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� Adalet İçin Yürüdük!
�� Adalet İçin Açlık Grevi Yaptık!
�� Adalet İçin Nöbet Tuttuk!

Adaleti Sağlayıncaya Kadar 
Susmayacağız!

Adalet Yürüyüşümüz;
� Faşizme Karşı Direnişe ve Savaşa Çağrıdır!
� Adaletsizliğe ve İsyan Edenlere Umuttur!

� AKP Faşizmi, 2014’te, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na
Kürdistan İçin, "Çöktürme" Adıyla Bir Katliam Planı Hazırlattı

� “Gizli” İbaresiyle Bütün Devlet Kurumlarına Gönderildi
� Plan; Tanklarla, Toplarla, Roketlerle, TSK ve 

Özel Kuvvetlerle Kuşatılan Kürt İllerinde Uygulamaya Sokuldu
� Sofrada, Evde, Namazda, Sokakta Katledildi Kürt Halkı...

� Ana Rahmindeki Bebekten 70’lik Dedeye Yüzlerce Kişi Öldü,

� Yüzlerce Yaralı... 300 Bini Aşkın Göç... Harabeye Döndü Kürdistan...

� 10 -15 Bin İnsanın Öleceği,
� 8 Bin Civarı Yaralının Olacağı,

� 5-7 Bin Arası Tutuklama Olacağı, 
� 150-300 Bin Civarı Göç Hesaplanan,

Bu Katliam Planına Göre; 

Katliamların Hesabını Soracağız!
Kürdistan Faşizme Mezar Olacak!

� Operasyonda, daha önce bölgede görev yapmış JİTEM’ciler ve Ergenekoncu üst

düzey askerler görevlendirilecek

� Özel tim, özel eğitimli askerler, TSK şehirleri kuşatarak mahallelere operasyonlar

düzenleyecek 

� Saldırı komuta merkezi il jandarma Komutanlıkları olacak

� Gereklilik halinde savaş uçakları kullanılacak

� Sivil kamu personeli söz konusu alanlardan çekilecek

� Yaşam alanları tahrip edilerek geri dönüş engellenecek

� Kitlesel imhalar, tutuklama ve boşaltmalar yapılacak

� Tank ve zırhlı araçlar uygun yerlerde konumlandırılacak

� Operasyon bölgesine giriş-çıkışlar tamamen kapatılacak 

� Kitlesel tutuklamalar ve boşaltmalar yapılacak

� Kürt medyası ekarte edilecek

� Vali, kaymakam ve üst rütbeli askerlerin HDP’li vekillerle görüşmesi yasaklanacak

� Örgüt tek taraflı ateşkes ilan etse bile plan uygulanacak...

İnkar, İmha, Asimilasyon Politikası AKP’yle Sürüyor!
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- "Anadolu pek çok ulus ve milliyetten halkların birlikte
yaşadığı topraklardır. Bu nedenledir ki, farklı ulusal

kökenlere sahip halkların birliği, Anadolu ihtilalinin temel
meselelerinden biridir. Bu, o kadar önemlidir ki, Anadolu
halklarının birliğini sağlayamayan bir devrimci savaşın

zafer şansı yok denecek kadar azdır. 
- "Anadolu ihtilalini zafere ulaştıracak bir çizgi,

Anadolu'nun tüm ulus ve milliyetlerini birleştiren bir çizgi
olmak zorundadır. Cephe çizgisinde olduğu gibi..."
- Halkların çok daha fazlasını, yani gerçek anlamda

ulusal haklarını sağlayacak tek yol ise devrimdir. "Biz,
Türk ve Kürt devrimcileri olarak, Cephe bayrağı altında

örgütlenmiş Türk ve Kürt halkı olarak, devrimimizle
birlikte, ayrılmayı değil, birlikte yaşamayı savunacağız.
Böylece emperyalizm karşısında daha güçlü olacağımıza

inanıyoruz.  Buna da sonuçta yine halklar karar
verecektir. Ama bu özgürlüğü yaşayabilmemiz, kendi
kaderimizi tayin hakkını kullanabilmemiz için, ortak

mücadelemiz, ortak örgütlenmemizle 
DEVRİMİ gerçekleştirmemiz şarttır. 

Bunun için Anadolu ihtilalini savunuyoruz.  
Anadolu devrimcileri, "Ülkemize bağımsızlık,

halklarımıza özgürlük!" şiarıyla savaşalım. Bu, dünya
halkları karşısında pervasızlaşan emperyalizme karşı,
şovenizmi güçlendirip Anadolu'yu yine kana boğmaya

çalışan oligarşiye karşı, halklarımız arasında şu veya bu
düzeyde oluşmuş tarihsel ve güncel önyargılara karşı,

Anadolu ihtilalini güçlendirecek bir şiardır."

Umudun Çocuğu Berkin Elvan 17 Yaşında
Umut Berkinler’le Büyüyecek!

"O salonda beklenen adalet değildi 
Gördünüz, peşinizi bırakmıyor halk 

Gerekçeli kararını verdi tarih
Bu dava halkın adaletiyle bitecek..."

"Hiç kuşku yok o büyük insanlık 
Asırlardan asırlara hep ihtilalcidir

Ki ekmek, adalet ve özgürlük kavgası 
Büyük insanlığın marifetidir

Kökleri derinlerde o asırlık ağacın 
Alnı yıldızlara değen genç çiçeği 

Birkaç yıllık  kavga hayatıyla 
Oluyorsa böyle yaman bir fedai

Demek ki tarih çiçek açmış
Demek ki umut hayata taşmış"



40 Adalet çadırımızı yıkarak sadece

nefretimizi ve öfkemizi kazanırsınız!

42 Umudun çocuğu Berkin 17 yaşında...

43 AKP’yi tarihin çöplüğüne gömeceğiz!

44 İstanbul Barosu avukatları Amed’e

gidiyor!

45 Yeni yılda milyonlara ulaşacağız!

46 Grup Yorum halka ulaşmaya devam

edecek!

47 AKP, katledenleri serbest bırakıp,

ölenlerin yakınlarına dava açıyor!

48 Sosyal medya, örgütlenmede sadece

araçlardan biridir! Amaç değildir!

49 Hayatın Öğrettikleri: İşkenceci

polisler, çocuklarını da kendilerine

benzetiyorlar!

50 Kristal-İş yöneticileri, üyelerine saldırdı!

52 Berkin’in katilleri, yalan haberlerle

operasyon hazırlığı yapıyor!

53 Avrupa’da Yürüyüş: Yeni yıla

umudumuzun hedefleriyle girdik!

54 Direniş geleneğimiz Avrupa’da da

büyüyor! -2-

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...

İİ ç i n d e k i l e r
24 Liseliyiz Biz: Halkları eğitimsiz

bırakan, emperyalizmdir!

26 Girdiğiniz her yerden, hak

ettiğiniz şekilde çıkaracağız!

27 IŞİD tehdidi AKP’nin yeni
terörüdür!

28 Gençlik Federasyonu’ndan:
Gençliğin adalet mücadelesini
engelleyemezsiniz!               

29 Anadolu Cephesi: Yoksulları
örgütlemeliyiz

30 Sanatçıyız Biz: Ruhumuzu
besleyen filmleri izleyelim!

31 Savaş ve Biz: "Öyleyse biz de

gölgede savaşırız"

32 Sobalarda kömür değil "301"
yanıyor!

33 Röportaj: İmbat Maden işçileri

36 Dünya halkları! Onurunuz ve
namusunuz için silahlanın!

38 Halk Meclisleri: Halkın kendi
arasındaki sorunları nasıl
çözeceğiz?

39 "Düşmanın yürüyüşümüze
saldıracağı belliydi. İrade

savaşımız başlamıştı!"

7 Adalet mücadelemiz,
devrim yürüyüşümüzün de
temelidir! 

11 Biz Diyoruz ki: Oligarşinin Kürt
sorununa çözümü; 90 yıldır
inkar, imha, asimilasyondur

12 Cephe’nin 1 yılı: Temmuz-Eylül

15 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Özyönetim
deklarasyonu, düzenle
uzlaşmanın yeni zeminidir!

18 Kamu Emekçileri Cephesi:
Sokağa çıkma yasağı,
katliamlar ve KESK

20 Halkın Hukuk Bürosu: Halkı
sindirmenin hukuksal araçları

22 Halkın Esnafları Kooperatifi:
Halk fırınını açıyoruz!

23 Gençlik Federasyonu’ndan:
Örgütlenerek, büyük görevlere
aday olarak, düşmanın

saldırılarını boşa çıkaralım!

4 İstiyoruz Yapacağız: Biz
yaptığımız her işe inanarak
başlarız!

Umut Berkinler’le Büyüyecek!

   Berkan Abatay 589
Spor Merkezi’nde Kurs
Kayıtları Başlayacaktır

Spor salonumuzda boks, kick
boks ve karate kurslarımız
başlayacaktır. Kurslarımıza
gelmek isteyenler kayıt için
spor salonumuza gelerek
başvurabilirler.

BERKAN ABATAY-589
SPOR MERKEZİ



Yürüyüş
30 Eylül
2012
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Cephelilerin geçtiğimiz hafta ger-
çekleştirdikleri "Adalet Yürüyüşü"
siyasal yanıyla çok güçlü bir eylem
oldu.

Halk çocuklarının kanlarının oluk
oluk akıtıldığı; toplu katliamların her
an yaşandığı günümüzde adalet ta-
lebini dile getirmek; bu taleple An-
kara'ya yürümek önemliydi.

İkincisi; böyle bir süreçte düş-
manın, iradesini kırarak yürüyüşü
gerçekleştirmek, eylemin bir diğer
siyasi sonucu oldu.

Faşist AKP’nin tek tek ya da
toplu katliamlarla halkı teslim almaya
çalıştığı günümüzde, bu iradeyi kabul
etmemek; karşısına sonuç alan bir
örgütlenme ve eylemle çıkmak temel
öneme sahiptir.

Özcesi halk güçleri için soru basit
ve sadedir: Boyun eğip teslim olmak
mı, bedel ödemek pahasına mevzi-
lerimize sahip çıkmak mı?...

Bu soruya verilen her cevap dev-
rimcilerin, halk güçlerinin geleceğini
belirleyecek önemde olmuştur.

Saldırılar karşısında yasak savmacı
mı yaklaşılacak, yoksa sonuç mu
alınacak?  Siyasi olarak yaşamak ya
da ölmek arasındaki ayrım kadar
keskin bir çizgidir bu...

Sorun sadece bir hak alma eyle-
mine, bir kampanya sürecine, tek bir
eylemin sonucunun alınıp alınma-
masına indirgenemez.

Hayır, sorun anlayış sorunudur. 
Sorun düzeniçi olmayı kabul edip

etmemektir. 
Sorun iktidar iddiasına sahip olup

olmamaktır.
Düşman devrimcileri ve halkı ör-

gütsüzleştirme saldırısı ile teslim al-
mak istiyor. Örgütlenmelerimizi da-
ğıtmak, devrimcileri halktan tecrit
etmek, meşruluğumuzu yok etmek,
düşüncelerimizin halka ulaşmasını
engellemek için her türlü yola baş-
vuruyor. 

Katliamlar ve her türden saldırı
karşısında beklemek yada "günü
kurtaracak" eylemler yapmak çözüm
olamaz. Bu yok olmaktır; kendi
varlığını inkar etmektir.

Devrimciler bırakalım yeni mev-
ziler elde etmeyi; kendi fiziki ve
siyasi varlıklarını korumak için bile
olsa bekleyemezler; "yasaksavmacı"
hareket edemezler. 

Kendini korumanın bile yolu
saldırmaktır; yeni eylemler ve po-
litikalarla haklarını korumaktır. Ken-
dini korumak statüko oluşturur. 

Bizler örgütsüzleştirme saldırı-
sını, örgütlenme atılımına çevirerek
bozmalıyız. Yasak savmacı mücadele
tarzını, militan, kitlesel ve sonuç
alıcı bir mücadele anlayışına dön-
üştürmeliyiz.

Mevcut statüko, düzeni güçlen-

dirir. Bunun parçalanması ise halkın
mücadelesinin önünü açar; halkın
kendine olan güvenini büyütür. "Ya-
sak savma" anlayışında, dişe diş mü-
cadele etmek ve sonuç almak yok-
tur.

Günümüzde sol gerek sonuç alan
gerekse halkı mücadeleye katan bir
bakış açısına sahip değildir. 

İktidar hedefli bir bakış açısı ye-
rine birer "sivil toplum örgütü" gibi
davranılıyor. Sadece protesto eden,
açıklamalar yapmakla yetinen sol,
protesto yapmanın da içini boşalt-
mıştır. Bu anlayış nedeniyle, ülkemiz
solunun son yıllarda saldırılar karşı-
sında kazandığı tek bir somut sonuç
yada aldığı tek bir hak örneği yoktur. 

Sol iktidar iddiasını yitirmiştir.
Devrimci bir örgüt, iktidar hedefli
bakış açısını yitirdiğinde, geriye sa-
dece protestocu bir bakış açısı kalır.
Elbette bu da bir "tercih sorunu"dur.
Düzeniçi olmaya karar verenler; dü-
zenin sınırlarını zorlayamazlar. 

Onun icazeti dışına çıkıp haklarını
ve özgürlüklerini kopara kopara, dişe
diş bir mücadeleyle alamazlar. Dü-
zeniçi her tercih, her adım ya da dü-
zeniçi her politika düzene nefes
aldırır, onu güçlendirir. 

Solun belli kesimleri bugün yor-
gunluğu, yılgınlığı ve tasfiyeciliği
büyütüyor. Adalet talepli bir müca-
deleyi gündeme almamaları da baştan
itibaren bu inançsızlığın sonucudur. 

İşte "Adalet yürüyüşü"nün siyasal
önemi bu koşullarda daha çok ortaya
çıkıyor. Sınıflar mücadelesinde be-
lirleyici olan günü birlik politikalar
değildir. Israrlı, kararlı, sonuç alana
kadar peşinden gidilen politikalardır.
Devrimi geliştirecek olan budur.
Halklar için öyle talepler vardır ki
on yıl değil yüz yıl da olsa sonuç
alıncaya kadar ısrar edilir.  

1984 Ölüm Orucu Direnişi’nden Adalet Yürüyüşü'ne...1984 Ölüm Orucu Direnişi’nden Adalet Yürüyüşü'ne...
Israrımızla, Uzlaşmazlığımızla Yürüyoruz!Israrımızla, Uzlaşmazlığımızla Yürüyoruz!

BBİZ YAPTIĞIMIZ HER İŞE İNANARAK BAŞLARIZ!

Saldırılar karşısında yasak
savmacı mı yaklaşılacak yoksa
sonuç mu alınacak?  
Siyasi olarak yaşamak yada
ölmek arasındaki ayrım kadar
keskin bir çizgidir bu...
Sorun sadece bir hak alma
eylemine, bir kampanya
sürecine, tek bir eylemin
sonucunun alınıp alınmamasına
indirgenemez.
Hayır, sorun anlayış sorunudur. 
Sorun düzeniçi olmayı kabul
edip etmemektir. 
Sorun iktidar iddiasına sahip
olup olmamaktır.

Bu İnancı Büyüteceğiz! Beynimizi, Yüreğimizi, Kanımızı, Canımızı... Bu İnancı Büyüteceğiz! Beynimizi, Yüreğimizi, Kanımızı, Canımızı... 
Yaptığımız İşe Katarak İnancımızı Büyüteceğiz!Yaptığımız İşe Katarak İnancımızı Büyüteceğiz!

Yürüyüş

10 Ocak
2016

Sayı: 503

ADALET İÇİN YÜRÜDÜK!4



Protestocu Tarzda
İktidar Hedefi Yoktur

Protesto; bir davranışı, bir dü-
şünceyi, bir saldırıyı, bir hak gaspını
haksız ve adaletsiz bularak karşı
çıkmak, kabul etmemek ve düzeni
teşhir etmek için yapılır.

O saldırıyı, hak gaspını meşru
görmediğimizi göstermek ve o sal-
dırıyı durdurmak için protesto yapı-
labilir. Burada önemli olan o protes-
todan ne beklendiğidir. Protesto bir
haktır; mücadele biçimlerinden bir
tanesidir. Ancak temel ayrım noktası
protestonun neden ve nasıl örgüt-
lendiğidir; hangi hedefi taşıdığıdır. 

Sol, protesto etmeyi "günü kur-
tarmanın" "yasak savmanın" bir
aracı haline getirmiştir.  3-5 kişiyle
yapılan; bilinen ve düşmanın engel-
lemediği yerde yapılan eylemler; bir
iki açıklama ile saldırıları geçiştirerek
"görevini yapmış" olmaya devrimcilik
denemez. 

Protesto etmenin bir çizgi haline
getirildiği yerde iktidar hedefi olamaz. 

Eylemin hedefi halka gerçekleri
anlatmak, bilinç taşımak ve o talep
etrafında halkı devrimcileştirmektir.
Protesto gösterilerinin de hedefi halkı
politikleştirmek, devrimcileştirmek
olmalıdır. 

İktidar hedefi ile hareket etmek
hayatın her alanında örgütlenmektir.
Bu bakış açısı ile örgütlenen bir ey-
lemde teşhir eden, bilinçlendiren, ör-
gütleyen ve o sorun etrafında yeni
kesimleri mücadeleye çeken bir tarzı
olmalıdır. 

Demokratik mücadele salt protesto
değildir. Faşizm koşullarında demok-
ratik mücadele de devrim mücade-
lesinin bir parçasıdır ve ancak iktidar
hedefli bir mücadele anlayışıyla sür-
dürülebilir. 

Devrimci Mücadelede
Sonuç Almak
Cephe Tarzıdır...

Her eylemde her hak arama mü-
cadelesinde sonuç aldıysak bunun
en önemli nedeni "ısrar"ımızdır, vaz-
geçmememizdir.

Bir halk deyişimiz "Sabır zaferin
ortağıdır" der.

Taksim 1 Mayıs alanını geri alma
mücadelemiz tam 22 yıl sürmüştür.
1988 yılından 2010 yılına kadar de-
vam eden bu mücadelede şehitler,
gözaltılar, tutsaklıklar ve bedeller
vardır. Ancak 2010 yılına gelindiğinde
oligarşi 1 Mayıs alanındaki kutlamayı
kabullenmek zorunda kalmıştır. Kuş-
kusuz bizim gibi sürekli faşizmle
yönetilen ülkelerde demokrasi mü-
cadelesi bir mevzi savaşına dayanır.
Hiçbir hakkın kalıcılığı yoktur. İşte
tam da bu gerçek bizim haklarımız
ve mevzilerimizi koruma mücadele-
sinin de sürekli olması anlamına
gelir. Ve yine gerçek tüm hakların
mücadelesini politik iktidar müca-
delesi ile birleştirmeyi zorunlu kılar.
Sonuç olarak diyebiliriz ki ülkemizde
bütün yollar devrime ve devrimci
mücadeleye çıkar.

"Israr" ın kaynağında bu ideolojik
zemin vardır. Her eylemde her dire-
nişte bizi zafere götüren güç budur.

Sayısız örnek sıralayabiliriz...
18 Eylül 2010'da adım adım An-

kara'ya yürüyen TAYAD'lılara yol
boyunca 5 kez linç saldırısı yapıl-
mıştır.

TAYAD'ın yürümesi engellenmek
istense de her saldırıyı boşa çıkararak
yolumuza devam ettik. Sonuç olarak
Ankara'ya ulaştık.

2005 yılında, Trabzon'daki linç
saldırısıyla başlayan onlarca linç sal-
dırısına maruz kaldık. Ama hiçbir
saldırı karşısında geri adım atma-
dık.

Edirne'de Gençlik Derneği üye-
lerine yapılan linç saldırısını protesto
etmek isteyen Halk Cepheliler Edirne
yolunda sayısız saldırıya uğradılar.
Bir hafta boyunca kışın ortasında
otoban üzerinde oturma eylemi yap-
tılar. Sonuç olarak her türlü engelle-
melere rağmen Edirne'ye girdiler.

Tarihimiz boyunca her kampan-

yamızda, her eylemimizde
iktidar iddiamızın yarattığı
"ısrar" varolmuştur.

Hasta tutsak Güler Ze-
re'nin tedavisi için yürütülen
özgürlük kampanyasıyla baş-
layan süreç ve bugünlere ka-
dar gelen eylemlerimiz "so-
nuç alma" yı bir Cephe gele-

neği olarak tarihimize kazı-
mıştır.

Engin Çeber'in katillerinin ceza-
landırılması kampanyası, Dev-Genç'in
"parasız eğitim istiyoruz alacağız"
kampanyası, DİH'in tek tek gerçek-
leştirdiği işçi direnişleri, 2000-2007
Büyük Direniş; Abdi İpekçi Parkı’nda
tam 1230 gün süren oturma eylemi-
miz....ve daha sayısız direnişimiz bu
tarihin köşe taşlarını oluşturuyor. 

Bugün artık halklarımız nezdinde
Cephenin sonuç alma geleneğinin
yarattığı güven tartışmasız bir ger-
çektir. 

Bu güveni yaratan direnişlerimiz,
şehitlerimiz, tutsaklarımızdır. 

Devrimci mücadelede sonuç al-
mak demek, bedelleri göze almaktır.
AKP faşizminin halklara dayattığı
tek bir seçenek vardır: Hiçbir koşulda
direnişe izin vermemek ve halkı tes-
lim almak. Bu nedenle çatışmak ve
daha büyük bedelleri göze almak
zorunludur. İrade savaşının kaçınılmaz
yasası budur. 

1984 Ölüm Orucu direnişimiz
bugün sonuç alan direnişlerimize
kaynaklık etmesi ve yol göstermesi
yanıyla temel bir öneme sahiptir.

Bir başlangıç noktasıdır. 
1984 Ölüm Orucu  direnişi her-

kesin "demokrasiye geçileceği" bek-
lentisini taşıdığı ve dolayısıyla "Tek
Tip Elbise"ye direnmenin gereksiz
olduğu teorilerinin yapıldığı  koşul-
larda gerçekleşti. Dört şehidimizle
"Tek Tip Elbise" ve diğer saldırılar
püskürtüldü. 

1986 yılına gelindiğinde artık ka-
zanımlar somut hale bürünmüş; zafer
tüm fiili sonuçlarıyla beraber tutsak-
ların hayatına kazanımlar getirmişti. 

Hiçbir muhalefetin olmadığı, cunta
ve "sivil görünümlü cunta" dönem-
lerinde yaşanan bu kazanımımız bir
"ilk"tir. Onlar o gün  direndikleri

Dayı "Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk kitlelerinin
doğrudan söz ve karar sahibi
oldukları halk örgütlerini
yaratmak ve halkı savaştırmak,
savaşı halklaştırmak bugünkü
vazgeçilmez sorunumuzdur"diyor. 
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için biz bugün varız; haklarımız için
mücadele edebiliyoruz. O günlerden
bugünlere kurduğumuz direniş köp-
rüsü geleceği ve sonuç alan diğer
direnişlerimizi yarattı. 

Cepheliler Yaptıkları
Her İşe İnançla Başlarlar...

Bu inancı yaratan kuşkusuz tari-
himiz ve ideolojik güvenimizdir.
Kendi başına da kalsa hedefinden
vazgeçmeyen, birbirinden vazgeç-
meyen, davasından vazgeçmeyen
cephe geleneğine duyulan güvendir. 

Beynini, yüreğini, kanını, canını
o işe katanlara; yoldaşlarına duyulan
güvendir.

Cepheliler;
Bu güveni büyütelim. Güveni bü-

yütmek için yine kendimizdeki inancı;
o eyleme beynimizle, yüreğimizle,
ruhumuzla katılma gücünü büyüterek
işe başlayalım. 

Sonuç almanın özü "ısrar"dır.
Sorunlar, engeller... her zaman

olacaktır. Bilmeliyiz ki devrimin so-
runları hiçbir zaman bitmeyecektir
ve bir devrimcinin görevi de sorun
çözmektir. İdeal örgütlenmeler, ek-
siksiz mekanizmalar, sorunsuz ilişkiler
olmayacaktır. Sınıf mücadelesinin
özelliği budur. Her zaman devrim
ve karşı-devrim arasındaki savaş biz-
lerin önüne yeni engeller yaratacaktır. 

Tüm bu sorunlara rağmen müca-
deleyi kesintisiz sürdüren "ısrar"
özelliğimizdir.

Sorunlarla, engellerle mücadele
etmeyi bir görev ve kendi eğitimi-
mizin bir parçası haline dönüştür-
meliyiz. Sorunları görmezden gelerek
değil, üzerine giderek çözebiliriz. 

Devrimci hareketin tarihi her şeye
ve herkese rağmen savaşı sürdür-
mekteki ısrarı bu tarihteki ayırdedici
özelliktir. İnfazlara rağmen ısrar,
kaybetme politikalarına rağmen ısrar,
yediğimiz darbelere  rağmen ısrar,
operasyonlara rağmen ısrar, kendini
yenilemede ısrar, savaşın ihtiyaçlarına
cevap vermek için ısrar, yeni yön-
temler bulmak için ısrar... sayılabilir. 

Israrlı olmak yaptığımız işten vaz-
geçmemektir. Programlarımızı her
ne olursa olsun hayata geçirmeye

çalışma ve kararlarımızdan vazgeç-
memektir. Kısacası "uzlaşmamak"tır.

Sorunlarla, engellerle uzlaşmanın
başladığı yerde devrimcilik de biter.
Sorunlar ve engeller her zaman ola-
caktır. Bu savaşın "nesnel gerçeği"dir.
Biz bu gerçeği değiştireceğiz.  De-
ğiştirmek için sorunlarla uzlaşmadan
çatışacağız. Her soruna çözüm her
soruya cevap bulamayabiliriz. Asıl
olan aramaktan vazgeçmemektir. Vaz-
geçmek uzlaşmaktır. 

Israr örgütlenemez denilen yerde
örgütlenmek, yapılamaz denilen yerde
eylemi yapmak, girilemez denilen
yerlere girmektir.

Sonuç Almak İçin
Planlı Olmak Gerekir

Program neyi nasıl yapacağımızı
bilmektir. Hangi işi kimin, ne zaman
yapacağını bilip kendiliğindenciliğe
teslim olmamaktır. Tüm faaliyetle-
rimize, alanımıza, insanlarımıza ha-
kim olmaktır. 

Program kendi gerçeğimiz üze-
rinde şekillenmelidir. Niyetlerimizi,
ideal hedefleri değil kendi gerçeği-
mize ve örgütlenmemize denk düşen
hedefleri içermelidir. 

Yöneticilik uygulanamaz planlar
yaparak, insanlarımızın bunlara uy-
masını istemek değildir. Neyi hedef-
liyoruz? İhtiyacımız ne? Elimizde
ne var? Program bu soruların ce-
vaplarını arayarak oluşturulmalıdır.
Aksi gerçeklerden kopmaktır. Ger-
çekten koparak program oluşturula-
maz. Oluşturulsa da sonuç vermez.
Sonuç vermeyen programlar insan-
ların moralini bozar, umutsuzluk ya-
ratır.

Sonuç Almak İçin
Disiplin ve Denetim
Gerekir

Denetim ve disiplinin olmadığı
yerde plan ve programların anlamı
da kalmaz. Disiplin ve denetim, plan
ve programlara hayat veren, onların
gerçekliğe dönüşmesini sağlayan te-
mel unsurlardır.

Disiplin en başta iç disiplini ge-
rekli kılar. İç disiplin ise tarihe ve
şehitlerimize karşı taşıdığımız so-
rumluluktur. İlke ve kuralların hayata

geçirilmediği yerde örgütlü olmak
ve örgütlü devrimcilik tartışılır hale
gelir. Örgütsüzlük demek sonuç ala-
mamak demektir.

Denetim neyin nasıl yapıldığının
bilinmesidir. Gelişmelere vakıf ol-
maktır. Denetim çalışmalarda ortaya
çıkabilecek olumsuzlukların, sapma-
ların zamanında görülmesini; yan-
lışların büyümeden engellenmesini
sağlar.

Cüretle Yapılan Her İş
Sonuç Verir!

Bizim cüretimiz akılla birleşme-
lidir. Cüret ve militanlık sonuç alana
kadar defalarca düşünmek, ısrar ve
kararlılık demektir. Cüretimizin kay-
nağında kendimize, yoldaşlarımıza,
halkımıza güven vardır. Cüretli olanlar
yani halkın yaratıcı gücüne güve-
nenler kolektif çalışabilir dolayısıyla
da zorlukları aşabilirler. 

İdeolojimize güvenmek yeterlidir.
İdeolojimiz halkı örgütler; onu maddi
bir güç haline getirir.  Halkımız ör-
gütlendikçe ve savaşa yaratıcı güç-
lerini kattıkça devrim yolundaki en-
geller ve zorluklar daha kolay aşıla-
caktır. 

Dayı "Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk kitlelerinin
doğrudan söz ve karar sahibi ol-
dukları halk örgütlerini yaratmak
ve halkı savaştırmak, savaşı halk-
laştırmak bugünkü vazgeçilmez so-
runumuzdur" diyor. 

Cepheliler yaptıkları her işte "halk
için, devrim için, cephe için" diye
düşünürler.. Bu tarzı hayata geçirenler
yanlış yapmaktan da korkmazlar.
Yaptığı işi yeterli gören, yanlış yap-
maktan korkanlar, önüne ileri hedefler
koymayanlar sağlamcılardır. Sağ-
lamcılar zorluklar karşısında pes
ederler. Bu nedenle de yenik düşer-
ler.

Biz vazgeçmediğimiz için ye-
nilmeyeceğiz!

Zafere olan inancımızı büyüte-
ceğiz!

Başarmak için uzlaşmayacağız! 
Emeğimizi ve cüretimizi büyü-

teceğiz!
BİZ KAZANACAĞIZ!

Yürüyüş
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Devrim mücadelemiz sınıfsız,
sömürüsüz bir toplum mücadelesidir.
Devrim mücadelemiz zulmün kayna-
ğı olan emperyalizm ve oligarşiye
karşı mücadeledir.

Adaletin olmayışının nedeni
emperyalizmdir, oligarşidir. Onların
sömürü ve zulüm düzenidir.

Adalet mücadelemiz, adaletsizli-
ğin kaynağı olan bu düzeni yıkma,
faşizmi yok etme, adaletli bir düzen
kurma mücadelesidir. 

Adalet talebimiz, adaletli bir
düzen olan sosyalizmi kurmak için
mücadelemizin olmazsa olmazıdır.
Çünkü sosyalizm mücadelesi eşitlik,
adalet, insanca onurlu yaşamı hedef-
ler. İşte bu nedenle basın açıklamala-
rından yürüyüşlere, açlık grevlerin-
den işgallere, boykotlara, hak alma
eylemlerinden direnişlere kadar her
eylemimiz aynı bütünün, devrim
mücadelemizin bir parçası, bir mevzi-
sidir. Bu mevziyi terk etmeyeceğiz.

Adalet mücadelesi vermeyenler,
adalet için yürümeyenler devrim için
de yürümezler.

Devrim için yürümeyenlerin ada-
let mücadelesi düzeniçi, sivil toplum-
cu bir mücadele olmaktan kurtula-
maz.

Bakın reformizme... Adalet için
dişe diş, ölümüne bir mücadelesi var
mıdır?

Adalet için sorduğu bir hesap var
mıdır?

Tersine çatışmadan kaçar, hesap
sormaktan uzak durur. "Her türlü şid-
dete karşıyız" der. Adalet için müca-
dele çağrısı değil "barış ve sağduyu"
çağrıları yapar. “Biz bu devlete karşı
değiliz”, devletin bizi de kucaklama-
sını istiyoruz’ derler.

Bunlar adalet için savaşamazlar.

Faşist düzenden bir beklentisi
olmayanlar, devrim isteyenler adalet
için savaşmaktan, hesap sormaktan
geri durmazlar.

1- Adalet için Yürüdük...
Adalet için Açlık Grevleri
Yaptık...
Adalet için Nöbet Tuttuk...
Adalet için Barikatlar
Kurduk...
Adalet için Savaşıyoruz!

Berkin için her türlü demokratik
eylemden silahlı eyleme adalet olduk,
adalet istedik. Berkin’i adeta adalet
istemenin, adalet için savaşmanın
sembolü yaptık.

Hasan Ferit, uyuşturucu çetelerine
karşı savaşın adı oldu. Takip ettiği-
miz, peşini bırakmadığımız hemen
her duruşmada devletin çetelerine
nasıl sahip çıktığını teşhir ettik.

Günlerdir, K. Armutlu'da adalet
çadırında açlık grevi direnişi yaparak
adalet için ses verdik.

DİLEK, GÜNAY, HASAN
FERİT, BERKİN, ANKARA,
SURUÇ, TAHİR ELÇİ İÇİN...
KATLEDİLEN TÜM İNSANLA-
RIMIZ İÇİN ADALET İÇİN
Ankara’ya yürüyoruz dedik. 23
Aralık tarihinde İstanbul Kartal
Meydanı’ndan yola çıktık.

"Adalet özlemiyle yanıp tutuşan,
adalete açlığını gidermek isteyen her-
kesi 23 Aralık’taki Ankara yürüyüşü-
müze bekliyoruz. Adaleti onlar ver-
meyecek, biz alacağız!" diyerek yola
çıktık.

Yürüyüşümüzü duyurmak için
mahallelerde afişler astık, açıklama-
lar yaptık, duvar yazıları yazdık.
Mahallelerde halkla sohbetler yaptık.

ADALET MÜCADELEMİZ,
DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN DE TEMELİDİR!

Dilek, Günay, Hasan Ferit, Berkin, Ankara,
Suruç, Tahir Elçi İçin... Katledilen Tüm

İnsanlarımız İçin Adalet İçin Ankara’ya Yürüdük

�Adalet İçin Yürüdük...

Adalet İçin Açlık Grevleri Yaptık
Adalet İçin Nöbet Tuttuk
Adalet İçin Barikatlar Kurduk

� Adalet Yürüyüşümüz

Devrim Yürüyüşümüzün 
de Temelidir...

�Adalet Yürüyüşümüz 

Halk Sevgimizin İfadesidir...

�Adalet Yürüyüşümüz 

Faşizme Karşı Direnmeye 
Çağrı Adaletsizliğe 
İsyan Edenlere Umuttur!

�Adalet Yürüyüşümüz 

Faşizmin Halk Düşmanı 
Yüzünün Teşhidir!

�Adalet Sınıfsaldır;

Bir Halkın Adaleti 
Bir de Düzenin Adaletsizliği
Vardır!

�Adaletsiz bu Düzende 

Adalet Yok Diye Susup 
Oturmayacağız
Adalet İçin Yaşayacak
Adalet İçin Savaşacak 
Adalet İçin Ölecek 
ve Öldüreceğiz!
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23 Aralık günü yola çıkmaya
hazırlandığımız Kartal
Meydanı’nda gözaltına alındık.
İşkencelerden geçirildik.
Kararlıydık. Yeni bir ekip hazırla-
dık. Gözaltına alınan TAYAD’lılar
serbest bırakıldı. Yürüyüşümüz
devam etti.

27 Aralık’ta Bursa Gemlik’e, 28
Aralık’ta Kestel’e, 29 Aralık’ta
Eskişehir’e ve Ankara’ya ulaştık.
Ankara tren garı önünde 1 günlük
açlık grevi yaptık. 30 Aralık’ta
Ankara’da Adalet Bakanlığına
yürüdük, bakanlık önünde açıkla-
mamızı yaptık.

Adalet kampanyamızın parçası
olarak Armutlu’daki adalet çadırında
başladığımız açlık grevi eylemi birin-
ci, ikinci ekiplerden sonra 6 Ocak’ta
üçüncü ekiple devam edecek.

2- Adalet Yürüyüşümüz,
Halk Sevgimizin
İfadesidir

Halkımızı seviyoruz. Öyle bir
sevgidir ki bu ölümünedir. Karşılık
beklemez sevgimiz. "Bu halk için
değmez" diyenlere karşı "bir canım
var halkıma feda olsun" diyen bir
kuşağa, geleneğe sahibiz.

Biz bu halkın evlatlarıyız. Biz
devrimcileriz. Emekçi, yoksul hal-
kın evlatları olmaktan gurur duyu-
yoruz. Mahirleri, Dayıları,
Sinanları, Saboları, Sibelleri,
Enginleri, Erdalları, Elifleri,
Şafakları doğuran bu halktır.
Onların da bizimle gurur duydukları
gibi bizde bu halkın evlatları
olmaktan gurur duyuyoruz.

İnancımızın kaynağı halk sevgi-
mizdir.

Bu düzende halk için adalet yok-
tur.

On yıllardır katledilen, asimilas-
yona uğratılan, inkar edilen, dilini,
kültürünü özgürce kullanamayan,
kendi kaderini tayin hakkı elinden
alınmış, ulusal baskıya maruz kalan
Kürt halkı adalet istiyor.

İnsanca, eşit, onurlu yaşam
hakkı elinden alınmış işçiler,
memurlar adalet istiyor.

Halk için, parasız eğitim hakkın-
dan yararlanamayan öğrenci genç-

lik adalet istiyor.
İnançlarını özgürce yaşayama-

yan Alevi halkımız adalet istiyor.
Emeğiyle, alınteriyle geçinen

yoksul Anadolu halklarımız adalet
istiyor.

Adalet için savaşmak bu haklar
için savaşmaktır.

Adalet için savaşmak halkını
sevmektir.

3- Adalet Yürüyüşümüz;
Faşizme Karşı Direnmeye
Çağrı, Adaletsizliğe İsyan
Edenlere Umuttur!

Yaşadığı adaletsizlikler karşısın-
da halkımızın isyanını çokça duy-
muşuzdur. Öyle ki artık bu isyan
göstermek istememesine rağmen
düzenin TV sinden, gazetelerinden
taşmaktadır.

Düzenin adaletsizliği, adaletin
tecelli etmemesi halkın adalete açlı-
ğını, adaletsizliğe isyanı büyütürken
umutsuzluğu da içinde taşımaktadır.
İşte tam da bu noktada adalet yürüyü-
şü, adalet savaşı adaletsizliğe isyan
edenler için umut olmaktadır.

Umudun adı olmanın ifadesi
budur. Halkın özlemlerine tercüman
olmanın anlamı budur.

Faşizmin bitirmek istediği adalet
istemidir. Adalet özlemi, adalet iste-
mi insanlığın en güçlü en köklü
duygusudur. Bu duyguyu bitiremez.
Ancak halkları adaletsizliğe mah-
kum ederek çürütmeye, yıldırmaya,
yozlaştırmaya çalışır. Direnmeyen
çürür. 

Ülkemiz tablosuna baktığımızda
memnun olmadığımız durum budur.
Adaletsizlik kanıksatılmıştır. Diz
boyu olmuş adaletsizliğe denk bir
karşı duruş yoktur.

Adalet istemimiz işte bu noktada
faşizme karşı direnmeye çağrıdır. 

4- Adalet Yürüyüşümüz,
Faşizmin Halk Düşmanı
Yüzünün Teşhiridir!

Düzenin sahipleri her fırsatta
yaşadığımız ülkenin ne kadar
demokratik bir ülke olduğunu, ne
kadar hukuk devleti olduğumuzu
ortaya koyarlar. Öyledir ki adalet-

sizlik diz boyuyken bile gözümüzün
içine baka baka yalan söylerler.

Adalet isteyen, hakkını arayan
halka saldırmaları, aşağılamaları,
tehdit etmeleri, adaletsizliği gizle-
me çabasıdır.

Adalet mi istiyorsun işte sandık
diyorlar. İşte meclis diyorlar. Bize
adaletsizliğin kaynağı olan faşist
düzeni adres olarak gösteriyorlar.
İşimizden, aşımızdan olmamıza,
katledilmemize, azgınca sömürül-
memize neden olan soygun ve
sömürü düzeniyle uzlaşmamızı isti-
yorlar.

Her adalet istemimiz, her direni-
şimiz, her yürüyüşümüz, her hak
talebimiz faşizmin halk düşmanı
yüzünün teşhiridir. 

Adalet kavgasını yükseltmemiz
karşısında faşist düzen yüzündeki
“demokrasi, hukuk, insan hakları’
maskesini atmak zorunda kalarak
halk düşmanı yüzünü açığa çıkarır.

Bu durum halklarımızın düzen-
den umutlarını kesmesi demektir.
Adalet için savaşması gerektiğini
öğretir.

5- Adalet İstiyoruz,
Alacağız!

Biz adaleti düzende, düzenin
mahkemelerinde, seçim sandıkla-
rında, düzen partilerinde aramadık.
Biz adaleti adalet mücadelemizde,
halkın kurtuluş kavgasında, uzlaş-
mazlığımızda, haklılığımız ve meş-
ruluğumuzda aradık... 

Adaletsiz düzenden adalet bek-
lenmez.

Adalet istiyoruz derken, yalvar-
madık, yakarmadık, icazet isteme-
dik, boynumuzu bükmedik.

Biz hesap soracağız dedik.
Katilsiniz, soyguncusunuz, sömürü-
cüsünüz diye haykırdık yüzlerine.
Biz meşruluğumuza, haklılığımıza
güvendik.

Adalet istiyoruz derken tüm
halka adaletin bu düzende olmadı-
ğını; adaletin bedel ödeyerek, bedel
ödeterek, mücadele edilerek kazanı-
lacağını gösterdik.

Bizim adalet istemimizin ifadesi
budur.
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6- Adalet Sınıfsaldır; Bir
Halkın Adaleti, Bir de
Düzenin Adalet(sizliğ)i
Vardır!

Adalet arayışının, adalet istemi-
nin olduğu yerde adaletsizlik vardır.
Adalet yoksa zulüm vardır, sömürü
vardır, işkence vardır. Yozlaşma ve
onursuzluğun dayatılması vardır. 

Adalet sınıfsaldır. Devlet gibi,
demokrasi gibi, hukuk gibi, yasa
gibi adalet sınıfsaldır.

İktidar kimin elindeyse devlet de
adalet terazisi de onun elindedir.

Bakmayın burjuva düzeninin
"yasalar karşısında herkes eşittir"
yalanına. Hayır herkes yasalar kar-
şısında eşit değildir. Bir kere bıraka-
lım yasaları yaşamda herkes eşit
değildir. Birileri zengin birileri yok-
suldur. Birileri emekçi birileri pat-
rondur. Birileri aç birileri toktur.
Birileri sömüren ve ezen birileri
sömürülen ve ezilendir. Birileri
haklı birileri haksızdır. 

Bunun neresinde eşitlik vardır? 
Yaşamda eşit olmayanlar yasalar

karşısında da eşit olamazlar. 
Bozuk düzende, haklının değil

güçlünün lehinedir adalet. Gücü,
iktidarı elinde bulunduran adalet
terazisini elinde bulundurmaktadır.

İktidar emperyalizmin, oligarşi-
nin iktidarıdır. Adalet onların adale-
tidir. Bu adalet halk için sömürü ve
zulüm, egemenler için dizginsiz bir
özgürlük ve zenginliktir.

Bu nedenle her sınıfın kendi
adalet anlayışı vardır.

Halkın adaleti; haklıdan, emek-
ten, üretenden yanadır, halkın çıkar-
larını esas alır. Sömürücülere göz
açtırmaz, sömürünün, zulmün kay-
nağını kurutur. Suç, halka zarar ver-
mektir. Sorulmadık hesap bırakmaz.

Düzenin adaleti; sömürücüden
yanadır, özel mülkiyeti korur.
Düzenin adaleti üreten, emek harca-
yan açken; bir avuç asalağın tokluk,
zenginlik içinde yüzmesidir. 

