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Sur’da, Cizre’de
Halkımızı Katleden Katiller;
Gazi’de, Armutlu’da
Yeni Katliamlara Hazırlanıyor!
Mahallerimizi Gaza Boğuyor,
Halkımızı Hedef Alarak Tarıyor...

Tüm Cephe Milislerine Talimattır!
Düşmanı İnine Sokana Kadar,
Halka Saldırılarının

Bedelini Ödetene Kadar
Evlerimize Girmeyeceğiz!

Halkımızı Adaletsiz
Bırakmayacağız!

yuruyus.biz@gmail.com

21 Şubat’ta Cephe Milisleri, Gazi’yi,
Yılmaz’ın Katillerine Dar Etti!
4 TIR’la Barikat Kurdu,
Zırhlı Araçlar Ateşe Verildi,
3 Halk Düşmanı Polis Yaralandı,
Gazi Halkı Gün Boyunca
Katillerin Kanına Tükürdü...
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Gazi, Armutlu Cephe’dir!
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DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!
Dilek’i, Kendi Evinde “Galoş Giyin!” Dediği İçin,
Yılmaz’ı, Evinin Sokağında Poşet Taşıdığı İçin

KATLETTİLER!

Yılmazlar’ı, Dilekler’i Vurarak, Öldürerek

Bizi Teslim Alamazsınız!

Biz Halkız! Bizi Tüketemezsiniz!

ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Ö ğretmenimiz
Yaratıcılık İnanç ve Cüretin Eseridir. Tarihimiz, Şehitlerimiz, Geleneklerimiz, İdeolojimiz
Savaşın Her Türlü Zorluğunu, Engelini Aşabilecek Yaratıcılığı Bize Sunuyor.
Cephelilerin Yaratıcılığının Kaynağı Budur. Hiçbir Önlem Bunların Karşısında Duramaz!
Dilek Doğan’ın Katili Yüksel Moğultay Tutuklanmadı!

