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Cizre’de Bir Bodrumda 
Onar Onar Yakıldık! 

Gazi’de Cizre İçin 4 Gündür 
Sokak Sokak Direniyoruz!

Halk Cephesi, 
Son Bir Ayda, 18 Eylem Yaptı!

20 İşyeri ve Ev, 1 Dernek Basıldı, 
Onlarca Gözaltı Oldu

3’ü Ağır, Onlarca İnsan Yaralandı...

Faşizme Teslim Olmayacağız!
Kürdistan Faşizme Mezar Olacak!

Kürdistan Kürt Halkınındır! 
Yaşasın Kürt Ve Türk Halklarının,

Özgürlük ve Sosyalizm  Mücadelesi! 

Kürdistan’daki Katliamlara  Karşı, En Meşru Hakkımızı; Kürdistan’daki Katliamlara  Karşı, En Meşru Hakkımızı; 
Halkımızı ve Kendimizi Savunma, Direnme Hakkımızı Kullanıyoruz!Halkımızı ve Kendimizi Savunma, Direnme Hakkımızı Kullanıyoruz!

Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş, Sosyal-İş Sendikaları , 
Kurulan Tezgahları  Protesto Ederek DİSK Genel Kurulunu Terk Etti! 

Kürt Milliyetçileriyle Planlanan Kumpasla, 
Kani Beko Başkan, Arzu Çerkezoğlu Genel Sekreter Seçildi!

Patron Sendikacılığına Karşı Mücadele Patron Sendikacılığına Karşı Mücadele 
Patronlara Karşı Mücadeledir!Patronlara Karşı Mücadeledir!

Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz!Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz!
İşçileri Patronların Kölesiİşçileri Patronların Kölesi

Yaptırmayacağız!Yaptırmayacağız!

İşçi Düşmanı Çalışma Bakanı’nı
Genel Kurula Davet Eden, 

Kendi İşçisi Oya Baydak’ı İşten Atan ;

İŞÇİ DÜŞMANI, PATRON SENDİKACILARIİŞÇİ DÜŞMANI, PATRON SENDİKACILARI
YENİDEN DİSK YÖNETİMİNDE!YENİDEN DİSK YÖNETİMİNDE!

BU YÖNETİM MEŞRU DEĞİLDİR!BU YÖNETİM MEŞRU DEĞİLDİR!
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Kürdi̇stan'ın Hesabını Sormaya Genç-Yaşlı Herkes Barikatlara!Kürdi̇stan'ın Hesabını Sormaya Genç-Yaşlı Herkes Barikatlara!
-Kütahya Dev-Genç, "KÜRT HALKINI VE DEVRİM-

CİLERİ KATLİAMLARLA TESLİM ALAMAZSINIZ"

pankartını astı.

-Anadolu Federasyonu, Avusturya'daki Türkiye

Konsolosluğu önünde protesto eylemi yaptı.

-Dersim'de Liseli Dev-Genç, Atatürk Anadolu Li-

sesi sınıflarına yazılamalar yaptı. Dersim Ticaret Li-

sesi'nde bildiri dağıtıldı.

-Dortmund'un Hafen bölgesinde ana caddeye;

"Amed'de, Sur'da, Cizre'de katleden AKP'dir. Hesa-

bını Soracağız" pankartı asıldı.

-Çayan Mahallesi’nde Halk Cepheliler yazılamalar

yaptı.

-İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüşme

yapan Ahmet Davutoğlu protesto edildi.

-Rotterdam'da Türkiye Konsolosluğu önünde

Kürdistan'daki katliamlar protesto edildi.

-Yenibosna'da; "Kürt Halkı Yalnız Değildir" yazı-

lamaları yapıldı.

-Antalya'da Dev-Genç’liler Kapalı Yol'da stant

kurarak katliamlar ve adaletsizliklerle ilgili eylemin

çağrısını yaptılar.

-Gazi Mahallesi Nalbur bölgesine, Cephe imzalı oza-

litler asıldı ve halka; "AKP'nin saldırılarına karşı Cep-

he’ye silah getirin" çağrısı yapıldı.

-Berkan Abatay-589 Spor Merkezi pankart asarak

Amedsporlu Deniz Naki'yi destekledi. Amedspor'a des-

tek maçı yaptı.

-8 Şubat'da Cizre Katliamına karşı Halk Cephesi-

nin yapacağı yürüyüş öncesi polis halka ve Halk Cep-

heliler'e saldırdı. Gazi Özgürlükler Derneği’ni polis

ablukaya aldı.

Gazililer polisle çatıştı.

-8 Şubat günü Cizre’deki katliamı protesto etmek

için Küçükarmutlu'da yürüyüş yapıldı.

-8 Şubat günü Çayan Mahallesi'nde Cizre'de dev-

letin yaptığı katliama karşı yürüyüş düzenlendi. So-

kullu Caddesi tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yü-

rüyüş sırasında esnafın yüzde 90'ı kepenklerini ka-

patarak yürüyüşe destek verdi.

-Sarıgazi'de Halk Cepheliler, 9 Şubat günü tence-

re-tava ve ışık söndürme eylemleri yaptı. 

-İkitelli Halk Cephesi'nin yapacağı yürüyüş önce-

si polis mahalleyi abluka altına aldı. İkitelli Özgürlük-

ler Derneği'ne saldırdı.

-Esenyurt Halk Cephesi'nin düzenlediği ışık sön-

dürme eylemine polis saldırdı.

-Gülsuyu'nda; "KÜRDİSTAN'I YERLE BİR EDEN

AKP'DEN HESAP SORACAĞIZ! KÜRDİSTAN'DA

TEK YOL DEVRİM" pankartı asıldı. 

-Atina'da Kürt halkına yönelik katliamları protes-

to için yürüyü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Halk Cep-

hesi de katıldı.

-14 Şubat günü Gazi Mahallesi’nde katliamlara kar-

şı yapılacak olan yürüyüş öncesi polis saldırdı. 

-14 Şubat günü polis saldırısının ardından  mas-

keli özel harekat polisleri ile Cephe milisleri arasın-

da silahlı çatışma çıktı. 1'i ağır olmak üzere 3 polis ya-

ralandı.

-15 Şubat günü Gazi Mahallesi’nde yapılacak yü-

rüyüş başlamadan AKP'nin katil polisleri saldırıya geç-

ti.

-16 Şubat günü Gazi Mahallesi’ne Halk Cephesi’nin

yaptığı yürüyüş çağrısı öncesi katil polis halka saldır-

dı. Çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı. 

-Küçükarmutlu, Esenyurt, Gülsuyu Halk Cephesi

ile Halkın Mühendis Mimarları, TAYAD faşizme

teslim olmama, direnişe katılım çağrısının da oldu-

ğu açıklamalar yayınladı. 



35 Sanatçıyız Biz: Çocuklarımızı AKP
faşizminin ellerine bırakmayalım!

36 Liseliyiz Biz: Ailelerimizi
mücadelemizin bir parçası yapacağız

37 Gençlik Federasyonu: Halk düşmanı
faşist AKP, YÖK’ü kaldıramaz!

38 Savaş ve Biz: Savaşçı militandır

39 AKP: "Polisin elini soğutmayalım"

41 Hayatın Öğrettikleri: Kanseri yenme
mücadelemde yoldaşlarım güç verdi

42 Bir avuç kömür için bir ömür verenler,
alınteri için direnmesini iyi bilirler!

44 Ülkemizde Gençlik

46 Halkın Hukuk Bürosu avukatları:
"En büyük zafer direnmektir!"

48 Şafaklar, Dilek için de gelecek!

49 Gazi Halk Bahçesi kuruluyor!

50 Devrimcilere ve halka yönelik
saldırıları karşılıksız bırakmayacağız

51 Umudun sesini halka ulaştırıyoruz!

53 Avrupa’da Yürüyüş

55 Avrupa’daki Biz: "Taciz"
bahanesiyle ırkçılığı körüklediler,
yabancıların haklarını gasp ettiler!

56 Yitirdiklerimiz...  

İİ ç i n d e k i l e r
20 Öğretmenler işsiz,

öğrenciler öğretmensiz!
Sorumlusu AKP faşizmidir!

21 Halkın Mühendis Mimarları:

Halkın mühendis mimarı olmak

22 Sorunlar/Çözümler:
Pratik ve çok yönlü olmak için
ufkumuzu genişletmeliyiz...

23 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
10 maddelik plan, Kürt halkını
ve taleplerini yok sayma planıdır

25 Kamu Emekçileri Cephesi:
AKP’nin reform dediği,
kamu emekçilerinin köleliğidir!

26 Röportaj: Emekçi Meclisi

27 Çocuklarımızı katleden, fuhuşa

sürükleyen emperyalizmdir!

28 Halk Meclisleri halkın meclisidir

29 10 Soruda: Eğitim

31 Devrimci İşçi Hareketi:
DİSK’in 15. Genel Kurulu

işçilerden kaçırıldı!

34 DİSK Genel Kurulu, DİSK’in

düzene nasıl koşar adımlarla

gittiğini gösterdi!

7 Halk Cephesi: Katledilen Kürt

halkımızın hesabını, yeni

direnişler yaratarak soruyoruz!

9 Gücümüzü birleştirerek, öfkemizi

büyüterek savaşıyoruz!

11 Biz Diyoruz ki:
Mahallelerde örgütlenmeliyiz

12 Feda geleneğimiz kitleselleşiyor

13 Katillerin "adalet" oyununa

izin vermedik!

14 Halk Cephesi: Çağlayan

Adliyesi’ni hesap sorma
alanına dönüştürdük!

15 Dilek Doğan diyor ki: "Galoş

giyin! Amerikan postallarınızla

mahremimize ayak basmayın!"

16 Mahallelerde örgütlenmek tercih

değil, zorunluluktur! -4-

19 Tekelleri düşündüren halkın

yoksulluğu değil, ayaklanma
ve devrim korkusudur!

4 Patron sendikacılığına karşı
mücadele, bu düzene karşı
mücadeleden ayrı değildir!

Kürdistan Faşizme Mezar Olacak!



DİSK’in 15. Genel Kurulu 12-13-
14 Şubat 2016 tarihinde İstanbul Pendik
Green Park Hotel’de yapıldı. 

İşçilerden kaçırılan bir DİSK Genel
Kurulu daha geride kaldı. İşçilerden
nasıl kaçırıldı?

Patron sendikacılarının klasiğidir;
genel kurulları işçilerin rahatça gele-
bileceği salonlarda değil, 5 yıldızlı
otellerde yaparlar.

Buralara işçiler davet edilmez. Pat-
ron sendikacıları işçilerin gelmemesi
için ellerinden geleni yaparlar. Kendi
koruma orduları yoksa polisten yardım
isterler, işçilerin, devrimci işçilerin
önüne barikat örerler. İşçilerden kor-
karlar çünkü. Buralarda işçileri de ko-
nuşturmazlar.

Patron sendikacıları genel kurullara
işçileri değil patronları, düzen partile-
rinin temsilcilerini, dahası faşist parti-
lerin yöneticilerini, işçilerin kanını
emen, sömüren, baskı politikalarını ha-
yata geçiren işçi ve halk düşmanı iktidar
partisinin yöneticilerini çağırırlar, davet
ederler, konuştururlar. 

Genel kurullar işçilerin sorunlarının
tartışılması gereken, ülke sorunlarının
tartışılması ve çözümler üretilmesi ge-
reken bir anlamda eğitim alanıdır da.
Ancak patron sendikacıları genel ku-
rulları sadece koltuk hesapları yaptıkları,
kulis faaliyetleri yürüttükleri seçim
alanlarına indirgerler.

Devrimci sendikacılara konuşma
hakkı tanımazlar.

Kısacası bir oldu-bittiye getirip kol-
tukları paylaştıkları yerlerdir genel ku-
rullar.

DİSK’in 15. Genel Kurulu’nda ya-
şananlar da bunlar oldu.

Buralara işçileri davet etmeyenler
işçi ve halk düşmanı AKP’nin Çalışma
Bakanı Süleyman Soylu’yu davet ettiler.
DİSK Genel Başkanı olan Kani Beko,
Süleyman Soylu’yu kapıda bizzat öpe-

rek karşıladı. 
Süleyman Soylu geldiği genel ku-

ruldan “Katil Hırsız AKP", “Katil Hırsız
Erdoğan" sloganları atılması nedeniyle
koşarak çıkıp gitmek zorunda kaldı. 

Süleyman Soylu gibi halk düşmanı,
işçi düşmanı bir hükümetin bakanını
çağıran patron sendikacısı DİSK yöne-
timi, Süleyman Soylu’yu protesto eden
işçi delegelerini susturmaya çalıştı.

Bu tablo DİSK’in içinde bulunduğu
tablonun ifadesidir. DİSK’in işçilerden
uzaklığının, işçilerin mücadelesiyle hiçbir
alakasının kalmadığının ifadesidir.

İşçi düşmanı, halk düşmanı AKP
ile işbirliği yapanlar, işçiler lehine
hangi mücadeleyi verebilir? 

Devrimci İşçi Hareketi olarak patron
sendikacılığına karşı bir mücadele yü-
rütüyoruz. Oya Baydak, genel kurulun
yapıldığı günde direnişinin 223. gü-
nündeydi. Yaklaşık 8 ay, 223 gündür
işi için direniyor.

Patron sendikacıları Kani Bekolar,
Arzu Çerkezoğlular genel kurul kür-
sülerinden “işçi dostuyuz" lafları edi-
yorlar. Bu mu sizin işçi dostluğunuz? 

Kendi işçisini işinden atan, linç et-
tiren sendikacı değil patrondur, patron
sendikacısıdır. Kendi işçisini işten atan,
linç ettiren sendikacı işçinin haklarını
savunamaz, işçiye düşmanlaşmıştır.

10 Ekim tarihinde Ankara’da dü-
zenlenen Emek, Barış, Demokrasi mi-
tinginin düzenleyicileri arasında
DİSK’de vardı. Ülkemiz tarihinin en
büyük kitle katliamlarından biri yaşandı
Ankara’da. 100’ün üzerinde insanımız
katledildi. Yüzlercesi yaralandı.

İşçileri, emekçileri, aydınları, de-
mokratları, halkımızı 10 Ekim’de An-
kara’daki mitinge çağıran, mitinge gö-
türen DİSK, bu katliamın hesabını sor-
mak için hiçbir şey yapmadı. 

Faşizmin katliamlarla yaratmaya
çalıştığı pasifikasyonun sorumlularından

PPATRON SENDİKACILIĞINA KARŞI MÜCADELE,PATRON SENDİKACILIĞINA KARŞI MÜCADELE,
SÖMÜRÜ VE ZULÜM DÜZENİNE KARŞI MÜCADELEDEN AYRI DEĞİLDİR!SÖMÜRÜ VE ZULÜM DÜZENİNE KARŞI MÜCADELEDEN AYRI DEĞİLDİR!

İşçi Düşmanı AKP’li Bakanı Genel Kuruluna Davet Edenİşçi Düşmanı AKP’li Bakanı Genel Kuruluna Davet Eden
Katliamlar, Hak Gaspları Karşısında Susan ve SeyredenKatliamlar, Hak Gaspları Karşısında Susan ve Seyreden

Kendi İşçisini İşten Atan Sendikacılık Patron Sendikacılığıdır!Kendi İşçisini İşten Atan Sendikacılık Patron Sendikacılığıdır!

� DİSK’te hakim olan
politika Kürt milliyetçilerinin
reformist uzlaşmacı
politikaları ile düzen partisi
CHP’nin düzen politikalarıdır.
Bu politikanın özü de
uzlaşmacılık, teslimiyet,
düzene ve patronlara
hizmettir.

� Kürdistan’da
katliamlar devam ediyor.
DİSK yönetiminin söylediği
tek şey “barış”, “barış”,
“barış”…

� “En kötü sendika
bile sendikasızlıktan iyidir”
diyerek “en kötü
sendikacılık” meşrulaştırıldı. 

� Sendikal mücadele
uzun bir süreçtir dibe
vurmuştur. Hiçbir kazanım
elde edilemediği gibi var
olan kazanımlar da birer
birer yitirilmektedir. Ciddi bir
örgütsüzlük söz konusudur.
DİSK’in durumu böyledir.

� Tıkanan, iflas eden,
kriz yaşayan; reformist,
oportünist, sarı, işbirlikçi,
patron sendikacılığıdır.

� İşçi sınıfının
mücadelesinin önünü açacak
olan devrimci politikalardır,
devrimci sendikacılıktır.

PATRON SENDİKACILIĞINA KARŞI MÜCADELE4



biri de DİSK yönetimidir. Patron
sendikacısı DİSK yönetimi, faşizmin
katliamla yapmaya çalıştığı politikaya
suskun ve seyirci kalarak, hesap sor-
mayarak hizmet etmiştir. 

İşçi sınıfı tarihin en büyük saldı-
rılarından birini yaşıyor. Can kan
bedeli kazanılmış hakkı, tazminat
hakkı elinden alınıyor. Kıdem taz-
minatı emeğimiz, geleceğimiz, iş gü-
vencemizdir dedik. DİSK yönetimi
bu saldırıyı da seyretmektedir. Sözde
kıdem tazminatı ile ilgili kampanya
başlattıklarını söylüyorlar. Meclisi
işgal edeceklermiş. Yalan söylüyorlar.
İktidarın hemen her saldırısını olduğu
gibi bu saldırıyı da seyredeceklerdir.
Görüntüyü kurtarmak adına göster-
melik birkaç protesto ve açıklamayla
geçiştireceklerdir.

İşçinin kıdem tazminatı gitmiş pat-
ron sendikacıları için önemli değildir.
Kıdem tazminatı kaldırılsa da, işçilerin
pek çok hakkı gasp edilse de onlar
bugüne kadar yaptıkları gibi koltukla-
rında oturmaya devam edeceklerdir.

Kürdistan’da katliamlar devam
ediyor. DİSK yönetiminin söylediği
tek şey “barış”, “barış”, “barış”…
Faşizme karşı savaşıldığında şiddete
karşı olmayı hatırlayanlar kendi iş-
çisine şiddet uygulamaktan geri kal-
mıyorlar.

Patron sendikacılarının Kürt hal-
kının haklarıyla, kurtuluşuyla da hiç-
bir ilgisi yoktur. Düzen içi çözüm
dışında bir politikaları yoktur.

Bir kez daha soruyoruz! Emekten,
emekçilerden yana olduğunu söyleyen
bir sendika, emekçilerin haklarını
gasp eden bir bakanı nasıl çağırabilir? 

Bunca katliama, işçi ve halk düş-
manı politikalara nasıl sessiz kala-
bilir?

Kendi işçisini nasıl işten atabilir?
Tüm bu soruların tek bir cevabı

vardır; evet bunları yapabilir. Ve bun-
ları yapanların adı da bellidir, patron
sendikacıları. 

DİSK’te hakim olan politika, Kürt
milliyetçilerinin reformist uzlaşmacı
politikaları ile düzen partisi CHP’nin
düzen politikalarıdır. Bu politikanın
özü de uzlaşmacılık, teslimiyet, dü-
zene ve patronlara hizmettir.

Patron Sendikacılığı, İşçi
Düşmanlığında Bir İleri
Adımdır, Son Adımdır!

“En kötü sendika bile sendika-
sızlıktan iyidir" derler.

Hayır, bu anlayış yanlış bir anla-
yıştır. Patron sendikacılığına gelişme
zemini sunan çarpık bir anlayıştır.
Örneklerini sayısız kez yaşadık ve
yaşamaya da devam ediyoruz.

“En kötü sendika bile sendika-
sızlıktan iyidir" diyerek, “en kötü
sendikacılık" meşrulaştırıldı. Devam
eden anlayış en uç boyuta, yani
patron sendikacılığına vardı.

İşçi mücadelesini satan, direnişini
kıran, direnişi kırmak için patronla
açıktan işbirliği yapan, patronların
yöntemi olan provokasyonu, tehdidi
ve işçilere karşı açık saldırıyı kullanan
bir sendika iyi olamaz. Hiç yoktan
iyidir denemez böyle bir sendikaya
ve sendikacılığa.

Tüm bunlar reformist sendikacılığı
çok çok aşan bir durumdur. Patron
sendikacılığı artık son noktadır. İşçi
düşmanlığıdır.

Patron sendikacılığı ile patronların
iktidarı, devrimci sendikacılığı tas-
fiyede ortak hareket ederler. 

Faşizm bunu, devrimci sendikacıları
katlederek, tutuklayarak, devrimcilerin
örgütlenmelerine saldırarak, ideolojik
saldırı araçlarını kullanarak yapar. Pat-
ron sendikacıları uzlaşmacı, teslimiyetçi
politikaları hakim hale getirerek, dev-
rimci sendikacıları faşizme ihbar ederek,
sendika ve şubeleri feshederek, faşizmin
yaptığı gibi devrimci sendikacıları
işçiler nezdinde “terörist”, “provokatör”
vb. göstermeye çalışarak, devrimci işçi
ve sendikacılara karşı fiziki şiddet uy-
gulayarak, provokasyonlar düzenle-
yerek yapar. Ve tüm bunları işçilerin
cephesinden, işçilerin adına, işçilerin
çıkarını düşündüğünü söyleyerek yap-
maktan da geri durmaz. 

Patron Sendikacılığına
Karşı Mücadele,
Patronlara ve İktidarlarına
Karşı Mücadeleden
Bağımsız Değildir!

Patron sendikacılığına karşı mü-

cadele ediyoruz. Kimileri bu yakla-
şımımızı sert buluyor. AKP faşizminin
her alanda emekçilere, işçilere, onların
örgütlenmelerine, sendikalarına top-
yekün ve azgınca saldırdığı bir süreçte
bu sendikacılığa yönelttiğimiz eleş-
tirileri, verdiğimiz ideolojik müca-
deleyi anlamıyorlar.

Her şeyden önce bunların kavra-
madıkları ideolojik mücadeledir, ideo-
lojik mücadelenin önemidir. İdeolojik
mücadeleyle pratik mücadele ara-
sındaki bağdır.

İşçi sınıfı mücadelesinin yükseldiği
süreçler, ideolojik mücadelenin de
berrak biçimde yürütüldüğü süreçler-
dir.

İdeolojik mücadele saflaştırır, ay-
rıştırır ve netleştirir. İşçi sınıfı ile
sınıf düşmanlarımız arasındaki çizgiyi
kalınlaştırır. Mücadelenin doğru bir
rotada ilerlemesini sağlar. İşçi sınıfı
içindeki sapma anlayışları, burjuva
sınıfına hizmet eden çarpık anlayışları
ortaya sererek, işçi sınıfı mücadele-
sinde devrimci anlayışı hakim hale
getirir.

Bunların olmadığı yerde ise sen-
dikal mücadele, bir bütün olarak işçi
sınıfı mücadelesi de belirsizleşir.
İktidar mücadelesinden uzaklaşmak,
dolayısıyla işçi sınıfının kurtuluşundan
uzaklaşmak bir yana; günlük çıkarlar
için, ekonomik çıkarlar için mücade-
lede dahi kazanım elde edilemez, ka-
zanımlar korunamaz. Politik gerilik
kaçınılmaz hale gelir. Örgütsüzlük
hakim hale gelir. Patronların, onların
iktidarının savunucusu olunur.

Bu sendikal mücadelede de bir
tıkanmanın, krizin ifadesidir. Nitekim
bugün içinde bulunulan durum da
budur.

Sendikal mücadele uzun bir sü-
reçtir, dibe vurmuştur. Hiçbir kazanım
elde edilemediği gibi var olan kaza-
nımlar da birer birer yitirilmektedir.
Ciddi bir örgütsüzlük söz konusudur.
İşçi sendikaları; işçilerin haklarını
gasp eden, işçi düşmanı iktidarın sa-
vunucusu, destekçisi, onun emek
düşmanı politikalarına hizmet eden
durumunda olup, işçilerini de buna
ortak etmiştir. Hak-İş, Türk-İş, Me-
mur-Sen vb. sendikaları ve genel
olarak da DİSK’in durumu böyledir. 

21 Şubat
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Tıkanan, iflas eden, kriz yaşayan
reformist, oportünist, sarı, işbirlikçi,
patron sendikacılığıdır.

İşçi sınıfının mücadelesinin önünü
açacak olan devrimci politikalardır,
devrimci sendikacılıktır. Bu sendi-
kacılık, patron sendikacılığına ve her
türden uzantısı anlayışlara karşı uz-
laşmaz ideolojik mücadeleyle gelişip
büyüyecektir.

Patron sendikacılığının, faşist dü-
zenin tüm tasfiye ve saldırılarına
karşı direnişleri büyütmek, yeni di-
renişler yaratmak; dostu düşmanı
göstermek, patron sendikacılığının
işçi düşmanı yüzünü teşhir etmek;
devrimci politikalarla kazanılacağının
gösterilmesi açısından direnişlerin
önemi büyüktür.

Patron sendikacılığı işçi sınıfı mü-
cadelesini halkın mücadelesinden de
koparır ve yalnızlaştırır. Bu noktada
işçi sınıfı ile tüm halkın mücadelesinin
bağını kurmak oldukça önemlidir. İşçi
sınıfının misyonu, emekçi halkın mü-
cadelesine önderlik etmektir.

İşçi sınıfına devrimci politikaları
taşımak, örgütlülüklerinin önünü aç-
mak, patron sendikacılığını aşmak
açısından İşçi Meclisleri yaratmak
ve yaygınlaştırmak da olmazsa ol-
mazdır. İşçi sınıfı bu politikalar içinde
gücünü görecek, örgütlenmenin ve
mücadele etmenin önemini kavra-
yacaktır.

Sonuç Olarak;
�� Kendi işçisini işten atan bir sen-

dikacı, işçilerin hakkını savunamaz.
� Patron sendikacılığı, düzen

sendikacılığının geldiği son noktadır. 
� Patron sendikacılığına karşı

mücadele, patronlara karşı mücade-
leden ayrı değildir. İşçi sınıfının mü-
cadelesi, patron sendikacılığına karşı
ideolojik mücadeleyi cepheden ve
uzlaşmaz biçimde sürdürerek büyü-
yüp gelişecektir.

� Uzlaşmaz ideolojik mücadeleyi
sürdürmek; işçi direnişlerini büyütüp,
yenilerini yaratmak; devrimci poli-
tikalarda ısrar etmek; İşçi Meclisle-
rinde örgütlenmek; işçi sınıfının mü-
cadelesini tüm halkın mücadelesiyle
birleştirmek, işte patron sendikacılı-
ğını yok edeceğimiz zemin budur. 

Suriye Halk Cephesi Suudi Arabistan’ın Suriye’ye
askeri müdahale girişimleri ile ilgili açıklama yaptı. 15
Şubat’ta yapılan açıklamada kısaca şunlar ifade edildi:
“Suriye’de IŞİD’e (Irak-Şam İslam Devleti) yönelik ope-
rasyonlara Suudi Arabistan’ın da destek vereceği haberleri
gündemde. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, IŞİD
karşıtı koalisyonun kara kuvvetlerinin konuşlanmasına
karar vermesi durumunda, kendilerinin de,  özel kuvvetlerini
Suriye’yi göndermek istediklerini açıkladı.

Suriye sokak sokak, semt semt, il il vatan savunmasını
sürdürürken, Suudi Arabistan gibi insan haklarından ve
demokrasiden habersiz, yönetenleri zenginlik ve şatafat
içinde yaşarken yoksulluk oranının % 40’lara ulaştığı
bir ülke Suriye’ye müdahale etmekten söz edemez bile… 

Amerikan işbirlikçisi Suudi Arabistan  IŞİD’e verdiği
onca mali destekten sonra şimdi de IŞİD’de karşı mücadele
ediyorum yalanlarına kimseyi inandıramaz. Suudi Arabistan
yönetimi kendi iradesiyle tek bir adım atamayacak kadar
işbirlikçiliğe batmış bir ülkedir. Suriye’ye müdahale etmesi
durumunda bir daha battığı pisliğin içinden çıkamayacak
kadar ağır bir bedel ödeyecektir. Bunu Suriye Dışişleri ve
Gurbetçiler Bakanı Muallim de aynı şekilde ifade etmiştir,
“Tabutlarla geri dönerler” diye.

Ülkemizde işbirlikçi, katliamcı Erdoğan yönetiminin
ülkemizi sokmaya çalıştığı savaşa halklarımız izin verme-
yecektir. Yoksul Suudi Arabistan halkının başdüşmanı da
Amerika’dır. Halkların ortak düşmanı Amerikan emperya-
lizmine karşı halkların ortak mücadelesiyle cevap vermeliyiz.
Emperyalizmin oyunlarına ortak olmayalım. Suriye’nin
haklı ve onurlu vatan savunması, dünya halklarının destek-
lemesi ve dayanışma içinde olması gereken bir mücadele-
dir.”

Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi ve
Hakkı İşçinindir

Şişli Belediyesi İşçi Meclisi işçileri, 17 Şubat'ta be-
lediyenin birimlerinde işçi arkadaşlarına bu dönem
gerçekleşecek olan TİS (Toplu İş Sözleşmesi) görüşmeleri
ile ilgili görüşlerini açıklayan ve kadro hakkına sonuna
kadar sahip çıkmaları gerektiğini belirten bildirilerini
dağıttı. Şişli Belediyesi’nin temizlik işlerinde gece ve
gündüz vardiyasında çalışan işçilere, Makine İkmal
Bölümü’ndeki işçilere,  Fen İşleri işçilerine, Veteriner-
likteki işçilere, Belediye Başkanlığı binasındaki işçilere
ve işçi servislerine ve Atlas Taşeron işçilerine toplam
700 bildiri dağıtıldı. Temizlik Birimi gece vardiyasında
işçi toplantısı yapıldı. TİS ile ilgili işçi toplantılarına
İşçi Meclisi olarak devam edileceği belirtildi.

Amerika ve Uşağı Suudi Yönetimi; 
Kanlı Ellerinizi Suriye Halkının Üzerinden Çekin!

Yürüyüş

21 Şubat
2016

Sayı: 509

PATRON SENDİKACILIĞINA KARŞI MÜCADELE6



Faşist AKP’nin halk düşmanı
katil polisleri, bugün (14 Şubat 2016)
Gazi Mahallesi’nde Kürdistan’daki
katliamlara karşı gerçekleştireceğimiz
yürüyüş için toplanma devam ederken
saldırmaya başlamıştır. Saldırıyla
beraber Cepheliler ve Gazi halkı di-
renişe geçerek; Cizre’nin, Sur’un,
Kürdistan’da katledilen halkımızın
hesabının nasıl sorulması gerektiğini
göstermiştir.

Katliamların hesabını; faşizme
karşı yeni direnişler örgütleyerek,
yeni ayaklanmalar, serhildanlar ya-
ratarak;  faşizmin halka karşı açtığı
savaşa karşı,  halkın savaşını büyü-
terek sorabiliriz.

Halk düşmanı katil polisler saat
14.00’dan beri saldırılarını sürdürü-
yor. Halk Cephesi kitlesinin, Gazi
halkının üzerine gerçek ve plastik
mermilerle saldırıyor. Tam teçhizatlı
Özel Harekat Polisleri araçlarından
inerek hedef gözeterek halkı tarı-
yorlar. Şu ana kadar 3 insanımız
gerçek ve plastik mermilerle yara-
landı. Katil polisler Cemevi binasına,
yaralıların bulunduğu hastaneye de
gaz bombalarıyla saldırdı.

Yönetememe krizi ve siyasi tü-
kenişi her geçen gün daha da boyut-

lanan faşist AKP, katliamlarını sür-
dürerek halkımızı sindirmek ve teslim
almak istiyor. Kürt halkımızın ve
halklarımızın direnme dinamiklerini
bütünüyle tasfiye etmek istiyor…

Katliamlar karşısında direnişler
örgütleyen,  dayanışmayı örgütleyen,
hesap soran bir halk teslim alınamaz.
Direnme dinamikleri zayıflamaz;
aksine direndikçe, dayanışma örgüt-
lendikçe direnme dinamikleri daha
da gelişir.  Yeni direnişler, yeni is-
yanlar halklarımızı faşizmin saldırıları
karşısında daha güçlü ve yenilmez
kılar. 

Faşizm ve tüm egemen sınıflar
yüzlerce yıllık iktidarda olma ve
sınıf savaşımı deneyimiyle bu ger-
çeğin farkındadırlar. Bu gerçeğin
farkında olarak politika belirliyor,
hareket ediyorlar.  Teslim alma sal-
dırılarına karşı gelişen her türlü karşı
koyuşu,  direnişi, hesap sorma ira-
desini ve dayanışma tavrını boğmaya
çalışıyorlar. Faşizmin saldırılarındaki
sürekliliğin ve pervasızlığın bir nedeni
de budur.

“Bugün Kürdistan’da saldıran fa-
şizm yarın batıda da saldıracak” tes-
piti yanlıştır. Faşizm bir bütün olarak
tüm ülkede ve tüm halkımıza karşı

Cizre’nin, Sur’un,Cizre’nin, Sur’un,
Katledilen Katledilen 

Kürt Halkımızın Hesabını Kürt Halkımızın Hesabını 
Gazi’de Yeni Direnişler Gazi’de Yeni Direnişler 
Yaratarak Soruyoruz!Yaratarak Soruyoruz!

Halk Cephesi

21 Şubat
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savaş açmıştır. Savaşın ve saldırıların
boyutu, aldığı biçim, faşizmin psi-
kolojik savaşta kullandığı demagojik
argümanlar değişiklikler gösterebilir.
Böyle de olmaktadır ancak savaş her
yerde sürmektedir. Cizre, Armut-
lu’dur… Sur, Gazi’dir… Faşizm, her
yerde faşizmdir ve halk düşmanıdır,
katildir, katliamcıdır…

Faşizmin halkı teslim almak için
geliştirdiği baskı ve katliam politi-
kaları, uzlaşma ve barış çağrılarıyla
değil, şu ya da bu emperyalist güçten
çözüm talep ederek değil, her yerde
faşizme karşı direnerek püskürtüle-
bilir.

Faşizme Teslim 
Olmayacağız!

Halk Düşmanı AKP ve Katil Po-
lisler;

GÜNAY ÖZARSLAN’IN CENA-
ZESİ İÇİN YARATTIĞIMIZ 80 SA-
ATLİK DİRENİŞİ UNUTMAYIN!
SALDIRILARINIZA KARŞI DAHA
BÜYÜK DİRENİŞLER YARATA-

CAĞIZ!
“Hedef Karakol!” diyen Ali Haydar

Çakmaklar’ımızı unutmayın! Gazi
Ayaklanması’nı unutmayın! Yeni ve
daha güçlü ayaklanmalar yaratacak
bu halk!

Fedayı kuşanan kahramanları, halk
çocuklarını unutmayın!

Direniş daha da büyüyerek sürecek.
Katliamların, katledilen ve yaralanan
tüm insanlarımızın hesabını; faşizme
karşı yeni direnişler örgütleyerek,
yeni ayaklanmalar, serhıldanlar ya-
ratarak;  faşizmin halka karşı açtığı
savaşa karşı,  halkın savaşını büyüterek
soracağız.

YAŞASIN GAZİ DİRENİŞİMİZ!
KÜRDİSTAN FAŞİZME
MEZAR OLACAK!
GAZİ FAŞİZME
MEZAR OLACAK!
KAHROLSUN FAŞİZM
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

14 ŞUBAT 2016

Mahallelerimizde Yozlaşmaya İzin
Vermeyeceğiz...

Gazi Mahallesi Eski Karakol durağının yakınlarında
6 Şubat'ta şüpheli hareketlerde bulunan iki kadın Halk
Cepheliler tarafından fark edildi. Mahalleye gelme ne-
denleri çelişkili anlatımlarından anlaşılan iki kadın to-
katlanarak cezalandırıldı. 

Kadınlardan biri uyuşturucu madde kullandığı için
olay yerinde kriz geçirdi ve bunun üzerine hastaneye
götürüldü. Bunun üzerine açıklama yayınlayan Gazi
Halk Cephesi kısaca şu sözlere yer verdi; “…yozlaşmaya
karşı mücadele etmek zorundayız... Bugün burada gör-
düğünüz iki genç kadın düzenin yozlaştırma politikalarının
sonucunda bedenlerini teşhir ederek, satarak yaşamlarını
sürdürüyor, uyuşturucu madde kullanıyor. Gazi Mahal-
lesi’nde yozlaşmaya izin vermeyeceğiz, mücadeleye
devam edeceğiz bu mücadelede sizler de olmak zorun-
dasınız. Çünkü insan kalabilmek, temiz kalabilmek için
yozlaşmaya karşı mücadele etmek zorundayız.”

���

Gazi Cephedir Mücadeledir!
Ey katiller sürüsü irademizi sınamayın! Biz irademizi,

şehidimiz Günay’ın cenazesinde zaferle sonuçlanan 80
saatlik direnişimizle tüm dünyaya ispat ettik!

Gazi Cephe milisleri, herkesi Gazi Mahallesi’ne
sahip çıkmaya çağırarak bir açıklama yayınladılar.

Yaptıkları açıklamada;
"Gazi Mahallesi’nde katliam yapmaya çalışan polise

karşı direnişi büyütelim. Katil polisleri inlerine sokana
kadar, mahallemize sahip çıkmaya, direnmeye çağırıyoruz!
Cizre’de halkımızı onar-onar katleden, yakan, evlerini
başına yıkan katiller bugün de mahallemizde insanlarımızı
hedef alarak tarıyor. Cizre’nin de, bu zulmün de hesabını
soracağız… 

Ey halk düşmanları, sizleri inlerinize sokacağız önce,
sonra düzeninizi de inlerinizle beraber yıkacağız. Halka
karşı işlediğiniz hiçbir suç cezasız kalmayacak" denil-
di.

İhtiyaç listesi yayınlanarak halk desteğe çağrıldı.
Buna göre ihtiyaç listesi : Limon, Çarşaf, Battaniye,
Kıyafet, Çorap, Süt , Talcid, Gaz Maskesi.

Yürüyüş
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14 Şubat günü Halk Cephesi
"Kürdistan'daki katliamları" protesto
etmek için düzenleyeceği yürüyüşün
hazırlıkları başladığı andan itibaren
polisin saldırılarıyla karşı karşıya
kaldı. 13 Şubat Cumartesi günü polis
her yerde baskınlar düzenledi, mal-
zeme aradı. "Pazar gününe kadar ba-
sılmadık yer bırakmayacağız" söz-
leri aslında Gazi halkından duy-
dukları korkunun da ifadesiydi. 

Cepheliler de yürüyüş için ha-
zırlıklarını yapıyorlardı: Sloganlar,
güvenlikçiler, sağlıkçılar...Yürüyüşün
hedefi pankartımızı açarak cadde
boyunca yürümek ve cemevi önüne
gelerek açıklamayı yaparak bitirmekti. 

Polis her tarafı basıp etrafta terör
estirmeye çalışadursun Gazi halkı
derneğe sahip çıkıyordu. 12 Şubat
günü milisler ateş açınca polisler
akrebe binerek kaçtılar. Bu arada
derneğin polis tarafından basıldığını
sanan üç teyze nefese nefese ellerinde
taş ve sopalarla koşarak derneğin
önüne geldiler. Derneğin basılma-
dığını duyunca da sevindiler. Ku-
rumlarımıza en küçük bir saldırı ha-
zırlığının halkın böylesine sahiplen-

mesini açığa çıkardığını görmek çok
güzeldi. Bu duygu tüm Cephelilerin
halka duydukları sorumluluğu daha
da büyütüyor. 

14 Şubat günü polisler sabah sa-
atlerinde sokak aralarında akrep ve
TOMA’larla gezerek gövde gösterisi
yaptılar.

Öğlen saatlerindeyse Gazi Ma-
hallesi girişinde özel harekat timleri
yolu kapatarak Gazi'ye giren tüm
araçları kontrol etmeye başladılar.

Öğlen saat 14.00 civarı Toplum
Tıp Merkezi yan sokağında zırhlı
polis araçları ve özel harekat polisleri
dolaşmaya başladı. Ellerinde silah-

larıyla gövde gösterisi yapıyorlardı. 

Saat 15.00'da kitle Halk Mec-
lisi önünde toplanmaya başlamıştı.
14.45'te ilk saldırı başladı. Üç
akrep ve bir TOMA gaz atıyor ve
su sıkıyordu. Gazi halkının biraraya
gelmesini istemiyorlardı. Her tarafı
gaza boğdular. Havada dolaşan
helikopterler, zırhlı araçlardan atı-
lan ses bombaları, Gazi halkına
yönelik yapılan anonslarla topye-
kun bir saldırıya başladılar.

Çatışma Gazi'nin tüm sokak-
larına yayılarak devam etti. Saat
16.00’da kitle Gazi Cemevi'nde
tekrar toplanmaya başladı. Akrep-
ler, TOMA’lar, ural tipi araçlar
sokak aralarına üçer üçer girerek
gözaltı yapıyorlar ve sürekli ateş
açıyorlardı. Kullandıkları gerçek
mermiydi. Toplum Tıp Merkezi'ni

B İ Z  H A L K I Z !
Kürdistan'da,  Gazi’de, Bodrum Katlarında, Kürdistan'da,  Gazi’de, Bodrum Katlarında, 

Sokakta, Evlerinde İnsanlarımız Katledilmesin Diye..Sokakta, Evlerinde İnsanlarımız Katledilmesin Diye..
Mahallelerimiz Polis İşgali Altında Yaşamasın Diye...Mahallelerimiz Polis İşgali Altında Yaşamasın Diye...

SOLUĞUMUZU, GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİREREK
ÖFKEMİZİ BÜYÜTEREK SAVAŞIYORUZ!

Halk Cephesi Gazi’de, Kürdistan’daki Katliamlara Karşı Halk Cephesi Gazi’de, Kürdistan’daki Katliamlara Karşı 
Genç Yaşlı, Kadın Erkek, 4 Gün Boyunca DirendiGenç Yaşlı, Kadın Erkek, 4 Gün Boyunca Direndi

Kürdistan'daki katliamlara
karşı en meşru hakkımızı

kullandık.
Çatıştık, yaralandık,

sokaklarımızı terketmedik.
Geri adım atmadık. Çünkü biz

meşruyuz ve direnme
hakkımızı kullanıyoruz.

Bu hak bizimdir!
Katliamları protesto etmek,

yürüyüş düzenlemek bizim
hakkımızdır! Hiç kimse bu

hakkı elimizden alamaz.
Biz halkımızı ve kendimizi

savunma hakkımızı kullandık.

21 Şubat
2016

Yürüyüş
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bastılar, cemevini taradılar. “İnlerinize
kadar gireceğiz” diye böğürerek sağa
sola rastgele ateş açtılar. 

Halkı aşağılayan AKP’nin katil
polisleri “Sultangazi halkı olarak bu
seçimlerde oyunuzu bize vereceksi-
niz” şeklinde anonslarla korkularını
bastırmaya çalışıyorlardı. Tüm bu
saldırılara rağmen Gazi halkı çatış-
maya devam ediyordu. Molotoflarla
akrepleri yakıyor, taş atıyor, yaralıları
taşıyorlardı. Bu arada Cephe milisleri
polise silah ve molotoflarla karşılık
veriyordu ki polisleri asıl olarak ra-
hatsız eden de buydu. Sarhoş özel
harekat polisleri etrafa ateş ederek
insanların peşinden koşarken yalpa-
lıyorlardı. Ağızları içkili, elleri kanlı
katiller, halk düşmanları bunlar...