7- Adaletsiz Bu Düzende
Adalet Yok Diye Susup
Oturmayacağız!

Adaletsizliğe, adaletsiz bir düze-

ne teslim olmak insani değerlerini
yitirmektir. Faşizm uyguladığı
baskı ile, ideolojik psikolojik saldırı
araçlarıyla bizi suskunluğa gömmek
istiyor. Adaletsizliği kanıksamamızı
istiyor.

Ne yapabilirim ki?
Elden ne gelir ki?
Devlet güçlü, başademeyiz ki!
Umutsuz yılgın düşüncelerle tes-

lim almak istiyor bizi. Dahası adalet
için savaşmayı, direnmeyi, mücade-
le etmeyi suç olarak gösteriyor.

Hayır yapacak ÇOK ŞEY var.
Ve herkesin yapabileceği BİR

ŞEY var.
Adalet olmak bazen bir mektup

yazmaktır, bazen bir duvar yazısı
bazen bir slogan atmaktır, bazen
gösteri yapmak bazen direnenleri
desteklemektir, bazen bir yürüyüşçü
olmak bazen bir çadır açmaktır,
bazen açlık grevi yapmak bazen
çadırı ziyaret etmektir...

Adaletsizlik karşısında bir ses
olmak, bir çığlık olmak umut
olmaktır. İnsan isterse her şeyi
yapar. İnsan isterse yapabileceği bir
şey bulabilir. Bunun için kimseden
talimat beklemek gerekmez.

Adaletin sahibi bizler olmalıyız.
Talimatı şehitlerimiz veriyor. Adalete
susayan halklarımız veriyor.  

8- Değil Adaletsizliğe
Teslim Olmak, Adalet için
Hesap Soracağız!

Adaletsizliğin kendisi halka
karşı uygulanan şiddettir.

Düzen halka karşı uyguladığı
şiddeti, terörü meşrulaştırırken
buna karşı halkın direnme hakkını
elinden almak, onu suç olarak gös-
termek ister.

Benim düzenime uyacaksın,
boyun eğeceksin der. Ben ne kada-
rına izin veriyorsam o kadar yapa-
caksın. Ne kadar diyorsam o kadar
düşüneceksin diyor.

Teslim olun diyor.
Öfkeliyiz. Açlığa, yoksulluğa,

zulme, işkenceye; vatanımızın
parça parça emperyalistlere satılma-
sına; inançlarımızı, kültürümüzü,
dilimizi, özgürce yaşayamayışımı-
za. Öfkeliyiz. Geleceğimizi, kaderi-

mizi kendimizin belirleyemeyişine;
Katillerimizin yargılanmayışına;
hak arayışımızın baskı ve zulümle
boğulmasına...

Teslim alamayacaksınız bizi.
Boyun eğmeyeceğiz diyoruz.

Örgütleneceğiz. Hak arayacağız.
Direneceğiz. Yakalarına yapışacağız.
Sesimizi duyuracağız. Haykıracağız...

Hesap sormak örgütlenmek ve
mücadele etmektir.

Adalet için hesap sormak, faşist
düzene karşı savaşmak ve bu düzeni
ortadan kaldırmaktır.

9- Adalet için Yaşayacak,
Adalet için Savaşacak,
Adalet için Ölecek ve
Öldüreceğiz!

Hiçbir sınırımız yoktur adalet
için. 

Fedada da yoktur sınırımız.
Direnmekte de yoktur.

7 yıl sürmüştür Büyük
Direnişimiz. 4 mevsim, 7 yıl. Her
anı irade savaşı, her anı kararlılık,
her anı feda.

Abdi İpekçi’de, Elin Altı’nda
çadır direnişimiz, 2003 yılı Eylül
ayının 16’sında başladı, 2007 yılı-
nın Ocak ayının 27’sinde bitti. Kar
kış, çamur yağmur demeden bir
naylon çadırın altında 4 yıl...

Armutlu’daki adalet çadırımızı
yeniden kurmak için irade savaşı-
mız devam ediyor. Düşman yıkıyor,
biz kuruyoruz. “Dava mahkemeye
intikal etti daha ne çadırı kuruyor-
sunuz’ diyorlar saldırırken.

Çadır direnişlerinin, irade savaş-
larının abartısız yüzlerce örneğin-
den biridir bu.

Adalet savaşı irade, kararlılık,
inanç, feda savaşıdır.

Evet adalet için yaşıyoruz!
Adalet için yaşamak sabırla,

emekle, inatla savaşı büyütmektir.
Nerede olursa olsun aynı bilinçle
hareket etmektir. Adalet için yaşa-
mak örgütlü yaşamaktır.
Devrimciliği bir ömür boyu yapa-
bilmektir. Adalet için yaşamak günü
geldiğinde elde silah düşmandan
hesap sormak için yanıp tutuşmak
ve yaptığı her işi, başardığı her gö-
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revi, örgütlediği her insanı, ulaştığı
her insanı düşmandan sorulan bir
hesap olarak görmektir.

Adalet için yaşamak düşman
kuşatması altında dahi düşmandan
hesap sormak, düşmana meydan
okuyabilmektir. “Hadi, tanklarınız-
la toplarınızla gelin, girin içeri,
ölülerimiz dahi korkutuyor sizi,
geceleri rüyalarınıza giriyoruz.
Devrimci adaletimizden kaçamaya-
caksınız. Yoldaşlarımız cezalandı-
racak sizi.” diyordu Sabo’nun yol-
daşı Eda Yüksel kendilerini kuşatan
yüzlerce katil sürüsüne. 

“Asıl siz bizim adaletimize tes-
lim olun” diyordu Sibel Yalçın,
faşizmin cellatlarına.

Adalet için yaşamak iğneyle
kuyu kazar gibi hedefe ilerlemektir.

Adalet için gerekirse kırk yıl
sabırla beklemek, günü geldiğinde
düşmanın üzerine atılmaktır.

Adalet için nasıl öleceğimize
kendimizin karar vermesidir.

Adalet için yaşamak düştüğünde

yeniden kalkmasını bilmek, bu
savaşın uzun soluklu bir savaş oldu-
ğunu unutmamaktır.

Adalet için yaşamak günü geldi-
ğinde tereddütsüz ölebilmektir.

“Bizler, namluya sürülmüş mer-
mileriz. Her birimiz, başta biz tut-
saklara ve halka karşı başlatılan sal-
dırıda, düşmanın beyninde patlaya-
cağız! Şehit düşeceğiz!” derken
adalet için ölme kararlılığını ortaya
koyuyordu Ölüm Orucu şehitleri-
mizden Ali Rıza Demir.

Evet savaşmak için ölmeyi,
bedel ödemeyi göze alabilmek
gerekir. Bedeli göze alabilmek, düş-
mana duyduğumuz sınıf kinimizin
büyüklüğüdür. Adalet istemi ve
özlemimizin büyüklüğüdür. 

“Gidiyorum; ama gönlüm bura-
da. Beni bekleyin; iyileşir iyileş-
mez, Parti’den ilk talebim, ‘birliği-
mize geri dönmek’ olacak. Asarcık
şehitlerinin hesabını kırda soraca-
ğım.” diyordu Kır Gerilla Birliği
Komutan Yardımcılarından şehidi-

miz Mehmet Yıldırım. 
Hesap sormak için yaşıyor

adeta. Tüm şehitlerimizde vardır
aynı duygular. Sınıf kini, düşman-
dan hesap sorma isteği, bedel öde-
mekten korkmamak feda ruhu.

“Düşmana, inanılmaz derecede
bir kin duyuyorum ve savaşmak
istiyorum. Bana bir silah verin,
gerekirse tek başıma savaşırım.”
diyordu şehidimiz Hasan Hüseyin
Onat. “Adaletsizliğiniz var olduğu
sürece, halkın adaletinden kaça-
mazsınız. Yine geleceğim.” diyordu
feda savaşçısı Eyüp Beyaz. 

Aynı tereddütsüzlükle de şehit
düştüler.

Adalet İçin Savaşıyoruz! 
Katillere sesleniyoruz; Bekleyin

yine geleceğiz diyoruz!
Adaletin olmadığı yerde adalet

savaşçılarıyız biz. Halklarımızı ada-
lete doyuracağız diyoruz.
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Kürdistan’da Yapılan
Katliamların  Hesabını

Misliyle  Soracağız
Cephe Milisleri, kaçırılmaların,
tutuklamaların ve Kürdistan’daki
katliamların hesabını sormak için
1 Ocak’ta 1 Mayıs Mahallesi’nde
bomba süslü pankart astılar.
Pankart eyleminin ardından bir
buçuk saat boyunca mahalleyi
abluka altına alan katil polisleri ise
Liseli Dev-Genç’liler taş ve kar-
toplarıyla mahalleden kovmaya
çalıştı. Bomba imha uzmanları
gelerek pankartı kaldırdılar.
Bomba imha ekipleri mahalle hal-
kına küfürler ve tehditler savurdu-
lar. İş yerinde bulunan liseliyi
çalıştığı yerden kovup tehditler
savurdular. Hemen sonrasında
Dev-Genç’liler çıkarak “Tutsak
Dev-Genç’liler Onurumuzdur”
yazılı pankartlarını, Cephe
Milislerinin astığı bomba süslü
pankartın yanına koydular. Katil
polisler zırhlı araçlarla gelerek
bomba süsünü imha ettiler.

Dilek Doğan’ın Hesabı
Mahşere Kalmayacak!

Hesap Soracak ve
Mücadelemizde Yaşatacağız

Dilek Doğan Parkı’nın açılışı 3
Ocak’ta saat 14.30’da başladı.
Program saygı duruşuyla başladı,
ardından Armutlu Halk Cephesi’nden
bir kişi konuşma yaptı, parkın öne-
minden, Dilek Doğan’dan bahsetti.
Yapılan açıklamada: “Parkın açılma-
sının amacı Dilek Doğan’ları yaşat-
maktır, bu park artık Armutlu’nun
simgelerinden biridir. Dilek Doğan bu
mahallenin kızıydı, bu mahallede
doğdu, bu mahallede büyüdü şimdi
Dilek Doğan Parkı’yla bu mahallede
ölümsüzleşti” denildi. Programa 50
kişi katıldı.

Dev-Genç’liler
Dilek Doğan’ın Ailesini

Ziyaret Etti

Dev-Genç’liler 1 Ocak’ta Küçük
Armutlu’da oturan Dilek
Doğan’ın ailesini ziyaret ettiler.
Yılın ilk gününde ailenin yanın-
da olmak isteyen Dev-Genç’liler
1 saate yakın aileyle sohbet etti-
ler. Yapılan sohbette anne Aysel
Doğan, Dilek’in katillere karşı
dik duruşunu anlattı.

Bizi Tutuklamalarla,
Saldırılarla

Bitiremeyeceksiniz!

Erzincan’da Cephe Milisleri 3
Ocak’ta İstanbul, Armutlu’da
Dilek Doğan için açılan adalet
çadırına yapılan saldırının hesabı-
nı sormak için eylemdeydi.
Erzincan Ulalar beldesi TOKİ
konutlarının girişine “Berkin İçin
Gelen Savaşçılarımız Dilek İçin
de Gelecekler DHKC / SPB” yazı-
lı, bomba süslü pankart astılar.



�� Biz Diyoruz ki; oligarşinin Kürt sorununun çözümü için imha, inkar
ve asimilasyondan başka çözümü yoktur!

� Biz Diyoruz ki; oligarşinin Kürt sorununun çözümü 90 yıldır değiş-
memiştir. Bu çözüm imha, inkar ve asimilasyon üzerine kuruludur.
Oligarşi 90 yıldır katliamlarla yönetiyor.

� Biz Diyoruz ki; eğer bugün ABD’nin veya Avrupa emperyalizminin
gündeminde “Kürt sorunu” diye bir başlık varsa, bu tamamıyla emperya-
list tekellerin çıkarlarına paraleldir. Kürt sorunu emperyalistlerin pazarlık
masalarında çözülemez.

� Biz Diyoruz ki; bu nedenle oligarşiden "çözüm" beklemek, halkın
iradesini oligarşiye teslim etmek demektir. Devrimcilerin görevi halkın ira-
desini büyütmek, bu iradeyle oligarşiyi geriletmektir. 

� Biz Diyoruz ki; oligarşinin Kürt halkına yönelik politikalarının değiş-
mediğinin kanıtı 600’e yakın ölüm, 300 bin insanın yerini yurdunu terk
ederek göç etmesidir. 17 Ağustos 2015'den  bugüne 14 genaral, 26 albayla
komuta ettikleri katliam oparasyonları 7 il ve 21 ilçede 200 günü aşkın
süredir devam eden sokağa çıkma yasaklarıyla, katliamları sürüyor. 

� Biz Diyoruz ki; Kürt halkımızın kurtuluşu oligarşiyi savaş tehditleri
ile masaya oturtmak değil, oligarşiye karşı savaşmaktan geçer.

� Biz Diyoruz ki; Kürt sorunun çözümü, Kürt halkının kendi kaderini
tayin hakını kullanabileceği koşulları yaratmaktır.

� Biz Diyoruz ki; Kürt halkı bu hakkını, ancak emperyalizmle  bağım-
lılık ilişkilerinin koparıldığı; oligarşinin iktidarının yıkıldığı, demokratik
halk iktidarında kullanabilir.

� Biz Diyoruz ki; faşizm yıkılmadan ne Kürt halkımız ne de diğer halk-
larımız özgür olamaz. 

� Biz Diyoruz ki; Kürt sorunu anti emperyalist, anti-oligarşik devrimle
çözülebilir.

� Mahir Çayan Diyor ki; "Kendi topraklarımız üzerinde köle bir halk
haline getirildik. Bu durum hep böyle sürüp gidecek midir? “HAYIR BİN
KERE HAYIR!"

Oligarşinin Kürt Sorununa Çözümü; 
90 Yıldır İnkar, İmha, Asimilasyondur!Biz Diyoruz ki;�



TEMMUZ

2 Temmuz: 13. Geleneksel Hasan
Selim Gönen Alternatif Gençlik Kam-
pı yapıldı.

*Sivas şehitleri anması yapıldı.
3 Temmuz: Mimar Meclisi tara-

fından üzerinde çalışılan Küçük Ar-
mutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle
İyileştirme Ulusal Mimari Fikir Pro-
jesi Yarışması, Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği Sarıyer Şubesi tarafından
ilan edildi.

5 Temmuz: Grup Yorum Ankara
konseri on binlerin katılımıyla ger-
çekleşti.

11 Temmuz: Grup Yorum Dersim
konseri yapıldı.

12 Temmuz: Bursa İşçi Meclisi
Girişimi Bursa Heykel önünde işten
atılan, direnen, katledilen tüm işçiler
için eylem yaptı.

*TAYAD’lı Aileler şehitlerini andı.
*Okmeydanı Halk Meclisi, Sibel

Yalçın Parkı’nda iftar programı dü-
zenledi. 

13 Temmuz: Gazi Mahallesi gi-
rişine Cephe milisleri tarafından “Ha-
san Ferit’in Hesabını Soracağız-Cep-
he” yazılı bomba süslü pankart asıl-
dı.

*Hasan Ferit Gedik mahkemesi
görüldü. Çeteciler yine serbest bıra-
kılırken adalet isteyen Halk Cephe-
lilere polis ve çeteciler saldırdı.

*DİSK önünde direnişe devam
eden Oya Baydak ve devrimci işçiler
gün boyunca patron sendikacılarının
Diyarbakır, Mersin, İzmir ve Anka-
ra’dan getirttiği bir güruh tarafından
dört kez saldırıya uğradılar, linç edil-
diler.

*Stephan Kazcynski’yle dayanış-

mak için Halk Cepheliler Galatasaray
Lisesi önünde destek açlık grevi ey-
lemi yaptılar.

14 Temmuz: Alibeyköy Gülpa
Meydan’da sabah 07.30’da bomba
süslü pankart asıldı. Cephe imzalı
“Hasan Ferit Gedik’in Katillerinden
Hesap Soracağız” yazılı ses bomba-
lı pankart 10.30’a kadar asılı kaldı.

16 Temmuz: Yunanistan’da tutsak
bulunan Erdoğan Çakır’ın iade davası
görüldü. Fransa tarafından hakkında
ikinci kez açılan iade davasında mah-
keme Fransa’ya iadesine karar verdi. 

*Çayan Mahallesi’ne gece saat
01.00 sularında 7 akrep 2 TOMA ile
adalet çadırını yıkmaya gelen katil
polisleri Cepheliler havai fişekler ve
molotoflarla karşıladılar. 

18 Temmuz: Devrimci İşçi Ha-
reketi, CHP İl Binası önünde açmış ol-
duğu direniş çadırını açlık grevine
dönüştürdü.

20 Temmuz: Urfa’nın Suruç İl-
çesi’nde Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu üyelerine yönelik katli-
am saldırısında 32 insan katledildi.
Halk Cepheliler bulundukları her
alanda katliamı protesto eylemleri ör-
gütlediler.

*Çayan Mahallesi’nde Suruç Kat-
liamı’nın hesabı soruldu. AKP’nin so-
rumlu olduğu katliama Cephe sessiz
kalmadı ve devrimci dayanışmanın
gereğini yerine getirdi. Akşam saat
21.00’da Sokullu Caddesi’ni bari-
katlarla kapatan Cepheliler molotof-
larla karanlık caddeyi aydınlattı. Tra-
fiğe kapatılan sadece Sokullu Caddesi
değildi, E-5 karayolu da trafiğe ka-
patıldı.

*Armutlu Cephe Milisleri Suruç
Katliamı’nın hesabını sormak için Ar-
mutlu polis karakoluna yönelik eylem
yaptı. Meydana çıkıp karakola yürü-
yen Cephe Milisleri 22.30’da kara-
kolun üstünden ve altından uzun
namlulu silahlarla, parça tesirli bom-

balar-
la, molotoflarla karakola saldırdılar.
Bu eylem sonunda 2 katil polis ya-
ralandı.

*Alibeyköy: Cengiz Topel Cad-
desi, Dörtyol’da Cephe imzalı pankart
asıldı.

*Sarıgazi’de Cephe milisleri Urfa
Suruç’ta yapılan katliamın hesabını
sordu.

21 Temmuz: TAYAD’lı Aileler
Silivri Hapishanesi önünde bir araya
gelerek Silivri’de uygulanan görüş ce-
zaları ve infaz yakmalarla ilgili basın
açıklaması yaptı. 

*Suruç Katliamı’nı protesto etmek
için Şişli’de toplanarak AKP il bina-
sına yürümek isteyen Halk Cepheli-
lere katil polis tarafından saldırı ger-
çekleşti. 23 Halk Cepheli ve Yürüyüş
dergisi muhabiri işkence ile gözaltı-
na alındı. 

*Cephe Milisleri bir açıklama ya-
yınlayarak, Suruç Katliamı’nın he-
sabını sormak için eylem yaptıkları-
nı ifade etti. Açıklamada: “Suruç
Katliamı’nın hesabını sormak için; 3
yıl önce 21 Temmuz’da işkenceciler
tarafından katledilen Hasan Selim
Gönen’in hesabını bir kez daha sor-
mak için; işkence ve katil yuvası
Gazi Polis Karakolu 09.30 sularında
milislerimiz tarafından uzun namlu-
lu silahlarla taranmıştır” ifadeleri yer
aldı.

*Sultangazi Polis Karakolu Cep-
he Milisleri tarafından uzun namlulu
silahlarla tarandı. 

*Küçükarmutlu Polis Karakolu
Cephe Milisleri tarafından uzun nam-
lulu silahlarla tarandı.

*Cephe Milisleri Gülsuyu-Gü-
lensu Mahallesi’nde Suruç Katlia-
mı’nın hesabını sormak için korsan
eylem yaptı. Uzun namlulu silahlar ve
havai fişeklerin kullanıldığı korsan-
da “Suruç’un Hesabını Soracağız,
Cephe” pankartı açıldı. 

2015
TEMMUZ-EYLÜL

Cephe’nin 
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22 Temmuz: Cepheliler, Suruç’ta
kontrgerilla katliamına karşı Ok-
meydanı Kavşağı’na bombalı pankart
astılar. “Suruç’ta Katleden Kontrge-
rilladır Hesabını Soracağız” yazılı
olan pankart bomba imha polisleri ta-
rafından yol trafiğe kapatılarak imha
edilebildi. 

*Amed Halkın Hukuk Bürosu
Suruç Katliamı’nın ardından Antep’e
giderek, bütün geceyi Adli Tıp’ın
önünde geçirdi. Ertesi gün şehitlerin
uğurlamasına katıldı.

24 Temmuz: GÜNAY ÖZARS-
LAN BAĞCILAR’DA KALDIĞI
EVDE İNFAZ MANGALARI TA-
RAFINDAN KATLEDİLDİ! 80 sa-
atlik direniş sonunda Günay Özars-
lan’ın cenazesini katil devletten alan
Cepheliler cenazeyi Gazi Mahallesi-
ne getirerek kendi geleneklerine uy-
gun biçimde defnettiler.

*Anadolu Haklar Derneği’ne ya-
pılan polis baskını ve Bağcılar’da kat-
ledilen devrimci Günay Özarslan
için 1 Mayıs Mahallesi’nde yürüyüş
yapıldı.

*Sarıgazi: Sancaktepe Belediyesi
önündeki yolu molotoflarla kapatan
Cepheliler, belediye önündeki ak-
repleri havai fişekler ve molotoflar-
la vurdu. Neye uğradığını şaşıran
katil sürüsü akreplerini yerinden kı-
mıldatamadı. 

25 Temmuz: Okmeydanı’nda Çe-
vik Kuvvet polis ekibine DHKC sa-
vaşçıları silahlı saldırı düzenledi. Ey-
leme ateş ederek cevap veren polis-
ler yoldan geçen halktan birini de ya-
raladı. Eylemde ise üç polis yaralan-
dı. Savaşçılar kayıp vermeden çekil-
diler.

27 Temmuz: Gülsuyu: Cephe
Milisleri, şehitlerin hesabını sorma-
ya devam edeceklerini belirtti. Açık-
lamada: “Bizler de Gülsuyu Mahal-
lesi’nde devriye atan 5 adet zırhlı ak-
rep aracını ve 1 TOMA’yı uzun nam-
lulu silahlarımızla taradık. Yoldaşla-
rımızın hesabını sormaya devam ede-

ceğiz.” sözleri yer aldı. 

AĞUSTOS 

1 Ağustos: Halk Cepheliler halkın
şüphelendiği Partizan ve ESP’nin
kurumlarının olduğu sokağın başın-
da bulunan elektrik direğine asılı bir
kutuyu indirerek baktı. İçerisinden
gizli kamera çıkan kutuyu Halk Cep-
heliler halka ajitasyon çekerek teşhir
ettiler.

2 Ağustos: Günay Özarslan, Gazi
Cemevi’nde 7 yemeğinde anıldı. 

*DHKC yaptığı açıklamada “Gü-
nay Özarslan’ın katledildiği 24 Tem-
muz’dan hemen bir gün sonra 25
Temmuz’da Okmeydanı’nda bir oku-
lun önünü karargah olarak kullanan
AKP’nin katil faşist polislerine sa-
vaşçılarımız tarafından silahlı baskın
düzenlenmiştir. Baskında birisi ağır,
üç polis yaralanmıştır.” denildi.

3 Ağustos: Hatay’da AKP’nin
katil polisleri koçbaşlarıyla ve uzun
namlulu silahlarıyla evleri basarak
Halk Cephelileri gözaltına aldı.

8 Ağustos: Okmeydanı Halk Cep-
heliler hasta tutsak Asaf Eşgünoğ-
lu’nun serbest bırakılması için yürü-
yüş düzenlediler.

10 Agustos: Suruç’ta katledilen 32
kişinin ve Günay Özarslan’ın intika-
mını almak için; AKP’nin İstanbul İl
binası DHKC savaşçıları tarafından si-
lahla tarandı ve bir koruma görevli-
si yaralandı. 

*Amerika’nın İstanbul Konso-
losluğu tarandı. Eylemi gerçekleşti-
ren Hatice Aşık son mermisine kadar
halk düşmanları ile çatıştı ve kur-
şunları bittikten sonra da taşlarla di-
renerek tutsak düştü.

*Hatice Aşık’ı sahiplenmek için
hastane önüne gelen Halk Cephelilere
polis saldırdı.

*Steve Kazcynski taleplerinin ka-
bul edilmesiyle direnişini zaferle so-
nuçlandırdı.

11 Ağustos: 1 Mayıs Cephe Mil-

isleri’nin yaptıkları açıkla-
mada: “Biz Cephe milisleri 1 Mayıs
Mahallesi, 3001. Cadde’ye “Hatice
Aşık Onurumuzdur” DHKC imzalı
pankartımızı 10 Ağustos saat 22:00’da
asarak halka çektiğimiz ajitasyonda
hesap sormaya devam edeceğimizi
söyledik, söylemeye de devam ede-
ceğiz…”denildi

12 Ağustos: Bağcılar’da “Hatice
Aşık’ı Katlettirmeyeceğiz Hatice
Aşık Onurumuzdur/ Halk Cephesi”
yazılı pankart saat 14.00’da Yenima-
halle Yürüyüş Yolu’nda cadde üzeri-
ne asıldı. 

*DİSK binası önüne patron sen-
dikacıları tarafından Oya Baydak’a ve
direnişe destek veren devrimci işçilere
yapılan linç saldırılarını teşhir et-
mek için Linç Fotoğraf Sergisi açıl-
dı.

13 Ağustos: Cengiz Topel Dört-
yol’a Cepheliler “Düşman Cenaze-
lerimize Bile Saldırıyor! Elif, Şa-
fak, Bahtiyar, Günay, Hatice Olup
Adaleti Biz Sağlayacağız!” yazan
Cephe imzalı bomba süslü pankart as-
tılar. 

*Direnen Sarıyer Belediyesi İşçi
Meclisi Sarıyer Meydan ve Sarıyer
Belediyesi önünde bildiri dağıtımı
yaptı.

19 Ağustos: DHKC savaşçıları
saltanat kapısı önünden Dolmabahçe
Sarayı’na baskın ve tarama yaptılar!
DHKC yaptığı açıklamada “SA-
VAŞÇILARIMIZ BEŞ DAKİKA
BOYUNCA SARAYINIZIN ÖNÜN-
DE, ŞEHRİN GÖBEĞİNDE SİZE
MERMİ YAĞDIRIRKEN BURNU-
NUZU BİLE ÇIKARAMADINIZ…
HAREKET EDEMEDİNİZ...”dedi.

20 Ağustos: İstanbul’un bir çok
yerinde Cepheliler Dolmabahçe sa-
rayına yönelik eylem gerçekleştirir-
ken tutsak düşen savaşçıları selam-
layan eylemler yaptılar.

21 Ağustos: Halkın Esnafları
Kooparatifi kuruluşunu ilan etti.

23 Agustos: Steve için Okmey-
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danında Halk Cepheliler destek açlık
grevi yaptılar.

24 Ağustos: İstanbul, Gazi Ma-
hallesi’nde Cephe Milisleri bombalı
pankart astı. Katil polisin karargâhı
Gazi Karakolu yanına, polislerin ge-
çiş güzergahı olan yola “Halk Sa-
vaşçılarına Uzanan Elleri Kıracağız -
Cephe” yazılı bombalı pankart asıldı.

*Dev-Genç Milisleri Okmeyda-
nı’nda Dolmabahçe Sarayı’nı tarayan
iki Dev-Genç’li halk savaşçısını se-
lamlamak için bomba süsü verilmiş
pankart astı. Anadolu Kahvesi civa-
rında “Halk Savaşçıları Onurumuz-
dur! İşkencecilerden Hesap Sorduk
Soracağız! DHKC/Dev-Genç” im-
zalı pankart, yol halatla trafiğe ka-
pattıktan sonra asıldı.

*Hopa’da selden 8 kişi yaşamını
yitirdi. Halk Cepheliler Hopa halkıyla
dayanışmaya gittiler.

25 Ağustos: Gazi Mahallesi’nde
‘Tilki Ozan’ adında tecavüzcü, ah-
laksız bir kişi Gazi Cephe Milisleri ta-
rafından dövülerek halka teşhir edil-
di. 

28 Ağustos: 1 Mayıs Mahalle-
si’nde halkın defalarca, uyuşturucu sa-
tıldığı, kumar oynatıldığına dair şi-
kayeti üzerine daha önce de cezalan-
dırılan Tugay isimli torbacı, kahve-
hanesinde satış yapmaya devam et-
mesi üzerine kahvehanenin etrafı ab-
lukaya alınarak baskın düzenlendi.

*İstanbul Bahçeliveler’de Cephe
Milisleri “AKP’den ve İşkenceci Po-
lisinden Hesap Soracağız / CEPHE”
yazılı bomba süslü pankart astı. 

29 Ağustos: Maltepe’de iş gü-
vencesi paneli yapıldı.

*Tutsak Dev-Genç’liler serbest
bırakılsın diyerek yürüyüşe geçen 8
Dev-Genç’li işkencelerle gözaltına
alındı.

30 Ağustos: Halk bahçesi okulu
açıldı.

EYLÜL

3 Eylül: Cephe Milisleri Gazi’de
üç uyuşturucu satıcısını cezalandırdı.

8 Eylül: İkitelli’de devrimcilere
saldırmak için toplanan grubun top-
lanma yeri ne Cephe milisleri tara-
fından aynı gece 01.00 sularında bas-
kın yapıldı. Faşistlerin dernek adı al-
tındaki kahvehanesi molotoflanarak
kullanılamaz hale getirildi

*İkitelli’de Halk Cephesi’nin Kür-
distan halkı için yapacağı yürüyüşe
önce polis, sonrasında faşistler ve çe-
teler saldırdı, bir Halk Cepheli silah-
la ayağından vuruldu. Cephe Milisleri
molotoflarla, havai fişeklerle, silah-
larla saatlerce çatışıp saldırganları
mahalleden püskürttü.

9 Eylül: Sivil faşistler İkitelli
Özgürlükler Derneği’ne saldırarak
yaktılar. Aynı gün Bahçelievler Öz-
gürlükler Derneği’de saldırıya uğra-
dı.

*1 Mayıs Mahallesi’nde, Halk
Cepheli Keremcan Baylan  4 araçla
caddeden kaçırıldı.

11 Eylül: Fransa Komünist Parti-
si'nin organize ettiği 3 gün süren
festivalde, Fransa Halk Cephesi ken-
di çadırlarında halkımızı ve Fransız
halkını ağırladı.

*Direniş, Ölüm, Yaşam: Metris /
Dört Karanfil belgeselinin ilk göste-
rimi Şişli Kent Kültür Merkezi’nde
yapıldı. Gösterime yaklaşık 700 kişi
katıldı. 

13 Eylül: Halk Cepheliler Cizre
halkıyla dayanışmak için Cizre’ye git-
tiler.

*Geleneksel Halk Sofrası Pikniği
Gazi barajı piknik alanında yapıldı.

14 Eylül: İstanbul, Çayan Ma-
hallesi’nde Cepheliler 17.00 suların-
da Kürdistan’da yaşanan katliamların
hesabını sormak için ellerinde silah-
larıyla korsan eylem düzenlediler.

15 Eylül: 1 Mayıs Mahallesi’nde
Halk Cepheliler Cizre başta olmak
üzere Kürdistan’da AKP eliyle dev-
let tarafından yapılan katliamların

hesabını sormak için yürüyüş dü-
zenledi. 

18 Eylül: Gazi Mahallesi’nde
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Sa-
vaş ve Kurtuluş Merkezi’nin yapmış
olduğu kermese halkımızın yoğun il-
gisi vardı.

*Cephe Milisleri Okmeydanı’nda
ana caddeye “Cizre Katliamı’nın He-
sabını Soracağız/DHKC” yazılı bom-
ba süslü pankartı, demir korkulukla-
ra astı. 

*İstanbul Küçükarmutlu Mahal-
lesi’nde halk düşmanlarının araçları
karakola dönerken, Cephe Milisleri ta-
rafından tarandı. 

19 Eylül: AKP’nin katliam yap-
tığı Cizre’ye giden Halk Cephesi
üyeleri, İstanbul’a döndükten sonra
Cizre halkıyla dayanışmak için bir yü-
rüyüş yaptı. Hesap soran sloganların
atıldığı yürüyüşe 120 kişi katıldı.

*Oya Baydak direnişini açlık gre-
vi yaparak sürdürmeye başladı.

21 Eylül: Kardeşi ve müvekkili
Evin Timtik için Avusturya Konso-
losluğu önünde masa açan Av. Ebru
Timtik, AKP’nin katil polislerinin
saldırısıyla Dev-Genç’lilerle birlikte
gözaltına alındı. 

*Taksim Galatasaray Lisesi önün-
de Cizre halkı için eylem yapıp tür-
külerini söyleyen Grup Yorum ele-
manları ve İdil Kültür Merkezi çalı-
şanları, kimlik kontrolü bahanesiyle
keyfi bir şekilde, işkenceyle gözaltı-
na alındı. 

25 Eylül: Mahmut Şevket Paşa
Mahallesi’nde kahvehane işleten Er-
can isimli sapığa karşı, silahlı ceza-
landırma eylemi gerçekleştirildi.

26-27 Eylül: 5. Doğançay ve
Anadolu Halk Festivali yapıldı.

*Cephe Milisleri Hasan Ferit
Gedik ve katledilen halk çocuklarının
hesabını sormak için Okmeydanı’nda
bir ekip aracını taradı. 
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Halkların Demokratik Partisi
(HDP), Halkların Demokratik Kong-
resi (HDK) ve Demokratik Bölgeler
Partisi(DTP)'nin de içinde olduğu
Demokratik Toplum Kongresi Di-
yarbakır'da olağanüstü bir gündemle
bir toplantı yaptı. DTK yaptığı toplantı
sonucunda "özyönetim"e ilişkin bir
deklarasyon yayımladı. Deklarasyona
ilişkin yapılan açıklamaların yanı
sıra açıklanan deklarasyonun içeriği
14 madde ile özetlenmiş ve öz yö-
netimin ne olduğu ve nasıl işleyeceği
bu maddelerde tanımlanmıştır.

DTK açıkladığı bu metni, gelen
tepkiler üzerine bir tartışma metnidir
diyerek gerekçelendirmeye çalışmak-
tadır. Daha önce de çeşitli tartışma-
ların içinde Kürt milliyetçi hareketin
“özyönetim” ile gerçekte Kürt so-
rununu çözmek gibi bir bakış açısını
taşımadığını anlattık. Özyönetim de-
nilen yapıların gerçekte “Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ olarak
belirlenen AB ile ilişkiler temelinde
gündeme gelen bir kaynağa sahip
olduğunu söyledik. Ki Kürt milli-
yetçileri de genel olarak bunu red-
detmemektedirler. Yerel yönetimler-
deki özerkliğe ilişkin Avrupa belge-
sinin kimi paragrafları Türkiye devleti
tarafından çekince konularak kabul
edilmemiş olmakla birlikte bir çok
maddesi de kabul edilerek Resmi
Gazetede yayınlanmıştır. Ve son açık-
lamasında Selahattin Demirtaş da
“İsveç Modeli’ olarak adlandırarak
“özyönetim” dediklerinin ne olduğuna
biraz daha açıklık getirmeye çalış-
mıştır.

Son yapılan tartışmalar ve
DTK’nın önüne koyduğu 14 mad-
denin içeriğine bakıldığında bu mad-
delerin hiçbirinin düzeni doğrudan

hedef almadığı, tersine düzenle bü-
tünlüklü olarak ele alındığı ve kap-
samının da esas olarak AB yerel yö-
netimler şartının biraz genişletilmiş
hali olduğu görülecektir. 

14 maddedeki kimi başlıkların
açılımı ve içine demokratik yönetim
gibi sözlerin eklenmiş olması ya da
kadınlara özel vurgular ve kadınları
öne çıkaran maddelerin olması bu
gerçeği değiştirmemektedir. Ki bun-
ların da Rojava'dan kopyalanarak
alındığı ve oradaki yönetime benzer
bir yönetimin hedeflendiği görül-
mektedir.

Diğer yandan belirlenen bütün
maddeler ele alındığında bunun mev-
cut oligarşik devlet yapısı içinde ger-
çekleştirilmesinin yoksul halklar açı-
sından hiçbir kazanımı ve getirisi
olmayacaktır. Bunu da bir kenara
bırakarak salt ulusal bir hak temelinde
soruna yaklaştığımızda dahi bu mad-
delerin getirdiği yeni ve Kürt ulusal
mücadelesini geliştiren, daha ileriye
taşıyan hiçbir yanı olmadığı görüle-
cektir. 

Genel olarak yerel yönetimlerin
özerkliğine ilişkin AB sözleşmesini
biraz genişleten içerikteki DTK dek-
larasyonunun maddelerine bakalım:

Deklarasyonun birinci maddesi
genel olarak yerel yönetimin sınır-
larının belirlemesini içermektedir.
Şöyle deniyor:

“1. Ülke genelinde kültürel, eko-
nomik, coğrafi yakınlıkları dikkate
alınarak bir veya birkaç komşu şehri
kapsayacak biçimde demokratik
özerk bölgelerin oluşturulması”

Bu biçimiyle Kürdistan'ın kendi
içinde özerk bir statüye kavuşturul-
ması hedeflenmektedir gibi düşünü-
lebilir elbette. Ancak deklarasyonu

sunanların bu konuda ne bir iradeleri
ve ne de bunu açıkça dile getirip sa-
vunan bir yaklaşımları bulunmaktadır. 

Kürdistan'ın özerkliği veya ba-
ğımsızlığı düşüncesi olan bir anla-
yışın, bir hareketin bunu açıkça ve
meşruluğunu hem savunup hem de
dünyaya ilan etmeden elde etmesi
mümkün değildir. Tarihte hiçbir halk
kurnazca araya sıkıştırılmış bazı mad-
delerle, deklarasyon ya da kanun
maddeleri ile özerk veya federal veya
bağımsız bir devlet kuramamışlardır. 

Kurnazlık, egemenlerin halkları
kandırabilmek için başvurdukları bir
yöntemdir. Egemenle fazla içli dışlı
olunca onun bakış açısıyla ve ideo-
lojisine denk yöntemlerle sorunları
ele almak ve “çözüm” yoluna sokmak
Kürt milliyetçilerinin de tarzı haline
gelmiş görünüyor.

Deklarasyon sahipleri Kürdistan'a
özerk bir statü tanınmasını istiyor
da olabilirler ama bunu bu yanıyla
açıkça savunabilmekte midir? Hayır!..
Sadece tartışmaya açtıklarını söyle-
dikleri bir deklarasyon yayınlamak-
tadırlar. Ve bu deklarasyonda da belli
illerin sınırları içinde “demokratik
özerk bölgeler’ oluşturulmasından
söz edilmektedir. 

Bu özerk bölgelerin statüsü hangi
kapsamdadır belirtilmiyor. Kürt so-
rununu veya bütün ulusların, milli-
yetlerin çıkarları mı gözetilmektedir
bu da söylenmiyor. Sadece “kültürel,
ekonomik, coğrafi’ yakınlıktan söz
ediliyor. Bununla da 'sakın yanlış
anlaşılmasın biz sadece Kürtler için
bir şey istemiyoruz' mu denilmekte-
dir? 

Ve zaten esas sorun da burada
değil midir? Kendi ayakları üzerinde
duramamak,  ideolojik-politik olarak
egemenlerin dümen suyunda hareket
etmek. Benzer bir yaklaşım 7. mad-
dede anadilde eğitim konusunda da
vardır. Şöyle deniyor:

“7. Her kademede eğitimin öz-
yönetimlere bırakılması. Türkçenin
yanı sıra bütün anadillerin de eğitim
ve öğretim dili olması. Eğitim müf-
redatında genel müfredat dışında
yeni demokratik anayasa, evrensel
değerler ve insan hakları çerçeve-
sinde  yerelin tarihi, kültürel ve

Özyönetim Deklarasyonu
Düzenle Uzlaşmanın 
Yeni Zeminidir!..

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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toplumsal özgünlükleri ve ihtiyaçları
temelinde müfredata eklemeler ya-
pılması. Türkçe’nin yanında yerel
dillerin de resmi dil olarak kabul
edilmesi.”

Burada da anadilde eğitimi açıkça
savunamamak, Kürt halkının kendi
anadiliyle eğitimini açıkça savunma
bakış açısı yoktur. Bunun meşruiy-
yetine inanç yoktur esas olarak. Tüm
bölgeler ve halklar için istiyoruz gibi
genel bir savunmanın arkasına giz-
lenerek Kürt halkının ulusal hakları
talep edilmektedir. Bu nasıl bir bakış
açısıdır? Korkak, halkın ulusal de-
ğerlerini, haklarını savunmaktan daha
da ötesi dile getirmekten bile ürken
bir bakış açısı. Böyle bir bakış açısının
Kürt halkının haklarını savunabilmesi
mümkün müdür?

Yani kısacası iradesiz ve güçsüz,
kapitalizmin sınırları içinde burjuva
demokratik bir yapı içinde Kürtler'in
özerk bir yapıya kavuşturulması ar-
zulanmakta ama bunu açıkça dile
getirmekten bile çekinilmektedir.
Anadilde eğitim vb. talep edilmekte
ama bunları dile getirmeye bile cesaret
edilememektedir.

Deklarasyonun ikinci maddesi:
“2. Tüm bu özerk bölgelerin ve
kentlerin demokratik esaslarla se-
çilmiş meclisler ve meclisler içinden
seçilmiş özyönetim organları tara-
fından Türkiye’nin yeni demokratik
Anayasasının temel prensipleri  çer-
çevesinde yönetilmesi. Özerk Böl-
gelerin halk iradesinin ayrıca
TBMM ve merkezi yönetimde de
demokratik esaslar temelinde temsil
edilmesi.”

Bu madde yerel bölge meclisle-
rinin oluşturulması ve bu meclislerin
aynı zamanda ulusal mecliste de tem-
sil edilmesi yanıyla demokratik bir
talep olarak dikkat çekiyor. 

Ancak böyle bir meclisin oluştu-
rulması da, meclise yerel meclislerin
katılımı da ancak demokratik bir or-
tamda olabilir. Seçimlerin demokratik
olarak yapılamadığı, burjuva anlamda
dahi demokrasinin işletilemediği bir
ülkede siz bunu nasıl tartışacak ve
savunacaksınız. 

Halkın kendi meclisleri kurulma-

dan, özgürce seçme ve seçilme ola-
nağına kavuşmadan böyle bir meclisin
veya meclislerin oluşturulmasının
koşulu mu vardır. Öncelikle bu tür
meclislerin koşulunu yaratmak ge-
rekmez mi? 

Halkın kendi iktidarını kurmadan
böyle meclislerin oluşturulma zemini
nerede vardır? Oligarşiden güç bela
bulabildiğiniz icazet ile girdiğiniz
burjuvazinin meclisinde ne kadar ka-
lacağınız bile tartışılma konusu ya-
pılırken bu meclise yerel meclislerin
katılmasıyla demokratik bir yönetimin
oluşuturulabileceği yaklaşımı doğru
ve sağlıklı değildir. Halkı boş bek-
lentilerle oyalamak ve aldatmaktır.

Deklarasyonun üçüncü madde-
si: “3. Demokratik özerk bölgeler
ve diğer idari birimlerde merkezi
yönetimin seçilmişler üzerindeki her
türlü vesayetine son verilmesi, se-
çilmişleri görevden alma yetkisinin
kaldırılması. Merkezi yönetim or-
ganlarının, yeni demokratik anayasa
ilkelerine uyulması doğrultusundaki
denetimleri dışında bölgesel ve yerel
yönetimler üzerindeki her türlü ve-
sayetinin son bulması’ denilmektedir. 