Dörtyol Köşe durağı, cemevi böl-
gesinde polis saldırısı devam ediyordu.
Gazi Cemevi, Gazi Özgürlükler Derneği
ve etraftaki sokaklarda barikatlar ku-
ruldu. Polis saldırısından, kendisini
korumak için etraftaki dükkanlara gi-
renlerin peşlerine atılan gaz kapsülle-
rinden dükkanların camları kırıldı.
Cemevi yemekhanesinde mahsur kalan
insanlar oldu. İçerde birçok kişi gazdan
etkilendiği için baygınlık geçirdi. 

Diğer sokaklarda direnenlere des-
tek olmak için 25-30 yaralının bu-
lunduğu Toplum Tıp Merkezi önüne
gelerek hastane önünde oturma eylemi
yapıldı. Oturanların üzerine plastik
mermi sıkıldı. Burada Suriyeli bir
genç vuruldu. 

Bu arada halk pazarına giren bir
akrep aracını halk yuhalayarak kova-
lıyordu... Gün boyunca polisin saldı-
rılarına sürekli karşılık verildi. Artık
"Halk Cephesinin eylemine polis sal-
dırdı" düşüncesi yerini "mahalleye dö-
nük bir saldırı var" düşüncesine bıraktı. 

Saat 20.30’da özel harekatçılar bir
pastanenin duvarını yıkarak içeri girdiler
ve yirmi kişiyi gözaltına aldılar.  Kurşun
yarası olan insanlarımız hastaneye gö-
türüldü. Tedavisi yapılan bir Halk Cep-
heli tekrar direnişe döndü. Gerçek
mermi ile bacağından ağır yaralı olan
bir gencimiz sürekli gülüyor "daha
yeni devrimciliğe başlamıştım, hemen
sakat kalmak olur mu" diye kendisine
kızıyordu. Küçük gençlerimizden bi-
risinin ayağından aldığı kurşun yarası
hemen tedavi edilemedi. Kurşun bir
süre içerde kaldı, daha sonra çıkarıldı.
Gaz kapsülü ile bayılan, astım krizi
tutan insanlarımız oldu...

Sokak sokak devam eden çatışma
sırasında 20.30 sıralarında İsmetpaşa
Caddesi üzerinde bir TIR durduruldu
ve anahtarına el konuldu. Katil sürüsü
bunu hazmedemeyerek Gazi Özgür-
lükler Derneği ve Toplum Tıp Mer-
kezi etrafını zırhlı araçlarla sardılar.
Zırhlı araçtan “halkçılar artık gaspçı
mı oldu?” diye anons geçen katiller
hastanenin etrafını sardılar, basmakla
tehdit ettiler, hatta silahları, maskeleri
ve yelekleriyle indiler. Cephe Milisleri
halkın adaleti olan silahlarıyla karşılık
verir vermez zırhlı araçlarına geri
bindiler. Etrafa gaz ata ata kaçtılar.
“O anahtar gelecek o anahtar gelecek”
diye bağıran katiller "cesaretiniz
varsa gelin alın" cevabıyla karşılaş-
tılar. Hastane önünde beklerken halkın
yaratıcılığı ile hastanedekilerin hepsi
dışarı çıktı. Birçok kişi akreplerin
dibine kadar giderek tepki gösterdi,
aileler polisle tartıştı. Sloganlarla so-
kakları dolaşan kitle tekrar İsmetpaşa
Caddesi’ne çıktı. Polislerin geri çe-

kilmesi ile cadde üstünde Kürdis-
tan’daki katliamlara yönelik ajitasyon
çekildi, slogan atıldı. 23.00 sıralarında
cadde çift taraflı lastiklerle kapatılıp
ateşe verildi. Direniş ateşinin başında
“Kürdistan Faşizme Mezar Olacak”
sloganı ile umudun adı haykırıldı. 

15 Şubat Pazartesi günü saat
16.00'da yürüyüş başladı. Pankart açıl-
dı. Hemen saldırı başladı. Saldırının
ardından direniş de başladı elbette...
Direniş tekrar sokaklara yayıldı. Bari-
katlar büyütüldü. Ekipler kuruldu.
Diğer sokaklarda çağrılar yapıldı. Ten-
cere tava eylemi, sokaklarda ateş yakma
eylemleri örgütlenmeye çalışıldı. 

Yürüyüş başlamadan önce polisler,
akrepler sokaklarda dolaşarak anons
yaptılar. "Sultangazi halkı seçimlerde
oyunuzu bize verin" diyorlardı. Halk
meclisinin önünden geçerken de "Halk
Meclisi hadi halkı çıkarsana gelsene"
diye anonslar yaparak halkla alay ettiler.
Tüm bunlar halkın öfkesini daha da
arttırdı. Günboyu çatışmalar devam
etti.

AKP' nin katil polisleri
Cizre'deki katliamları

protesto etmek için
yapacağımız yürüyüşü

engellemek için her türlü
saldırıyı gerçekleştirdiler.

Evler, işyerleri basıldı.
Helikopterler, TOMA’lar,

akrepler sokaklarda
terör estirdi. 

Her türlü saldırıya
karşı Kürdistan'daki
katliamları protesto
hakkımızı kullandık.
Bu hakkı direne direne,
günler boyunca çatışa

çatışa elde ettik.
Kürdistan Kürt
halkınındır! 
Kürt ve Türk

halklarının özgürlük ve
sosyalizm  mücadelesi

engellenemez. 
Bu mücadeleyi 
büyüteceğiz!

Yürüyüş

21 Şubat
2016
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�� Biz diyoruz ki; devrim iddiası olan bir örgüt için mahallelerde
örgütlenmek bir tercih değil zorunluluktur. 

� Biz diyoruz ki; mahallelerde halkın her kesimi vardır. Halkın
olduğu her yerde biz de olacağız, halkımızı örgütleyeceğiz.

� Biz diyoruz ki; gecekondu mahallelerinde olmak halkla iç içe
olmak, halkı örgütlemek demektir. 

� Biz diyoruz ki; mahalleler bizimdir, İstanbul'un tüm yoksul
mahallelerinde şehitlerimizin kanı vardır. Cepheliler direnişleriyle des-
tanlar yazmışlardır.

� Biz diyoruz ki; gecekondu kentleri iç savaş kentleridir.
Gecekondu kentlerinin çoğalması, büyümesi iç savaşın cephelerinin
yayılması demektir. 

� Biz diyoruz ki; örgütlenmemiz tüm halk kesimlerini kapsamak
zorundadır. Devrimci çalışmayı emekle, sabırla tüm emekçileri örgüt-
leyen bir bakış açısı ile ele almalıyız. 

� Biz diyoruz ki; bürokratik örgütlenme modelleri, bürokratça iliş-
kiler mahallenin zengin dinamik gerçeğine yabancıdır. Gerekli olan,
her koşul altında demokratik, meşru, legal ya da yarı legal çalışma tarz
ve örgütlenmelerdir.

� Biz diyoruz ki; mahalle örgütlenmesi örgütlenmeler toplamıdır.
Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, işsizler, esnaflar… Bunlar mahal-
lelerde ayrı ayrı örgütlememiz gereken kesimlerdir.

� Biz diyoruz ki; mahallelerde, Halk Meclislerinde, milis örgütlen-
mesinde, meclis bünyesinde kadın, esnaf, çocuk vb. her kesimi örgütle-
meliyiz. Komisyonlar, dernekler, tüketim kooperatifleri örgütlemeliyiz.

� Biz diyoruz ki; oligarşinin yozlaştırma politikaları, faşist terörü
bizi mahallelerden söküp atmak içindir. Mahalleler bizimdir.
Mahallelerde örgütlülüğü büyütüp, savaşı yaymalıyız. 

MAHALLELERDE ÖRGÜTLENMELİYİZ!

Biz Diyoruz ki;�



Anadolu “can” dediğinde bu hal-
kın çocukları “feda” demekten hiç
kaçınmamışlardır. Yüzyılların gele-
neğidir bu... Bu gelenek bugün Cep-
heliler’in elinde büyümüş ve kitle-
selleşmiştir. 

Cephe, feda kültürünü adım adım
büyüttü. Hayatın ve kavganın içinden
süzerek sağlamlaştırdı. Sonra da hal-
kımıza ulaştırdı; savaşı da fedayı da
kitleselleştirdi. Bugün düşmanın ku-
şatmasıyla karşı karşıya gelen en
genç Cepheliler bile teslim olmayı
akıllarından geçirmiyor. Bir sokak
çatışmasında, bir hak kazanmak için
mücadele verirken, bir mevziyi ko-
rurken gençlerimiz, yaşlılılarımız...

değil oradan ayrılmak; sonuç al-
mak için kendi bedenlerini silah
yapmayı öneriyorlar. 

Gazi Mahallesi’nde Cizre’deki
katliamları protesto etmek isteyen
Cephelilerin yürüyüşüne AKP’nin
katil polisi saldırdı. Dört gün bo-
yunca çatışmalar devam etti. Cep-
heliler yürüyüş haklarına sahip
çıktılar. Direndiler... Tüm Gazi’ye
çatışmalar yayıldı. Gazi silahla-
rıyla, taşlarıyla, barikatlarıyla, so-
palarıyla direndi.

İki Cepheli ara sokaklardan
birisinde polis tarafından kıstırılır.
Karşılıklı çatışma çıkar. Cepheliler
çatışarak kuşatmayı yarıp çıkmaya
çalışırlar. Bu arada Cephelilerden
bir tanesi polisin kurşunuyla ya-
ralanır. Yaralandıktan bir süre
sonra da yere yığılır. Yanındaki

arkadaşının yardımıyla oradan çık-
maya çalışırlar. Yaralı olan kan kay-
bettiği ve halsiz düştüğü için bir
apartmana girerler. Polis her yerde
onları aramaktadır. Bulunmaları an
meselesi olduğu için yaralı olan di-
ğerine “birazdan gelirler çatışacağız,
şehit düşeceğiz” der... Diğeri de “ben
hazırım” diye cevap verir.

Tam bu sırada apartmana bir teyze
girer ve kapısını açarak Cephelileri
içeri alır. Yaralı Cephelinin yarasına
tampon yapar, ona yardım eder. Yaralı
olanın vücudu uyuştuğu için öleceğini
düşünür ve vasiyetini anlatır. Vasiyeti
Gazi Mezarlığı’na gömülmektir. Tey-
ze ağlar ama genç Cephelinin söyle-

diklerini yapar. 

İşte bu bizim gerçeğimiz. Cep-
heliler’in cüreti   ve bağlılığı. Halkı-
mızın sahiplenmesi. Birlikte bir bü-
tündür bu. Cephe’yi yaratan öz budur
işte...

Feda ve sahiplenme bugün elden
ele ulaşan bir bayrak gibidir. 1984
Ölüm Oruçları ilkti. “Onlar o gün
direnmeseydi biz bugün olmazdık”
Feda üslerde, sokaklarda, dağlarda,
ölüm oruçlarında dalga dalga yayıldı.
Feda önce gelenekselleşti, sonra halk-
laştı. 2000-2007 Büyük Direnişi’yle
kahramanlık kitleselleşti. Bu tarih
Apolar’dan Şenaylar’a, Gülsüman-
lar’a uzanan bir çizgide somutlanır.
Şimdi sokak çatışmalarında, barikat-
larda, haklarımızı savunurken... her
yerde feda vardır. Halkın elindeki si-
lahtır artık. Salt Cepheliler’in değildir.
Kimi zaman halkın elinde, Haziran
Ayaklanmaları’ndadır bu silah...

Cepheliler! Halkımız! 

Bu silaha sahip çıkın. Onu yaygın-
laştırın. Kurtuluşumuzun yolu sadece
savaşmaktan ve düşmanlarımızı her
ne olursa olsun durdurmaktan geçer.

Halk düşmanları! 

Korkun! Bu silah her geçen gün
daha fazla halkın elinde yaygınlaşıyor.
Hangi taşın altından, hangi sokağın
başından size yöneleceğini bilmi-
yorsunuz bu silahın!  Bilemezsiniz.
Çünkü halk her yerde... Bitiremez-
siniz. Yok edemezsiniz.

Halkı yenemezsiniz!.. 

FEDA GELENEĞİMİZ KİTLESELLEŞİYOR

Biz bu toprakların insanlarıyız
dedi

pirimiz

Anadolu “can” dediğinde

“feda” demek töremizdir

Yok demedik ki hiçbir zaman

“Can” dedi Anadolu

“Feda” diye ünledi

Aynı anadan doğmadığımız

kardeşlerimiz

kardeşten ötelerimiz

Düğünümüz kuruldu cenk

meydanlarında

Döllendik cenk meydanlarında

akan yiğitlerin kanıyla

Alnımıza bağlı loğusa kuşağını

koydu adımızı umudun anaları

şimdi sabırla kundak açarız

Ölen her hücremizden umuda

Direngen düşler doğururuz

doğurmadığımız evlatlarımıza

Son evlat en kıymetlisi olur derler

Son evladımızın adını

Özgürlük koyacak

Anadolu

Bizi bağrına bastığında...

(Gülnihal Yılmaz - Fatma Köse)

Yürüyüş

21 Şubat
2016
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Katillerin “yargılandığı” mahke-
meler katilleri aklama araçlarıdır.
Dilek Doğan’ın mahkemesinde de
aynı oyun sergilenmeye çalışıldı. İs-
tediler ki orada istedikleri yalanları
söylesinler... Kasten adam öldürmek
için oraya gelen özel harekat polisi
Yüksel Moğultay 22 yılla yargıla-
nacak ve tutuklanmayacaktı. Katiller
çocuklarımızı katlederken herhangi
bir “ceza” almayacaklarından zaten
emindiler. Sonrası, “kurallarını ken-
dilerinin koyacakları bir oyun”du
nasıl olsa... Gelecekler istedikleri
yalanı anlatacaklardı... Kendilerini
“aklayacaklar”dı. 

Hayır! Halk Cepheliler “biz bu
oyunu kabul etmiyoruz” dediler. 

Halk Cepheliler zaten adaletin “sa-
raylar” ın duvarları ardında sağlana-
mayacağını çok iyi bilirler. Çünkü
Cepheliler hep “düzendışı” olmuşlardır.
Çünkü Cepheliler savaşın yasalarını
bilirler. Kazanmak için, zafer için,

adalet için düşmanın kurallarını kabul
etmemek gerekir. Kuralları koyanlar
halkın yararına koymazlar bunları...
Mahkeme kürsülerini yapanlar, o ya-
saları çıkaranlar gerçek adaleti, halktan
yana adaleti uygulamak için değil
tam tersi gerçeklerin üzerini örtmek
için çalışırlar. 

Adalet bizim soluğumuz, adalet
bizim onurumuzdur. Adaletsizliğe
bu nedenle isyan eder halklar...

Adalet hiçbir düşmanın hiçbir
oyununu kabul etmeyeceğimiz türden
mücadeledir.

Gençlerimiz, çocuklarımız katle-
dilirken buna sessiz kalamayacak kadar
düşmanlarını tanır Cepheliler...

İçeride oyun sahneleniyordu. Katil
konuşuyordu: Dilek’in abisinin sal-
dırdığı için silahın ateş aldığını, ai-
lesinin saldırdığını söyledi.

Savcı sanık avukatı gibi davranırken
mahkeme evde keşif yapılması, katilin

tutuklanması taleplerini
reddetti. 

İşte tam da bu ne-
denle 17 Şubat günü
Çağlayan’da “İstanbul
Adalet Sarayı”nın
önünde Cepheliler
“Elif Şafak Bahtiyar
Yıkılacak Saraylar”
diye haykırıyordu. 

* Katil polis tutuk-
lanmadı. Cepheliler
adliye salonunda otur-

ma eylemi yaptılar.

* Onlar yalan söylediler; çünkü
korkuyorlardı. Cepheliler pankartlar
astılar; afişler yaptılar; gerçekleri halka
duyurdular. Adliyeye kan attılar.

* Onlar “katilleri aklayacakları
oyunlar” sergilediler. Savcıları, ha-
kimleri hepsi yalanın parçasıydı.
Cepheliler mahkeme önünde, mah-
keme salonunda, Şişli AKP binası
önünde, Çağlayan Metrobüs köprüsü
üzerinde oturma eylemleri yaptılar.
Katilerin başı AKP’nin Şişli ilçe bi-
nası önünde pankart açıp binaya kan
attılar. Faşizmin anlayacağı dilden
anlattılar öfkelerini...

* Onlar Dilek’in katili polisi tu-
tuklamadılar. Ama adalet istemek
için mahkemeye gelen 58 kişiyi göz-
altına alarak tutuklama talebiyle mah-
kemeye sevkettiler.

Hep iki ayrı saf iki ayrı sınıf
olarak mücadele etmeye devam ede-
ceğiz: BİZ VE ONLAR... İşte bu bi-
ziz! İsteyen, hedefleri için her engeli
aşan... Kazanana kadar mücadele-
sinden vazgeçmeyen. Yoldaşlarına
karşı sevgisi, düşmanlarına karşı öf-
kesi bitmeyen...

Biz sevgimiz ve öfkemizle bü-
yürken onlar korkularıyla yaşa-
maya devam etsinler. 

O korkunun içinde çürüyecek;
o korkunun içinde halkın adaletine
diz çökecekler.

KATİLLERİN “ADALET” OYUNUNA İZİN VERMEDİK!
*Halk Cepheliler Dilek

Doğan’ın katilinin yargılama
“oyunu”nun oynandığı

mahkeme salonunda, Şişli
AKP önünde, metrobüs

köprülerinde, adliye
önünde,  her yerde oturma

eylemi yaptılar.

*Adliye binasına, AKP Şişli
İlçe binasına kan attılar.

21 Şubat
2016

Yürüyüş
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Bu ülkede adalet yok… Bu ülke-
nin mahkemelerinde halk için hak,
hukuk, adalet yok. Bu ülkede faşizm
var. Bu ülke adaletsizlikler, katliamlar,
infazlar ülkesi…

Armutlu’da ekim ayında polisin
ev baskınında infaz edilen Dilek DO-
ĞAN’ın katili polis Yüksel MO-
ĞULTAY’ı  “ yargılandığı” dosyanın
ilk duruşmasında bu gerçekler bir
kez daha kanıtlanmış oldu. Tetikçisini
kollayan, adeta ödüllendirircesine
sadece 22 yılla “yargılayan” faşizmin
yargısı ilk duruşmada (17 Şubat
2016) Dilek DOĞAN’ın katili Yüksel
MOĞULTAY’ı tutuklamayarak  mah-
kemenin sonucunda nasıl bir karar
çıkarmak istediğini bugünden ilan
etmiş oldu. Bir sonraki duruşma 20
Nisan’a ertelendi. Mahkeme heyeti
ailemizin ve avukatların bütün ta-
leplerini reddetti.

AKP faşizminin yargısı;  Dilek
DOĞAN’ın katili Yüksel MOĞUL-
TAY’ ı koruyor. Mahkeme sürecini
infazın üzerini örtmek ve katili ak-
lamak için kullanmaya daha ilk du-
ruşmadan başladılar.

Faşizmden, faşizmin mahkeme-
lerinden hiçbir zaman adalet bekle-
medik ve beklemeyeceğiz. Adaleti
halkımızla birlikte biz sağlayacağız.
Katilleri biz yargılayacağız. Katilleri

halk yargılayacak.  Halk çocuklarını
evlerinde infaz edenler halkın ada-
letiyle yargılanacak ve hesap vere-
cek.

Mahkeme günü faşizmin huku-
kunu tanımadığımızı, faşizmden ada-
let beklemediğimizi, ellerimizin daima
katillerin yakasında olacağını dosta
düşmana gösterdik. Mahkeme salonu,
adliye, Çağlayan… her yeri hesap
sorma alanına dönüştürdük. Her anı
eylem olan, direnişle dolu bir gün
daha yarattık. 

Pankartlar astık… Mahkeme
önünde, duruşma salonunda, Şişli
AKP binası önünde, Çağlayan Met-
robüs köprüsü üzerinde defalarca ve
bir çok ekiple oturma eylemi yap-
tık… Adliyeye kan attık… Polis ne-
reden yeni bir eylem geleceğini bekler
oldu. Halk düşmanları şaşkına dön-
düler karşımızda. Adeta felç oldular.
58  arkadaşımız işkenceyle gözaltına
alındı. Ve hala gözaltında tutulan ar-
kadaşlarımız var.

Ve ilan ediyoruz:
Bu daha hiçbir şey… Mahkeme-

lerinizde yargılama tiyatroları sergi-
lemenize izin vermeyeceğiz. Hesap
sormaya mahkeme önlerinde sizi şaş-
kına çeviren pratiğimizle başlayaca-
ğız. 

Katil Yüksel MOĞULTAY tutuk-

lanmadı… Ve halk önünde, tarih
önünde sabit olan suçunu inkar ediyor.
Etsin… Bu ve hatta mahkemeden
çıkacak sonuç hiçbir şeyi değiştirmez.
Esas olan halkın adaletidir. Halkın
adaletinden korkusunu gizleyemedi
katil Yüksel MOĞULTAY.

Halk düşmanları korkak olurlar.
Ki korkmalıdırlar; düşmanlık ettikleri
koca bir güçtür. Katlettikleri Dilekler,
Berkinler milyonların milyonda bi-
ridir.  Katiller milyonlara düşman
olduklarının bilincindeler. Halka düş-
manlığın dünyanın en büyük suçu
olduğunun bilincindeler. Halkı, halkın
göz bebeği Dilekleri, Berkinleri, Mi-
rayları katletmenin cezasını da bil-
mektedir onlar. 

Er ya da geç, tarih ve halk önünde
bu cezayı çekecekler. Bugün yaşa-
dıkları korku da bu cezaya dahil-
dir…

DİLEK DOĞAN’IN KATİLİ
POLİS YÜKSEL MOĞULTAY
TUTUKLANSIN!                                            

DİLEK DOĞAN
ÖLÜMSÜZDÜR!                                                 

DİLEK İÇİN ADALET
İSTİYORUZ ALACAĞIZ!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
KAHROLSUN FAŞİZM
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

DDil̇ek Doğan’ın Katil̇i ̇Poliṡ Yüksel Moğultay Tutuklanmadı!
Halk Cephelil̇er Olarak  

Mahkeme Salonunu,  Adliẏeyi ̇ Ve Çağlayan’ı 
Hesap Sorma Alanına Dönüştürdük!

Halk Cephesi

17 Şubat tarihinde Dilek Doğan'ın katili için açılan
soruşturmanın davası görüldü. Yüksel Moğultay isimli
katil polis tutuklanmadı. Dilek Doğan'ı "galoş giyin"
dediği için vuran bir katili dahi tutuklamayan mahkemeden
adalet beklenemeyeceği ortadadır. İdil Kültür Merkezi
ve Kamu Emekçileri Cephesi katliamı yapan polisin tu-
tuklanmamasına ilişkin birer açıklama yaptı.

İdil Kültür Merkezi yaptığı açıklamada " Zulüm varsa
halkın da adaleti vardır" dedi.

Kamu Emekçileri Cephesi yaptığı açıklamada ise
şunları söyledi:

"Aralarında Kamu Emekçileri Cephelilerin de olduğu
58 kişi işkenceyle gözaltına alındı. Bu ülkede katletmek
serbest  ama adalet istemek yasak, hakkını korumak ya-
sak…  Adalet istemek için ana yollar kapanırsa patika
yollar açılır. Mahkemelerden adalet çıkmazsa halk kendi
adaletini sağlar bunu tarih boyunca hiçbir şey engelle-
memiştir." 

"BU ÜLKEDE ADALET YOK, FAKAT ADALET İÇİN DÖVÜŞEN-

Yürüyüş
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Dilek Doğan Diyor ki:
“Galoş Giyin!“Galoş Giyin!

Amerikan PostallarınızlaAmerikan Postallarınızla
Mahremimize Ayak Basmayın! Mahremimize Ayak Basmayın! 
Size Vatanımızı Çiğnetmeyiz!”Size Vatanımızı Çiğnetmeyiz!”

Geçtiğimiz Ekim ayında evine
giren  terörle mücadele ve  özel ha-
rekat polislerine “galoş giyin" dedi
Dilek Doğan. Dilek, galoş giyin di-
yerek faşizmin aile hayatını hiçe
sayan baskın aramasına tepki gösterdi.
O, kendi dilince direndi faşizmin
tehdidine. Boyun eğmediğinin farkına
vardıklarında bu başkaldırıyı ezmek
istediler. Ve Dilek böyle vuruldu
faşizmin cellatlarınca.

Polisin evlerine girişi yasa-
dışıydı. Arama kararı hukuk dı-
şıydı. Ne Dilek’in ne de ailesinin
hakkında bir şüphe sebebi ile
gelmemişlerdi eve. Olay neydi?
Biri Amerikan Konsoloslu-
ğu’nun silahla taranması eyle-
minde yer aldığı iddia edilen
Hatice R. Kılıç’ın Armutlu da
olduğunu ihbar ediyordu. O biri,
bunu nereden çıkarıyordu.

Polisler neden öylesine bir ihbarı
ciddiye alıp ev basmaya geliyorlardı?
Bunların mantıklı bir tek açıklaması
yoktur.

Bir ev gündüzler çuvala girmiş gibi
neden gecenin en mahrem saatinde
aranır? Bunun da açıklaması yoktur.

Belli olan bir şey varsa İstanbul
polisi kendini Amerika’ya şirin gös-
termek için kırk takla atıyordu. “Bakın
size karşı bir eylem yapılmasını en-
gelleyemedik ama failin kim oldu-
ğunu biliyoruz ve O’nu bulmak için
nasıl da çabalıyoruz. Bu yüzden insan
bile öldürdük"  demektedir.

Peki o varlığı bile meçhul kişinin
yaptığı ihbarın yalan olduğu belli
olduğu zaman, o ihbarı yapan kişinin
cezalandırılması istendi mi? Tabii ki
hayır. Belki gerçekte hiç böyle bir kişi
olmadı. Öyle ya, öyle biri olsa idi ve
memlekette hukuk olsa idi O yalancının
mutlaka cezalandırılması gerekirdi.

Dilek, vurulmasının ardından saatler
sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-

lığı’nca ailesiyle birlikte şüpheli ilan
ediliyordu. Suç ise görevini yapan me-
murlara karşı direnmekti. Suç örgütlü
suç kapsamında ele alınıyordu. 

Yani Dilek’e önce şüpheli sıfatını
kondurduktan sonra avukatların ve
ailenin suç duyurusunun ardından
mağdur sıfatı verilebiliyordu. Avu-
katlar suç duyurusunda bulunup so-
ruşturma dosyasını görmek istedik-
lerinde kendinden menkul bir gizlilik
kararı olduğu söyleniyor sonra apar
topar memur suçlarını soruşturmakla
görevli savcıya top atılıyordu.

Bir savcının çalışıp işini yaptığında
ne kadar kısa sürede bir soruşturma
dosyasını tamamlayabildiğini gör-
düğümüz bir dosya oldu bu dosya.
Şaşırtıcı ölçüde hızlı ve kolay ilerledi.
Ancak cumhuriyet savcısı yine de
polisi korumaktan vazgeçmedi. Kas-
ten adam öldürmekten dava açamadı.
Tutuklama ve tedbir talebi mahkeme
tarafından reddedilip Sulh Ceza Mah-
kemesi tutuklanmasına gerek olma-
dığına karar verdiğinde, bu karara

bir kez bile itiraz etmeden işine
devam etti.

Berkin Elvan dosyası ise 2 yıl
süren soruşturmaya rağmen açılmadı.
Katil polislerin ekip numaraları ve
muhtemel kimlikleri belli olmasına
rağmen dava açılmadı. Soruşturmanın
faili meçhul Gezi dosyaları çuval
soruşturmasından ayrılıp ayrı bir

öldürme dosyası olması bile aylar
sürdü. Dilek Doğan soruşturma-
sında bir günde yapılan Berkin
Elvan dosyasında aylarca yapı-
lamadı. 

Dilek Doğan davasını takip
edelim. 

Dilek Doğan’ın ailesini sa-
hiplenelim. 

Çünkü;

Bakan çocuklarının evinin aran-
ması söz konusu olduğunda somut

delile dayalı şüphe ararken, mahkeme
heyetinin hemfikir olması gerektiğini
söylerken sıradan halkın kan uyku-
lardan uyandırılıp evinin talan edil-
mesi için makul şüphe yeterli görü-
lüyor. 

Halkın evi sıradan bir ihbar tele-
fonu bahane edilerek aranabiliyor.  

Bu yüzden, Dilek Doğan davasını
takip edelim ve halkın evlerinin keyfi
şekilde basılmasına karşı çıkalım.

Bulundukları evde polislerce kat-
ledilen Günay Özarslan’ın ve diğer
devrimcilerin katillerinin bulunup
haklarında dava açılmamasına karşı
çıkalım.

Berkin Elvan’ın katilinin bulun-
mamasına karşı çıkalım.

Bu davaya katılarak halkın ço-
cuklarının öyle kolay katledileme-
yeceğini gösterelim onlara.

Faşizmin bizi korkutamayacağını,
sindiremeyeceğini gösterelim. Dilek
Doğan davasını takip edelim. O’nu
unutmayalım, unutturmayalım!

21 Şubat
2016

Yürüyüş
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MMAHALLELERDE ÖRGÜTLENMEKMAHALLELERDE ÖRGÜTLENMEK
TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTURTERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR

HALKI, DÜZENİN 
ALTERNATİFLERİNİ YARATARAK

ÖRGÜTLEYECEĞİZ!

Bütün Yoksul Gecekondular Bizim Olacak

Mahalleler çelişkilerin en yoğun
ve çok yönlü olduğu yerleşim alan-
larıdır. Çünkü halkın her kesimi ma-
hallelerde yaşar. Böyle olduğu içindir
ki mücadele de çok yönlü olmak zo-
rundadır. Politik mücadele, askeri
mücadele, ekonomik-demokratik
mücadele, kültürel mücadele, ideo-
lojik mücadele gibi alt başlıklarda
ifade edebiliriz bunları. Bir başka
açıdan gençliği kazanma mücade-
lesi, kadınları, çocukları, esnafı
kazanma mücadelesi olarak ifade
edebiliriz. Bunları ihtiyaçlara göre
daha da artırabiliriz. 

Uyuşturucu, kumar, fuhuş  ve
benzeri her türlü yozlaşmaya karşı
mücadele, faşist örgütlenmelere
karşı mücadele, gericiliğe karşı
mücadele... Bunların hepsi kendine
özgü mücadele alanlarıdır ve her biri
ayrı programla, ayrı yöntemlerle
yürütülmelidir.

Örneğin, kültürel faaliyet hemen
hiçbir mahalli bölgede ciddi anlamda
yoktur. Kültürel faaliyet adına örgütle-
nenler ise çoğu zaman devamı gelme-
yen bir folklor, tiyatro, koro vb.  çalış-
masını geçmemekte, bununla sınırlı
bir bakış açısı yönlendirmektedir.

Yaşam sorunlarının çözümü, da-
yanışmasının örgütlenmesi başlı
başına bir sorun ve çalışma alanı
olarak ele alınmalıdır. Kiminin tapulu
bir evi, iyi para edebilecek bir arsası,
evinde buzdolabı, televizyon anla-
mında belli bir standardı vs. derken
az buçuk bir şeyleri olmuşsa da fe-
laketler onları vurmaya hazırdır.

Bir kanalda boğulur çocukları.

Elektrik çarp-
malarında in-
sanlar ölür.
Kanalizasyo-
nun saçtığı

hastalıklar onları bulur. Esas olarak
hangi olanaklara sahip olurlarsa ol-
sunlar yaşamları tehdit altındadır.

Fuhuşa, tefecilere, spekülatörlere
karşı mücadele özellikle emekçi semt-
lerinde öne çıkarılması gereken bir
mücadeledir.

Yani emekçi halkı tehdit eden hiç
bir şey, onların karşı karşıya olduğu
hiçbir sorun bizim mücadele hedef-
lerimizin dışında değildir. Kitlelerin
taleplerini sahiplenmez, sorunlarının
çözümü için mücadeleyi örgütlemez,
kitleleri yalnızca dergi dağıtılacak,
yalnızca şehitlerimizin cenaze töre-
nine ve arada bir de mitinglere çağ-
rılacak bir kesim olarak görürsek,
ya da pratiğimiz bunun ötesine geç-
mezse orada mücadele ne gelişebilir,
ne de kitleselleşebilir.

Mahallelerde 
Çalışma Tarzı

Elbette ki mahallelerin tüm bu
saydığımız özellikleri nedeniyle bu-
ralardaki çalışma tarzı da, bir işçi
sınıfı içindeki, bir gençlik içindeki
çalışma tarzına göre daha bir kar-
maşıklık arz eder; daha büyük bir
ustalık gerektirir.

Bugün mahallelerde halkın her
kesimini örgütleyebilmek için yo-
ğunlaşmamız gereken temel örgüt-
lenme biçimi Halk Meclisleri’dir. 

Bu örgütlenmelerde kitlelerin söz
ve karar hakkını kullanabilmeleri
sağlanacak, onların yaratıcılıkları,
insiyatifleri bu örgütlenmeler  aracı-
lığıyla açığa çıkartılacaktır. 

Elbette bunun için çalışma tarzı-
mızdan öncelikle ayıklanması gereken
yan, halka tepeden bakan yaklaşım-
lardır. Halk örgütlenmelerindeki de-
mokratik işleyişi sağlamada azami
dikkat gösterilmelidir. Bunun için
Halk Meclisleri, Halk Komiteleri
oluşturulabildiği ölçüde tereddütsüzce
bölgede insiyatif sahibi kılmalıyız. 

Otorite ve yönlendirme sadece
talimat ve görev vermeyle sağlana-
maz. Unutulmamalıdır ki, kitlelerin
düşüncelerinden korkan, tevazu sahibi
olmayanlar genellikle kendine güven-
meyen, zaaflı, konumunu yitirme en-
dişesi taşıyanlardır.

Gecekondu mahalleleri bugün
geçmişin bir gecede biriketten yapılan
derme çatma gecekonduları yoktur.
Bu tür gecekonduların yerini büyük
oranda yine plansız, programsız ya-
pılan apartmanlar almıştır. 

Yaşayan halkın sorunları da 20-30
yıl öncesinin sorunlarından çok fark-
lıdır. Açlık, yoksulluk, işsizlik, devlet
terörü bugün de artarak sürmektedir. 

Bunların yanında, devrimcilerin
örgütlü olduğu mahalleler dahil, uyuş-
turucu, fuhuş, kumar, hırsızlık gibi
yozlaştırma politikaları; geçmişten
çok daha fazla artmış, halkın en
temel sorunları haline gelmiştir. 

Devlet halkı kendi sorunlarına
sahip çıkmaktan koparmak, müca-
deleden uzaklaştırmak için yozlaş-
tırma politikalarını sistemli bir şekilde
yoksul halkın yaşadığı mahallelerde
uygulamaktadır. 

Bu yanıyla mahallelerde yozlaş-
maya karşı mücadele kuşkusuz önem-
li boyutlardan birini oluşturmaktadır.
Ancak bu mücadelede salt uyuşturucu
çetelerine, torbacılara, birahanelere,
kumarhanelere, fuhuş yapanlara karşı
şiddet eylemi yaparak sonuç almak

“Gecekondulardan gelip gırtlaklarımızı kesecekler”

4

Gecekondulardan, Okullardan, Dağlardan,
Fabrikalardan, Tarlalardan Gelecek Halkımız!

Yürüyüş
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mümkün değildir. 

Devletin her türden yozlaştırma
politikalarına karşı, alternatiflerimizi
yaratmadığımız sürece, mücadeleden
sonuç almamız mümkün değildir. 

Halka düzenin alternatiflerini sun-
madığımızda, kapitalizmin yoz kültü-
rüne karşı ideolojik mücadele yürüt-
mediğimizde, bilinçlendirip örgütle-
mediğimizde, düzenin yozlaştırma po-
litikalarının tuzağına düşenler, oturduğu
mahallede bulamadığı uyuşturucuyu,
kumarhaneleri, birahaneleri gidip başka
mahallelerde bulacaktır. 

Elbette çalışma tarzımızda terk
edilmesi gereken alışkanlıklar, ek-
siklikler bununla sınırlı değil. Tak-
litçilik, klişecilik, kolaycılık diğer
bir boyutu oluşturuyor örneğin. Neyin,
niçin yapıldığının belirsizleştiği bir
taklitçilik, bölgelerdeki çalışmanın
belki de en önemli kısır döngüsüdür.

Mahallemizdeki kumarhaneleri
devrimci şiddetle bir gecede kapat-
tırmak mümkündür. Ancak bunu hal-
ka mal edilen bir mücadeleyle yap-
madığımızda tekrar açılmasının önüne
asla geçilemez. 

Sonuçta, mahallelerdeki müca-
deleye halkı katmadığımızda ortaya
kısır yazılama, korsan gösteri pratiği
ve gençlik örgütlenmesi olmayı aşa-
mayan bir örgütlenme tablosu çıkıyor.
Hayır, neyi, niçin yaptığımız
tekrar tekrar değerlendirilerek, hangi
çalışma ve mücadele biçimlerinden
hangi sonuçlar alındığı gözden ge-
çirilerek; etkisiz, kısır, sonuç alıcı
olmayan yöntem ve biçimleri terk
edip kitleleri örgütlemek için, onları
pratik eylemin içine sokmak, savaş-
tırmak için, eğitmek için yeni yollar
bulup, yeni yöntemler geliştirmeli-
yiz.

Bu yollar, yöntemler her bölge öze-
linde farklılıklar gösterebilir. Bu mahalle
örgütlenmesinin zenginliğidir.

Dilimiz, Üslubumuz, 
Halka Yaklaşım Tarzımız 
Bizim Aynamızdır!

Yaşam tarzımızdan ilişkilerimize,

üslubumuza kadar bizi emekçi halkın
sürekli sınadığı noktalarda mutlaka
daha radikal adımlar atmalıyız. Teorik,
soyut ya da ukala bir üslup yerine
samimi, doğal, günlük bir üslup kul-
lanmayı denemeliyiz örneğin.

O konuşmayı kime ve niye yaptı-
ğımızı bir an için aklımızdan çıkar-
mazsak, doğal, olması gereken üslubu
bulmak da o kadar zor olmaz zaten.
Kitlelerin diliyle konuşmak, yazmak
genel bir doğrudur kuşkusuz. Ama
aynı zamanda aydın literütürüne özgü
bir kavramlaştırmadır. Biz zaten doğal,
günlük yaşamımızda konuştuğumuz
gibi konuşursak bir problem yoktur.
Problem aydın özentisi içinde, teori
satma özentisi içinde, çok bilmişlik
havaları içinde farklı konuşup yazmaya
başlayınca ortaya çıkıyor. Bizim için
“kitlelerin diliyle konuşmak” diye
bir sorun olmamalı esasında. Bizim
üslupta tartışacağımız başka şeyler
olmalı. Örneğin “okuyanı, dinleyeni
sarsıcı bir üslubu nasıl geliştirebi-
liriz”i konuşmalı, tartışmalı, bu konuda
pratik örnekler yaratmalıyız.

Kısır bir pratiğe hapsolmuş
mahalle çalışmasını terk etmeliyiz. 

Mesele, yalnız protesto gösterileri
örgütlemek değildir, gecekonduların
özgünlüğü işte bu noktada çıkar or-
taya. Devrimci Sol’un dünden bugüne
yer aldığı kimi çalışmalar örnektir
buna: “su borularının döşenmesi, su
depolarının yapımı, açıktan akan la-
ğım sularının kurutulması, kanali-
zasyon şebekesinin döşenmesi, elektrik
direği dikilmesi, sağlık odaları ku-
rulması, kooperatifler kurularak tüke-
tim maddelerinin ucuza temin edil-
mesi, yolları kaplayan çamurların
kurutulması...”; kadro, taraftar tüm

yoldaşlarımız bu sayılan işlerde taş
taşımış, kazma sallamış, ve aynı za-
manda bunlar için toplantı, yürüyüş
örgütlemiştir.

Mahallelerdeki çalışma tarzında
bir diğer “sorunlu” yanı, “şiddet”e
nasıl bir rol yüklediğimiz oluşturu-
yor.

Örneğin, yozlaşmaya karşı müca-
dele, bu alanda kuşkusuz önemli ko-
nulardan biridir. Ama bu mücadelenin
salt birahanelerin molotoflanmasıyla
yapılabileceğini, hele ki başarıya ula-
şabileceğini sananlar yanılıyorlar. Gen-
çliği örgütlemediğimiz sürece, bira-
hanelerin yenileri açılacaktır, örgütlen-
meyen o gençlik iki sokak ötedeki bi-
rahaneyi bulmakta zorlanmayacaktır.

Örneğin, faşistlere karşı mücadele
açısından da benzer bir sorun vardır.
Mahallede faşistlere ev, dükkan vb.
kiraya verilmemesi için özel bir aji-
tasyon geliştirmek, bunu ev ev
örgütlemek en az faşist işyerlerini
molotoflamak kadar önemlidir.

Gerektiğinde çatır çatır çatışacağız
tabii ki, öne atılmaktan geri kalma-
yacağız. Halkın can güvenliği soru-
nunu, sorunumuz sayacağız.

Ama vurgulamak istediğimiz yan
başkadır. Silahlı mücadeleyi, silahlı
eylemi “sihirli bir değnek” olarak
algılamak, böyle bir çalışma tarzının
kökenindeki kolaycı ve sakat anla-
yıştır.

Böyle bir anlayış esasta kitlelerin
çelişkilerini, ruh hallerini, taleplerini
de çözümleyemez. Böyle kolaycı bir
bakışa sahip olunduğunda  kitleleri
örgütleme derdi de olmaz, buna kafa
yormaz. Kitleleri politikleştiremez.

H��� M�������	�
� B���

A��
��	� K�	������
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Halkın Ev Ev 
Örgütlenmesi 
Mahalledeki Çalışma 
Tarzının Temeli Ol-
malıdır!

Mahallelerde kapısını
bile çalmadığımız binlerce
ev olduğu sürece, şu ya da
bu durumda -bir gazete vermek için,
bir gösteri sonrası girmek için, bir
çanta bildiriyi beş dakikalığına bı-
rakmak için, çat kapı açıp içine gi-
rebileceğimiz yüzlerce kapı yaratıl-
madığı sürece, mahalle çalışması
henüz kısır döngülerini aşamamış,
klasik-zaaflı pratiğin ötesine geçe-
memiş demektir.  Bu söylediğimiz
çok mu zor peki, çok mu ideal, ha-
yır.

Bu kesimlere devrimci şiddetin
dışında nasıl darbeler vurabiliriz,
kitleleri nasıl daha örgütlü hale geti-
ririz sorularını sürekli sorup, bunun
için her olanağı, yöntemi, kurumu
değerlendirme yaklaşımı içinde ol-
malıyız. 

Halkın ev ev örgütlenmesi ma-
halledeki çalışma tarzının temeli ol-
malıdır.

Operasyonlar, tutuklamalar ke-
sintiler yaratıyor, uzun vadeli prog-
ramlar yapamıyoruz vb. denilecektir
belki. O zaman oturup operasyonlara,
tutuklamalara karşı bu süreklilik nasıl
sağlanır onu tartışmalı, onun yollarını
bulmalıyız.