Bu madde faşizm gerçeğini de
resmeden bir maddedir. Bu madde
ile bugün faşizmin saldırılarıyla tu-
tuklanan belediye başkanlarının gö-
revden alınmalarının önüne geçilmeye
çalışılıyor. Yerel yönetimlerin mer-
kezin denetimine girmedikleri tak-
dirde işlevsiz bırakılmalarının önüne
geçilmeye çalışılıyor. Ancak bunu
salt yerel yönetimler yasasının de-
ğiştirilmesi veya anayasanın belli
maddelerinin değiştirilmesi ile nasıl
yapacaklar bu belli değildir. 

Faşizmin tüm kurallarıyla kendini
dayattığı bırakalım yerel yönetimleri,
genel seçimleri dahi bir gecede çöpe
çevirebildiği bir sisteme karşı çıkmadan,
onu ortadan kaldırmadan nasıl yapa-
caklar belirsizdir. Kürt milliyetçi hareket
ve kuyrukçuları için faşizmi reformlarla
değiştirmek mümkün gibi görünüyor.
Ancak bunun ne tarihi bir gerçekliği
vardır ve ne de bilimsel olarak ger-
çekleştirilebilirliği..

Deklarasyonun 4.5. ve 6. mad-
deleri yerel yönetimlere katılımı esas

alan maddelerdir. Bu maddelerin ger-
çekleştirilebilmesi için anayasa de-
ğişikliğine de ihtiyaç olmasa gerekir. 

Bu maddelerin üçünün de kendi
içinde bazı yanları tartışmaya açık
olmakla birlikte bunlara ilişkin genel
olarak şunu söylemek gerekir;  Ha-
yata geçirilmesinin önünde hiçbir
engel olmayan bu maddeler DTK
bileşenlerinin yönetimde olduğu
belediyelerde hayata geçirilmekte
midir? 

Halkın belediye yönetimlerine ka-
tılımı nasıl ve hangi araçlarla sağlan-
maktadır? Halkın doğrudan katılımı
ve yönlendirilmesiyle alınan kaç tane
karar vardır ve bunların hayata geçi-
rilmesi sonucu bölge halkı nasıl haklara
kavuşmuş ve hangi sorunlarını çöze-
bilmişlerdir?

Bugün 8 il belediyesi olmak üzere
ilçe ve belde belediyeleriyle birlikte
Kürt milliyetçilerinin elinde 103 be-
lediye bulunmaktadır. Bunların bir
kısmının yönetimlerine devlet el koy-
muş olsa da hala bir çok belediyede
yönetimdeler. Örneğin Diyarbakır'da,
Van'da belediye başkanlıkları eliniz-
dedir, buralarda halkın katılımı sağ-
lanarak hangi kararları aldınız ve
uyguladınız? 

Bu maddelerin hayata geçiril-
mesi için ne AKP'nin icazetine ve
ne de anayasa değişikliğine ihtiyaç
vardır. Bölgede Kürt halkının yerel
düzeydeki hiçbir sorununu çözmeyen
yönetim anlayışınız en basiti deprem
mağduru olan halkın sorunlarının
çözümünü bile gerçekleştirememiştir.
Sorunu bürokratik çarklar içine hap-
seden ve orada boğan bir anlayışın
yerel yönetimlerde demokratik bir
işleyişi nasıl hayata geçireceği elbette
tartışma konusudur.

Deklarasyonun diğer tüm mad-
delerine bütünlüğü içinde bakıldığında
da elbette kimi demokratik hakları
içermektedirler. Öte yandan ise yerel
yönetimlerin mali olanaklarını ge-
nişletecek bazı hakların talebini içer-
mektedirler ki bunların da yine bir
çoğu Avrupa sözleşmesinde olan hak-
lardır. Kimi ise Rojava'ya öykünerek
dile getirilen ama ne açıktan savunma
cesareti gösterilen ve ne de arkasında
durulan maddelerdir.

Yürüyüş
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Rojava'ya öykünerek dile geti-
rilen maddelerin Türkiye ve Kür-
distan gerçeğine çarptığı çarpacağı
açık bir gerçektir.

Deklarasyonla dile getirilen böyle
bir yapının Türkiye gerçeği ile bağ-
daşır bir yanı var mı? Elbette hayır! 

Ve zaten bunu Kürt milliyetçileri
de herkes gibi görüyor, dahası Kür-
distan'da her gün yaşanan katliamlar,
şehirlerin yerle bir edilmesi, halkın
cenazelerini bile alamayacak hale
getirilmesi ve Kürt halkının göç yol-
larına düşürülmüş olması da bunu
ortaya koymaktadır. 

Faşizm gerçeğine gözlerini ka-
patarak görülen burjuva demo-
kratik hayallerin hiçbir gerçekliği
ve hayat karşısında inandırıcılığı
yoktur. 

Bunlarla halkı belki biraz daha
oyalarsınız ama gerçekler er veya
geç yine baskın gelecektir. Tıpkı
şimdi olduğu gibi. Çünkü Türkiye'de
oligarşinin içinde bulunduğu kriz or-
tamında değil böyle geniş kapsamlı
hakların verilebilmesi, bunların tar-
tışılmasına bile izin verilmediği or-
tadadır. Ve bunu tartışmaya çalışan
Kürt milliyetçileri kendi kendilerine
sansür uygulamak zorunda kalırken
bile aslında bu gerçeğe çarpmakta-
dırlar. Bu nedenle bir yandan özyö-
netimlerden bahsederlerken öte yan-
dan hemen bir “ama” ekleyerek bunu
sadece tartışmaya açtıklarını ifade
edebilmektedirler. Açıkça biz bunu
savunuyoruz ve mutlaka da gerçek-
leştireceğiz kararlılığından eser yok-
tur.

Kürt milliyetçileri açıkça ifade
edemedikleri ama öykündükleri
Rojava modelinin benzerini iste-
mektedirler. Ancak bunu bile açık-
ça dile getirmekten uzaktırlar.

Rojava'nın mevcut bölgesel güç
yapılanması içinde elde ettiği özerk-
liğin nedenleri açıktır. Rojava Suri-
ye'nin içinde bulunduğu genel duru-
mun ürünü olarak Esad yönteminin
açıkça tanıdığı özerklik koşulları
içinde belli bazı adımlar atabilmiş
ve özerk statüde bir yönetim oluştu-
rabilmiştir. Türkiye'de oligarşinin
böyle bir özerkliği kabul etme gibi
bir yaklaşımı mı vardır?

Buna karşılık kuru tehditlerle vb.
böyle bir hakkın elde edilmesinin
önünü açmak mümkün müdür? El-
bette değildir. Ve bunların hepsi Kürt
milliyetçilerinin kendi ham hayalle-
rinin ürünü olmanın ötesine de geç-
memektedir, geçmeyecektir.

Çünkü, oligarşi içinde bulunduğu
kriz ortamında değil Kürdistan'da
özerk bir yapıyı kabul etmek Türkiye
içinde genel olarak demokratik bir
işleyişi hayata geçirebilecek güçten
yoksundur. İçine girdikleri derin kriz-
den çıkışın tek yolu ve yöntemi olarak
halka karşı savaş açmayı görmekte-
dirler ve bunu yapmaktadırlar. 

Faşizmin azgınca saldırdığı bir
ortamda oligarşi, Kürt halkını kat-
lederek inkar, imha ve asimilasyon
politikasında ne kadar ısrarcı ol-
duğunu ortaya koymaktadır. Bu
yanlarıyla birlikte ele alındığında
da deklarasyoncuların boş umut
pompalama gayretinden başka bir
sonuç yaratamayacakları görüle-
cektir.

KCK'nın üst perdeden yaptığı
tehditleri de Türkiye'de Rojava ben-
zeri bir oluşumu yaratmaya yetme-
yecektir. Bugün Ortadoğu genelinde
yaşanan çatışmalar ve emperyalist
güçlerin karşılıklı atışmalarından
umutlanarak güç olmaya çalışma ha-
yali de boştur. Emperyalist güçlere
yedeklenerek bir halkın kurtuluşunu
elde etmek mümkün değildir. Bunun
en yakın ve bilinen örneği Barzani'dir. 

KCK bölgedeki emperyalist güç-
lere yaslanarak ancak yeni bir Barzani
yaratabilir. Bu nedenle üst perdeden
tehditlerle bölgede ne özerk bir yapı
kurulabilir ne de Kürt halkının kur-
tuluşu sağlanabilir.

Sonuç Olarak;
1- DTK'nın Diyarbakır'da ola-

ğanüstü gündemle toplanarak aldığı
kararlar doğrultusunda yayınladığı
deklarasyon özü itibariyle Rojava'ya
öykünen ve esas olarak da AB söz-
leşmesinin içeriğine denk düşen ta-
lepleri içeren bir deklarasyondur.

2- DTK 14 maddelik deklaras-
yonuyla dile getirdiği taleplerinde
cesaretten yoksun ve tamamiyle faşist
düzenin çizdiği icazet sınırları içinde

hareket etme bakış açısına sahiptir.
Düzeni kırmamak, faşist AKP'yi kız-
dırmamak için Kürt ulusunun hak-
larını dile getirmeyi bile genel söy-
lemlerin içine sıkıştırmıştır. Ne böl-
gesel özekliği ve ne de anadilde
eğitim ve kültürel hakları Kürt halkı
adına açıkça savunabilmektedir.

3- Yerelin de katıldığı demokratik
bir meclis hayali kurmaktadır. Ancak
şu an oluşturulan ve faşizmin her
adımını belirleyerek oluşturduğu bir
meclis çatısı altında nasıl bir de-
mokrasi inşa edileceği belirsizdir.
Seçimlerin bir gecede çöpe çevrildiği
faşist sisteme rağmen bu mümkün
müdür?

4- Kendi önüne koyduğu özyö-
netim modelini bile savunmaktan
aciz olan bir bakış açısıyla yeni bir
hayat, yeni bir sistem kurmak müm-
kün müdür? Rojava hayalleri boş
hayallerdir. Emperyalist saldırganlık
altında olan Suriye'de Esad yöneti-
minin tanıdığı özerklik üzerinden bir
yönetim şekillendiren Rojava gibi
olabilmek mümkün değildir. Çünkü
Türkiye emperyalizmin işbirlikçisi
olan faşist bir ülkedir. Ve bu ülkede
faşizm Kürt halkını imha ve asimi-
lasyon politikasını son hızla sürdür-
mektedir. 

Buna karşılık Kürt milliyetçileri
ise uzlaşmak için her türlü manevrayı
yapabilmektedirler. Bu özyönetim
açıklamasını yaparken bile müzake-
reler temel alınarak yapılmaktadır.

5- Türkiye ve Kürdistan'da faşiz-
me karşı savaşmadan ve oligarşik
düzen yıkılmadan halkların özerk
veya bağımsız hiçbir hakkını elde
etmesinin maddi koşulu yoktur. Öz-
yönetim ile yapılmaya çalışılan sadece
düzenle uzlaşmanın yeni bir yolunu
açma çabasıdır. Ki bu da boş bir ça-
badır. Faşist düzen bunu bile kabul
edebilecek durumda değildir. İçinde
bulunduğu kriz bunu bile kaldırma-
sına izin vermiyor, vermeyecek.

6- Kürt, Türk ve diğer tüm halk-
ların kurtuluşun tek yolunun emper-
yalizme ve oligarşiye karşı savaş-
maktan ve devrimden geçmektedir.
Kürt halkının ulusal haklarını elde
etmesinin ve kurtuluşunun tek yolu
budur.

10 Ocak
2016
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Son altı ayda devletin gerçekleş-
tirdiği katliamlar ardarda geldi. Ve
gerçekleşen bu katliamlar aradan
çok kısa zaman geçse de unutturul-
du. 

Sadece katliamların hemen erte-
sinde yapılan basın açıklamaları,
yürüyüşler sendikaların aldığı 1-2
günlük grevlerle protesto edildi.
KESK katliamlara karşı sadece
günübirlik açıklamalar, yürüyüşler
ve grevler biçiminde protestoyu
aşmayan eylemler yaptı. Bu eylem-
ler, katliamlar karşısında sessiz kal-
madık demek için yapılan eylemler-
dir. 

Düşünün ki Cizre ve Silopi’ de
MEB, öğretmenleri aldığı bir karar-
la ilçeden çıkartıyor. Eğitim ve
öğretimi tatil ediyor. Eğitim-Sen
günler sonra derslere 21 Aralık’ta
bir saat girmeyerek bu durumu pro-
testo ediyor. Kaç üyenin buna katı-
lım gösterdiği, etkisi, hiç belli değil.
Aldığı bu karardan üyesinin bile
haberi yok. Hiçbir ön çalışma yok.
Propaganda, ajitasyon yok.
Devletin katliam için hazırlık yap-
masının ve katliamların teşhiri yok.
Sadece, bir saat derse girmeme
kararı alarak, sessiz kalmadık, bir
şeyler yaptık demeye çalışılıyor.
Karar alarak üzerindeki sorumlulu-
ğu atıyorlar. 

Neden Eğitim Sen, MEB’ in bu
kararını işyerlerinde tartıştırmaz.
MEB’in çocukların katledilme
zeminini yarattığının propagandası-
nı yaparak teşhir etmez. Okulların
halka saldırı için birer askeri üs ola-
rak kullanılmasını teşhir etmez.
Buna bir engel mi var? Hiçbir şey
yapamıyorsan, üyeyi bu sürece
dahil edemediysen, MEB önünde
oturma eylemi yap, çadır aç, katli-
amları, çocuk ölümlerini, çocukla-
rın eğitim hakkının elinden alınma-
sını, okulların askeri üs olarak kul-

lanılmasını teşhir et.  
Ankara Katliamı’nda 107 insan

katledildi. KESK’ in tüm yaptığı 2
günlük grev, yürüyüş ve basın açık-
lamaları ile katliamı protesto
etmekti. Her ayın 10’ unda katliamı
protesto etmekle katliam teşhir edil-
miyor. Katil devlet hesap vermiyor. 

Kendi cenazesine dahi sahip
çıkamayanların barış talebini kim
ciddiye alır. Barış direnilerek, sava-
şılarak kazanılır. İçi boş bir barış
talebi, faşizmi cesaretlendirir.
Bugüne kadar yapmaktan çekindiği
katliamları gerçekleştirme cesareti
verir. Nitekim süreç de bunu defa-
larca kanıtlamıştır. Çünkü egemen-
ler, katliamı yaparım, birkaç eylem-
le protesto edilirim sonra da unutu-
lur gider diye düşünür. Kimse ben-
den hesap soramaz edasıyla davran-
maktan çekinmez. Egemenlere bu
gücü veren direnmeyen, çürüyen,
üyelerinin hakkını dahi korumaktan
çekinen anlayışların politikasızlığı-
dır.

Ya Direneceksiniz
Ya da Çürüyerek
Yok Olacaksınız!

Yaşanan her katliamdan sonra
“Savaşa Karşı Barışı Büyütelim”,
“İnadına Barış” talepli eylemlerin,
açıklamaların faşizmi rahatsız eden
bir etkisi yoktur. Bu talepte katleden
devletin teşhiri dahi yoktur. 

Üç aylık Miray bebeğin ve son 4
ayda katledilen 44 çocuğun, 523
insanımızın katilleri ortada durur-
ken, neden hala barış talepli iş
bırakmalar yapılıyor. 

Neden direnilmiyor? Aylardır
süren sokağa çıkma yasaklarına ve
Kürt halkının katledilmesine karşı
KESK neden birkaç basın açıkla-
ması ve 29 Aralık’ ta gerçekleşen iş
bırakma ile yetinir? 

Bu soruların cevabı bedel öde-
mekten korkmayla da açıklanabilir.

Asıl neden ise düzen içine hapsol-
muş mücadeleyi tercih etmesinden
kaynaklıdır. Sınıf ve kitle sendikacı-
lığını bir kenara bırakan, sivil top-
lumcu bir anlayışa sahip olmasın-
dandır. Ve bu bugünün sorunu değil-
dir. Yıllardır bu anlayış sendikaları
yönetmiştir. En küçük bir hak dahi
kazanamamış, düzeniçileşmiştir. 

Üye sayısında çok ciddi bir
erime vardır. Üyeleri sendikalara
karşı güvensizleşmiş, aldığı kararla-
rın hiçbirine uymamaktadır.
İşyerleri ile, üye ile bağları tama-
men kopma noktasına gelmiştir.
Eylemlere katılımlar da temsili
düzeydedir. Üyelerinin tamamını
harekete geçirememektedir. 

Direniş kültürü yaratamayan,
fiili – meşru ve militan mücadeleyi
bırakan KESK’e hakim anlayışlar,
devlete geri adım dahi attıramaz.
Sıkıştıkları her an, grev ilan ederek
kendisi ile aynı ideolojiye sahip
tabanlarını rahatlatmaya çalışır.
Tıpkı Kürdistan’ da yaşanan katli-
amda aldıkları bir günlük iş bırak-
ma kararında olduğu gibi. Bu en son
yaşanan örnektir. 

KESK sık sık kullandığı grev
veya iş bırakmalar öncesinde kitlesini
ve tüm çalışanları bilinçlendiren,
örgütleyen eylemleri örgütlemelidir.
Örneğin, basın açıklamaları, bildiri
dağıtma, oturma eylemleri ile AKP
iktidarını teşhir edebilirdi. Buradaki
korku, üyesini harekete geçirememek
ise yönetimlerin katıldığı açlık grev-
leri, şehrin belli yerlerine kurulan
çadırlarla işbirlikçi AKP iktidarına
karşı direnişler yaratabilirdi. 

Bu günlerde, Küçük Armutlu
Mahallesi’nde katledilen Dilek
Doğan için adalet talebinde bulu-
nanlar hiç de barış talebinde bulun-
muyorlar. Naylon çadırın içinde
geceli gündüzlü adalet istiyorlar.
Açlık grevi yapıyorlar. Berkin
Elvan’ ın katillerinin bulunması için
aylarca sokakta direndiler. KESK

EEmekçilerin Haklarını Gasp Eden, İş Güvencesini Ortadan Kaldırmak İsteyen, 
Kürt Halkını Katleden ve Yok Sayan AKP İktidarıyla, Devletle Barış Olmaz!

KESK’e Hakim Anlayışlar Bunu Görmelidir Artık!

Sokağa Çıkma Yasağı, Katliamlar ve KESK

Yürüyüş
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Eda Yüksel Uluslararası Halk İçin Bilim Halk İçin
Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu 26-27 Aralık’ta
Küçük Armutlu’da Cem ve Kültür Evi inşaatında
yapıldı. Sempozyum; 26 Aralık’ta saat 11.00’da
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde
yitirdiklerimiz anısına yapılan saygı duruşuyla ve açılış
konuşmasıyla başladı. Ardından Halkın Mühendis
Mimarlarını anlatan bir sinevizyon gösterildi.

Mimar Hatice Alankuş’a adanan, “Kentsel
Politikalar” başlıklı ilk oturumda; Yunanistan’dan
gelen konuklar barınma hakkı mücadelelerini anlattı.
ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Güven Arif
Sargın kentsel dönüşüm adı altında gerçekleştirilmek
istenen politikaları anlattı. Son olarak Mimar
Meclisinden Doç. Dr. Murat Çetin söz alarak “yerinde
ve yerlisiyle iyileştirme”yi anlattı.

Ziraat Mühendisi Ahmet İbili’ye adanan, “Tarım ve
Gıda” başlıklı ikinci oturumda ise; ilk olarak Ziraat
Mühendisi Yousef Awad, Filistin – Gazze’den görüntü-
lü olarak bağlanarak; İsrail’in saldırılarının özellikle

Gazze Şeridi’nde büyük etkileri olduğunu, tarımın
bitme noktasına geldiğini anlattı. Ardından
Yunanistan’da da bir örneği geliştirilen halk bahçesi
projesi anlatıldı. 

Daha sonra; yakın zamanda İzmir-Çiğli’de gelişti-
rilmeye başlanan halk bahçesini anlatmak üzere
Gülseren Boynueğri söz aldı. Son olarak da Halkın
Mühendis Mimarları’ndan Neslihan Şimşek Kızıl,
Küçükarmutlu’daki Şenay ve Gülsüman Halk
Bahçesi’ni anlattı. Oturumun sona ermesinin ardından
Ötekiler Müzik Topluluğu sahne aldı. Ardından Dilek
Doğan Adalet Çadırına ziyarette bulunuldu.

Sempozyumun ikinci günü, Sempozyuma adını
veren Eda Yüksel ile ilgili bir sinevizyon gösterimi ile
başlandı. Ardından elektrik mühendisi Hasan
Balıkçı’ya adanan “Enerji” oturumu başladı. İzmir’den
Ahmet Yaparoğlu, “güneş ocağı” çalışmasını anlattı.
Ardından Haliç Üniversitesi’nden iki öğrenci, kendi
geliştirdikleri yatay eksenli rüzgar türbinini tanıttı. Son
olarak Halkın Mühendis Mimarlarından Kenan Emre
Üstündağ; emperyalizmi ve buna karşı geliştirilen
alternatifleri, Hasan Ferit Gedik rüzgar türbinini anlat-
tı.

Elektrik mühendisi Tülin Aydın Bakır’a adanan;
“Yeni Sömürge Ülkemizde Mühendislik Mimarlık”
başlıklı 4. ve son oturum, forum şeklinde gerçekleşti.
Sorunların çözümünün örgütlenmek ve birlikte müca-
dele etmekten geçtiği vurgulandı ve Mühendis Mimar
Meclislerinde örgütlenme çağrısı yapıldı. Son olarak,
sempozyumun sonuç bildirgesi taslağı okundu.
Sempozyuma 2 gün boyunca toplam 150 kişi katıldı.

3. Uluslararası Eda Yüksel Halk İçin Bilim, Halk İçin Mühendislik Mimarlık Sempozyumu 

Emperyalizme Karşı Barikat: Halk için Mühendislik Mimarlık

Kürt halkının katledilmesine karşı
böylesi bir direniş kültürü yarata-
maz mı? Çok mu zor? İstersek
yapabiliriz. 

KESK’e hakim anlayışlar, düzeni-
çi mücadeleyi terkederek küçük
küçükte olsa direnişler örgütleyebilir.
Sokağa çıkma yasaklarına karşı, katli-
amlara karşı, çocuklarımızın katledil-
mesine karşı, faşizme karşı direnişleri
örgütleyebilir. Ki bugün örgütlemeye-
cekse ne zaman örgütleyecek? Bir
halkın katledilmesine aldığı bir gün-
lük iş bırakma kararı ile engel olaca-
ğını mı sanıyor? Bu faşizm gerçeğini
bilmemektir. Bu ülkenin nasıl yönetil-
diğini anlayamamaktır. Hala katil,
faşist AKP iktidarından bir şeyler

beklemektir.
KESK, üyesinin gündemine dahi

sokamadığı eylem ve etkinlik kararla-
rının mücadeleye katkısının olmadığı
görülmektedir. Katılımlar düşmekte,
üye güvensizleşmekte ve erime gün
geçtikçe artmaktadır. Alınan hiçbir
kararda üye katılımı yoktur. Temsili
düzeyde kalmaktadır. Bunun için
yüzünü üyesine dönmelidir. Tüm
çalışanları örgütleyecek yöntemler
seçmelidir. Net talepler etrafında, yıl-
madan milim geri adım atmadan
sonuna kadar o hak için mücadele
etmeli, kazanmalıdır. 

Kürdistan’da sokağa çıkma
yasakları ve katliamlar içinde, eko-
nomik talepli her hak içinde fiili –

meşru, militan mücadeleyi seçmeli-
dir. Sınıf ve kitle sendikacılığına tek-
rar hayat buldurmalıdır. Barış talebi
artık bu ülkede geçerliliğini yitirmiş-
tir. Emekçilerin haklarını gasp eden,
iş güvencesini ortadan kaldırmak
isteyen, Kürt halkını katleden ve yok
sayan AKP iktidarıyla, devletle barış
olmaz. KESK’e hakim anlayışlar
bunu görmelidir artık.

Çünkü siyasi iktidar barış istemi-
yor. Halklara, emekçilere diz çöktür-
mek, biat ettirmek istiyor. Bunun kar-
şısında ya direneceksiniz, ya da çürü-
yerek yok olacaksınız. Direnişlerle
kurulan KESK’in emperyalizme ve
oligarşiye karşı direnmekten başka
kazanma yolu yoktur. 
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Faşizmin Üstünü Örten Hukuk Şalı Şimdi Lime Lime Olmuş ve 
Kendi Ayıbını Örtemez Durumdadır!

HALKI SİNDİRMENİN HUKUKSAL ARAÇLARI

Halkın 
Hukuk
Bürosu

“Hukuk Faşizmin Üzerindeki
Şaldır’ diye yazıyorduk. Ancak sis-
tem öylesine tıkanıp çaresiz kalıyor
ki; bin ayıp örten ve öteden beri sa-
rındığı bu şalı oradan buradan çekiş-
tirip duruyor. Faşizmi örten bu şal
şimdi lime lime olmuş ve kendi ayı-
bını örtemez durumda. 

Faşizm doğası gereği en küçük bir
muhalefete dahi tahammül edemez bir
korku içinde ve tüm sesleri bastırmak
için saldırıyor. Ama en azgın saldırı-
ların bile hukuksal bir kılıfını buluyor.

Örneğin Kürdistan’da katliamın
üzerini örten hukuk örtüsünün adı so-
kağa çıkma yasağıdır. 

Gazeteci susturmanın adı toplatma
kararı, televizyon kapatmanın adı
kayyum atamadır.

Halkı tehdit etmenin adı; dava
açma, tutuklama. 

İşkencenin hukuk örtüsü ise oran-
tılı müdahale olmuştur.

Öyle ki sistematik işkencenin sim-
gelerinden “Filistin Askısı’ bugün
ters kelepçe eşliğinde zor kullanma
şeklinde bir yasa sözcüğü örtüsü giy-
miş durumda.

Halk Üzerinde Estirilen 
Hukuksal Tehdit;
Ev Baskınları, Gözaltılar,
Tutuklamalar

Tutuklama nedir? Bilmek için hu-
kukçu olmaya gerek yoktur. Merak
edip internette küçük bir araştırması
yaptığımız zaman karşımıza ilk ola-
rak bazı bilgiler çıkar;

Tutuklama bir ceza değildir.
Tutuklama geçici bir koruma ted-

biridir.
Sanığın hazır bulunmasını sağla-

mak, delillerin karartılmasını engel-
lemek için tutuklama kararı verilebi-
lir. Tanık, mağdur veya başkalarına
baskı yapacağı yönünde kuvvetli
şüphe bulunan kişinin tutuklanabile-
ceği öngörülür.

Televizyon programlarında boy
gösteren hukukçular da aşağı yukarı
bunları söylerler. Tutuklama kararını

bir yargıcın veriyor olmasını ise en
büyük bir güvence olarak anlatırlar
bize.

Oysa ki tutuklama yalnızca suç iş-
lediğinden şüphe edilen kişi ile ilgi-
li verilen bir ceza, ya da yargılama için
gerekli bir tedbir değildir.

Tutuklama kurumu mahkemeler
eliyle halka bir mesaj taşımaktadır.
Evet, her tutuklama kararı bir mesaj
niteliği taşır.

Örneğin Cumhurbaşkanı’na ha-
karet suçlaması ile bir çocuğun tu-
tuklanması böyledir. Bütün halka bir
düşünceyi öğretir, o da şudur;

“Kitapta ne yazıyorsa yazsın bu-
rada yasa benim. Eğer Cumhurbaş-
kanı ile ilgili övgü dışında başka bir
şey konuşmaya başlarsan tutukla-
nırsın. Çocuk olsan da fark etmez bü-
yük olsan da”

Tutuklama uygulamasını kulla-
narak mahkemeler kendini yasa yapıcı
yerine koyarlar. Ve kanunlarda suç
olarak yazılmayan, yazılması teknik
olarak mümkün olmayan konuları
bir kural haline getirerek halka be-
nimsetmeye çalışırlar.

Anayasa’nın Basın Hürriyeti Baş-
lıklı 28. maddesi şöyledir;

“Basın hürdür, sansür edilemez.
Basımevi kurmak izin alma ve mali
teminat yatırma şartına bağlana-
maz. Devlet, basın ve haber alma
hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri
alır”

Anayasanın 30. maddesi ise Basın
Araçlarının Korunması başlıklı mad-
dede ise; “Kanuna uygun şekilde ba-
sın işletmesi olarak kurulan basım-

evi ve eklentileri ile basın araçları,
suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve
müsadere edilemez veya işletilmek-
ten alıkonulamaz”

Yine 26. Maddede açıklandığı
üzere;  “Herkes, düşünce ve kana-
atlerini söz, yazı, resim veya tek ba-
şına veya toplu olarak açıklama ve
yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet
resmi makamların müdahalesi ol-
maksızın haber veya fikir almak ya
da vermek serbestliğini de kapsar”

Oysa ki daha geçtiğimiz eylül
ayında sırf aralarındaki çelişki ve
iktidar kavgası nedeniyle İpek Med-
ya Grubu’nun basın-yayın araçlarına
el kondu, yayın yapması engellendi ve
kayyum atandı.

Söz Konusu Devrimciler
Oluğunda Anayasa
Geçerliliğini Yitirir

Devrimci basının ise hiçbir zaman
basın özgürlüğü var olmamış ve ana-
yasada yer alan korunaklardan hiçbir
zaman yararlanmamışlardır. Burjuva
basın devrimcilerle ilgili her türlü ya-
lan haber yapmakta serbest iken dev-
rimci basın üzerinde para ve hapis ce-
zaları eksik olmaz. Toplatma kararları
da cabasıdır.

Mahkemeler eliyle verilen karar-
ların yanında bir de polisin ve istih-
baratın fiili olarak engelleme çabaları
yürür. Dergi satışı dağıtımı gözaltı, iş-
kence ve hatta katliam sebebi olabi-
lir. Kurtuluş dergisi satan lise öğren-
cisi İrfan Ağdaş katledilmiş, 2007 yı-
lında yürüyüş dergisi sattığı için sal-
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dırıya uğrayıp felç bırakılan Ferhat
Gerçek, Ferhat’ın katilini aramak ve
onun sattığı yürüyüş dergisini dağıtan
Engin Çeber işkenceye uğramış göz-
altına alınmış tutuklanmış ve niha-
yetinde işkence ile katledilmiştir.

Daha geçtiğimiz hafta Yürüyüş
dergisinin 500. Sayısının tanıtımını
yaptığı için 6 kişi tutuklandı. Hem de
işkence edilerek. 

Cevahir AVM önünde dergiyi ta-
nıtan Gökhan Yıldırım, İleri Kızılal-
tun, Kadir Durukan Adıyan, Murat
Işık Çağrı Avcı, Burak Demirci mah-
keme kararı ile tutuklanmıştır. Mah-
keme tutuklanma yerine başka bir ted-
bir uygulamanın ölçülü olmadığını
düşündüğü için bu kararı vermiştir.
Evet, eğer devrimci bir yayın organını
okuyorsan tutuklama bir tedbir ol-
maktan çıkar, halka yönelen bir göz-
dağı ve tehdit şekline bürünür. 

Eğer Yürüyüş dergisi okuyorsan
sana uygulanacak ölçü özgürlüğünü
gasp etmektir. Özgür olup Yürüyüş
dergisi okuyup, okutacağına seni
hapsedelim de gerçekleri kimseye
anlatma. Evet tutuklama kararının
ölçülü olmasının başka bir anlamı
yoktur.

Yine tutuklama kararının bir baş-
ka gerekçesi ülkemizde haber alma ve
verme özgürlüğü olarak tabir edilen
şeyin iktidar temsilcilerinin yaveri ol-
maktan ibaret olduğunu gösteriyor.
Dergi tanıtımı yaptığı için gözaltına
alınan kişilerin haberinin Halkın Sesi
TV de çıkmasını  dahi, dosyada ka-
nıt olarak ileri sürülüp tutuklama ge-
rekçesi yapılabildiğini gördük. 

Bu ilgili devrimci basın kurumla-
rına bir tehdit ve saldırıdır. Aynı za-
manda halka “aman ha bu yayın or-
ganlarında haber olmayın yoksa hak-
kınızda delil olarak kabul ederim’ şek-
linde bir tehdittir.

Örgüte Meşruiyet
Kazandırmaktan 
Korkan Devlet Aygıtları
En Küçük Hak Arama
Talebini Suç İlan Eder
Duruma Gelmiştir

Mahkemeler tutuklama kararı
verirken örgütün amaç ve uygula-

malarını meşru gösterecek özendire-
cek tanıtım amaçlı propaganda nite-
liğinde olmalarını ölçü alıyor ve ge-
rekçelerine de bunu yazıyorlar. Tu-
tuklama kararlarında bu ölçü alınıyor.
Bir zamanlar hiçbir düşüncenin, ifa-
denin kınanmayacağı cezalandırıla-
mayacağı, meşru vasıtalarla hak ara-
manın suç oluşturmayacağı, yalnızca
silahlı yöntemlerin suç sayılacağı
söylenirken bugün geldiğimiz nokta
budur. Buna göre;

Sosyalizm istemek suçtur. Ba-
ğımsızlık, demokrasi istemek suçtur. 

Berkin Elvan’ın katillerinin yar-
gılanmasını istemek suçtur. 

Parasız eğitim istemek suçtur,
yozlaşmaya karşı olmak suçtur.

Neden? Çünkü bunu DHKP/C  de
istemektedir. 

Hukuk düzeni öyle bir hale gel-
miştir ki örgüte meşruiyet kazandır-
maktan korkan devlet aygıtları en kü-
çük hak arama talebini suç ilan eder
duruma gelmiştir. Bu çıkmaz bir yol-
dur ve bu yolla kimseye Aman dile-
tilemez.

Halk Cephesi Eylem ve
Etkinliklerine Katılmak
Gerekçesiyle Estirilen
Hukuk Kıyafetli Terör,
Dünden Bugüne Hiç
Değişmemiş

Şu rakamlara bakın;

• Ekim ayında İstanbul’da basına
yansıyan 36 gözaltı 5 tutuklama

• Ekim ayında Ankara’da 4 tu-
tuklama

• Ekim ayında Dersim’de 1, Mer-
sin’de 1, Adana’da 1 Tutuklama

• Kasım ayında İstanbul’da 77
gözaltı 12 tutuklama

• Kasım ayında Hatay’da 10 göz-
altı, Elazığ’da 7 gözaltı 2 tutuklama,
İzmir’de 11 gözaltı 4 tutuklama

Yalnızca geçtiğimiz Aralık ayın-
da; 

- İzmir'de tutuklanan 4 lise öğ-
rencisiyle ilgili açıklama yapan Umut
Yalım, Abdullah Özgün, Aygün Aydın,
Mehmet Ter gözaltına alındı.

Bursa'da 19-22 Aralık  2000 ta-
rihinde yaşanan büyük hapishaneler

katliamı ile ilgili açıklamaya katılan
Pınar Yılmaz, Mesut Karabulut, En-
ver Karagöz, Melisa Doğan , Ercan
Öztürk, Coşkun Erturan gözaltına
alındılar.

-Soma’da direnen ve haklarını is-
teyen İmbat Maden İşçileri yine göz-
altına alındı. Serkan Arslan, Aydın
Tepe, Yakup Mete, Caner Yetim ve
Erdoğan Merdim hak aramanın bedeli
olarak gözaltına alındı.

- Oya Baydak ile dayanışma et-
kinliğinde Grup Yorum elemanları
İnan Altın, Helin Bölek, Özgür Gül-
tekin ile Seval Aracı, Şirin Ayaz ta-
mamen keyfi bir şekilde DİSK önün-
den  gözaltına alındı.

- İstanbul Üniversitesi’nden göz-
altına alınan Ege Tunçsel tutuklandı.

- Evin Timtik’in pasaportu iade
edilsin talebini güçlendirmek için
Avusturya Konsolosluğu önünde ey-
lem yapan Aysun Saban ve Aysun
Koçdaş gözaltına alındılar.

- Şişli Cevahir önünde Yürüyüş
dergisi'nin 500. sayısının toplu dağı-
tımında gözaltına alınanlardan altısı
tutuklandı.

- Hasan Ferit Gedik duruşmasın-
da kapının önünde basın açıklaması
yapmak isteyen davanın takipçileri
gözaltına alındı.

- Adalet için Ankara’ya yürümek
isteyen TAYAD’lılar Kartal Meyda-
nında gözaltına alındı. 

• Aralık ayında yalnızca bizim bil-
diğimiz İstanbul’da 58 gözaltı ve 10
tutuklama yaşandı.

Örnekleri çoğaltmak mümkün.
Ancak görünen durum şudur; ülkede
hak arayan, İmbat İşçileri gibi göz-
altına alınıyor, 

Basın özgürlüğü diye bir şey yok-
tur. Gerçekleri anlatanlar tutuklanıyor;
Yürüyüş dergisi tanıtımından tutuk-
lananlar gibi.

Adalet isteyen sokaklarda işken-
ce görüyor; Hasan Ferit Gedik’in
duruşmasına alınmadığı için adliye-
nin kapısının önünde  basın açıkla-
ması yapanlar gibi

Ancak yine görülmekte ki kimse
tutuklandı, gözaltına alındı diye inan-
dıklarından vazgeçmiyor, Yolundan
geri durmuyor.
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Bilin Halkın Ekmeğidir adalet
Bakarsın Bol Olur Bu Ekmek
Bakarsınız Kıt,
Bakarsınız Doyum Olmaz Tadına,
Bakarsınız Berbat.
Azaldı mı Ekmek, Başlar Açlık,
Bozuldu mu Tadı, Başlar
Hoşnutsuzluk Boy Atmaya

(...)
Bolsa İnsanın Önünde Ekmek,
Lezzetliyse,
Gözler Öbür Yiyeceklere
Yumulsa da Olur,
Ama Her şey Bollaşmaz ki
Birdenbire...
Bilirsiniz, Nasıl Bolluk Doğurur
Ekmek :
Adaletin Ekmeği İle Beslene Beslene

Sabahtan Akşama
Dek, İş yerinde, Eğlencede,
Hele Çalışırken Canla Başla
Kederliyken, Sevinçliyken,
Halkın İhtiyacı Var Pişkin, Bol
Ekmeğe,

Günlük, Has Ekmeğine Adaletin.
Madem Adaletin Ekmeği Bu
Kadar Önemli,
Onu Kim Pişirmeli, Dostlar
Söyleyin?
Öteki Ekmeği Kim Pişiren
Adaletin Ekmeğini de
Kendisi Pişirmeli Halkın,
Gündelik Ekmek Gibi.
Bol, Pişkin, Verimli...

"Büyük balık küçük balığı yutar" diyen küçük esnafı
büyük işletmelere yem eden, bugün yaşadığımız sömürü
düzenidir. Bu düzende küçük esnafın tek başına ayakta
kalma şansı yoktur; bugün ayakta durmaya çalışanlar da
kapitalizmin sömürü çarkından nasibini alacaktır. 

İşte biz bu düzenden nasibimizi almamak için kendi-
miz üreteceğiz, kendimiz pazarlayacağız ve halk için
üreteceğiz şiarıyla halkın fırınını açacağız. Bugün kapi-
talizmin gerçekliği karşısında biz küçük esnafların bir-
biriyle dayanışması zorunluluktur. Her gün büyük şir-
ketlerin AVM’leri mahallelerimizi kuşatırken binlerce
esnafımız kepenk kapatmak zorunda kaldı.Var olan
küçük esnaf da bankaların, tefecilerin borç faizleri altın-
da ezilmektedir. Zengin daha zengin olurken bizlere ise
daha çok yoksulluk düşüyor. Bu düzende tek başımıza
hareket edersek, birlikten doğan gücü kullanmazsak
kara günler hepimizin kapısını çalacaktır.

Halkın esnafları kooperatifi esnaflarımızın kara gün
dostu olacaktır diye çıktık yola. Ekonomik, sosyal, kül-
türel her türlü sorunlarımızı birlik ve dayanışmayla
çözeceğiz. Ne kepengimize kilit vuracağız ne de sofra-
mızdaki ekmekten olacağız. Birlikte üretip birlikte pay-
laşacağız. Kooperatifimiz, geleceğimiz için dikilen ve
yarının ulu çınarı olacak olan bir fidandır.

Bugün kooperatifimiz ilk meyvesini veriyor.
"Sizinle ekmeğimizi paylaşıyoruz" şiarıyla katkı mad-
deleri katılmadan en doğal haliyle hijyenik bir şekilde
organik taş fırını ekmeği üreten Halk Fırını'nı halkımı-
zın hizmetine sunuyoruz.

Halkın fırını ile halka kaliteli hijyenik ekmek ulaştır-
mayı hedefliyoruz. Bulunduğumuz çevrede hiçbir çocu-
ğun yatağa aç girmesine izin vermeyeceğiz. O yüzden
halkımızla ekmeğimizi de birlikte  paylaşacağız.

Siz de bu paylaşımda dayanışmanızı göstereceksi-
niz.. "komşusu açken tok yatan bizden değildir" işte bu
gerçeklikle hareket edip hiçbir komşumuzun yatağa aç
girmesine izin vermeyeceğiz.

Halkın esnafları olarak gelin birlikte kapitalizme
karşı üreterek direnelim, birlikte işler kuralım halk için
üretelim.  Önce ekmek dedik. Çünkü ekmek soframızın
vazgeçilmezi, yoksulun aşıdır. Paylaşımın adıdır... 
Açılışımız 17 Ocak Pazar günü saat: 13.30
Zübeyde Hanım

Mahallesi 1280
Sok. No: 4
Sultangazi.. (GAZİ
ŞEHİTLERİ Pir Sultan
Abdal Derneği Sokağı
Girişi) gerçekleşecektir. 

Tüm halkımızı açı-
lışımıza davet ediyo-
ruz.

HALKIN 
ESNAFLARI 

KOOPERATİFİ
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HALKIN ESNAFLARI KOOPERATİFİ:
Halkın Fırınını Açıyoruz!



Ülkemizde Gençlik

5 Ocak’taki mahkemede tutsak
arkadaşlarımızdan 7 DEV-GENÇ’
liyi zulmün elinden aldık. Ama daha
birçok arkadaşımız tutsak. Ve sürek-
li yeni arkadaşlarımız gözaltına alı-
nıyor, tutuklanıyor. 

Gözaltı ve tutuklama politikası
faşist AKP iktidarının son dönemde
devrimciler üzerinde uyguladığı temel
politikaların başında geliyor. Gözal-
tına alındığımızda dedikleri “sizi
tutuklayarak bitireceğiz” sözü bunun
bir ifadesidir.

Tutukluyorlar çünkü, işledikleri
suçları biliyorlar. Katliamlar yapı-
yorlar, bir sabah evimize gelip katle-
dip gidiyorlar. Kürdistan’da kadın,
çoluk çocuk demeden katlediyorlar.
Meydanlarda onar onar katlediyorlar.
Katledilen insanlarımız adalet bekli-
yor. Adaleti sağlamak yerine daha da
azgınca saldırıyorlar. İşte bunların hal-
ka duyurulmasını, halkın öfkesinin
devrimciler tarafından örgütlenmesi-
ni istemiyorlar. Potansiyel suçlu ola-
rak gördükleri gençliğin örgütlen-
mesini istemiyorlar.