Her seferinde sil baştan yapıla-
caksa, bir yerde o çalışmayı yapmak
bile anlamsız hale gelir. En başta da
mahallelerdeki yönetici yoldaşlarımız
kendilerini o mahalli bölgede “kam-
panya görevlerini yerine getirmekle
görevli” bir sorumlu saymaktan çık-
malıdırlar, daha geniş, daha uzun
vadeli bakabilmeli, bu anlamda ra-
porlar, progamlar oluşturmayı ilk
yapmaları gereken iş saymalıdırlar.
Belki bir iki pratik iş eksik kalır bu
arada. Ama böyle bir program, plan
kuşku duyulmasın ki, yarın o pratiğin
kitlesellik anlamında, yaygınlık an-
lamında on mislini yaratır.

Düzene Karşı Savaşta 
Düzenin Alternatiflerini 
Yaratmalıyız

Savaşımız halk savaşıdır. Savaşı
halkla kazanacağız.  İktidar savaşı
bir yerde halkı kazanma savaşıdır.
Halkı kazanan savaşı kazanır. 

Oligarşi onun için sadece faşist
terörle yetinmiyor. Basınıyla, te-
levizyonlarıyla, filmleriyle, reklam-
larıyla, dizileriyle vb. binbir türlü
araçlarıyla saldırıyor. Halkın bilincini
çarpıtıyor. 

Devletin tüm kurumları, tüm ya-
saları, tüm politikaları halka karşıdır.
Halkın üstünde bir baskı aracıdır.
Sömürü, soygun ve zulüm bu ku-
rumlar aracılığıyla sürdürülür. 

Ancak bunlar bizlerin bildiği ger-
çeklerdir. Halk sistemin gerçek yü-
zünü çoğu zaman göremez. 

Düzenin milyarlarca lira kaynak
ayırdığı propaganda araçları halkı
kandırmak için vardır. Gerçek yüz-
lerini gizlemek için vardır. 

Bugün için ise halkımız, faşist
AKP düzeninin gerçek yüzünü çok
daha iyi görmektedir. 

Polisi AKP’nin polisi, askeri
AKP’nin askeri, mahkemeleri,
AKP’nin mahkemesi, eğitim sistemini
AKP’nin eğitim sistemi, yasaları
AKP’nin yasaları olarak görmektedir.
Bu yanıyla AKP düzenine olan güveni
geçmişe oranla çok daha azalmıştır. 

Bugün düzen tüm kurumlarıyla
çürümüştür. Ancak buna rağmen dü-
zenin alternatiflerini yaratmadığımız
sürece, düzen yüzyılların yönetme
tecrübesiyle halkı bir şekilde tekrar
kendine yedeklemeyi başaracaktır. 

Halkın düzenden kopuşunu sağ-

lamak için, her alanda
düzenin alternatiflerini
yaratmalıyız. 

Bugün mahallelerde
hayata geçirmeye çalış-
tığımız HALK MEC LİS-
LERİ, çürümüş faşist
AKP düzenine her alanda
halka götüreceğimiz al-
ternatifimizdir. 

Yukarıda değindik; AKP iktidarını
elinde tutabilmek için halka karşı sa-
dece faşist terörünü kullanmıyor. Yoz-
laştırma politikaları halka karşı sa-
vaştaki en temel saldırılarıdır. 

Biz faşist AKP’nin her türlü yoz-
laştırma politikalarına karşı cepheden
savaşırken HALK MECLİSLERİ ça-
tısı altında düzenin her türlü alter-
natifini yaratmalıyız. 

HALK MECLİSLERİMİZ düze-
nin çürümüş parlamentosunun tek
alternatifidir. 

Bugün kimse bu düzende ADA-
LET olduğunu iddia edemez. 

Düzenin adaletsizliğinin karşısına
Halk Meclisleri çatısı, altında HALKIN
ADALET anlayışını örgütlemeliyiz. 

Düzenin eğitim sistemi kendi dü-
zenini sürdürmek için vardır. Ço-
cuklarımızı kendi düzenine köle ye-
tiştirmek için eğitir, biz HALK
OKULLARI’nı kurarak devrimin
kadrolarını yetiştirmeliyiz. 

Düzen sporu halkı yozlaştırmak,
uyutmak, kendi sorunlarına yaban-
cılaştırmak için kullanıyor; biz sporu
halkın sağlığı için, halkın arasındaki
dostluğu, dayanışmayı yaratmak,
halkı örgütlemek için halkın yapacağı
bir faaliyet haline getirmeliyiz. 

Bugün düzenin alternatiflerini ya-
ratma konusunda Halk Bahçeleri,
Halk Fırını, Halkın Esnafları Koo-
peratifi, Halk Marketleri, Umudun
Çocukları Korosu, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi gibi önemli adımlar
da atılmıştır. Bu adımları büyütmek,
çoğaltmak,  Anadolu’nun her yerinde
yaygınlaştırmak halkı düzenin etki-
sinden kurtarmak için en önemli al-
ternatiflerimizdir. 

Sürecek

Yürüyüş
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TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran
Symes, TÜSİAD’ın 46. Genel Kurul
toplantısında korkularını ve endişe-
lerini açıkladı. 

Cümlelerini sadeleştirdiğimizde
konuşmasının satırbaşları şöyle: 

Ekonomik kriz 8. yılına girdi fakat
en kötüsünü henüz yaşamadık. 

Bütün dünyada büyüme yavaşladı. 
Gelir dağılımı olağanüstü bozuldu.

Türkiye sanayileşmesini tamamla-
mamış bir ülke olarak, mevcut işsizlik
rakamlarını bu seviyelerde tutmak
için büyümesini en azından yüzde 5
seviyesinde tutmak zorunda. 

Çatışmalar bir an önce durduru-
larak barışçıl ortama dönülmeli.

Evet, açlık, işsizlik, yoksulluk arttı.
Zengin ile yoksul arasındaki uçurum
korkunç boyutlara geldi. Emperyalizm
ekonomik krizlerle sarsılıyor. Bu sefer
krizlerini nasıl aşacaklarını bileme-
menin bunalımı içindeler. Hepsinden
daha önemlisi, milyarlarca yoksulun
haklı öfkesi açığa çıktığında olacakların
korkusunu yaşıyorlar. Uzun süredir
dünyanın önde gelen patronları “gelir
dağılımındaki eşitsizliğin çok arttığı,
yoksul sayısındaki artışın sosyal
patlamalara neden olabileceği” uya-
rılarını yapıyorlar. 

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın,
Credit Suisse Bankası’nın verilerinden
yararlanarak hazırladığı rapora göre; 

* Dünyanın en zengin 62 kişisi,
dünya nüfusunun yarısından daha
fazla servete sahip. Sadece 62 kişi,
topladığımızda bir salonu doldu-
racak kadar kişi, 3,5 milyar in-
sandan daha fazla servete sahip.
Bunun adı gelir adaletsizliğinin bü-
yümesi değildir. Bir avuç asalağın
bütün dünyayı yağmalaması, iliklerine
kadar sömürmesidir. 

* Yine dünyanın yüzde 1’lik
nüfusuna denk gelen 70 milyon
kişinin serveti, dünyanın geri kalan
yüzde 99’unun, yani 7 milyar kişi-
nin gelirinden fazla. Yani dünyanın
neredeyse tamamını oluşturan 7

milyar kişi 70 milyon için
çalışıyor. 

* Her gün 22 bin ço-
cuk yoksulluk nedeniyle
hayatını kaybediyor.

* 2 milyar insan ek-
meğe muhtaç,  900 mil-
yon insan yoksulluk sı-
nırının altında gelirle ya-
şıyor.

Bu tabloyu emperyalizm yarattı.
Dünyanın her yanında halklar, em-
peryalizmin zulüm ve sömürüsünün
yol açtığı savaşlarla, ırkçılıkla, kat-
liamlarla milyonlarca kez öldü, öl-
meye devam ediyor. Kar hırsının ya-
rattığı açlıktan ölüyor, göç yollarında
ölüyor. Susuzluktan, afetlerden ölüyor. 

Burjuvaziyi korkutan, telaşa
düşüren kendisi için cennet, halklar
için cehennem olan bu dünyanın
daha fazla bu şekilde sürmeyece-
ğidir. Durumun tersine dönmesin-
den, açların açlığı yaratanlardan
hesap sormasından korkuyorlar.
Biliyorlar ki açlık kılıçtan keskindir.

Antalya’da düzenlenen G20 Zir-
vesi öncesinde iş adamlarının zirvesi
olan B20’de konuşan Ali Koç, “2.
Dünya Savaşı'ndan sonra dünya 50
kat zenginleşti ama burada gelir da-
ğılımına baktığınızda büyük uçurum
olduğunu görüyorsunuz. Bunun sür-
dürülebilir olmadığını anlayabilmek
için Einstein olmaya gerek yok. İşçi
kesimine baktığınızda ise gelirden
en düşük pay onların. Eşitsizliğin
ortadan kalkması için kapitalizmin
ortadan kalkması gerekir. Ben en
azından eşitsizliğin minimum seviyeye
indirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Gerçek sorun kapitalizmdir” dedi.

Ali Koç’un sözlerine birçok an-
lamlar biçenler oldu. Ali Koç’un söz-
lerinden, kapitalizm eleştirisi ve işçi
hakları savunuculuğu çıkarmak yan-
lıştır. Ali Koç’un yönetiminde yer
aldığı Koç Holding her sene serma-
yesini acımasızca sömürdüğü işçiler
sayesinde beşe, altıya katlıyor. Sahip 

oldukları Divan Otel’de
işçileri sendikalı oldukları için işten
attılar. İşçiler, işlerine sahip çıkarak
direnişe geçtiler. Patronlarının şikâ-
yetiyle defalarca polisin saldırısına
uğrayıp gözaltına alındılar. 

Yine Koç Holding’e bağlı Ford,
Tofaş, Türk Traktör işçileri aylarca
direndi haklarını almak için. Direniş
sonucunda belirli anlaşmalara varıldı.
Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı, an-
laşmalara uyulmadı. Gelir dağılımın-
daki uçurumdan bahseden Ali Koç’un
maaşlı adamları tarafından direnişin
önde gelen işçileri işten atıldı.

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran
Symes’in ve Ali Koç’un yeni söyle-
meye başladıklarını, dünyanın önde
gelen burjuvaları uzun zamandır dil-
lendiriyorlar. Konuyla ilgili raporlar
hazırlatıyorlar. 

Çünkü gelir eşitsizliğinin ayak-
lanmalara ve devrimlere neden ol-
masından korkuyorlar. 21. yüzyıl
ayaklanmalar yüzyılı olacak tespiti
NATO’ya ait. 

Yoksulluğun ortadan kalkmasını
değil, kontrol edilebilir bir yok-
sulluk istiyor burjuvazi. Yoksul-
luğun son bulması demek, zengin-
lerin de son bulması demektir.
Kendi sonlarını istemezler.

Öte yandan yoksulların ayaklanıp,
başkaldırmasını yeni sosyalist dev-
rimlerin yaşanmasını da istemezler. 

Nasıl bataklık kurutulmadan siv-
risinekler tükenmezse, emperyalizm
yeryüzünden silinmeden de açlık,
yoksulluk, savaşlar ve göç bitmeye-
cek. Emperyalizmi ve yarattığı yok-
sulluğu yok edecek tek güç ona karşı
savaşan halklar ve devrimcilerdir. 

Kan Emici Tekellerin Örgütü TÜSİAD’ın Başkanı Cansen Başaran Symes: 
“Gelir Dağılımı Olağanüstü Bozuldu” Diyor... 

Tekelleri Düşündüren Halkın Yoksulluğu Değil,
Ayaklanma ve Devrim Korkusudur!

21 Şubat
2016

Yürüyüş
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yeni öğretmen atamaları yapıldı. 104
branşa ayrılan 30 bin kadro için 121
bin 233 öğretmen adayı başvurdu. 

10 Şubat 2016 tarihinde Ankara
MEB Şura Salonu’nda düzenlenen
törene Cumhurbaşkanı’ndan bakan-
lara kadar çok sayıda devlet yetkilisi,
üst düzey bürokratlar katıldı. 

Salonda onların dışında yürekleri
ağızlarında bekleyen binlerce atan-
mayan öğretmen ve yakını vardı.
Sayıları öylesine çoktu ki salon al-
madı, kuraları takip edebilmeleri için
bina dışına dev ekranlar kuruldu.
Kurada adı çıkanlar sevinç çığlıkları
attılar, gözyaşlarına boğulanlar oldu. 

Atanmayanlara ise yine işsizlik,
yine belirsizlik, yine sonu gelmeyen
sınavlar, yine yine yine…

Atanmayan öğretmenler sorunu
ve eğitim sisteminin geldiği durum
AKP’nin bilinçli politikalarının so-
nucudur. 

Önce sorunu doğru tanımlamak
gerekir. Çünkü sorunu ele alış biçimi
çözümün çerçevesini çizer. Atana-
mayan değil atanmayan öğretmenler
var. Atanamama tanımlaması; sanki
kişisel yetersizlikten ya da devletin
olanaksızlıklarından, ihtiyaç olma-
masından vb. atanamamayı içerir,
çağrıştırır. Hâlbuki öyle değil. Bu
devletin kendi okullarında 4-5 yıl
eğitim almış, başarıyla bölümlerini
bitirip öğretmen olmaya hak kazanmış
kişilerden bahsediyoruz. Kişisel ba-
şarısızlık söz konusu değil. 

Kendileri itiraf ediyor öğretmen
açığını. Kura töreninde konuşan Er-
doğan: " Şu anda ülke genelindeki
okullarımızda öğretmen doluluk oranı
yüzde 93'e ulaştı. Yaklaşık 90 bin
öğretmen ataması daha yapıldığında
Türkiye'nin tamamında öğretmen
kadrolarının doluluğu yüzde 100'e
ulaşacak" dedi. 

Bir şişe kavanozun doluluk ora-
nından bahseder gibi anlattığı, çocuk-
larımızın eğitimini yani kişiliklerinin
şekillenmesini emanet ettiğimiz Milli
Eğitimin personel politikasıdır. Eğitim

sisteminin en temel so-
runlarından birine yak-
laşımları böylesine yü-
zeysel ve kaba. O ba-
sitlik içinde bile itiraf
etmek zorunda kaldıkları
90 bin öğretmen açığı-
nın olduğu... 

Kaldı ki büyük şe-
hirlerin gecekondu ma-
hallerindeki 50-60 ki-
şilik sınıfları, Anadolu
ve Kürdistan’daki yoksul bölgelerdeki
vekil ve ücretli öğretmenlerle kapa-
tılan açıkları düşündüğümüzde gerçek
öğretmen açığı çok daha büyük ra-
kamlarla karşımıza çıkar. 

Öte yandan atanmayan 350 bin
civarında öğretmen var. Ve her ge-
çen yıl sayısı katlanarak artıyor.
AKP’nin iktidara geldiği 2003 yı-
lında atanmayan 70 bin öğretmen
vardı. AKP her ile neredeyse ilçeye
üniversite açtı. Gerici vakıflara
üniversite açmaları için her türlü
kolaylık sağlandı. Etrafımızı tabela
üniversiteleri kapladı. 

2015 yılı itibariyle ülkemizde
devlet ve özel üniversiteler olmak
üzere, eğitim veren 85 eğitim fa-
kültesi var. Eğitim fakültelerinden
mezun olup da atanmayı bekleyen
öğretmen sayısı 150 bin civarı.
Fen-Edebiyat fakültesi mezunla-
rıyla birlikte bu sayı 350 bin’i bu-
luyor.

Devlet, kendi ağzıyla 90 bin öğ-
retmen açığı olduğunu söylemesine
ve yüz binlerce öğretmen de işsiz
olmasına rağmen kadro açmıyor. 

Parası mı yok? AKP’nin “çerez
parası” olarak nitelendirdiği makam
arabası bir Mercedes’in parasıyla,
yüz bin öğretmenin on yıllık maaşı
ödenir. AKP öğretmenlere bilerek
kadro açmıyor. Yerine sürekli imam
ve polis kadroları açıyor. İmamlara
ihtiyacı var. 

Son yapılan öğretmen atama-
larında da 2.828 kişiyle en çok
kadro açılan 3. branş Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi oldu. 

Kişi başına düşen polis sayısında
dünyada ikinci sıradayız. Öğretmenler
atanmayarak polis olmaya zorlanıyor.
Son yıllarda net sayıları bilinme-
mekle birlikte işsizlikten bunalan
binlerce atanmayan öğretmenin
polis olduğu bilinen bir gerçek.
Vurulan ya da çeşitli nedenlerle
ölen polis hikâyelerinde bu gerçek
karşımıza çıkar. Çoğunun hayat
hikayesinde atanmadığı için polis
olduğu vardır. 

Fakat işsizlik karşısında zorlan-
mak, dayatmalarla karşı karşıya kal-
mak polislik gibi onursuz, kendi hal-
kına düşman bir mesleği yapmayı
haklı kılmaz. 

Haziran Ayaklanması’nın önde
gelen sloganlarından biriydi “Polis,
simit sat onurunla yaşa!” Polisler
sınıfsal olarak yoksul halkın içinden
çıkıp gelirler. Yaptıkları işin gereği
olarak; zenginlere hizmet etmek için
içinden geldikleri halka saldırır, iş-
kence eder, öldürürler. 

Zenginle yoksulun çatışmasında
polislerin yeri, zenginin yanıdır. Bu
yüzden maaş alırlar. 

Gerekçesi her ne olursa olsun
Atanmayan Öğretmenler! Bu onur-
suzluğu seçmeyin. Simit satan, ha-
mallık yapan, atık kağıt toplayan
meslektaşlarınız var. Ekmekleri az,
kıyafetleri eski…

Onlar kıyafet ve ekmekten çok
daha değerli şeylere sahipler. Onura
sahipler! Alınları ak, başları dik. 

Onurumuzdan vazgeçmeden,
insanca yaşamak için, haklarımızı
almak için örgütlenelim, mücadele
edelim. Ancak böyle kazanırız!

30 Bin Kadro İçin 121 Bin 233 Başvuru! Atanmayan 350 Bin Öğretmen! Boş Kadro 90 Bin! 

Öğretmenler İşsiz, Öğrenciler Öğretmensiz! Öğretmenler İşsiz, Öğrenciler Öğretmensiz! 
Sorumlusu AKP Faşizmidir!Sorumlusu AKP Faşizmidir!

Yürüyüş

21 Şubat
2016
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Mühendislik-Mimarlık mesleği
üretici güçlerin gelişimiyle oluşmuş
ve insanın doğayla mücadelesinde
daha etkili olabilme sürecinde ortaya
çıkmıştır. 

Tüm toplumsal süreçlerde ezen
ve ezilen sınıfların ve sömürü düze-
ninin oluşumu ile de bu mesleklerin
kim için ve ne için kullanıldığı gün-
deme gelmiştir ve tüm mühendis mi-
marlara iki yol sunulmuştur; ''Ya em-
peryalist tekellerin ve sömürü altındaki
ülkelerin işbirlikçi tekellerinin karlarını
katlayacak şekilde mesleklerini kul-
lanacak ve insanın insanı sömürüsü-
nün bir parçası olacaklar ya da mesleki
bilgi ve birikimlerini halk için kulla-
nacak ve sömürü düzeninde ezilenin
yanında saf tutacaklar.''

İşte ''Halk İçin Mühendislik Mi-
marlık'' bu noktada somutlanmaktadır.
Dünya nüfusunun yüzde 99'unun,
yüzde 1'inin zenginliği için çalıştığı
bu düzende, Halkın Mühendis Mi-
marlığının yüklendiği misyon, bu
gerçekliği tüm çıplaklığıyla insanların
gözleri önüne sermek ve bu gerçekliğe
teslim olmadan tüm insanlık için mü-
cadele etmek ve alternatif bir yaşamı
örgütlemenin bir parçası olmaktır.

Halkın Mühendis Mimarlarının
tarihi, Türkiye'de verilen bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadele-
sinin tarihine dayanmaktadır. Çünkü
mühendis mimarlar da bu halkın bir
parçası olarak yeni sömürge ülke-
mizde emperyalizme ve oligarşiye
karşı mücadelede salt mesleki mü-
cadeleyle sınırlı kalmamışlardır.

Yeri geldiğinde Türkiye devrimci
önderlerinden Mahir Çayan'ı ve ar-
kadaşlarını korumak için ev sahipliği
yaptığında, faşist devlet tarafından
hapishanelere atılarak şehit düşen
Hatice Alankuş olmuşlardır.

Yeri geldiğinde 16-17 Nisan Çif-
tehavuzlar direnişinde sabaha kadar
oligarşinin güçlerine karşı çatışarak

ölümsüzleşen Eda Yüksel olmuşlardır. 
Emperyalizmin halkları teslim

alma politikalarına karşı direnen dev-
rimci tutsakların hapishaneler dire-
nişinde ise, yoldaşlarını korumak için
bedenini tutuşturarak feda kuşağının
simgesi Ahmet İbili olmuşlardır.

Halkın Mühendis Mimarları dev-
rimci mücadelenin yanında işbirlikçi
tekellere ve çetelerine karşı da canları
pahasına halkın çıkarlarını savunmada
en ön safta yer almaktan hiçbir zaman
çekinmemişlerdir. 

Hasan Balıkçı bir elektrik mü-
hendisi olarak kaçak elektrik kullanan
fabrikalara karşı yürüttüğü mücadele
nedeniyle sürgün gönderildiği Şan-
lıurfa'da, 14 yıl önce bürokrat-işa-
damı-siyasetçi çetesinin görevlen-
dirdiği kiralık katiller tarafından kat-
ledilmiş mühendis şehitlerimizdendir. 

Halk için Mühendislik-Mimarlık
misyonunu taşıyan, örgütlü mücadele
içerisinde yer alanların tarihi ülke-
mizde bu isimler gibi bir çok dev-
rimcinin üzerinde somutlanarak gü-
nümüze kadar gelmektedir.

Bugüne geldiğimizde Mühendis-
Mimarlar olarak, yaşamın her alanına
temas ediyoruz: Tarımdan bilişime,
ulaşımdan çevreye, yapıdan gıdaya,
enerjiden haberleşmeye... 

Kendi mesleki bilgi birikimimizi;
düzenin, bir avuç sömürücünün değil
de halkın ihtiyaçları doğrultusunda
kullandığımızı düşünürsek bütün bir
hayatı örgütleyecek, biçimlendirecek
potansiyeli taşıyoruz. Yani devrimci
mühendislik-mimarlık tarihimizden
aldığımız güç ile şimdi de devrimci
alternatiflerimizi geliştirmek için
adım atıyoruz. 

Bizler Halkın Mühendis Mimarları

olarak halklardan çalınan, saklanan
bilimsel bilgiyi ve tekniği, mühen-
dislik-mimarlık hizmetini, halkın ya-
şama dair kapitalizme karşı sosyalist
alternatiflerini oluşturmada tekrardan
halka götürmek için canhıraş çaba-
lıyoruz. Bu çabalarımız;

Yeri geliyor kentsel dönüşüm bas-
kısı altındaki bir mahallede, mahallenin
birlik ve beraberliğini güçlendirecek,
devletin yoksul mahallelerindeki tehcir
politikalarına karşı halkın köklerini
daha da derine salacağı  bir cemevi
ve kültür merkezi inşaası oluyor.

Yeri geliyor kentsel dönüşümü
teşhir etmek, bu düzenin çarpık, in-
sanların sosyal-kültürel-ekonomik
yaşamından kopuk, halka düşman
projelerine karşı, halkla birlikte halk
için hayata geçirmeye çalıştığımız
yerinde ve yerlisiyle iyileştirme pro-
jesi için hazırladığımız bir ön çalışma
modeli olarak, bir sosyalist yaratıcı
yarışma deneyimi oluyor.

Yeri geliyor emperyalist gıda te-
kellerine karşı geliştirdiğimiz, halkın
kollektif üretim ve paylaşım kültürünü
güçlendirdiğimiz bir halk bahçesi
projesi oluyor.

Yeri geliyor emperyalist enerji te-
kellerinin istediği fiyatı halka dayattığı
enerji sorununa bir alternatif olarak
rüzgar türbini projemiz oluyor.

Yeri geliyor düzenin yalnızlaştırdığı,
bir kenara ittiği, tekerlekli sandalyeye
muhtaç engelli halkımız için bir nebze
de olsa onların hayatlarını kolaylaştı-
racak bir yürüteç projesi oluyor.

Yeri geliyor düzenin bilgisayar
oyunları ile teslim almaya çalıştığı,
yozlaştırmaya ve bencilleştirmeye
çalıştığı, tarihsel bilgileri çarpıttığı
bilgisayar oyunlarına karşı, halkın
kültürünü ve yeni insan yaratma mü-
cadelesini anlatan, bilgisayar oyunları
üretmek oluyor.

Kısaca Halkın Mühendis Mimarı
olmak tarihin hangi aşamasında, sürecin
neresine temas ederse, orada insanlığa
dair değişimin fitili olma iddiasını ve
cüretini taşımak anlamına geliyor.

Halkın Mühendis Mimarları'nın Tarihi, Türkiye'de
Verilen Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm

Mücadelesinin Tarihine Dayanmaktadır...

HALKIN MÜHENDİS MİMARI OLMAK
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Pratik ve Çok Yönlü Olmak İçin 
Ufkumuzu Genişletmeliyiz. ..

Hayat tek yönlü olmadığı gibi kitlelerin hepsinin
sorunları da aynı değildir. Bu durumda çok yönlü olmayı
öğrenmek zorundayız. Atalarımız “bilmemek değil
öğrenmemek ayıptır" demiş.

Yaşam sonsuz bir kaynaktır ve asıl iş onu nasıl içe-
ceğini bilmektir. Diyalektik materyalizme göre öğrenme-
nin sınırı yoktur. Öyleyse her şeyi bilimsel olarak değer-
lendirmeyi öğrenmeliyiz. Böylelikle her sorunun zor da
olsa bir çözümü olduğunu görebiliriz. 

Sorun: Çevremizde gelişen olaylara, sorunlara tek
yönlü ve mekanik bakmak.

Çözüm: Çok yönlülük ve pratiklik ancak geniş bir
ufka sahip olmakla mümkündür. Bize geniş ufukları
kazandıracak olan kendimizi Marksizm-Leninizm ile
donatmak ve eğitimi süreklileştirmektir. 

Devrimciler asgari düzeyde de olsa her konu hakkında
fikir sahibi olmalıdır. Elbette bundan mükemmel insan
modeli anlaşılmamalı. Sadece şunu belirtiyoruz, devrimciler
halkın içindedir ve sürekli onlardan bir şeyler öğrenir ve pra-
tik yaşama uygular. Bundan dolayı öğrenmenin sonu yoktur.
Her zaman, her durumda öğrenmeye açık olmalıyız. 

Ancak beynimiz çöplük de değildir. Düzene hizmet
eden her bilgi gereksiz bir bilgidir, çöptür. Bu yüzden
öğrenirken de seçici olmalıyız. Bu noktada seçimlerimizi
belirleyen tek unsur devrimin ihtiyaçlarıdır.
Devrimimizin ihtiyacı olan hiçbir işi, büyük iş küçük iş
demeden, kadın erkek işi diye ayırmadan öğrenmeliyiz. 

Örneğin Teslim Olmayanlar Ölmez kitabında
Leningrad, Naziler tarafından kuşatılmıştır. Erkeklerin
çoğu savaştadır. Kitaptaki bir kadın kahraman bombala-
nan şehri düzenlemek için kaynakçılık öğrenir ve şehrin
inşasında yer alır. “Kaynakçılık” işine erkek işi diye bak-
maz, aksine nasıl daha fazla faydam olur diye bakmakta-
dır. Devrim tarihi, bu gibi örneklerle doludur. 

Diğer yandan her işi tek başına da yapabilmeyi
öğrenmeliyiz ki yanımızda kimseler olmadığı zaman
çözümünü hemen üretebilelim. 

Öğrenmenin en etkili yolu, öğrendiklerimizi hayata
uygulamaktır. Bilimsel düşünmek bize öğrendiklerimizi
hayata nasıl uygulayacağımızın yolunu,yöntemini gösterir.

Halkımız sorunlarının çözümü için bizi bulmalıdır.
Kesinlikle, “onlar sorun çözemez” diye düşündürmemeli-
yiz. Halk, en basit bir sorunu dahi çözemeyen bir devrim-
cinin peşinden gitmeyecektir. 

Halkın sorunlarını çözerken de onları devrime kana-
lize etmeliyiz. Savaşımız ancak böyle büyüyecektir.
Hayatının her anında pratik olan devrimciye halk güvene-
cek ve peşinden gidecektir.  

Başta HALK MECLİSLERİNDE olmak üzere örgüt-
lenelim, sorunlarımızı çözelim.

Berkan Abatay Spor Merkezi
Amed Spora Destek Maçını Gerçekleştirdi

11 Şubat’ta Berkan Aba-
tay Spor Merkezi tarafından,
“Biji Azadi, Çocuklar Öl-
mesin Maça Gelsin” sloga-
nıyla Okmeydanı Mahmut
Şevket Paşa Halı Sahası’nda
Amed Spor için atılan slo-
ganlarla dostluk maçı ya-
pıldı. Maç sırasında sürekli
”Biji Azadi, Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin, Amed Spor
Yalnız Değildir” sloganları atıldı. On dört kişinin katıldığı
maç sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Yapılan
dostluk maçı 3-3 berabere bitti. Bir sonraki maçın Kadı-
köy’de yapılacağını duyuran Berkan Abatay Spor Merkezi
tarih netleşince herkesi maça beklediklerini dile getirdi.

Spor ve Sağlıklı Yaşam Herkesin Hakkı
Berkan Abatay Spor Merkezi başlattığı tanıtım kam-

panyası dâhilinde, 10 Şubat’ta Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’na üzerinde “Berkan Abatay Ücretsiz Spor Mer-
kezi-Yer: Okmeydanı Özel Hastanesi Karşısı” yazan
bir adet pankart astı. Gün içerisinde ise spor merkezine
üç kişi yeni kayıt yaptırdı.

Berkan Abatay Spor Merkezi’nden
Afişleme ve Kuşlama Çalışması

11 ve 12 Şubat’ta, Berkan Abatay
Spor Merkezi’ne yeni kayıt çalışmaları
için Okmeydanı Metrobüs Durağı gidiş
yollarına, otobüs duraklarına ve Erdem
Sokak’ta yapılan afişleme çalışmasında
70 adet afiş asıldı, 500 adet ise kuşlama
yapıldı. Ücretsiz olmasının sebebini soran
halktan insanlarımıza ise Halkın Koo-
peratifinin Gazi Mahallesi’nde açtığı
fırın ve Halk Cephesinin açtığı Uyuştu-
rucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi ör-
nekleri verilerek spor alanında da alternatif
olduğumuzu, halkımızın sorunları ve ihtiyaçları noktasında
üretilen politikalarımız anlatılarak, spor merkezine insanlar
davet edildi.

Halk Savaşçılarını 
Hiçbir Zaman Teslim Alamazsınız!

Gülsuyu’nda 13 Şubat
gecesi Cepheliler tarafından
halk savaşçıları yazılama-
larla selamlandı. Yapılan
yazılamalarda; “İsmail Ak-
kol, Fadik Adıyaman Onu-
rumuzdur! Halk Savaşçıları
Onurumuzdur! CEPHE”
imzalı yazılamalar ve
“DHKC” yazılamaları mahalle duvarlarına işlendi.

SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
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Başbakan Ahmet DAVUTOĞ-
LU’nun 5 Şubat’ta Mardin Artuklu
Üniversitesi'nde açıkladığı, Kürdis-
tan’a yönelik 10 maddelik ‘eylem
planı’,  çözüm süreci olarak ifade
edilen kandırmacanın kanlı bir de-
vamından başka bir şey değildir.
Amaç, Kürt halkının direniş damarını
yok etmek, ehlileştirerek teslim al-
maktır. Devletin yaptığı terör ve kat-
liamlar, fiziki imhadan öte ideolojik
,zihinsel imhayı esas alır. Bu katli-
amlar Kürt halkına “kurtuluş yok”
düşüncesini kabullendirmek içindir. 

Davutoğlu’nun açıkladığı on mad-
delik plan, katliamların cilası, süsü,
boyasıdır.  

Davutoğlu’nun sözlerine bakın;
"Yeni bir kardeşlik dönemi başlata-
cağız. Muhatap milletin ta kendisidir." 

Aylardır Kürdistan’da eşi görül-
medik bir terör uygulayan AKP,  Kürt
halkını katlediyor, ölülerini bile göm-
dürmüyor, taş taş üstünde bırakmıyor,
yakıyor yıkıyor, sonra da kardeşlikten
sözediyor. Kardeşlik kelimesinden
bile,  AKP ile aynı şeyi anlamıyoruz.  

Halk düşmanı AKP; inkara, imhaya,
asimilasyona devam ediyor. Yağma
ve talana devam ediyor. Kürt halkına
yerini yurdunu, köylerini terk ettirip
Kürt illerini, ilçelerini boşaltmak istiyor.
Başbakanın, Mardin Artuklu Üniver-
sitesi’nde ‘Kültür Buluşmaları’ adı al-
tında yaptığı konuşma, ibretlik bir ko-
nuşmadır.  Halkın bir kesimini diğer
bir kesimine düşmanlaştırmak için bu
kadar demagojik, bilinç bulandırıcı,
riyakar bir açıklama az bulunur.  

“Yeni bir birlik ve kardeşlik dö-
nemini başlatacağız” diyen Davutoğlu,

STK ve kanaat önderlerinden istişare
meclisleri kurulacağını, muhatabın
milletin ta kendisinin  olacağını, elinde
silah olanı ve zulmedenleri muhatap
almayacaklarını söylüyor. 

Başbakan Davutoğlu’nun açık-
ladığı 10 maddeye bir göz atalım.

1) Psikolojik unsur:  “Millet ile
devlet arasındaki farklar tümüyle
ortadan kalkacak.”

Davutoğlu’nun milletten anladığı,
zulme boyun eğmiş, teslim olmuş,
biat etmiş Kürt halkıdır. Halkla devlet
hiçbir zaman aynı şey olmamıştır.
Devlet, egemen sınıfın baskı ve ta-
hakküm aracıyken; halk, vatan top-
rakları üzerinde yaratıp üreterek ha-
yata anlam veren insanlar toplulu-
ğudur. Devlet, bir avuç sömürücünün
bu insan topluluğunu yönetmek için
elinde bulundurduğu bir araçtır. O
nedenle bu söylem, bilinç çarpıtmaya
hizmet eden gerçek dışı demagojik
bir söylemdir.   

2) Kamu düzeni: “Kamu düze-
nini�yeniden tesis edeceğiz. Kamu
düzenini kim tehdit ederse etsin,
mutlak surette durdurulacak ve
engellenecek. Halka şefkat, teröriste
kudretle muamele�edilecek.”

Kamu düzeninden anladıkları,
kendi zulüm saltanatlarının sürmesidir.
Hırsızlık, sömürü, yağma, talan dü-
zeninin bekasıdır. Kürt halkının sizin
şefkatinize ihtiyacı yoktur, haklarını
gasp etmeye, inkara, imhaya, asimi-
lasyona son verin, yeter. Terörist de-
dikleriniz bu halkın kendi çocuklarıdır.
Çocuklarını halktan ayıramazsınız.
Çocuklarını katlettikçe kendi düze-
ninizi garanti altına alacağınızı mı

düşündünüz? Er ya da geç katliam-
larınızın hesabını vereceksiniz.  

3) Kapsamlı demokratik reform
süreci: “Başta yeni anayasa olmak
üzere ‘Gelin bütün vesayetçi sistemi
değiştirelim’ diyoruz.”

Bütün derdiniz zorunuz, faşist
baskı ve zulmünüze yasal kılıf giy-
dirmektir. Yeni anayasa ile sömürü-
nün, zulmün talanın önünde hiçbir
engel kalmasın istiyorsunuz. Ama
sizi hiçbir yasa kurtaramaz.  Hangi
vesayetçi sistemden bahsediyorsunuz?
Neyin vesayeti? AKP iktidara geldiği
günden bu yana sürekli bir biçimde
askeri vesayetten, 12 Eylül Anaya-
sası’nın anti-demokratikliğinden bah-
sederek, halkın memnuniyetsizlikle-
rini istismar etti. Gelinen aşamada
hayat, AKP’nin 12 Eylül’ün öz ço-
cuğu, halk düşmanı bir parti olduğunu,
apaçık göstermiştir. 

4) Sosyal seferberlik: “Terörle
mücadelede oluşan yaraları sarmak
için sosyal seferberlik ilan ediyoruz.
Bütün yaralar sarılacak.� Her bir
aileye tek tek destek programı baş-
latacağız. Göç eden bütün Diyar-
bakır, Cizre ve Silopililere her tür
yardım yapılacak. Yakılan okulları,
sağlık tesislerimizi yeniden imar
edeceğiz. Gençlik kampları kura-
cağız.”

Ölümü gösterip sıtmaya razı ede-
cekler akılları sıra. Bütün yaraları
saracaklarmış! Siz o yaraların hepsinin
teker teker hesabını vereceksiniz.
Yaptığınız katliamları hiçbir sıva,
hiçbir cila örtemez.  Ne yardımından,
ne desteğinden bahsediyorsunuz?
“Her türlü terörü uygularım sonra
da dönüp özür dilerim, ağızlarına bir
parmak bal çalarım geçer gider” mi
diyorsunuz? Katledilen çocukları di-
riltemezsiniz... Yıkılan tarihi kökleri
geri getiremezsiniz. Ancak bu halk,
bu enkaz içinden kendi kurtuluşunu
kendi elleriyle yeniden inşa ettiğinde,
ağır ellerini toprağa bastırıp yeniden
ayağa kalkacak, doğrulacaktır!  

5) Ekonomik seferberlik: 13 yıl
içinde ayağa kaldırdığımız bölge
ekonomisini, yeniden güçlendire-
ceğiz. Bütün vatandaşlarımızın te-
rörden kayıplarını telafi edeceğiz.
Dinlediğim her talep yerine getiri-

İNKAR SÜRÜYOR!
DAVUTOĞLU’NUN KÜRDİSTAN İÇİN 

AÇIKLADIĞI 10 MADDELİK PLAN,
KÜRT HALKINI VE HAKLI TALEPLERİNİ 

YOK SAYMA PLANIDIR...

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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lecektir. Doğu ve Güneydoğu’daki
işyerlerinin bütün prim borçları
ertelenecek.”

Pazar derdinden, kar peşinde koş-
maktan gayrı işiniz yok. Bütün bu zu-
lüm, bunun için değil mi? Kürdistan
topraklarını dizginsiz bir yağmaya aç-
mak istiyorsunuz. Ortadoğu’da yürüt-
tüğünüz işgalci politikaları rahatlıkla
hayata geçirmek istiyorsunuz. Yok
öyle, dikensiz gül bahçesi yok! Bu
gül bahçesinde yürüyecekseniz, bu di-
kenler batacak size, kanayıp terk ede-
ceksiniz bu bahçeyi. Ancak o zaman
Kürt halkının kayıpları son bulacak,
gasp ettiklerinizi sizden geri alacaktır.
Halkın kayıplarının telafisi ancak bütün
haklarına tamamen ve geri dönüşsüz
olarak kavuştuğunda olur. 

6) Mekanın ihyası: “Sur’u öyle
yeniden inşa edeceğiz ki, bütün in-
sanlık gelip ilham alacak. Yollar
rehabilite edilecek, altyapı tamir
edilecek.”

İnsanlığın sizden alacağı bir ilham
yok. Siz çürümüş, asalak, can çekişen
bir sistemi ayakta tutmaya çalışan
zavallı zulümkarlarsınız. İnsanla, in-
sanlıkla alakanız yok. Asıl halklar, siz
asalakları sırtından attığında ihya ola-
caktır. 

7) İletişim stratejisi: “Etkin bir
iletişim stratejisi uygulayacağız.
Algı operasyonlarına karşı iletişim
birimleri oluşturacağız.”

Halkı kandırmaktan bahsediyor-
sunuz. Kimse zulme kılıf giydiremez.
Siz de giydiremediniz, giydireme-
yeceksiniz. Halka yaşattığınız tarifsiz
acılar, halkın bilincinin öfkeyle ye-
niden uyanışına tanıktır. “Barış diye
bir şey yok,.. bunlarla mı barışılacak”
diyen Kürt halkı, size etkin iletişimin
ne olduğunu öğretecektir. 

8) Yerel yönetimler: “Yerel yö-
netimlerin� yetkileri genişletilecek
ama yapılan her harcama da etkin
bir şekilde denetlenecek.”

Kürt halkının kendi kaderini tayin
hakkını istiyoruz. Yerel yönetimleri
güçlendirmek, ancak bu sistemin ol-
duğu gibi sürüp gitmesini sağlar. Me-
sele yerel yönetimler değil, hak ve
özgürlükler meselesidir. Bu haklar
gasp edildikçe, inkar, imha, asimi-
lasyon politikaları sürdükçe, yerel

yönetimlerin genişletilmesi hiçbir
anlam ifade etmez. Biz geleceğimizi
istiyoruz ve alacağız. 

9) İstişare meclisleri: “Artık mu-
hatap milletin ta kendisidir. Her-
kesin saygı duyduğu kişilerden�is-
tişare meclisleri kurma talimatını
kaymakamlara verdim. ‘Kendi ara-
nızda örgütlenin biz sizi muhatap
almak istiyoruz’ diyeceğiz.”

Halkın sizinle istişare edeceği hiç-
bir şey yok. Kaymakamlarınızın ör-
gütlediği istişare kurullarınızda körler
sağırlar birbirinizi ağırlarsınız artık.
Herkesin saygı duyduğu kişiler ne
demek? Katilleriyle el sıkışarak hiç
kimse saygınlık kazanamaz. Ancak
kendi halkına ihanet eder. 

10) Birleştirici ruh hareketi: “Tüm
Ortadoğu’da kapsamlı birleştirici
ruh hareketi başlatıyoruz. Bütün
milletime ve kardeş halklara ses-
leniyorum, omuz omuza gelin ve
birleşin, ayağa kalkın.”

AKP, din kardeşliği, ümmetçilik
üzerine politika yürütmektedir. Ancak
bu kardeşlik de, kardeşin kardeşi katlinin
vacip olduğu bir anlayıştan gelmektedir.
Tamamen sahte, kendi çıkarları doğ-
rultusunda halkların inançlarını istismar
üzerine kurulu, tüm Ortadoğu’da işgal,
talan politikasına girişilmektedir. Da-
vutoğlu’na bakın, halklara ayağa kalkın
çağrısı yapıyor. Şunu bil ki Davutoğlu,
halklar ayağa kalktığında seni ayağının
altında ezecekler ve bir daha doğrulup
yürüyemeyeceksin. 

Cizre’de kimyasal gazlara katlet-
tiler insanları.  Daha geçen hafta iki
kadını katledip soyarak teşhir ettiler,
bunların fotoğraflarını da yayınladılar.
Tüm halka gözdağı vermek, halkın
onurunu aşağılamak için. Ama başa-
ramazsınız. Biliyoruz ki faşizmin ah-
lakı yoktur. Korkuyu hakim kılmak
için vahşeti son sınırına kadar kullanır.
Haklar olarak biz hesap sormadıkça
faşizm geri adım atmayacaktır. 