Yaptığımız her şeyde faşizmin
saldırıları ile karşılaşıyoruz bu yüzden.
Kendi propagandası dışında her şey
suç. Bir basın açıklaması, dergi dağı-
tımı, afiş asmak, bildiri dağıtmak,
konser düzenlemek gözaltı ve tutuk-
lama gerekçesi. En demokratik hak-
larımıza bile saldırıyorlar. Sokakları
meydanları, okullarımızı eylemlere
yasaklıyorlar. Saldırılar ve devamı
gelecek olan yeni saldırı ve tutukla-
malar ile bedeller ödeyerek kazandı-
ğımız haklarımızı elimizden almak
istiyorlar. Zulümlerine teslim olma-
mızı istiyorlar. 

Faşizmin saldırıları karşısında ona

denk düşen bir pratik sergilemezsek
faşizmin saldırıları sonuç alır. Biz dev-
rim lehine sonuçlar almak istiyorsak,
mücadeleyi büyütmek istiyorsak
tutuklama ve saldırı politiikalarına
gereken cevabı vermeliyiz. Gasp
edilmek istenen haklarımızı gasp
ettirmemeliyiz.

Bir mevzi savaşı var ortada. Düş-
man bizden mevzilerimizi terketme-
mizi istiyor. Artık basın açıklaması
yapılmayacak diyor, dergi dağıtıl-
mayacak diyor, benim sözümün üstü-
ne söz söylenmeyecek diyor. Halka
adalet istemeyi yasaklıyor.

Biz icazet ile çıkmadık meydan-
lara. Ve onların demesi ile de terket-
meyeceğiz. Bedeller ödeyerek kazan-
dığımız haklarımızı korumak için
tekrar bedelini ödeyeceğiz. Nitekim
ödüyoruz da. Tutuklanan arkadaşla-
rımız demokratik haklarımızı koru-
mak için, bağımsız demokratik bir
ülke istedikleri için tutsak düştüler.

Okullarımızı, meydanları AKP’nin
katillerine terk etmeyeceğiz. Tutsak
Dev-Genç’lileri sahiplenmek hakları-
mıza, örgütlenme özgürlüğümüze sahip
çıkmaktır. Tutsaklarımız için adalet iste-
yeceğiz her yerde. Onlar saldırdıkça biz
daha fazla sahiplenmeliyiz. 

Bu savaşta belirleyici olan irade-
lerdir. İradesi güçlü olan kazanacak.
Bizim tutsaklarımıza, gasp edilmek
istenen haklarımıza sahip çıkma ira-
demiz, meydanları terk etmeme ira-
demiz onların saldırma iradelerinden
daha güçlü olmalıdır. Savaşın sonu-
cunu belirleyecek olan budur. 

Düşman sayısız defa teslimiyeti
dayattı bize. Saldırıları ile defalarca
denedi bunu. Tanıyoruz faşizmi.
Bizim irademiz karşısında geri adım

atmak zorunda kaldı her saldırıların-
da. Şimdi de böyle bir irade savaşı var.

Yapmamız gereken ortadadır. Düş-
man nereye saldırıyorsa orasını güç-
lendirmeliyiz. 

Tutuklayarak örgütlenmemizi zayıf-
latmak, çalışmalarımızı aksatmak mı
istiyor; tutuklanan arkadaşlarımızın
yerini hızlıca dolduracak, çalışmaları-
mıza kaldığı yerden devam edeceğiz.
Yani arkadaşlarımızın yerini boş bırak-
mayacağız. Hemen yenilerini örgütle-
yeceğiz. Bunun için ilk önce biz ken-
dimiz daha büyük görevlere aday ola-
cak ve daha büyük işler yapacağız. 

İnsan yok diye düşünmemeliyiz.
Tutuklanan arkadaşlarımızın yerini
dolduracak bir çok insan olduğu bir
gerçektir. Gençlik kadar hızlı örgüt-
lenen ve kadrolaşan bir kesim yoktur.
Kendi örgütlenme sürecimiz üzerin-
den bile bunu düşündüğümüzde ger-
çeği görürüz. Mesele bizim insanla-
ra nasıl baktığımızdır aslında. İdealize
etmeden baktığımızda yapabilecek-
lerini görebiliriz. Eğitim ile onları
değiştireceğiz. Bu noktada eğitimin ve
pratiğin gücüne güveneceğiz. Pratik
çok büyük bir okuldur. Her gün her an
saldırıların, mücadelenin olduğu,
savaşın kendisi eğitimin en yoğun-
laşmış halidir. Bu yüzden sorumluluk
savaşta iki gecede bilge eder insanı
diyoruz. Sorumluluk duyan ve isteyen
insan pratiğin içine girdiğinde çok hız-
lı bir şekilde değişir.

Tutuklamaları onları vuran bir
silaha dönüştürebiliriz. Tutsak arka-
daşlarımızı, haklarımızı daha fazla
sahiplenmek, insanlarımızı eğitmek ve
kadrolaştırmak görevimizdir. Her
Dev-Genç’li bu sorumlulukla hareket
etmelidir.

GGençlik Federasyonu’ndan

DAHA FAZLA ÖRGÜTLENEREK,
DAHA BÜYÜK GÖREVLERE ADAY OLARAK
DÜŞMANIN SALDIRILARINI 

BOŞA ÇIKARALIM!

10 Ocak
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Halk İçin Ücretsiz Eğitim
İstiyoruz!

Ülkemiz ve dünya halkları eğitim
hakkından yararlanamamaktadır.
Emperyalizm ve işbirlikçileri bu
hakkı dünya halklarının elinden zorla
gasp etmiştir. 

Emperyalizm halklara, parası olan
okusun, parası olmayanın ise okuma-
sına gerek yok demektedir.
Emperyalizm yoksul halk çocukları
kendisine ucuz iş gücü  ya da kendi
askerleri olup dünya halklarının kati-
li olsun istiyor.

Eğitim herkes için bir hak olmalı-
dır. Ve bu hakkın kullanımı ücrete
tabi kılınmamalıdır. Fakat her şeye
kar gözüyle bakan emperyalizm bir
hak olan eğitime de bu gözle bakıyor.
Onlar için öğrenciler ve veliler sade-
ce müşteridir. 

Emperyalist Politikalar
Sonucu Dünya Halkları
Eğitimsiz Bırakılmıştır!

Emperyalizm başta Ortadoğu,
Afrika olmak üzere dünya halklarına,
sömürü, zulüm, işgal ve katliamdan
başka bir şey vermemektedir. Bu
koşullarda halk çocuklarının eğitim
hakları ellerinden alınmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon 2013 yılında
“yazma günü” dolayısıyla yayınladı-
ğı mesajında şöyle diyordu;

“Dünya genelinde 773 milyon
yetişkin ve genç bu mesajı okuyama-
yacak çünkü onlar maalesef okuma
yazmayı tam olarak öğrenememiş
kişiler grubunda yer alıyor.”
(7.9.3013 Haber Türk)

Ban Ki-Moon açıkça 773 milyon
insan okuma-yazma bilmiyor demek
yerine dolambaçlı sözlerle durumu
anlatıyor.

Aynı mesajda “Dünya genelinde
ilkokul çağında olup okuma yazma
bilmeyen çocuk sayısının en az 250
milyon olduğu, bu grubun yarısının
ya okula kayıt bile yaptırmamış ya da
ilkokul dördüncü sınıfa gelmeden
okuldan ayrılmak zorunda kalmış
çocuklardan oluştuğunu ifade eden
Ban, ortalama okulu tamamlamasına
rağmen 200 milyon kişinin de okuma
yazmayı tam olarak sökemediğini
tahmin ettiklerini vurguladı.” (Age)

Dünyada 773 milyon yetişkini ve
250 milyon çocuğu en temel hak olan
eğitimden yoksun bırakan emperya-
listlerdir. BM de bu emperyalist
kurumlardan biridir. Ve rakam açıkla-
mak dışında yaptığı bir şey de yoktur,
olamaz da. 

Yakın tarihte BM’ye bağlı UNİ-
CEF (Birleşmiş Milletler Çocuk
Fonu) de bir rapor yayınladı. Rapor,
Ortadoğu ve Afrika’daki okuyamayan
çocuklar üzerineydi.  “ Suriye, Irak,
Yemen, Sudan ve Libya’da neredeyse
9 bin okulun saldırılar nedeniyle kul-
lanılamaz durumda olduğunu vurgu-
luyor ve bu bölgelerde okul çağında
olan toplam 34 milyon çocuk bulun-
duğunu ve bunların yüzde 40’ının
eğitimden faydalanamadığını ortaya
koyuyor. Buna göre bahsi geçen böl-
gelerde 13.4 milyon çocuk okula
gidemiyor. 

En yüksek sayıda okul dışı çocu-
ğun olduğu ülke 3.1 milyon ile Sudan
olurken, onu Irak 3 milyon, Yemen
2.9 milyon, Suriye 2.4 milyon, Libya
2 milyon ile takip ediyor” (4 Eylül
2015, Hürriyet)

Raporda sayılan ülkeler emperya-
lizmin işgal ettiği, bölgesel savaşlar
çıkardığı ya da Suriye’de olduğu gibi
işbirlikçi, çapulcu-çeteci sürülerini
halkların üzerine saldırttığı yerlerdir. 

Dünyada 773 Milyon Yetişkin, 250 Milyon Çocuk En Temel Hak Olan Eğitimden Yoksun

Ülkemiz ve Dünya Halklarını
EĞİTİMSİZ BIRAKAN EMPERYALİZMDİR!

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

Liseliyiz Biz

Yürüyüş
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Bunun için, Ortadoğu ve
Afrika’da 13.4 milyon
çocuğun okuma-yazma bil-
memesinin nedeni emperya-
lizmdir. 

Bu tablo Avrupa’dan
Asya’ya, Amerika’ya kadar
değişmemektedir. Emper-
yalizm her şeyde olduğu
gibi eğitimde de parayı, karı
esas almakta, parası olma-
yan yoksul halk çocukları okuyamamaktadır. 

Emperyalizmin İşbirlikçisi Oligarşi
Tarafından Yönetilen Ülkemizde de
Durum Farklı Değildir!

Ülkemiz 1945’lerden bu güne emperyalizmin yeni
sömürgesi olup, oligarşi tarafından faşizmle yönetil-
mektedir. Oligarşinin eğitim sistemi de paralıdır. Bu
düzende parası olan tekeller, bir avuç zengin ve onların
kırıntılarıyla beslenen kapı kulları çocuklarını kolejler-
de, özel okullarda, Avrupa’da, Amerika’da okuturken,
yoksul emekçi halk çocuğunu okutamamakta veya geri-
ci faşist-şovenist eğitimin olduğu devlet okullarında
okutmaktadır.

Birçok halk çocuğu ilkokul veya ortaokulu zorlukla
okuyup ucuz iş gücü olarak fabrikalarda, atölyelerde
çalışmaktadır. Resmi rakamlara göre çalışan çocuk
sayısı 1 milyondur.  Milyonlarca emekçi çocuğu neden
okuyamaz? Ya da okulunu yarıda bırakıp ucuz iş gücü
olarak çalışmak zorunda kalır? Veya okusa da bir iş
bulamayıp işsizler ordusuna katılır? Tüm bu soruların
cevabı ülkemizin emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi
tarafından yönetilmesindedir. Tüm bunların sorumlusu
emperyalizm ve oligarşidir.   

18 milyona yakın öğrenci 2015-2016 öğretim yılına
başladıkları “parası olmayan okuyamaz” dememize
somut bir örnek, Eğitim-İş sendikasının yaptığı araştır-
maya göre; “okul başlangıç giderleri geçen yıla göre
yüzde 34.61 oranında arttı. Anasınıfına başlayan bir
öğrencinin maliyeti bile 700 lira tutuyor.

İlkokul 1. sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç
gideri 1.153.83 TL

Okul öncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlan-
gıç gideri 707,71 TL

Ortaokula (5.sınıf) başlayan öğrencisinin başlangıç
gideri 1.300.05 TL

Liseye başlayan öğrencinin ise 1.426.02 TL” (27
Eylül 2015, Cumhuriyet)

Asgari ücretle geçinen bir aile bu paraları nasıl öde-
sin? Ki bu okul giderlerine kayıt parası, yakıt parası,
okul için temizlik malzemesi vb.  (bunların tümünü dev-
let karşılamak zorundadır fakat öğrenciden, velilerden
zorla alınmaktadır!) öğrenciden alınmakta, ek bir yük

haline getirilen bu giderleri
aileler karşılayamamakta-
dır. 

Bunun sonucudur ki
yoksul emekçi halk çocuk-
ları ya hiç okuyamamakta
ya da ilköğretimi bitirince
en yakın atölyelerde çalış-
maya gönderilmektedir.
Bunun sonucudur  ki “
Ülkemizde Türkiye
İstatistik Kurumu’nun

TÜİK 2000 nüfus sayımına göre ilköğretimin zorunlu
olduğu ülkemizde ilkokul yaşını doldurmuş 4 milyon
640 bin kişi hiç okuma yazma bilmiyor” 

21. yüzyılda, AKP’nin övündüğü, kalkınıp geliştiği,
büyüdüğü yalanları ve ardındaki gerçek budur işte! Ve
tüm bunların sorumlusu emperyalizm ve onun işbirlik-
çisi olan oligarşi ve onlar için iktidar koltuğuna oturan
AKP’dir.

Örgütlenip, Hakkımız Olan
Ücretsiz Eğitimi Kazanalım!

Anayasanın 42. Maddesinde “kimse eğitim ve öğre-
tim hakkından yoksun bırakılmamalı” diyor.  Bu düzen
kendi anayasasına da uymamaktadır. Milyonlarca insan
eğitimin ücretsiz olmaması nedeniyle eğitim hakkını
kullanamamaktadır. 

Bu hakkı ancak ve ancak Halk Meclislerinde,
Öğrenci Meclislerinde örgütlenip kazanabiliriz.

Gerçek Anlamda Eğitimin Ücretsiz
Olacağı Sistem Devrimci Halk İktidarı,
Sosyalizmdir

Halkın mücadelesiyle oligarşinin soygun ve talan
düzeni yıkıldıktan sonra kurulacak olan Devrimci Halk
İktidarı’nda eğitimin nasıl olacağına ilişkin Halk
Cephesi’nin hazırladığı Halk Anayasası Taslağı’nda bu
durum şu şekilde ifade ediliyor;

“Madde 35 Eğitim ve Bilim Halk içindir;
b) Devlet, eğitim hakkından bütün vatandaşların

yararlanmasını güvence altına alır. Her vatandaş
için ilk ve ortaöğretim zorunludur.

c) Eğitim devlet görevidir. Özel statülü üniversi-
teler derhal lağvedilecek; Eğitim sisteminde ayrıca-
lıklı ve özel eğitime izin verilmeyecektir.

d) Eğitim her düzeyde ücretsizdir. Öğrencilerden
hiçbir biçimde kayıt parası, harç alınamaz. Barınma
(yurt) beslenme, eğitim araç-gereçleri ve benzeri
ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır.” (sayfa 44)

Eğitimin ücretsiz olduğu halk için eğitimin esas alın-
dığı Devrimci Halk İktidarı için Halk Meclislerinde,
Öğrenci Meclislerinde örgütlenip, mücadeleyi büyü-
telim!

Resmi rakamlara göre çalışan çocuk
sayısı 1 milyondur.  Milyonlarca emekçi
çocuğu neden okuyamaz? 

Ya da okulunu yarıda bırakıp ucuz iş
gücü olarak çalışmak zorunda kalır?
Veya okusa da bir iş bulamayıp işsizler
ordusuna katılır? 

Tüm bunların sorumlusu emperyalizm
ve oligarşidir.

10 Ocak
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AKP’nin uzun zamandır OD-
TÜ’ye gözünü diktiği bilinen bir ger-
çek. Bunun çeşitli nedenleri var. Ne-
denlerden biri, ODTÜ’nün geçmişten
bu yana sol, demokrat duruşuyla
anılması ve hala belirli oranda de-
mokrat, sol yapısını koruması ve
AKP’nin istediği rahatlıkta hakimiyet
kuramamasıdır. Bu yönüyle AKP’nin
gözüne batıyor ODTÜ. 

Diğer neden 45.000 dönümlük ara-
ziye ve Eymür Gölü’ne sahip olması.
İnşaat şirketleriyle artık milyonlara
para demeyen AKP için ODTÜ arazisi,
dayanamayacağı bir rant kapısı.

O nedenle fırsat buldukça
ODTÜ’ye saldırdılar, saldırıyorlar.
Fırsat yoksa yaratıyorlar. Aralık ayının
son haftasında namaz kılan öğrenci-
lere saldırıldı yalan haberleri yapılarak
ODTÜ bir kez daha saldırıların mer-
kezine oturtuldu. 

ODTÜ Mescid Topluluğu’ndan
(OMT) öğrenciler, hazırlık bölümün-
deki mescidin yetersiz olduğunu sa-
vunarak, rektörlükten yeni bir alan
istedi. Bu talebe karşı çıkan öğrenciler
ise topladıkları imzalarla başlayan
inşaatı durdurdular. ODTÜ’de hali-
hazırda 2.000 kişilik bir cami ve
üniversitenin çeşitli alanlarına da-
ğılmış durumda 15 adet mescit var.
İsteyen öğrenci istediği zaman iba-
detini yapabiliyor. 

Kimsenin onlara karşı çıktığı, en-
gellediği yok. OMT’nin istediği ibadet
değil, dini kullanarak gerici görüşle-
rinin propagandasını yapmak,
ODTÜ’de örgütlenmek. Bunlar IŞİD
ve çeşitli tarikatların hakim olduğu
gruplar. Yeni mescitin yapılmasına
karşı çıkan öğrencilerin gerekçesi ise
yeterince mescitin bulunduğu buna
karşın okuma salonlarının çok az ol-
ması.

Mescitin yapımı durdurulunca ça-
reyi yalanlarla ortamı provake etmekte
buldular. Mecsitte namaz kılan öğ-
rencilere saldırıldığı haberleri yapıldı.

Sosyal medyada vi-
deo paylaşıldı. Üze-
rinden fazla zaman
geçmeden bu haberin
de yalan olduğu or-
taya çıktı. Saldırıya
uğradığı söylenen Fi-
zik Bölümü Doktora
Öğrencisi ve ODTÜ
Araştırma Görevlisi
Facebook hesabından
olayı anlattı. 8 yıldır
ODTÜ’de okuduğu-
nu ve rahatça ibade-
tini edebildiğini kendisini solcuların
değil, 'Mescide saldırı var' diyenlerin
tartakladığını yazdı. 

Haziran Ayaklanmasında Beşiktaş
İskelesi’nde bekleyen başörtülü bir
kadına bir grup tarafından saldırıldığı,
taciz edildiği yalanı dönemin başbakanı
Erdoğan tarafından defalarca dile ge-
tirilmişti. Haziran Ayaklanması ve
ayaklanmaya katılanlara saldırmanın,
halkın geri kalanını onlara karşı kış-
kırtmanın aracı yapılmıştı. Olay baştan
sona yalandı. Yalan olduğu çok geç-
meden ortaya çıkmıştı. Buna rağmen
kullanılmaya devam edildi. 

ODTÜ’de namaz kılanlara saldı-
rılması da yalan haber. Kimin umu-
runda. Erdoğan hemen mikrofonlara
koştu, açıklamalar yaptı. Sanat Dü-
şünce Eğitim Derneği'nin (SADED)
Haliç Kongre Merkezi'nde "Asım'ın
Neslinden Bir Usta Recep Tayyip
Erdoğan” başlıklı programda yaptığı
konuşmada “Utanmak yok, sıkılmak
yok, ODTÜ'de namaz kılan gençlerin
üzerine saldırıyorlar. (...)Böyle bir
şey olamaz. Gereği neyse bunun da
YÖK tarafından yapılması gerekir.
Tabii ki  bizler bunun da takipçisi
olacağız” dedi. 

Talimatı alıp da durmak olur mu?
YÖK, hemen ODTÜ’ye inceleme
heyeti gönderdi. Demokrat, ilerici
öğrenciler saldırıya uğrayıp yaralan-
dığında hatta öldürüldüğünde

YÖK’ün hiç heyet gönderdiğini du-
yan var mı? Yoktur. En sonunda
ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, YÖK
Başkanı Saraç’a olaylara ilişkin bilgi
verip tartışmalara yol açan mescidin
büyütülmesi için tadilatın yaklaşık
bir ayda bitirileceği sözünü verdi.

Fakat baskı bitmedi. AKP Ankara
Milletvekili aynı zamanda Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın eski danışmanı
ve metin yazarı da olan Aydın Ünal,
A Haber’de katıldığı canlı yayında
"Cizre’ye nasıl girildi, Silopi’ye nasıl
girildi. ODTÜ’ye de öyle girilir" dedi. 

Aydın Ünal açık açık ODTÜ’yü
ve ODTÜ’lü ilerici, devrimci öğren-
cileri tehdit etti. Ne de olsa IŞİD’le
hamurları aynı. IŞİD etrafına korku
salmak, gittiği yerlerin direnmeden
teslim olmasını sağlamak için kelle
kesme, canlı canlı kalp sökme vi-
deolarını dünyaya servis etti. AKP
de Sur’da, Cizre’de, Silopi’de ben-
zerini yapıyor. Ve yaptıklarıyla Tür-
kiye’nin geri kalanını tehdit ediyor.
Direnmeden teslim olsunlar diye. 

Din, IŞİD’in ne kadan umrundaysa
AKP’nin de o kadar umurunda.
AKP’nin asıl amacı siyasi ve eko-
nomik çıkarları. 45.000 dönümlük
ODTÜ arazisi, 2016 yılı rektör se-
çimleri ve ODTÜ’nin ilerici, demo-
krat, sol kimliğinden arındırılması,
gericilerin eline geçmesi. Gerisi
AKP’nin umrunda değil.

Erdoğan'ın Eski Danışmanı ve Metin Yazarı da Olan Aydın Ünal, A Haber’in Canlı Yayınında: 

“Cizre’ye, Silopi’ye Nasıl Girildi, ODTÜ’ye de Öyle Girilir” Dedi.

Girdiğiniz Her Yerden Hak Ettiğiniz Şekilde Çıkartacağız!

Yürüyüş

10 Ocak
2016
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IŞİD, ABD'nin  Ortadoğu politi-
kalarına hizmet etmesi için beslediği
katliamcı bir örgüttür. ABD yarattı,
besledi, AKP onunla işbirliği yaptı
ve ihtiyaçlarını karşıladı. Bugün hal-
kın haklarını kullanmasının önüne
geçmek için bir tehdit olarak kul-
lanmaktadır... 

Bir konser yapılmak istendiğinde
IŞİD saldırısı olur bahanesiyle ya-
saklanıyor. Miting, gösteri vs. her
faaliyet ve eylem aynı gerekçelerle
engelleniyor. Halkın üzerinde IŞİD'le
korku yaymak istiyor. AKP faşizmi,
gözaltı ve tutuklamalarla, işkencelerle,
katliamlarla  engelleyemediği halkın
hak arama mücadelesini şimdi IŞİD
tehdidiyle engellemeye çalışıyor.
AKP,  IŞİD perdesi arkasında kendi
yasakçı, faşist politikalarını gizleye-
bileceğini sanıyor. Oysa AKP'nin
IŞİD için yaptıkları, aralarındaki
ilişki gizlenmeyecek kadar açıktır. 

AKP, IŞİD İçin Ne Yaptı:
1- IŞİD'in Suriye'ye sağlıklı giriş

çıkış yapmasını sağladı, 

2- IŞİD militanlarını eğitti, 

3- IŞİD militanlarının tedavi edil-
mesini sağladı. 

4- IŞİD'in örgütlenmesini sağla-
dı.

İŞİD'in Türkiye içerisindeki faa-
liyetleri dünya çapında biliniyor, ya-
zılıyor. Yurdışındaki birçok basın ya-
yın kuruluşu IŞİD'in Türkiye'deki
faaliyetlerini ve ilişkilerini yazdı. 

Örneğin Alman Devlet Televiz-
yonu Kanal 1 (ARD) IŞİD’in Gazi-
antep’teki eğitim kampını sık sık gö-
rüntüledi.  Haberde, Gaziantep’te
IŞİD için savaşmak üzere gençlerin
kampta nasıl örgütlendikleri ve tel
sınırlar üzerinden “kontrolsüz” bir
biçimde Suriye ve Kuzey Irak’a geç-
tiklerine ilişkin görüntüleri sundu.
Almanya’dan yaklaşık 400 genç
IŞİD’e destek vermek için bu böl-
gelere gitti.  IŞİD’çilerin sınır dışına

çıkmak için kullandıkları bir yöntem
de ambulansları kullanmaktı. 

Ankara’nın göbeğindeki Hacı-
bayram’da dokunulmaz bir IŞİD üssü
bulunuyor. Mahallede yaşayanların
anlatımlarına göre polisin gözü önün-
de en az 100 kişi Hacıbayram’dan
IŞİD’e katılmak için Suriye’ye gitti.
Yine örgütün internet sitesinde  Ha-
cıbayram’da “İslam okulu’ adı altında
küçük çocuklara yönelik eğitimler
de verildiği ve “İslam karnesi’ veril-
diği paylaşıldı.

AKP'nin IŞİD Operasyonu
Göstermeliktir

AKP İŞİD'e her türlü desteğini
sunup katliamlar örgütlerken kendi
sorumluluğunu gizlemek için de bir
yandan örgüte yönelik operasyonlar
yaptı. Fakat IŞİD'e operasyon yapı-
yorum dediğinde bile önce devrim-
cilere saldırdı. Suruç Katliamı’ndan
sonra yaptığı operasyonlarda yüzlerce
devrimcinin, muhalifin evini bastı,
Günay ÖZARSLAN'ı katletti. 

Suruç Katliamı sonrasında 24
Temmuz 2015 tarihinde yaklaşıp 900
kişi gözaltına alındı, bunların çok az
bir kısmı IŞİD'liydi. 28 Temmuz
2015’te düzenlenen operasyonda 40
adrese baskın düzenlendi ve 11’i Su-
riye uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.
Zırhlı araçlar eşliğinde bir şov ha-
vasında yapılan operasyonda gözaltına
alınan 15 kişi ise savcılık emriyle
serbest bırakıldı. Bakanlık verilerine
göre 10 Ağustos 2015 itibariyle ha-
pishanelerde  IŞİD üyesi olduğu id-
diasıyla sadece 126 kişi bulunuyor.
Bunlardan sadece 2’si hakkında ve-
rilen hüküm kesinleşmiş durumda.
Bakanlığın bildirdiğine göre hüküm-
leri kesinleşen 2 IŞİD üyesi “uyuş-
turucu ticareti, basit yaralama, do-
landırıcılık, ruhsatsız silah bulun-
durmak ve terör örgütüne silah sağ-
lamak’ suçlarından hüküm giydiler.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
Ankara’daki saldırıdan sonra IŞİD'li-

lerin listesinin ellerinde olduğunu
kabul etti ve  “Elimizde liste var
ama eyleme geçmedikleri için bir
şey yapamıyoruz’ dedi... 

Bir IŞİD komutanı Washington
Post’a 12 Ağustos 2014’te, “Bazı
savaşçılarımız, hatta IŞİD’in üst
düzey üyeleri Türk hastanelerinde
tedavi gördü” dedi. 

AKP, IŞİD’lilerin tedavi edilme-
lerini “insani” gerekçelerle açıklıyor.
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
bu konuda yaptığı bir açıklamada
“Biz hiç kimsenin, kimliğine, dinine,
ırkına, rengine, mezhebine bakma
noktasında değiliz. Biz, dağda bir
saat önce askerimize silah çekmiş
PKK’lı terörist, yaralı olarak geldi-
ğinde tedavisini yaptık, sonra emniyet
ve adliyeye teslim ettik. Bizim gör-
evimiz adli kolluk değildir’ diyordu.
Oysa IŞİD militanları tedaviden sonra
tutuklanmak bir yana hiçbir şekilde
adli işlem yapılmadan, sorgulanmadan
serbest bırakıldılar. 

MİT ve IŞİD İçiçe...
2014 yılının başında MİT tırları

olayı açığa çıktı ve AKP-IŞİD işbir-
liğini tam olarak ortaya serdi. 

MİT TIR’ları olayının  ilki 1
Ocak 2014’te Hatay Kırıkhan’da ya-
şandı. MİT’e ait olduğu ortaya çıkan
ancak arama yapılması hükümet gi-
rişimiyle engellendiği için içlerinde
ne olduğu belirlenemeyen TIR’lar,
dönemin Hatay Valisi Celalettin Le-
kesiz’in yazılı talimatıyla yollarına
devam etti.

Bu olayın ardından 10 Ocak
2014’de Adana Narkotik Şube pol-
isleri, uyuşturucu ihbarı üzerine park
halinde duran iki otobüse operasyon
yaptı. Aramalarda uyuşturucu yerine
kutular içinde Doçka ve Bixi makineli
tüfeklere ait 40 kutu mermi ele ge-
çirildi. Gözaltına alınan şoförler Şahin
Güvenmez ve Esat Lütfi Er ifadele-
rinde otobüslerin MİT tarafından ki-
ralandığını, silah ve mühimmatıyla

AKP Faşizmi, Halkın Haklarını Kullanmasını Engellemek İçin 
IŞİD’i Bir Tehdit Olarak Kullanıyor...

IŞİD TEHDİDİ AKP'NİN YENİ TERÖRÜDÜR!

10 Ocak
2016
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birlikte cihatçıların taşınmasında gö-
rev aldıklarını anlattı. Şoförler ci-
hatçıları Suriye sınırındaki Bükülmez
köyünün karşısında dinci grupların
barındığı Atme kampından aldıklarını
söyledi. 

19 Ocak 2014’te, Adana’da jan-
darma tarafından durdurulan MİT’e
ait TIR’lardan ise silah ve mühimmat
çıktı. TIR’ların şoförleri ile refakat
eden MİT mensuplarının gözaltına
alındığı olayda dönemin Adana Valisi
Hüseyin Avni Coş ‘hükümet adına
devreye girdiğini’ belirterek TIR’ların
MİT adına birimler arası sevkiyat
yaptığına dair imzalı bir yazıyı so-
ruşturma savcısı Aziz Takçı’ya ver-
di.

O dönemde  Başbakan olan Er-
doğan,“Bayır Bucak Türkmenlerine
MİT eliyle yardım ulaştırıyoruz”
Dünyaya Türkiye teröre destek oluyor
diye yaygara yaptılar’ açıklaması
yaptı. Buna karşın AKP’li Yasin
Aktay TIR’lardaki silahların Özgür
Suriye Ordusu’na götürüldüğünü söy-
lüyordu. Erdoğan ve Davutoğlu’nun
“Türkmenlere insani yardım’ id-
diasına karşı önce Türkmen yetkilileri
böyle bir yardım almadıklarını açık-

ladılar ve sonrasında TIR’larda ya-
pılan arama sırasında çekilen görün-
tüler Cumhuriyet’te yayımlandı. 

Musul’un IŞİD tarafından ele ge-
çirilmesinden sonra Türkiye’den “si-
lah ve para karşılığı ucuz petrol
temin edildiği’ iddiaları bunların en
önemlisiydi. İddialara göre, Hatay,
Antep, Şanlıurfa ve Kilis sınırından
gizli boru hatlarıyla mazot sokan
IŞİD, el koyduğu petrolü Türkiye’de
satıp 800 milyon dolar kazanıyordu. 

New York Times gazetesi de
IŞİD’in karaborsa petrol gelirinden
yararlanan çok sayıda Türkiyeli’nin
arasında hükümet yetkililerinin de
olabileceğini yazıyordu. 

Resmi yetkililere ve bazı uzman-
lara dayandırılan haberde, IŞİD’in
ucuz petrol ticaretinde Türkiye’nin
güneyini önemli bir pazar haline ge-
tirdiği, bu karaborsa ticaretten ‘bazı
hükümet yetkilileri’nin de rant sağ-
lıyor olabileceği iddia edildi.

Haberde IŞİD’in Irak’ta kontrol
ettiği topraklarda günde 25 ile 40
bin varil petrol üretildiği ve bunun
karaborsada 1 milyon 200 bin dolar
yaptığına dikkat çekildi. Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıl-
dız’ın bu iddialara yanıtı ise ‘Türkiye
bir hukuk devleti, tüm alışverişini
ona göre yapar’ şeklindeydi.

AKP'nin IŞİD ile 
Mücadelesi Yalandır!

Aksine AKP,  IŞİD'i halklar üze-
rinde bir silah olarak kullanmaktadır.
Saldırıların, yasaklamaların, engel-
lerin, baskıların gerekçesi haline ge-
tirmektedir. 

Faşizmin karakteri AKP ilede de-
ğişmemiştir. Eskiden faşist örgütlen-
meleri, kontrgerilla örgütlenmelerini,
Hizbullah gibi örgütleri kullanıyordu.
Bugün bunun adı IŞİD oldu. Devletin
koruyup beslediği ama devlet dışında
gösterilmeye çalıştığı katliamcı, halk
düşmanı örgütleri kullanmak faşizmin
yeni yöntemi değildir. 

Dün buna karşı nasıl mücadele
ettiysek bugün de aynı biçimde mü-
cadele edeceğiz. Bu örgütlenmeler
yapacağımız hiçbir etkinliğin, faali-
yetin önünde engel olamazlar. Bu sal-
dırı ve provakosyonlarla amaçlarına
ulaşamazlar. Kazanan; faşist AKP,
katliamcı IŞİD değil, biz olacağız...

5 Ocak’ta Halk Cephesi, 19 Ağustos 2015’te
İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda Başbakanlık Çalışma
Ofisi’nin bulunduğu bölgede halk düşmanlından hesap
sormak için eylem yapan Güven Usta ve Ayberk
Demirdöğen ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada;

“Bu ülkede adalet yok. Kürdistan’da onlarca
insanımız her gün katlediliyor, halk çocukları gece
yarıları kendi evlerinde infaz ediliyor, 14 yaşında
ekmek almaya giderken hedef alınarak beyinleri asfalt-
lara akıtılıyor. Her gün halk olarak katlediliyoruz.
Bizlere zulüm, açlık, yoksulluk ve katliamlar reva
görülüyor. 

900 günü aşkındır Berkin’i vuran katil polisler ceza-
landırılmadı. Soma’da katledilen maden işçileri için “iş
kazası” denilerek katliamın üstü kapatıldı. Ankara’da
102 insanımızın bedenleri paramparça edildi. Ve bu
katliamlara yenileri eklenerek katledilmeye devam edi-
liyoruz.

Adaletin, hukukun olmadığı bir ülkede adalet iste-

mek de suç… Berkin için, Soma için, Günay için, Dilek
için adalet istemenin bedeli, katillere katil demenin
bedeli gözaltı, işkence, tutuklanma oluyor. İşte halk
savaşçıları halkın adaletini kuşanarak hesap sordular. 

Katiller dışarıda katliamlarına yenilerini eklerken
bu halkın onurlu halk savaşçılarına işkence yapılıyor ve
tutuklanıyorlar. 

Gelmeyen adaleti kendi elleriyle sağlamak için
hesap sordular. Bu düzen halkımızı katliamlara, zulüm-
lere alıştırmak istiyor. Kimse sesini çıkarmasın,
halkımız korkup sinsin istiyorlar. Yıllardan beri zulüm
varsa direnmek haktır diyen Anadolu halkı asla boyun
eğmeyecek ve adaletsizliklere teslim olmayacaklar. 

Anadolu’nun tertemiz değerleriyle, baş eğmez gele-
neğiyle yoğrulmuş halk savaşçıları hesap sormaya
devam edecek. Halkımızın mutlu, güzel sabahlara
uyandığı güzel günler gelene kadar halkın adaleti hesap
sormaya devam edecek. Halk savaşçıları değil, katiller
cezalandırılsın” denildi.

HHalk Savaşçıları Değil, Katil Polisler Cezalandırılsın!

Yürüyüş

10 Ocak
2016
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Savaşımızı halklaştırmak, halkı
savaştırmak istiyoruz. Bunun ilk
adımı halka gitmektir, kitle çalışma-
sı yapmaktır. Peki ama nereden,
nasıl başlayacağız? Bulunduğumuz
yerde en yoksulların yaşadığı
mahalleyi tespit etmeliyiz öncelik-
le... En yoksullarından başlamalı-
yız.  Neden?

1- Zincirlerinden başka kaybe-
decek bir şeyleri yoktur çünkü.

2- Düzenin adaletsizliğini, sö-
mürüyü en iyi bilen onlardır.

3- Çelişkilerin en derin olduğu
yerdir yoksulluk.

4- Yoksulluk, devrimin büyüme
koşullarını içinde barındırır.

5- Yoksullar, çaresizliğin, güç-
süzlüğün, açlığın, yokluğun tek
çözümünün devrimde olduğuna çok
daha kolay inanırlar; çünkü düzenin
hiçbir taleplerini karşılamadığını
yaşayarak görmüşlerdir. 

6- Ancak evine ekmek götüre-
meyenler, ekmek kavgasını sonuna
kadar götürebilir.

7- Yoksulluk ve adaletsizlik,
devrimlerin en önemli iki çelişkisi-
dir.

8- Halkın yoksulluktan
kaynaklanan sorunlarını bil-
meyen bir devrimci devrimci-
lik yapamaz. 

9- Ayağında gecekondu
semtlerinin çamurunu taşıma-
dan; yoksulun acısını, sorun-
larını, sofrasını paylaşmadan,
geniş yoksul kitleler içinde

devrimci örgütlenme yapılamaz.
10- Asıl örgütlenmesi gereken

kitle oradadır. İşçisi de, memuru da,
işsizi de, ev kadını da, öfke dolu
adalet arayan gençlik de oradadır. 

11- Yoksulları örgütleyemezsek
devrimi örgütleyemeyiz.

En Yoksulların İçine
Gidince Ne Yapacağız?

1- Halkın yoksulluğuna seyirci
kalamayız. Bir yandan onun durumu-
nu kısmen de olsa düzeltecek ekono-
mik-demokratik mücadeleyi büyütür-
ken, halkın kendi arasındaki dayanış-
mayı örgütleyecek kurumlar da oluş-
turmalıyız. Bunun için kooperatifler-
den, semtlerde aşevleri kurmaya
kadar çok çeşitli araçlar bulunabilir.

2- Halkın özgücü olan meclisleri
kurarak, sorunlarımızı sadece örgüt-
lü olursak çözebileceğimizi pratikte
göstermeliyiz.

3- Halkın dayanışmasını örgütle-
meliyiz. Dışarıdan tek tek yardımlarla
sorunları çözemeyiz. Tüm sorunların
çözümü örgütlü mücadelededir.

4- Halkı yakından tanımak için

kapı kapı dolaşacak, dergimizi dağı-
tacak ve sohbet edeceğiz. Sorular
sorarak, sorunlarını öğreneceğiz.

5- Düşüncelerimizi anlatarak,
pratikte düşüncelerimiz uğruna
bedel ödediğimizi göstererek, onla-
rın bize olan inancını büyüteceğiz.
Halkın güvenini sağlamayan bir
siyasi hareketin hiçbir sloganı kitle-
lere inandırıcı gelmez.

6- Yoksul halkımızı örgütleyerek
bir yandan yoksulluğuna çare a-
rayacağı ekonomik-demokratik
mücadeleye katmalı diğer yandan
da emekçi halkın birbirleriyle daya-
nışmasını örgütleyecek kurumlar
oluşturmalıyız.

7- Mahallenin temel sorunu ne
ise onu bulmalı ve çözmek için
halkı örgütlemeliyiz. 

8- Haftanın bir günü film, türkü
gecesi, sohbet, sorunlarımız-
çözümlerimiz toplantıları vb. yapa-
rak faaliyet örgütlemeliyiz.
Konuşmak yetmez yapmalıyız da.

9- Duvarlar yoksulların matbaa-
sıdır düşüncesiyle, mahallenin tüm
duvarlarını sloganlarımızla donata-
cağız. Ajitasyon-propaganda faali-
yetini ciddiye alacak, halka ulaş-
mak için elimizden gelenin fazlasını
yapacağız.

10- Mahalleyi tanımalı, kimler
yaşar, nasıl yaşar, nasıl düşünürler
bilmeliyiz. Sonra da onları birleşti-
recek temel sorunu bulmalı ve
çözümü örgütlemeliyiz.

AANN AADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ

YOKSULLARI ÖRGÜTLEMELİYİZ

Neslihan Albayrak İçin
Adalet İstiyoruz!
Dersim’de Dev-Genç’li

Neslihan Albayrak için başlatılan
kampanya çerçevesinde 30
Aralık’ta merkezde 10 adet
“Neslihan Albayrak İçin Adalet

İstiyoruz!”, “11 Ayda 19 Gözaltı AKP’nin Polisi, Keyfi
Gözaltılarla Demokratik Haklar Mücadelesi Verenleri
Yıldırmaya Çalışıyor!”,  “Baskılar Bizi Yıldıramaz!”,
“Adalet İstiyoruz! Liseli Dev-Genç”  imzalı ozalitler asıl-
dı. Aynı zamanda “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest
Bırakılsın” “Kürdistan’da Katledilen Çocuklarımız İçin
Adalet İstiyoruz” afişleri asıldı.

Afişlerden Bile Korkan 
Bir AKP İktidarı!

Dersim’de keyfi bir şekilde 19 kez gözaltına alınan,
Neslihan Albayrak için Liseli Dev-Genç’liler afiş astı.
Dersim’de AKP’nin polisi kendisini teşhir eden afişleri gecenin
bir yarısı paramparça etti. Bununla ilgili Dersim Dev-Genç
yaptığı yazılı açıklamada kısaca şunlara değindi; “Korkularını
gizlemek için geceleri evleri, dernekleri, direnen işçilerin çadır-
larını basarlar. Bu korku asıl iktidarın korkusudur. 16 yaşında
bir insanın 19 kez keyfi bir şekilde gözaltına alınması korkula-
rındandır. Yapılan afişleri gecenin karanlığında sökersiniz,
ancak bizim sesimizi hiçbir zaman susturamazsınız. Gerçekler
karşınıza çıkmaya devam edecek. Duvarlar bizim matbaamız-
dır. Bir gün afiş asarız bir gün umudun adınıyazarız. Gelecek
günler bizimdir”.

10 Ocak
2016

Yürüyüş
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Halkımız için film izlemek dizi izlemekle eş değer
durumunda artık. Film izliyor musunuz diye bir soru yö-
nelttiğimizde evet diyerek pespaye dizilerin isimlerini
başlıyorlar saymaya. Ya da Recep İvedik gibi beyne zarar
filmleri söylüyorlar.  Onları biliyorlar film olarak ve
onlarla besliyorlar  bilincini, ruhunu.  “Topraktan öğrenip
kitapsız bilen”  halkımız bunları izliyor.

Bu düzen halkımıza ait olduğu yeri unutturuyor. Kendisini
unutturuyor ona. Filmlerinde, dizelerinde ona kendi sınıfı
ile alakası olmayan bir yalan dünyasını veriyor. Zengin
oğlan ile fakir kızın mutlu olabileceklerini anlatıyor, zenginlerin
onuruyla para kazanarak o noktalara geldiklerini anlatıyor.
Oysa bu koca bir yalandır. Nerede görülmüş zengin ile
fakirin aynı tabaktan yemek yiyebildiği. Bizim onun yediği
bir öğünlük yemek için bir ay çalışmamız gerekir. Zengin
olmak için zeka yeterli değildir, sünger gibi beyni bilgiyi
çeken gençlerimiz var ama fabrika sahibi olamıyorlar. Ancak
çalar çırpar, halkın emeğinden çalarsan zengin olabilirsin. 