Cizre’de son bir haftada yüzün
üzerinde insan katledildi, hala bu
katliamlar büyük bir suskunluk denizi
içinde sürmektedir. Adım adım diğer
il ve ilçelere yayılacağı söylenmekte,
AKP planını adım adım hayata ge-
çirmektedir.  Buna karşı Kürt milli-
yetçileri, halkı sokağa dökecek, ça-

tıştıracak hiçbir şey yapmayı düşün-
memiş, gücünü ve olanaklarını bu
yönde seferber etmemiştir. 

Milliyetçi politikalar halkın kur-
tuluşunu sağlayamaz dememiz boşa
değildir... Kürt milliyetçiliği, başka
türlü hesaplarla hareket ettiği, dev-
rimci hesapsızlık, sınırsızlık ve uz-
laşmazlık siyasi çizgilerine yabancı
olduğu için sağır bir sessizlik içinde
halkımızı çaresizliğe mahkum et-
mektedir. Kürt milliyetçi hareket ve
eteğindeki oportünistler, cepheden
saldırmadıkları için, burjuva politi-
kacılığı yapıp pragmatist yaklaştıkları
için AKP geri adım atmıyor, aksine
daha da saldırganlaşıyor... 

AKP’yi durdurmanın tek yolu he-
sap sormaktır. Faşizm ancak savaşı-
larak yok edilebilir. AKP’nin plan-
larını adım adım hayata geçirmesini
engelleyecek tek şey, atacağı adımları
önceden görerek buna karşı politika
üretmektir.  Halkın tümüne topyekün
savaş açmak öyle kolay değildir.
Halk savaşını büyütüp yayarak, ikti-
darı tamamen ve geri dönüşsüz olarak
kaybedeceklerinin korkusunu duyu-
rarak, girdikleri bataklıktan çıkama-
yacaklarını AKP’ye göstermeliyiz. 

Sonuç olarak; 
1- Davutoğlu’nun açıkladığı eylem

planı ile Kürt halkının sorunlarını
asla çözemeyeceklerini; katliam, yalan
ve demagojiden başka bir politika-
larının olmadığını açıkça göstermiştir. 

2- Devletin yüzyıla yaklaşan Kürt
halkını imha, ilhak ve asimilasyon
politikaları AKP ile devam ediyor.
Yerel yönetimler, sosyal ve ekonomik
seferberlik, yeni anayasa vb. hepsi
aldatmacadır ve sistemin devamına
hizmet eder. Sözkonusu eylem planı,
bu politikanın bir parçasıdır ve Kürt
halkının direnme damarını kesmek
istemektedir. 

3- Kürt halkının tek ve gerçek kur-
tuluşu, diğer ezilen halklarla birlikte
kendi geleceğine sahip çıkmak, kendi
vatan topraklarının üzerindeki tek söz
sahibi olduğunu göstermektir. Bunun
yolu faşizme ve emperyalizme karşı
verilecek, uzlaşmaz bir savaştan geç-
mektedir. Katillerle, sömürücülerle, iş-
galcilerle zulmedenlerle barış olmaz!

Yürüyüş

21 Şubat
2016
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AKP, 657 sayılı Devlet Memurları
Yasası’nda “reform” adı altında yeni
bir düzenleme yaparak, kamu emek-
çilerinin kazanılmış haklarını ortadan
kaldırıp herkesi, en kötü çalışma ko-
şullarında eşitlemek istiyor.

Yeni Personel Rejimi Yasası adıyla
gündeme getirilen düzenleme aslında
kamu emekçilerine yönelik örgütlü
bir saldırıdır.

AKP’nin istediği ise örgütsüz,
güçsüz, dağınık, ne yapacağını bile-
meyen, iş güvencesizliği tehdidi al-
tında yalnızlaştırılan kamu emekçi-
leri... Bu nedenle de kamu emekçi-
lerinin dayanışmalarının önüne ge-
çerek, onları güçten düşürerek teslim
alma saldırısını örgütlüyor. Birliği
parçalayıp, memuru örgütsüz kılarak
devletin her kademesini AKP’lileş-
tirmek istiyor... 

Kamu emekçileri arasında per-
formansa dayalı bir fark yaratarak,
sınıf birliği parçalanmak isteniyor.

1965’ten bu yana yürürlükte olan
657 sayılı Devlet Memurları Yasası,
“torba yasaları”yla bilinen AKP ik-
tidarı döneminde ek düzenlemelerle,
emekçi düşmanı haline getirildi...
Şimdi ise saldırı boyutlanarak sür-
dürülüyor. Yeni Personel Rejimi Ya-
sası henüz resmi olarak kabul edil-
medi ama 2016 yılında AKP’nin he-
deflerinden birisi yasayı değiştirmek.

Emeğimizle, Onurumuzla 
Çalışıyoruz, Hakkımızı 
Kimseye Yedirmeyeceğiz!

Yeni düzenleme ile kamu emek-
çilerinin hakları nasıl gasp edilecek?

- İzin süreleri kamu emekçisinin
prim ödediği hizmet süresine göre
belirlenecek,

- Kamu emekçilerine birden çok
iş yaptırılacak,

- İş yükü artacak,
- Aynı işi yapanlara peformansları

üzerinden farklı ücret ödenecek,

- Kamu emekçileri birbirinin rakibi
haline getirilerek, aralarındaki birlik
bozulmak isteniyor.

- İktidara yönelik demokratik ey-
lemlere katılan, “terör örgütüne” des-
tek verdiği söylenen kamu emekçileri,
kolaylıkla disiplin cezasıyla işten
atılacak, sürgüne gönderilecek. Üs-
telik iş akdinin feshine karşı kamu
emekçisinin itiraz mercii de olma-
yacak.

- Kamu emekçileri arasındaki 4a,
4b, 4c gibi statü farkları, “eşitleme”
adı altında kaldırılarak, kamu emek-
çilerinin kazanılmış hakları sıfırla-
nıyor. Kamu emekçileri esneklik ve
güvencesizlikte eşitlenmek isteniyor.

- Kamu emekçileri, iş güvencesiz
bırakılarak, örgütlü olması engelle-
necek.

- Kamu emekçileri ile iki yıllık
sözleşme imzalanacak. Sözleşme bi-
timinde performansından memnun
kalınmayanların işi sonlandırılacak.
Kamu emekçisi, açtığı davayı kazansa
bile, eski görevine dönemeyecek.

- 657 sayılı kanunun 18. madde-
sinde; “Kanunlarda yazılı hâller dı-
şında devlet memurunun memurlu-
ğuna son verilmez, aylık ve başka
hakları elinden alınamaz.” denilir.
Yeni düzenleme ile kamu emekçile-
rinin bu iş güvencesi gasp edilecek.

- Memurun özlük haklarında ge-
riye doğru bir gidiş görülecek.

- En çok da öğretmenler bu sal-
dırının hedefi olacak. Öğretmenler
Cumartesi günleri çalıştırılabilecek.
Görev ve sorumluluklarının dışında
angarya görevler verilerek, ücrete
tabi olmaksızın çalıştırılacaklar.

AKP’ye Güvence,
Emekçiye Güvencesizlik!

AKP, kendi iktidarını sağlama al-
mak, kamuda kendi kadrolarını ya-
ratabilmek, iktidarına tehdit olarak
gördüğü kamu emekçilerini işten ata-

bilmek için mücadele ile kazanılmış
hakları yok etmek istiyor. AKP iktidarı
döneminde yavaş yavaş hazırlanan
bu süreç, şimdi örgütsüzleştirilmiş
kamu emekçileri üzerinde son bir
darbeyle sonuçlandırılmak isteniyor.

KESK’in, AKP iktidarı döneminde
80 bin kişilik üye kaybının arkasında
da AKP’nin bu saldırısı yatmaktadır.
AKP tarafından güçlendirilen Me-
mur-Sen, 2002’de, 41 bin 871 üyesi
ile üçüncü konfederasyonken, 2014
yılında üye sayısını 762 bin 650’ye
çıkararak birinci sıraya yerleşti.

2004 yılında, 297 bin 114 olan
üyesi olan KESK’in ise 2014’teki
üye sayısı 239 bin 700’di.

İş güvencemizin gasbı yeni bir
süreç değildir. AKP’nin 14 yıllık ik-
tidarında adım adım işletilmiştir.
KESK, bu sürecin sorumluluğunu
karşılayamamış, militan bir mücadele
yerine uzlaşmacı politikalarla erimiş,
güçsüzleşmiştir.

Bugün kamu emekçilerine iş gü-
vencesizliği dayatılıyorsa, bunda
KESK’in de sorumluluğu vardır. 

Kazanılmış 
Haklarımıza Sahip 
Çıkalım, İş Güvencemiz 
İçin Mücadele Edelim!

Kamu emekçilerinin üzerine düşen
sorumluluk ise, AKP’nin saldırısına
örgütlü bir şekilde karşılık vermek
olmalıdır. Susarsak, direnmezsek ça-
lışma hakkımız AKP’nin çıkarlarına
göre güvencesiz hale getirilecek.

Direnmek zorundayız. Bugün bu
saldırıya karşı birleşip mücadele et-
mezsek, iş güvencemiz olmayacak.
İş güvencesinin gasbı, kamu emek-
çilerinin köle statüsüne getirilmesi
demektir. 

KÖLE DEĞİL EMEKÇİYİZ,
İŞ GÜVENCEMİZİ
İSTİYORUZ...

AKP’nin “Reform” Dediği Kamu Emekçilerinin Köleliğidir!

AAKP’nin İş Güvencemizi 
Gasp Etmesine İzin Vermeyelim!

21 Şubat
2016
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Maltepe Belediyesi’nde çalışan
işçi ve memurların bir araya gelerek
kurdukları EMEKÇİ MECLİSİ ile
röportaj yaptık:

Yürüyüş: Maltepe Belediyesi
Emekçi Meclisi ne zaman
kuruldu?

Eylül 2014 tarihin de çalışmalar
başladı. Çalışmalar önce ikili, üçlü
görüşmeler ile başladı. 3-4 aylık bir
çalışma sonrası, 31 Ocak 2015 tari-
hinde toplantıda alınan ortak kararla
Maltepe Belediyesi Emekçi Meclisi
adıyla 13 çalışanın katılımı ile ilk
toplantımızı yaptık. 31 Ocak 2015
tarihinde kurmuş olduk.

Yürüyüş: Neden Emekçi Meclisi
kuruldu?

2012 yılında taşeron çalışan, sen-
dikalaşma sürecindeki deneyimler
ve sendikaların bugünkü geldikleri
durum ortak mücadeleyi, örgütle-
memizi zorunluluk haline getirdi. 

Maltepe Belediyesi’nde yetkili
iki sendika, toplamda beş sendika
olmasına rağmen sendika yöneticileri
dahi bir araya gelip, çalışanların so-
runlarını tartışacak ortak bir toplantı
dahi yapmıyorlardı. 

Kendi üyelerinin sorunlarına sahip

çıkmayan yöneticiler, sendikasız ta-
şeron çalıştırılanların sorunlarını gün-
demlerine dahi almıyorlardı. İşçilerin
kıdem tazminatına, memurların iş
güvencesine ve taşeron çalışanların
hukuksal alandaki kazanımlarına göz
diken AKP iktidarına karşı, ortak
mücadeleyi yükseltmek, işyerindeki
sorunları ortak kararlar alarak çözmek
için; Maltepe Belediyesi Emekçi
Meclisini kurduk.

İşçileri temsil eden bir meclisimiz
olsun istedik. Haklarımıza sahip çıkmak,
haklarımızın kaybını ortadan kaldırmak,
faşizmin dayattığı bozuk düzene karşı
işçi sınıfını bilinçlendirmek, çocukla-

rımızın geleceğini kurmak, geleceği-
mize sahip çıkmak, geleceğe güzel
günler bırakmak  için biraraya geldik.
Maltepe Emekçi Meclisi’nde çalışan
herkesi memur-işçi ayrımı yapmadan
kapsayabilmek istedik.

Sendikalarda muhatap bulamazken
Emekçi Meclisi’nde  birebir ulaşa-
biliyoruz. Sorunları konuşup tartı-
şabiliyor karar alabiliyoruz.

Yürüyüş: Bugüne kadar hangi
sorunları çözdü ve nasıl çözdü?

Taşeron çalışanlardan alınan
yemek parası konusunda şikayet-
lerin Maltepe Belediyesi Emekçi
Meclisi’ne iletilmesi ile yürütme
kurulu olarak ilgililerle görüşüp
önerilerde bulunduk.

Yürüyüş: Bundan sonraki
programınız nedir?

Kurum içi örgütlülüğümüzü
güçlendirmek. Daha sonra bu ör-
gütlülüğümüz Maltepe Belediyesi
dışına çıkartıp herkesi kapsamak.
Şu an gündemimizde meclise su-

nulması düşünülen  özel istihdam
bürolarını anlatmak, bu konuyla
ilgili bildiri çıkartıp dağıtmak, basın
açıklaması yapmak, imza masaları
açmak.

Maltepe Emekçi Meclisi: “Sendikalarda Muhatap Bulamazken 
Emekçi Meclisinde  Birebir Ulaşabiliyoruz. Sorunları Konuşup Tartışabiliyor Karar Alabiliyoruz.”

“Haklarımıza ve Geleceğimize SahiCp Çıkmak İçin, 
Memur-İşçi Ayrımı Yapmadan,

EMEKÇİ MECLİSİ’nde Biraraya Geldik”

� İşçilerin kıdem tazminatına, 

� Memurların iş güvencesine, 

� Taşeron çalışanların hu-

kuksal alandaki kazanımlarına

göz diken AKP iktidarına karşı

ortak mücadeleyi yükseltmek,

� İşyerindeki sorunları, ortak

kararlar alarak çözmek için

Maltepe Belediyesi Emekçi Mec-

lisi’ni kurduk.

Kamu Emekçileri Cephesi 
Alan Dergilerini Halkla Buluşturuyor

Kamu Emekçileri Cepheliler (KEC) 11 Şubat’ta
Gazi Mahallesi’nde, Kamu Emekçileri Meclisi (KEM)
dergisi çalışması yaptı. 20 dakikada 9 adet Kamu
Emekçileri Meclisi dergisi Gazi esnafına ulaştırıldı.

9 Ş ubat Ko mplosu Çö kmüştür
Kamu Emekçileri Cephesi, 13 Şubat’ta bir açıklama

yaparak, 19 Şubat komplosunun çöktüğünü ifade etti.
19 Şubat 2013’te Kamu Emekçileri Cephesine yapılan
baskınlar sonucunda Malatya’da gözaltına alınan ve tu-

tuklanan tüm KEC’liler be-
raat etti. 

Kamu Emekçileri
Cephesi 
Tire’de Masa Açtı
14 Şubat’ta Kamu Emekçi-
leri Cephesi (KEC), Tire
Öğretmenevi önünde açılan
masada Kamu Emekçileri
Meclisi dergisi tanıtıldı.
Yaklaşık iki saat açık kalan
masada toplam 11 adet dergi halka dağıtıldı.

Yürüyüş

21 Şubat
2016
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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol,
son iki yıl içerisinde tek başına seyahat
eden ve yetkililerde kaydı bulunan 10
binin üzerinde göçmen çocuğun, Avrupa
Birliği (AB) ülkelerine geldikten sonra
kaybolduğunu açıkladı. Europol’ün is-
tihbarat birimine göre, kayıp çocukların
çoğu fuhuş çetelerinin eline düşüyor.

İngiltere’de yayınlanan Observer ga-
zetesine konuşan Europol Genel Müdürü
Brian Donald: “10 bin çocuğu arıyoruz.
Suç örgütleri tarafından kullanılma ih-
timalleri var. Bazılarının aileleri bulu-
nabilir. Ancak şu anda nerede ve kimlerle
olduklarını bilmiyoruz.” dedi. Donald;
beş bine yakın çocuğun İtalya’da, yak-
laşık bin çocuğun İsveç’te kaybolduğunu
belirtti.

Alman Emniyet Teşkilatı da, Al-
manya’da 4.749 genç ve çocuğun
kayıp olduğu bilgisini verdi.

Açıklanan rakamlar sadece, bir şe-
kilde kayıt altına alınan çocuklara ait.
Avrupa ülkelerinin sınırlarının içine öl-
meden girmeyi başarmış, mülteci büroları
tarafından isimleri tespit edilerek bir
yere yerleştirilmiş çocuklar kayıp olanlar. 

Olayın iki yanı var: Biri kayıp göçmen
çocuklar için, on bin rakamının gerçek
sayının yanında çok küçük olduğudur.
Diğeri ise dünyaya medeniyet dersi ver-
meye kalkan Avrupa ülkelerinin, ken-
dilerine sığınan bir avuç çocuğa sahip
çıkmayıp; onları fuhuş ve organ kaçakçısı
çetelerin kucağına atmasıdır. O çocukları
göç yollarına düşmek zorunda bırakan
başta ABD ve Avrupa emperyalizmidir.  

Uluslararası sivil toplum kuruluşu
Çocukları Kurtarın (Save the Children)
sadece 2015 yılı içerisinde 26 bin civa-
rında çocuğun Avrupa ülkelerine yan-
larında anne ya da babaları olmadan
geldiğini söyledi. 

Geçen yıl Mayıs ayında İtalyan yet-

kililer son 12 ay içerisinde yaklaşık 5
bin çocuğun, iltica kabul merkezlerinden
ayrılarak kaybolduğunu açıkladılar. Açık-
lanan rakamlar geçen ve önceki yıla ait
veriler. Suriye savaşının izlediği seyirle
göçmen sayısı bırakalım yılı, her ay,
her gün katlanarak arttı. O yüzden kesin
bir dille on bin rakamının buzdağının
görünen yüzü olduğunu söylüyoruz. 

Devletlerin kontrolü altındaki sı-
ğınma evlerine, iltica kabul merkez-
lerine yerleştirilen çocuklar nasıl bu
kadar kolay kaybolur? Üç-beş değil,
on bin çocuk söz konusu olan. 

USAK Sosyal Araştırmalar Merkezi
Başkanı Elif Özmenek Çarmıklı’nın
verdiği bilgiler sorularımıza doğrudan
cevaplar vermese de cevabı nerelerde
aramamız gerektiğinin yolunu gösteriyor. 

Tek başına yolculuk yapan on bin
göçmen çocuğun Avrupa ülkelerine gel-
dikten sonra kaybolması hakkında, RS
FM’de yayınlanan Dünya Panorama
programında konuşan göç uzmanı Çar-
mıklı “Suriyelilerle konuştuğumuzda
bazı Arapça sitelerinde organ satışının
olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla bu
krizin ciddi bir de kriminal boyutu var."
diyor.

Evet, birçok boyutu var. Bütün bo-
yutlarından emperyalist devletler so-
rumlu. Onların ucuz hammadde, pazar
payı ve daha fazla güç sahibi olabilmek
için ürettikleri savaş politikaları ile her
şeyi ama her şeyi alıp-satan çürümüş
düzenleri sorumlu. 

2015 yılında teknelerle İtalya’ya
ulaşan mültecilerin 12 binden fazlası
reşit olmayan çocuklardı.  Onların
büyük bölümü, 9 bini, yanlarında ye-
tişkin olmadan tek başlarına gelmiş-
lerdi. 

O çocuklardan bir kısmı kötü koşul-
lardaki bakım merkezlerine yerleştiri-

lirken, büyük çoğunluğu sokaklara terk
edildi. Göçmen çocuklar hayatta kala-
bilmek için fuhuş yapmak, uyuşturucu
satmak zorunda kalıyor. 

Kız çocukları ise doğrudan insan
kaçakçıları tarafından borçlarına karşılık
seks kölesi yapılıyor. Kızların aileleri
varsa insan kaçakçıları zamanında ödeme
almak için aileleri tehdit ediyor. Kızların
çoğu en fazla 13 yaşında...

BBC’ye konuşan 14 yaşındaki Halit:
“İtalya'da erkek sığınmacı çocukların
yaşaması için ya uyuşturucu satması
ya da İtalyan erkeklerle ilişkiye girmesi
gerek” diyor. Halit, Roma’da uyuşturucu
satıyor. 

Yaşadıklarını, aslında göçmen ço-
cukların Avrupa’da yaşadıklarını şu söz-
lerle özetliyor: "Karnımı doyurmak için
uyuşturucu satmaya başladım. Diğer
mülteci çocuklar gibi İtalyan erkelerle
seks yapmamak için buna mecburdum.
Adamlar bize yiyecek bir şeyler veriyor.
Bazen sigara... Ardından ceplerindeki
parayı gösterip cinsel ilişkiye girmek
istiyorlar. 18 yaşından küçük ya da
büyük onlar için hiç fark etmiyor."

ABD ve Avrupa ülkelerinden yoksul
ülkelere fuhuş turları düzenlenirdi. Özel-
likle; zengin, sapık erkeklere küçük yaş-
taki çocuklar sunulurdu o gidilen ülke-
lerde. Yıkılan sosyalist rejimlerle birlikte
yoksul, uzak ülkelerin yerini Avrupa’nın
içindeki eski sosyalist ülkeler aldı. Son
yıllarda ise emperyalizmin çıkardığı sa-
vaşlar yüzünden yerinden yurdundan
olan insanlar, özellikle çocuklar kulla-
nılıyor fuhuş ve porno mafyası tarafın-
dan.

Çıkan savaşlardan, ölen insanlardan,
göçmenlerden, kaybolan göçmen ço-
cuklardan, fuhuş, porno, organ mafya-
larından emperyalizm sorumlu. Topyekün
sorumlular ve suçlular!

HHALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL
CELLADI OLACAĞIZ!

Son İki Yılda Avrupa’da Kayıt Altına Alınmış 
On Binin Üzerinde Göçmen Çocuk Kayıp!

Çocuklarımızı Katleden, Kaybeden, Fuhuşa ve 
Uyuşturucuya Sürükleyen Emperyalizmdir!

21 Şubat
2016

Yürüyüş
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Tüm Sorunlarımızın  
Kaynağı Çürümüş 
Düzendir! 

İşsizlik, açlık, yoksulluk, eğitim,
sağlık, konut, hırsızlık, yolsuzluk,
uyuşturucu, kumar, yozlaşma, yağma,
talan, adalet...

Bu düzen halkın hiçbir sorununu
çözemez! 

Halk Meclisleri, çürümüş düzenin
tek alternatifidir!

21 Şubat Pazar günü halk top-
lantımızın ikincisini yapacağız. Bir
önceki toplantımız 22 Kasım’da ol-
muştu. Halk meclisi nedir, nasıl  ça-
lışır, kimler yer alır... sorularını ele
almış;  7 komisyon kurmuştuk. 

Aradan iki ay geçti. 21 Şubat’ta
bu iki aylık süre içinde neler yaptı-
ğımızı anlatacak ve daha birçok so-
runumuzu konuşacağız.

Halkımız! 
Evimizde oturarak, “böyle gelmiş

böyle gider” diyerek, “babana bile
güvenmeyeceksin” diyerek sorunla-
rımızdan kurtulamayız. 

Her evde, her kapının ardında
onlarca sorun var. Eşi kumar oynadığı
için, eve sarhoş geldiği için kavga
edenler, boşananlar... Parası olmadığı
için çocuğunu okula gönderemeyen-
ler... Çalışmak isteyip de küçük ço-
cuğunu bırakabileceği bir yer olma-
dığı için işe gidemeyen kadınlar...
Kredi borçları ile ne yapacağını bi-
lemeyen babalar... Kirasını; doğalgaz,
elektrik, su faturalarını ödeyemeyen-
ler... Çocuğu okula gitmeyen, çalış-
mayan, uyuşturucu kullanan aileler...

Sağlık sorunu olup da parası ol-
madığı için tedavi olamayanlar. Sokak
lambaları yanmayan, evine hırsız gi-
ren aileler... Ve daha saymadığımız
onca sorun. 

Sorunlarımızın Çözümü
İçin Birleşelim!

Bu sorunlar bizim kaderimiz değil.
Çözebiliriz, eğer biraraya gelirsek

çözebiliriz. Gazi, bugüne kadar nasıl
direndi? Kaç defa geldiler yıkmak
için? Kaç defa geldiler katletmek
için? Kaç defa direndik? Kaç defa
öldük? Ve bugün hala direniyor Gazi.
Hala buraya nasıl girerim, nasıl yı-
karım diye düşünüyor düşman.

Buraları alıp yıkmak ve villalar
yapmak için, rant elde etmek için
satmak istiyorlar. Devrimci bir ma-
hallenin olmasını istemiyorlar!

“Gazi eskiden böyle değildi” diyen
aileler var. “Komşularımızla sokakta
çay içer sohbet ederdik, kapılarımızı
kilitlemeden uyurduk , çeteler yoktu,
uyuşturucu, fuhuş yoktu...”

Peki ya şimdi? Aynı apartmandaki
aileler birbirini tanımıyor, güvenmi-
yor. Küçücük çocuklar sokaklarda
uyuşturucu kullanıyor; torbacılar, çe-
teler kol geziyor, oyun adı altında
kumar oynanıyor. Bu güvensizliği
yaratanlar, bu pislikleri mahallemize
sokanlar biraraya gelip sorunlarımıza
sahip çıkmamızı, güçlü olmamızı,
birbirimizi sahiplenmemizi isteme-
yenlerdir. Yozlaşarak, bencilleşerek
evimizde oturmamızı isteyenlerdir.
Susacak mıyız, sessiz kalmaya devam
mı edeceğiz?

Gazi halkının gücünü onlar da
biliyor. Gazi katliamında direnenler,
Gazi’yi vatan gibi sahiplenenler bize
büyük bir miras bıraktı. Acımızı, se-
vincimizi paylaştığımız, çamurlu yol-
larında koşup oynadığımız, düştü-
ğümüz, düğünlerimizi yaptığımız,
cenazelerimizi kaldırdığımız, gelenek
ve kültürümüzü yaşattığımız GAZİ’de
direnmek onurdur,  görevimizdir.
Bize böyle emanet edildi Gazi... Biz
de çocuklarımıza, torunlarımıza böyle
emanet edeceğiz.

Halk Meclisleri 
Gücümüzdür!

Nerede, nasıl, kiminle çözeceğiz
sorunlarımızı?  Bu soruların cevabıdır
Halk Meclisleri.

Sadece sorunumuzu anlatıp biri-
lerinden çözüm bekleyeceğimiz bir

yer değildir. Söz ve karar hakkımızın
olduğu, sorunun çözümünde de karar
vereceğimiz yerdir Halk Meclisleri. 

Örneğin; gecekondularda baz is-
tasyonu vardı, halk toplantısında,
halkın sağlığını tehdit eden baz is-
tasyonunun hep birlikte yıkılması
kararı alınmış ve yüz kişi ile birlikte
yıkılmıştı.

Evinde fuhuş yapan bir kadın
sorunu, halkın ortak kararı ile çö-
zülmüştü. Halk toplantısında kadının
evden atılıp mahalleden kovulması
kararı alınmış ve yine yüzlerce kişi
ile kadın, evinden kovulmuştu. 

Hırsızlık sorunu ile ilgili, halk
toplantısında alınan kararla her aile
sırayla nöbet tutmaya başlamış, her
eve bir düdük dağıtılmıştı. 

Halk Meclisinin aldığı kararla
‘96 yılında ekmek zammı Gazi’de
bir aylığına durdurulmuştu. 

Halkımız! 
21 Şubat’ta halk toplantısında so-

runlarımızı konuşup çözüm üretelim,
gücümüzü büyütelim. 

HALK MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!

Toplantıda 
konuşacağımız konular: 

-Uyuşturucu ve kumar
-Mahallemizin güvenliği
-Hukuk ve adalet
-Sorunlarımızın çözümü ve

dayanışmanın örgütlenmesi
-Halk sağlığı ve spor
-AKP’nin terörü ve halkın

güvenliği
-Halk Meclisi’ne meclis binası

yapılması
Tarih: 21 şubat Pazar
Saat : 17.00
Yer  : Sultan Düğün Salonu

GAZİ HALK MECLİSİ

Sorunlarımızı Halk Meclislerinde Çözeceğiz

HALK MECLİSLERİ
HALKIN MECLİSİDİR!

Yürüyüş

21 Şubat
2016
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1-) Eğitim nedir?
Eğitimin sözlük anlamı “Bir kim-

seye bilgi, görgü vererek güdülen
amaca göre hazırlamak işi”dir. 

Latince; “educare” (beslemek, ye-
tiştirmek) fiilinden türetilen eğitim
kavramı, bir bilgi ve değer aktarma sü-
reci olarak, yazılı tarihin ilk dönem-
lerinden itibaren daha çok pedagoji
(çocuk eğitimi) şeklinde değerlendi-
rilmiştir. Sınıflı toplumların ortaya çık-
ması ile birlikte ise eğitim siyasal-
ideolojik bir çerçeveye kaymış ve ege-
menlerin elinde, “düzene uygun ka-
falar” yetiştirmek için kullanılan bir
araç haline getirilmiştir. 

Bu nedenle sınıflar var olduğu
sürece her şeyde olduğu gibi eğitimi

de iki biçimde ele al-
malıyız; kapitalist eğitim
ve sosyalist eğitim. 

2-) Devrimci
eğitimin amacı
nedir?

Küba’nın Ulusal Eği-
tim ve Kültür Kongresi
bildirisinde şöyle ifade
edilir: “Eğitimin başta

gelen görevi öyle bir insan, öyle bir
halk yaratmak olmalıdır ki, bu yeni in-
san, bu yeni halk, bir yandan geçmi-
şin kalıntılarını üstünden silkip atar-
ken, bir yandan da yüksek bireysel ve
toplumsal yaşam koşullarını bilinçli
bir şekilde tarz alma yetkisine sahip
olsun.” Diğer bir tanımıyla ise; “öğ-
rencinin psikolojik ve manevi yönü-
nü etkilemek, öğrenimi süresince onu
her yönde ve insan olarak biçimlen-
dirmek demektir.” (M.İ. Kalinin,
Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak,
Syf: 55)

3-) Düzendeki eğitimin
amacı nedir?

Düzene uygun; yani okumayan,
araştırmayan, verilenle yetinen,
suya sabuna dokunmayan, sömürü-
nün devamlılığını sağlayacak  “za-
rarsız” bireyler yetiştirmektir. Düzen
sömürü üzerine dayalı bir sistem
olup halkların kanını, iliğini sömü-
rür. Bu anlamda emperyalizm ve iş-
birlikçileri halkın sömürüye karşı
nefret duygularını törpülemek ister.
Bunu da en iyi eğitimle yapar. Dü-
zendeki eğitim Mao’nun deyişiyle;
“şekere bulanmış mermiler”dir.

4-) Devrimci eğitim için
ne yapmak gerekir?

En başta düzenli eğitim çalışması
şarttır. Ancak bu eğitim çalışması
salt teorik değil, teorik ve pratik düz-
lemde yürür. Ancak hangi biçimde
olursa olsun, devrimci eğitim faali-
yetinin ilk ve esas amacının dev-
rimci kültüre ve yaşam tarzına sahip
insanlar yaratmak, başka bir deyiş-
le, eğitimin kazandırdığı teorik ve

pratik bilgiyle, birikimle, kültürle,
alışkanlıklarla, yaşam tarzıyla insan-
lara yeni bir kimlik kazandırmaktır. 

“Yeni insan”ı yaratmaktır asıl
amacımız. Bu nedenle devrimci eği-
timde, teori ve pratik ayrılmaz iki bü-
tündür. Biri olmadan bir diğeri sür-
dürülemez.

5-) Eğitim çalışmasındaki
ana sorunlar nelerdir?

Eğitim faaliyetinin sürekliliğini
sağlayamamak, eğitim çalışmasının
sıkıcı veya verimsiz olması, dolayısıyla,
insanlarımızın bu çalışmalara çok da
istekli olmaması, eğitim çalışmala-
rında gerekli mekanları, gerekli zamanı
ve çalışmanın gerektirdiği disiplini
sağlayamama şeklinde sıralayabiliriz. 

6-) Eğitimde üzerinde
durulması gereken en
önemli nokta nedir?

Eğitim; günün her saatinde, haya-
tın her alanına ve tüm faaliyetlerimizin
içine yayılması gereken bir faaliyettir.
Dayımız bu konuda şunları söyler: 

“Ayrımsız her yöneticinin kitleyle
ilgili herkesin, her kadronun eğitimini
üslendiği gruplar olmak zorundadır.
Yeri, zamanı, koşulları nasıl olursa ol-
sun, bu görevi yerine getirmek zo-
rundadır. Hangi bir faaliyet içinde
olunursa olunsun, eğitim faaliyetini
bizzat üslenmeyenlerin devrimci ça-
lışma yaptıklarından söz edilemez.”

Hedefimiz devrimin kadrolarını
yaratmak ise, bu noktada eğitim bel-
li kalıplara hapsedilemez. Bunun an-
lamı eğitimi kendiliğindenciliğe bı-
rakmak demek değildir. Ancak eğitim
sadece belirli yer, zaman veya süre ile
de sınırlandırılamaz. Kısacası eği-
tim; her anı, her şeyi değerlendire-
bilmek, bulunduğumuz her yeri oku-
la dönüştürmek demektir. Bu nokta-
da belirleyici olan bizim yaratıcılığı-
mız ve devrime kilitlenmemizdir. 

7-) Devrim iddiası ve eğitim
arasındaki bağlantı nedir?

Devrimi ciddiye alan, eğitimi de

Düzene uygun; yani,
okumayan, araştırmayan,

verilenle yetinen, suya
sabuna dokunmayan,

sömürünün devamlılığını
sağlayacak “zararsız”
bireyler yetiştirmektir.

Düzen, sömürü üzerine
dayalı bir sistem olup
halkların kanını, iliğini
sömürür. Bu anlamda

emperyalizm ve işbirlikçile-
ri halkın sömürüye karşı

nefret duygularını
törpülemek ister. Bunu da

en iyi eğitimle yapar.
Düzendeki eğitim, Mao’nun
deyişiyle “şekere bulanmış

mermiler” dir.

Ta rih ten, bi lim den, ön der le ri miz den,
ge le nek le ri miz den
öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

SORUDA10
BilgiBilgi

güçtürgüçtür

EĞİTİM
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ciddiye alır. Devrim iddiası olan eğit-
mekte de iddialı olmak zorundadır.
Çünkü, kitleleri dönüştürme iddiası ol-
mayan devrim iddiasının altı boş ka-
lır. 

Halkı kazanmanın, örgütlemenin
ve savaştırmanın en önemli aracı
eğitimdir. İçinde bulunduğumuz sö-
mürü düzeni her gün türlü yalanlar ve
demagojiler ile halkı kandırıp, yoz-
laştırmaya çalışırken, devrimci eğitimi
gerçekleştirmemek demek, halkı sö-
mürüye mahkum etmek, devrimden
vazgeçmek demektir. 

Lenin şöyle der: “Bizden çok daha
güçlü olan dünya burjuvazisine karşı
kavganın... bu aşamasında, devrimin
gelişmesini korumak ve burjuvaziyle
askeri anlamda çarpışmak, daha da
önemlisi eğitim yoluyla ideolojimizle
çarpışmak zorundayız.” (Toplumda Si-
yasi Eğitim, Syf: 18) 

Eğitim bu yanıyla, savaşımızın en
önemli unsurlarından biridir ve iki eli-
miz kanda olsa dahi sürdürmemiz ge-
reken bir faaliyettir. 

8-) Eğitim faaliyetiyle
yöneticilik arasındaki bağ
nedir?

Yöneticiler, eğitimin başarıya
ulaşmasından birinci derecede so-
rumlu olanlar, aynı zamanda en çok
çalışması gerekenlerdir. Stalin’in de-
diği gibi “Her şeyi kadrolar belirler.”
Her kadro savaşımızın hem kurmayı
hem de hamalıdır. 

Bu anlamda bulunduğumuz her
alanda davranışlarımızdan, oturuş kal-
kışımıza, sohbetlerimize, bir işi yapış
şeklimize, eğitimi ele alış tarzımıza ka-
dar her şeyimizle bir örnek oluşturmalı,
sosyalist yeni insan kimliğini somut
olarak gösterebilmeliyiz. Söylediğini
yapan, yaptığını savunan olmak eği-
timin en temel yanlarından biridir. 

Aksi takdirde gerek halkımız ge-
rekse yoldaşlarımız nezdinde bir
inandırıcılığımız kalmaz ve kimseyi
eğitemeyiz. 

9-) İyi bir eğiticinin
özellikleri nelerdir?

Bu noktada pek çok şey sı-
ralanabilir elbette. Ancak bun-
ların en başında sabır, kararlı-
lık, mütevazilik, öğrenmeye
açıklık ve yenilenebilme yeti-
si gelir.  

Öğretirken öğrenebilen, ör-
gütsel düzeyi ne olursa olsun
öğrenmeye daima açık olan
ve eğitimi süreklileştiren bir
devrimci aynı zamanda iyi bir
eğitimcidir de. Örneğin şehit-
lerimize ilişkin pek çok anla-
tımda, en çok öne çıkan ya-
şamlarıyla bize öğrettikleri-
dir. 

Hepimiz şehitlerimizden
bahsederken öncelikle yaşam-
da bize nasıl örnek oldukları-
nı, anlattıkları her şeyi önce
kendi yaşamlarında nasıl so-
mutladıklarını anlatırız. Bu
nedenle onlar bizim öğretme-
nimiz, yol göstericimizdir. İşte
biz de iyi bir eğitimci olmak is-
tiyorsak, eğitimi önce kendi ya-
şamımızda somutlamalıyız.
Bunun da yolu eğitimi sürek-
lileştirmektir. 

Mao: “Düşmanımız, bil-
diklerimizle yetinme anlayışıdır. Ger-
çekten bir şeyler öğrenmek istiyorsak,
bu anlayışa son vermek zorundayız.
Kendimize karşı tutumumuz ‘doy-
mak bilmeden öğrenmek’, başkalarına
karşı tutumumuz ise ‘bıkıp usanma-
dan öğretmek’ olmalıdır” der. (Kül-
tür Sanat ve Edebiyat Üzerine, Syf.
16)

Her devrimci, bu hayatta önce
bir öğrenci olduğunu asla aklından çı-
karmamalıdır. Bildirilerimiz, dergi-
lerimiz, pankartlarımız, açıklamala-
rımız, eylemlerimiz, duvar yazıları-
mız… 

Her şey eğitim için, kitlelere ulaş-
mak için bir araçtır. Ancak en temel
aracın devrimcinin kendisi olduğunu
unutmamalıyız.

10-) Eğitimi süreklileşti-
remezsek ne olur?

Eğitimin gücü sürekliliğindedir.
Süreklileşmeyen bir eğitim, kalıcı

olamaz. Sınıflar savaşımı bugün en te-
mel olarak ideolojik zeminde yürü-
mektedir. Burjuvazi her an, her türlü
araçla beyinleri ideolojik bombardı-
mana tutmaktadır. Yazdığı her satırı,
ağzından çıkan her sözü yalan olan
burjuvaziye karşı biz, gerçeklere sa-
hibiz. Haklı ve meşru olan biziz. Bu
anlamda ideolojik olarak güçlüyüz de.
Ancak ideolojik olarak güçlü olmak
yetmez. Bu gücü maddi güce, yani
halkın örgütlü gücüne dönüştürmek
için eğitimi süreklileştirmeli ve yay-
gınlaştırmalıyız. 

Burjuvazinin askeri saldırılarına
karşı nasıl silahla karşılık veriyorsak,
ideolojik saldırılarına karşı da sos-
yalist eğitimle, Marksizm-Leninizm
ile karşılık vereceğiz.  Bu savaşı ka-
zanmak istiyorsak ideolojimizin, eği-
timin en güçlü silahımız olduğunu
asla unutmayacağız. 

Halkı Marksist-Leninist ideoloji-
mizle silahlandıracak, savaştıracak ve
bu savaşı kazanacağız. 

Eğitim; günün her saatin-
de, hayatın her alanına ve tüm
faaliyetlerimizin içine yayılması
gereken bir faaliyettir. Dayımız

bu konuda şunları söyler:
“Ayrımsız her yöneticinin;
kitleyle ilgili herkesin, her

kadronun eğitimini üslendiği
gruplar olmak zorundadır. Yeri,
zamanı, koşulları nasıl olursa

olsun, bu görevi yerine
getirmek zorundadır. Hangi bir

faaliyet içinde olunursa
olunsun, eğitim faaliyetini

bizzat üslenmeyenlerin
devrimci çalışma

yaptıklarından söz edilemez.”
Hedefimiz devrimin kadrolarını

yaratmak ise, bu noktada
eğitim belli kalıplara

hapsedilemez. 
Bunun anlamı eğitimi

kendiliğindenciliğe bırakmak
demek değildir. Ancak, eğitim
sadece belirli yer, zaman veya
süre ile de sınırlandırılamaz.
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Adında Devrimci olan DİSK
(Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu), 15. GENEL KU-
RULU’NU yaptı. Basından ve te-
levizyonlardan izlendiği üzere ge-
nel kurul tam bir; “aldatma, ayak
kaydırma, işçilere ve devrimcilere
düşmanlık KURULU”ydu. Sen-
dika yöneticilerinin kendi iç iliş-
kilerinde bile birbirlerini sattıklarını
dünya alem gördü. Sonuçta rakip
listeyi ayak oyunlarıyla seçim dışı
bırakan Kani Beko Başkan olurken,
Arzu Çerkezoğlu da Genel Sekreter
oldu.

Adı “DEVRİMCİ” ile başlayan
DİSK, Genel Kurulunu 5 yıldızlı,
geceliği 340 TL olan, işçilerden
uzakta bir otelde yaptı. 

Pendik’te genel kurullarını yap-
tıkları otel,  AKP’yi destekleyen
sermaye gruplarının yapıp işlettiği
bir otel. Açılışını da zamanın Baş-
bakanı R. Tayyip Erdoğan AKP’li
bakan ve milletvekilleri eşliğinde
yapmış. 

DİSK GENEL SEKRETERİ
ARZU ÇERKEZOĞLU, her şeyi
ters yüz etmeyi ve yalan söylemeyi
öylesine adet haline getirmiş ki,
kürsü konuşmasında; böylesi lüks
bir otelde genel kurul yapılmasını
eleştiren NAKLİYAT-İŞ BAŞKA-
NI’NIN eleştirisine verdiği yanıtta,
bir kültür merkezinde yapılacak
genel kurul maliyeti ile 5 yıldızlı
Green Park Otel’de genel kurul
maliyetinin hemen hemen aynı ol-
duğunu söyleyebilmiştir. 

Arzu Çerkezoğlu, bu yalanına
kimi inandıracağını sanmaktadır.
DİSK yönetimi, bu 5 yıldızlı otelde
3 gün 350 kişilik yer ayıttırmış
ve üç gün burada konaklamışlardır.
Genel Kurula katılan ve bu durumu
eleştiren bazı delegeler, otelde bir
öğün yemeğin 90 TL olduğunu
ve 5 yıldızlı lüks bir otelde genel
kurul yapılmasından utandıklarını
ve bunu üyelerine izah edemeye-
ceklerini belirtmişlerdir.

İşçi sınıfının bir çoğunun asgari
ücret ile çalıştığı, artık insanların
tek işte değil ancak iki işte çalışarak
geçinebidiği, açlık sınırında ya-
şadığı ve aynı zamanda ülkemizin
bir çok yerinde halkın, devrimci-
lerin katledildiği ve her gün katli-
amların yaşandığı günümüzde, bir
işçi örgütünün böylesi şatafatla
genel kurul gerçekleştirmesi utanç
vericidir. 

Bir de bu durumu; “DİSK’E
YAKIŞIR BİR YERDE YAP-
MAK” şeklinde açıklamak, DİSK
yönetiminin ve DİSK sek-reterinin
işçi sınıfı ve halk gerçeğinden ne
derece uzak olduğunun bir gös-
tergesidir. DİSK 5 yıldızlı oteller
yerine işçilerin arasında genel
kurul yapamaz mı? Örneğin bir
fabrikada, işçilerin yoğun yaşadığı
bir mahallede , bir belediyenin
konferans salonunda bu genel kurul
yapılamaz mı? KİMİ KANDI-
RIYORSUNUZ?

Ya da bu genel kurul neden
herkese kapalıdır? AKP’nin işçi

Kapısında Çevik Kuvvet Polislerinin Beklediği,
İçeriye Delege Ve  Özel(!) Konuklardan 

Başka Kimsenin Alınmadığı DİSK Genel Kurulu’nun 
Patron Örgütlerinin ve Düzen Partilerinin Kongrelerinden Farkı Yoktu!
55 YILDIZLI OTELDE YAPILAN, HER TÜRLÜ KUMPASIN DÖNDÜĞÜ 

DİSK’İN 15. GENEL KURULU
İŞÇİLERDEN KAÇIRILDI!
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düşmanı, işçi haklarını gasp etmeyi görev edinmiş
bakanına bile açık olan genel kurul, neden işçilere kapa-
lıdır? Genel kurulda işçilerin söz hakkı yok mudur?
DİSK’in genel kurulu en çok işçileri ilgilendirmez mi?
Öyleyse ilk ve tek söz hakkının işçilerde olması gerekmez
mi? Oysa işçiler genel kurula çağrılmamış, genel kurul
işçilerden kaçırılmıştır. Neden işçilerden kaçırıldı? İşçiler
Genel Kurulun yapılacağından bile habersizlerdi. DİSK’in
“çağdaş sendikacıları” bu soruyu yanıtlamalıdır. 

Elbette bu genel kurul, sebep değil sonuçtur. DİSK’i
yöneten “çağdaş sendikacılık” anlayışının içine düştüğü
çukuru göstermektedir. 

Genel kurula, AKP Hükümeti’nin Çalışma Bakanı
Süleyman Soylu davet edilmiş. Süleyman Soylu neden
davet edilir? Bu bakan, İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİ-
NATINI KALDIRACAĞIZ diyen bakan değil mi?
Işçilerin en temel kazanımı olan kıdem tazminatını kal-
dırmayı amaç edinmiş bir bakanın, DİSK genel kurulunda
ne işi var? 

Yoksa onu davet eden DİSK yöneticileri de kıdem
tazminatının kaldırılmasını mı savunuyor? Süleyman
Soylu protesto edildi ve konuşmasını yapmadan salondan
ayrıldı. 

Bu sefer Kani Beko, Süleyman Soylu’yu protesto
edenleri susturmaya çalıştı. İşçiler ve halkımız ibretle
bu görüntüleri televizyonlardan izledi. Hepimiz izledik.
Sonra da Kani Beko, bakanın protesto edilmesini eleştirdi
ve;“keşke kendisini dinleseydik, ne söyleyecek merak
ediyoruz.” dedi. Kani Beko bu kadar mı cahil? Bu
topraklarda yaşamıyor mu? 

Bakan ne düşündüğünü açıkça söylüyor. Hiçbir şeyi
gizlemiyor. Açık açık; “KIDEM TAZMİNATINI
KALDIRACAĞIZ, KIDEM TAZMİNATI FONU
KURACAĞIZ” diyor. Daha neden bakanı dinlemek
gerekiyor?

Kapısında çevik kuvvet polislerinin beklediği, kurul
salonuna delege ve  konuklardan başka (kendi konukları)
kimsenin alınmadığı genel kurul; AKP’nin mi, CHP’nin
mi yoksa DİSK’in mi? Kimin? Dışarıdan anlamak müm-
kün değil. Nitekim genel kurulu izlemek için salona
giren DİH’li bir inşaat işçisi, Genel-İş Delegeleri ve
Halkevciler tarafından tartaklanarak zorla otelin dışına
atılmıştır. 

Yine genel kurulu izlemek için gelen 5 DİH’li,
patron sendikacıları tarafından tartaklanarak dışarı
atılmış ve sendikacıların şikayeti üzerine polis

tarafından gözaltına alınmışlardır.
Oya Baydak’ı işten atan ve direndiği için linç örgüt-

leyerek kendi delegelerine ve kendi adamlarıyla Oya
Baydak’a ve DİH’lilere linç saldırısında bulunanlar bu
kez de Pendik Green Park Otel’de devrimci işçilere
saldırıya geçtiler. Hem de AKP’nin katil polisleri ile
birlikte.

Arzu Çerkezoğlu ve Kani Beko; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı’nı davet ettiği genel kuruldan devrimcileri
tartaklayarak attırmış ve AKP’nin polisleri ile işbirliği
içinde gözaltına aldırmıştır. Saldırıların arkasından otelin
güvenlik görevlileri, dışarda bulunan Oya Baydak’a;
“içerdeki sendikacıların, Oya Baydak’ı ve yanındaki
DİH’lileri şikayet ettiklerini” söylemişlerdir. 

DİSK yönetiminin, devrimcilere ve direnen bir
işçiye olan düşmanlığı her hali ile ortadadır. Bu düş-
manlıklarını da;  devrimcileri ve Oya Baydak’ın direnişini
karalayarak, yalan ve iftiralarla haklı çıkarmaya
çalışmaktadırlar. DİSK GENEL SEKRETERİ ARZU
ÇERKEZOĞLU, Genel Kurul konuşmasında; 225 gündür
işi için Direnen Oya Baydak ve direnişi hakkında şunları
söyleyebilmiştir: 

“Sadece AKP VE TAYYİP ERDOĞAN’la uğraşmı-
yoruz. Bir de kendi içimizde, sol hareket içinde varlıklarını
dar grup çıkarları ve sol içinde konumlanmak üzerinden
tanımlayan kişilerin, grupların, bazı odakların saldırı-
larına da maruz kaldık ve daha devam ediyor   biliyor-
sunuz.

DİSK’i hedef alan, DİSK’i itibarsızlaştırmaya çalışan
ve böylesi bir süreçte üstelik bunu yapan ve buna sahip
çıktığımız için, temsil ettiğim siyasi çizgimi ve DİSK’i
hedef alan, leke çalmaya çalışan bir dizi yaklaşımla da
mücadele ettik.

Ama tarih tanıktır ki bunu yapanların alnında
kaldı bu kara lekeler, hayat devam ediyor, mücadele
devam ediyor. Biz bu mücadele içinde olan herkesle
sonuna kadar yoldaş olacağız ama onlar, bu kara
lekeleri çalmaya çalışanlar alınlarındaki o kara lekeyle
yaşayacaklar son güne, son ana kadar. “

Kendi sendikal kariyer hesapları için Genel-İş Sen-
dikası’nın yöneticileri ile işbirliği yapan, Dev Sağlık-İş
sendikasının tabanını Genel-İş sendikasına pazarlayan
ve bu sayede Genel-İş sendikasında da tepeden inme,
ayak kaydırarak, kendi yandaşlarını kadrolaştıran, Kani
Beko’nun çantacısı, Nebile Çetin’in hizmetçisi durumuna
düşen Arzu Çerkezoğlu, Oya Baydak’ın işi için kararlılıkla
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sürdürdüğü onurlu direnişini elbette anlayamaz. Ve
Genel-İş yöneticilerine yaranmak ve kendi gücünü bu
şekilde arttırmak için Oya Baydak’ın direnişine daha
ilk günden saldırıya geçmiş ve haddi olmayarak, DİSK
kapısını 29 yıl bu sendikaya hizmet etmiş ve üye olan
işi için direnen bir kadın işçiye kapatmıştır. 

DİSK Genel Kurulu’nu, işçiden kaçıran ve işçileri
küçümseyen bu anlayış OYA BAYDAK VE DEV-
RİMCİLERE  KAPIYI  KAPATMIŞTIR. Ve bu
durumu da manipüle ederek kendi yandaşlarını kışkırtmış
ve DİSK’İ devrimcilerden ve Oya Baydak’tan kurtarmak
için linç saldırısında bulunmuşlardır. Ancak direniş ters
tepmiştir. Oya Baydak, 225 gündür kararlılıkla işi ve
onuru için DİRENMEKTEDİR.

ARZU ÇERKEZOĞLU da bir kadın işçinin direnişini
kara leke olarak tanımlayan ve ne yazık ki DİSK tarihine;
linç örgütleyen, direnen bir kadın işçiye saldıran patron
sendikacısı olarak çoktan geçmiştir.

DİSK, 15. Olağan Genel Kurulu’nda, DİSK’in bugünkü
yönetim tarzını ve Genel-İş’in genel kuruldaki anti-de-
mokratik dayatmacı tutumunu protesto eden DİSK üyesi
Nakliyat-İş Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası ve
Sosyal-İş Sendikası DİSK Genel Kurulu’ndan ikinci
gün çekildiğini açıkladı.

Yeni yönetim kurulu; ayak oyunları, türlü hesaplar
ve pazarlıklarla gündeme geldi. DİSK  tabanını temsili-
yetten uzak, birkaç delege ve birkaç yüz üye ile DİSK’i
yönetecek(!) yeni yönetim, riyakarca ve Osmanlı’yı arat-
mayacak entirikalarla kendisini seçtirdi.

İşçiler toplu halde katlediliyor, işten atılıyorlar,
ücretleri düşüyor, iş cinayetlerinde öldürülüyorlar ama
DİSK’in “çağdaş yöneticileri”, birbirlerinin ayaklarını
kaydırıyor. Bütün dertleri bu...

İşçi sınıfının sorunları, işçi sınıfının örgütsüzlüğü,
haklarının gasp edilmesi hiç umurlarında değil. Ve Genel
Kurulun gündemi de olmadı.

Bunun en büyük kanıtı kapılarının önündeki direniş
çadırı. İşçilerin örgütü olan sendika, kendi çalışanını
işten çıkartıyor. Tam patron kafasıyla “tazminatını öderim,
işten atarım” diyor. Patronlar da böyle diyorlar. 

“Emek onurdur” diyen Oya Baydak, direnişe baş-
ladığında da, asıl yüzlerini gösterip direnen işçiye,
devrimcilere saldırıyorlar. Linç saldırıları örgütlediler.
Devrimci kanı döktüler. Oya Baydak, direniş çadırını
DİSK genel kurulunun önüne taşıdı. DİSK’in “çağdaş
sendikacı” patronları 5 yıldızlı otellerde viskilerini içip
genel kurullarını yaparken Oya Baydak yağmur altında,
polis ablukasında otelin önünde eylemine devam etti.
Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir düşmanlık ve
kindir? 

Devrimciler, Oya Baydak’a, direnişin uzun sürebile-
ceğini, DİSK’in başındaki bu anlayışların işçilere ve
devrimcilere düşmanlığının daha köklü olduğunu anlattılar.
Ve tarih bir kez daha devrimcileri haklı çıkartıyor. Oya
Baydak belki de bir patrona karşı dirense şimdiye kadar
kazanacakken DİSK’in “çağdaş sendikacı” patronları

görmezden – duymazdan gelerek gerçek yerlerini göste-
riyorlar.

İŞÇİLER!
BİR DÜŞÜNÜN, BU DİSK YÖNETİMİ Mİ SİZİN

HAKLARINIZI KORUYACAK? BU DİSK YÖNE-
TİMİ Mİ KIDEM TAZMİNATI HAKKINIZI KO-
RUYACAK? İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI
HAKKI İÇİN YİNE DEVRİMCİLER DİRENECEK,
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ DİRENECEK.

Bu genel kurul işçilerin değil, burjuvazinin genel
kurulu olmuştur. Patronların genel kurulu olmuştur. Bu
genel kuruldan, işçilerin lehine tek bir olumlu sonuç
çıkmamıştır. Çıkmayacaktır da. DİSK’i yöneten anlayışlar
işledikleri suçlarla, işçi düşmanlıklarıyla esaslı bir he-
saplaşma yapmadan da DİSK’in genel kurullarından bir
şey beklememek gerekir. 

Elbette işçi sınıfı için durum böyle umutsuz değildir.
İşçilerin seçenekleri, çözümleri vardır. İşçiler kanlarını
emen bu patron sendikacılarına bağımlı değildir. Artık
sendikalar işçilerin değil patronların örgütü haline
gelmiştir. Patronların elinden sendikaları geri almanın
yolu İŞÇİ MECLİSLERİNDEN geçiyor. İşçi meclislerinde
örgütlenen işçiler, kendi öz güçlerine dayanarak haklarını
koruyabilir. Yeni haklar kazanabilir. 

Ancak İŞÇİ MECLİSLERİNDE örgütlenerek sendi-
kalarını geri alabilirler. Çünkü şu an DİSK’in başındaki
anlayışların SINIF SENDİKACILIĞI, MİLİTAN SEN-
DİKACILIK kaygıları yoktur. 

Onlar DİSK’i bazı partilerin milletvekilliğine sıçrama
tahtası, aylık onbinlerce lira maaş, makam otomobili
için kullanmak istemektedirler. Bunun dışında düzen
partileriyle işbirliği yapmadan, imzaladıkları tek bir
toplu sözleşme yoktur. 

Ama DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ uzlaşmaz mü-
cadele perspektifiyle, sonuç alma kararlılığıyla, ısrarıyla
işçilerin umududur. 

DİSK’in son genel kurulu bir kez daha devrimcilerin
haklılığını kanıtlamıştır. İşçiler sorunlarını ancak kendileri
çözebilirler. Patron sendikacılarının tek derdi kendi so-
runlarını çözmektir. Ve onların sorunlarının arasında iş-
çilerin sorunlarının hiç yeri yoktur. 
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Lenin’in devrimci sıfatını kullanarak
devrimciliğin içini boşaltmaya çalışan
oportünistlere, reformistlere, düzen sa-
vunuculuğu yapanlara karşı söylediği
sözlerde geçen BATAKLIK’ı hatırlaya-
bildiniz mi bilemiyoruz ancak biz yazımıza
o sözleri hatırlatarak başlayacağız:

“Evet beyler! İstediğiniz yere, hatta
bataklığa bile gitmekte özgürsünüz. As-
lında bize göre sizin gerçek yeriniz ba-
taklıktır, oraya ulaşmanız için size her
türlü yardımı yapmaya da hazırız. Yeter
ki ellerimizi bırakın, yakamıza yapışmayın
ve o büyük özgürlük sözcüğünü kirlet-
meyin, çünkü biz de dilediğimiz yere git-
mekte ‘özgürüz’...”

Bilemeyiz Lenin, bu bataklıktan bah-
sederken derinliği hakkında bir düşüncesi
olmuş mudur? Bahsi geçen o bataklığın
ne kadar derin olduğunu, aslında bizler
ülkemizde defalarca gördük. Şimdilerde

ise o bataklığın dibinin daha da dibi ol-
duğunu genel kuruluna Çalışma Bakanı’nı
çağıran DİSK’li sendikacılardan bir kez
daha görmüş olduk. 

İlle de tüm işçi sınıfını yanlarında çe-
kecekler o bataklığa. Ancak olmadı. Ev-
deki hesap çarşıya uymadı. İşçiler, bakanı
yuhalayarak “Katil Hırsız Erdoğan” slo-
ganları ile dışarı çıkarttı. O esnada ba-
taklığın dibinin dibi, DİSK başkanı Kani
Beko salonu sakinleştirmeye çalışıyordu.
Ki zaten bakanla birlikte salona yan yana
yürüyerek girdiler. Şimdi sakın bu yazı-
mızdan bir tek Kani Beko’yu suçladığımızı
sanmayın. Arzu Çerkezoğlu’ndan tutun
da tüm DİSK’li yöneticilerin suçu orta-
dadır. Ki bugün, DİSK kongresine
AKP’nin çalışma bakanının çağrılması
olayı bir hesap-kitap, yanlış anlama ne-
deniyle oluşmamıştır. DİSK’in yıllardır
reformist, oportünist görüşlerle nasıl dü-

zene koşar adımlarla gittiğinin
somut kanıtıdır. Gerek devrimci

işçileri DİSK’ten tasfiye etmeye çalış-
tıklarında, gerekse Oya Baydak linç edil-
diğinde hemen hemen bütün sol ve de-
mokratik kitle örgütleri ile bu süreci gör-
üştük. Ancak her seferinde solun büyük
bir kesimi DİSK’i yanlışlarıyla birlikte
savunarak yaşanan sürece sessiz kaldı,
tavır almadı. 

Şimdi yaşananlar ise bizim için şaşırtıcı
değil. Bakan içerideyken devrimci işçiler
dışarıdaydı. Polis zoruyla gözaltına al-
dırdılar, kongreye girmemeleri için. Ancak
içeride sıradan işçilerin bile midesini bu-
landırdılar. Ve protesto gerçekleşti.

Bizler de Lenin’in sözlerinden çıkar-
dığımız dersle diyoruz ki; “Değil işçileri
bataklığa, yanınıza çekmeyi biz dev-
rimci işçiler ant içiyoruz, o işçilerle
birlikte ele ele verip, hepinizi tarihin
bataklığına gömeceğiz…” 

DİSK’in 15. Genel Kurulu, DİSK’in Düzene DİSK’in 15. Genel Kurulu, DİSK’in Düzene 
Nasıl Koşar Adımlarla Gittiğini GösterdiNasıl Koşar Adımlarla Gittiğini Gösterdi

Süleyman Soylu’yu DİSK Yönetimi Davet Etti,
İşçiler Kovdu

DİSK’in 15. Olağan Genel Kurulu 12 Şubat’ta İstanbul
Pendik Green Park Otel’de yapılan Kongresine, DİSK yö-
netiminin davetiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı.  Sü-
leyman Soylu salona girer girmez işçilerin yoğun protestolarıyla
karşılaştı. İşçiler attıkları “Hırsız, Katil Erdoğan”, “Faşizme
Karşı Omuz Omuza” sloganlarıyla Soylu’yu salonu terk
etmek zorunda bıraktı. Katil Erdoğan’ın uşağı Süleyman
Soylu konuşma yapmadan oteli terk etti.

���

Faşist Bakanlar Kongreye Çağrılıyor,
Devrimci İşçiler Gözaltına Aldırılıyor!

DİSK’in kongresinin yapıldığı Pendik Green Park Otel
önünde pankartıyla eylem yapan Oya Baydak ve Devrimci
İşçi Hareketinden işçilere DİSK yönetimi tahammül edemiyor.
Faşist Çalışma Bakanını Kongreye çağıran DİSK yönetimi,
Kongreye katılmak için otele girmeye çalışan işçileri DİSK
yönetiminin talebiyle saldıran polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kongrenin yapıldığı Green Park Oteli önünde “DİSK Ge-
nel-İş Beni İşten Attı! İşimi Geri istiyorum! Direnen DİSK Ge-
nel-İş İşçisi Oya Baydak” yazılı pankartla protesto eylemi dü-
zenleyen işçilere, DİSK yönetiminin isteği üzerine Otel Müdürü
ve güvenliği de müdahale etmeye çalıştı. Direnen işçiler, DİSK
yönetiminin gerçek yüzünü teşhir etme, yaptıkları eyleme
destek, gözaltına alınan işçileri sahiplenme çağrısı yaptı. 

���

55 Yıldızlı Otellerden Bakan Gözler
İşçileri Göremez!

Kamu Emekçileri Cephesi, DİSK’in 15. Olağan Genel
Kurulu ile ilgili 13 Şubat’ta bir açıklama yaptı. Açıklamada:
“DİSK 15. Olağan Genel Kurulu’nu 12-14 Şubat’ta Pendik
Green Park Otel’de yapıyor… İşçi kanıyla yoğrulmuştur 5
yıldızlı otellerin harcı ve işçi kanı içenler sahipleridir bu
otellerin... Bu tek başına bir lüks bir mekan sorunu da değildir.
Bu, mücadelemize hangi ideolojinin yön verdiği sorunudur. ”
denildi. 

���

DİSK’teki Patron Sendikacılığı Adım Adım Sınıf
Düşmanlığına Doğru İlerliyor

Halk Cephesi 12 Şubat’ta DİSK ile ilgili yaptığı açıklamada
şu sözlere yer verdi:” ... Uzlaşmacı-reformist sendika yöne-
timleri DİSK’i bu noktaya getirmiştir. DİSK bugün işçi
sınıfının çıkarlarını savunmaktan, işçi sınıfının iktidarı için
mücadele etmekten fersah fersah uzaklaşmıştır. DİSK’te
hakim olan sendikal anlayış Patron Sendikacılığıdır. DİSK,
işçi sınıfının örgütüdür. DİSK, devrimcilerindir”. 

���

DİSK İşçilerin Değil Burjuvazinin Yuvası
Olmuştur!

Dev-Genç’liler de 12 Şubat’ta DİSK’in Genel Kurulunu
teşhir eden bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Linççi, sınıf düş-
manlığına soyunan, sendikaları düzen partilerinin arka bahçesi
haline getiren, Oya Baydak ı işten atan DİSK yönetiminin
yanında yer almayın. Haklarınız için, devrim ve sosyalizm için
İşçi Meclisleri’nde örgütlenin!” çağrısında bulundu.

Yürüyüş

21 Şubat
2016

Sayı: 509

PATRON SENDİKACILIĞINA KARŞI MÜCADELE3 4



Her sınıf, her düzen kendi insan tipini de yaratır.
Kapitalist sistemde yetişen insanlar, o düzenin verdiği
düşünce şekline göre şekillenirler. Okuldan dinlediği
müziğe, izlediği filme, yediği yemeğe kadar o
düzenin özeliklerini empoze eder insanlara kapi-
talizm… 

Özellikle kapitalist sistemde, yani sömürüye
ve daha fazla kara dayalı olan bu düzende şekil-
lenme; “daha fazla insanların emek güçlerini sö-
mürme” üzerine kuruludur. Peki bunu nasıl yaparlar?
İlk önce insanların düşünmesini engellemeye çalışır.
“Düşünmeyeceksin!” Bu kapitalist sistemin sloganıdır!
“Tüketeceksin!” Bu da sloganıdır. Peki düşünmemek için,
tüketmek için nasıl bir şekil vermek gerekir kişiye? 

İşte tam da bu nedenle kapitalizm, çocukluktan itibaren
başlıyor insan beynini şekillendirmeye… Düşündürmemek
için yalan dünyasında yaşatır. Dinlediği müzik bir hayal
dünyasına sevk eder insanı. Bakın bir etrafınızda çalan mü-
ziklere; "Bebek’te üç beş tur atalım, bir de sinema yapalım.”
Nedir bu? Bir yoksul Bebek’e gidemez, ikincisi ne müzik
olarak, ne de içerik olarak bizim beynimizi ruhumuzu can-
landıran bir yanı var. Müzik; ruhu, duyguları diri tutan bir
güce sahiptir. Ama bu şarkılar hayal dünyasında yaşamaya,
yozlaşmamızı sağlamaya çalışır. Giyindiğimiz kıyafetlere
moda denilir, hepsinin amacı tüketime yöneliktir. Tabii bir
diğer amacı da ahlaki değerlerin yozlaşmasını, insanın
kendine yabancılaşmasını sağlar. Avrupa ülkelerinde çocuklar
üzerindeki bu şekilleniş, anaokullarında “BEN” deme
üzerine kuruludur.

Çıplak gezmek özgürlük değildir. İnsanoğlunun ilk tarih
sahnesine çıkışından itibaren kıyafet, onu doğa şartlarından
korumak için üretilmiştir.  Tabiki insan sürekli yeniyi üretir,
göze de hitap etsin ister. Ama bir mantığı olmalıdır. Çok
sıcak zamanlarda sokakta çıplak denecek kadar açık gezmek
insanı daha fazla serinletmez. Aksine güneşten koruması
için ince bir kıyafet giyinmek gerekir. Ama kapitalizm cin-
sellikle halkı yozlaştırmaya çalıştığı için, o tür kıyafetler
üretir. Hayatı yeme içme, para ve cinselliğe indirgemiştir. 

AKP faşizmi de bu şekillenişte yerini almıştır tabii. Her
ideoloji kendi insan tipini yaratır. Nasıl ki kapitalizm Madonna
özentili, Sinderella, Batman özentili çocuklar yaratmaya ça-
lışıyorsa, AKP de dindar denilecek bir nesil yaratmak için
türbanı kullanıyor. 

AKP, televizyondan dergilere, çocuk kitaplarına kadar
çocuklarımızı dindar olarak şekillendirmeye çalışıyor.
Okullarda kuran kurslarıyla başlamıştı bu. TRT'nin çizgi
filmlerinde de bunu görmek mümkün. Ahlaklı dürüst olmak

eşittir dindar olmak anlamına gelir diyen çocuk
filmleri oynatıyor. 

‘Babanın öz kızına duyduğu şehvet haram
değildir’ fetvası ile gündeme gelen Diyanet

İşleri Başkanlığı yine boş durmadı. Diyanet
Çocuk Dergisi, Ocak sayısında bir kaplumbağayı
türbana soktu. Düzenli olarak aylık yayımlanan

Diyanet Çocuk Dergisi’nin geçen Ocak ayında
çıkan 426’ncı sayısında yer alan ‘Görünmeyen Elbise’

adlı hikayedeki çizimlerde, anne kaplumbağa türbanlı
olarak görünüyor. İyi evlat nasıl olur? 52 sayfalık
derginin 16’ncı sayfasında yer alan anne kaplumbağa,

iyi bir evladın nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler
veriyor. Türbanlı anne kaplumbağa, yavru bir sincaba da şu
şekilde bilgiler veriyor: “Bütün canlıların üzerinde gözle
görülmeyen bir elbise vardır. O elbiseye takva diyor insanlar.
Her ne kadar gözle görülmese de iyi bir kul oldukça bir
kaplumbağa kabuğu gibi güçleniyor. İşte o elbise onları
bütün kötülüklerden koruyor.”  Yani türban koruyormuş
bizi kötülüklerden. Mesele halkımızın türban takması
değildir, bunu siyasi bir malzeme olarak kullanmaktır.
“Türban tak, her şey çözülür” diyor. Çözülseydi eğer şu an
ülkemizde sorun niyetine tek bir şey kalmazdı. Daha çocuk
yaşta çocuklarımızı türbana sokmak demek, onları kaderciliğe,
devletin büyüklüğüne, yıkılmazlığına inandırmak içindir. 

Türban takarsan bütün kötülüklerden korunamazsın.
Zulme ve sömürüye karşı direnilmeden güç olunmaz. Kap-
lumbağanın kabuğunun güçlenmesi direnmekten geçiyor.
Bu düzene karşı mücadele edilmeden, çocuklarımıza da
onurlu ve güzel bir dünya bırakamayız.

Çocuklarımıza bu dünyada Berkin abilerinin, Hasan Ferit
abilerinin, Dilek ablalarının olduğunu anlatmalıyız. Faşizm
boş durmuyor şekillendiriyor dergisiyle, çizgi filmleriyle.
İdeolojik üstünlüğünü kurmak için her türlü aracı kullanıyor.
Kendi hikayelerimizi yazmalıyız çocuklarımız için. İnsan
Nasıl İnsan Oldu kitabında, insanoğlunun tarihi “emek ve
mücadele tarihidir” diye anlatılır.  İşte bu emeği ve mücadeleyi
çocuklarımıza onların anlayacakları şekilde biz devrimciler
anlatabilmeliyiz. 

Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Müzikten, tiyatroya,
çocuk dergilerinden kitaplarına kadar AKP faşizmine karşı
alternatiflerimiz olmalı. Faşizm boş durmuyor, şekillendiriyor
minik beyinlerini çocuklarımızın. Çocuklar anlamaz diye
bakmayın, çok hızlı anlar ve çok hızlı hayata geçirir öğren-
diklerini. Gelecek çocuklarımızındır! Onları AKP faşizminin
ideolojik olarak şekillendirmesine karşı, kendi alternatiflerimizi
yaratalım!

AKP Faşizmi; Hikayeleri, Filmleri, 
Kitaplarıyla Çocuklarımızı Şekillendiriyor! 

Çocuklarımızı Onların Ellerine Bırakmayalım!

21 Şubat
2016
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Devrimcilik güzelliklerle dolu bir
yoldur ve bu yolda yaşanılan en büyük
sorunlardan biridir ailelerimiz... Halk ve
vatan sevgisi, biz devrimcilerin en önem-
li devrimcilik nedenimizdir. En çok sevdik-
lerimiz için mücadele ederiz. Ve ailelerimiz
de en çok sevdiklerimizdendir. Bizi
büyüten, emek verendir. Ailelerimizin
emeğine duyduğumuz saygı, onlara olan
sevgimiz mücadele etmemizin başlıca
nedenlerindendir. Mücadele bugün birçok
neden gerektiriyor. 

Bedel ödemek, sadece tutsak  ya da
şehit düşmek değildir. Kimi zaman
sevdiklerimizden ayrı kalmak, hasret
çekmektir.

Bizler de bugün mücadelemizin
koşulları gereği sevdiklerimizden, ailele-
rimizden ayrı kalabiliyoruz. Bu durumu
ailelerimize anlatmamamız, onları devrim-
ciliğimiz konusunda ikna etmememiz ve
nihayetinde örgütlü bir aile düzeyine
getirmememiz çoğu zaman sorunun
nedenini oluşturuyor.         

Hiçbir aile oğlunun-kızının gözaltın-
da işkence görmesini, haksız yere tutuk-
lanmasını ve her gün sokak ortasında
tutuklanma ihtimalini yaşamasını iste-
mez. Gözaltına alınmak, tutuklanmak
ailele- rimiz için çok büyük sorunlardır;
can yakıcı sorunlardır. Anne-baba içgüdü-
leri ile hareket ederek duygusallığa kapılır
ve üzülürler. Bizleri  devrimci mücadele-
den vazgeçirmeye çalışırlar. Bunu ya
zorla, döverek, okuldan alarak, eve
hapsederek vb. yöntemlerle yaparlar, ya
da duygularımızı yani onlara olan sevgi ve
saygımızı kullanarak yaparlar. Aslında
temelde baktığımızda, düşmanla aynı
işlevi görürler; bizi devrimci mücadeleden
koparmak! İşte biz olaya bu açıdan bak-
malıyız ve aile sorununu çözerken de bunu
temel almalıyız.  Onlara devrimciliğin ne
kadar onurlu, namuslu bir iş olduğunu;
uyuşturucunun okul önlerine kadar getir-
ildiği, yozlaşmanın ahlak-   sızlığın dört
bir koldan saldırdığı bu düzende temiz kal-
abilmenin tek yolunun devrimcilik yapmak
olduğunu gösterebilmeliyiz.

Elbette ki ailelerimizi de devrim-
cileştirmek, demokratik mücadelemize
katabilmek hedefimizdir ancak, gerekli
emeği verdiğimiz halde aileler buna
direniyor, bizi geri çekmeye çalışıyor,
mücadelemize zarar veriyorsa artık
“onlara rağmen” devrimcilik tercihini
yapmamız gerekir. Çünkü biz halkımız,
için devrimcilik yapıyoruz. Aileleri-
mizin bencillikleri için bütün bir halkın
umudunu geciktirmeye hakkımız yok.

Gençliğin aileler konusundaki eğiti-
mi, sadece ailenin baskısına göğüs germe
temelinde olmamalıdır. Aksine gençliğin
demokratik aile mücadelesinin öncüsü
yapma temelinde ele alınmalıdır. 

Ailelerimizle olan mücadelemiz,
aynı zamanda onları, mücadelemizin
bir parçası yapma mücadelesidir.
Ailelerimiz, halkın bir parçasıdır.
Devrimci mücadeleye katacakları mut-
laka bir şey vardır.    

Yapabilecekleri mutlaka bir iş vardır.
Onlar bizim mücadelemize karşı çıkarken
dahi, biz onları mücadelemizin bir ucun-
dan tutturmalıyız. Bunu yapmıyorsak
ailelerimizi mücadelenin dışında görü-
yoruz demektir. Bu durumda düşmanın
ailelerimiz üzerindeki propagandası daha
çok etkili olacaktır.

Tüm ailelerin kurtuluşu için;
sömürüsüz ve adaletli bir düzende
yaşayabilmeleri için devrimcilik yapı-
yoruz. Devrimciliğimizi sadece halk
içinde tek bir damla olan ailemizin
duyguları ile değiştiremeyiz.
Devrimciliğimiz tüm bir halkın mutlu-
luğu, binlerce aç çocuğun geleceği
içindir. Biz aç çocuklarımıza ekmek,
katledilen çocuklarımıza, gençlerimize
adalet istiyoruz.

Eğitim hakkı elinden alınan, iş-
sizliğe, yoksulluğa mahkum edilen genç-
lerimiz için sömürüsüz bir düzen isti-
yoruz. Bunun için en başta ailelerimiz
olmak üzere tüm halkı örgütleyeceğiz.
Onları faşizmin karşısına dikeceğiz!

AAilelerimizle Olan Mücadelemiz Aynı  Zamanda Ailelerimizle Olan Mücadelemiz Aynı  Zamanda 
Onları Mücadelemizin Bir Parçası Yapma Mücadelesidir!Onları Mücadelemizin Bir Parçası Yapma Mücadelesidir!

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

Liseliyiz Biz

Yürüyüş

14 Şubat
2016
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Ülkemizde Gençlik

AKP, 12 Eylül'ün devamcısıdır. Ülkemizde 12 Eylül
cuntasıyla birlikte Amerika’nın "iyi çocukları", halka kar-
şı topyekün bir savaş başlattılar. Yüzbinlerce insan gözal-
tına alınırken, işkencelerin, yargılı yargısız infazların ardı
arkası kesilmemiştir. Kenan Evren yönetimindeki cunta-
nın amacı halkın asla bir daha başkaldırmaması,  ABD’nin;
Koçlar, Halit Narinler gibi işbirlikçi tekelci burjuvazi ve
topyekün oligarşinin çıkarları doğrultusunda bir yönetim
oluşturmaktı. 

Bu amaca ulaşabilmeleri için öncelikle gençliği teslim
almaları gerekiyordu. İşte bu amaçla YÖK (Yüksek Öğ-
renim Kurumu) darbeciler tarafından kurulmuş, üniver-
sitelerde görev alan devrimci, demokrat, yurtsever öğre-
tim görevlileri ve öğrenciler okullarından uzaklaştırılmıştır.
12 Eylül’den bugüne YÖK, kurulduğu ilk günkü gibi hal-
ka, gençliğe düşmanca saldırılarını her iktidar dönemin-
de artırarak sürdürmüştür. 

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ülke TV kanalında
katıldığı yayında eğitimle ilgili de açıklamalarda bulun-
du. YÖK’ün toplum üzerinde bir travma yarattığını,
kendi dönemlerinde ciddi bir rahatlama olduğunu belir-
ten Elvan; “YÖK’e ilişkin düzenleme yapılacak. YÖK Yasa
Tasarısı Taslağı hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na su-
nulacak, daha sonra da TBMM’ye gönderilecek” dedi.

Elvan, darbe dönemlerine ait anti-demokratik düzen-
lemeler için çalışma başlattıklarını, bunun tamamlanma-
sının ardından muhalefet partilerinin de önerilerini ala-
caklarını ve oluşturulacak yasa tasarısının TBMM’ye su-
nulacağını bildirdi. YÖK Yasa Tasarısı Taslağı’yla alakalı
bir soru üzerine Elvan, şunları söyledi:

“YÖK, üniversiteler arasında koordinasyon görevini
yapması gereken bir kurum. Netice itibarıyla ama özel-
likle AK Parti hükümetleri öncesi dönemde maalesef YÖK,
gerçekten üniversiteler üzerinde inanılmaz bir vesayet oluş-
turdu ve üniversite rektörleri, öğrenciler ve başörtüsü so-
runu... Üniversitelerdeki hangi soruna bakarsanız bakın
neticede uzandığı yer YÖK’tü.” 

Elvan, sunucunun “YÖK deyince insan ürperiyor” ifa-
deleri üzerine de; “YÖK dediğiniz zaman insanın aklın-
da ‘Aman geri durayım’ şeklinde biraz iz, ürperti kalmış
durumda. Gerçekten toplum üzerinde bir travma yarat-
tı. Bizim dönemimizde ciddi bir rahatlama oldu. Geçmişteki
o despot yönetim anlayışı bir anlamda ortadan kalktı” diye
konuştu.    

AKP Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan
yalan söylüyor. AKP 14 yıldır iktidarda. 14 yılda YÖK’te

değişen hiçbir şey olmamıştır. AKP döneminde üniversi-
telerde başörtüsü yasağının kaldırılması da sadece  dü-
zenlerine uygun kafalar yetiştirmek isteyen AKP’nin, ken-
di çıkarlarına uygun olmasındandır. Yoksa YÖK’ün hal-
ka ve gençliğe olan düşmanlığında hiçbir değişim söz ko-
nusu olmadığı gibi devrimci, demokrat ve yurtseverlere
olan düşmanlığını AKP iktidarı döneminde daha da art-
mıştır. Binlerce öğrenci en demokratik hakların kullan-
dıkları için okullarından atılmış, uzaklaştırılmış, üniver-
siteler; akademik-demokratik ve bilimsel eğitimden ala-
bildiğine uzaklaşmıştır. 

YÖK sorunu bağımsızlık sorunudur. YÖK tek
başına üniversitelerin sorunu değildir. Bu nedenle
AKP ve onun gibi hiçbir düzen partisi YÖK’ü ortadan kal-
dıramaz. Çünkü YÖK Türkiye’de hüküm süren faşist  sis-
temin üniversitelerdeki yüzüdür. YÖK’e karşı mücadele
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinden ayrı
ele alınamaz. 

AKP gibi halk düşmanlığında sınır tanımayan bir ik-
tidarın YÖK ve benzeri kurumlara her zaman ihtiyacı var-
dır. YÖK dün nasıl ki 12 Eylül’ü temsil ediyorsa bugün
de 14 yıldır ülkemizi yöneten AKP’yi temsil ediyor. 

Mecliste oy çoğunluğuna sahip olmalarına rağmen,
YÖK’ü ortadan kaldıracak güce sahip  bulunmalarına rağ-
men YÖK’ü tasfiye etmek bir yana kendi yandaşlarını bu
kurumun başına getirerek halka karşı olan savaşında en
etkili biçimde kullanmakta hiçbir şekilde çekinmeyen Lüt-
fi Elvan ve AKP’sidir!

YÖK dün nasılsa bugün de AKP’nin elinde üniversi-
telerde gençliğin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi dur-
maktadır. Akademik-demokratik ve bilimsel bir eğitim is-
tiyoruz. Bunun için YÖK’e karşı  6 Kasımlar başta olmak
üzere eylemler yapıyoruz. Gözaltına alınıp işkence görüyor
ve tutuklanıyoruz. Lütfi Elvan’ın dediği gibi o “despot”
yönetim ortadan kalkmadığı gibi AKP tarafından aynı des-
pot yönetim, bile isteye sürdürülmektedir. Bu nedenle
YÖK’ü olduğu gibi tamamen feshedeceğiz demiyorlar. Sa-
dece belli bir takım düzenlemeler yapacaklarmış. Bu da
olsa olsa AKP’nin işine gelen düzenlemelerdir.  Bugün
YÖK’ün kaldırılması için gerçekten mücadele eden tek ör-
gütlü güç Dev-Genç'tir.

AKP YÖK’ü kaldıramaz. YÖK'ü kaldıracak olan bi-
zim mücadelemizdir. Öğrenci Meclislerinde örgütlenecek,
tüm öğrencileri bu meclislerde birleştirecek ve mücade-
le edeceğiz. AKP’nin YÖK’ünü gençliğin militan ve ka-
rarlı mücadelesi ile ortadan kaldıracağız. 

GGençlik Federasyonu’ndan

HALK DÜŞMANI FAŞİST AKP,
YÖK’Ü KALDIRAMAZ!
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Militan kelimesi sözlüklerde;
“Bir düşüncenin bir görüşün başarı
kazanması için savaşan, mücadele
eden” olarak geçer.

Militanlık çoğu zaman kafamızda
eksik şekillenebiliyor. Sadece askeri
eylemde korkusuzluk, cesaret ve atıl-
ganlık olarak algılayabiliyoruz. Tabi
ki militanlığın bir yanı budur. Fakat
militanlığı tek başına bu yanıyla ele
almak, gerçekte militanlığın ne oldu-
ğunu anlamamaktır. Militanlık esas
olarak, devrimcinin yaşam biçimidir.

Militanca düşünmek, militanca
plan yapmak, militanca çalışmak ve
militanca savaşmak... Yani günlük
yaşamın, devrimciliğin bütünüdür
militanlık. Kişisel bir cüretten öte
örgütlü hareket etmek ve dolayısıyla
meselelere bilimsel bakabilmektir.
Kişisel cüret, militanlığı bir yaşam
biçimi haline getiremez, çünkü dö-
nemseldir. Oysa ki bilimsel düşünmek
cüreti, cesareti, yaşam biçimi haline
getirmemizi sağlar. Tüm bunları göz
önünde bulundurduğumuzda şunları
söyleyebiliriz:

Savaşçı militandır, çünkü örgütün
iradesine tabidir. Aldığı talimatı za-

manında, eksiksiz yerine getirendir.
Görevlendirildiği bölgeye, eyleme
tereddütsüz gider.

Savaşçı militandır, çünkü disip-
linlidir. Günün her saati programlıdır.
Olumsuzlukların onu etkilemesine
izin vermez. Zamanın peşinden koş-
maz, zamanla birlikte hareket eder.

Savaşçı militandır, çünkü kurallı
ve ilkelidir. Kuralların güvenliğin
gereği olduğunun bilincindedir. İlkeler
devrimciliğin tamamıdır. Savaşçı il-
kesiz hareket etmenin çürüme oldu-
ğunu bilir.

Savaşçı militandır, çünkü uzlaşmaz,
teslim olmaz. Hiçbir şekilde görevle-
rinden taviz vermez. Düzenin yaşa-
mına girmesine izin vermez. Hayatı
pahasına devrimci değerleri korur.

Savaşçı militandır, çünkü örgüt-
çüdür. Savaşçı eylemi, faaliyeti ile
halkı örgütleyendir. Yoldaşlarını mo-
tive edendir.

Savaşçı militandır, çünkü sorun
çözendir. Olanaksızlıklar içinde ola-
nak yaratır, olmazı olur kılar.

Savaşçı militandır, çünkü iyi bir
eğitimcidir. Yoldaşlarını, halkı eğitir.
Devrimin kitlelerin eseri olduğunun

bilincindedir.
Savaşçı militandır, çünkü iradidir.

İşlerini kendiliğindenciliğe, oluruna
bırakmaz.

Savaşçı militandır, çünkü yaratı-
cıdır. Düşmanın teknolojik olanak-
larını atlatandır. Karda yürür izini
belli etmez.

Savaşçı militandır, çünkü doğru
düşünür ve doğru kararlar alır. Olay-
ları bilimsel değerlendirir. Önyargı-
larla ve tespitlerle hareket etmez.

Savaşçı militandır, çünkü iktidar
hedefiyle çalışır, öngörülüdür. Nihai
hedefini gözden kaçırmaz. Attığı adı-
mın nelere yol açacağını bilir. Hareketin
politikalarını doğru değerlendirir, aynı
doğrulukla da kitlelere aktarır.