Bu düzen beynimizi kemiriyor bizim, bir fare gibi hiç
hissetirmeden. Biz Nasrettin Hocaların, Hacivat Karagözlerin
gülerken düşündürenlerin çocuklarıyız, ama onlar “siz Recep
İvediksiniz” diyor. Yoktur kültürümüzde kendi halkını aşa-
ğılamak. Oysa biz onların hikayelerinden masallarından
dürüstlüğü, gün olur devran döneri, yalancılığı, sevgiyi öğ-
renmişizdir gülerken aynı anda bunları öğreniriz..

Biz sevgide Ferhad gibi dağları delen, Kerem gibi ya-
nanların soyundanız. Sevgimiz de böyle olmalı o televizyon
ekranlarında. Ama sevgi diye Bihter - Behlül ilişkisini
gösteriyorlar, ahlaksızlığı meşrulaştırıyorlar. Duygularımızı
kirletiyorlar.

Peki bu filmleri dizileri yapanlar kimler o yönetmenler,
o oyuncular? Yine halkın içinden çıkmış kişiler. Neden
sınıfının filmini yapmaz da düzene hizmet eden filmler
yapar? Bilmez mi bunlar gerçek değil? Bilir elbet. Ama
bu düzenin ona öğrettiği birşey daha vardır ki, para ora-
da.

Para için onların da ruhlarını kirletmişlerdir. Halkın
acılarını, sevgilerini anlatan gerçek filmler yapmak istedik-
lerinde, baskılara maruz kaldıklarında hemen geri adım atar-
lar.

Ama bütün bunlara rağmen dünya halkları vatan sevgisi
nedir, halk kimdir, ağıt nedir, savaş nedir, faşizm nasıldır,
emperyalizm halkımızı nasıl sömürür? Bütün bunları
anlatan filmler yapan ilerici sosyalist yönetmenler senaristler
de vardır. Evet her yıl gösterime giren pespaye filmlere
göre azdır. Ya da her an, her dakika ekranlarda görülen
yüzlerce diziye göre azdır. Ama vardır.

Sınıfların kinleri öfkeleri, vatan sevgileri hep aynıdır. Bu
yüzden bizim Atçalı Kel Memet Efelerimiz, kızılderililerin
liderlerine benzer. Bizim Mehmet Saitlerimiz Gada Melin’e
benzer. Bizim Elif Kalşen’imiz, Tanya’ya benzer. Bizim Şa-

fak’ımız, Yıldız filmindeki genç
komutana benzer. Yani aynı
sınıftanız dünya halklarıyla.
Acılarımız, sevgilerimiz öfke-
lerimiz benzer. Bizim GET
(Gönüllü Eğitim Topluluğu)
programımız, Köy Enstitülerini
anlatan Toprağın Çocuklarına
benzer, 3 İdiot filmine benzer.

Bundan dolayı başka ülkelerde çekilen filmler de bize
örnektir.

Görsellik önemlidir, insanın beyninde ve ruhunda can-
landırma yaratır. Film izlemek tarihi bir olayın hayalimizde
canlanmasını sağlar. Direnen bir savaşçıyı anlatan bir
film bize güç verir, bize onlar yaptıysa, ben de yapabilirim
inancını verir. Film izlemek bizi kendimizle tartışmaya
zorlar. Verdiği bilgilerle bizi zenginleştirir, verdiği
duygularla bizi umutlu kılar, dirençli kılar, öfkemizi biler.
Film izlemek, tarihsel belgeseller izlemek okuduğumuz
kitapların bir roman gibi canlı olarak karşımıza gelmesini
sağlar. 

Bu yüzden film izlemeli, izletmeliyiz. Evet diziler haya-
tımızın her anına girmiştir, ya da pespaye yarışma programları.
Ama artık internetin çok geliştiği bir çağdayız, bir çok evde
internet mevcut. İnternet üzerinden de filmler izlenebilir.

Öğrenmenin üç aracı vardır:
Okuyarak öğrenmek, duyarak öğrenmek, görerek öğ-

renmek... Film bize görerek ve duyarak öğrenmemizi
sağlar.

Film Önerilerimiz;
- Gada Melin (Vatanseverlik ve Sevda)
- Zwezda   (Feda ve Sevda)
Son Kahraman Deewaare (İnanç, Umut,Vatan)
- Kükreyen Dalgalar (Cesaret, düşmanını tanı kendini tanı,
feda)
- Tanya( yoldaşlık sevgisi, vatan sevgisi, feda)
- Sakindi Oranın Şafakları  (Önderlik, yoldaşlık sevgisi,
herkes savaşabilir)
- Demir Çeneli Kadınlar (Bedel ödemeden hak kazanılmaz)
- Vatanıma Gömün (Sistematik olarak bir halkı asimile et-
mek)
- 3 İdiot (Düzenin eğitim sistemi)
- Her Çocuk Özeldir (Herkes eğitilebilir)
- Sıkıyönetim (Faşizm)
- Atları da Vururlar (Düzenin yarışma programları ve kapita-
lizmin insana yaşattığı çaresizlik)
- Sprit (Özgürlük)
- Hacivat ve Karagöz neden vuruldu
- Ulak

- Atcalı Kel Memet Efe
- Köroğlu
- Anadolunun Kayıp Şarkıları
- Yüreğine Sor

Ruhumuzu, Beynimizi  
Besleyen Filmleri  İzleyelim!

Yürüyüş

10 Ocak
2016

Sayı: 503

ADALET İÇİN YÜRÜDÜK!3 0



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

Sava
ş ve 

Biz

"O gün muhafızlar bizi akşam
yemeğine götürürken, Pers ordularını
talimde gördük. Olimpiya tanrıları
bile böyle binlercesini biraraya top-
layamazdı.  

Yemin ederim arkadaşlar, okçular
o kadar kalabalıktılar ki atışlarını
yaptıklarında havadaki oklar güneşi
kapatıyordu!... Umduğunun tersine
Dianakas ona soğuk, hatta sıkılmış
bir ifadeyle bakarak; "İyi " dedi.
"Öyleyse biz de gölgede savaşırız"
(Ateş Geçitleri, syf 226)

Savaşmak ve vatanı savunmak
zorunluluğu varsa savaşmak için ko-
şullar uygun mudur, değil midir diye
düşünülmez.

Hayatta ve savaşta her zaman
nesnel bazı koşullar vardır. Kendi
dışımızda gelişen, bizim belirleme-
diğimiz ve önümüze engel olarak
çıkan sayısız engel ve zorluk bunların
bazılarıdır. Ancak sözkonusu olan
vatanımızı savunmak; halkımızı öz-
gürleştirmek ise dışımızdaki nesnel
gerçeğe boyun eğmeye değil onu
nasıl değiştireceğimize kafa yorarız. 

Nesnel Gerçeği 
Kavramak... Nesnel 
Gerçeği Değiştirmek...

Nesnel gerçeği savaşın yasalarına
uygun biçimde değiştirmek gerekir.
Devrimcilik var olanı değiştirmek,
objektif durumun üzerine çıkmak
demektir. Kendiliğinden gelecek hiç-
bir zafer yoktur. Hepsi dişle tırnakla
koparılıp alınmıştır. Devrimcilik ira-
dedir. Bu ölçülerle düşünmek; bu
sadelikte hareket etmek gerekir. 

Zafer bizim olacak... İşte nesnel
gerçeği değiştirecek olanın kilitleneceği
nokta burasıdır. İnanmak, direnmek...

Düşman orduları her zaman sa-
yıca ve silah olarak bizden üstün
durumda olacaktır. Ancak tarih bo-

yunca halklar her zaman bu gerçek
içinde savaşmış ve teslim olmamış-
lardır. 

Bugün biz devrimciler dünyanın
kanını emen emperyalizme karşı sa-
vaşıyoruz. Emperyalizmin ordusu
bizden kat be kat daha kalalabalık
ve donanımlıdır; dünyanın tüm tek-
nolojik olanakları ellerinin altındadır.
Buna rağmen her yıl devrimcileri
bitirme yeminleri edip, insanlarımızın
başına milyon dolarlık ödüller ko-
yuyorlar. Çünkü tüm "üstünlüklerine"
rağmen halkın örgütlü gücü karşı-
sında çaresizdirler. Devrimcilerin ve
halkın yaratıcılığı karşısında tüm
taktikleri iflas etmiştir.

Bizler düşmanın mevcut duru-
munun bilincinde olarak bu savaşa
baş koyduk. Kendimize ve halkımıza
sürekli "onlar tüm olanakları elinde
bulundurabilirler. Sayıca bizden kat
kat üstün de olabilirler. Fakat  biz
kazanacağız!" sözlerini yineliyoruz.
Çünkü bu, inancımızdır. 

Biz tarihsel haklılığımızla sava-
şıyoruz. Doğru strateji, program ve
taktikle düşmanın örgütümüze yö-
nelik saldırılarını boşa çıkardık. Sü-
rekli kendimizi geliştirerek yeni yön-
temler bulduk. Bilgi ve deneyimle-
rimizi arttırdık. 

Her zaman savaşmakta ısrar ettik.
Her zaman ve her yerde  hesap sor-
duk. "Bitirdik" dedikleri anda onlarca
eylemle meydan okuduğumuzu du-
yurduk. Tüm bunların temelinde hal-
kımızın sınırsız yaratıcılığı, feda ve
cüret gibi değerlerimiz vardır. Tari-
himiz boyunca nesnel koşullara hiç
teslim olmadık. Yendik, yenildik
ama hep ısrar ettik.  

Tarihimizi biz bu savaşın içinde
savaşarak yazdık. Cunta yıllarında
koğuşlarımıza baskınlar düzenlediler.
Buna rağmen "Haklıyız Kazanaca-
ğız" mahkeme salonunda yankılandı.
1990'da biz "atılım"ı bu inançla yap-

tık. Günay'ın cenazesinde aralıksız
80 saat direndik. Elimizde ne varsa
düşmana silah yaptık, sonunda onlar
pes etti. Cenazemizi şehidimize ya-
kışır şekide 20 bin kişiyle kaldırdık.
Haziran Ayaklanması’nda insanla-
rımız ellerindeki her şeyi silaha çe-
virip günlerce Taksim’i savunmak
için çatıştı.

Gücümüzü halk ve vatan sevgi-
sinden, geleceğe olan inancımızdan
alıyoruz. Tarihin gelişim yasaları
bizden yana. Bu bizim en güçlü da-
yanağımızdır.

Sonuç olarak;
-Bedel ödemeyi ve emek vermeyi

göze almayanların, her zaman "koşullar
uygun değildi" bahanesi olur.

Devrimcilerin en temel görevi
zoru başarmaktır. Zorlukları ortadan
kaldırmanın yolu EMEK-PROG-
RAM VE İRADEDEDİR.

-Devrimcinin işi tespit etmek değil,
koşulları değiştirmektir.

-Marksizm-Leninizmin ışığında
doğru ve yanlışı ayırt etmeyi bilme-
liyiz. Savaşın yasalarını kavramalıyız.
Savaşın yasalarına cevap vermezsek;
savaşamayız, yeniliriz.

İşimiz nesnel gerçeği, savaşın
yasalarına uygun bir şekilde değiş-
tirmektir. Savaşmak kararlılık ister;
savaşın en temel yasası ölmek ve
öldürmektir. Savaşı yumuşatmaya
çalışmak; yasalarını değiştirmeye
çalışmak mümkün değildir. O halde
kendi gücümüzü bu yasaya uygun
bir şekilde kullanmak; düşmanı ye-
necek şekilde hazırlanmak zorun-
dayız.

-Halk ve vatan sevgisi en büyük
moral değerlerimizdendir. Bu güçle
ve değerlerle donanarak savaşı bü-
yüteceğiz.

Savaşmak ve Vatanı Savunmak Zorunluluğu Varsa;
Savaşmak İçin Koşullar Uygun mudur Değil midir Diye Düşünülmez!

"Öyleyse Biz de Gölgede Savaşırız"
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Bizim ülkemizde sayıların öncelikli gör-
evi, asıl işlevleri değildir. Hele yüzlerle
ifade ediliyorlarsa! 122 dediğimizde Ha-
pishaneler Katliamını ve Büyük Ölüm Orucu
Direnişini anlarız. 103 dediğimizde Ankara
Katliamı’nı. 301 dediğimizde ise Soma
Katliamı’nı...

Her sayı nicel bir ifade değildir artık.
Yitirilen insanlarımızdır, biriken öfkedir,
yürekteki acıdır, adelet özlemidir. Soma’da
eşi ölen kadınlardan birinin  “Sobalarda
kömür değil 301 yanıyor”  çığlığı bütün bu
ifadelerin tek bir cümleyle yüzümüze çar-
pılmasıdır. 

Hatırlayalım önce. Soma’da ne oldu ve
geçen iki yılda neler yaşandı. 13 Mayıs
2013 tarihinde geleceğini önceden haber
veren katliamda 301 madenci hayatını kay-
betti. Günlerce doğru düzgün arama kurtarma
çalışması yapılmadı. Hatta ilçeye Başbakan
geliyor diye kurtarma çalışmalarına ara ve-
rildi. 20 Ekim 2015 tarihindeki duruşmada
ifade veren Sezai Gezgin kurtarma ekibinde
yer aldığını anlatarak; ilk gün kimsenin
aşağıya indirilmediğini, 2. gün aşağıdan
cenaze çıkarttıklarını ancak 3. gün Başbakan
geldiği için aşağıya hiç indirilmediklerini,
4. gün yine cenaze çıkarttıklarını ifade etti.

Günlerce Soma’da kalan Enerji Bakanı
Taner Yıldız bölgeyi ablukaya aldırdı. İlçeye
girişler yasaklandı. Devrimciler, Halkın Hu-
kuk Bürosu ve  ÇHD avukatları işkenceyle
gözaltına alınırken Soma cübbeli, sarıklı
tarikatçılardan geçilmiyordu. Amaç, tepkiyi
kontrol altına almak, gerçeğin açığa çıkmasını
ve halkın her şeyi anlamasını engellemekti. 

O zaman Başbakan olan Erdoğan yine
maden kazalarının ve madenci ölümlerinin
madenciliğin “fıtrat”ında olduğunu söyledi.
Halkı olanların kader olduğuna inandırmak
için ellerinden geleni yaptılar. Dini inancını
sömürdüler. Yoksulluğunu kullandılar. Soma
halkının davayı sahiplenmesini engellemek
ve ailelerle, mağdur-tanık işçilerin duruş-
maları takibini zorlaştırmak için davayı Ak-
hisar’a aldılar. 

Son duruşmada mağdur işçilerden Cüneyt
Sualp şikayetini geri çekti. Nedeni, katliamın
kendisi kadar acı bir gerçek; yoksulluk!
Bakın ne diyor:  "İki yıldır işsizim. İki ço-
cuğuma bakıyorum. Ödünç para alıp buraya,
duruşmaya geldim. O yüzden şikayetçi ol-
maktan vazgeçiyorum" 

Sorumlu kim? İki yıldır Cüneyt’i işsiz

bırakanlar! Üç kuruşa muhtaç edenler. O
davayı Akhisar’da görenler. İki yıl boyunca
davayı sonuçlandırmayanlar. Katilleri ce-
zalandırmayanlar. İşsizliği, yoksulluğu ya-
ratanlar... Kısaca topyekün bu sömürü sistemi
sorumlu ve suçlu.

Soma Katliamı ve ardından görülmeye
başlanan dava, yaşadığımız sistemin en
özlü özetidir. Daha olayın en başında pat-
ronlara en üst düzeyde sahip çıkıldı. Devlet
erkanı seferber oldu. Patronları korumak
ve kurtarmak adına hukuk, şeklen bile yerine
getirilmedi. Dava halktan kaçırıldı. Belgeler
gizlendi. Madende kullanılan patlayıcı tür
ve miktarlarını gösteren topçu defterlerinin
kayıp olduğu, patlamada yandığı söylendi.
Daha sonra duruşmalarda sanıkların, avu-
katların sorularını cevaplandırırken ağızla-
rından kaçırdıkları bilgilerle varlıkları ortaya
çıktı. Avukatların çabalarıyla bulundular.
Katliam yeri aradan geçen süreye rağmen
incelenmedi. Deliller kayboldu. Hepsinden
önemlisi gerçek sorumlular tutuklanmadı,
yargılanmadı. 

Duruşmalar sırasında bizzat hakim ta-
rafından tanıkların ifadeleri yönlendirilmeye
çalışıldı. Örneğin mağdur-tanık işçilerden
Sezai Gezgin’e hakim “İyi de yangını gözle
görmemişsin. Alev vs.. yok. Niye yangın di-
yorsun?” diye sordu. Sezai Gezgin; “Evet
gözle görmedim ancak o kadar duman ne-
reden çıktı? Kaldı ki tavanın için için yandığı
da biliniyordu. Benim görüşüm böyle” dedi.

Sanıkların avukatları suçluları savun-
duklarını ve maden ocağında çok fazla
ihmal olduğunu biliyorlardı. O yüzden bütün
suçu işçilerin üzerine atmaya çalıştılar. İş-
çilerin ihmal sonucu ya da kasıtla yangın
çıkardığını iddia, ima ettiler. Mağdur-tanık
işçileri sıkıştırıp aynı soruları tekrar tekrar
sorup onları tedirgin ettiler, paniklettiler. O
gün hayatını kurtarmaya çalışan mağdur
işçileri sanık durumuna getirmeye çalıştılar.
Ailelerin avukatlarının katliam demelerinin
yasaklanmasını istediler. 

Sanıklar, duruşmalar boyunca 301 ma-
denci için zerre kadar üzülmediklerini de-
falarca gösterdiler. Şehit madenci ailelerine
laf attılar. El kol hareketleriyle şehit ailelerine
saldırdılar. Mahkeme salonuna girerken ve
çıkarken kafalarını özellikle dik tuttular.
Haftalar boyunca “olay” “kaza” gibi ta-
nımlamalarla katiamı ya sıradan bir olay ya
önlenemez bir kaza konumuna getirmeye

gayret ettiler. Ölen 301
insan değildi sanki! 

301 Hayat Ne Ki Genel Müdürün
Kariyerinin Yanında?!

Soma Holding Genel Müdürü Ramazan
Doğru, savunmasında: “Soma’da bir kari-
yerim vardı ve bu kazayla kariyerim yerle
bir oldu.” 301 hayat ne ki Genel Müdürün
kariyerinin yanında?!. Patronun oğlu Can
Gürkan ise şirket olarak iş güvenliğine
azami özeni gösterdiklerini iddia edip “Mey-
dana gelen kazada en çok biz mağdur
olduk.” Bütün bunlara tepki gösteren bir
madenci yakını savunmalar sırasında tepki
göstererek, “Konuşanların hepsi haklı, haksız
olan ölen çocuklarımızmış” dedi.

İfade veren işçiler  hayatlarını sürdüre-
bilmek için diğer madenlerde iş bulmalarını
engellemeyecek şekilde konuşmaya mecbur
bırakıldı. Çünkü geçen yıl 30 Kasım gecesi,
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. bünyesinde
çalışan 2 bin 832 madenci, cep telefonlarına
gelen mesajla işten atıldılar, hem de binlerce
lira tutarındaki tazminatları ödenmeden. 

Haklarını savunmakla sorumlu sendikaları
onlar adına haberleri olmadan şirketle taz-
minatların 23 taksitle ödenmesine anlaştı.
Aradan geçen 1 yılda sadece 1 taksit ödendi.
Ve duruşmalarda gerçekleri anlatan işçilerin
başka yerlerde iş bulmaları engellendi. 

Son olarak aynı şirkete bağlı İmbat Ma-
deni’nde çalışan 46 işçi, 17-18 Aralık tari-
hinde gerekçe gösterilmeden işten atıldı.
Yetkililer tarafından daha yüzlerce işçinin
sırada olduğu söylendi. Direnişe geçen
işçileri jandarma gözaltına aldı.

İçlerinden karakteri zayıf olanlar parayla
satın alındı. Savcılık ifadesini mahkemede
değiştirenler oldu. Karşılığında lüks jeeple
ödüllendirildiler.  Olay sonrasında savcıya
verdiği ifadesinde, kalibrasyonu yapılan
gaz sensörleriyle oynandığını, bunların sınır
değerlerinin değiştirildiğini, hatta gaz yük-
sekliğinden dolayı elektrik sisteminin oto-
matik kesilmemesi için müdahalelerde bu-
lunulduğunu anlatan Recep Doğan, duruşma
sırasında ifadesini değiştirdi. Lüks jeeple
ödüllendirilen işsiz işçi Recep Doğan’dı.

Adalet açlar için ekmek, yüreği yananlar
için sudur. O yangını söndürecek adaleti
beklemeyecek, kendi ellerimizle sağlaya-
cağız. Soma için, Berkin için, Dilek için,
Suruç için Ankara için, Kürdistan için... Ve
bileceğiz ki o gün gelene kadar sobalarımızda
yanan kömür olmayacak!

Soma Katliamı ve Ardından Görülmeye Başlanan Dava Yaşadığımız Sistemin En Özlü Özetidir 

Patronlara En Üst Düzeyde Sahip Çıkıldı. Devlet Erkanı Seferber Oldu!

SOBALARDA KÖMÜR DEĞİL 301 YANIYOR!
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YÜRÜYÜŞ: Adınız, soy adınız?
Kaç yıllık işçisiniz, işiniz neydi? 

Aydın Tepe, 7,5 yıldan beri İmbat
Madencilik’te çalışıyorum. 

YÜRÜYÜŞ: Ne zaman, neden
işten atıldınız?

Aralık ayının 18’inde iş akdim
feshedildi. Uyum sağlayamadığım,
işe dalgın geldiğim, kazaya sebebiyet
verebileceğim söylendi ama resmi
olarak işten çıkışlar için devamsızlık
söylendi. Elime tebliğ edilen bir ge-
rekçe yok. Ben DİSK üyesiyim, bu
şirkette Maden-İş var. Açık açık ifade
etmeseler de bunun da etkili olduğunu
düşünüyorum. Başka bir gerekçesi
yok. Bize devamsızlık diyorlar, benim
aylık ortalamam 26. 

Bu şirkette 6500 işçinin en az
3500’ünün ortalaması benim perfor-
mansımda çalışıyor. Eğer devamsızlık
sebebiyle çıkış verilecekse 3000-4000
işçiye çıkış verilmesi gerekiyor. Bu
olmadığına göre benim burada çalış-
mam, sendikal çalışmam var. Bana
kalırsa sendikal faaliyetten dolayı
verdiler çıkışı. Bütün emekçilere, bü-
tün emekçi kardeşlerimize bize destek
olmalarını, sivil toplum örgütlerinin,
özellikle görsel yazılı basının bize
destek olması gerektiğini düşünüyoruz,
sesimize ses katsınlar bu direnişimizi
duyursunlar istiyorum.
YÜRÜYÜŞ: 
Soma Davası’nı izliyorsunuz-

dur. Mahkeme,
katliamın
sorumlularını,
patronu korumaya
devam ediyor.
Soma davasından
nasıl bir ders,
deneyim çıkartıla-
bilir sizce?

13 Mayıs, serma-
yenin elini güçlendir-
di. Katliam öncesi iş
sıkıntısı yoktu. 13
Mayıs’tan sonra şu an Soma’da çok
işsiz var. Soma işçisi için hiçbir şey
değişmedi ama sermaye güçlendi, iş-
sizler ordusu yarattılar.

YÜRÜYÜŞ: Direnişiniz ne
zaman başladı? Direnişi nasıl
geliştirmeyi düşünüyorsunuz?

Direnişimizin bugün 15. günü.
Şuana kadar işveren tarafından bir
açıklama yapılmadı. İşverenin dü-
şüncesini bilmiyoruz ama bizim dü-
şüncemiz, sonuna kadar buradayız
direneceğiz. İşimizi geri alana kadar
direneceğiz.

***
YÜRÜYÜŞ: Adınız, soy adınız?
Kaç yıllık işçisiniz, işiniz neydi?
Şirkette kaç işçi çalışıyor,
kaç işçiye çıkış verildi?
Çalışma koşulları nasıl?

Öncü Çetin, 12 yıldır İmbat Ma-
dencilik’te ça-
lışıyorum. Usta
arkasında ye-
deklik yapıyo-
rum. Yer altında
ustaların çıkart-
mış olduğu kö-
mürü ben de
makinaya dökü-
yorum. Şirkette
6500 işçi çalı-
şıyor, 32 işçiye
çıkış verildi. Di-

siplin adı altında psikolojik baskı uy-
gulanıyordu.

YÜRÜYÜŞ: Ne zaman, neden
işten atıldınız?

18 Aralık’ta Serkan’ın, Volkan’ın
Gökhan’ın, Okan’ın dernek yöneti-
mindeki arkadaşların işten çıkartıl-
dığını öğrendik. Nedenini öğrenmek
istedik. Biz biraz diş gösterince, şirket
küçülmeye gidiyor dediler. Biz de;
tamam o halde yazılı halde bize ge-
rekçeyi verin, dedik. Bunun üzerine,
bir iki saat bekleyin verelim dediler.
Beklemeye başladık. Epey zaman
geçtikten sonra bana, Volkan ve
Okan’a sizi işten çıkartmadık, bir ka-
rışıklık oldu dediler. Biz de tüm ar-
kadaşlarımızın işlerinin düzelmesini
istedik, arkadaşların yanından ayrıl-
madık. Sonra jandarma geldi, işten
çıkartılanlar buradan ayrılsın dedi.
Biz de bu işletmede bizim emeğimiz

var, öyle çıkın gidin
deyince çıkmayacağı-
mızı söyledik. Jandar-
ma Alay Komutanı gel-
di o bizi ikna etmeye
çalıştı ama ikna olma-
dık, çünkü Soma Kat-
liamı sonrası işten çı-
karılan 2500 arkadaşı-
mıza verilen hiçbir söz
yerine getirilmedi. Biz
dedik, sözler veriliyor,
hiç tutulmuyor, bu yüz-
den alanı terk etmeye-

Röportaj

İşten Atılan İmbat Madencilik İşçileri:
“İşimizi Geri Alana Kadar Direneceğiz!”

Aydın Tepe

Öncü Çetin
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ceğimizi söyledik.
Gözaltına alındık, daha
sonra tekrar geldik yine
gözaltına alındık. 

YÜRÜYÜŞ:
Direnişiniz
ne zaman başladı?
Direnişi nasıl
geliştirmeyi
düşünüyorsunuz?

Şirket önüne çadır
kurduk ve 15 gündür
direniyoruz. Süreç, şu
anda beklemedeyiz.
Birinin gelip bir açıklama yapmasını
bekliyoruz. Biliyoruz ki büyük bir
ihtimalle bir açıklama yapmayacaklar.
Açıklama yapmazsalar bizde başka
yollar izleyeceğiz; açıklamalar, ey-
lemler. Onlar bizi değil biz onları
yıldıracağız. İlla ki biri gelip burada
bir açıklama yapacak. Bu şekilde ol-
maz, biz oraya bedel verdik. 12 se-
nemi vermişim tırnaklarım sökülmüş,
ellerim yarılmış, kanım dökülmüş
bedel verdim.  Bu bedelin karşılığı
bu mu? 40 milyarlık tazminat vermiş,
ne yapayım ben kırk milyarı. Nedir
ki? Benim amacım tazminatı almak
değil, benim bedelim kırk milyar
değil. Ben o bedeli alacağım, almam
gerekiyor. Ya beni işe alacak, ya
beni işe alacak başka çaresi yok. Ve
alıncaya kadar da buradayız, gitme-
yeceğiz buradan. Net ve kararlıyız,
gitmek yok. Ölmek var dönmek yok.
Güçleri yetiyorsa öldürsünler o za-
man. Bizim buradan ölümüz gider.

YÜRÜYÜŞ: Maden İşçileri
Dayanışma ve Mücadele
Derneği yönetimindesiniz,
işten çıkartılmanızın bununla
bir ilgisi var mı?

Biz Soma Katliamı’ndan sonra Kı-
nık’ta Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Derneği’ni açtık. Verilen
sözlerin hiç birinin tutulmayacağını
zaten biliyorduk. Kendi işlerimizi ken-
dimiz yürütelim, işçilere öncülük, ön-
derlik yapalım istedik. Bir toplu söz-
leşme geçti, bir türlü bunun kitapçığını
işçiye dağıtmadılar. Biz de işçi arka-
daşlara bunun bu şekilde olmaması
gerektiğini anlattık. Biz dernek yöne-

timi olarak
Maden-İş’ten
toplu sözleş-
meyi istedik
vermediler, bir-
kaç kez daha
gittik yine ver-
mediler, biz de
kendilerini teş-
hir edeceğimizi
söyledik ve
s e n d i k a n ı n
önünde basın
a ç ı k l a m a s ı
yaptık. Toplu

sözleşmeyi istediğimiz için bize diş
bilemeye başladılar. Neden toplu söz-
leşmeyi istiyoruz diye sormaya baş-
ladılar. Bir arkadaşımızın kartını bağ-
ladılar ve bunu açık açık sordular.
İşten çıkışlar olduğunda da ilk bizlere
çıkış verdiler. Bizim başlattığımız di-
reniş daha fazla işçi çıkışı olmasını
engelledi çünkü ellerinde 750 kişilik
bir liste vardı. Hiç olmazsa 750 kişiyi
durdurduk, bu bir başarı. 32 kişinin
çıkışını verdiler ama inanıyoruz ki
onları da geri döndüreceğiz. Şu an
burada direnen beş kişiyiz. Diğer ar-
kadaşlara demişler ki onlar dirensin
biz sizi işe geri alacağız, kesinlikle
onlara katılmayın onlar terörist. Kim
terörist görüp öğreneceğiz. Ya onların
dediği olacak ya bizim dediğimiz. Biz
direneceğiz buradayız.

***

YÜRÜYÜŞ: Adınız, soy adınız?
Kaç yıllık işçisiniz, işiniz neydi?
Çalışma koşulları nasıl?

Serkan Arslan, 11 yıldır maden-
deyim görevim ustalık yapmaktı.
Psikolojik baskı oldukça yoğundu.
Kart bağlama meselesi vardı. Maa-
şımızdan kesintiler yapılırdı.  

YÜRÜYÜŞ: Ne zaman, neden
işten atıldınız?

Neden işten çıkartıldığımı bilmi-
yorum, neden şu an yok. Aralık 18’de
işten çıkarıldık.  Bize tebliğ edilen
hiçbir gerekçe yok.

YÜRÜYÜŞ: Soma Davası’nı iz-
liyorsunuzdur. Mahkeme kat-

liamın sorumlularını, patronu
korumaya devam ediyor. Soma
Davası’ndan nasıl bir ders, de-
neyim çıkartılabilir sizce?

Maden işçisi için değişen bir şey
olmadı, disiplin adı altında psikolojik
baskı daha da arttı. Biz de 301 arka-
daşımızın yanındaydık, onların mah-
kemelerini takip ediyorduk. Bu yüzden
bizi işten çıkardılar. İş yeri bizi istemedi.
Çünkü biz işçi sınıfı bilincini taşıyan
işçilerdik aslında çıkış sebebimiz de
bu.

YÜRÜYÜŞ: Maden İşçileri Da-
yanışma ve Mücadele Derneği
başkanısınız, işten çıkartılma-
nızın bununla bir ilgisi var mı?

Maden İşçileri Dayanışma ve Mü-
cadele Derneği yönetimindeyim ben
de. Diğer yönetimdeki arkadaşlarım
gibi bana da çıkış verdiler. Kesinlikle
açıkça söylemeseler de neden o.
Toplu sözleşme istedik hakkımızı is-
tedik vermediler. Resmi tatilleri öl-
dürmeye çalıştılar o noktada geri
adım attırdık. İş yeri bizi istemedi,
sebepleri bunlar. 

YÜRÜYÜŞ: Direnişiniz ne za-
man başladı? Direnişi nasıl ge-
liştirmeyi düşünüyorsunuz?

Direnişimiz şu anda güzel gidiyor,
moraller yüksek. Kazanacağımıza
inancımız tam. Sonuna kadar götü-
receğiz, ne zaman işimizi verecekler
o zaman bitireceğiz. Sonuna kadar
gitmeyi düşünüyoruz. İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız.

***
YÜRÜYÜŞ: Adınız, soy adınız?
Kaç yıllık işçisiniz, işiniz neydi?
Şirkette kaç işçi çalışıyor, kaç
işçiye çıkış verildi?  Çalışma
koşulları nasıl?

Volkan Çetin, 10 yıllık maden iş-
çisiyim, madende üretim ustasıydım.
Bu ocakta dört yıldır çalışıyorum, altı
sene de Soma Kömürlerinde patlama
olan ocakta çalıştım. Toplamda 32
işçi çıkarıldı. Şirketin yeraltı yer üstü
6500 işçisi var.  İşyerinde baskı çok
fazla, en ufak hakkımızı arayamıyoruz.
Hafta tatillerimizi öldürmeye çalışı-
yorlar. Sürekli kart bağlanıyor. Resmi

Serkan Arslan
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tatilde ücretimizi kes-
meye çalıştılar, sesimizi
çıkarınca geri aldılar.
Bizler adına imzalanan
bir sözleşme var ama
bu sözleşmeden haber-
dar değiliz. Defalarca
sendikaya gidip iste-
memize rağmen ala-
madık. Patron sendika
birlikte haklarımızı
gasp ediyorlar.

YÜRÜYÜŞ: 
Ne zaman, neden
işten atıldınız?

17 Aralık günü işten çıkarılmıştım,
hiçbir açıklama yapılmadı. Ertesi gün
gerekçeyi öğrenmek için tekrar gittim,
o gün de bir açıklama yapılmadı, açık-
lama yapılıncaya kadar gitmeyeceği-
mizi söyledik, benimle birlikte başka
arkadaşlara da çıkış verilmişti. Gün
içerisinde bana ve iki arkadaşıma çıkış
vermediklerini bir karışıklık olduğunu
söylediler. Şirket avukatı elinde bir
listeyle akşamüzeri yanımıza geldi ve
29 arkadaşımızın ismini okudu bu lis-
tede benim adım yoktu. 

İşten çıkarılan arkadaşlarımız hiç-
bir gerekçe açıklanmamasını kabul
etmeyerek işlerini geri istediklerini
ve işe geri alınasıya kadar orayı terk
etmeyeceklerini söylediler. Biz de
yanlarından ayrılmadık. O gece jan-
darma gözaltına aldı. Şirket tarafından
ertesi gün arandım ve üç arkadaşımla
birlikte görüşmeye çağrıldım. Disiplin
Kuruluna sevk edildiğim söylendi.
İşten çıkartılmış olmadığım halde
neden işten çıkartılanların yanında
kalmışım? İş disiplinini bozduğum
gerekçesiyle beni ve diğer iki arka-
daşımı kurula sevk ettiler. Bir yandan
da tazminatınızı alın ya da kurul ka-
rarına uyun dediler. Açık açık tehdit
ediyorlardı. Disiplin Kurulu’nda ifa-
delerimiz alındı; aynı soru, neden o
gün oradaydınız? Oysa avukat gelip
şirket adına resmi açıklama yapıncaya
kadar zaten işten çıkartıldığımı bili-
yordum, ismim listede yoktu, o an
işten çıkartılmadığımı öğrendim. 24
Aralık Perşembe günü ise güvenlik
ve disiplini bozma gerekçesiyle işten
atıldım. Aslında gerekçe arkadaşla-

rıma destek ol-
mamdı. Bize
yazılı olarak
verilen kararda
huzuru ve di-
siplini bozmak
yazıyor. Ama
disiplin kuru-
lunun da bize
soruları o
adamların ya-
nında neden
destekçi oldu-
nuz, jandarma
güvenlik mü-

dahale ederken neden onların yanın-
daydınız? Resmen bize arkadaşları-
mızı jandarma sürükleye sürükleye
götürsün, güvenlik bütün ahlak dışı
müdahalelerde bulunsun, bizim onları
sadece seyretmemiz gerektiğini söy-
lediler.  Tabi biz de insani görevimiz
olarak destekçi olduk bunun için
bize çıkış verdiler. 

YÜRÜYÜŞ: Soma Davası’nı iz-
liyorsunuzdur. Mahkeme kat-
liamın sorumlularını, patronu
korumaya devam ediyor. Soma
Dava’sından nasıl bir ders, de-
neyim çıkartılabilir sizce?

Soma Katliamı’ndan sonra maden
işçisi için değişen sadece maaş ücretleri
ve hafta tatilleri, çalışma saatleri başka
değişen bir şey olmadı. Bu dava süreci
böyle devam ederse zaten bizim en
başından beri söylediğimiz bu dava
sürecine Enerji Bakanı, Sosyal Gü-
venlikler Bakanı, TKİ, mühendisler
asıl sorumlu olan devletin olması ge-
rektiğini söylüyoruz. Aynı zamanda
biz devamlı davayı takip ediyoruz, ge-
çen duruşmada iki kişiyi tahliye ettiler,
bu tahliyeler devam edecek gibi görü-
nüyor. Bu tahliyeler devam ederse,
bunlar ceza almazsa ileride bunlar
daha da cesaretlenip nasıl olsa bize
bir şey olmuyor deyip, daha büyük
işçi katliamlarına sebep olacaklar. Bu
yüzden bunun sorumlularının en ağır
şekilde cezalandırılmaları gerektiğine
inanıyoruz.

YÜRÜYÜŞ: Direnişiniz
ne zaman başladı?
Direnişi nasıl geliştirmeyi

düşünüyorsunuz?
Bugün 15. gün biz öncelikle işi-

mizi geri alıncaya kadar direnişimizi
sürdüreceğimizi başından beri söy-
lüyoruz. Bunun şimdi propaganda
ayağını yürütmemiz lazım, bunun
çalışmalarındayız, bunu bütün Tür-
kiye’ye duyurup gündeme sokmamız
gerekiyor. Bunun için mücadele edi-
yoruz. Buraya gelip giden çok arka-
daşlarımız oluyor. Dışardan, destek
olmaya gelenler bizlere bu direnişin
kazanılamayabileceğini söylüyorlar. 

Kaybedilebilinir, kazanılabilinir.
Biz de diyoruz ki bunu belirleyecek
olan onlar değil, biz belirleyeceğiz.
Biz ne zaman biter dersek o zaman
bitecek. Sonucun kesinlikle zafer
olacağına inanıyoruz. Zafer oluncaya
kadar devam edeceğiz. 

YÜRÜYÜŞ: Maden İşçileri
Dayanışma ve Mücadele
Derneği başkanısınız,
işten çıkartılmanızın
bununla bir ilgisi var mı?

13 Mayıs Katliamı’nı yaşadıktan
sonra gördük ki çok eksiğimiz var,
birlikte olamıyoruz, mücadele çatısında
buluşamıyoruz. Bunun için 13 Mayıs’ın
ardından Maden İşçileri Dayanışma
ve Mücadele Derneği’ni kurduk. Soma
civarında böyle bir şey görülmedi, bu
dernek kurulduğundan itibaren işçiler,
emekçiler için elinden gelen bütün
mücadeleyi veriyor. Elinden gelen
değil daha fazlasını veriyor. Bundan
işveren devlet herkes rahatsız oldu.
Bu yüzden şirket işçi çıkışını öncelikle
dernek yöneticilerine verdiler. Dediler
ki; burada bir maden İşçileri Dayanışma
ve Mücadele Derneği var bu derneğin
yöneticilerine de çıkış veriyoruz, bu
derneğe giderseniz size de çıkış vere-
ceğiz diye bir yandan baskı uyguluyor,
insanları korkutuyor. Ama insanlar
daha da aksine bu olaylar olduğundan
beri derneğimize daha çok sahip çıkı-
yor, derneğimize daha çok gelip gidi-
yor. Bu dernek kurulduğundan beri
mücadeleye devam ediyoruz sonuna
kadar da devam edecek. 

Bu direnişi bütün Türkiye’ye du-
yurmamız lazım bu yüzden bütün
duyarlı insanları desteğe, dayanış-
maya çağırıyoruz.

Volkan Çetin
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"Halkıma, Ramadi`nin, Halidiye`
nin ve Felluce`nin insanlarına; erdem
ve onurlarını kaybetmeyen tüm dün-
yadaki insanlara (...) Eğer kalbinizde,
ruhunuzda bir zerre insanlık, haysiyet,
onur ve şeref varsa, birleşin ve bu
hapishaneye saldırın. Gelin ve kur-
tarın bizi! Elinize geçen bütün si-
lahlarla bu hapishaneye saldırın!
Hem onları hem de bizleri öldü-
rün!!!”

Bu kısa alıntı, 2003 yılının Irak’ın
Ebu Gureyp Hapishanesi’nde, sürekli
Amerikan askerlerinin işkence ve te-
cavüzlerine uğrayan kadınlar adına
Nur’un yazdığı mektuptan bir alın-
tıdır. Emperyalizm ve işbirlikçileri,
yarattıkları canavar çeteler ırz düş-
manlığına, çocuk, yaşlı, kadın erkek
demeden tecavüzlerine devam edi-
yorlar. 

Suriye ve Irak emperyalistler ta-
rafından parçalanıp altın bir tepside
IŞİD’e sunuldu. Ele geçirdiği geniş
bir bölgede canice cinayetler işleyip,
Sünni Müslümanların dışında kalan
halklardan esir aldığı kadınlara, ço-
cuklara tecavüz eden, esir pazarlarında
satan IŞİD’in yeni bir fetvası ortaya
çıktı. O fetva esir alınan kadınlara
nasıl tecavüz edileceğiyle ilgili. 

Reuters tarafından yayınlanan 64
nolu fetvada ayrıntılı talimatlar yer
alıyor.  Kadın esir alınmasını, köleleş-
tirilmesini, tecavüz edilmesini “cihadın
kaçınılmaz sonuçlarından biri” olarak
açıklıyor IŞİD. Onlara göre kadınlar
ganimet ve esir alınan kadınlarla ilgili
sorunlarla “Ganimet Bakanlığı” ilgi-
leniyor. Din, tarih boyunca hırsın, hır-
sızlığın, işgalin, yağmanın, cinayetlerin,
katliamların, sapıklığa varan şehvetin
maskesi yapıldı. IŞİD bugün o maskeyi
takanlardan biri.

Ezidiler başta olmak üzere farklı
halklardan binlerce kadına, çocuğa
sistematik olarak tecavüz ettikleri
BM raporlarına geçti. IŞİD’in tecavüz
ettiği çocukların içinde 12 yaşında-
kiler de vardı. 

BM, IŞİD’in yaptıklarının rapor-
larını tutarken kendi askerleri
IŞİD’den daha farklı değil. Dünyanın
bir çok ülkesine sözümona “yardım”
için giden BM askerleri, gittikleri
ülkelerde her türlü suçu kendileri iş-
liyor. Özellikle de tecavüz... Bizim

bildiğimiz ve defalarca yazdığımız
gerçekler, gizlenemez boyutlara ula-
şınca kendileri de raporlarına yazmak
zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dahili
İzleme Ofisi tarafından hazırlanan
raporda; 125 bin üyesi bulunan BM
Barış Gücü Askerleri’nin yardım için
gittikleri ülkelerde, kadınlara yönelik
cinsel saldırıların failleri arasında
bulundukları yer alıyor. BM asker-
lerinin kadın ve çocuklara  en çok
tecavüz ettikleri ülkeler: Haiti, Kongo,

Liberya ve Güney Sudan.
Associated Press ajansının

yayınladığı rapora göre iç so-
runları olan, savaşın yaşandığı
ülkelere “yardım” için giden
BM askerlerinin büyük bir ço-
ğunluğu kadın ve kız çocuk-
larına yardım malzemesi verme
karşılığında tecavüz ediyorlar.
2008 ve 2013 yılları arasında
BM askerleri çoğu 18 yaş
altında 480 kadın ve kız ço-
cuğuna tecavüz etti.