Savaşçı militandır, çünkü sonuç
alıcıdır. Engel aşmanın ustasıdır.
Neyi ne için yaptığının bilincindedir.
İşlerini yasak savmacı değil, sonuç
almaya yönelik örgütler. Hatalarından
öğrenir, ders çıkartır.

Sonuç olarak; militanlık savaşçının
ruh halidir. Ancak militan düşünen ve
yaşayan bir savaşçı devrimin sıra neferi
olabilir. Militanlığı doğru algılamalı
ve yaşam biçimi haline getirmeliyiz.

SSAVAŞÇI MİLİTANDIR

Dilek Kaya 15 Şubat’ta Şanlıurfa’da etrafı polislerce
çevrilerek gözaltına alındı. Sokak ortasında önünü kesen
polisler, avukatını arama iznini bile vermedi. Bu gözaltı
durumunu Dilek Kaya’nın “kaçırılıyorum, avukatlarıma
haber verin, adım Dilek Kaya” diye bağırması sonucu
oradaki insanların Halkın Hukuk Bürosu’nu araması so-
nucu öğrenenildi.

Açıklama yapan Halk Cephesi: "Arkadaşımız birkaç
senedir zaman zaman canlı bomba olarak ilan edilerek
hedef gösterilmektedir. Bu süre boyunca katıldığı de-
mokratik eylemlerden defalarca kez gözaltı yaşamış ve
serbest bırakılmıştır. 

Buna rağmen gerek emniyet tarafından, gerek burjuva
medya tarafından bu saldırı devam etmiştir. Bunların
amacı açıktır… Amaç Dilek Kaya’nın katledilmesinin

önünü açmaktır.
15 Şubat’ta Urfa emniyeti Dilek Kaya’nın gözaltında

olduğu bilgisini kabul etmedi. 16 Şubat’ta ise birçok haber
sitesinden gözaltı haberini ve yine canlı bomba yalanlarını
okuyoruz. Canlı bomba ama üzerinde bomba yok!...

Ve buradan ilan ediyoruz. ASIL TERÖRİST, ASIL
CANLI BOMBA EMNİYET TEŞKİLATIDIR! Gazi
Mahallesi’nde, Cizre’de günlerdir yaptıkları gibi ne
zaman, nereden çıkıp üzerinize kurşun yağdıracağı, ne
zaman bomba atıp yüzlercemizi Ankara’da olduğu gibi
katledeceği, ne zaman yol ortasında haydut gibi çevirerek
bizi kaçırıp işkencehaneye götüreceği belli değildir.

Canlı bomba emniyet teşkilatına karşı tüm halkımızı
dikkatli olmaya, bu haydutlara karşı can güvenliğimizi
almak için örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi. 

Burjuva Basın Alçakça
“Canlı  Bomba” Senaryolarına Devam Ediyor!

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

Sava
ş ve 

Biz



Bugünlerde sıkça duyduğumuz
ve adeta geçmişte kalmış nostaljik
bir anı gibi bahsedilen "90'lı yıllar"ın
meşhur bir sözü vardı. Dönemin
Cumhurbaşkanı olan Süleyman De-
mirel, polislerin hergün onlarca iş-
kence, infaz ve katliamlarla gündeme
gelmesi ve bazı polislerin göstermelik
de olsa yargılanması karşısında "po-
lisimizin elini soğutmayalım" diyerek
açıkça tüm işkence, infaz ve katli-
amları savunmuş, bunun bir devlet
politikası olduğu mesajını vererek
polislerin aklanması talimatını ver-
mişti. Yargı da bu talimatın gereğini
yerine getirerek polisleri aklayan ka-
rarlar vermişti... 

Aradan yılar geçti ama ne talimat
değişti, ne sözde bağımsız yargının
polislere bakışı... Haziran Ayaklan-
ması sürecinde de dönemin başbakanı,
bugün cumhurbaşkanı olan Tayyip
Erdoğan, binlerce kişiyi yaralayıp,
onlarcasını sakat bırakan, 8 insanımızı
katleden polislerle ilgili olarak "po-
lisimiz destan yazıyor" diyerek De-
mirel'le aynı şeyi söylemiş, aynı me-
sajı vermişti. 

Yargı bugün bu mesajın gereklerini
yerine getiriyor. Haziran Ayaklan-
ması’nda katledilen, sakat bırakılan,
yaralanan yüzlerce kişi adaletsiz bı-
rakıldı, bırakılmaya devam ediyor.

AKP bugün de işkenceyi, infazları,
katliamları devlet politikası olarak de-
vam ettiriyor. Bugün bir yandan sokak
ortasında ya da evlerde insanlar infaz
ediliyor, kitlesel katliamlar yaşanıyor. 

Kürdistan'da açıkça yeni katli-
amlar yapılıyor. Bir yanda bunlar
olurken öbür yanda da bu katliamla-
rında polisin elini rahatlatmak, onları
cezalandırılma kaygısı olmadan kul-
lanabilmek için yargıya "polisleri
aklayın" talimatı veriyor. Yargı da
bu talimata uyarak bir bir aklama
kararları veriyor. 

Yani kısaca; bugün de yargının
polise bakışı geçmişte olduğu gibi
"polisimizin elini soğutmayalım" ba-
kışıdır. Bugün de geçmişte olduğu

gibi polisin işkence ve öldürme öz-
gürlüğü vardır.
Çünkü bu
bir devlet
politikası-
dır. İşken-
ce, infaz ve
katliam da-
valarının tü-
münde görü-
len gerçek şu-
dur: Polisler
ya da askerler
ya hiç ceza al-
mazlar ya çok
az ceza alır ve cezaları tecil edilir ya
da çok teşhir olmuşsalar göstermelik
cezalar alırlar... Ama aynı zamanda
bu polislerin tamamı terfi ettirilir,
ödüllendirilirler. Bu devlet politikası
olmanın gereğidir. 

AKP'nin yargısı, bunun bir devlet
politikası olduğunun bilinciyle
AKP'nin polislerini aklamak için
adeta hukuka takla attırıyor. Kendi
hukuklarına uymakla, uygulamakla
yükümlü oldukları yasalarını bile
çiğneyerek katilleri beraat ettiriyor
ya da aklımızla alay eder gibi "komik
cezalar" vererek, "iyi hal" indirimleri,
"haksız tahrik" indirimleri... derken
katillere kalkan olmayı sürdürüyor. 

Kısaca; yargı bugün de tarihsel
misyonunu oynamaya devam ediyor.
Bu misyon faşizmin işlediği suçların
üstünü örtme, polise kalkan olma 

misyonudur.
Yargı iktidarların kanlı ellerini te-
mizledikleri bir havludan ibarettir.

Polislerin sanık olduğu davalara
ilişkin yalnızca son bir hafta içinde
verilen kararlara, bu kararlarla ilgili
çıkan gazete haberlerine baktığımızda
bile bu gerçek tüm çıplaklığıyla kar-
şımıza çıkmaktadır. 

"Saç çekip, cop vuran polislere
ceza yok.

İzmir’de 2013 yılında Gezi eylemleri
sırasında Kordon’da bir kızın saçını
çekip yanında bulunan gençleri de
copla vurdukları iddiasıyla yargılanan
iki çevik kuvvet polisine 74’er gün
hapis cezası verildi, bu ceza 1480 TL
para cezasına çevrilip 5 yıl süre ile
erteledi." (DHA- 4 Şubat 2016) 

"Yalova’da, kavgayı ayırmaya ça-
lışırken polisin sıktığı biber gazından
hayatını kaybettiği belirtilen 31 ya-
şındaki Çayan Birben’in ölümüne
neden olduğu gerekçesiyle 4 polisin
yargılanmasına devam edildi. 

Cumhuriyet Savcısı İhsan Kılıç,
mütaalasında sanıklardan 3’ünün, 2
yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına
çarptırılmasını, 1 sanığın da beraatını
istedi." (DHA- 4 Şubat 2016) 

"Gezi Parkı eylemleri sırasında
Eskişehir’de üniversite öğrencisi Ali
İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldü-
rülmesine ilişkin davada yerel mah-
kemenin verdiği kararı Yargıtay 1.
Ceza Dairesi usul yönünden bozdu... 

AAKP TALİMAT VERDİ, YARGI HÜKMÜNÜ AÇIKLADI: AKP TALİMAT VERDİ, YARGI HÜKMÜNÜ AÇIKLADI: 

"POLİSİMİZİN ELİNİ SOĞUTMAYALIM" "POLİSİMİZİN ELİNİ SOĞUTMAYALIM" 

Yargı tarihsel misyonuna
uygun olarak egemenlerin,

iktidarların ve onların
şiddet araçlarını kullanan

güçlerinin, yani polisinin ve
askerinin yanında olmaya,
onları koruyup kollamaya

devam ediyor. 
Dilek Doğan bunun en açık

örneğidir. 

21 Şubat
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Eskişehir’de açılan, kamu güvenliği
gerekçesiyle Kayseri’ye nakledilen da-
vada Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi
Ali İsmail Korkmaz'a son tekmeyi atan
polis memuru Mevlüt Saldoğan'a 'kastı
aşan surette yaralama' suçundan önce
13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme
cezayı 10 yıl 10 aya indirdi. 

Mahkeme diğer polis memuru
Yalçın Akbulut’a ise önce 12 yıl hapis
cezası verilirken ceza 10 yıla indirildi.
Diğer sanıklar fırıncı İsmail ve Ra-
mazan Koyuncu ile Muhammet Va-
tansever'e 'yaralama suçundan' 8'er
yıl hapis cezası veren mahkeme, ce-
zaları iyi hal nedeniyle 6'şar yıl 8'er
aya indirildi. Ebubekir Harlar'a da
6 yıl 8 ay hapis cezası verirken suç
yardım düzeyinde kaldığından 3 yıl
4 aya indirildi. Mahkeme Harlar'ın
tutukluluk süresini göz önüne alarak
tahliyesini kararlaştırdı. Tutuksuz
yargılanan sanık polis memurları;
Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin
ise delil yetersizliğinden beraat etti."
(Radikal- 4 Şubat 2016) 

"Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi, trafikte tartıştığı motosiklet sü-
rücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu 3 kurşunla
öldüren İstanbul Emniyet Müdür Yar-
dımcısı Celal Yılmaz hakkında, "Meş-
ru müdafaa sınırları ve mazur görü-
lebilecek heyecan, korku ve telaş"
gerekçesiyle ceza verilmesine yer ol-
madığına hükmetti. Oy çokluğuyla
alınan kararla, Celal Yılmaz'ın tahliye
edilmesine de karar verildi.. (03
Şubat 2016 -DHA)

Örnekler çoğaltılabilir elbette.
Ama bu örnekler bile gerçeği gös-
termeye yetiyor. Tartışmaya yer bı-
rakmayacak kadar açık o gerçek

AKP'nin katil polislerini koruduğu
ve yargıyı da bunun için kullandığı-
dır...  Bugün yargı polise açıkça
"devrimcileri, sosyalistleri, Kürtleri
katledebilirsin" diyor."Hakkını ara-
yan, haksızlığa, adaletsizliğe baş-
kaldıran herkese işkence edebilir, öl-
dürebilirsin diyor". "Rahat ol, elini
korkak alıştırma, ben sana ceza ver-
meyeceğim" diyor...

Polisin bir insanı katletmesi ya
da işkence etmesi için karşısındakinin
devrimci olmasına gerek yok. Mah-
kemelerin, AKP’nin polisi koruması
için katledilenin, işkence edilenin
devrimci olmasına gerek yok. Kar-
şısındaki halk ise katledilebilir, iş-
kence edilebilir. Yukarıdaki örneklerin
çoğunda katledilen ya da işkence
edilenlerin devrimci olmadıkları, sı-
radan insanlar oldukları ortada.

Evet, yargı tarihsel misyonuna
uygun olarak egemenlerin, iktidar-
larını ve onların şiddet araçlarını kul-
lanan güçlerinin yani polisinin ve
askerinin yanında olmaya, onları ko-
ruyup kollamaya devam ediyor. Dilek
Doğan bunun en açık örneğidir. 

Dilek devrimci değildi, yalnızca
devrimcilerin dostuydu. Kapısını dev-

rimcilere açan, devrimcileri seven
halktan biriydi. Bir gece vakti evini
basmaya gelen katil sürülerine "aya-
ğınıza galoş giyin, benim evimi kir-
letemezsiniz" dediği için katledildi.
Bir sürü yalanlar söylendi katil polisi
aklamak için. Ama yalanları tutmadı.
Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüler gösterdi ki polisin silah
kullanmasını gerektirecek hiçbir şey
yoktu. Ne bir arbede vardı ne de
polise saldırı... Buna rağmen AKP'nin
yargısı koruyor Yüksel Moğultay'ı.
Buna rağmen katil polis Yüksel Mo-
ğultay hala tutuklanmadı. Hala elini
kolunu sallayarak geziyor, hala gö-
revinin başında (!)

Sıradan basın açıklamalarına ka-
tılmak, pankart asmak, bildiri dağıt-
mak bile tutuklanmak için yeterliyken
gencecik bir kızı gece vakti evinde,
ailesinin gözleri önünde katletmek
tutuklanmayı gerektirmiyor bu ülkede.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçla-
masıyla hakim karşısına çıkanlar bile
"suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut
delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin
varlığı, kaçma ve delilleri karartma
şüphesi..." denilerek tutuklanırken
Dilekler'i katletmenin vasıf ve ma-
hiyeti yani niteliği ve ağırlığı polisin
tutuklanmasını gerektirecek kadar
ağır olmuyor bu ülkede. 

İşte düzenin adaleti budur. Bu dü-
zenin yargısının halka bakışı, polise
bakışı ortadadır. Bu yüzden bu düzenin
mahkemelerinden adalet beklemiyoruz. 

Bu yüzden bu düzene karşı mü-
cadele etmeye, adalet mücadelemizi
büyütmeye, suçlarımızın vasıf ve
mahiyetini büyütmeye devam ede-
ceğiz. Adaleti biz sağlayacağız. 

AKP bugün de işkenceyi,
infazları, katliamları devlet

politikası olarak devam
ettiriyor. Bugün bir yandan

sokak ortasında ya da
evlerde insanlar infaz

ediliyor, kitlesel katliamlar
yaşanıyor. 

Armutlu Cephe Milisleri 14 Şubat’ta Gazi Mahalle-
si’nde halka ve devrimcilere yönelik saldırı olduğu için
Armutlu’da bulunan karakolu taradı… Eylem, saldırının
kesilmesi için uyarı amaçlıydı. Bunun üzerine Armutlu
Cephe Milislerinin açıklamasını yayınlıyoruz; “Uyarı-
yoruz! Gazi Mahallesi’nde halka yönelik saldırıların
devam etmesiyle 15 Şubat’ta mahalle içinde bulunan
karakol tarafımızca tekrar taranmıştır. Net olmamakla
beraber yaralı olduğu bilgisini aldık. Eylemden sonra
azgınca meydana inip halka saldıran ve 4 mahalle

gencini gözaltına alan katiller, bizleri var eden Armutlu
halkı tarafından şişelerle, taşlarla kovulmuştur. Güç alı-
yoruz uğruna savaştığımız, uğruna bedelleri göze
aldığımız halkımızın devrimcilere sahip çıkmasından.
Ve güç veriyoruz halkımıza, öncü oluyoruz adaletsizliğe
öfkesi olan insanların düzene karşı savaşmalarına…
Savaşacak ve Savaştıracağız… Bir avuç olup elinde
türlü türlü silah olan katillerin bu düzenini, milyonların
ellerindeki taş ve sopalarla yıkacağız. Dilek’in Mahal-
lesi’nde Dilek’in Katilleri Rahat Olmayacak!”

Gazi’deki Saldırıya İlişkin Armutlu Cephe Milislerinden Uyarı Eylemi

Yürüyüş

21 Şubat
2016

Sayı: 509

PATRON SENDİKACILIĞINA KARŞI MÜCADELE4 0



"Kanser olduğumda büyük bir şok yaşamadım. Çünkü
zaten böyle bir şey olacağını bekliyordum. Hastanede beni
acile hemen aldıklarında büyük bir hastalığımın çıkacağı-
nı zaten bekliyordum, yani psikolojik olarak biraz hazırdım. 

Kanser olduğumu duyduğumda hemen aklıma moral gel-
di. Çünkü herkesin bildiği gibi bu hastalıkta önemli olan bir
şeyde moralini sürekli iyi tutmak. 

Tamam hastayım ama onun üzüntüsünü yaşarsam daha
kötü olurum, hatta ölebilirim, bu yüzden iyi olmam için iyi
düşünmem lazım  diyordum kendi kendime. Belki ben has-
tayım ama çevremi de düşünmem gerekiyordu, yoldaşları-
mı, ailemi, akrabalarımı yani tanıdığım herkesi.  

Çünkü biliyordumki benden çok onlar üzülüyordu.
Bende ne kadar üzülmenize gerek yok iyiyim desem de bir
şey değişmez, en iyisi bunu göstermekti. Ve beni görmeye
gelen herkesle normal bir insan gibi konuşup gülerdim. Bu
hem bana hem de karşı tarafa iyi geliyordu. 

Hastalığımı kafama hiç takmadım. Kafamda iyileşece-

ğime emindim, bu umutla tüm hastalık sürecimi yaşadım ve

hala yaşıyorum.

Tedavimin zor geçtiğini söyleyebilirim, ama bunların hep-

si iyi olmam için deyip hepsine katlandım, kendimi bırak-

madım. Tedavi sürecinde benim için en zor olan an saçla-

rımın dökülmesiydi. Kendimde en çok sevdiğim şey saç-

larımdı, bu yüzden bu çok zor oldu. Öyleki kanser olduğu-

mu öğrendiğimde ağlamadım ama saçlarım döküldüğünde

ve kestiğimde ağladım.

Yoldaşlarımın ve ailemin sürekli yanımda olması bana

daha çok güç veriyordu. Onlar içinde mücadele etmem la-

zımdı ve şimdi artık daha iyiyim. Kanseri yenmiş sayılırım.

Bana destek olan herkese büyük aileme, aileme, arkadaş-

larıma ve içeride faşizme direnen ve aynı zamanda bana des-

tek olan tutsaklarımıza ne kadar teşekkür etsemde azdır ama

çok teşekkür ederim..."

Ziyaret HakkımızZiyaret Hakkımız
Engel lenemez!Engel lenemez!

TAYAD’lılar 15 Şubat’ta Bakırköy Ha-
pishanesi önünde 14 kişinin katılımıyla yap-
tığı basın açıklamasında ”Özgür tutsak evlat-
larımız dışarıda yaşanan onca adaletsizlik
karşısında sessiz kalmadılar... Bunun içinde 3
Şubat’ta 10 günlük açlık grevi yapmaya karar
verdiler. Hapishane idaresi ise evlatlarımıza aç-
lık grevi yapmaktan ve kapı dövmekten 1 ay
ziyaretten men cezası verdi. Tecrit kendi başına
bir işkenceyken bir de her fırsatta evlatlarımıza
iletişim cezaları, ziyaret cezaları vererek onlara
tecrit içinde tecrit yaşatıyorlar. Ne biz TAYAD’lı
aileler, ne de evlatlarımız “Adalet” aramaktan
hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve adalet ye-
rine gelinceye kadar evlatlarımızla birlikte omuz
omuza, onlar içerde bizler dışarda mücadele-
mize devam edeceğiz” diyerek açıklamaları-
na ”Ziyaret Hakkımız Engellenemez!” ve
“Adalet İstiyoruz” sloganları atarak son verdi.

Hayatın 
Öğrettikleri

“Kanseri yenmemde bana destek olan büyük
aileme ve aileme, içeride faşizme direnen ve bana
destek olan tutsaklarımıza çok teşekür ederim."
YOLDAŞLARIMIN YANIMDAYOLDAŞLARIMIN YANIMDA
OLMASI BANA GÜÇ VERDİOLMASI BANA GÜÇ VERDİ
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Bafra T Tipi Hapishanesi’nde
tutsak bulunan Parti-Cephe dava-
sı tutsaklarına, baskın, arama ve bu
aramaya karşı direnecekleri ge-
rekçesiyle işkence yapıldı. Mevcut
koğuşlarından işkence yapılarak
farkı bir koğuşa götürüldüler.

Hapishanedeki tutsaklarımız-
dan Rıza Şahin’in eşi Gözde Şahin,
7 Şubat 2015 günü yaptıkları 10 da-
kikalık telefon görüşmesiyle iş-
kenceden haberdar olduklarını an-
lattı; “Evet iki defa gelmişler ara-
ma için ama ikinci gelişlerinde
kapıyı açar açmaz saldırmışlar bu-
nun gerekçesini de direnme ihti-
malinize karşı yaptık diye söyle-
mişler. Vücutlarında ağrı, morluk,
çizikler olduğunu söyledi. Siyasi-
lerin olduğu bölümden ayrı bir
koğuşa götürmüşler şu an hala
oradalar. Disiplin soruşturması açıl-
mış ve 3 ay görüş cezası vermişler.
Sadece Cem ceza almamış. Duru-
mu anlatan mektuplar yazmışlar

TAYAD’a, gazetelere, vekillere
ama hepsi de engellenmiş.  Sade-
ce avukatlara yazdıkları mektup
gönderilmiş. Hasan Basri % 90 gör-
müyor, buna rağmen o da aynı sal-
dırıya maruz kalmış ve aynı disip-
lin cezası verilmiş. Benden Meclis
Cezaevi Komisyonu’na ulaşma-
mı ve acilen heyet istediklerini
söylememi istedi. Kamera kayıt-
larını da incelesinler, görüntüler de
bizi doğrulayacaktır” dedi. 

Şu an Kaldıkları Koğuş: Bafra
T Tipi Hapishanesi A-18. 

Bafra T Tipi Hapishane’nin iş-
kenceci yöneticileri ve gardiyan-
larını uyarıyoruz!

Cepheli tutsaklar, orada dört du-
var arasında, haklarından soyut-
lanmış değillerdir. Dışarıda onlara
yaptığınız işkencenin hesabını so-
racak aileleri ve yoldaşları var!
Yoldaşlarımızın kılına gelecek her
zarardan siz sorumlusunuz! Hesa-
bını vereceksiniz!

Samsun Halk Cephesi 

Baskılar,  İşkenceler Bizi Yı ldramaz!
Özgür Tutsaklar Teslim Alınamaz!



AKP'nin Kınık Kaymakamı, 4
Şubat Perşembe günü, jandarma ko-
mutanı ile haber gönderip direnişçi
işçilerden ertesi gün için randevu
talep eder. "Olur" der işçiler; olur
görüşelim, ne diyecek dinleyelim...

Görüşme, 5 Şubat Cuma günü
kaymakamlıkta gerçekleşir. Direnişçi
işçilerden Volkan ve Gökhan'ın kar-
şısına Kınık'ın AKP'li kaymakamı,
jandarma komutanı ve emniyet mü-
dürü, patronun temsilcisi olarak,
çıkar. Ezen ve ezilen sınıfın temsil-
cileri karşı karşıyadır. Kaymakam
ve diğerleri, patronun temsilcisi ola-
rak, direnişçi işçilerin kararlılığı kar-
şısında yenildiklerini kendi dilleriyle
ifade ederler. Onca baskı, gözaltı,
saldırı ve dahası kara kış koşullarında
çadır direnişinden vazgeçiremedikleri
işçilere bir öneride bulunurlar.

Derler ki; tamam, o kadar şey
yaptık ama direnişinizi kıramadık...
Tamam, siz haklısınız... Artık size
bir önerimiz var. Gelin bu önerimizi
kabul edin...

AKP'li kaymakamın önerisine
göre direnişçi işçilere on gün içinde
yine madende iş bulunacaktır. Kay-
makam kendisini bu önerinin garantisi
olarak gösterir. Bu bekleme sürecinde
işçilerden çadır açmamalarını rica
eder. Nasılsa iş bulacaktır, çadıra ne
gerek vardır. Kaymakam devlet sözü
vermektedir. İşçiler bu söze güven-
melidir. Hem ne kaybederler ki. İna-
nın bana der AKP'li kaymakam, bek-
leyin der, güvenin der...

Bu yaklaşımın mayasında Mua-
viye riyakarlığı sezen madenciler,
yine de "Tamam" derler ve çadır aç-
maya on gün ara verirler. Bu kararı
almalarında kaymakamın sözüne bir
şans verilmesini isteyen kimi aile
büyüklerinin yaklaşımları da belir-
leyici olur.

Aslında durum tam da madenci-
lerin sezdikleri gibidir. Muaviye ri-
yakarlığıdır sözkonusu olan. Öyle

ya, Hz. Ali'yi sa-
vaş meydanında
y e n e m e y e n
Muaviye, yalan
dolan ve her tür-
den hileyi, riya-
karlığı kullana-
rak yenmeye ça-
lışmıştır. Zama-
ne Muaviyeleri-
nin davranışı da
bundan farklı ol-
maz. 

Patronun üc-
retli temsilcisi
gibi çalışan kay-
makam ve diğerleri, bileğini büke-
medikleri madencilerin direnişini kır-
mak için, hemen faaliyete geçerler.
Psikolojik savaş yürüterek, direniş-
çileri etkilemeyi esas alan planlarını
yaşama geçirirler.

Bilinir, ezen ile ezilen arasındaki
tarihsel kavgada cellat ile amaca ula-
şamayan egemenlerin bir diğer aracı
da papaz olur. Cellat baskı ve saldırı
demektir bu kavgada. Papaz ise yalan
dolan ile sureti haktan görünerek
ezilenleri yılan gibi sokup zehirlemek
ister. Papazın ve celladın amacı ay-
nıdır, ki papaz ve celladın kendisi
de zaten aynıdır.

Kaymakam ve diğerleri, bir yan-
dan direniş ve devrimciler hakkında
kara propagandaya hız verirken, diğer
yandan da direnişçilerin aileleriyle
görüşmeye başlar. 12 Şubat Cuma
günü kaymakam ailelerle görüşür.
Amaç bellidir. Onca baskıya, saldırıya
rağmen kıramadıkları direnişi, şimdi
direnişçilerin ailelerinin duygusal
baskısına kırdırmak istemektedirler.
Bu amaçla ailelerin duygularıyla oy-
namak için ellerinden geleni yaparlar.
Kirli dilleriyle ailelerin evlat sevgisini
suistimal ederler.

Bir diğer yandan, direnişçi işçilere
11 Şubat Perşembe günü gönderdik-
leri bir sivil polis üzerinden kara

propagandaya devam ederler. Ve böy-
lece, amaçlarının iş bulmak olmadığı
anlaşılır. AKP'nin kaymakamı işçilerin
haksızlığa boyun eğmemesine, da-
yatılan haysiyetsizliği sineye çek-
memesine, örgütlenmesine, hakkını
aramasına tahammülsüzdür. İşte bu
tahammülsüzlükle, kaymakamlık bi-
nasına çağırdığı ailelere psikolojik
savaşın en adi yöntemlerini uygular.
Kuşandığı Muaviye riyakarlığıyla,
direnişçilere teslimiyet dayatır. 

AKP'li kaymakamın dayatması
şudur: Direnişçi işçiler, Soma Kat-
liamı’nın ardından kurdukları Maden
İşçileri Mücadele ve Dayanışma Der-
neği'ni kapatırlarsa, onlara iş bulu-
nacaktır... Aileler, direnişçi maden-
cileri işte bu haysiyetsizliğe ikna
ederlerse iş verilecektir... 

AKP'nin Kınık kaymakamının
Muaviye riyakarlığı artık yerini Yezit
alçaklığına bırakmıştır. Dayatılan
haysiyetsizliktir. Ve 15 Şubat Pazartesi
günü, bu dayatma en açık biçimiyle
sergilenir. Pazartesi günü, on gün
dolduğu için direnişçi işçilerle kay-
makamlık binasında görüşülür.

Bir yanda ezilenlerin, emekçilerin,
madencilerin yani halkın temsilcisi
olan direnişçi madenciler... Diğer
yanda egemen sınıfın, patronların,
Arif Kurtellerin temsilcisi olarak

İşten Atılmalarına Karşı "İşimizi Geri İstiyoruz" Diyerek Direnişe Geçen İmbat Maden
İşçileri Direnişlerine Devam Ediyorlar. Ki Direnişin Her Bir Günü, Her Anı Zaferdir Artık.

Bir Avuç Kömür İçin Bir Ömür Verenler
Alınterinin Hakkı İçin Direnmesini De İyi Bilirler...

Yürüyüş
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kaymakam, jandarma komutanı ve
emniyet müdürü vardır... Bu görüş-
mede AKP'nin kaymakamı suratın-
daki maskeyi çıkarır. Riyakarlığa
son verip artık gerçek yüzünü gös-
terir.

Kaymakamın odasında sadece di-
renişçi işçiler yoktur. Kaymakam bu
kez, daha önce direnişten ayrılan ve
hatta, kaymakamın emriyle dernekten
istifa ettiğini açıklayan  direniş düş-
künü iki işçiyi de bu görüşmeye ça-
ğırmıştır. Onlar da kaymakamlarının
yanında el pençe durarak saygıda
kusur etmezler. 

AKP'nin kaymakamının verdiği
mesaj açıktır: İşte bu düşkünler gibi
olun... Dut yemiş bülbüle dönün...
Haksızlığı sineye çekin... Karşımızda
el pençe divan durun... Patronlara
boyun eğin... Haysiyetinizi paspas
edin... Kendinize, geleceğinize ihanet
edin... Alınterinin hakkını savun-
maktan vazgeçin... Hak verilmez alı-
nır demekten vazgeçip bize minnet
edin...

Derler ki; artık direnmeyeceksiniz.
Ama size iş bulmamız için bu da
yetmez, devrimci işçi olmaktan da
vazgeçip uslu duracaksınız. Derneğe
gelip gitmemeniz de yetmez. Siz
gelip gitmeseniz bile o dernek orada
durdukça gelip gideni olacaktır. İşte
bunu engellemek için derneği kendi
ellerinizle kapatacak ve tabelasını
da kendiniz sökeceksiniz... 

Bu da yetmez, hepinizi hemen
işe alamayız. Önce üçünüzü alacağız
ve performansınıza bakacağız. Eğer
yeteri kadar boyun eğdiğinize kanaat
getirirsek, diğer iki kişiyi de işe ala-
cağız. Öyle ya sizi işe aldırmak için
ben kefil oluyorum. Bana söz vere-
ceksiniz. Bir daha direniş kelimesini
ağzınıza bile almayacaksınız. Anla-
şıldı mı?

Ayrıca... İstihbaratın getirdiği bil-
giye göre eşlerinizi alıp Soma'da "İf-
tarlık Gazoz" filmine gitmişsiniz. Ne
işiniz var böyle zındık filmlerde ha...
Solcu bir film değil mi o? Artık
hangi filme gideceğinizi bile bana
soracaksınız. Dinlediğiniz türküden,
giydiğiniz elbiseye her şey önce be-
nim onayımdan geçmeli... Çağırın
"karılarınızla da görüşeceğim" ve

sizi adam edeceğim...
Duydum, Oya Baydak denilen

kadının İstanbul'daki direnişine destek
vermeye gitmişsiniz. Ne demeye git-
tiniz ha, ne demeye? Ben sizin için
dere tepe düz gidip iş arayayım ama
siz İstanbullara gidip direnişe destek
verin. Olmaz ki böyle, bu da yapılmaz
ki bana. Ben sizin veli nimetiniz
değil miyim? Giderken izin aldınız
mı benden? Bundan böyle alacaksı-
nız...

Durun, hepsi bu kadar da değil.
Buraya devrimciler gelip gidiyor ya
bundan böyle bunları da zinhar iste-
miyorum. Gelmesinler. Onlar gelince
yüreğim ağzıma geliyor. Anlaşıldı
mı?

Sizi işçi parçaları sizi... Siz kim
hak istemek ne... Sizi deli bozuk
Çepniler sizi, siz kim direnmek kim?
Bundan sonra veli nimetiniz olarak
her şeyi bana danışacaksınız. Anlaşıldı
mı?

Eser gürler AKP'nin kaymakamı.
O esip gürledikçe direniş düşkünleri
daha bir ezilir. Direnişçi işçiler ise
verecekleri cevabı büyütürler içle-
rinde. Kaymakamın gerçek yüzü de,
niyeti de açığa çıkmıştır. Geriye kalan
tek bir şey vardır artık: Direnişi bü-
yütmeye devam etmek... Onlar da
öyle yapar ve YAŞASIN İMBAT
MADEN DİRENİŞİMİZ...
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACA-
ĞIZ... diyerek direniş çadırı açmaya
giderler.

İşe alınma karşılığında derne-
ğin kapatılmasını istemenin anlamı,
dünyanın her yanında aynıdır. Bunun
anlamı açıktır: Örgütsüz olun daha
çok sömürelim diyorlar... Ölün ama
sesinizi çıkartmayın diyorlar.. İşten
atılın sesinizi çıkartmayın diyorlar... 

Tam da emekçilere kölelik dayatan
patronların, AKP'nin mantığına uygun
bir teklif bu.

Oysa unuttukları bir şey var. O
da şu ki; direnişçi madenciler emek-
leriyle çalışan işçilerdir. Alınteriyle
ekmeklerini kazanıp onurlarıyla ya-
şarlar. Ve yeri gelip onurları için
ölürler. AKP'nin Kınık Kaymakamı
gibi satılık değillerdir. 

AKP’nin beslemeleri, direnen ma-
den işçilerini  tehditlerle, rüşvetlerle

satın alamazsınız. Bunu denediniz
ama işte bir kez daha siz yenildiniz.
Çünkü haksızsınız. 

Söz verdiniz ama yerine getir-
mediniz. Bunun adı nedir? Biliyoruz
ki sizin için ağzınızdan çıkan söz
namus değildir. İşte bunun için dire-
nişçi madenciler bunların yalanlarının
farkındaydılar. Ancak bunların iki
yüzlülüklerini açığa çıkartmak için
direnişe 10 gün ara verdiler. 

Herkesi kendileri gibi satılık sa-
nanların ahlakı gün yüzüne çıkmıştır. 

Şimdi verdikleri sözü yerine ge-
tirmeyip direnişçi işçilere "derneği
kapatırsanız sizi işe alırız" diyorlar.

İşte, dayattıkları bu haysiyetsizliği
reddediyor direnen madenciler. Açık
olan şu ki, Kınıklı madencilerin işten
atılmasının sorumlularından birisi de
bunlardır. 

Neden işten atıldı bu emekçiler?
Çünkü örgütlendiler. Dernekleri

sayesinde haklarını aradılar. Kanlarını
emen, canlarını alan patronlar karşı-
sında dernekleri sayesinde haklarını
aradılar. Boyun eğmediler.

Ve şimdi Eynez Tepesi’nden Kınık
Meydanı’na haykırıyor direnen maden
işçileri: 

EKMEĞİMİZ İÇİN DİRENİYO-
RUZ! 

ONURUMUZLA ÇALIŞIP
ALINTERİMİZİ YİYORUZ! 

BİZ SATILIK DEĞİLİZ
ONURUMUZ İÇİN ÖLÜRÜZ!

Yazı ve açıklamalarımızı iyi iz-
lediğini bildiğimiz AKP'nin Kınık
Kaymakamı’na bir çift sözümüz var.
O da şudur: Alınterinin hakkına karşı
patronların sopası olmak Kınık Kay-
makamı’nı fani bir şekilde ihya ede-
bilir belki ama hiç unutulmasın ki,
her haksızlığın, yalanın, zorbalığın
bir karşılığı vardır cümle cihanda... 

Hele ki, bu zorbalık ve riyakarlık,
bir elleri yağda bir elleri balda yaşayıp
at yarıştırarak zevklenen Arif Kurteller
adına bir avuç kömür için bir ömür
veren madencilere karşı yapılıyorsa...
Gün olur devran döner...
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Ülkemizde Gençlik

Liseli Dev-Genç’liler aralıksız,
yılmadan ve coşkuyla sürdürdükleri
“Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
Berkin İçin Adalet İstiyoruz!” kam-
panyasının çalışmalarını Anadolu il-
lerinde ve İstanbul’un yoksul emek-
çi mahallelerinde sürdürüyorlar.
Kampanya dahilinde yapılan çalış-
malar ise şöyle;

Okmeydanı:
Liseli Dev-Genç’liler 12 Şubat’ta

Halil Rıfat Paşa Lisesi içine 20 adet
kampanya afişi astı. O esnada orada
bulunan veliler ise yaptıkları çalışmayı
olumlu bulduğu gözlendi. Fakat okul
içinde öğrencilerle konuşurken bildiri
verilirken AKP’nin katil polisleri
okulun ön ve arka kapılarına 2 resmi
ve 2 sivil araçla tutarak çalışma ya-
pan Liseli Dev-Genç’lileri taciz et-
meye başladı. Bunun üzerine kam-
panya çalışmalarını ajitasyon çekerek
anlatan liseliler katil polis okuldan çı-
kana kadar sürdürmüşlerdir.

Kartal:
14 Şubat’ta Liseli Dev-Genç’liler

ve Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin
Ağırman Erkek Meslek Lisesi öğren-
cileri okul içine yazılama yaptı. Yapı-
lan yazılamalarda; “Parasız Eğitim
İstiyoruz!” ve “Tüm Liseler Bizim Ola-
cak!” yazılamaları yaptı. Bunun üze-
rine açıklama yapan Liseli Dev-Genç
şu sözlere yer verdi; “Liseliyiz Biz…
Sanıyorlar ki cebimizde milyonlar
var. Hâlbuki yol parası bile bulamı-
yoruz bazen, ama bu asalaklar bizi sö-

mürmek için her yerden saldırıyor. Sal-
dırılarınız boşa. Parasız eğitim talep-
lerimiz cevabını bulacak ve bedelle-
rimizle kazanacağız haklarımızı”.

ANTEP:
12 Şubat’ta Düztepe Mahalle-

si’nde “Parasız Eğitim İsteyen Arka-
daşlarımız Okula Geri Alınsın” ve
“Parasız Eğitim İsteyen Ali Dönmez
ve Hüseyin Kütük Serbest Bırakılsın”
kampanyaları çerçevesinde yapılan
afiş çalışmasına 2 günde 3. kez
AKP’nin katil polisleri tarafından
saldırılmıştır. 3 Dev-Genç’li gözaltı-
na alınmıştır. Artan saldırılar üzerine
yazılı açıklama yayınlayan Antep
Dev-Genç şu sözlere yer verdi; “Ar-
kadaşlarımızın kılına zarar gelirse
başta Antep Siyasi Şube olmak üze-
re, Antep Emniyet Müdürlüğü’nü
başınıza yıkarız.”

DERSİM:
Liseli Dev-Genç’liler 14 Şubat’ta

kampanya çalışmaları dahilinde Mo-
ğultay Mahallesi’nde toplamda 30
adet afiş astı.

İZMİR:
Liseli Dev-Genç’liler 13 Şu-

bat’ta Güzeltepe Mahallesi’nde
kampanya çalışmaları dâhilinde
3 kişinin katılımıyla toplamda 65
adet afiş astı.

AMED:
14 Şubat’ta Liseli Dev-Genç’liler

Kiptaş Lisesi çevresinde, kampanya
dâhilinde iki liseli ile 35 adet afiş astı.

MALATYA:
Liseli Dev-Genç’liler tarafından

kampanya kapsamında, Malatya Ana-
dolu Lisesi etrafında 25 adet afiş yapıldı.

Paralı Eğitim, Üniversite ve Liseler de Kanayan Yaradır

Liseli Dev-Genç’liler Bir Araya Geldi
Dersim’de 13 Şubat’ta Liseli Dev-Genç’liler bir ara-

ya gelerek, Dilek Doğan’ın mahkemesi hakkında ve yü-
rütülen kitap kampanyasıyla ilgili sohbet etti. Üç Liseli
Dev-Genç’linin katıldığı toplantıda yürütülen çalışmala-
rı daha çok insana ulaştırmak için kararlar alındı.

Liseli-Dev-Genç’liler Gündemi Yorumluyor
Kartal Liseli Dev-Genç’liler 13 Şubat’ta bir araya ge-

lerek ülke gündemi hakkında ve Kürdistan’da devlet ta-
rafından yapılan katliamları, polis terörünü konuşan liseliler,
“bunların hesabını mutlaka soracaklarını” dile getirdi.

SSorunları n Çözümü 
Halk Okulları ’nda

13 Şubat’ta Liseli Dev-Genç’lilerin Esenyurt-Yeşil-
kent’te düzenin gerici, yoz eğitim sistemine tek alterna-
tif Liseli Halk Okulu çalışması yaptı.

Çalışmaya halk türküleriyle başlayan liseliler, “Öğrenci
Meclisi nedir? Öğrenci Meclisinde kimler yer alabilir? Ne-
den Öğrenci Meclisleri? Öğrenci Meclislerinin işlevi ne-
lerdir?” soruları sorularak liselilerin görüşleri ve okudukları
okullarda meclislerin tek çözüm yolu olduğunu vurgula-
dılar. Yapılan çalışmaya 8 liseli katıldı.

Yürüyüş

21 Şubat
2016

Sayı: 509

PATRON SENDİKACILIĞINA KARŞI MÜCADELE4 4

Antep

İzmir



Antep’te Gözaltılar Serbest Bırakıldı
Antep’te Liseli Dev-Genç’li Rıza Kartal 9 Şubat'ta An-

tep Özgürlükler Derneği önünden gözaltına alınmaya ça-
lışıldı. Arkadaşlarının sahiplenmesi ile kovulan polislere
verilmeyen Rıza daha sonrasında gittiği savcılıktan mah-
kemeye sevk edilerek haftanın 4 günü denetimli serbest-
lik uygulaması ile cezalandırılmak istendi. 

Şehit Şahin Lisesi önünde 10 Şubat’ta Liseli Dev-
Genç’liler Rıza Kartal'ın okuluna geri alınması için bil-
diri dağıtımı yaptı. Bildiri dağıtımı yaptıkları sırada iş-
birlikçi okul idaresi polislere ihbar ederek çalışma yapan
liselileri gözaltına almaya çalıştı. Öğrencilerin de sahip-
lenmesi üzerine katil polisler gözaltı yapmadan gitti. Li-
seli Dev-Genç’liler de çalışmalarına devam ederek 300 adet
bildiriyi okul öğrencilerine ulaştırdı.

Şehit Şahin Lisesi önünde 15 Şubat sabahı oturma ey-
lemi yapan Rıza Kartal ve Bedirhan Uzungün'e AKP’nin iş-
kenceci katil polisleri okul idaresinin yönlendirmesiyle sal-
dırmış ve gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar önce Düz-
tepe Karakolu’na ardından ise çocuk şubeye götürüldü. Öğ-
len saatlerinde ailelerin gelmesi üzerine serbest bırakıldılar. 

“Rıza Kartal Okula Geri Alınsın” kampanyası çer-
çevesinde Liseli Dev-Genç’liler, Şehit Şahin Lisesi önün-
de 15 Şubat’ta 200 adet bildiri dağıtıldı. Çalışma sonun-
da gelen katil polisler ortamı provoke etmeye kalktı. Bu-
nun üzerine Liseli Dev-Genç ve Halk Cepheliler polisi taş-
layarak uzaklaştırmak istedi. 10 Şubat’ta Liseli Dev-
Genç’liler tarafından afiş çalışması yapıldı. Yapılan afiş
çalışmasında “Berkin İçin Adalet İsteyen Arkadaşlarımız
Okula Geri Alınsın” afişinden 50 adet ve “Hüseyin Kü-
tük ve Ali Dönmez Serbest Bırakılsın!” afişinden 30 adet
Düztepe duvarlarına asıldı.