Aynı raporda yer alan en
çarpıcı bilgi bu durumun 10
yıldır yaşanıyor ve biliniyor
olmasına rağmen hiçbir şey
yapılmamış olması.

Haiti’de tecavüze uğrayan
231 kadının üçte birini, 18
yaşından küçük çocuklar

Emperyalizmin BM Barış Güçleri, Afrika'da  Çocuklara Tecavüz Ediyor...
Emperyalizmin Yarattığı IŞİD Çeteleri, Esir Kadınlara Tecavüz Fetvası Yayınlıyor...
IŞİD ve BM Askerleri... Yok Birbirlerinden Farkları. Hepsi Katil, Hepsi Tecavüzcü...

Halkımız! Dünya Halkları! 
Silahlanın! Onurunuz ve Namusunuz İçin Silahlanın! 

Elinize Geçen Her Şeyi Silaha Dönüştürün!
Bu Aşağılık Düzeni Yıkmak İçin Birleşin ve Savaşın!

İşbirlikçi Irak İçişleri
Bakanlığı’nın resmi verilerine
göre,  Amerika tarafından esir
alınan Iraklı kadın sayısı: 5130, 
İçlerinden tecavüze
uğrayanların sayısı: 3330, 
Tecavüz sonucu hamile kalıp
hapishanede doğum yapanların
sayısı: 1200, 
Zorla kürtaj yapılanların sayısı:
1830, 
Toplu tecavüz sebebiyle hayatını
kaybedenlerin sayısı: 180, 
İşkence altında öldürülenlerin
sayısı: 120
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oluşturuyor. Raporda kadınların ve
çocukların yiyecek, ilaç, çeşitli mal-
zemeler verme bahanesiyle kandırıldığı
da yer alıyor.

BM Barış Gücü askerlerinin yar-
gılanması ve cezalandırılması gön-
deren ülkenin yetkisinde. Eğer ülkeler
hiçbir harekette bulunmazsa BM ko-
nuyla ilgili girişimde bulunuyor. 10
yıldır tecavüz olaylarının artarak sür-
düğüne bakacak olursak bu konuda
BM’nin de bir şey yapmadığı ortada.
Kendileri ülkelere tecavüz eden dev-
letlerin, askerlerini kadın ve çocuklara
tecavüz ettiği için cezalandırmasını
beklemek saflık olur. 

Duyulduğu oranda halkın tepkisini
bastırmak için soruşturmalar açılır, en
fazla bir-iki asker ceza alır. Hepsi bu
kadar. BM yetkilisi Anders Kompass,
Fransız Barış Gücü askerlerinin
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 10
çocuğa tecavüz ettiğini sızdırdı.  As-
kerler çocukları yiyecek vererek kan-
dırmışlardı. Bangui’deki bir bakım
merkezinde gerçekleşen tecavüz va-
kalarında istismara uğrayanlar arasında
dokuz yaşındaki çocuklar da vardı. 

Haber The Guardian Gazetesi’nde
yayınlanınca bakanlık suçlamaların
ispatlanması halinde faillere en sert
cezaların verileceğini belirtmişti.
Fransız Başsavcılığı da, bu suçlarla
ilgili 2014 yılında inceleme başlattı.
Ceza alan kimseyi okumadık fakat
Fransız askerleri aynı ülkede kadın-
lara, çocuklara tecavüz etmeye devam
ediyor.

Fransa 2013 Aralık ayında, Orta
Afrika Cumhuriyeti’ne, Müslüman-
larla Hristiyanlar arasındaki çatış-
maları bahane ederek askerlerini gön-
derdi. 2014 Nisan ayında da BM,
bölgeye Barış Gücü askerlerini gö-
revlendirdi.

Bir yılda BM askerleri tarafından
işlenen 57 suç raporlara geçti. O ra-
porları Uluslararası Af Örgütü gün

yüzüne çıkardı. Varın raporlara geç-
meyen kısmını siz düşünün. Eminiz
bu sayı devede kulak bile değildir. 

57 suçtan sonra da yaşananlar
son bulmadı, azalmadı. Yaşanmaya
devam etti, ediyor. Kendi açıklama-
larından birkaç örnek vereceğiz: 

Uluslararası Af Örgütü, yayım-
ladığı raporda 2-3 Ağustos 2015’te
başkent Bangui’nin PK5 mahallesinde
düzenlenen operasyon sırasında bir
Barış Gücü askerinin, arama yap-
tığı evin banyosunda saklanan 12
yaşındaki bir kıza tecavüz ettiğini
açıkladı. Çocukla ve ailesiyle yapılan
mülakatlara da yer verilen raporda
askerlerin sivillere rastgele ateş aç-
ması sonucu 61 yaşındaki bir kişiyle,
16 yaşındaki oğlunun evleri önünde
öldürüldüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hü-
seyin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde
Fransız askeri tarafından yapıldığın-
dan şüphelenilen yeni bir tecavüz
vakası olduğunu bildirdi. 

Orta Afrika'da görev yapan Bir-
leşmiş Milletler (BM) İstikrar Mis-
yonu (MINUSCA) Özel Temsilcisi
yardımcısı Diane Corner, 20 Ağus-

tos'ta MINUSCA'daki 4 farklı uy-
ruktan görevlilerin çocuklara yö-
nelik cinsel istismarda bulunduk-
larını bildirdi. Corner, "Sadece 11
yaşında olan 9 kız çocuğu tecavüze
ve cinsel tacize maruz kaldı" dedi.

Suçluları en sert şekilde cezalan-
dırmaktan bahseden Fransız politi-
kacılar ile BM yetkilileri tecavüzle,
AKP’nin yolsuzluklarla mücadele
ettiği gibi mücadele ediyor anlaşılan.
Tecavüz edenler işinin başında, bel-
geleri sızdırana ceza! Çünkü 10 ço-
cuğa tecavüz eden Fransız askerler
hakkında ceza haberleri okumazken,
olayı basına sızdıran  BM yetkilisi
Anders Kompass’a ceza vermişler.

Emperyalistler geçmişten bugüne
pisliklerini gittikleri her ülkeye gö-
türdüler. İşledikleri cinayetleri, yap-
tıkları katliamları ve işkenceleri, et-
tikleri tecavüzleri tarife  yetecek ke-
limeleri hiçbir dil icat etmemiştir
eminiz. Kendilerini hangi ambalajla
sunmaya kalkarlarsa kalksınlar ara-
larında hiç bir fark yok. 

ABD, Fransa, İngiltere, İsviçre
hepsi aynı... Ve IŞİD, Boko Haram
vb. adlı terör örgütleri. Onları yaratan,
besleyip büyüten emperyalist dev-
letlerdir. 

Biraz geriye gidelim. 2003 yılının
Irak’ına. Irak’ın Ebu Gureyp Hapis-
hanesi’ne. O hapishanede sürekli
Amerikan askerlerinin işkence ve te-
cavüzlerine uğrayan kadınlar adına
Nur’un yazdığı mektupla başladık
yazımıza.

İşbirlikçi Irak İçişleri Bakanlı-
ğı’nın resmi verilerine göre, Amerika
tarafından esir alınan Iraklı kadın
sayısı: 5130, içlerinden tecavüze uğ-
rayanların sayısı: 3330, tecavüz so-
nucu hamile kalıp hapishanede doğum
yapanların sayısı: 1200, zorla kürtaj
yapılanların sayısı: 1830, toplu te-
cavüz sebebiyle hayatını kaybeden-
lerin sayısı: 180, işkence altında öl-
dürülenlerin sayısı: 120

Halkımız, dünya halkları! Silah-
lanın! Onurunuz ve namusunuz için
silahlanın. Elinize geçen her şeyi si-
laha dönüştürün. İnsanı, insan  ol-
maktan utandıran bu aşağılık düzeni
yıkmak için silahlanın, birleşin ve
savaşın!

Emperyalistler geçmişten
bugüne pisliklerini
gittikleri her ülkeye
götürdüler. İşledikleri
cinayetleri, yaptıkları
katliamları ve işkenceleri,
ettikleri tecavüzleri tarif
yetecek kelimeleri hiçbir
dil icat etmemiştir eminiz. 
Kendilerini hangi
ambalajla sunmaya
kalkarlarsa kalksınlar
aralarında hiçbir fark yok. 
ABD, Fransa, İngiltere,
İsviçre hepsi aynı... Ve
IŞİD, Boko Haram vb. adlı
terör örgütleri. Onları
yaratan, besleyip büyüten
emperyalist devletlerdir. 
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Halk Meclisleri düzenin her alan-
daki alternatifidir. 

Halkımız, yaşadığı hiçbir sorunda
sorunlarını çözmek için düzenin ku-
rumlarına gitmemelidir.

Halkımız, sorunlarının düzen için-
de çözülmeyeceğini de bilir. 

Örneğin hasta olur, yatağa düşene
kadar hastaneye gitmez, kendi ken-
dine iyileşmeyi bekler... Gitmek zo-
runda kaldığında da bu düşüncesinde
ne kadar haklı olduğunu görür çünkü;
anasından emdiği süt burnundan
gelir.  “Allah kimseyi hastane ka-
pılarına düşürmesin” der...

Mümkün mertebe “belaya bu-
laşmak” istemez halkımız... Fakat
bizim gibi adaletsizliğin sistemin
temelini oluşturduğu ülkemizde
“bela” eksik olmaz: Jandarma, polis,
karakollar, mahkemeler, hapishane-
ler... halkımızın, “Allah düşürme-
sin” dediği yerlerdir... 

Adaletsizlik üzerine kurulu bir dü-
zende adalet yoktur. Adaletin olmadığı
yerde ise “gücü yeten, yetene” ka-
nunları geçer... Adaletsizlik hüküm
sürer... Bundan en büyük payı da hal-
kımız alır. Bunun için;  Devrimci ha-
reketin Adalet anlayışı HALKIN
ADALETİ olmuştur... 

Adaletsizlik Düzeninde 
Halkımızın Binbir Türlü 
Sorunu Var! Halk 
Meclisleri Bu Sorunların 
Çözüm Yeri Olmalıdır!

Düzenin bütün pislikleri, bütün
yozlukları halkımızı da ettkiliyor.
Dahası bilinçli bir politikayla halkı
yozlaştırıyor. Hırsızlık, yolsuzluk,
uyuşturucu, fuhuş, birbirine kazık
atmak, en küçük bir tartışmanın kav-
gaya dönüşmesi ve benzeri halkı-
mızın kendi arasında yaşadığı so-
runlara tanık oluyoruz... Halkımız

bu tür sorunlarını düzenin kurum-
larında çözemeyeceğini biliyor... 

Halk Meclisleri halkımızın
bu tür sorunlarının çözüm yeri

olmalıdır. Nitekim Halk Meclisle-
rinin olduğu bir çok mahallede
halkımız bir çok konuda sorunla-
rının çözümü için Halk Meclisle-
rine müracat ediyor. 

Örneğin bir mahallemizde yaşa-
yan iki komşunun çocuğu kavga ya-
pıp birbirini bıçaklıyor. Durum po-
lisiye bir durum iken çözüm için
Halk Meclisine müracat yapılıyor. 

Bir mahallede çalıştığı işyerinde
iki aylık maaşını alamayan bir işçi
çözüm için Halk Meclisine başvu-
ruyor. Bir başka mahallede bahçe
duvarı iki komşu arasında sorun ha-
line geliyor ve çözüm için Halk
Meclisine geliyorlar... 

Bir aile çocuğuyla yaşadığı prob-
lemleri için başka bir mahallede es-
naflar kiraların çok yüksek olma-
sından kaynaklı sorunun çözümü
için Halk Meclisi’ne geliyor. 

Bütün bunlar halkımızın bizim
adaletimize olan güvenin sonucudur.
Ancak Halk Meclisleri bu konuda
halkımızın bize başvurmasını bekle-
memelidir. 

Sorun çözme komiteleri ya da
Hukuk ve Adalet Komisyonu gibi
komisyonları ile halkımızın kendi
arasında yaşadığı sorunların çözüm
merkezi olmalıdır. 

Halk Meclisleri Sorunları 
SULH Yoluyla Çözmelidir!

Halkımızın kendi arasında yaşa-
dığı sorunlarda Halk Meclislerinin
sorunları çözüm yolu; “haklı-hak-
sız”, “suçlu-suçsuz” tespiti yaparak
olamaz... Adalet bu değildir. 

Çünkü bu düzende “suç ve suç-
lu”, “haklı ve haksız” kavramları
düzenin çıkarlarına göre tanımlan-
mıştır. Suçun kaynağı esas olarak
düzendir. Suçu da, suçluyu da üreten
bu düzendir. 

Bu düzenin ürettiği suçlardan dolayı
halkımızı “suçlu” diye yargılayıp ce-
zalandırmak adaleti sağlamak değildir. 

Halkımızın kendi arasında yaşadığı
sorunlarda “haklı-haksız” tespiti
yapmak yerine sorun yaşayan kişiler
arasında sulh yöntemini seçmeliyiz.

Yukarıdaki birinci örnekteki
bıçaklama olayını ele alırsak so-
runu nasıl çözeceğiz?

Birincisi; Hukuk ve Adalet ko-
misyonuna böyle bir sorun geldiğinde
yapılması gereken şey tarafların dü-
zenin mahkemelerine bir şikayeti
olmuşsa bu şikayetlerini geri aldır-
mak olmalıdır. 

İkincisi; her iki taraftan da olay
tüm ayrıntılarıyla dinlenmelidir. Ola-
yın tanığı olan başka üçüncü şahıslara
da sorarak anlatılan bilgilerin doğ-
ruluğundan emin olunmalıdır. 

Üçüncüsü; sorun yaşayan taraf-
larla  ayrı ayrı görüşülmeli yapılan
yanlışlar kişilerin kendilerine gös-
terilmelidir. 

Burada amaç suçlu ve suçsuzu
tespit etmek değildir. Yanlışları ortaya
çıkartıp mahkum etmeliyiz. Bunu
kişilere de göstermeliyiz. 

Amacımız her iki taraf nezdinde
de yapılan yanlışı mahkum etmektir.
Yanlışın özeleştirisini almak ve bunu
bilince çıkartmaktır. 

Bunu yapmanın yolu cezalandır-
mak değil, eğitimdir. Suçun kaynağı
da, suçluyu yaratan da düzendir. 

Biz suçluyla değil, suçun kayna-
ğıyla mücadele ediyoruz. 

Suç işleyen bizim mahallemizin
insanıdır. Bu çürümüş, kokuşmuş
düzende yaşayan insanların düzenin
hastalıklarını, pisliklerini, tortularını
taşımaması mümkün değildir. 

Bu pisliklerden arınmanın yolu,
bu tür sorunlarda öncelikle taraflar
arasındaki sorunu SULH ile çözmek
ve düzenin pisliklerini taraflara gös-
termektir. Halkımızın önünde yapılan
bir özeleştiriyle yaşanan olayı tüm
halk için bir eğitime dönüştürmektir. 

Halkın Kendi  Arasında Yaşadığı 
Sorunları Nasıl Çözeceğiz?
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Ankara Yürüyüşü 23 Aralık tari-
hinde Kartal'da başlar başlamaz yü-
rüyüşçüler gözaltına alındılar. 24
Aralık tarihinde bırakılıp yürüyüşe
kaldıkları yerden devam ettikleri için
tekrar gözaltına alındılar.

Evet, artık irade savaşımız baş-
lamıştı. Durmak yoktu. Halk çocuk-
larının kanlarının oluk oluk akıtıldığı
bir süreçte herkes adalet talebini sa-
hipleneceği için düşmanın saldıracağı
belliydi. Cepheliler aldıkları kültür,
direnme tavrımız nedeniyle bunlara
doğal olarak hazırlıklıydılar. İkinci
saldırı da ise artık düşmanın tavrı
kırılmıştı.

O gün saat geç olduğu için göz-
altılar bırakılınca tekrar Kartal'a dö-
nerek yola devam etmediler. Ancak
ertesi günkü yolculuğun hazırlıklarına
başladılar. 

Yol için hazırlanılan malzemeler
eksikti. Hazırlamak için yine zaman
geçecekti. Ankara yürüyüşçüleri cep-
helilerin ilkesiyle düşündüler ve karar
verdiler: "Beklemenin anlamı yoktur"
Bekleyen her zaman kaybeder. O
halde eksikleri yolda tamamlayarak
yola devam kararı aldılar.

Yürüyüşçüler 26 Aralık'ta Gem-
lik'e ulaştılar. Oradaki arkadaşları
buldular. İlk gün kaçırılan araçta bu-
lunan eşyaların yerini öğrendiler. Eş-
yalar Gemlik'e ulaştı. En azından gi-
yecekler, bir miktar su ve bir miktar
yiyeceği bulmuş oldular. 

Yol boyunca yürüyüşçüler konu-
şarak zamanı eğitim amaçlı kullan-
maya çalıştılar.

27 Aralık'ta Bursa'ya doğru yola
çıkıldı. Bursa'da gün içinde kurumlar
gezildi. Eksikler giderilmeye çalışıldı.
Akşamda açıklama yapıldı.

28 Aralık'ta Bursa'dan toplu halde
Kestel'e gidildi. Özellikle halkla içiçe
olmak, propaganda yapabilmek için
metroyla gidildi. Kestel'den sonra
İnegöl'e ulaşıldı. İnelgöl boyunca
yüründü. Sonra Eskişehir'e gidildi.
Şehir merkezine yürüyerek ulaşıldı.

Gece Eskişehir'de kalındı. Sabah
toplu kahvaltıdan sonra yola çıkıldı.
Yürüyüşçüler Ankara Gar'ında Halk
Cepheliler tarafından karşılandılar. 

Ankara Katilamı'nın gerçekleştiği
yerde açıklama yaptıktan sonra otur-
ma eylemi ve açlık grevi eylemine
başlandı. Akşam da dilek feneri uçu-
ruldu. Türküler söylendi.

30 Aralık günü açlık grevini bitiren
"adalet yürüyüşçüleri" Ankara içinde
bir yürüyüş örgütlediler. Düşmanla
pazarlık yapıldı. Düşman adalet yü-
rüyüşçülerinin istediği güzergahı ka-
bul etti. Ancak hiçbir sembol kul-
lanmayacaksınız dayatmasında bu-
lunmaya kalktılar. Bunca irade savaşı
sonrası, tüm zorlukları yaşadıktan
sonra bu öneri kabul edilemezdi.
Bazı sloganlarımız düşman kabul
etti.

Güvenpark'a kadar sloganlar atı-
larak ajitasyon çekilerek gelindi.
Polis Güvenpark'a az bir mesafe kala
yine durdurmaya çalıştı. Ama yürü-
yüşçüler son sınıra kadar yürüdüler.
Bakanlık önü-Başbakanlık karşısında
Halk Cephesi pankartı açarak açık-
lama yaptılar. 

Açıklama bitince bu kez Ethem
Sarısülük'ün katledildiği yere gidilerek
saygı duruşunda bulundular. Ma-
mak'ta da adalet savaşçımız Bahtiyar

Doğruyol'un mezarı ziyaret edildi.
Yürüyüş boyunca yürüyüşçülerin

örgütledikleri komiteler ihtiyaçları
karşıladı. Sağlık, moral, komün ko-
nularında komiteler oluşturuldu. 

Yürüyüşçülerin her biri kendileri
açısından yürüyüşün farklı kazanım-
ları olduğunu söylüyordu. Arkadaş-
lardan bir tanesi "Zorluklarla, sağlık
sorunlarımla başedebildiğimi gör-
düm. Hedeflerimi-hayallerimi düşü-
nünce bunu görmekten mutlu oldum"
diyordu. 

Yine bir başkası "eskiden uyum
sağlamak için zaman, enerji vb. ko-
nusunda israfkardım, şimdi bunun
değiştiğini görüyorum. Daha hızlı,
daha pratik, daha militan davranabi-
liyorum" değerlendirmesini yapıyor.

Yine bir başka değerlendirmede
"böylesi tarihsel ve onur payı yüksek
bir yürüyüşte görevlendirildiğim için
mutlu oldum" diyordu. 

Tabi yürüşçüler döndüklerinde
birçok arkadaşlarının tutuklandığını
gördüler. Onları görememiş olmanın
hüznünü de yaşadılar. 

Şimdi "onların yerini doldurmak
için, hedefimize yürüyüşte aksaklık
yaşamamak için, adımlarımızı bü-
yütmek için görev alacağız" diyerek
yoldaşlarının yükünü omuzlamak is-
tediklerini söylediler. 

“Düşmanın Ankara Yürüyüşümüze Saldıracağı Belliydi...  
İrade Savaşımız Başlamıştı, Durmak Yoktu!

Aldığımız Kültür, Direnme Tavrımız Gereği Hazırlıklıydık"
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Adalet Çadırımızı  Yıkarak, Dernek Camlarımızı  Kırarak
Ancak Nefretimizi ve Öfkemizi Kazanırsınız!
Her Köşe Başına Diktiğiniz

Mobeselerle de Halkı Baskı Altı-
na Alamayacaksınız!

Armutlu Halk Cephesi’nin çağ-
rısıyla, 3 Ocak’ta açılacak olan Dilek
Doğan Parkı için Adalet Çadırı önün-
de toplanıldı. Tam bu sırada mey-
dandaki mobesenin hafıza kartlarının
dolması nedeniyle yenilenmesi için
gelen 3 kişilik ekip, vinç yardımıyla
mobeseye tırmanırken Halk Cephe-
liler tarafından fark edilerek sorgu-
landı. Neden buraya geldikleri, ne
yaptıkları sorulan kişilerin elinden
vincin anahtarı alınarak, mobese ka-
yıtlarının hepsinin sökülerek teslim
edilmesi istendi. Tüm kayıtların sö-
küldüğü sırada Armutlu meydanına
gelen Cephe milisleri hafıza kartlarını
alarak parçaladılar. Hafıza kartlarını
parçaladıktan sonra kahvelerde ve
meydanda ajitasyon çeken Cephe
milislerine halk kahvelerden çıkarak
ve meydanda alkışlayarak destek
oldu.

Yarım saat sonra meydana özel
harekât polisleri 3 akrep ve 1
TOMA’yla gelerek mobese direğinin
etrafını sardı. Saat 17.00’da Polis
TOMA ile çadıra saldırdı. 10 dakika
boyunca çadırın içinde direnen açlık
grevcilerini katletmeyi hedefleyerek
çadıra saldıran polis sıktığı tazyikli
suyla yıkamayınca, TOMA ile çadıra
çarpmaya başladı. Bu sırada açlık
grevciler ve destek için çadırda bu-
lunan Halk Cepheliler derneğe çe-
kildiler. TOMA çadırı vurarak yık-
tıktan sonra bu sefer derneğin önüne
gelerek derneğe saldırdı. Derneğe
tazyikli su ve plastik mermiyle sal-
dıran polis, derneğin bütün camlarını
kırdı. TOMA’yla derneğe  çarpıp
derneği de yıkmaya çalışan polise
Cepheliler ellerinde taşlar, molotoflar
ve silahlarla cevap verdiler. Çatışma
saat 20.30’a kadar devam etti. Saat
22.00 itibarıyla Halk Cepheliler Kü-
çükarmutlu Mahallesi’nde sloganla-
rıyla, marşlarıyla kapı kapı dolaşarak
insanları Cemevine bu gece nöbet
tutmaya çağırdı.

���

Onlar Yıkar, Biz Daha
İyisini Yaparız

Halkımız,
3 Ocak’ta katil polis tarafından

yıkılan Adalet Çadırımızı yeniden
kuruyoruz. Yeni Adalet Çadırımız
için desteğinizi bekliyoruz. 

Çadır İhtiyaç Listesi: Battaniye,
yastık, soba, masa, koltuk, sandalye,
dolap, kıyafet, su ısıtıcısı, odun, kö-
mür, çay, su, ıslak mendil, selpak,
şeker, sade kahve, limon, B12 Vita-
min, tuz, kalem, A4 Kâğıdı, zarf,
not defteri

Çadır Yapımı İçin: Branda, tahta,
çivi, keser. 

Armutlu Adalet Çadırı
���

AKP’nin Katil Polisleri
Tarafından Yıkılan Dire-
niş Çadırımızı Yeniden
Kuruyoruz

3 Ocak günü, öğlen saatlerin de
Küçük Armutlu Mahallesi’ne mobese
kayıtlarını almaya gelenlere Cephe-
lilerin müdahale edip kamera kayıt-
larını alması üzerine “Direniş Çadı-
rına” saldıran katil sürüleri çadırı
yıktı. Bunun üzerine Halk Cephesi’nin

yaptığı açıklamada şunlara değinildi;
“…Boşuna ne direnişimizi ne de ira-
demizi kırabilirler, ne kadar saldı-
rırlarsa saldırsınlar her seferinde daha
güçlü ve daha kitlesel çıkacağız kar-
şılarına. Dilek Doğan’ın katilleri dün
çadırımızı yıkanlardır.Katillere nefes
aldırmayacağız. Bizler yüzyıllardır
adaletsizlikler yaşıyoruz. Adalet hal-
kın ekmeğidir, suyudur, namusudur.
Bizler halkımızın ekmeğine, suyuna,
namusuna sahip çıkıyoruz ve bunun
için mücadele ediyoruz. Bugün bunun
için adalet yoksa ekmek de yok, su
da yok deyip bedenimizi açlığa ya-
tırıyoruz. Bizler bu halkın evlatlarıyız
ve halkımızla birlikte milyonlarız.
Bir avuç asalağa karşı örgütlenip
Halkın Adaletini Sağlayacağız”.

���
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’ndeki
fakültelere 29 Aralık’ta 25 adet panel afişi asıldı. Yine
Anadolu Üniversitesi Merkez Kampüste olan Hukuk
Fakültesi’nde afiş çalışması ve bildiri dağıtımı yapıldı. Bir
sonraki gün ise İl Sağlık Müdürlüğü önüne ve İl Halk
Kütüphanesi önüne 2 adet pankart asıldı. Ayrıca Üniversite
Caddesi ve Adalar bölgesinde 50 adet afiş çalışması yapıl-
dı. Öğleden sonra ise Gültepe Mahallesi Cemevi önüne 1
adet pankart asıldı.

���

Tüm Dostlarımızı Adalet Paneline
Bekliyoruz
31 Aralık’ta Anadolu Üniversitesi Merkez Kampüsü fakül-
telerinde “Adalet Paneli” çalışması yapıldı. Çalışmada 40
adet panel afişi yapıldı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi 2
Eylül kampüsünde panelin bildirileri dağıtıldı.

Kurultayımıza Tüm
Dostlarımızı Bekl iyoruz. ..
5 Ocak’ta Şişli Belediyesi önünde, 9 Ocak’ta yapıla-
cak olan “Kamu Emekçileri Kurultayı” için KEC’liler
bildiri dağıttı. İş çıkış saatinde yapılan çalışmada 20
dakika içerisinde 200 bildiri emekçilere ulaştırıldı.

Baskılarla, Saldırılarla
Adalet Mücadelemizi
Engelleyemeyeceksiniz
AKP’nin eli kanlı katil polisleri 3
gün boyunca Armutlu’ya saldırdı. 3
Ocak’ta saat 15.00 sularında ilk
direniş çadırına saldıran katil sürü-
leri çadırın içinde Halk
Cephelilerden biri olduğu halde
TOMA’yla çadırı Halk Cephelinin
üstüne yıkıp katletmeye çalıştı.

Çadırı yıkan eli kanlı katiller
Armutlu Özgürlükler Derneğine
saldırıya geçti. İçeride açlık grevin-
de olan Halk Cepheliler hemen
barikat kurdu. TOMA ile derneği
yıkmak isteyen katil polis, başara-
mayınca da tazyikli ve gazlı suyu
camlara sıkarak camı kırdı, derneği
su ile doldurdu. Cephelilerin müda-
halesi ile o çok korunaklı karakolla-
rına kaçtılar. 
3 Ocak’tan sonra 3 gün boyunca

yaşanan saldırılarda mahallede
çatışmalar çıktı. 4 Ocak akşamı
Cephe Milisleri Dilek Doğan’ın
katillerinden hesap sordu. Armutlu
Halk Cepheliler: “Baskılarınız, sal-
dırılarınız nafile her saldırdığınızda
misliyle cevap verecek ve çadırımı-
zı kuracağız. Dilek ‘in hesabı mah-
şere kalmayacak. Tüm halkımızı
adalet çadırımızı kurmaya ve Dilek
Doğan’ı sahiplenmeye çağırıyoruz”
açıklamasında bulundu. 

Eskişehir Adalet Paneli
Çalışmaları Devam Ediyor

Yeni Yıla Zafere Olan
İnancımızla ve Direnişlerle

Girdik Mutlak
Kazanacağız

İkinci ekip 26. gün- 31 Aralık
Bugün açlık grevi direnişimizin toplamda 58. günü.
Yeni yıla dakikalar kala Suriye Halk Cephesi bizi tele-
fonla arayarak, direnişimizi ve yeni yılımızı kutladı.
Ayrıca Suriyeli bir arkadaş bizimle Türkçe konuşarak;
kendisinin Suriyeli olduğunu fakat kalbinin Cepheyle
attığını söyledi.

İkinci ekip 27. gün- 1 Ocak
Dev-Genç’lilere nöbet günü olduğu için 4 kişi geldi. Saat
18.00’da Halkın Hukuk Bürosu’ndan ve Almanya’dan
ziyaretçiler geldi. Saat 20.00’da da 4 Liseli Dev-Genç’li
geldi. Amed’den bir kişi ziyarete geldi. 

2. Ekip 28.Gün-2 Ocak
Bugün gazetelerde hep kar yüzünden kazada ölenler
anlatılmış, Kürdistan’da yapılan katliamlarla ilgili yok
denecek kadar haber vardı. Saat 12.00’da günlük atılan
sloganlardan sonra 15 kişi mahallede toplu dergi dağıtı-
mına çıktı.
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Berkin Elvan için adalet isteyen
Dev-Genç’liler, Berkin’in doğum gü-
nünde yaptıkları eylemlerle adalet
arayışlarını sürdürdüler. 

Umudun Çocuğu Berkin
Elvan 17 Yaşında... Umut
Berkinlerle Büyüyecek!

5 Ocak’ta Samsun Dev-Genç,
Umudun Çocuğu Berkin Elvan’ın
doğum günü nedeniyle yazılı bir açık-
lama yaptı. Açıklamada kısaca şu
ifadelere yer verildi. “Bugün 5 Ocak.
Berkin Elvan’ın 17. doğum yıl dönü-
mü… İstanbul’un zengin ve “havalı”
birçok semtinin arasında sıkışmış
yoksul bir semtinde, Okmeydanı’nda
büyüdü. ... Haziran Ayaklanması  pat-
lak verince, o da çoğu yaşıtı gibi ya-
şının küçüklüğüne rağmen, büyük öf-
kesiyle bu saldırılara karşı mahalle-
sinde mücadeleye koştu. Mahallesini
savunurken, polisin hedef gözeterek
attığı bir gaz bombası kapsülünün
başına isabet etmesiyle uzun bir süre
komada kaldı. Haziran Ayaklanması
kanla bastırılırken, Berkin onlarca
gün ölüme direndi. Eriyen bedeni 9
ay dayanabildi ve Berkin şehit düştü.

...Berkin’in bugün doğum günü. Her
5 Ocak’ta Berkin küllerinden doğacak.
... Söz veriyoruz sana Umudun Ço-
cuğu, Umudumuz seninle yaşamaya
devam edecek. Katillerinden, Elifler,
Şafaklar ve Bahtiyarlar olup hesabını
soracağız. Söz veriyoruz!”

Dersim’de Karagözlü
Umudun Çocuğu İçin Bir
Araya Gelelim 
Adalet İsteyelim!

4 Ocak’ta Dersim merkezde bu-
lunan Namık Kemal Lisesi ve Turizm
Lisesi’nde, 5 Ocak günü Seyit Rıza
Parkı’nda yapılacak olan “Dilek Fe-
neri” uçurmaya çağrı ve yurtlarda
bildiri dağıtımı yapıldı. Ayrıca Atatürk
Mahallesi’nde bulunan Dersim Ana-
dolu Lisesi’nde Berkin Elvan için 5
Ocak’ta gerçekleştirilecek olan et-
kinliğe çağrı ve yazılama yapıldı.
Sınıf tahtalarına “5 Ocak Salı Günü
Berkin Elvan İçin Saat 16.30’da Seyit
Rıza Meydanı’ndayız / Liseli Dev-
Genç” imzalı yazılamalar yapıldı. 

İyi ki Doğdun Berkin!
Her Zaman Yüreğimizde,
Beynimizde ve Mücadele-
mizde Yaşayacaksın…

Ankara’da Liseli Dev-Genç’liler
5 Ocak günü Berkin’in doğum gü-
nünü kutladılar. 

İki ayrı liseden yürüyüşe başlayan
liseliler Tekmezar Parkı’nda buluş-
tular. Ardından basın açıklaması ya-

pıldıktan sonra yağmur altında çekilen
halaylardan sonra, doğum günü prog-
ramı için İdilcan Kültür Merkezi
Gökçe Şahin Halk Sahnesi’ne geçildi.
Kısa bir konuşmadan sonra Berkin
nezdinde tüm şehitlerimiz adına bir
dakikalık saygı duruşu ile başlandı.
Ardından liseliler sahneye çıkarak
hep bir ağızdan Uyan Berkin’im şar-
kısını söylediler. 

Antep Liseli Dev-Genç’liler 5
Ocak’ta Berkin’in doğum gününde,
öncelikle şiirler yazdı. Ardından
şiirler okunarak bir şiir birinci seçildi.
Program, Liseli Dev-Genç’lilerin
Uyan Berkin’im şarkısını söyleme-
siyle sonlandırıldı.

Dersim’de de aynı gün, Liseli
Dev-Genç’liler tarafından Seyit Rıza
Meydanı’nda Berkin Elvan’ın doğum
günü için dilek fenerleri uçuruldu
ve meşaleler yakıldı. “Berkin Elvan
Ölümsüzdür”, “15’inde Bir Fidan
Berkin Elvan”, “Berkin’in Hesabı
Sorulacak!” sloganları atıldı. Eyleme
toplamda 16 kişi katıldı.

Direnen İmbat İşçileri Berkin El-
van’ın doğum günü 5 Ocak’ta Hak-
lıyız Kazanacağız marşını söyleyerek,
umudun çocuğunu hep birlikte andı.

Umudun Çocuğu Berkin Elvan 17 Yaşında... 
Umut Berkinlerle Büyüyecek!

DERSİM

MALATYA
ANTEP

ANKARA
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İstanbul’un yoksul emekçi mahal-
leleri ile Anadolu’nun çeşitli illerinde
yapılan yazılamalarda halk düşman-
larına, katillere duyulan öfke ile hesap
soran sloganlar duvarlara nakşedildi. 

İSTANBUL
Armutlu: Dev-Genç’liler, Küçük

Armutlu’da 1 Ocak’ta “Tutsak Dev-
Genç’liler Serbest Bırakılsın”, “5
Ocak’ta 9.30’da Çağlayan Adliyesine”
sloganlarının yazılı olduğu 2 tane
yazılama yaptı.

Gazi: 4 Ocak’ta İstanbul Gazi
Mahallesi’nde “AKP’nin tutuklama
terörü ile Cephelileri bitiremeyeceği”
ifade edilerek yazılama yapıldı, “Sa-
yılmayız Parmak ile Bitmeyiz Tu-
tuklamak İle! Halk Cephesi” sloganı
duvarlara nakşedildi.

SAKARYA: Sakarya’da Dev-
Genç’liler 2 Ocak gecesi öğrencilerin
yoğunlukta olduğu Serdivan ilçesinin
bazı bölgerinde yazılamalar yaptı. 

TEKİRDAĞ: Tekirdağ’da 2
Ocak’ta Dev-Genç’liler Değirmenaltı
Mahallesi’nde  1 adet “19 Aralık’ın
Hesabı Sorulacak – Dev-Genç’’ ya-
zılamasıyla 2 adet “DEV-GENÇ’’
yazılaması yaptı. Ayrıca Berkin El-
van’ı 17. yaş gününde ismini duvar-
lara nakşederek selamladılar. Birer
adet “Berkin Elvan Ölümsüz-
dür, Berkin’in Hesabı Soru-
lacak-Dev-Genç” imzalı ya-
zılamalar yapıldı.

TRABZON: 23 Aralık’ta
Trabzon’da Dev-Genç’liler ta-
rafından Farabi Kampüsü çev-
resinde, daha çok öğrenci gen-
çliğin yaşadığı Kalkınma ve
Bostancı mahallelerinde ya-
zılama yapıldı. Yapılan yazı-
lamalarda “Umudun Adı
DHKP-C” ve gençliğin dev-

rimci kitle örgütü “Dev-Genç”in adı
duvarlara nakşedildi. Toplamda 10
adet yazılama yapıldı.

ANKARA: 5 Ocak’ta Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde
Dev-Genç’liler Siyasal Bilimler ve
İletişim Fakültesi’ne 10 adet “Tutsak
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”
afişi yapıştırdı. Toplamda 20 adet
yazılama yapıldı.

ANTALYA: 1 Ocak’ta Antalya
Mazı Dağı bölgesinde “Elif Şafak
Bahtiyar Yıkılacak Saraylar, DHKP-
C, Cephe” içerikli 3 adet yazılama
yapıldı. Ayrıca aynı bölgeye “Dilek
Doğan Ölümsüzdür, Katil AKP, Dev-
Genç” yazılamaları yapıldı. Dev-
Genç’liler toplamda 8 adet yazılama
yaptı.

� AKP’nin Katil Polislerini Uyarıyoruz, O Kanlı
Ellerinizi Dev-Genç’lilerin Üzerinden Çekin!

1 Ocak’ta Edirne’de AKP’nin katil polisleri bir Dev-
Genç’li için kaldığı yurda giderek, kapı görevlisinden
ve yurt müdüründen hakkında bilgi almak istediler.
Edirne Dev-Genç bu olayla ilgili kısa bir açıklama yaptı,
açıklamada; “Buradan AKP’nin katil polislerini uyarıyoruz;
arkadaşımızın başına gelecek herhangi bir durumdan
Edirne Emniyet Müdürlüğü sorumludur” denildi.

� Arkadaşlar ımız Serbest Bırakıl ıncaya Dek,
Eylemlerimiz Sürecek

Hatay Halk Cepheliler, 26 Aralık’ta 5 Özgür Tutsak için
basın açıklaması yaptı. 6 Kasım’da evlerine şafak operasyonu
düzenlenerek işkenceyle gözaltına alınan 5 Özgür Tutsak
serbest bırakılıncaya dek, eylemlerinin süreceği belirtildi. 5
kişinin katıldığı açıklama okunduktan sonra yarım saat
oturma eylemi yapıldı.

� Biz Haklı Mücadelemiz İçin Bedel Öderiz!
Çocuk Katilleri, Siz de Bedel Ödemeye Hazır mısınız?
4 Ocak öğle saatlerinde, adli kontrol için imza atmadığı

gerekçesiyle Yasin Karasulu’nun evi basılarak gözaltına
alındı. Mahkemeye çıkarılan Karasulu tutuklanarak
Isparta L Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. Bu olayla ilgili
Antalya Dev-Genç yazılı bir açıklama yayınladı. Açık-
lamada  “Yasin Karasulu’nun evi, okulu belli olan bir
Dev-Genç’lidir. Devletin denetimi devrimciler için vardır.
Çeteler, hırsızlar, katiller için değil, halk çocukları içindir.
... Kararlılıkla mücadelemizi büyüteceğiz...” denildi.

� Sayılmayız Parmak İle, Tükenmeyiz Tutuklamak ile!
Gazi Halk Cephesi, AKP’nin gözaltı ve tutuklama

terörüne karşı pankart astı. 4 Ocak’ta İsmetpaşa Caddesi
üzerine “Sayılmayız Parmak İle Tükenmeyiz Tutuklanmak
İle! Halk Cephesi” imzalı pankart asıldı. Çekilen ajitasyon
da, AKP’nin tutuklamalarla Cephelileri bitiremeyeceğini
ve tutsakları yalnız bırakmayacaklarını duyurdular. 

Hiçbir Suçu Cezasız Bırakmayacak, 
Katil AKP’yi Tarihin Çöplüğüne Gömeceğiz!

antalya

trabzon

19 Aralık Şehitlerimiz 
Sorulacak Hesabımızdır

27 Aralık’ta Kırklareli Dev-Genç, Atatürk
Kültür Merkezi’nde 19-22 Aralık’ta katledilen
Kahraman Şehitlerle ilgili anma düzenledi.
Program ilk olarak saygı duruşuyla başladı,
katliamı ve direnişi anlatan metin okundu
ardından 19 Aralık belgeseli ve F Tipi film
izlendi. İki buçuk saat süren programa
toplam 15 kişi katıldı.



GGazi  Mahallesi’nde Kumara
Hayır Kampanyası Başladı
Gazi Mahallesi’nde “Kumara Hayır!” kampanyasının
çalışmaları haftalar öncesinden başladı. Kapı kapı,
kahvelerde ve birebir insanlarla sohbet edilerek kuma-
rın AKP faşizminin resmi olarak halka kabul ettirmeye
çalıştığı ve kumarın çocuklarımızın, komşularımızın
rızkını çaldığı anlatıldı. Cemevi bölgesine 1 adet pan-
kart asıldı. 3 Ocak’ta Gazi Halk Meclisi önünde açık-
lama yapıldı. Açıklamada “Bugünden itibaren bir
kampanya başlatıyoruz. Tüm halkımızı örgütleyip,
yozlaşmaya karşı seferberlik başlatacağız” denildi.
Açıklamaya 60 kişi katıldı. Açıklama sonunda “1 adet
Sigara Makinası yakıldı”. Sonrasında Gazi Halk
Meclisi önünden Gazi girişine yürüyüş yapıldı. Eski
karakola geri çıkıldı. Eylem Gazi Halk Meclisi önün-
de iradi olarak sonlandırıldı.

���

Toplantımıza Tüm
Mahalle Sakinleri
Davetlidir
6 Ocak’ta Gazi Halk Meclisi
üyeleri, “Uyuşturucuya ve
Kumara Karşı” yapacakları
halk toplantısına, yaptıkları
kahve konuşmalarıyla çağrı
yaptı.

���

Haftaya Kahvaltıya
Kim Kaç Kişi
Get irecek?
3 Ocak’ta Gazi Mahallesi Son
Durak’ta Halk Cepheliler hep
birlikte kahvaltı yaptı. 30 kişi-
nin katıldığı kahvaltıda son süreçte yaşanan tutukla-
malar ve AKP’nin saldırıları üzerine sohbet edildi.

Cevabımız: İstanbul Barosu
Avukatları Amed’e Göreve
Gidiyor!

Çağdaş Hukukçular Derneği,
İstanbul Barosu’nun DTK’nin
“özyönetim” açıklamasına ilişkin 4
Ocak’ta bir açıklama yayınladı.
Açıklamada: “İstanbul Barosu
Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde
yaptığı DTK’nın “özyönetim” açık-
lamasının Cumhuriyet’e karşı kalkış-
ma olduğunu, bu talebin Anayasa’yı
ihlal ve suç oluşturduğunu, bu girişi-
min emperyalizm destekli olduğunu
belirterek Anayasa’nın ilk üç madde-
sini hiçbir şekilde değiştirtmeyecek-
lerini, ülkeyi böldürtmeyeceklerini
ve bu tür taleplerle rüya görenlerin
rüyasının “kâbusa” dönüşeceğini ilan

etti. ... Avukatlar, hâkimler ve savcı-
lar görevlerini yapamazken; yapma-
ya çalışan avukat ve savcılar tutukla-
nırken, sürgün edilirken; Amed Baro
Başkanı Tahir Elçi gözaltına alınır-
ken ve sonrasında katledilirken tam
da kullanması gereken “yasal”
görevlerini kullanmayan Baro
Yöneticileri, söylemesi zor olmayan,
MHP-Vatan Partisi çizgisinde ve ikti-
darca hoş karşılanacak sözleri söyle-
meyi tercih etmişlerdir.

Baromuz yöneticilerine hatırlat-
mak isteriz ki, Anayasa’nın ilk üç
maddesi sadece üniter yapıdan söz
etmemektedir. ....Baromuz, devle-
tin savcılık makamı değildir ve
düşünce açıklamalarına karşı ceza
kanunu silahını doğrultmamalıdır.

... İstanbul Barosu avukatları ola-
rak, diğer barolardan meslektaşları-
mızla birlikte, yasal ve insani görevi-
miz gereği yeniden inkâr ve asimi-
lasyonla karşı karşıya olan, zorunlu
göç ve katliamlarla yeni bir tehcir ve
soykırımın eşiğinde olan; başta
yaşam hakkı olmak üzere en temel
insani hakları yok sayılan, artık ayla-
rı bulan sokağa çıkma yasakları ile
yeni bir Kerbela vahşeti yaşatılan;
kundaktaki bebeğinden bastonlu
ihtiyarına kadar kapı önünde kurşu-
na dizilen Kürt halkının haklarına
sahip çıkmak, onlara el uzatmak,
mücadelelerine ve umutlarına ortak
olmak için (5 Ocak 2016’da)
Amed’e gidiyoruz” denildi. 

Yürüyüş

10 Ocak
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Öz Yönetim Talebine İktidar Dili İle Karşı Çıkan
İstanbul Barosu Yönetimi Önce Kanunî Yükümlülüklerini

Yerine Getirmelidir!

Berkin’im iz, Ateş Başı
S ohbetim izdeydi
3 Ocak’ta Liseli Dev-Genç’liler ve Halk Cepheliler 1
Mayıs Mahallesi Şükrü Sarıtaş Parkı’nda “Ateş Başı
Sohbet” yaptı. Sohbetin ardından Dev-Genç’liler orada
bulanan kitleyi, 5 Ocakta Berkin Elvan yürüyüşüne
davet etti.

Fi lmlerimi zi Hep Beraber
İz leyelim !
28 Aralık’ta Amed’de Halk Cepheliler bir araya gele-
rek film izledi. Bir halk ilişkisinin yaptığı kurabiyeler
ve yanan sobanın yanında “Koro” Filmi izlendi. Film
sonunda hep beraber filmin değerlendirmesi yapıldı.
Film gösterimine toplam 7 kişi katıldı.



Yürüyüş dergisi yeni yılın coşku-
suyla her gün artan sayısıyla; liselilerin,
yoksulların, işçilerin, memurların, es-
nafların... halkın olduğu her yere ulaş-
maya devam ediyor. Yürüyüşü duy-
mayan, bilmeyen, okumayan kalma-
yacak. iddiamız büyük, hedefimize
ulaşacağımıza inanıyoruz. 

İSTANBUL
Beşiktaş: Dev-Genç’liler, 2 Ocak

Beşiktaş’ta Yürüyüş dergisi dağıtımı
ve tanıtımı yaptı. Esnaflara ve kahve-
lere toplam 30 Yürüyüş dergisi verildi. 

Küçükarmutlu: 2 Ocak’ta 4. Böl-
gede toplu Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. 15 kişinin katıldığı dergi da-
ğıtımında 291 adet Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

Bakırköy: 2 Ocak’ta Liseli Dev-
Genç’liler umudun sesi Yürüyüş dergisini
halka ulaştırdı. Yapılan çalışmada top-
lamda 30 adet dergi halka ulaştırıldı.

Taksim: 2 Ocak’ta Liseli Dev-
Genç’liler, yalanlar karşısında ger-
çeklerin sesi Yürüyüş dergisini Taksim
esnafına dağıttı.Toplamda 27 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

TAYAD: 1 Ocak’ta TA-
YAD’lı Aileler gerçeğin sesi
Yürüyüş dergisini yılın ilk günü
İstanbul’daki dondurucu so-
ğuğa rağmen halka ulaştırmak
için kar altındaki sokakları ar-
şınladılar. 

Yenibosna: 30 Aralık’ta
Liseli Dev-Genç’liler Yeni-
bosna Çok Programlı Lise-
si’nde Yürüyüş dergisi dağı-
tımı yaptı.Yapılan çalışmada

toplamda 7 adet Yürüyüş dergisi lise-
lilere ulaştırıldı.

Kuruçeşme: 3 Ocak’ta bir araya
gelen devrimci işçiler, 12 kişinin ka-
tılımıyla kahvaltı yapıp sonrasında
elde kalan haftalık dergilerin dağıtımına
çıktı. 8 kişinin katıldığı çalışmada
toplamda 60 dergi işçilere ve halka
ulaştırıldı. İlk kez tanışılan 1 esnaf ve
1 işçiye de dergi bırakıldı.

Gazi: 26 Aralık Cumartesi günü
Gazi Mahallesi Son durak bölgesinde
AKP’nin gözaltı ve tutuklama terörüne
karşı toplu Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. 8 kişinin katıldığı dağıtımda
100 dergi halka ulaştırıldı.

Gazi-İsmetpaşa Caddesi: Gazi
Mahallesi’nde umudun
sesi halka ulaştırılmaya
devam ediyor. 4 Ocak’ta
caddeden geçen arabalara
dergi satışı yapıldı. Bir
saat süren çalışmada top-
lamda 50 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

DERSİM: 30 Ara-
lık’ta rektörlüğe üniver-

site öğrencileri tarafından  yürüyüş
gerçekleştirildi.Yürüyüşün ardından
öğrencilere Yürüyüş dergisinin dağıtımı
yapıldı. Çalışma sonucu 13 dergi öğ-
rencilere ulaştırıldı.

ESKİŞEHİR: 30 Aralık’ta Gültepe
Mahallesi’nde Halk Caddesi esnafına
Yürüyüş dergisinin 501. sayısının da-
ğıtımı yapıldı. Ayrıca 1 ve 3 Ocak’ta
kapı çalışmasında 501. sayıdan 14
adet dergi halka ulaştırıldı.

İki kişinin katıldığı çalışmada 4
adet dergi dağıtıldı.

AMED: 2 Ocak’ta Halk Cepheliler
Amed Bağlar Oryıl bölgesinde Yürü-
yüş dergisi dağıtımı yaptı. Dergi da-
ğıtımı sırasında halk ve esnafla sohbet
edildi. Toplamda 44 dergi halka ulaş-
tırıldı.

İZMİR: 30 Aralık’ta Naldöken Ma-
hallesi’nde Dev-Genç’liler Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. 3 kişinin katıldığı
çalışmada toplamda 30 adet dergi halka
ulaştırıldı. Yapılan çalışmada toplamda
80 adet yürüyüş dergisi dağıtıldı.

3 Ocak’ta Dev-Genç’liler Kuruçeşme
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. 4 kişinin katıldığı çalışmada top-
lamda 50 dergi halka ulaştırıldı.

Başvurular 100’ü aştı, kurtardığımız arkadaşlarımız şimdi
bizimle birlikte, uyuşturucuya karşı mücadele ediyorlar. Biz
gençlerimize inanıyoruz, onlara güveniyoruz.

Çünkü tüm yozlaştırma politikalarına rağmen, gençlik
bu ülkenin geleceğidir ve gerçek sahipleridir. Bugünümüzü,
yarınımızı kuracak olan, ona şekil verecek olan gençliğin
ta kendisidir.

Her türlü yozlaşmanın panzehiri sevgidir, dayanışmadır,
umuttur, bugün için, gelecek için mücadele etme azmi ve ka-

rarlılığıdır. Hasan Ferit Merkezlerinde yaratmaya çalıştığımız
budur.

Tüm bunlar halkın, halkın doktorlarının, hemşirelerinin
gönüllü desteği ile hayata geçirilmektedir. Gelin hep birlikte
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Mer-
kez’lerini büyütelim, ülkemizin dört bir yanına yayalım. Ge-
leceğimizi çalmak isteyenlere karşı savaşımızı büyütelim.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla 
Savaş ve Kurtuluş Merkezi - 31 Aralık 2015

3 Haziran günü büromuza yapılan baskında tutukla-
nan muhabirimiz Tahsin Sağaltıcı ve dergimizin 500.

sayısının Mecidiyeköy’deki satışından tutuklanan
Halk Cepheli okurlarımız Çağrı Avcı, Gökhan Yıldırım,
İleri Kızılaltun, Burak Demirci, Kadir Durukan Adıyan
ve Murat Işık 8 Ocak günü tahliye oldular. Elif Ersoy

ise başka bir davasından dolayı hala tutsak... 

Yeni Kavga Yılında Halka Umut Olmaya Devam Ediyoruz!

Dergimizi Milyonlara Ulaştıracağız!

Bugün Mücadelemizi, Açtığımız Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile 
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde Sürdürüyoruz

10 Ocak
2016
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Adana Özgürlükler Derne-
ği: 31 Aralık’ta Adana Özgürlükler
Derneği’nde bir araya gelen Halk
Cepheliler yeni yıla girerken bir
arada olmak ve yeni mücadele yılını
karşılamak için beraberlerdi.

Ankara İdilcan Kültür
Merkezi: 31 Aralık’ta, Ankara
İdilcan Kültür Merkezi’nde
yeni yıl programı, 1 dakikalık saygı
duruşunun ardından Halk Cephesi’nin
yeni yıl mesajının okunması ve Cep-
he’nin 1 yılı videosunun izlenmesi
ile devam etti.

İzmir Ege Kültür Sanat
Merkezi: 31 Aralık’ta, Ege Kültür
Sanat Merkezi’nde bir araya gelen
Halk Cepheliler, yeni yılı diz dize
omuz omuza dayanışma içerisinde
ve coşkuyla kutladı.

Dünya Halklarının Yeni
Kavga Yılını Kutluyoruz!

Halk Cephesi’nin farklı alanla-
rından coşkulu, inançlı, kararlı duy-
gularla ifade edilen, umutlu yeni yıl,
mesajlarını yayınlıyoruz.

Halkın Mühendis Mimar-
ları: “...2016 kavga yılında da
büyük ailemizin bir parçası olarak
bağımsızlık demokrasi ve özgürlük
mücadelesini büyüteceğiz. Mühendis
mimar meclislerini yaygınlaştırıp so-
runlarımızı meslektaşlarımızla birlikte
çözeceğiz. Büyük ailemizin, mes-
lektaşlarımızın ve bütün dünya halk-
larının yeni kavga yılını kutluyor,
Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine
karşı birlikte mücadele etmeye ça-
ğırıyoruz.”

Hasan Ferit Gedik 
Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi: “Yeni yılda
binlerce Hasan Ferit yaratacağız”
dedik. Bu inançla giriyoruz yeni yıla.
Bu yıl daha fazla emek harcayacak,

daha fazla üretecek ve insanlarımızı
yozlaşma bataklığından çekip ala-
cağız.  Ve inanıyoruz ki biz kazana-
cağız. Umudumuz yeni insanı yara-
tacak olan gücümüzdedir. Tüm hal-
kımızın yeni yılını kutluyoruz.”

Suriye Halk Cephesi: “…
Bizler, Suriye Halk Cephesi olarak,
Suriye’deki krizin başlangıcından bu
yana, Suriye halkının emperyalizme
ve IŞİD gibi çapulculara karşı mü-
cadelesinin yanında olduk. Halkla-
rımızın, ihtiyaç duyduğu adalet ara-
yışının olduğu Irak, Suriye, Filistin,
Lübnan’da bulunduğumuz gibi…
Tüm zorluklara ve savaşa rağmen,
Suriye de ve ezilen halkların olduğu
her yerde bulunup, halklarımızın za-
ferleri için direneceğiz.Yeni yıla Gü-
nay’larımız, Dilek’lerimizle, yeni di-
renişlerle giriyoruz. Yeni yılımız,
verdiğimiz sözleri tuttuğumuz, ka-
rarlılığımızı büyüttüğümüz ve yeni
zaferleri halklarımıza armağan etti-
ğimiz bir yıl olacak.”

9 Ocak ta Adana’da gerçekleşecek olan Grup Yorum
konserinin afiş çalışmaları gerçekleştirildi. Şehir merkezi,
Yamaçlı, Akkapı ve Dağlıoğlu Mahallesi’nde 600 adet
afişleme yapıldı.

Grup Yorum Halk Korosunda Senin de
Sesin Olmalı

21 Aralık’tan 26 Aralık’a
kadar her gün Hatay Grup
Yorum Halk Korosu çalış-
maları aralıksız sürdü. Sa-
mandağ ve Antakya’daki
birçok lisede, Armutlu Ma-
hallesi’nde ve Mustafa Ke-
mal Üniversitesi’nde bildi-
riler dağıtıldı. Üniversite du-
raklarına ve üniversite es-
nafının camlarına afişler asıl-
dı, sınıflara bildiriler bıra-

kıldı. Üniversitede 1000 adet bildiri dağıtılırken, 50-60
afiş yapıldı.  Yine dolmuşlara, otobüslere bildirilerden bı-
rakıldı. Halkın ilgisi çok yoğundu.

27 Aralık’ta Hatay Grup Yorum Koro çalışmalarının
ilki gerçekleşti. 30’un üstünde kişinin katıldığı çalışma
bir hayli coşkulu geçti. 

Yeni Dönemde İdil
Halk Tiyatrosuna
Katılım Artıyor...

İdil Halk Tiyatrosu yeni
dönem kurs kayıtlarına devam
ediyor. Yeni dönem için ya-
pılan çalışmalarda 1 Ocak’ta
10 ozalit Okmeydanı’nın farklı
bölgelerine asıldı. Gazi’de ve
Okmeydanı’nda başlayacak
kurslar için kayıtlar devam
ediyor.

Anadolu’nun Çeşitli Bölgelerinde Halk Cepheliler Yılbaşını Coşkuyla, Umutla Kutladılar!

2016’da Anadolu’nun Her Karış 
Toprağında Cepheliler Olacak!

Grup Yorum Halka Ulaşmaya Devam Edecek 
Gözaltılarla Çalışmaları Engelleyemezsiniz! 



10 Ekim 2015 tarihinde, IŞİD’in
bombalı saldırısı sonucu 107 insa-
nımız öldü, 246’sı yaralandı.
Ankara’ya mitinge gitmişlerdi.
Toplanma alanı, katliam alanına
dönüştü. Ölülerimiz, yaralılarımız
yerde yatarken, polis sağ kurtulan-
lara gaz bombalarıyla saldırdı. 

Saldırılar bununla sınırlı kalma-
dı. Halk düşmanı AKP yargısı, kat-
liamdan sonra yapılan protesto
yürüyüşleri için, katledilenlerin
yakınları için soruşturmalar açmaya
başladı. 

Ankara, Adana, Muş,
Adıyaman, Mardin, Mersin,
Antalya, Zonguldak, Balıkesir ve
Bursa’da DİSK, KESK, TMMOB
ve TTB’nin çağrısı ile 12-13 Ekim
tarihlerinde düzenlenen eylem ve
etkinliklere katılan kamu emekçile-
ri hakkında soruşturmalar açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı
56 kişi hakkında soruşturma açtı.
54 kişinin “suçu” Ankara
Katliamı’ndan sağ kurtulan yakın-
larının dönüşünü Dingillioğlu
Parkı’nda beklemek ve Ankara’dan
dönen grubu park önünde karşıla-
mak. Bunlardan 2 kişi ise
Ankara’dan dönenlerin içindeydi-
ler. Savcının soruşturma gerekçesi;
'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanununa muhalefet'. Katilleri
yakalamayanlar, yargılamayanlar
mağdurları yargılıyor.

Artvin’de, Ankara Katliamı’nı
protesto eden 6 kişi hakkında
“Cumhurbaşkanına hakaret” ve
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşü Kanunu’na Muhalefet”
ten soruşturma açıldı. 13 Ekim tari-
hinde yapılan eyleme 150 kişi katıl-
mıştı. Soruşturma açılan 6 kişinin
tamamı katliamdan sağ kurtulanlar.
Bu tesadüf değildir!

Hatay’da Emniyet Müdürlüğü,
Ankara Katliamı’nda hayatını kay-
beden Necla Duran’ın cenaze töre-
nine katılan lise öğrencilerinin
görüntülerini okullara göndererek
öğrenciler hakkında disiplin işlemi
başlatılmasını talep etti. 250 liseli-
ye soruşturma açıldı.

AKP faşizminin açtığı davalar
sadece Ankara Katliamı’yla sınırlı
değildir elbette.

İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı, 18 Ekim’de Küçükarmut-
lu'daki evinde polis tarafından kat-
ledilen 25 yaşındaki Dilek
Doğan'ın annesine, babasına ve abi-
sine, Dilek’in vurulduğu ilk andaki
tepkilerini gerekçe göstererek,
“memura mukavemet” iddiasıyla
soruşturma açtı.

Haziran Ayaklanması sırasında
Berkin Elvan’ı başına nişan alarak
vurdular. Gencecik yaşında katle-
dildi Berkin. Anne-babasına, 21
Şubat 2015 tarihinde Taksim'de
düzenlenen İç Güvenlik Yasası’nı

protesto eylemine katıldıkları ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret
iddiasıyla soruşturma açıldı.

AKP faşizmi yapılan protestola-
ra dava açmakla da yetinmiyor,
anmaları, etkinlikleri, yürüyüşleri
yasaklıyor. 

Maraş Katliamı’nın yıldönü-
münde Valilik, ilde anma yapılma-
sına izin vermedi. 19 Aralık’ta
yapılacak anmayı “kentte, kardeşlik
içinde yaşayan insanların huzurunu
bozacağı” gerekçesiyle yasakladı.
Valilik, bununla da kalmadı, kentte
18-26 Aralık tarihleri arasında kat-
liamı protesto amacıyla yapılacak
tüm etkinlikleri yasakladığını açık-
ladı. Başka şehirlerden gelenler
şehre yaklaştırılmadı bile. 

Adana, Antep ve Kayseri kara-
yollarına polis ve jandarma tarafın-
dan kontrol noktaları kuruldu.
Bütün araçlar durdurularak arandı,
araç içindeki kişilere kimlik kontro-
lü yapıldı. Anma için şehre gelenle-
rin geçişlerine izin verilmedi. 

Katletmek serbest! Katliamdan
sağ kurtulmak, katledilenleri sahip-
lenmek ve anmak suç. Sahiplen-
menin ardından hesap sormanın
geleceğini biliyorlar çünkü. 

Yaşattığınız acıların yarattığı
öfke öylesine büyük ki, ne yaparsa-
nız yapın unutturamazsınız. Unut-
turamayacaksınız!

AAKP Faşizmi, Katledenleri Serbest Bırakıp AKP Faşizmi, Katledenleri Serbest Bırakıp 
Ölenlerin Yakınlarına Dava Açıyor!Ölenlerin Yakınlarına Dava Açıyor!

Grup Yorum Halka Ulaşmaya Devam Edecek
Gözaltılarla Çalışmaları Engelleyemezsiniz! 

Hatay’da 25 Aralık’ta Sümerler Mahallesi’nde Grup Yorum
Hatay Halk Korosu çalışmaları için afişleme yapan Kübra
Sünnetçi ve Fırat Kıl polisin keyfi kimlik aramasına direndiği
için gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 4 saat boyunca keyfi
olarak gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltının
ardından Antakya Saray Caddesi’nde 3 kişi koro çalışmaları için
bildiri dağıtımına devam etti.

Adana’da da 1 Ocak’ta Grup Yorum konserinin afiş çalış-
masını yaparken Mehmet Tunçay polisler tarafından kaçırıldı.
Sivil polislerin Mehmet Tunçay’ı nereye götürdükleri bilinmiyor.

10 Ocak
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Arkadaşlarımız Derhal
Serbest Bırakılsın!

5 Ocak’ta İzmir Şirinyer’de yolda yürür-
ken 2 Dev-Genç’li gözaltına alındı. Kimlik
kontrolü yapmak isteyen katil polislerin
keyfi uygulamasını kabul etmeyen Dev-
Genç’liler işkenceyle gözaltına alındı.
Bununla ilgili yapılan açıklamada kısaca
şunlara değinildi; “AKP’nin katil polislerini
uyarıyoruz; arkadaşlarımızın başına gelecek
her şeyden İzmir polisi sorumludur.
Gözaltına alınan, Ayçe İdil Kayıkçı ve Ali
Yünlü Derhal Serbest Bırakılsın!”



SSosyal Medya Örgütlenmede 
Sadece Araçlardan Biridir! Amaç Değildir!

Yürüyüş
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Sosyal medya en basit ifadeyle
hedef kitlenin katılımının olduğu,
geliştirilebilir, etkileşimli, içinde top-
lulukları barındıran ve toplulukları
birbirine bağlayan çevrimiçi iletişim
kanallarıdır. Facebook, twitter, you-
tube vb.

Medyanın gazetesi, televizyonu,
dergisi tüm yayın ve kuruluşlarıyla
burjuvaziye hizmet ettiği yerde halk
için sosyal medya ucuz ve ulaşılması
kolay bir araçtır. Fakat bunu nasıl
kullanmalıyız?

Özellikle facebook, tüm kişisel
bilgilerimizin, özel hayatımızın pay-
laşılabildiği bir ağdır. Memleketimiz,
yaşadığımız şehir/ülke, okuduğumuz
okullar, arkadaşlarımız, arkadaşları-
mızın arkadaşları, hobilerimiz, ka-
tıldığımız veya katılmamız istenen
etkinlikler vb. örnekler daha da ço-
ğaltılabilir.

Peki bunun ne gibi sakıncaları
var? Birincisi birebir ilişkinin yerini
hiçbir teknik buluş alamaz. Eğer alı-
yorsa o zaman ya bizde ya da ilişki-
lerimizde sorun vardır. 

Çünkü bu insanın insana yaban-
cılaşmasıdır. İkincisi iktidara muha-
lifsek, bu bilgileri ihtiyaç duyduğu
zaman aleyhimize kullanabilir. Kim
olduğumuzu, ilişkilerimizi, zaafımızı
veya açığımızı kolaylıkla bu tür yer-
lerden öğrenebilir.

Sosyal Medyayı 
Kullanmaya Neden
İhtiyaç Duyarız?

Sosyalleşmek için mi kullanıyoruz
sosyal medyayı? Gerçek sosyalleşme
ancak yüz yüze ilişkiler ile sağlana-
bilir. Öbür türlü arkadaş listemizde
yüzlerce kişi ekli olabilir fakat özel
bir günümüzde veya kederli günü-
müzde yanımızda kimseyi göreme-
yebiliriz. Çünkü emek yoktur bu tür
ilişkilerde. Seviyoruz ama somut bir
paylaşım yok. Özlüyoruz ama birbi-
rimizi görme çabamız yok. Tebrik
ediyoruz ama tebrik edilenin haberi

yok… 
Jest yok, mimik yok, gözlerdeki

ışık yok, duygu yok…
Veya düşüncelerimize taraf top-

lamak veya propaganda yapmak için
mi kullanıyoruz sosyal medyayı?
Evet bunun için de kullanabiliriz
fakat her şeyden önce bu düşünce-
mizin arkasında durabiliyor muyuz?
Yarın öbür gün, sallanan iktidarını
korumak için, AKP bizi tövbe etmeye
çağırdığında düşüncelerimizi inkar
mı edeceğiz? 

Sık sık duyuyoruz artık “Sosyal
medyada falanca bir habere yorum
yaptı işinden oldu, şunu paylaştı so-
ruşturma açıldı”vb. Aydın’da Erhun
(YALÇIN) öğretmen sosyal medyada
Berkin ELVAN’ın iki yıldır açıkla-
namayan katilleri ile ilgili bir haberi
paylaştığı için önce sürgün edildi ar-
dından görevine son verildi. 

Din Kültürü Öğretmeni Hatice
Dağlı’nın Berkin Elvanla ilgili bir
habere “lanet olsun küçücük çocukları
terörist ilan edenlere” diye yorum
yapması işten atılmasına sebep ol-
muştur. 

Sosyal Medyayı Nasıl
Kullanacağız?

AKP elbette temsil ettiği sınıfın
çıkarlarını korumak için hep pusuda
bekleyecek. Peki biz ne yapacağız?
Sosyal medyayı nasıl kullanacağız?

Adı üzerinde “Sosyal medya”…
Elbette ki kullanacağız, hem de en
etkili, en hızlı ve muhakkak doğru
biçimde kullanacağız. Elbette ki Ha-
tice Dağlı ve Erhun Yalçın yanlış
yapmamıştır.

Onlar en demokratik hakkı olan
“Düşünceyi ifade hakkı” nı kullan-
mışlardır. Mesele söylediğini savun-
mak ve uğradığın baskılara karşı dü-
şüncenden vazgeçmemek, mücadele
etmek, mesele bu keyfiliği iktidarın
yanına kar koymamaktır. Mesele
böyle bir baskıya “Hepimiz Hatice
Dağlı’yla aynı ‘suçu’ işliyoruz” deyip

bunu hem internet ortamında hem
sokakta hem de okullarda/iş yerlerinde
haykırmaktır.

Etkili kullanacağız; 10 Ekim An-
kara Katliamı’nda ÇHD’li avukatların
patlama anına ilişkin ellerinde görüntü
olan herkese görüntülerin kendilerine
ulaştırılması için çağrı yapması gibi.

Hızlı davranacağız; Dilek Do-
ğan’nın cenazesinin ailesinden ka-
çırılarak Adli Tıp’a götürülmesi üze-
rine Halkın Hukuk Bürosu avukat-
larının herkesi cenazeyi ve aileyi sa-
hiplenmeye çağırıp kitleyi oraya yı-
ğacak kadar.

Doğru yönde kullanacağız; Ha-
ziran Ayaklanması’nda halkın kitlesel
hareket etmesini ve düşmana karşı
taktik belirlemesinde yardımcı olacak
kadar.

Sonuç olarak:
1- İnternet başında en demokrat

en devrimci olup da iş pratiğe, eyleme,
emek vermeye veya bedel ödemeye
gelince söylediğinin arkasında dur-
mamak veya söylediğini yumuşat-
maya çalışmak düşmanın baskılarını
daha da arttırır. 

Devletin baskısından korkup geri
adım atmak, kullanmaktan vazgeç-
mek, hesabımızı kapatmak yerine
yazdıklarımızın/paylaştıklarımızın
sorumluluğunu alıp, düşüncelerimize
sahip çıkıp faşizmin “demokrasi”
maskesini yırtıp atmalıyız.

2- Sosyal medyayı kullanabiliriz
ama halka gitmenin alternatifi ol-
madığını bilerek kullanacağız. Dün-
yanın en güzel sözlerini de paylaşsak,
sosyal medyada bir kahraman da ol-
sak halkımız, emekçiler bizi kendi-
leriyle aynı sofrada görmez, aynı ha-
layda durmazsa bizim için bir etkin-
liğe bile gelmez.

3- Sosyal medya bir araçtır amaç
haline getirmemeliyiz.Amacımız kit-
leleri örgütlemek ve sorunlarına sahip
çıkmasını sağlamak ise önce kitlelere
gideceğiz sonra hangi araçlar gerek-
liyse onları kullanacağız.



Mersin Emniyeti’nde aracın için-
de bekliyorduk, parmak izinden ge-
tirmişlerdi bizi... Bize işkence yapan kadın polis kızını
emniyete getirdi. Kız 6 yaşlarındaydı. Kızına sarıldı. Bu
sırada ise emniyetin içinde arkadaşlarımıza işkence ya-
pılıyordu. Kadın polis kızına parmağıyla arkadaşlarımı-
zı işaret ediyordu. Kızına işaret edip gösterirken bir şey-
ler söylüyordu, ancak bunu anlamadım tam olarak.

İşkenceci kadın polis için işkence yapmak o kadar do-
ğal ve meşru hale gelmiş ki 6 yaşındaki kızının önünde
bizlere işkence yaparken kızına seyrettiriyordu.

Halk düşmanı kadın polis “bu daha ne size emniyet-
te işkence nasıl yapılır göstereceğiz, bundan sonra böy-
le” diyerek saldırıları yönetendi. İnsanlığını yitirmiş bir
halk düşmanı elbette kendi çocuklarının gerçekleri öğ-
renmesini istemediği için devrimcileri terörist gibi gös-
tererek 6 yaşında çocuğu halka düşman yetiştiriyor.

Şimdiden 6 yaşındaki kızını eğitir gibi hareket edi-
yordu.

Ellerimiz arkadan ters kelepçe  takılı bir şekilde par-
mak izinden getirildik. Bizi gözaltı aracında bekletirler-
ken diğer tarafta da emniyetten arkadaşlarımızı yerlerde
sürükleyerek çıkarıyor, arabaya götürüyorlardı. Bunları
Mersin emniyetinde yaşadık. Çocuğuna sarılan işkence-
ci kadın polis bunlarla baş edemiyoruz jop getirin diye-
rek jopla bize saldıran ve saldırıları yönetenlerin başındaydı. 

İşte sadece bu bile işkencecinin de işkence gibi insanlık

dışı, insanlıktan çıktığının ifadesiydi. 6 yaşındaki bir ço-
cuğun nasıl etkilenebileceğini düşünmeyecek kadar halk
düşmanlığını gösteriyor.

Elbette bunun gibi yaşanan pek çok örnek oldu. Bir
devrimciyi de çözmek için sayısız kez eşi ve çocukları
önünde işkence yaparak baskı kurmaya çalışmışlardır...

Bu işkenceci kadın Emniyette bize yönelik saldırıla-
rı yöneten durumundaydı. Bize onursuz arama yaptıran,
gözaltına alınırken kafamızı kuma gömdüren, ellerimi-
ze ters kelepçe taktıran, gözaltı aracında saçlarımızı yo-
lan, küfür eden, tehdit eden, emniyette 10 dan fazla po-
lisle birlikte bize saldırarak yine ellerimize ters kelepçe
takan bizleri zorla parmak izi almaya götüren, parmak izi
alırken işkence yapanların başında geliyordu. 

Biz bu saldırıları ilk kez yaşamadık, defalarca gözaltına
alındık, işkencelerden geçirildik yine bizi düşünceleri-
mizden vazgeçiremediler, 6 yaşında çocuğa bizi göste-
rerek halk düşmanı kadın polis ne yapacağını sanıyor,  hep-
si en sonunda pes etmişlerdi.

6 yaşında emniyete gelen çocukta bizim "insanlık onu-
ru işkenceyi yenecek, işkence yapmak şerefsizliktir, iş-
kencecilerden hesap sorduk soracağız" sloganlarımıza ta-
nıklık etmiştir. 

İşkenceci kadın polisin yetiştireceği çocuk da kendi-
si gibi insanlıktan çıkmış, insan görünümlü canavar ola-
caktır.

Hayatın 
Öğrettikleri

“İşkenceci kadın polisin işkence yapmak 
o kadar ruhuna işlemiş, öyle doğal ve meşru hale gelmiş ki; 
bize işkence yaparken 6 yaşındaki  kızına seyrettiriyordu.”

İşkenceci Polisler, Çocuklarını da 
Kendilerine Benzetiyorlar!

LLiseli Dev-Genç’liler 
Her Zaman Halkın

Yanındadır...
1 Mayıs Liseli Dev-Genç’liler 1 Ocak’-

ta mahallede oturan, hasta olduğu için odun-
larını kıramayan yaşlı bir teyzeye yardım etti.
1 saat boyunca teyzenin odunlarını kıran Li-
seliler teyzeyi Anadolu Haklar Derneği’ne da-
vet edip kırdıkları odunları teslim ettiler. Kol-
ektif bir yaşam kurmak için mücadele ettiğini
söyleyen Liseli Dev–Gençliler: “Hasta ya-
tağından kalkıp odunlarını kırmakta zorluk çe-
ken amcalarımız, teyzelerimiz halkımız için
mücadele ediyoruz. Kolektif bir yaşam kur-
mak için mücadele ediyoruz. Bana dokun-
mayan bin yaşasın demiyoruz. Çürümüş
yozlaşmış düzenin bir parçası olmayacağız.
13, 14, 15 yaşlarımızda beynimizi silah
yapıp mücadele edeceğiz” dedi. 

Öğrenci Meclislerinin Önemini Tartıştık!
4 Ocak’ta Malatya’da liseliler bir araya gelerek okullarda

yaşanan sorunlar üzerine tartıştı. Kürdistan’da yaşanan katliam-
lara liseli gençliğin nasıl tepkiler vermesi gerektiği ve Öğrenci
Meclislerinin önemi anlatıldı. Bir dahaki toplantıya katılan herk-
esin bir arkadaşını getirme sözü alınarak toplantı sonlandırıldı.
Toplantıya 15 liseli katıldı.

Adalet İstemeye
Liselerde Devam Ediyoruz!

Dersim’de 30 Aralık’ta Sihenk Mahallesinde bulunan Dersim
Anadolu Lisesi’nde 11 ayda 19 kez keyfi bir şekilde gözaltına alı-
nan Neslihan Albayrak için adalet istendi. Sınıf konuşmaları yapıldı
ve 100 tane bildiri dağıtıldı.Liselilere “Çocukları sokak ortalarında
kurşunlayanlar, doğmamış bebekleri katledenler bizleri gözaltına
alarak işkence yapıyorlar. Dilek Doğan’ı, Günay Özarslan’ı
evlerinde katledenler bizi katletmekle tehdit ediyorlar” denildi. Top-
lamda 4 sınıf gezildi ve çalışmaya 2 Liseli Dev-Genç’li katıldı.
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Direnen İmbat İşçileri
Berkin Elvan’ın
Doğum Gününde Haklıyız
Kazanacağız Marşını
Söylediler Hep Birlikte…

4 Ocak günü Direnen İmbat İşçi-
lerini ziyaret eden Halk Cepheliler
destek açıklaması yaptılar

Şişli Belediyesi İşçi Meclisi Di-
renen İmbat İşçilerine destek için 8
Ocak’ta Şişli DİSK binası önünde
yapacakları basın açıklamasına çağrı
yaptı. 

Soma’da İşten Atılan
İmbat İşçilerinin
Direnişini Duydunuz mu?
İmbat Madencilik
Ne Yapmaya Çalışıyor?

İmbat Madencilik bugün 3 işçiye
daha çıkış verdi. Bir hafta içerisinde
işten çıkardığı işçi sayısı 32 oldu.
Derneğimiz Başkanı Volkan Çetin
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Öncü
Çetin, Gökhan Ayaydın’a bugün di-
siplin kurulu kararıyla çıkış verildi.
Önüne çıkışı onaylaması için belge
koydular. Hiçbir belgeyi imzalama-
dılar. 

Yani 17 Aralık’ta Volkan arkada-

şımıza şirket çıkış ver-
mişti. 18 Aralık sabahı
işten çıkış gerekçesini
öğrenmek için şirkete
gitti. Şirkete gittiğinde
o sabah servislerde işten
çıkarılanların isimlerinin
okunduğunu, çok daha
fazla çıkış olduğunu öğ-
rendi. Şirketin hiçbir
açıklama yapmaması
üzerine özel güvenlik-
çiler ve işçiler arasında
arbede yaşandı. Hiçbir
açıklama yapmayan şir-
ket kısa süre sonra jan-
darma çağırdı. 

Haksız ve sebepsiz
yere işten atılan arkadaşlarımız; iş-
lerini geri istediklerini ve hiçbir yere
gitmeyeceklerini söylediler. Gece
saat 01.30 sıralarında jandarma hak-
kını isteyen 13 işçiyi ve yanlarında
duran Volkan Çetin ve Gökhan Ayay-
dın’ı gözaltına aldı. İşten çıkartıl-
madıkları gerekçesiyle iki arkadaşı-
mıza gözaltı işlemi yapmayıp serbest
bıraktı.

Direne Direne Kazanacağız! Zafer
Direnen Emekçinin Olacak! İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız!

Katliamın, Sömürünün
Coğrafyası Soma’da, İlk
Direniş Ateşi Yakıldı

İşten Atılmalara Karşı Direnen
İmbat Maden İşçileri Onurumuzdur! 

Halkın Mühendis Mimarları da 2
Ocak’ta bir açıklama yaparak İmbat
İşçilerine olan desteklerini ifade etti.
Açıklamada: “… Üç beş zengin ho-
bilerinin peşine kaygı duymadan düş-
sün diye, yoksul halk kış ortasında
işsiz bırakılabiliyor. Halkın Mühendis
Mimarları olarak bu adaletsizliğin
karşısında direnen maden işçilerinin
yanındayız.  Zaferin ilk adımını atan
İmbat Maden İşçileri yalnız değildir.
Halkın Mühendis Mimarları olarak

zafere olan inancımızla İmbat Maden
İşçilerinin yanındayız” denildi. 

Direnen İmbat İşçisi
Yalnız Değildir!

İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum,
FOSEM, İdil Halk Tiyatrosu, Tavır
Dergisi 3 Ocak’ta İmbat İşçileriyle
dayanışma içinde olduklarını ve haklı
direnişlerini desteklediklerini ifade
eden ortak bir açıklama yayınladılar.
Açıklamada: “ …İmbat İşçilerinin
işten çıkarılması gayrimeşrudur. Meş-
ru olan işçilerin hakları ve talepleridir.
Bu nedenle direnişe başladılar ve
maden ocağının önünde direnmeye
devam ediyorlar. Her hamlelerinde
işçilerin güçlü, onurlu direnişleri ile
karşılaşacaklar. İşçilerin örgütlülü-
ğünün duvarına çarpacaklar” denildi. 

Direnenler Kazanır,
Direnmeyen Çürür!

Devrimci İşçi Hareketi 1 Ocak’ta
bir açıklama yayınlayarak İmbat Ma-
dencilik İşçilerinin yanında olduk-
larını, haklı direnişlerini sonuna kadar
destekleyeceklerini ifade etti. Açık-
lamada: “İmbat Madencilik patronu
önce Kınık Maden İşçileri Yardım-
laşma Derneği üyesi işçileri işten çı-
karttı. Çünkü bu işçiler haklarının
çalınmasına göz yummadılar. So-
ma’da 301 madencinin katledilmesi
bedeliyle kazanılan yasal hakları haz-
medemeyen patronlar işçilerin hak-
larını kırpmak için kırk türlü oyun
çeviriyorlardı. Hepsinde de örgütlü
işçilerin duvarına çarptılar. İşçiler
diğer işçilerle birlikte haklarının gasp
edilmesine direndiler ve haklarını
gasp ettirmediler. Bu nedenle de pat-
ronların hedefi oldular.

Patronlara ders olması için işten
atılan işçiler direniyorlar. Güçlüler.
Güçleri haklılıklarından geliyor. Üre-
ten ve yaratanlar onlar. ...Direnen
maden işçileri kazanacak” denildi. 

SSoma İmbat Maden İşçilerinin Direnişi  Sürüyor

Direnenler Kazanır, Direnmeyen Çürür!

Yürüyüş
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Devrimci İşçi Hareketi, 31 Ara-
lık’ta Mersin’de işten çıkarılan Şişe-
cam işçileri ile dayanışma içinde ol-
duklarını belirten bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “Mersin’de bulunan Şi-
şecam işçileri patron tarafından işten
atılınca direnişe başladılar… patronları
daha fazla kar etmek için Mersin’deki
fabrikayı kapatıp işçileri işten çıkar-
tınca işçiler meşru haklarını kullanarak
direnişe başladılar. Direnişlerini açlık
greviyle sürdürürken üyesi oldukları
Kristal – İş Sendikasının İstanbul’daki
Genel Merkezinde eylemlerine devam
ettiler.

Açlık Grevi Yaparak Direnen
İşçilere Polis Ve Özel Güvenlikçi-
lerle Birlikte Saldırdılar

… Direnişe başladıkları günden
itibaren de sendika genel merkez yö-
neticilerinin tehditlerine maruz kal-
dılar. İşçiler sendika binasından ay-
rılmaları için tehdit edildi. Anlaşılır
gibi değildir ama işçilere hak ka-

zandırmak için, haklarını korumak
için kurulan sendikalar işçilere düş-
manlık yapıyor. Sendika genel merkez
yöneticileri polis ve özel güvenlik-
çilerle birlikte işçilere saldırarak bina
dışına attılar. İşçilerden biri hastaneye
kaldırıldı. Şimdi işçiler sendika binası
önünde direnişlerini sürdürüyorlar.            

İşçileri Dışarı Atıp Sendikanın
Kapısını Kilitlediler

Bu Kristal – İş Sendikası yöneti-
cilerinin tekil örneği değildir. Sadece
bu sendika yöneticilerinin yaptığı
bir yanlış (!) değildir. Otomotiv fab-
rikalarının işçileri AKP’ye, polise
ve Metal – İş Sendikası yöneticilerine
karşı direnmişlerdi. Metal – İş sen-
dikası yöneticileri mafyayla işçilere
saldırmıştı. ... Aynı Kristal – İş yö-
neticilerinin yaptığı gibi DİSK yö-
netimi de direnen işçiye karşı DİSK’in
kapısını kilitlemişti. Soma’da maden
katliamında 301 işçi katledilirken
Türk Maden – İş sendikası patronları

koruyan açıklamalar yapıyordu....
Kristal – İş sendikası yöneticile-

rinin tek derdi binlerce lira maaş al-
dıkları sendikal bürokrasideki yer-
lerini kaybetmemektir. Makam araç-
larını, lojmanları kaybetmemektir.
Bunun için de işçiye saldırmaktan
zerre kadar çekinmezler.

İŞÇİLER; 
Bizi satan bu kan emicilere mah-

kûm değiliz. Geleceğimiz kendi el-
lerimizdedir. Ancak örgütlenirsek
haklarımızı koruruz. Yeni haklar ka-
zanırız. İŞÇİ MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENEREK GELECEĞİMİ-
Zİ KAZANIRIZ. Kimse bizim için
mücadele etmez. Devrimciler dışında
kimse halk için bedel ödemez. Ata-
larımız “bir elin nesi var, iki elin
sesi var” derken örgütlü olmanın güç
olmak olduğunu vurgulamışlardır.
Haklarımızı kazanmak için güç ol-
mak, güç olmak için de meclislerde
örgütlenmek zorundayız” denildi. 

Bir Kez Daha Görüldü Ki Bugün Sendikalar 
İşçi Haklarını Koruyan, Savunan Değil İşçi Düşmanıdırlar
Kristal – İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri Kendi Üyelerine Saldırdı

Teker Teker Sal ıveri len
Soma’nın Katilleri;
Anaların Öfkesinde Boğulacak!

Halkın Mühendis Mimarları 13 Mayıs 2014’te mey-
dana gelen, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma
Katliamının 25 Aralık’ta Akhisar Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülen 5. Duruşmasında maden mühendisi
ve vardiya güvenlik amiri olan tutuklu sanıklardan
Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık’ın tahliye edilmesi
üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada: “ Davada
bu zamana kadar 5 duruşma, 34 oturum geride kaldı.
25 sanıklı davada, son tahliyelerle birlikte şu anda
tutuklu sanık sayısı sadece 6… Her duruşmada ailelerin
301 işçinin katillerine, patronlara, devlete, yargıya,
adaletsizliğe olan öfkesi katlanarak artıyor…Her nefes
alış verişimizde ülkemizde bir adaletsizlik daha yaşa-
nıyor.Biz adımız gibi biliyoruz ki; sokak ortasında
elini kolunu sallaya sallaya dolaşan katiller de, bu
ülkede hukuku paçavraya çevirenler de, halkı kanla,
zulümle, işkenceyle yönetenler de evlerinde rahat rahat
uyuyamıyorlar. Ve yine biliyoruz ki; bu adaletsiz
düzeni sürdürenler, er ya da geç halkın adaletine hesap
verecekler!” denildi. 