Mersin’de de Liseli Dev-Genç’liler, Antep’te haksız yere
okulundan mahrum bırakılan Rıza Kartal’ı sahiplendikle-
rine dair 15 Şubat’ta yazılı bir açıklama yayınladı. 

���

Haksızlıklara Karşı Mücadeleyi 
Büyüteceğiz

Antep Şehit Şahin Lisesi’nden keyfi bir şekilde atılan
ve okuluna geri dönmek için direnen Liseli Dev-Genç’li-
lerin direnişini büyütmek için 14 Şubat’ta Düztepe ve Dum-
lupınar mahallelerinde Liseli Dev-Genç’liler tarafından afiş
asıldı. Aynı zamanda 6 Kasım 2015’te Şehit Şahin Lise-
si’ni işgal ettikten sonra tutuklanan Hüseyin Kütük ve Ali
Dönmez’in serbest bırakılması için de afiş asıldı. Yapılan
çalışmalarda toplamda 580 adet afiş asıldı.

���

“DDemokratik Üniversite,
Bağımsız Türkiye,   
Tutsak Öğrencilere Özgürlük”

Antalya’da Dev-Genç’liler, 15 Şubat’ta Akdeniz Üni-
versitesi Fakültesi’nde ”Demokratik Üniversite Bağımsız

Türkiye Tutsak Öğ-
rencilere Özgür-
lük” kampanyası
çalışması yaptı. Ça-
lışmada 100 adet
bildiri, boş derslik-
lerdeki sıralara ko-
nuldu. Tahtalara
kampanya sloganı-
nın olduğu 10 adet
yazılama yapıldı. 2
saat süren çalışma-
da 12 adet afiş oku-
lun panolarına ve
Edebiyat Fakültesi
kantinine asıldı.
Aynı üniversitede
15 Şubat’ta Öğren-
ci Meclisleri Girişimi 10 adet anket yaptı. Öğrenciler, 24
Şubat’ta Olbia çimlerinde yapılacak olan Öğrenci Mec-
lisi Girişimi toplantısına çağrıldı. Edebiyat fakültesinde-
ki dersliklere 6 adet tahta yazılaması yapıldı. 

���

Kolektivizmi Esas Alacak ve
Komitelerle Örgütleneceğiz

Muğla’da Dev-Genç’liler 16 Şubat'ta bir araya gele-
rek yeni eğitim dönemine dair gerçekleştirilecek faali-
yetlerin belirlenmesi için toplandı. Kolektif bir çalışma-
nın temel olarak alındığı çalışmada çeşitli komiteler
oluşturularak bu komitelerde çalışacak kişiler ve bu kişilerin
görev-sorumlulukları belirlendi. Dergi, kültür-sanat ve eği-
tim faaliyetleri ile ilgili oluşturulan komitelerin önemine
dair ‘Devrimci Okul’dan yazılar okundu. Çalışmada gö-
rüş birliğiyle plan-program konusunda taslak çıkarılırken
programların yürütülmesi için gerekli maddi desteğin sağ-
lanması anlamında aidatların öneminden bahsedildi. Altı
kişinin katıldığı çalışma iki buçuk saat sürdü.

���

Amed’de Liseliler Çalışmalarına 
Büyük Bir Coşku ve Umutlarla
Devam Ediyor

8 ve 11 Şubat tarihleri arası Liseli Dev-Genç tarafın-
dan Kiptaş Anadolu ve Meslek Lisesi’ne gidilerek ders sa-
atleri içerisinde ve teneffüslerde yeni yapılacak olan Ber-
kin Elvan Kütüphanesi için 50 adet bildiri dağıtıldı. Ay-
rıca 4 öğrenciden kütüphane için yeni kitap getirecekle-
rine dair söz alındı. Ardından yeni tanışılan öğrencilerle,
Kürdistan’da yaşanan katliamlar ile ilgili “ne yapılabilir,
Liseli Dev-Genç ve mücadele tarihi” anlatıldı. Son ola-
rak okul duvarlarına 10 adet “Liseli Dev-Genç” yazılaması
ve 2 Yürüyüş, 1 adet Dev-Genç dergisi verildi.

Ülkemizde Gençlik

21 Şubat
2016

Yürüyüş
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8 Şubat - Açlık Grevinin
26. Günü: 

… Rize Pazar’dan gelen misafir-
lerimiz birkaç kez düzeltiyorlar bizi
“Rize değul Pazar”. “Pazar başka
Rize başka”. Bir arkadaşımız Dilek
Doğan’ın davasına çağrıyı Lazca
yapmak istiyor. Çekim yapacak ama
bir sorun var. Lazcada “adalet” keli-
mesinin anlamını bulamıyoruz. He-
pimiz birden telefonlara sarılıp Laz
arkadaşlarımızı aradık. Pazar’daki
kahvelerde bu mesele konuşulur oldu.
Herkes birbirine soruyor ama bula-
mıyoruz. Suat Abi sorunun açıkla-
masını buldu; “Bizde adaletsizlik ol-
madığı için böyle bir kelime de yok.”
Tamam bu açıklamaya inanalım… 

10 Şubat - Açlık Grevinin
28. Günü: 

…Kapımızı Nadire Anne çalıyor.
“Bugün destek açlık grevi yapacağım”
diyor. Yarın Sezgin’in ziyareti var.
Ona gideceğim. Ama orucumu boz-
mayacağım devam edeceğim. Belli
ki annemiz bir günü az buluyor. Ama
oğlunun açık görüşünü de kaçıramaz.
O da yolunu böyle bulmuş. Nadire
Anne ‘96 yılında dışarıda ölüm orucu
yapan ailelerden biri. Nadire Ana,
Gülmez Ana ve Ali Rıza Eroğlu üç

yiğit ana-baba.
Nadire Anne o günleri gülerek

anlatıyor; “Gelip benimle röportaj
yaptılar. Dediler ki  ‘Ölüm orucu bi-
terse ne yemek istersin?’ dedim çay
çökelek ekmek. Sezgin’e de sormuşlar
cezaevinde, o da aynısını söylemiş.
Birbirimizden haberimiz olmadan
söylemişiz…”

Nadire Anneye mikrofon uzatmış
yabancı basın. Nadire Annenin canı
burnunda durmadan söylediği iki
cümle; “Direnin Evlatlarım, Biz Ka-
zanacağız!”

Faşizmin Cizre’de Teşhir
Ettiği Kadın Bedenleri
İnsanlık Onurumuzdur

11 Şubat - Açlık Grevinin
29. Günü:

…Bursa’dan hukuk fakültesi öğ-
rencisi arkadaşımız geliyor. Onunla
sohbet ediyoruz. ÇHD yöneticisi ar-
kadaşımız Bülent, hemen arkasından
Hollanda’dan avukat arkadaşımız
geliyor. Göçmenlerden bahsediyoruz.
Tarih kitaplarında kavimler göçü diye
bir olay vardır. Bizim ülkemizde de
öyle çok Suriyeli göçmen var ki. Ar-
kadaşlarımızdan biri bir göçmene
yapılanları anlatıyor. Tüm mahalleli

birleşip dövmüşler Suriyeli bir gen-
ci.

Cizre’de ise sokağa çıplak bir şe-
kilde atılan kadın bedenleri teşhir
ediliyor. İnsanlar yakılarak katledilmiş
ya da katledildikten sonra yakılmış.
Faşizm bize ne kadar acımasız ol-
duğunu ispatlamaya çalışıyor. Soma
da katledilen 301 madenci daha mı
acısız ölmüştü? Ya da ölü bedenleri
daha mı iyi görünüyordu? Emper-
yalizmin yarattığı hastalık ve açlık,
insan bedenini ne hale getiriyor gö-
rüyoruz. 

Öğleden sonra çadırımıza bir abla
geliyor, kendi elleriyle yaptığı sigara
böreğini getiriyor. Yapacak bir şey
yok, kırmamak için elinden alıp der-
neğe gönderiyoruz. Sevgili Ekin Gü-

Halkın Hukuk Bürosu Avukatları:

En Büyük Zafer Direnmektir!
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neş ve Naciye abla geliyorlar.
Yine öğrenciler geliyor. İlk defa
tanışıyoruz. Memleketlerinden
konuşuyoruz, okullarından…
Bağlama çaldığını, türkü söyle-
diğini öğrendiğimiz bir arkadaşa
türkü söyletmeye çalışıyoruz.
Aklımda yok diyor. Biz söyle-
meye başlıyoruz; şiir okuyoruz.
Fevzi Baba geliyor, anılarını an-
latıyor güldürüyor bizi.

12 Şubat - 
Açlık Grevinin
30.Günü
Dostlar ki Bir Kere
Bile Selâmlaşmadık
Aynı Ekmek, 
Aynı Hürriyet, 
Aynı Hasret İçin 
Ölebiliriz

Sabah, 70’lik bir ninemizin
ziyareti ile başladı. Kızının zi-
yaretine giderken bize uğramış.

İçinde bulunduğumuz günler
Anadolu halkının ortak bir inanç
ve kültür zenginliğini ifade eden
“Hızır” günleri. Hızır inancı bazı
kültürlerde çok güçlüdür. Örneğin
Dersimlilerin günlük hayatında

yardım istediği, dua ettiği bir
inançsal öğe olmakla beraber
hiçbir ihtiyaç olmadığında bile
ağız alışkanlığı ile çağrılan adı
anılan bir kişidir. Yaşlılarımız
hiç yeri olmadığı halde birkaç
cümleden sonra “Ya Xızıre Qo-
meti!” diye tekrarlarlar. Bir de
bu Hızır günlerinde üç gün süren
orucun ardından bir de susuz
gün geçirilir. Mahallenin bekâr
kızları ve oğlanları oruçlarını
açtıktan sonra da su içmez, hatta
susuzluğu arttıran şeyleri yerler.
Bu şekilde Hızır’ın kendilerine
evlenecekleri kişi veya köyü gös-
tereceğine inanılır. 

Sevgili Nazlı, Aycan’la be-
raber İzmir’den geliyor. Nazlı
bugün destek açlık grevi yapacak,
önlüğünü giyip görevine başlıyor. 

Özellikle ziyaretlerimize ge-
len genç arkadaşlarımıza benim-
setmek istediğimiz bazı şeyler
var; türküleri, yemekleri, ata-
sözleri ile kültürümüzü sevmek
ve sahip çıkmak... Tarihimizi ve
birlikte yaşadığımız, kader ortağı
olduğumuz halkları sevmek ve
kardeş bilmek, buna karşılık sınıf
düşmanlarımıza karşı uyanık ol-
mak, sınıf kini taşımak.

Bedrettin oyunumuzda dekor ola-
rak kullanılacak bazı malzemelere
ihtiyacımız vardır. Destek ve katkı-
larınızı bekliyoruz.

Bedrettin’den Berkin’e Hakikat
Savaşı Sürüyor Oyunu Dekor İçin

İhtiyaç Listesi: Sprey boya, kırmızı
ve beyaz saten bez, marangoz, 2
adet eski kitap rafı  antika tarzı ), 4
adet rahle, 4 adet eski derviş minderi
tipinde minder, 4 adet kandil, 1 adet
seki bakır sini, güveç tabaklar, 10

adet bendir ( eski, kullanılmış.. ),
çerçeveli ayna, 2 adet eski hurç, 3
metre yaldızlı bez, 1 adet yaldızlı
minder, eski görünümlü santraç ta-
kımı, 1 adet baston (antik tarzı), 2
adet zilli def, 1 adet asa, 1 adet askı
davul (eski görünümlü), 4 adet çuval,
2 adet tekerlekli elbise askısı (esek
deniyor)

İdil Kültür Merkezi’nden Çağrı



17 Şubat tarihindeki Dilek Doğan'ın
katili polisin yargılanacağı mahkemeye
katılım çağrıları yapıldı. Herkes Halk
Cephesi’nin programına davet edildi.

İSTANBUL
Küçükarmutlu: Mahalle meyda-

nında her gün masa açıldı. 10-11 Şubat’ta
açılan masada Dilek’in katili Yüksel
Moğultay’ın tutuklanması için 4 adet
imza föyü dolduruldu ve mahkemeye
çağrı bildirileri dağıtıldı, sesli çağrılar
yapıldı.  4 bölgede 87 kapı çalınıp, 40
kişiden söz alındı, 2 kişi bir günlük
açlık grevine katılacağını söyledi. 40
Yürüyüş dergisi ve 15 yeni yıl takvimi
halka ulaştırıldı. Minibüsler durdurulup
çağrı yapıldı ve çağrı afişi yapıtırıldı.

Okmeydanı: Anadolu Kahvesi böl-
gesinde, Okmeydanı Halk Cephesi 10
Şubat'ta Dilek için açılan masada 1
saat süren çalışmada, 100 bildiri dağıtıp,
adalet için imza topladı. 

Liseli Dev-Genç: Liseli Dev-Genç'li-
ler 10 Şubat'ta "Dilek ablamız için
adaleti bizler sağlayacağız" diyerek,
Okmeydanı'nda mahkeme çağrısı yaptı.
Esenyurt-Yeşilkent’te 11 Şubat'ta yazı-
lama yapıldı.

Gülsuyu: Halk Cepheliler, Gülsuyu
ve Maltepe'de 10 Şubat'ta halkın yoğun
olarak geçtiği yerlere mahkemeye çağrı
afiş ve pullamaları yaptı. Gülsuyu du-
varlarına mahkeme çağrısı ve Dilek’in
katilinin tutuklanması için yazılamalar
yapıldı.

Kuruçeşme: DİH’liler, 8 Şubat’ta
bir saat süren çalışmada 100 tane mah-
kemeye çağrı afişi astı. 11 Şubat’ta ise,
esnafa ve işçilere 100 bildiri dağıtıldı,
bir kahvede sesli çağrı yapıldı. 

Dev-Genç: Okmeydanı’nda Sibel
Yalçın Parkı’nda 11 Şubat’ta 15 Dev-
Genç’linin katılımıyla bir toplantı dü-
zenledi. Çağrı videosu izlendi ve kimlerin
kaç kişi getireceği, ikna ettiği konuşuldu.
İmza föylerinin, bildirilerin ve afişlerin
dağıtılmasıyla toplantı sona erdi.

Halkın Mühendis Mimarları:
HMM, Dilek Doğan’ın 17 Şubat’taki
mahkemesi için 12 Şubat'ta; “Katil polis
Yüksel Moğultay’ın tutuklanması için
başta meslektaşlarımız olmak üzere
tüm halkımızı 17 Şubat Çarşamba günü
10.00’da Çağlayan Adliyesi’ne çağırı-
yoruz!” duyurusu yaptı. Armutlu  ve
TEM otoyolunun duvarlarına 13 ve 14
Şubat'ta 6 yazılama yaptı.

Halkın Hukuk Bürosu: 9 Şubat’ta
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları
Mecidiyeköy metrobüs durağı girişinde
bildiri dağıtarak imza topladı. Halkın
avukatları “Adaletsiz bir memleket gü-
neşsiz bir dünyaya benzer” diyerek
halktan bir imza ile adalet talebini güç-
lendirmesini istedi. Ayrıca, 17 Şubat’ta
yapılacak Dilek Doğan duruşmasına
da çağrı yapan avukatlar katledilen mü-
vekkillerinin katillerine bir ceza isteyerek
bir saat süren imza toplama ve bildiri
dağıtma eylemine son verdi.

Gazi Devrimci İşçi Hareketi: Gazi
Mahallesi’nde 10 Şubat’ta tekstil atöl-
yeleri gezilerek, Dilek Doğan için imza
toplandı ve mahkeme çağrısında bulu-
nuldu. 

TAYAD’lı Aileler: Nurtepe’de TA-
YAD’lı Aileler 10 Şubat'ta kapı çalışması
yaparak 500 tane mahkeme çağrı bildirisi
dağıttı. TAYAD 15 Şubat'ta Mecidiyeköy
metrobüs çıkışında "Dilek Doğan’ın
katili Yüksel Moğultay Tutuklansın"
bildirisinden 250 tane dağıttı. Bildiri
dağıtımı sırasında halkın ilgisiyle kar-
şılaşan 6 TAYAD’lı mahkemeye sesli
çağrı yaptı.

İdil Kültür Merkezi: İKM çalı-
şanları Çağlayan-İzzetpaşa Mahalle-
si’nde 10 Şubat’ta esnaflara, atölyelere
ve kahvehanelere girerek halk ile mah-
keme ile ilgili konuştu, 30 imza toplandı.
14 Şubat'ta ise, Çağlayan’da Dilek için
70 afiş asıldı.

Berkan Abatay Spor Merkezi: Ta-

raftar grupları sosyal paylaşım sitele-
rinden Dilek Doğan’ın mahkemesi için
katılım çağrısı yaptı.

Gülsuyu: Liseli Dev-Genç’liler Di-
lek Doğan için 16 Şubat’ta yazılama
yaparak; “AKP’nin katil polisi mahal-
lelerimizdeki yazılamalara dahi taham-
mül edemiyor. Karaladığınız her yazı-
lamanın yenisini yapacağız” açıklaması
yaptı. Aynı gün 4 kişinin katılımıyla
“Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek, Berkin
İçin Adalet İstiyoruz” afişlemeleri ya-
pıldı.

Halk Cepheliler, 16 Şubat’ta, “17
Şubat’ta Dilek Doğan İçin Çağlayan
Adliyesindeyiz! – Halk Cephesi’ pankartı
ve aynı içerikte ozalitlerle afişler astı.  

Bağcılar: Çiftlik Meydanı’na 14
Şubat’ta mahkeme için çağrı pankartı
asıldı. Hazırlık komitesinde yer alan 8
kişi tarafından asılan pankart yaklaşık
1 saat asılı kaldı. Daha sonra katil
polisler 2 akreple gelerek pankartı çal-
dılar. 15 Şubat’ta 85 adet afiş Bağcılar’ın
çeşitli bölgelerine asıldı. Çalışmaya 4
kişi katıldı. Ayrıca 1 saatlik kapı çalış-
masında 4 kişi ile konuşuldu. 16 Şubat’ta
Yenimahalle Yürüyüş Yolu’na çağrı
pankartı asıldı. 3 kişi tarafından asılan
pankart 1,5 saat kaldıktan sonra polis
saldırarak pankartı çaldı. Ayrıca 1 ev
ziyaret edildi ve mahkeme çağrısı ya-
pıldı.

Aynı gün, saat 21.00’da Yenimahalle
Yürüyüş Yolu’nda toplanan 13 Halk
Cepheli ajitasyon ve alkışlarla 150
bildiri dağıttı. Çağrıya halkın tamamına
yakını pencerelere çıkıp alkış yapıp,
ıslık çalarak karşılık verdiler. Tüm sokak
adalet için ses çıkardı.

İZMİR: İzmir Halk Cephesi ve
Dev-Genç’liler 14 Şubat’ta Dilek Do-
ğan’ın 100 gündür süren adalet müca-
delesine destek olmak için 1 günlük
açlık grevi yaptı. Açlık grevi sırasında
Güzeltepe’de yüzlerce kapı çalındı ve
Dilek Doğan için adalet mücadelesini
anlatan bildiriler dağıtıldı. 

Doğançay Mahallesi’nde 14 Şubat'ta,
Dilek Doğan’ın katledilişinin 100. gü-
nünde Doğançay Meydanı’na pankart
asılarak selamlandı.

Şafaklar Dilek İçin de Gelecek, 
Buna İnanıyoruz!    Gün Dilek İçin

Adalet Günü!

Yürüyüş
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12, 13 ve 14 Şubat 2016 tarihlerinde
gerçekleştirilen Mimarlar Odası İs-
tanbul Büyükkent Şubesi Teknik Kong-
re, Genel Kurul ve Seçimlerine Halkın
Mühendis Mimarları ve Mimar Meclisi
katıldı.

12 Şubat günü İTÜ/Taşkışla Kam-
püsü Prof. Nezih Eldem Salonu’nda
Teknik Kongre yapıldı. Saat 09.30’da
başlayan Teknik Kongre’de, Mimarlar
Odası Büyükkent Şubesi tarafından
daha önce gerçekleştirilen ”Mimarlık
ve Gelecek” ana başlığı altında ger-
çekleştirilen forum sonucunda elde edi-
len sorunlar ve önerilerin bilgilendir-
mesiyle başladı. Tek tek forumların
yürütücüleri tarafından sunulan forum
sonuçlarının ardından ikinci oturumda
forum ile devam edildi.

13 Şubat günü yine aynı yerde
Genel Kurul gerçekleştirildi.   Halkın

Mühendis Mimarları konuşmasında ör-
gütlenme üzerine çağımızda insanın
hala bir varlık olarak yaşamını sürdü-
rebilmesini örgütlü davranmasına borçlu
olduğuna ve örgütlenmek için de Mi-
marlar Odası’nın iradi ve sonuç alıcı
bir program çıkarmasının önemli ol-
duğuna değinildi. Kürt halkı üzerinde
uygulanan katliam politikalarının, Kürt
halkının yaşadığı coğrafyadaki kentlerin
taşınması gibi akıl dışı politikaların,
kısaca insana ve topluma dair her şeyin
Mimarlar Odası’nın mücadele alanına
girdiğinin belirtildi. Bunun üzerine 17
Şubat Çarşamba günü, Küçükarmutlu
Mahallesi’nde faşist devletin polisleri
tarafından katledilen Dilek Doğan isimli
gencin katilinin yargılanacağı davaya
çağrı yapılırken, samimi bir şekilde
yürütülecek her mücadelenin içerisinde
Halkın Mühendis Mimarları olarak

içinde yer alınacağı vurgulandı.
14 Şubat Pazar günü Mimarlar

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde
gerçekleştirilen Mimarlar Odası se-
çimlerinde yönetime aday 2 liste yer
aldı. Halkın Mühendis Mimarları ve
Mimar Meclisi de gün boyunca birlikte
açtıkları masa ile tanıtım broşürlerinin
dağıtımını yaptılar. Açılan masada Mi-
mar Meclisi adına Mimar Meclisi ta-
nıtım broşürü, Mimar Meclisi kartı
ve Küçükarmutlu yarışması kitapçığı
dağıtımı yapıldı. Halkın Mühendis
Mimarları adına ise Halkın Mühendis
Mimarları tanıtım broşürü ve bildirisi
seçime gelen mimarlara ulaştırıldı.
Broşürlerin dağıtılması aşamasında
birçok mimar masaya geldi ve “Burada
sizleri görmek çok güzel” diyerek Hal-
kın Mühendis Mimarları’nın ve Mimar
Meclisi’nin arkasında olduklarını be-
lirtti. Masaya gelen mimarlarla uzun
uzun sohbetler edildi ve birçok mimar
ile tanışma fırsatı edinildi.

GGazi Mahallesi’nde
Halk Bahçemizi Kuruyoruz!

Halkın Mühendis Mimar-
ları – Halk Bahçesi Komitesi
12 Şubat’ta, Gazi’de Halk
Bahçesi kurulacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle de-
nildi:

“Emperyalizme ve faşiz-
me karşı nasıl mücadele edi-
leceğinin tarihini yazan Gazi
halkından çok şey öğrendik.
Şimdi de Halk Meclisi ile,
halk fırını ile bir kez daha
emperyalizmin yıkım, tehdit,
yozlaştırma politikalarına karşı kendi al-
ternatifleriyle direniyor, hayatı örgütlüyor
Gazi Halkı. Ve şimdi de halkın kendisinin
ürettiği alternatiflere bir yenisini daha ek-
liyoruz. Gazi halkı ile birlikte Halk Bah-
çemizi kuruyoruz. Emperyalist gıda tekel-
lerinin halka dayattığı pahalı ve sağlıksız
besinlere ihtiyacımız yok artık…

Emperyalistler gıda üretiminde de onlara
bağımlı olalım istiyorlar. Bunun için tarımı
bitirmeye çalışıyorlar ya da ülkemizde kur-
dukları emperyalist tekeller ile tarımı kendi
isteklerine göre yönetmek istiyorlar… So-
nuçlarının ne olacağı, nasıl tahribatlara
sebep vereceği belli olmayan GDO tekno-
lojisini geri bıraktırılmış ülkelerde deney

olarak kullanıyorlar. Hal
böyle iken, bugün Halk
Bahçelerine dünden
daha çok ihtiyacımız
vardır. Çünkü Halk Bah-
çeleri umuttur. Halkımı-
zın alternatifsiz olmadı-
ğının göstergesidir. Em-
peryalist tekellere bağlı
olmadan da üretim yapı-
labileceğinin kanıtıdır!

Halk Bahçeleri halkın
bahçeleridir. Orada sadece
ürün ekilip biçilmez. Be-

raberce iş yapmanın, ürettiğinin karşılığını
almanın hazzı yaşanır. Kimyasallar olmadan
da üretim yapılabileceği görülür. Kendi
toprağına, kendi tohumuna, kendi çeşitli-
liğine sahip çıkmaktır vatan sevgisi, işte
bu sevgidir ancak bir insanın yaşamını de-
ğerli kılan.

Tüm bu sebepler ile her yerde Halk
Bahçeleri kurabiliriz. Bunu yapacak imkanlar
ve bilgi birikimi bizde mevcuttur. Sadece
istemek ve inanmak yeterlidir. Halkımız
gelin hep beraber umudumuzu yeşertelim.”

Ayrıca ülkenin her yanından tohum
kampanyasına destek olunması ve tohum
gönderilmesi istendi. 

Halkın Mühendis Mimarları
17 Şubat’ta bir açıklama ya-
yınlayarak, Artvin halkının di-
renişini desteklediklerini belirtti.
Açıklamada şöyle denildi:

“Artvin’in Kafkasör yaylası
Cerattepe Bölgesi’nde maden
çıkarılmasına karşı 21 Hazi-
ran’dan bu yana direnişte olan
bölge halkına 16 Şubat günü
sabah saatlerinde polis ve jan-
darma saldırdı… Saldırılar gün
boyu devam etti. Diğer yandan
Artvin halkı da geri adım atmadı.
Esnaflar gün boyu kepenk ka-
pattı, çocuklar okula gitmedi.
Binlerce Artvinli, araçlarla ku-
rulan barikattan ayrılmadı.

Ülkemizin her santimetreka-
resini yandaşlarına peşkeş çek-
mek isteyen faşist AKP iktidarı
ve halka ana avrat küfür eden
Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu
Cengiz Holding; Artvin halkını
teslim alamayacak! Faşist AKP
iktidarına ve rant politikalarına
teslim olmayan Artvin halkının
direnişini selamlıyoruz!”

Artvİn Halkı
Yalnız Değİldİr!

Halkın Mühendis Mimarları ve Mimar Meclisi,
Mimarlar Odası İstanbul Şube Genel Kurulu’na Katıldı
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Mahallelerdeki polis terörü ile ilgili düzenlenen, Av. Selçuk
Kozağaçlı’nın da katılacağı Çayan Mahallesi’ndeki halk
toplantısı için 9 Şubat’ta mahallede kapı çalışması yapıldı.
Çalışmada 6 eve girilerek sohbet edildi ve toplamda 200 adet
bildiri dağıtıldı. 10 Şubat günü ise yapılan çalışmada evlere
ve esnaflara 200 adet bildiri dağıtıldı. Ayrıca 25 tane çağrı
ozaliti asıldı. 12 Şubat’ta kapı çalışması yapılarak Halk Meclisi
anlatıldı ve halkın sorunları dinlendi. Çalışma sırasında birçok
kişi toplantıya geleceğine dair söz verdi. Ve son olarak Sokullu
Caddesi’nde 3 masa açılarak toplantının bildirileri dağıtıldı.
Evlerle birlikte toplam 300 bildiri halka ulaştırıldı.

Sarıgazi: Sarigazi Halk Meclisi’nin 15 günde bir gelenek-

sel olarak düzenlediği, sorunların tartışıldığı, kaynaşmanın
pekiştirildiği, 24 Şubat Pazar günü saat 11:00’de yapılacak
olan kahvaltımıza tüm halkımız davetlidir.

Yer: İnönü Mah. Oğuz Sok. Akça Pastanesi yanı

Gazi Halk Meclisi 
2. Halk Toplantısına Hazırlanıyor

21 Şubat günü Gazi Mahallesi, Sultan Düğün Salonu’nda
yapılacak olan 2. Halk Toplantısı’nın çağrı çalışmaları
başladı. 10 Şubat’ta Düz Bölgesi’nde başlayan kapı çalış-
maları ile halk toplantısının duyurusu yapıldı. Bir kişinin
yaptığı kapı çalışmasında 50 evin kapısı çalındı, toplantının
amacı anlatıldı. 11 Şubat günü Sekizevler bölgesinde kapı
çalışması yapıldı. Gecekondu bölgesinde yapılan çalışmada
pek çok aile ile sohbet edildi, sorunları dinlendi. Evine ça-
ğıranlar, ikramda bulunanlar oldu. Toplantıya geleceğine
dair söz alındı. Aynı çalışma sırasında 2 adet “21 Şubat’ta
2. Halk Toplantısına” yazılaması yapıldı. Akşam saatlerinde
Yürüyüş dergisi dağıtımcıları, dergi ile birlikte 100 adet
bildiri dağıtarak halkı toplantıya davet etti. 12 Şubat’ta ise
Düz Bölgesi ve Sekizevler Bölgesi’nde kapı çalışmaları
devam etti. Yapılan çalışmada 50 evin kapısı çalınarak
halka çağrı yapıldı.

İşkencecileri Teşhir Ediyoruz!
Avcılar Halk Cephesi 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada,

sürekli halka ve devrimcilere saldıran polisleri, resimleriyle
halka ve kamuoyuna teşhir etti. Ve yaptığı açıklamada
kısaca şu sözlere yer verdi; “Halkımız; Avcılar’daki AKP’nin
katil polisleri şimdi Yeşilkent’te devrimcilere saldırıyor.
Yeşilkent’te yapılan her çalışmayı engellemeye çalışan
katiller başarılı olamayacaklar... Suç işlemeyin diye defalarca
uyardık. Arkadaşlarımızdan ve halkımızdan o pis ellerinizi
çekin dedik. Yaptığımız uyarılara rağmen suçlarını çoğaltmaya
devam ediyor bu katiller. Baskılarla gözaltılarla bizleri yıl-
dıramayacaksınız. İşkencecilerin resimlerini halkımızla
paylaşıyoruz. Katilleri gördüğünüz her yerde teşhir edin
suratlarına tükürün”

Halk Toplantısı Çalışmaları
Tüm Hızıyla Sürüyor

Devrimcilere ve Halka Yönelik
Saldırıları Karşılıksız 

Bırakmıyoruz, Bırakmayacağız!
Armutlu Cephe Milisleri Dilek Doğan çadırı ve

mahalle halkına yönelik saldırılara cevap verdiler. Karakol
önünde bekleyen TOMA, Armutlu Cephe Milisleri tara-
fından tarandı.

Yaptıkları açıklamada şunları ifade ettiler:
"Mahallede yapılan GBT uygulaması için;  halka karşı

yürütülen bu psikolojik savaşa karşı Armutlu Cephe Milisleri
olarak karakola parça tesirli bombalarla ve silahlarla saldırı
düzenleyerek karşılık verdik. Yapılan saldırı sonucu GBT
uygulamasını bırakıp karakollarına saniyeler içinde dönen
akrepler, mahalle içinde milis aramıştır. Bu saldırılarımıza,
GBT uygulaması sürdüğü iki gün boyunca devam ettik.
Yapılan eylemden sonra halktan gelen bilgiye göre 2 polis
yaralandı ve katillerin sağa sola gaz atıp ne yapacağını bil-
meden hareket etmelerinden, karakola ambulans gelmesinden
durumu onaylatıyoruz. Bu eylemden sonra karakolun alt
tarafında TOMA araçlarının bekletilmesine son verip akrep
aracını oraya getirmeye çalıştılar. Getirtilen akrep aracına
da aynı şekilde eylem düzenledik.

En son olarak mahallemizde bulunan Dev-Genç binasına
10 Şubat’ta saldıran katillere bir saat dolmadan silahlara
cevapları verilmiş geri püskürtülmüştür.

Dilek’in Mahallesinde Dilek’in Katilleri 
Rahat Olmayacak...
Dilek’in Mahallesinde Dilek’in Katilleri 
Barınamayacak..."

Esenyurt Halk Cephesi, Polis Saldırısını Teşhir Etti
Esenyurt’ta 9 Şubat’ta Dilek Doğan için adalet ve Ciz-

re’deki katliam üzerine yapılan ışık söndürme eylemine
AKP’nin eli kanlı köpekleri tarafından saldırı olmuştu.
Bunun üzerine 10 Şubat’ta Halk Cepheliler ışık söndürme
eyleminin gerçekleştirildiği sokağa eylemin yapıldığı saatte
giderek ajitasyon ve sloganlarıyla katilleri halka teşhir etti.
Çekilen ajitasyonda; “AKP’nin eli kanlı köpeklerine sesle-
niyoruz; baskılarınız bizi yıldıramaz. Unutmayın ki bu
ülkede adaletsizlik var oldukça, halkında bir adaleti olduğunu
söyleyen Elif, Şafak, Bahtiyar gibi yiğit evlatları da var
olacaktır” denildi.

Yürüyüş
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Yaşadığımız bu dönemlerde hal-
ka gerçekleri anlatmada daha çok
ısrarlı olacağız, Kürdistan’da,
İstanbul’un devrimci mahallelerinde
ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde
yaşanan halkımızın acılarını bütün
gerçekliğiyle, doğru tespitlerimizle,
bedeller pahasına anlatmaya devam
edeceğiz.

İZMİR
Doğançay Mahallesi’nde 14

Şubat'ta 2 kişiyle 35 Yürüyüş dergi-
si halka ulaştırıldı. Yamanlar'da 16
Şubat'ta 4 saat süren çalışmada 4 kişi-
nin katılımıyla 140 dergi halka ulaş-
tırıldı. Onur Mahallesi'nde 13 Şubat'ta
2 kişiyle 30 Yürüyüş dergisi dağıtıl-
dı.

Halk Cephesi “4 milyon nüfuslu
İzmir’de dergimizi okumayan tek bir
insan bırakmayacağız” hedefiyle der-
gi dağıtımına devam ediyor. Yapılan
çalışmalar kapsamında; 3, 9, 10, 11 ve
12 Şubat tarihlerinde Güzeltepe,
Yamanlar, Doğançay ve Mahalle-
leri’nde toplam 463 adet dergi halka
ulaştırıldı. Halkla yapılan sohbetlerde,
ülkede yaşanılan adaletsizliklerin, kat-
liamların gün geçtikçe daha çok umut-
suzluğu çoğalttığı gözlendi. Bunun
üzerine Halk Cepheliler ajitasyon çek-
ti ve halktan insanlar, karşılığında
“Bunca olumsuzluklara rağmen sizin

bu umudunuz bizi de coşkulandırıyor”
dediler. Ayrıca İzmir Dev-Genç’liler 12
Şubat’ta Buca-Kuruçeşme’de yaptık-
ları çalışmada 70 adet dergiyi halka
ulaştırdı. Ayrıca Liseli Dev-Genç'liler
11, 12, 13 ve 14 Şubat’ta Güzeltepe,
Yakakent, Harmandalı, Balatçık’ta ve
Menemen’de Yürüyüş dergisini halka
ulaştırdı. Çalışma sürecinde halkla
sohbetler edildi. “1000 dergi İzmir’in
yoksul mahallelerinde halkın umudu
oldu, olmaya devam edecek” sloga-
nıyla yapılan çalışmalarda toplam 248
adet dergi halka ulaştırıldı.

MERSİN
Halk Cephesi tarafından 10

Şubat’ta Mersin Merkez ve Pozcu’da
umudun sesi Yürüyüş dergisinin dağı-
tımı yapıldı. Yapılan çalışmada top-
lam 47 adet dergi halka ulaştırıldı.
Ayrıca Kazanlı’da 12 Şubat günü
yapılan çalışmada toplam 20 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

ANTALYA
Halk Cepheliler 11 Şubat’ta

Kışlahan Meydanı’nda Yürüyüş der-
gisi masası açtı, yapılan çalışmada
toplamda 11 adet dergi halka ulaştı-
rıldı. Ayrıca 12 Şubat’ta Gebizli
Mahallesi’nde yapılan dergi dağıtı-
mında toplamda 25 adet dergi halka
ulaştırıldı. Dergi dağıtımı sırasında

halk tarafından Halk Cepheliler’e
börek ve çay ikram edildi.

ANTEP
Düztepe ve Güzelvadi Mahal-

lesi’nde umudun sesi sokak sokak hal-
ka taşınmaya devam ediliyor. 11, 12,
13 ve 14 Şubat günleri yapılan dergi
dağıtımında toplam 77 adet dergi
halk ulaştırıldı. 12 Şubat günü yapı-
lan dergi dağıtımına AKP’nin katil
polisleri saldırarak dergi dağıtımcısı
Beşir Elçi, İsmail Atalamış, Rıza
Kartal’ı işkenceyle gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar 2 saat sonra ser-
best bırakıldı. Serbest bırakılan dağı-
tımcılar ve Halk Cepheliler gözaltı
olan bölgeye giderek “Yürüyüş
Dergisi Susturulamaz, Katil Polis
Mahalleden Defol” sloganları attı.

AMED
12 ve 14 Şubat’ta Oryıl ve

Bayramoğlu’nda evlere, esnaflara ve
kahvelere Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. 33 dergi dağıtıldı. Yapılan
sohbetlerde Amed Özgürlükler
Derneği ve çalışmaları anlatıldı. 4
kişinin katıldığı çalışmada kütüphane
kurmak için kitap getirme çağrısı
yapıldı. Yapılan dergi dağıtımında
toplam 83 adet dergi halka ulaştırıldı.

DERSİM

Umudun Sesini Daha Çok İnsana 
Ulaştırmaya Devam Edeceğiz!
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Halk Cephesi 13 Şubat’ta Dersim
Merkez esnafına ve kafelerde oturan
halka Yürüyüş dergisi dağıtımı yap-
tı. Yapılan çalışmada toplamda 210
adet dergi dağıtıldı ve esnaflarla
Kürdistan’da yaşanan katliamlar üze-
rine sohbet edildi. Ayrıca Liseli Dev-
Genç’liler 15 Şubat’ta Sihenk
Mahallesi esnafına dergi dağıtımı
yaptı. Toplamda 50 dergi dağıtılırken
esnaflarla yaşanan katliamlarla ilgi-
li sohbet edildi.

İSTANBUL
Avcılar: Parseller Mahallesi’nde

10 Şubat’ta Yürüyüş dergisi dağıtımı
için kapı çalışması yapıldı. Çalışma
sırasında ülke gündemine dair sohbet
edildi. Mahallede yaşanan sorunlar-
dan bahsedilerek, son zamanlarda
mahallede hırsızlığın arttığı, polisin
göz yumduğu ve koruduğu anlatıla-

rak, yaşanan sorunlara müdahale
etmemiz gerektiği ifade edildi.
Yapılan çalışmada 10 adet dergi hal-
ka ulaştırıldı.

Çağlayan: Halk Cephesi 9
Şubat’ta Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Dergiyle birlikte Dilek
Doğan’ın katilinin tutuklanması için
çağrı bildirileri dağıtıldı ve esnaflar-
dan imza alındı. Yapılan çalışmada 45
adet dergi esnafa ulaştırıldı. Ayrıca
onlarca imza toplandı ve mahallede
pullamalar yapıldı.

Gülsuyu: Halk Cepheliler 10
Şubat’ta evlere ve pazar esnafına
Yürüyüş dergisinin dağıtımını yaptı.
Dağıtım sırasında gündem üzerine
konuşuldu ve Dilek Doğan’ın mah-
keme çağrısı yapıldı. Yapılan çalış-
mada 117 adet dergi halka ulaştırıldı,
ayrıca Kürdistan’da yaşanan katli-

amlar da anlatıldı.
Mahallede Yürüyüş dergisinin

508. sayısının dağıtımı 16 Şubat'ta
yapıldı. Dergi Gülsuyu esnaflarına,
minibüslere ve evlere 14–15-16 Şubat
günlerinde dağıtıldı. Gerçekleri bugün
açık bir şekilde gizleyen faşist
AKP’nin politikaları, Kürdistan’daki
katliamlar ve Gazi Mahallesi’ndeki
direniş de anlatıldı. Üç günde toplam
200 dergi halka ulaştı.

Bakırköy: 11 Şubat’ta Liseli
Dev-Genç’liler 22 adet umudun sesi
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı.
Liseliler ile sohbet eden halk, işleri-
nin iyi olmadığını, dükkan kiralarını
zor ödediğini anlattı. Liseli Dev-
Genç’liler bu sorunlarının kaynağının
her gün Koçlar, Sabancılar gibi halk
düşmanı tekellerin daha fazla kar
etmeleri için yapılan alışveriş mer-
kezlerinin olduğunu anlattı.

Hatay’da Grup Yorum
Konseri Çalışmaları Sürüyor

15 Şubat’ta Samandağ Abdullah Cömert Meydanı’nda
Grup Yorum konseri için masa açıldı. Açılan masada dört saat
içinde 3 adet Yürüyüş dergisi, 12 adet bilet ve 500 adet bil-
diri dağıtıldı. Armutlu Mahallesi’nde iki kişinin katıldığı 4
saat süren Yorum türkülerinin eşlik ettiği çalışmada 6 bilet
satıldı. Ayrıca Armutlu ve Sümerler Mahallesi’nde 50 adet
afiş asıldı. 16 Şubat’ta ise Turunçlu Mahallesi, Samandağ
Merkez ve Tekebaşı’nda toplam 950 adet afiş asıldı.

���

Tarih Bilgimizi Alternatif
Filmlerle Geliştiriyoruz

Antep Özgürlükler Derneği’nde 14 Şubat’ta 11 kişi ile
birlikte kadın mücadelesini, ardından Nazi ordularına kar-
şı yurt savunmasını konu alan “Diren” ve “Yıldız” film-
leri izlendi. Son olarak izleyenlerin  filmler üzerine
görüşleri alındı.

���

Düzene Alternatif Kendi
Filmlerimizi İzliyoruz

13 Şubat’ta Dev-Genç’liler, faşizmin özellikle F tipi
hapishaneleri de devrimci tutsaklara uygulanan tecrit poli-
tikalarının içeriğini özümsemek amaçlı “F Tipi Film” adlı
filmin gösterimini yaptı. Yapımcılığını İdil Kültür
Merkezi’nin üstlendiği film sona erdikten sonra Dev-
Genç’liler “devrimci iradenin asla teslim alınamayacağını”
dile getirerek 1984, 1996 ve 2000-2007 Ölüm Oruçları’nın
önemi üzerine sohbet etti. Gösterime 5 kişi katıldı.

Antep’te
TAYAD’ın 30. Yılı Kutlandı

11 Şubat’ta Halk Cepheliler Antep Özgürlükler
Derneği’nde, 30 yıldır devrimci tutsakları sahiplenen,
Özgür Tutsakların dışarıdaki sesi olan TAYAD’ın 30. yılı-
nı kutladı. 

İlk olarak devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu. Ardından TAYAD’ın 30. yıl etkin-
liğine çağrı metni ve şiirler okundu. Ardından TAYAD’ın
tarihi ile ilgili sohbet esnasında “TAYAD sadece evlatla-
rını sahiplenen ana-babalar değil bağımsızlık, demokra-
si, adalet mücadelesinin birer neferi de olmak demektir”
denildi. Ailelerimizi mücadelenin içine katmak hakkında
da konuşulup müzik dinletisine geçildi. 