Devrimci İşçi Hareketi 
Direnen Şişecam İşçilerini
Ziyaret Etti

Yeni yıla sokakta giren
Şişecam işçileri, önce Mersin’de
başlattıkları direnişlerini İstanbul
Beykoz’da bulunan Kristal-İş
önünde devam ettiriyor.

Patron ve sendikacı işbirli-
ğine karşı 12 gündür açlık
grevi yapan işçiler Paşabahçe halkının destekleriyle 3
günlüğüne kiralanan bir yarım otobüste kalıyorlar.

Devrimci İşçi Hareketi, 4 Ocak günü yaptıkları ziya-
retlerinde Oya Baydak direnişinden örnekler verdi.
“Artık Türkiye’de sendika kalmadığını bunu işçi sınıfı-
na gösteren ikinci direnişin Şişecam’la yapıldığını”
ifade ederek, işçi sınıfının tek çaresinin İşçi Meclisleri
olduğunu, sendikacıların alabildiğine yozlaşıp bulun-
dukları yere kök saldıklarını. Yeni örgütlenmeleri hızla
hayata geçirmek gerektiğini ifade etti.

6 kişilik heyetin ziyaret ettiği işçileri ileriki süreçler-
de aralıklarla ziyaret edip yalnız bırakmayacaklarını
dile getirdiler.

10 Ocak
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Ülkemizde Gençlik

� Tutukladığınız 
Her Dev-Genç’linin 
Hesabını Vereceksiniz!

4 Ocak’ta “Özgür Tutsakların
sesi olmaya ve gerçekleri anlat-
maya devam ediyoruz” diyerek,
Dersim Üniversitesi’nin birçok
yerine “Kürdistan’da Katledilen
Çocuklar İçin Adalet İstiyoruz!
Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
İstiyoruz, Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!”
yazılı afişlerden toplam 30 adet asıldı.

� 7 Dev-Genç’li Özgürlüğüne Kavuştu!
Mimar Sinan Üniversitesi’nde polis tarafından gözaltına

alınıp tutuklanan Dev-Genç’lilerin, 5 Ocak’ta Çağlayan
Adliyesi’nde duruşması görüldü. Çıkarıldıkları duruşmada
7 Dev-Genç’li tahliye edildi. Tutuklanan arkadaşlarını sa-
hiplendikleri için tutuklanan Eser Çelik ve Hazal Seçer
de tahliye edildiler. Tahliye olan 7 Dev-Genç’linin isim-
leri: Alişan Taburoğlu, Mahir Doğan, Ulaş İnci, Caner Koç,
Fırat Kaya, Sercan Çakır ve Kerim Kaya.

� Tutsak Dev-Genç’lileri
Sahiplenmemize Hiçbir Güç Engel
Olmaz!

Antep Üniversitesi’nin önündeki meydanda Tutsak
Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması talebiyle 30
Aralık’ta açılan imza masasına AKP’nin katil polisleri ve
zabıtaları gelerek keyfi bir şekilde masanın kapatılması-
nı istediler. Katil polisler masaya saldırarak 4 Dev-
Genç’liyi, işkenceyle gözaltına aldı. Dev-Genç’liler,
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, oradan
da para cezası kesilerek 3 saat sonra serbest bırakıldılar.

� “Arkanızdayız, Sizi Destekliyoruz” Diyen
Öğrencilerimiz İçin Bedel Ödemeye Değer

4 Ocak’ta Mimar Sinan Üniversitesi’nin kantininde,
sınıfta oturan öğrencilere Dev-Genç’lilerin tutuklanma sü-
reci anlatılarak mahkemeye katılmaya çağrıldı. Öğrenciler
“arkanızdayız, sizi destekliyoruz” diyerek Dev-Genç’li-
lerin yanında olduklarını dile getirdiler. Yapılan çalışmada
15 afiş asıldı ve 1000 adet bildiri dağıtıldı.

� Her Yerde Her Şekilde Adalet
Talebimizle Karşılaşacaksınız

İstanbul Üniversitesi’nin iki fakültesinin sınıflarına
ve duvarlarına 30 Aralık’ta “Tutsak Öğrenciler Serbest
Bırakılsın”, “5 Ocak’ta Dev-Genç Mahkemesinde
Buluşalım” yazılamaları yapıldı. 

Gençlik Federasyonu üyesi
Sıla Abalay basında kendi hak-
kında çıkan yalan haberlerle ilgi-
li 2 Ocak’ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “28 Aralık 2015 ta-
rihinde hakkımda Gençlik Fede-
rasyonu’nda zorla tutulduğuma, ai-
lemin dövüldüğüne dair asılsız
haberler çıkmıştır. Bu haberler

yalandır. Devrimcilikte gönüllülük esastır, ben de gönül-
lü olarak devrimcilik yapıyorum. Kimse beni zorla bir bi-
nada alıkoymuyor, zorla bu işi yaptırmıyor. AKP’nin ka-
til polisinin amacı derneğimizi basmak, insanlara işkence
yapmak ve tutuklamaktır. Polis bunun zeminini hazırlıyor.  

Siz daha doğmamış çocuklara kurşun sıkanlarsınız. Di-
lek Doğan’ları evinde katledenlersiniz. Artık kimseyi “ör-
gütün elinden kurtarıyoruz” yalanlarıyla kandıramazsınız,
çünkü siz katilsiniz.

Ahlaksız Sabah gazetesi ve ahlaksız muhabirleri;
yaptığınız yalan haberlerle insanları kandırmaya çalışı-
yorsunuz. Yaptığınız ahlaksızlıktır. Burada insanların ba-
şına gelecek her şeyden siz sorumlusunuz.

Ailelerimiz; düşman, ‘çocuklarınızı kurtaracağız’ ya-
lanlarıyla sizleri işbirlikçileştirmeye çalışıyor. Onlara inan-
mayın, onlar katildir, onlar çocukları katlederken sizin ço-
cuklarınızın iyiliğini isteyemez. Sizleri kullanmalarına
izin vermeyin. Polisle işbirliği yapmayın, Berkin’in katil-

leriyle işbirliği yapmayın.  Sizler de çocuklarınızın, evlat-
larınızın yanında adaletsizliklere karşı mücadele edin!” dedi.

Sabah Gazetesi Önünde Gözaltı!
Gözaltılar Baskılar 
Haklı ve Onurlu Mücadelemiz Önünde
Engel Olamayacak!

AKP yandaşı olan, gazetecilik mesleğinin yüz karası,
komplocu, halk düşmanı Sabah gazetesi önünde 4 Ocak’ta
gerçekleştirilen Dev-Genç’lilerin basın açıklaması sonra-
sı 7 kişi gözaltına alındı. Aynı günün akşamı biri TEM ve
diğer altısı Çocuk Şubeden serbest bırakıldılar. Bu olayla
ilgili Dev-Genç yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; “Sa-
bah’ın yaptığı gazetecilik değil çanak yalayıcılıktır. AKP’nin
kanlı çanağını yalayan bir gazetedir Sabah. Bizzat AKP’nin
katil polislerinin kaleme alıp yayınlattırdığı haberlerin ya-
lan olduğunu, Sıla Abalay’ın ailesi ile yaptığı telefon gö-
rüşmesinin kaydını yayınlayarak halkımıza duyurduk. Bu-
nun hazımsızlığını yaşayan katil polisler sırf yalancı yüz-
leri ortaya çıktığı için Dev-Genç’lileri gözaltına aldı.

Tüm gazetelere ve gazetecilere çağrımızdır; “AKP’nin
çanak yalayıcısı olmayın. Onurunuzla, namusunuzla,
haklı ve doğru olanı yazın. Yarın AKP iktidarı sizinle de
işi bitince kirli bir mendil gibi köşeye atacak sizi ve o za-
man bu yaptıklarınızdan kaynaklı kimseyi yanınızda bu-
lamayacaksınız!”

Yürüyüş
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Berkin’in Katilleri Yalan Haberler Yayınlayarak Gençlik Federasyonu’na Operasyon Hazırlığı Yapıyor!
“Kimse Beni Zorla Alıkoymuyor! Ben Gönüllü Olarak Devrimcilik Yapıyorum!” 



�� Halk Toplantıları
Halkın Meclisleştiği
Yerlerdir!

Londra'da her hafta düzenlenen halk top-
lantısı bu haftada yapıldı. Bu toplantılar hal-
kımızın kendini eğittiği, sorunlarını tartıştığı
birer halk meclisi çalışmasıdır aynı zamanda.

Bu haftaki toplantının konusu “ailelerimiz
ve biz” di. Konuya ilişkin kısa bir konuşma-
dan sonra herkes söz alarak fikir ve öneriler
sundu.

Gençlik ve aile ziyaretlerinin ve gençlik ça-
lışmasının daha düzenli olması söz birliğiy-
le karara alındı.

15 kişinin katıldığı halk toplantısında son
konu olarak Fransa hapishanesinde direnen
Özgür Tutsak Erdoğan Çakır’ın durumuyla il-
gili bilgi verildi.

� Taksim'den 
Fransa Sokaklarına
Yürüyüş Dergisi!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Nancy
Yürüyüş okurları dergi dağıtımlarına devam
etti. Bu hafta Yürüyüş dergisinin 501. sayısı
Selestat, Mulhouse ve Mulhouse havaalanında
34 dergi halkımıza ulaştarıldı. 

Av ru pa’da

Erdoğan Çakır’ın ailesi ve Özgürlük Komitesi çalışan-
ları yılbaşını Seine Saint Denis Hapishanesi önünde destek
eylemi ile kutladılar.

Hapishane önünde yılın son günü akrabalarını ziyarete
gelen ailelere bilgilendirme açıklamaları kampanyamız ile
ilgili bildiriler dağıtıldı ve imza toplandı.

Erdoğan abimizin 12 Ocak 2016 tarihindeki duruşma-
sına çağrı yapıldı.

2 Ocak Cumartesi günü Selastat’da ve 3 Ocak Pazar günü
Mulhouse’da Halk Cepheliler  63 imza topladı. Ayrıca 63
imza Villepinte Cezaevine faxlandı.

Nancy de 2 Ocak Cumartesi günü duyarlı bir ailenin ni-
şanında Nancy HALK CEPHELİLER Özgür Tutsak Erdo-
ğan Çakır için toplam 124 adet imza topladı . İmza çalışmaları
sürecek. Nancy de  1 haftalık destek açlık grevinde bulunanlar
açlık grevini sonlandırırken yeni  bir kişi  4 günlük destek
açlık grevine başladı. Bunun dışında 4 Ocak 2016 Pazartesi

günü 3 Halk Cepheli Özgür Tutsak Erdoğan
Çakır için Fransız kurumlarından CGT İşçi
Sendikası temsilciliğiyle görüştü. Daha son-
ra Nancy bulunan Radio Blue ve France 3 ile

görüşüldü ve Fransızca bildiriler verildi.
31 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14.00 ‘de Nancy’de

bulunan Place Maginot meydanında imza masası açtılar.
Brüksel’de Avupa Parlamentosu’nun önünde stand açal-

dı. Fransızca bildirilerden saat 15.30-17.30 arasında 250 adet
dağıtıldı.

İşte Avrupa Demokrasisi 
Tutsağa Tuz Dahi Yasak

Fransa  Seine Saint Denis Hapishanesi’nde Özgür tut-
sak Erdoğan Çakır’ın günlük tuz alımı hapishane müdürü
Lea POPLİN’in keyfi uygulamasına takıldı.

Erdoğan ÇAKIR doktoru ile yaptığı görüşme sonrasın-
da günlük tuz ihtiyacını karşılamak için doktordan reçete ile
tuz alımı yapılmasını  istemiş doktor da hapishane idaresi-
ne ve Erdoğan Çakır’a reçetesini yazıp vermiştir.

Özgür Tutsak Erdoğan ÇAKIR ile ilgili
destek eylemleri de devam ediyor.

Avrupa'da Halk Cepheliler
2016'ya yeni kavga yılının coş-
kusuyla girdiler.

Yunanistan’ın başkenti Ati-
na’da Halk Cepheliler yeni yılı dü-
zenledikleri programla hep birlikte
karşıladılar.

Saat 20.00’da yılbaşı yeme-
ğiyle başlayan programda yeme-
ğin ardından ilk olarak “Cep-
he’nin Bir Yılı, Anadolu İhtilali-
ni Zafere Taşıyoruz” videosu iz-
lendi. İzlenen videonun ardından
hep bir ağızdan söylenen türküler
ve yarışmalarla geçen gecenin
ilerleyen saatlerinde halaylar çe-
kildi.

Yunanistan hapishanelerinde
olan Özgür Tutsaklarla telefon
görüşmesi yapıldı. Program ge-
cenin ilerleyen saatlerine kadar de-
vam etti.

Stuttgart: Stuttgart Anadolu
Federasyonu 2015’in son akşa-
mını sloganlar ve marşlarla
Stammheim Hapishanesi önünde,
Özgür Tutsakları selamlayarak
geçirdi. 

Almanya ve Türkiye solundan
kurumların da geleneksel olarak

katıldığı eylemde  “Anadolu Fe-
derasyonu Üyelerine Özgürlük”
yazılı pankartı, kızıl bayrakları ve
enternasyonal marşlarıyla Stuttgart
Anadolu Federasyonu ’da yer
aldı. Hapishane önünde okunan
açıklamanın ardından hapishane
çevresinde yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüş sonrasında havai fişek-
lerle kutlamanın yapıldığı ey-
lemde neredeyse kitle sayısı kadar
polis görevlendirmişlerdi. Yak-
laşık 200 kişinin katıldığı eylem
enternasyonal dayanışmanın vur-
gulandığı sloganlarla sona erdi.

Bochum: 31 Aralık 2015, per-
şembe günü, saat 18.00’da Dev-
rimci Tutsak Şadi Özpolat’ın bu-
lunduğu Bochum Hapishanesi
önünde geleneksel yılbaşı eylemi
düzenlendi.

Eylemde ‘Devrimci Tutsak-
lar Onurumuzdur’ yazılı bir pan-
kart açıldı. Anadolu Federasyonu
Başkanı Halit Uzunçelebi yeni
yıla dair bir açıklama yaptı. Yıl-
başı eyleminde davul eşliğinde ha-
laylar çekildi. 12 kişinin katıldığı
eylem alkışlar ile saat 19.15’te
sona erdi.

Yeni Yıla Umudumuzun 
Hedefleriyle Girdik!
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-İKİNCİ BÖLÜM-

12 Eylül'de Türkiye'deki devrimci
hareket dışındaki tüm örgütler mü-
cadele arenasını terkedip, Avrupa'ya
yerleşmeye başladı. “Ülkede şartlar
değişti' diyerek,  Avrupa'ya göç eden
örgütler 1982'nin Ocak ayında Dev-
rimci Yol'un başını çektiği ve PKK
ile ülkede varlığı kalmamış, küçük
birtakım örgütler de bir araya gelerek
sözde bir Direniş Cephesi kurmuşlardı. 

Ülkedeki mücadeleyi terkedenler,
Avrupa'yı ve Avrupa'da yaşayan
emekçi halkımızı, kendilerinin ge-
leceğinin bir ekmek kapısı haline
getirmek için bir araya gelmişlerdi. 

Faşist cuntaya karşı bir mücadele
söz konusu değildi. Sıradan bir güç
eylem birliği olmasına rağmen, ken-
dilerine Cephe ismi vermeleri de,
onların abartıcılıklarını gösteriyordu. 

Faşist cuntaya karşı direnememe-
lerini, “birlik olamadık, faşizme karşı
mücadeleyi bilince çıkaramama...”
olarak dile getirenlerin, artık işin bi-
lincine vardıkları da şüpheliydi. Çünkü
birlik olamamaya da faşizme karşı
mücadelenin bilincine varılmamasının
sebebi olarak sol için çatışmaları ge-
rekçe gösteriyorlardı. Oysa, ülkemiz-
deki sol içi çatışmaları yapanlar da,
sayısız devrimciyi kendi grup çıkarları
için katledenler de kendileriydi. 

Kendi içlerinde bile tek kelimelik
bir özeleştiri vermeden, “Cephe”
kurmalarının halklarımıza verebilecek
hiçbir şeyi yoktu. Onca şaşaalı isim-
lendirmelere rağmen; bir zaaflılar ve
sol içi şiddetin faillerinin ilkesiz, ya-
rarcı birlikteliği olmanın ötesine ge-
çemediler. 

12 Eylül Anayasası 
Referandumu

Devrimci Sol başlattığı “Faşist

Cuntanın Anayasasına Hayır, kam-
panyasıyla mesajını tüm halka ulaş-
tırmak için yoğun bir çalışma başlattı.
Bildiri, el ilanı, mektup, pankart, ya-
zılama, telefonla bilgi verme gibi
yöntemlerle, anayasanın niteliğini,
gücü elverdiği oranda halk kitlelerine
anlatmaya ve halka “hayır” oyu ver-
dirmeye çalıştı. 

2 Kasım 1982'de Devrimci Sol
III. Davasının ilk duruşmasına çıkan
ikiyüzden fazla devrimci tutsak hep
bir ağızdan “Biz, Devrimciler, Yurt-
severler, Demokratlar, Faşizme Karşı,
Mücadele edenler olarak, Halkımıza,
Baskı ve Şiddet uygulayan, Türkiye
Halklarına, Açlık, Yoksulluk, Sefalet
getiren, Bu Anayasayı, Protesto edi-
yoruz”... diye haykırdı. 

Hapishanelerden yükselen ses
Anayasaya Hayır kampanyasına bü-
yük bir güç katarken yurtdışında da
kampanya tüm hızıyla sürdü. Avrupa
demokrat kamuoyuna ve Türkiyeli
işçilere cunta anayasasının içeriği,
ülkemizde yaratacağı siyasi, sosyal,
ekonomik sonuçları anlatıldı. Bu ça-
lışmalar zaman zaman silahlı-silahsız
gösteriler biçiminde sürdü. 

Naklen yayınlanan bir futbol maçı
sırasında Viyana’daki sahaya giren
Devrimci Sol militanları ellerinde
taşıdıkları 'FAŞİST CUNTANIN
ANAYASASINA HAYIR' yazılı bir
pankartla ülkemizde yaşanan geliş-
melere ve Devrimci Sol’un tavrına
tüm dünyanın dikkatini çekmeye ça-
lıştılar. Türkiye’de ise, milyonlarca
insan bu görüntüleri izledi. 

Tüm bu eylemlerin yanında esas
olarak bu kampanyaya damgasını
vuran ve tüm dünya kamuoyunun
dikkatlerini ülkemiz üzerine çeken
eylem, Türkiye’nin Köln Başkon-
solosluğu’nun Devrimci Sol mili-
tanları tarafından basılıp işgal edil-

mesi eylemi olmuştur. Oldukça zor
koşullarda gerçekleştirilen bu eylem
ülkedeki koyu sansür ve baskı orta-
mında “Anayasaya Hayır” sloganını
bütün ülkeye yayamayan hareketin
sesini, daha geniş kitlelere ve dünya
kamuoyuna duyurabilmesi anlamında
önemli bir sonuç yaratmıştır. 

Eylemin yarattığı diğer bir sonuç
ise, 12 Eylül ile birlikte mülteciliği
tercih eden Türkiye solunun, yurtdı-
şında, metropollerin havasına uyarak
sessizliği, mücadelesizliği, icazetçiliği
seçmesi karşısında militanlığı ve ka-
rarlılığı taşıyan bir özelliğe sahip
olmasındandır. Bu yanıyla solun sta-
tükoları sarsılmış, sol tabanda ise
büyük bir moral yaratmıştır. (...)

Açık faşizmin kurumlaştırılma-
sında cuntanın temel taşlarından biri
olan faşist 1982 Anayasası’na kefil
olan cunta şefi Kenan Evren, ana-
yasayı tanıtım gezilerine başlıyor,
her gittiği yerde bu anayasaya karşı
çıkmanın vatan hainliği olduğunu
söylüyordu. Anayasa referandumuna
ilişkin sadece “evet” yönünde pro-
pagandanın serbest olduğu bu sü-
reçte, karşı kampanya yürütmek ve
hatta görüş belirtmek bile yasaktı.
(...)

Eylemin başlangıcından kısa bir
süre sonra başkonsolosluk çevresi
Alman GSG-9 komandolarınca çev-
rildi. Mogadişu baskınını gerçekleş-
tiren GSG-9’lar rehineleri kurtarma
operasyonu” için hazırlıklara baş-
ladılar. (...)

Eylemin başlangıcından bir süre
sonra yoldaşlarımız önce çocukları
ve kadınları, daha sonra hastaları
dışarı bıraktılar. 

16 saat süren eylem sırasında
birçok anti-faşist grup eylem yerine
gelerek dayanışma gösterileri yaptılar.
Eylemin başlangıcından itibaren dün-

AAvrupa'da da Hareketimizi Kuşatma Çabalarına Karşı Geliştirilen 
Geleneklerden Öğrenmek ve Bunları Bir Adım Daha İleri Taşımak Zorundayız... 

Direniş Geleneğimiz Avrupa'da da Büyüyor!
12 Eylül: Bir Yanda Mültecileşme, Bir Yanda Devrimci Tavır
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yaya, Batı Avrupa radyo ve TV’eri
birinci ve ikinci haber olarak du-
yurdular. Eylemin amacı binaya ası-
lan Türkçe-Almanca “Faşist Ana-
yasaya Hayır” pankartı, yoldaşla-
rımızın Alman polisiyle pazarlıklarına
ait görüntüler verildi. Aynı şekilde
Alman basını da eyleme geniş yer
verdi. Dışardakiler de, Alman anti-
emperyalistlerinin denetiminde bu-
lunan bir korsan verici aracılığıyla
“Kızıldere Radyosu” adı altında Al-
manya’daki bir milyonu aşkın Tür-
kiyeli işçinin dinlediği Köln Radyo-
su’nun bulunduğu dalga üzerinden
yayın yaptılar. 

Bu yayında hareketimizin görüş-
leri ve eylemin amacı anlatıldı. Alman
anti-faşistleri ve anti-emperyalistleri
eyleme sıcak bakıp destek verirken,
Türkiye solu tam tersi bir tutumla
ya eylem hiç olmamış kabul etti ya
da eylem kendilerine karşı yapılmış
gibi, karşı-propagandaya giriştiler. 

Eylemin yabancı düşmanlığını
körüklediğini” düşünenler oldu. Ma-
ceracı bir grup” tarafından yapıldı-
ğını söyleyenler de oldu. Çok geniş
bir yelpazede eyleme saldırıya geçildi.
Ama Türkiye solu başta geliyordu.
(Zafer Yolunda-1, sayfa 328-330) 

Eylemin başlangıcından sonraki
16 saat içinde, eylemimizle gerekli
etkinin yaratıldığı, eylemin amacına
ulaştığı kararına varılarak rehineler
serbest bırakılarak eylem bitirildi. 

Eylemin dünya kamuoyunda ya-
rattığı etki ve sesini duyurması kar-
şısında TRT de eylem haberini gö-
rüntüleriyle vermek zorunda kaldı.
Sansür duvarları yurtdışındaki bir
eylemle parçalandı. 

Devrimci Tavır, 
Bedel Ödemekti

Türkiye'nin Köln Başkonsolos-
luğu'nun silahlı şekilde basılıp, 16
saat boyunca yapılan rehine eylemi
yaşanan tüm olumsuz koşullara, ola-
naksızlıklara rağmen halklarımıza
duyulan tarihsel sorumluluğun gereği
her türlü risk ve baskılar göze alınarak
gerçekleştirilmişti. Eylem sonrası
yaşanan yasaklamalar, Almanya'da
derneklerin de yasaklanıp, kapatıl-
masını  beraberinde getirdi. 

Ancak, ülkemizdeki faşist cun-
tanın tüm vahşetiyle sürdüğü ve cun-
tanın kurumlaşması anlamına gelen
bu referanduma tarihsel bir cevap
da verilmek zorundaydı. 

Köln konsolosluk eyleminin ertesi
günü Hollanda, Belçika, Fransa'da
yapılan eylemler de, tüm sansür du-
varlarını yıkıp, günlerce halkın ve
devrimcilerin sesini hem ülkemize,
hem dünyaya taşıdı. Mesela Hollan-
da'da on kişiyle yapılan Türkiye Tu-
rizm Müşavirliği barışçıl işgali bile,
Türkiye basınında '35 silahlı militanın
eylemi' diye yer almıştı. 

  

Mücadele Kaçkınlığı
Mültecileşmeyi 
Örgütledi 

Halk kitlelerinin zorla sindirildiği,
devrimci hareketlerin yediği darbeler
sonucu iyice etkisizleştiği, bir çok
sol grubun ise mücadele alanını terk
ettiği ve ülkede varlığı bile hissedil-
meyen birçok siyasi grup, kapağı at-
tığı yurtdışında bol bol ülke tahlili
yapıyor, adeta her şeyi yeniden keş-
fediyordu. Türkiye halkları adına
“Cepheler” kurup, dergiler, demeçler,
birbirleriyle kavgalar,inkarcılık almış
başını gidiyordu. 

Cemal Kemal Altun 
1980'de Faşist Teröre Karşı Mü-

cadele kampanyası sürecinde, MHP'li
Gümrük ve Tekel Bakanı sıfatının
yanısıra Faşist Şef, toprak ağası ve
silah kaçakçısı sıfatlarıyla da bilinen
Gün Sazak; o dönem ülkemizde yü-
rütülen faşist katliamları örgütleyen-
lerinden biri olarak cezalandırılmıştı. 

Cemal Kemal Altun da, Gün Sa-
zak'ı cezalandıranlardan biri olarak
aranıyordu. İşkenceli sorgularla alınan
ifadeler dışında tek bir delil olmayan
bu suçlamayı Almanya delil olarak
kabullenmişti. Asıl olarak ise, Faşist
Cunta sürecinde gizlice yürütülmek
zorunda olan ilişkileri bir üst seviyeye
yükseltmek istiyorlardı. Türkiye'deki
faşist rejimle işbirliğini tekellerin çı-
karları için yeniden tesis etmek isti-
yorlardı. 

Dönemin İçişleri Bakanı Zim-
merman, cuntacılarla gizlice anlaşmış
ve “Mahkeme sonucu ne olursa olsun

C.K. Altun'u Türkiye'ye vereceğiz”
diye cuntacıların temsilcileriyle yazılı
anlaşma yapmıştı. Mahkeme sırasında
bu belgeler de ortaya çıkmıştı. 

Oysa bir yandan da güya, mah-
keme kararını bekleyip işi kılıfına
uydurmaya çalışıyorlardı. 

Cemal Kemal Altun da, Alman
hukukunun göstermelik mahkeme-
lerini iyi tanıyor, onların ülkemizdeki
faşist rejimin destekçileri olduğunu
çok iyi biliyordu. Almanya'nın gös-
termelik mahkemelerinin bir aracısı
olmaktansa, ölümü seçti ve Altıncı
kattaki mahkeme salonunun pence-
resinden atlayarak kendini feda etti. 

Cemal Kemal Altun'un ölümü,
Zimmermann'ın cuntacılara verdiği
taahhütleri de teşhir etti ve binlerce
insanın faşist rejime teslim edilmesi
planını kökünden bozdu. Cemal Ke-
mal Altun'un ölümünden sonra, o
zamana kadar iltica talepleri askıda
bekleyen onbinlerce insanın talep-
lerinin kabul edilmesini de berabe-
rinde getirdi. 

Cemal Kemal Altun'un özgürlüğü
için yürütülen kampanya, onun ölümü
ve üzerindeki gizli pazarlıkların üs-
tünün örtülmesini de engellemiştir. 

Cemal Kemal Altun'un ölümü
onbinlerce insanı sokağa çıkmış ve
cuntacılarla yapılan gizli pazarlıkların
geri çekilmesini sağlamıştır. Bugün
Berlin'de dikilen heykeli ve Ham-
burg'da adına kurulan parkla yaşa-
maktadır. Cemal Kemal Altun Av-
rupa'daki ilk şehidimiz olmasının
yanısıra adına dikilen anıtlarla da,
faşist rejimlerle işbirliğine karşı dev-
rimcilerin direnişinin sembolü ol-
muştur. 

Cemal Kemal Altun anıtı Berlin'de
Zoologischer Garten tren istasyonu-
nun arkasında bulunmaktadır. Park
ise, Hamburg Altona'da bulunmak-
tadır. 

Şehitlerimizin mezarları da, on-
ların adına kurulan anıtlar da, haya-
limiz olan özgür vatanımızın birer
parçasıdır. Her 30 Ağustos'ta orada
olmalıyız. 

DEVAM EDECEK

10 Ocak
2016
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19 Ocak - 24 Ocak Ayşenur Şimşek:
Devrimci Memur Hareketi’nin önder kad-
rolarından, Sağlık-Sen’in kurucularındandı.
1993-94’te Devrimci Sol Güçler’in An-
kara-İç Anadolu Koordinasyonu’nda görev
almıştı. 24 Ocak 1995’te kontrgerilla ta-
rafından kaçırıldı ve kaybedildi. Aylar
sonra 13 Nisan’da Kırıkkale’de işkence

yapılarak katledilmiş olarak bulundu.

Amilcar Cabral:
Gine-Bissau bağımsızlık müca-
delesinin önderi Cabral, Porte-
kiz’in Lizbon şehrinde öğrenciy-
ken Afrika’nın ulusal bağımsızlığı
için mücadeleye katıldı. 1950’lerin
ortasında, “Gine'nin Ulusal Kur-
tuluşu İçin Hareket”i (MING)
kurdu. Fakat MING’nin yasallıkla
sınırlı mücadelesiyle sonuç alı-
namaması, yeni bir örgütlenme
ve mücadele biçimini gündeme

getirdi. 1956’da illegal olarak Gine ve Cabo Verde'nin
Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC) kuruluşuna
önderlik yaptı. 1962’de gerilla savaşına başlandı.
Gerilla kısa sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi.
Cabral, nihai zafere çok yakınlaşıldığı bir zamanda,
23 Ocak 1973’te PİDE (Portekiz İstihbarat Örgütü)
ajanları tarafından katledildi. Gine halkı aynı yılın Ey-
lül’ünde bağımsızlığına kavuştu.

Amilcar Cabral

Bahri Mutlu,
Cemal Karapınar:
Devrimci İşçi Hareketi’nin
iki neferiydiler. İstanbul’da
Basın-İş Grevi’nde, patron-
lara karşı direniyorlardı. 19
Ocak 1980’de grev nöbetini
bitirdikten sonra kurulan bir

pusuda faşistler tarafından katledildiler.

Bahri Mutlu Cemal Karapınar

Kerim Yaman:
Manisa Akhisarlı olan Kerim Yaman öğ-
renimini sürdürdüğü İstanbul’da devrimci
gençliğin mücadelesi içinde yer aldı.
Devrimci öğrenciler, Cerrahpaşa’da sağlık
işçilerine ve ardından Vatan Mühendislik
Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen faşist
saldırılara karşı Fatih’e doğru yürürken

saldıran faşistler 23 Ocak 1975’te Kerim Yaman’ı
katlettiler. Kerim Yaman İYÖKD üyesi Cepheciler’in
önderliğinde bir direnişe dönüştürülen 50 bin kişinin
katıldığı bir törenle Akhisar’a uğurlandı.

Kerim Yaman

Vladimir İlyiç Ulyanov (Lenin):
Önderliğiyle, teorisyenliğiyle,
Rusya’nın ve dünyanın kaderini
değiştiren Ekim Devrimi’nin yo-
lunu aydınlattı. Dünyanın ilk pro-
letarya iktidarının kurulmasında,
ilk sosyalist inşanın gerçekleşti-
rilmesinde Sovyet işçilerine, köy-
lülerine, aydınlarına klavuzluk
yaptı. 1870 yılının Nisan'ında
Rusya Simbirsk’te dünyaya geldi.
Devrimci düşüncelerle ağabeyi
aracılığıyla tanıştı. Ağabeyi Rus
Çarı’na karşı suikast düzenle-

mekten dolayı idam edilmişti. 18 yaşında ilk illegal
grup içinde yer aldı. Lenin, ağabeyinin de üyesi olduğu
Narodnikler’in mücadelesinden çıkardığı derslerle,
Marksizm’in ışığında yürümeye devam etti. 1890'lı
yılların ortasında Petersburg'da İşçi Sınıfının   Kurtuluşu
İçin Mücadele Birliği adındaki illegal örgütlenmenin
kuruluşuna önderlik etti. Ki bu örgütlenmeler, devrimci
bir partinin de çekirdeğini oluşturacaktı. Örgütleyicili-
ğiyle, teorik önderliğiyle giderek öne çıktı. 1901'de
RSDİP'in yayın organı Iskra'da yazı kurulu üyesi oldu.
Lenin takma adını ilk kez burada kullandı. Sürgünler,
ayaklanmalar, yenilgiler, oportünizme, sosyal şovenizme
karşı verilen mücadeleler içerisinde, ayrışmalar ve saf-
laşmalarla Bolşevik Parti’nin yaratılmasına önderlik
etti. Önderi olduğu parti, 1917 Ekim Devrimi’ni ger-
çekleştirdi. 1919’da onun önderliğinde Üçüncü Enter-
nasyonal kuruldu. Dünya devrimci hareketi yeni bir
ivme kazandı. 21 Ocak 1924’te aramızdan ayrıldığında,
dünya halklarına her daim yol gösterecek bir devrim
tecrübesini ve onun teorik ifadesi olan bir öğretiyi
miras bıraktı. Dünyanın tüm devrimcileri, onun tarihsel,
siyasal, teorik mirasıyla sosyalizm uğruna savaşmaya
devam ediyorlar.

Vladimir İlyiç 
Ulyanov (Lenin)

Ayşenur Şimşek

“Biz, sınıflar ortadan kalkıp sosyalizm kurulmadıkça, 

savaşların ortadan kalkmayacağını biliyoruz.”

Vladimir İlyich Lenin



"Yaşamak, 
bir hamalın 
küfesinin ağırlığını 
duyumsayarak 
gülümsemesidir." 

Bir sağlık emekçisi olan, bir SDB savaşçısı
olarak şehit düşen Makbule Sürmeli'nin yazmış
olduğu bu şiirde anlatmak istedikleri en
güzel, en yalın haliyle ne kadar da çok Ay-
şenur'u ifade ediyor. Ayşenur da sırtında
devrimin "ağırlığı"nı tereddütsüzce taşıyıp,
"gülümsemesi"ni hiç eksik etmeyen bir sa-
vaşçı, bir devrim "hamal"ı. 
Devrim hamalı... Devrimin yükünü omuz-
layan, her koşulda yüreği ve beyni Parti
için çalışan, büyük iş, küçük iş demeden her
işe koşan yoldaşlarımızı anlatmaya çalışırken
kullanırız bu kavramı. Ayşenur'u da anlatabilecek
en iyi kavramlardan biridir devrim hamalı. Atı-
lımlarda, darbelerde, ihanetlerde; her koşulda, her
süreçte halka ve devrime bağlı bir Ayşenur vardır. 
'90'lı yıllarda hareketimiz her alanda atılıma geçmiştir. An-
kara'nın bürokrat havası, sarsılmaz denilen statüleri bir bir
kırılmaya başlamıştır Atılımla beraber. Ayşenur bu süreçte
Ankara Dev-Genç'te Birtan'la, Berdan'la, Besat'la, Mustafa
Aktaş'la bu ruhu taşıyanlar içerisindedir. 6 Kasım boykotlarında,
Emperyalist Savaşa Hayır kampanyasında, forumlarda, kitle
gösterilerinde, Newroz kutlamalarında Ayşenur hep vardır. 
Şaşkına dönmüştür düşman. Halkın hesap soran adaleti kar-
şısında beyninden vurulmuştur adeta. Azgınca saldırır. Ope-
rasyonlar, gözaltılar, işkenceler, katliamlar... Ama hiçbiri
engelleyememiştir umudun büyümesini. Düşenler, yarı yolda
bırakanlar, gözlerini gerçeklere kapatanlar, devrime sırtını
dönenler de olmamış mıdır, olmuştur elbette. Ama Ayşenur
gibi tek başına da olsa yükü omuzlamaktan çekinmeyenlerle,
bağlılığını, kararlılığını yitirmeyenlerle büyüdü kavga. Ay-
şenur'un gençlik içerisinde tek başına kaldığı dönemler de
oldu, sıkıntıya düştüğü dönemler de. Tek başına kalmak;
ama tek başınayken bile o büyük ailemizin kopmaz bir
parçası olduğunu hiç akıldan çıkarmadan, devrime dört elle
sarılmak... İşte sessiz, sakin, mütevazı yapılı, coşkusu göz-
lerinden okunan Ayşenur böylelerindendi. Onun devrimci
yaşantısında çokça zorluk çıktı karşısına. Evsiz kalmak,
sokakta sabahlamak ya da kaçkınlıklar, ihanetler, hiçbiri yıl-
dıramadı Ayşenur'u. Gençlik içerisinde bolca laf etmek, "ay-
dın"ca düşünmek, yaşamak revaçtadır. Ayşenur'u böylesi
boş sohbetlerde, boş davranışlarda görmek mümkün değildir.
Hatta o bir çoğuna göre fazla sessiz, sakindir. Ama o dev-
rimciliği hiçbir zaman geçici bir iş, hiçbir zaman tumturaklı
laflar söylemek olarak algılamadı. O, "Tüm yüreğimle

savaşçı olmak istiyorum" diyerek zorlukları, engelleri
aşmasını, etle tırnak gibi devrimle bütünleşmesini bilenlerdendi. 
Ankara, bürokrasinin, memurların kentidir. "Demokratlık"ın
revaçta olduğu, düzen soluna sırtını dayayıp sendikacılık
yapıldığı günlerde Ayşenur devrimci bir sendikal hareket
yaratmanın çabası içerisindeydi. O, Sağlık-Sen'in kurucusu,
örgütleyicisi, yol göstereni oldu.
Yine yoldaşlarını sevmeyi, onlarla tüm güzellikleri paylaşmayı,
ama onların eksikliklerini, olumsuzluklarını düzeltmek için

çaba harcamayı Ayşenur kendine görev edindi. 
Darbecilik dönemi de Ayşenur için yine birçok

zorlukla karşılaştığı, tereddüte düştüğü anlar
yaşadığı bir süreç oldu. Ama yine de açıklı-

ğını, saflığını, temizliğini kaybetmedi.
Darbe ihanetine de başlangıçta içine düş-
tüğü tereddütü yenip, hareketi ve ön-
derliği savundu. İhanete karşı koydu.
Özlem Kılıç'ın darbe ihanetine karşı
aldığı tavır, herkes gibi Ayşenur için
de örnekti. Her şeyiyle kirlenmenin
karşısında, savaşın içinde oldu. 
Her yaşadığı süreçte, karşılaştığı tüm
zorluklarda daha da güçlenmiş, örgü-

tüyle daha da bütünleşmiş olarak çıktı
Ayşenur. Yeni sorumluluk üstlenmekten,

gösterişsiz bir şekilde görevlerini yerine
getirmekten geri kalmadı. "... kendime düne

göre daha fazla güveniyorum. Çünkü benim
hareketim temiz ve ben de onun bir parçasıyım."

Her şey Ayşenur için bu kadar tereddütsüz ve netti. O
yüzden hiçbir engel, hiçbir zorluk onu alıp götüremedi bu
düzene. 

Yoldaşları anlatıyor:
AYŞENUR, bir devrim hamalı

Anıları Mirasımız

Ayşenur Şimşek'e

Senin sıcaklığın yok belki
Belki umut dolu ela gözlerin yok
Ama and olsun ki sana
Coşkun, inancın, sevdan, tertemiz kişiliğin
Direncin ışık oluyor bize... 
Özgür vatan kavgamızda 
Binlerce Ayşenur dolduruyor sokakları
Adın direncin adı 

olarak anılıyor artık... 
...
Seni kaybedip cesedini bir kenara atanlar da
gözlerindeki umudu yok edemediler
Sen, yüzündeki o güzel gülüşünle hep yaşaya-
caksın 
...
Sana söz veriyoruz
sevdan klavuzumuz olacak
Ankara sokakları borcunu ödeyecek...



GELECEKLER

Gelecekler yüreklerini ellerine alıp 
Gelecekler bir seher vakti 
konduların solgun ışıkları sönerken 
Dişler kenetli 
nasırlı eller yumruk yumruk 
güler parıltılı 
ama kinli 
Gelecekler 
ve kapınızı çalacaklar 
Önce uzaktan bir 
uğultu duyacaksınız 
Sonra canhıraş 
bir kalabalık 
Gözleriniz gördüklerine 
inanamayacak 
Gelecekler ve yıkacaklar 
köhnemiş düzeninizi 
Boğazınıza sarılacaklar 
güçlü elleriyle 
Boğazınıza sarılacaklar 
adalet diye 
Boğazınıza sarılacaklar 
ve kan boşalacak gırtlağınızdan

Şiir

KORKUYU GİZLEMEK

Babası oğluna “koyunları bundan sonra sen otlatmaya
götüreceksin” dedi. Oğlu istemeye istemeye kabul etti.
İstemiyordu çünkü korkuyordu. “Sürüye kurt girerse ne
yaparım” diyordu kendi kendine. Korkusunu babasına
söylemedi. Hem kızmasından hem küçük düşeceğinden
korkuyordu. Kurt korkusu içini kemiriyordu. 

O gün koyunları eve erken getirdi. Babası neden bu
kadar erkenden sürüyü getirdiğini sorunca da “kurt gör-
düm” dedi. 

Babası; “yanında köpek var ya oğlum o kovalardı kur-
du.” Oğul; “dört beş taneydiler köpek başa çıkamazdı”
diye savundu kendisini. 

Oğul bunu sık sık yapınca baba oğlunun korktuğunu
anladı ve  “bundan sonra kurt gelirse koyunları eve ge-
tirme, sen bağır kurt var diye ben gelirim” dedi. Oğul
iyice telaşlandı, hem artık eve kaçamayacaktı hem ya-
lanı ortaya çıkabilirdi. Yalanı sürdürmeye karar verdi. Bir
gün gene kurt var diye bağırdı, babası geldi “hani ne-
rede” dedi, “sen gelince kaçtılar” dedi. 

Sonunda olan oldu ve sürüye gerçekten kurtlar gel-
di oğul bağırdı “kurt vaaarr” diye ama babası inanma-
dı ve gitmedi. Kurtlar köpeği boğdular, oğul korkudan
kıpırdayamadı. Kurtlar onu da öldürdüler ve sürüyü te-
lef ettiler. Oğlanın yalanı kendisinin ölümüne, sürünün
de telef olmasına neden oldu.

Sonuç: Korkularımızı ve diğer zaaflarımızı gizle-
memeli, açık olmalıyız. Yoksa çok daha ağır bedel-
ler ödemek zorunda kalabiliriz.

Kıssadan Hisse

Küçük çocuk okula yeni başlamıştı. O

akşam okuldan döndükten sonra yüzünü

buruşturarak şöyle dedi:

-Anneciğim okulda bile yalan söylüy-

orlar. 

-O da ne demek oluyor yavrum? Olur

mu öyle şey? 

-İnanmazsan git de bak. Bizim sınıfın

kapısında birinci sınıf yazıyor. Halbuki

oturacak yerlerin tamamı tahtadan...

Fıkra
Karikatür