Müzik dinletisi sırasında halaylar çekildi ve etkinlik
“Haklıyız Kazanacağız” marşıyla sonlandırıldı. TAYAD
gecesine toplam 20 kişi katıldı.

Yürüyüş
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Faşist Türkiye devletinin aylardır Kürdistan’da sür-
dürdüğü açık katliam ve vahşete karşı Selanik de eylem-
ler gerçekleştirildi. Halk Cepheliler’in Yunanlı devrimci-
lerle birlikte inşa ettiği Türkiyeli Politik Mülteciler ve Dev-
rimcilerle Dayanışma Girişimi, konuyla ilgili Anarşist
Federasyon ile sürdürdüğü toplantılar sonucu alınan kararlar
doğrultusunda Yunan Solu’nun da katılımı ile 9 Şubat Salı
günü bir eylem gerçekleştirdi. Yunanlıların “mikrofoniki”
dediği eylemde, güçlü ses düzeniyle şehrin kalabalık mer-
kezlerinden birinde mikrofondan okunan açıklamalar ve mü-
zik yayınıyla bildirilerimiz halka dağıtıldı.

Eylem yerine grupların 3 tane pankartı asıldı. Dayanışma
Girişimi’nin “Kürt Halkı Katliamlarla Teslim Alınamaz! Kürt
Halkıyla Dayanışma!” yazan pankartın yer aldığı eyleme
yaklaşık 30 kişi katıldı. Her grup kendi bildirisini dağıtır-
ken Dayanışma Girişimi 400 tane bildiri dağıttı.

11 Şubat Perşembe günü akşam 19.30’da Türkiye Kon-
solosluğu’na yürüyüş gerçekleştirildi. 250 kişinin katıldığı yü-
rüyüşte Yunanlılar Türkiyeli devrimcilerle ve Kürt halkıyla
ilgili dayanışma sloganları atarken Halk Cepheliler ise “Kür-
distan Faşizme Mezar Olacak!”, “Faşist Devlet Hesap Vere-
cek!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”sloganla-
rını attı. Polis otobüsleri tarafından kesilen konsolosluk
önünde bir süre sloganlarla beklendi. Faşist Erdoğan’ın iki adet
büyük fotoğrafı sloganlarla yakıldı ve yürüyüş aynı şekilde
devam edip başlama noktasına gelindiğinde sonlandırıldı.

Londra: 14 Şubat Pazartesi günü de Halk Cepheliler
Londra’da faşist Türkiye elçiliği önündeydi.

Kırmızı flamalar ve Halk Cephesi önlükleri ile Türkçe-
İngilizce olarak “Emperyalizmin ve Faşizmin Kürdis-
tan’daki Katliamlarının Hesabını Soracağız. Kürdistan’da
Tek Yol Devrim” yazılı pankartı açtılar.

Sloganların atıldığı ve Grup Yorum’un direniş türküle-
rinin söylendiği eylem 1 saat sürdü.

Selanik

Av ru pa’da

KÜRT HALKINI 
TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!

Devrimci Sanat Dergisi TAVIR
İzmir Halkının Ellerinde
13 Şubat’ta İzmir’in Güzeltepe Mahallesi’nde Halk

Cepheliler tarafından Tavır dergisi dağıtımı yapıldı. 2015
Ekim-Kasım sayısı ve Aralık sayısının dağıtımında 42
adet Tavır dergisi halka ulaştırıldı. Gidilen kapılarda der-
gi alan halkımız Grup Yorum’a sevgilerini “Grup Yo-
rum’u çok severek dinliyoruz. Dergisini de alırız tabi ki”
diyerek dile getirdi. Dergimizi alan insanlar derneğe da-
vet edildi. Dergi dağıtırken 5-6 yaşlarında 3 çocuk he-
vesle, parlayan güzel gözleriyle dağıtımcıların yanına
gelip dergi okumak istediklerini söylediler. Küçüğün-
den büyüğüne burjuva sanata alternatif olmaya, halkın
sanatını halkla buluşturmaya devam edeceğiz.

� Tek Kalsak Dahi Tutsakları
Sahipsiz Bırakmayacağız

14 Şubat’ta Antakya Ulus Meydanı’nda, 6 Kasım 2015
günü komplolarla tutuklanan 5 Halk Cepheli için basın
açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Özgür Tutsak Mert Al-
dıcıoğlu’nun annesi ve anneannesi Hayat Ana da katıldı.
8 kişinin katıldığı açıklamada ülkemizdeki adaletsizlik-
lerden, Dilek Doğan ve Berkin Elvan için kurulan açlık
grevi çadır direnişinden, Kürdistan’daki katliamlardan bah-
sedildi. Okunan açıklamanın ardından 15 dakikalık bir otur-
ma eylemi yapıldı.

� TAYAD’lı Aileler Kahvaltıda Buluştu
TAYAD’lı Aileler 30. yıl gecesinde emeği geçenler-

le, 14 Şubat’ta Boğaz’da bir tekne gezisinde kahvaltıda
buluştu. Kahvaltı sonrasında Halk Cephesi’nin Gazi
Mahallesi’nde düzenlediği Kürdistan’da, Cizre’de, Sur’da
katledilen Kürt halkı için yürüyüşe katılım sağlandı.

� Hatay’da Uzun Bir Aradan Sonra Umut
Veren Asi Gazetesi Çıkmaya Devam Ediyor!
8 Şubat’ta Umut Veren Asi Gazetesi’nin 20. sayısı oku-
yucusuyla buluştu. Hem okuyucuların, hem dağıtıcıların
ısrarıyla bekleyiş son buldu. Gazetemiz umut olmaya kal-
dığı yerden devam ediyor… Gazetenin yeni sayısının Sa-
mandağ Merkez, Yaylıca Köyü ve Harbiye’de dağıtımı ya-
pıldı. Toplam 500 adet gazetenin dağıtıldığı 1 haftalık sü-
rede gazetenin takipçileri, gazetenin çıkması için sabır-
sızlandıklarını ve büyük bir beğeniyle gazeteyi okuduk-
larını belirttiler.

21 Şubat
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DERGİMİZİ ELDEN ELE, DİLDEN DİLE 
HALKIMIZA ULAŞTIRIYORUZ

Bu cumartesi de üç ayrı bölgede (Wood Green, Dalston, Edmonton)
aynı saatlerde açılan Yürüyüş dergisi stantlarımızla: emperyalizmi ve fa-
şizmi teşhir etmeye, kurtuluşun yolunu göstermeye devam ediyoruz. 14.00-
16.00 arası stantlarımızı açtık. Bu haftaki stantlarımızın konusu; Kürdis-
tan’da faşist devletin devam eden katliamlarıydı. ABD emperyalizminin
katliamları ve işbirlikçi AKP faşizminin halka düşmanlıkları teşhir edil-
di.

Wood Green, Dalston, Edmonton  (6 Yürüyüş, 1 Devrimci Sol, 1
Avrupa’da Gençlik  ve 22 adet de Kürdistan’daki katliamı teşhir eden”
Emperyalizm ve AKP Faşizmi Kürdistan’da Katliamlarına Devam Edi-
yor!” başlıklı Halk Cephesi imzalı Türkçe ve İngilizce bildiri verildi.

Halklarımızla sohbet etmeye, gerçekleri ulaştırmaya ve Yürüyüş der-
gisini sahiplenmeye devam edeceğiz.

Fransa: Nancy Yürüyüş okurları bu haftada 506 ve 507 nolu sa-
yıları Saverne, Strasbourg, Selestat, Mulhouse, Bar le Duç ve Nancy
şehirlerinde dergi dağıtımı dağıtım yaptı. Toplam 76 Yürüyüş dergisi
halkımıza ulaştırıldı.

DEVRİM KİTLELERİN ESERİ OLACAK, 
HALKIMIZI POLİTİKLEŞTİRELİM!

14 Şubat Pazar günü Nancy Halk Cephesi’nin her ay düzenlediği halk
toplantılarının ikincisi yapıldı. Saat 10.00-14.00 arası halkımızın ortak ola-
rak hazırladığı kahvaltı ile birlikte gündeme dair konular ve süreç hakkında
sohbetler yapıldı. Halk toplantısı "14 Şubat Sevgililer Günü"ne denk gel-
mişti. Biz de sohbetlerimizde böyle günlerin emperyalizmin kar hırsı ve
sadece ekonomik gerekçelerle ürettiği günler olduğunu konuştuk. Alişan’ın
Amerika Büyükelçiliği’ne yaptığı feda eyleminin Alişan’ın Parti’ye ve va-
tana olan sevgisini gösteren bir eylem olduğu anlatıldı. Ayrıca diğer şe-
hitlerimizden Elif Sultan Kalsen, Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla’nın
feda ruhundan, halk sevgisinden bahsedildi.

Londra: Her pazar olduğu gibi bu pazar da Anadolu Halk Kültür
Merkezi’nde, saat 12.00-13.00 arası kahvaltı yapıldı. Ardından saat
15.00’e kadar devam eden halk toplantısı, geçen hafta yapılanların de-
ğerlendirilmesi ile başlandı;

Yürüyüş dergisinin 507. sayısında “Kurumlarımızda Yaşamı Na-
sıl Örgütlemeliyiz?” yazısı okundu.

Düzenin bataklığının sivrisinekleri olmaktansa, bu bataklığı ku-
rutmanın neferleri olmak onurdur” şiarıyla çoşku ve kararlılıkta olan
Anadolu Gençlik’e toplantı da başarılar dilendi ve gençliğe ulaşmalarında
yardımcı olunacağı belirtildi.

Derneğin programı üzerine de konuşulan toplantıya 15 kişi katıldı.

MAHSUNİ ŞERİF TÜRKÜLERİ GENÇLERİMİZİN DİLİNDE
Stuttgart Halk Kültürevi,  “Yabancılaşmaya karşı umudu ve daya-

nışmayı büyütüyoruz” etkinliklerine şubat ayında da yoğun bir prog-
ramla başladı. 14 Şubat Pazar günü Halk Kültürevi’nde halk ozanı Mah-
suni Şerif’in hayatı ve türküleriyle ilgili bir etkinlik düzenledi. Etkin-
liğin sunumunu yapan Grup Yorum üyesi İhsan Cibelik, 12 Eylül ön-
cesi ve sonrası dönemlerinde, Mahsuni Şerif’in hayatından türküleri-
ne kadar pek çok konuda yaptığı derleme araştırmalarını paylaştı.

Türkülerin çoğunu yaklaşık 140 kişilik bir koroyla birlikte okuyan
İhsan Cibelik’e  Grup Yorum kolektifi olan Grup Boran üyeleri eşlik
etti. Söyleşinin ardından hazırlanan yemeklerin dağıtılmasıyla birlik-
te yapılan sohbetlerde herkesin yüzünde aynı coşkulu ifade vardı.

� HIZIR ORUCU İFTARI VERİLDİ
Anadolu Federasyonu, Bergisch Gladbach Eğitim

ve Kültür Derneği’nde 10 Şubat Çarşamba günü ak-
şamı Hızır Orucu için yemek verdi. Alevi dedesinin
duası ve Hızır’ı anlatan konuşması sonrasında, Ana-
dolu Federasyonu temsilcisi söz aldı. Temsilci ko-
nuşmasında, emperyalizmin Ortadoğu’daki ve Kür-
distan’daki katliamlarına değindi. Temsilci; ayrıca AKP
faşizminin Kürt halkına yönelik alçakça saldırılarına
ve bu süreçte başlattığı ‘çökertme’ planı karşısında baş-
layacak olan “Çökertemeyeceksiniz” kampanyasına
değinerek, devrimcilerin halkların Hızır’ı oldukları-
nı, dara düşen, zulme uğrayanların her daim saflarında,
zulme karşı birlikte dövüştüklerini belirtti. Yapılan ko-
nuşmaların ardından Alevi deyişleri okundu ve da-
ğıtılan lokmalar birlikte yenildi. Etkinliğe yaklaşık 100
kişi katıldı.

� DAYANIŞMA GÜCÜMÜZDÜR!
Charleroi ve Brüksel Alevi Kültür Merkezleri’nin

çağrısıyla 13-14 Şubat tarihlerinde Charleroi Alevi
Kültür Merkezi’nde iki günlük açlık grevi yapıldı.

Kürdistan’da taş üstünde taş bırakmayan AKP fa-
şizmine karşı direnen Kürt halkını sahiplenmek için
başlatılan açlık grevinin ikinci gününde Okmeyda-
nı’nda Berkin nezdinde tüm çocuklarımız için adalet
isteyen avukatların direniş çadırına telefon ile bağlantı
yapılarak Av. Özgür Yılmaz’la bir görüşme yapıldı. 

Belçika’daki Alevi dernekleri, Gilly Kürt der-
neği, Partizan ve Şengal komitenin yer aldığı iki
günlük açlık grevi boyunca yoğun destek ziyaret-
lerine Brüksel Halk Cephesi de katılarak cumartesi
günü destek ziyaretinde bulundu.

Charleroi Halk Cephesi’nden bir arkadaşımızın
katılarak destek verdiği iki günlük açlık grevi pa-
zar günü akşam sona erdi.

� EVİN TİMTİK'İN HAKLARINI
GERİ İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

Her perşembe Avusturya’da demokratik kurum-
lara yapılan baskıların sorumlusu olan kurumlar
önünde yapılan eylemler devam ediyor. 11 Şubat günü
saat 17.00’da Başbakanlık binası önünde “Anadolu
Federasyonu Üzerindeki Baskılara Son” pankartı
açıldı.

Polisin, Türkiyeli kurumlar ve çalışanları gözal-
tına alıp tehdit ettiği, kurum faaliyetlerinin yasa dışı
gibi gösterilmeye çalışıldığı ve asıl yasadışı olanın Ana-
yasayı Koruma Örgütü (İstihbarat Teşkilatı) olduğu
söylendi. 7 Mart 2015’ten bu yana Evin Timtik’in ge-
çerli pasaport verilmesine engel olduğu ve mahkeme
kararı olmamasına rağmen fiilen seyahat yasağı ko-
nulduğu anlatıldı. ATİGF ve ADHF’nin de destek ver-
diği eylem saat 18.00’da sonlandırıldı.

Yürüyüş
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Almanya Köln'de yılbaşı kutlama-
larının yapıldığı gece, istasyon çevre-
sinde, yabancıların kadınları taciz ettiği
iddiası atıldı ortaya. Ve bu konuda yapılan
spekülasyonlar üzerinden Alman dev-
leti yabancılara yönelik yeni kısıtlayıcı
yasa ve uygulamaları tartışmayı baş-
lattı ve uygulamaya geçirdi. 

Söz ve davranışlarla karşı cinse ezi-
yet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme an-
lamına gelen taciz, erkek egemen kül-
türün, kadın üzerindeki en önemli sö-
mürü ve baskı araçlarından biridir. Bur-
juva düzen, kadını alınıp satılan bir
meta haline getirdiği için; kadın üzerin-
deki her türlü baskının sorumlusu da yine
burjuvazinin düzeni olan kapitalizmdir.
Cinsel taciz, gerçek anlamını kadının bir
cinsel obje haline getirilmesinde bulur.

Fuhuşa yasallık kılıfı koyan, pornog-
rafiyi ticari bir üretim, kadını da bir tü-
ketim aracı olarak değerlendiren Alman
devletinin hiç ama hiç kimseye ahlak der-
si vermeye de, kadın hakları adına ko-
nuşmaya da en ufak bir hakkı olamaz.

Taciz Bahanesiyle
Demokratik Haklara 
Saldırı Planlandı

"Mülteciler kadınları taciz ettiler" spe-
külasyonlarıyla birlikte yeni ırkçı poli-
tikalar gündeme getirildi. 

Bu konuda; ırkçılar, devlet, polis, sav-
cılar ne diyor? Politikacılar ne diyor?
Halk ne diyor? Bunlara bir göz atalım. 

Irkçı faşistler, daha ortada bir şikayet
bile yokken, yüzlerce kadının mülteci-
ler tarafından taciz edildiğini iddia ede-
rek, PEGİDA adı altında yürüyüş kara-
rı aldılar.

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas
(SPD), organize taciz olayına karışanların
mülteci olduklarının ortaya çıkması du-
rumunda sınır dışı edilebileceklerini
söyledi.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de
Maiziere (CDU) yaptığı açıklamada,

suça karışan sığınmacıların cezalandı-
rılmaları gerektiğini ifade etti.

Mültecilere yönelik sınırdışı tartış-
malarında kimileri de hızını alamayarak
tüm yabancılara yönelik sınırdışı uygu-
lamalarının yasalaşmasından yana ol-
duğunu belirtti.

Bunlardan biri olan, Hıristiyan Bir-
lik Partileri İçişleri Sözcüsü Stephan Me-
yer (CDU), sadece sığınmacıların değil,
suça karışan yabancıların da sınır dışı
edilmeleri gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel,
göçmen yasasının sıkılaştırılmasını ve suç
işleyen sığınmacıların ülkeden sınır dışı
edilebilmesinin kolaylaştırılmasını, suç
işleyenlerin sığınma hakkının elinden
alınmasını önerdi. Bu konuda Alman
devletinin, polisi, savcısı, politikacıları,
sosyal demokratları hep bir ağızdan
"Eğer suçlular mülteciyse'" diye başla-
yıp, SINIR DIŞI EDİLMELİ... diye bi-
tirdiler cümlelerini. 

Peki tacizciler Almansa ne olacak?
Yurtdışı da edilemeyeceklerine göre,
ne cezası verilecek? Ki, Almanya'daki
cinsel suçların büyük çoğunluğu herza-
man Almanlar tarafından işlenmektedir
ve bunun da bilinmeyen bir yanı yoktur. 

Köln'deki taciz suçlamaları öylesine
bir şişirilmiş duruma geldi ki, aslında
böyle bir olayın olup olmadığı bile tar-
tışılır duruma geldi. Çünkü ortada suç-
lanan yok, gözaltı yok. Sadece iddia ve
suçlamalar var.

Köln Emniyet Müdürü Wolfgang
Albers görevden alındı. Ama polis sen-
dikası bile emniyet müdürüne yönelik
eleştirilere karşı çıkıyor. Çünkü onlar da
çok iyi biliyor ki, bu taciz suçlaması te-
melsizdir. Asıl amaç yabancılara ve
özel olarak da Müslüman kökenlilere yö-
nelik saldırıdır.

Suç Yok, Suçlu Yok 
Ama "Ödül" Var

Ortada tek bir şikayetçi yokken baş-
latılan taciz söylemlerinin basın ve ırk-

çıların azgınlaştırılmasıyla bir anda
650'nin üzerinde şikayetçi kadın bu-
lundu. Ancak bu sefer de, bunca kadına
karşı suç işleyen yüzlerce kişiden tek
bir kişinin tespit edilememesi, taciz
suçlamalarını inandırıcı olmaktan çı-
kartınca, çare olarak "ödül" yöntemi
gündeme sokuldu.

İşbirlikçi yaratmak veya suçlu ya-
ratmak için emperyalizmin her zaman
kullandığı yöntemlerdendir zaten. Ve
Köln Savcılığı olayların aydınlatılması
ya da olaylara karışanların bulunması ko-
nusunda yardımcı olacak kişilere 10
bin Euro para ödülü verileceğini açıkladı.

Tacizi Karnavalların ve
Kutlamaların Geleneği
Haline Getirenlerin,
Tacizden Şikayet
Etmeleri Yalandır

Alman toplumunun geleneklerinin
yozlaştırılmasının bir boyutu, kadını da
erkeği de metalaştıran yılbaşı, karnaval
vb. türü kutlamalardır. 

Her yıl Şubat ayında bazı kentler-
de bir hafta süren; alkol, uyuşturucu ve
asıl olarak tüketimin oluk oluk aktığı,
milyarlarca Euronun piyasaya girdiği
karnavallar; kapitalist tüketim için
her şeyin mübah olduğu, yılda bir eş-
lerini aldatma hakkı gibi çarpık şekil-
lere bile bürünen karnaval etkinliği, ka-
dın ve erkeklerin açıktan taciz edildi-
ği festivallerdir.

Ancak bunca yıldan beridir, yüz-
binlerce-milyonlarca insanın tacize
uğradığı karnavalları kimsenin yasak-
lamak aklına gelmezken; yılbaşında
PEGİDA gibi faşist örgütlenmelerin ve
devletin ırkçı politikalarının körükle-
mesiyle ortaya çıkan taciz suçlamala-
rı, yeni baskı yasaları çıkartmak için,
mültecileri ve yabancıları sınırdışı et-
mek veya haklarını ellerinden almak
için düzenlenmiş bir tezgahtır. 

AAlman Devletinin Polisi, Savcısı, Politikacıları, Sosyal Demokratları...
Hep Bir Ağızdan 

"Eğer Suçlular Mülteciyse" Diye Başlayıp, "Sınır Dışı Edilmeli!" Diye Bitirdiler Cümlelerini...

“Taciz”  Bahanesiyle Irkçı l ığı  Körüklediler,  “ Taciz”  Bahanesiyle Irkçıl ığı  Körüklediler,  
Yabancıların Haklarını Gasp Ettiler!Yabancıların Haklarını Gasp Ettiler!

21 Şubat
2016

Yürüyüş

Sayı: 509
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AVRUPA’dakiBİZ



29 Şubat - 6 Mart

M a z l u m
Güder:
Mazlum Güder,
yoksul bir Kürt
ailesinin çocu-
ğuydu. Genç ya-
şında devrim mü-
cadelesine katıldı.

Cunta yıllarında mücadelesini
bir tutsak olarak sürdürdü. 3 Mart
1983’te Elazığ Hapishanesi’nden
tahliye edilmesi gerekirken, iş-
kencede katledildi.

Cemal Örek:
Genç yaşta faşizmin karşısına dikilme yürekliğini
gösteren ve halkına layık bir genç olma sorumluluğunu
duyan bir liseliydi. Liseli DEV-GENÇ örgütlenme-
sinde yer aldı. 29 Şubat 1980 yılında, İstanbul
Etiler’de oligarşinin askeri güçleri tarafından vurularak
katledildi.

Raul Reyes
Kolombiya
Silahlı Dev-
rimci Güçle-
ri FARC’ın
yönetici kad-
rolarındandı.
A B D ’ n i n
desteğiyle

Kolombiya ordusu tarafından
düzenlenen baskında 1 Mart
2008’de Ekvatdor’da 15 yol-
daşı ile birlikte katledildi.

“Hiç unutmayın umudunuzun iradesi arınmadır,
bu düzenden sıyrılmadır. Her koşulda o iradenin onurunu 
yaşayın, her uyarıda, her eleştiride umudunuzun olmanın

mutluluğunu, huzurunu tadın. Bilin ki bu, temizliktir.
Hayran olduğum bir toplum için mücadele ettim.

Devrim için, sosyalizm için ve nihayetinde komünizm için.
Ve bütün bu güzellikleri, özgürlüğü ve gerçek insan olmanın

hazzını ise umudumuzun içinde tattım. İnsanın beyin ve 
kol emeğinin ilk birleştiği yer devrimciliktir derler. Ve beynin

ve yüreğin birlikte attığı yer de burası. Sizleri seviyorum.
Çok sevdim.”

Günay Öğrener

Günay Öğrener :
Büyük Direniş’in 109. şehididir Günay Öğrener.
Günay, 18 Kasım 1973’te Mersin’de doğdu. Aslen
Burdurludur.
Erdemi ve adaleti savunmak için devrimci oldu.
Ege Bölgesi’nde illegal alanda çeşitli görevler
aldı. 1995’te tutuklandı. 9 yıldır tutsaktı. Tutsaklığı
süresince üç yoldaşının katledildiği Buca Katlia-

mı’na tanık oldu. 19 Aralık 2000’deki katliamda Uşak Hapisha-
nesi’ndeydi. Yoldaşlarından Yasemin Cancı ve Berrin Bıçkılar
yanında şehit düştü. Günay aynı hapishanede alnına kızıl bandı
takıp, zulme karşı bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti. Tahliye
olmasına sadece 6 ay kalmışken gerçekleştirdi feda eylemini. 4
Mart 2004’te devrime meşale oldu.

Günay Öğrener

Cemal Örek

Kadri Güldü:
Kadri Güldü,
Liseli Dev-Genç
içerisinde feda-
kar çalışmalarıy-
la tanınan bir
devr imciydi .
1980 Mart’ında

İstanbul Kuştepe’de jandarma
tarafından katledildi.

Kadri Güldü

Mevlüt Çınar:
Mevlüt Çınar,
1979’da müca-
deleye katıldı.
Mart 1980’de
mücadelesini
sürdürdüğü
Kars’ta bir

evde ölü bulundu.

Mevlüt Çınar

Mazlum Güder

Raul Reyes

Josef Stalin, 5 Mart 1953:
Ekim Devrimi’nin, sosyalizmin inşasının ve
Nazi işgaline karşı direnişin önderlerinden
Josef Vissarionoviç Çugaşvili, tarihe bu adıyla
değil, örgüt içinde aldığı kod adıyla geçti. Kod
adı Stalin’di. Stalin “çelik” demekti ve onun
tüm siyasal yaşamına çok yakışan bir addı bu.
En zor dönemlerin, zor görevlerin insanı oldu
hep. Yılgınlığın, kaçışın revaçta olduğu za-

manlarda kararlılığıyla öne çıktı. Umutsuzluk yıllarında sosyalist
inşada büyük zaferlere önderlik yaptı. Devrimin emekleme yıl-
larında bir örgütçü, sürgünlerden yılmayan bir direnişçi, iktidarın
devralınması kavgasında Boşlevik Parti yönetiminde yer alan
bir önder, devrimin ardından sosyalizmin inşasının mimarı,
Nazi saldırganlığı karşısında iradesi kırılmayan bir komutan...
Stalin’in yaşamı ve dünya halklarının mücadelesinde yüklendiği
roller bu sözlerle özetlenebilir. Stalin, yani asıl adıyla Josef Vis-
sarionoviç Çugaşvili, 1879’da Tiflis’te doğdu. 15 yaşında mü-
cadeleye katıldı. 1898’de Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi
Tiflis Örgütü’ne üye oldu. Bundan sonrası her devrimcinin
yaşadığı aşamalardan, tutuklanmalardan, sürgünlerden geçti.
1902’de Kafkasya Birliği Komitesi’ne seçildi. Parti’de yaşanan
Bolşevik-Menşevik ayrışmasında safını Bolşevikler’in içinde
belirledi. Stalin, 1910’dan itibaren partinin Merkez Komite
üyesi olarak sürdürdü faaliyetlerini. Devrimin hemen ardından
Kızıl Ordu’da, ulusal sorunun çözümünde görevler üstlendi.
Lenin’in önerisiyle 3 Nisan 1922’de Merkez Komitesi Genel
Sekreterliği’ne seçildi. Stalin bu görevi ömrünün sonuna kadar
layıkıyla yerine getirdi. Bu dönemde en önemli sınavını Hitler
faşizminin saldırısı karşısında verdi. Faşizme karşı sosyalizmi
savunma kararlılığıyla, Sovyet halklarını seferber etti. Emper-
yalistler arası bir paylaşım savaşı olarak başlayan savaşın rotası
değişmiş, savaş Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği nezdinde,
halklar ve emperyalizm arasında bir savaş haline dönüşmüştü
ve bu savaş, sosyalizmin geleceği açısından belirleyici olacaktı.
Stalin önderliğindeki Kızıl Ordu ve Sovyet halkları işte bu dö-
nemde, “Anayurdu Savunma Savaşı”nda destanlar yarattılar.
Kızıl Ordu Sovyet topraklarından Naziler’i atmakla kalmayıp,
onları Avrupa içlerine kadar sürüp bozguna uğrattı. Büyük
ölçüde yıkılmış, tahrip olmuş Sovyetler Birliği’ni yeniden inşa
edip ekonomide, sanayide dünyanın en ileri ülkelerinden biri
haline getirmek yine Stalin’in önderliğiyle başarıldı. Önce
devrimi, ardından sosyalizmi savunma kararlılığı ve uzlaşmazlığı,
yaşarken de, öldükten sonra da Stalin’e çok sayıda düşman ka-
zandırdı. Ama düşmanlarının çoğu tarihin çöplüğündeler şimdi.
Geride kalanları bekleyen akıbet de aynı. Stalin ise, dünya halk-
larının sosyalizm mücadelesinde yaşamaya devam ediyor.

Josef Stalin



Dünyada hiçbir şey tek ve bir başına, yani öncesi ve
sonrası olmadan var olamaz. Yarın olacaklarsa, yaşayan,
yaşamı temsil edenlerdir. Canlı cansız, soyut veya somut
hemen her şey bu kıstasta ayrılır. Örneğin dil bunlardan
biridir. “Ölü diller” deriz kimine, zamanı geçmiş bugün
kullanılmayan veya yeni kelimeler eklenmeyenlerdir. Ya-
şayanlarsa öyle vaya böyle günlük yaşamda yeri vardır.
Yeni kelimeler yeni kullanım şekilleri eklenerek ihtiyaca
cevap verirler. Buna göre, ‘yaşayan’ veya ‘ölü’ sıfatı
eklenir başına. ‘Yaşayan gelenek’ gibi. 
20 Ekim 2000’de başlayan direnişimiz de yaşayan bir di-
reniştir. Üstelik oldukça aktif dinamik bir şekilde capcanlı
yolunda ilerleyen bir direniş eylemi. Ölüm üzerine kurulu
olması bir çelişki gibi gözükse de bu gerçeği değiştirmez.
Lenin, bir taktiğin, eylemin, politikanın değişebilmesi için
onu oluşturan nedenlerin ortadan kalkmış olması gerektiğini
söylüyor. Ki dünya devrim tarihlerine baktığımızda da ka-
zanma pratiğinin buna ne kadar bağlı olduğunu gösteren
pek çok örnek vardır. Öyleyse 20 Ekim 2003’te 107 şehit
ve 500 gazi vermişken 10. ekiplerle yola devam edişimizi
anlamayanlarla 20 Ekim 2000 öncesine gidelim. O günden
bugüne direnişi belirleyen etkenlere bakalım.
20 Ekim 2000 öncesi, ABD emperyalizmi Ortadoğu üzerine
planlarını kurmuştu. ABD, ekonomik açlığını en iyi doyu-
rabileceği yer olarak Ortadoğu petrollerini görüyordu.
Oraya varışında ise Türkiye’yi kullanmayı hedefliyordu.
Bu, Kafkas ve Balkanlar için de geçerliydi.
Avrupa emperyalizmi ise, ABD gibi tıkanık bir ekonomiye
sahip değildi ama yeni pazarları ABD’ye kaptırırsa onun
da sonu farklı değildi. ABD karşısındaki ekonomik üstünlüğü
siyasi üstünlüğü de getirecekti. Ve bu üç yıl boyunca
Avrupa emperyalizmi de -euro dışında- fazla risk almadan
bu doğrultuda hareket etti.
Velhasıl emperyalizmin içinde bulunduğu bunalımı aşmak
ve politikalarını hayata geçirebilmek için halkları susturması
gerekiyordu. Varlık koşulu, emperyalizmin politikaları
içinde yer almasına bağlı olan ülkemiz işbirlikçileri kolları
sıvadı. Halkı susturmanın yolu, öncelikle hapishanelerden
geçiyordu. Halkın örgütleyici gücü olan devrimcileri yok
etmek, ezmek halkın moral gücünü bozacak ve gözdağı
olacaktı.
Hapishanelerden başlamalıydılar, çünkü bizler hem ellerinde
olmamız nedeniyle kolay hedeftik, hem de ideolojimizi,
inançlarımızı her yerde koruyor olmamız nedeniyle “teslim
alınmalıydık.” Hapishanede de olsak ideolojik, politik güç
bizdeydi ve bu gücün ele geçirilmesi gerekiyordu. Bu,

devlet için “olmaz-
sa olmaz”
önemdeydi ve
inceden inceye
hesaplar yapıl-
dı. Öncelikle
bu politikanın
hassas propa-
gandalarla bes-
lenmesi, amacın

iyi gizlenmesi ve “ka-
bul görmesi” gereki-
yordu. “Cezaevlerinde te-
röristlerin hakimiyetine son
vermek, devletin denetimini sağ-
lamak”, “kabul edilebilir” bir gerekçe olurdu. Buca ve
Ümraniye katliamları tecrübeleri vardı. 26 Eylül ‘99’da
Ulacanlar’da, büyük saldırının provasını yaptılar. 10 dev-
rimcinin vahşice katledildiği bu kanlı provayla birlikte F
tipi propagandasına hız verildi. F tipleri mutlaka açılacaktı.
Ancak F tipini olumlayan süslü yalanlar, 20 Ekim 2000’de
başladığımız ölüm orucu direnişine çarptı. Direnişimizi
bitirmeli, ideolojik, politik üstünlüğü ele geçirmeliydiler.
Ve bu çırpınışla 19 Aralık’ta 20 hapishanede 10 bin kişilik
bir ordu sürdüler üzerimize...
Zafer yine bizim oldu. Teslim alamadılar. 3 yıldır sürüyor
direnişimiz...

Ana Cephe, F Tipleri
F tipi politikası, emperyalizmin dünya politikasının işbirlikçi
oligarşi aracılığıyla ülkemize yansımasıdır. Ülkemizde
ana cephe F tipleri. Bu, herkesin gördüğü, görmesi gereken
bir gerçektir. Sorun ana cephede çarpışıp çarpışmamada,
işbirliğine ortak olup olmamada somutlanıyor. Biz en
doğal olanını, bir Marksist-Leninist gibi, bir devrimci, bir
vatansever gibi çarpışmayı seçtik.
Ölüm orucu eylemimiz canlılığıyla sürüyor. Canlılık, ne-
denleri niçinleriyle bütünleştiği gibi her gelişmeye ayak
uydurabilmesi, her şart altında ihtiyaca cevap vermesiyle
de ölçülür. Yaşama cevap veremeyen ölür.
3 yıldır direnişimizi bitirmek için saldırıyor, yeni taktikler
geliştiriyorlar. Zorla müdahale işkencesini denediler. Ölüm
orucu eylemine yenik düştü bu müdahaleler, ölmek zordu
ama başarılmaz da değildi. Yüzlerce ölüm oruççumuzla
yüklendik bu saldırıya. 107 şehit 500 gazimizle bir delik
açtık, zorla müdahale cephelerine.
Tahliyeler geldi. Bu yalnızca rüşvet değil, safdışı bırakma
manevrasıydı. Ama Armutlu’da direniş devam etti. Aya
bile gönderse direnişin ve çatışmanın süreceği, kararlılığı
görüldü. Bizim ölüm orucu silahımız değil onların tahliye
silahı safdışı oldu. Ve karşı cephe bir darbe daha aldı.
Bugünse en güçlü silah olarak sansürü devreye soktular.
Mezarlıklarımıza saldırıları bile bunun bir parçasıdır. İşte
idealist düşmanın idealist silahı! Teferruatına bile girmeye
gerek yok. Böyle silahlar sonuçta hep bize hizmet eder.
Çünkü doğanın kanunu bu.

Günay Öğrener’in kaleminden:

Canlı, Güzel Ne Varsa 
Bizimledir

Anıları Mirasımız



Meyvesini yerken, ağacını 
diken insanı düşün.  

Vietnam Atasözü

Atasözü

SIRADAKİ
Başladı işe

Bitirdi işi...

Başlarken avaz avaz bağırmadı.

Bitirdi ve:

-Gelin seyredin, diye

dört yanı çağırmadı...

O milyonların milyonda biridir.

O bir sıra neferidir.

Damarlarındaki bilmem hangi soyun kanı değil.

O bir yarış hayvanı değil.

Yüzü herkesin yüzüne benzer.

Su içer ağzıyla

ayaklarıyla gezer...

Onun için; başlayan, biten, başlayan iş var,

sorgu soruş yok...

Gidiş var

Duruş yok...

o milyonların milyonda biridir.

O bir sıra neferidir...

NAZIM HİKMET

Şiir

Fırsat Bu Fırsat

Benzin istasyonunda asılı kocaman
bir levhada, büyük harflerle şunlar ya-
zılıydı:

"Benzinin litresini 35 liradan almak
için son şansınız bu benzin istasyonu-
dur. Bu fırsat kaçmaz!"

Levhayı okuyan bir adam, depoyu
istasyonda doldurduktan sonra benzin-
ciye sordu:

-Bundan sonraki istasyonlarda benzi-
nin litresi kaça?

-20 lira efendim...

Fıkra

İşkence odasında kendisini sorgulayan işkencecisine Tupac
Amaru'nun cevabı:

"Burada seninle benden başka ortak yok.

Sen zalim baskıcı, ben kurtarıcı olarak ikimiz de ölümü hak
ediyoruz..."

Yüzler ve Maskeler 2, Ateş Anıları, syf 71

Kıssadan Hisse
Kedinin sabrı, kaplanın 

gazabından etkilidir.

Eduardo Galeano

Özlü Söz



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Kürdi̇stan'ın Hesabını Sormaya Genç-Yaşlı Herkes Barikatlara!Kürdi̇stan'ın Hesabını Sormaya Genç-Yaşlı Herkes Barikatlara!
-Kütahya Dev-Genç, "KÜRT HALKINI VE DEVRİM-

CİLERİ KATLİAMLARLA TESLİM ALAMAZSINIZ"

pankartını astı.

-Anadolu Federasyonu, Avusturya'daki Türkiye

Konsolosluğu önünde protesto eylemi yaptı.

-Dersim'de Liseli Dev-Genç, Atatürk Anadolu Li-

sesi sınıflarına yazılamalar yaptı. Dersim Ticaret Li-

sesi'nde bildiri dağıtıldı.

-Dortmund'un Hafen bölgesinde ana caddeye;

"Amed'de, Sur'da, Cizre'de katleden AKP'dir. Hesa-

bını Soracağız" pankartı asıldı.

-Çayan Mahallesi’nde Halk Cepheliler yazılamalar

yaptı.

-İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüşme

yapan Ahmet Davutoğlu protesto edildi.

-Rotterdam'da Türkiye Konsolosluğu önünde

Kürdistan'daki katliamlar protesto edildi.

-Yenibosna'da; "Kürt Halkı Yalnız Değildir" yazı-

lamaları yapıldı.

-Antalya'da Dev-Genç’liler Kapalı Yol'da stant

kurarak katliamlar ve adaletsizliklerle ilgili eylemin

çağrısını yaptılar.

-Gazi Mahallesi Nalbur bölgesine, Cephe imzalı oza-

litler asıldı ve halka; "AKP'nin saldırılarına karşı Cep-

he’ye silah getirin" çağrısı yapıldı.

-Berkan Abatay-589 Spor Merkezi pankart asarak

Amedsporlu Deniz Naki'yi destekledi. Amedspor'a des-

tek maçı yaptı.

-8 Şubat'da Cizre Katliamına karşı Halk Cephesi-

nin yapacağı yürüyüş öncesi polis halka ve Halk Cep-

heliler'e saldırdı. Gazi Özgürlükler Derneği’ni polis

ablukaya aldı.

Gazililer polisle çatıştı.

-8 Şubat günü Cizre’deki katliamı protesto etmek

için Küçükarmutlu'da yürüyüş yapıldı.

-8 Şubat günü Çayan Mahallesi'nde Cizre'de dev-

letin yaptığı katliama karşı yürüyüş düzenlendi. So-

kullu Caddesi tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yü-

rüyüş sırasında esnafın yüzde 90'ı kepenklerini ka-

patarak yürüyüşe destek verdi.

-Sarıgazi'de Halk Cepheliler, 9 Şubat günü tence-

re-tava ve ışık söndürme eylemleri yaptı. 

-İkitelli Halk Cephesi'nin yapacağı yürüyüş önce-

si polis mahalleyi abluka altına aldı. İkitelli Özgürlük-

ler Derneği'ne saldırdı.

-Esenyurt Halk Cephesi'nin düzenlediği ışık sön-

dürme eylemine polis saldırdı.

-Gülsuyu'nda; "KÜRDİSTAN'I YERLE BİR EDEN

AKP'DEN HESAP SORACAĞIZ! KÜRDİSTAN'DA

TEK YOL DEVRİM" pankartı asıldı. 

-Atina'da Kürt halkına yönelik katliamları protes-

to için yürüyü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Halk Cep-

hesi de katıldı.

-14 Şubat günü Gazi Mahallesi’nde katliamlara kar-

şı yapılacak olan yürüyüş öncesi polis saldırdı. 

-14 Şubat günü polis saldırısının ardından  mas-

keli özel harekat polisleri ile Cephe milisleri arasın-

da silahlı çatışma çıktı. 1'i ağır olmak üzere 3 polis ya-

ralandı.

-15 Şubat günü Gazi Mahallesi’nde yapılacak yü-

rüyüş başlamadan AKP'nin katil polisleri saldırıya geç-

ti.

-16 Şubat günü Gazi Mahallesi’ne Halk Cephesi’nin

yaptığı yürüyüş çağrısı öncesi katil polis halka saldır-

dı. Çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı. 

-Küçükarmutlu, Esenyurt, Gülsuyu Halk Cephesi

ile Halkın Mühendis Mimarları, TAYAD faşizme

teslim olmama, direnişe katılım çağrısının da oldu-

ğu açıklamalar yayınladı. 

“Bakın onlar silahlı
biz silahsızız” mantığı ile

meşruluk arayanlar,
devleti de faşizmi de
tanımıyor demektir! 
Faşist devletin böyle

yaparlarsa kendilerini
koruyacağını sanırlar.
Devletin, kendilerini

koruyacağını sananlar,
ölerek şehitler vererek
gerçeği öğrenmişlerdir.

Hala da öğrenmeye
devam ediyorlar. 
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Kürdistan’daki Katliamlara  Karşı, En Meşru Hakkımızı; Kürdistan’daki Katliamlara  Karşı, En Meşru Hakkımızı; 
Halkımızı ve Kendimizi Savunma, Direnme Hakkımızı Kullanıyoruz!Halkımızı ve Kendimizi Savunma, Direnme Hakkımızı Kullanıyoruz!

Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş, Sosyal-İş Sendikaları , 
Kurulan Tezgahları  Protesto Ederek DİSK Genel Kurulunu Terk Etti! 

Kürt Milliyetçileriyle Planlanan Kumpasla, 
Kani Beko Başkan, Arzu Çerkezoğlu Genel Sekreter Seçildi!

Patron Sendikacılığına Karşı Mücadele Patron Sendikacılığına Karşı Mücadele 
Patronlara Karşı Mücadeledir!Patronlara Karşı Mücadeledir!

Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz!Patron Sendikacılığına İzin Vermeyeceğiz!
İşçileri Patronların Kölesiİşçileri Patronların Kölesi

Yaptırmayacağız!Yaptırmayacağız!

İşçi Düşmanı Çalışma Bakanı’nı
Genel Kurula Davet Eden, 

Kendi İşçisi Oya Baydak’ı İşten Atan ;

İŞÇİ DÜŞMANI, PATRON SENDİKACILARIİŞÇİ DÜŞMANI, PATRON SENDİKACILARI
YENİDEN DİSK YÖNETİMİNDE!YENİDEN DİSK YÖNETİMİNDE!

BU YÖNETİM MEŞRU DEĞİLDİR!BU YÖNETİM MEŞRU DEĞİLDİR!