“Adaleti Biz Sağlayacağız!” Diyen

Dev-Genç’liler, Mahkemede
Oturma Eylemi Yaptı...
“İstanbul Küçükarmutlu’da 18 Ekim gecesi, evin- la, marşlarla adalet sarayında adaletsizliği haykırdılar.
de, polisin silahıyla vurulan Dilek Doğan’ın ilk du- Arkadaşlarımız adaletsizliği haykırdıkları için, işkenruşması 17 Şubat’ta görüldü. Mahkeme heyeti; Dilek’i ceyle yerlerde sürüklenerek gözaltına alındılar ve hala
vuran polis, açıkça teşhis edilmesine rağmen, tutuk- da gözaltında tutulmaktadırlar. Bu ülkede adalet istelanmasının reddine karar verdi. Mahkeme 20 Nisan’a mek suç değildir.
Bizler adaletin halkın ellerinde tecelli bulacağını,
ertelendi.
halkın kanını akıtan, çocuklarımızı,
Bizler; “Bu mahkemelerden halkın çocuklarına adalet çıkmıyor”
Yaratıcılık, devrimci mü- gencecik kızlarımızı katleden katildiyoruz. 25 yaşında, ömrünün ba- cadelenin her alanında ge- leri, ancak halkın adaleti yargılayabilir. 14 yaşındaki çocuklarımızın kaharında olan gencecik bir kızı,
çerli
bir
zorunluluktur!
tilini yargılamayan mahkemeler; Şagöğsünden vuran alçaklığı yargılayamıyor bu mahkemeler!
Halkını ve vatanını seven, faklar’ın, Bahtiyarlar’ın adaletiyle
Daha mahkeme başlamadan Di- halkının yaşadığı acıları yü- karşılaştılar. Mahkemeler adalet sağlayana kadar adalet mücadelemiz
lek’in abisine, yoldaşlarına saldırdıreğinde
hisseden,
yoldaşlarıdevam edecek. Gözaltına alınan
lar, gözaltına alıp işkence yaptılar.
Mahkeme salonunun içinde ise avu- nın hesabını sormak isteyen Dev-Genç’lilerin kılına zarar gelirkatlara, ailelerimize saldırdılar.
her devrimci hapishanede, se; bu devletin polisine, savcısına, hakimine misliyle ödetiriz !
Bu saldırılara karşı Dev-Genç’limahkemede,
demokratik
GÖZALTILAR DERHAL
ler, adaletsizliği her yerde korkusuzca teşhir ettiler. “Adliye önünü, alanda, silahlı alanda, dağda, SERBEST BIRAKILSIN !
YAŞASIN HALKIN ADALETİ !
mahkeme salonunu ‘Katil polis şehirde, okulda, kısacası müKAHROLSUN FAŞİZM
YÜKSEL MOĞULTAY tutuklanacadelenin
olduğu
her
yerde
YAŞASIN MÜCADELEMİZ !
na kadar terk etmiyoruz” diyerek
DEV-GENÇ
oturma eylemi yaptılar. Sloganlar- yaratıcı olabilir.
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THKP-C; tarih bilinci olmadan,
tarihte ilerici, devrimci öğelere sahip çıkmadan,
devrimci bir hareketin, bir halk hareketinin
yükselemeyeceğini ifade eder. Bu nedenledir ki,
THKP-C; ülkemiz tarihinde, emperyalizme ve
burjuvaziye, despotik yönetimlere karşı tavır
almış, halkçı karakterde kuruluşlara, hatta tek
tek kişilere sahip çıkmıştır.
THKP-C; bürokratik, revizyonist, halka
yukarıdan buyuran, söylediklerini yapmayan,
sadece işin gevezeliği ile meşgul olan, halka
umut ve güven vermeyen, şarlatan-oportünist
çalışma tarzını reddederek, dediğini yapan bir
hareket olmuş, halka umut ve güven vermiştir.
Bu saydıklarımız ve daha çokça sayılabilecek
özellikleriyle; halkımız nezdinde ölümsüzleşen,
onunla aramızda söylemde birliğin olup
olmadığının bilinmediği koşullarda, daha sıcak,
güven ve umut dolu bağlar oluşturan
THKP-C; bizi geleceğe taşıyan, mutlaka sahip
çıkılması, ona yapılan saldırılara barikat
oluşturulması gereken güç olmuştur.
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BU VATAN BİZİM!
BU MAHALLE, BU HALK BİZİM!
BU VATANI HALKIMIZA CENNET,
HALK DÜŞMANI KATİLLERE CEHENNEM YAPACAĞIZ!
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DEVLET KÜRDİSTAN’DA KATLİAM YAPTI!
DEVLET KÜRDİSTAN’DA TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAMA
HEDEFİ İLE YAKTI, YIKTI, KATLETTİ!
HALKIMIZI BODRUMLARDA SUSUZ BIRAKTI,
BEBEKLERİMİZİ ÖLDÜRDÜ,
ÇOCUKLARIMIZI KATLETTİ!
BUNUN HESABINI SORMAK İÇİN
YEDİ GÜNDÜR GAZİ’DE DİRENİYORUZ!
HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
YOKSULLUĞA SON VERECEK TEK GÜÇ, YOKSULLARDIR!
AÇLIĞA SON VERECEK TEK GÜÇ, AÇLARDIR!
ZALİMLERİ YENECEK TEK GÜÇ, MAZLUMLARDIR!
YOKSUL HALKI ÖRGÜTLEYECEK TEK GÜÇ CEPHE’DİR!

25 ŞEHİDİ İLE GAZİ CEPHE’DİR!
Anadolu'nun, mahallelerimizin, Gazi Mahallesi’nin
üstünde, tüm yoksul mahallelerin üstünde ‘bir hayalet
dolaşıyor.’ Sosyalizm düşü, sosyalizmin hayaleti dolaşıyor.
Bu hayaletin, ete kemiğe dönüşecek halinin adı; DEMOKRATİK HALK İKTİDARIDIR.
Burjuva medya ve devlet; siz istediğiniz kadar ötekiler,
berikiler değerlendirmesi yapın.
İstediğiniz kadar yok sayın.
Hayatın ve iktidarın gerçek sahibi, yoksul halkımızdır.
Ve yoksullar, onlardan çaldığınız her şeyi geri alacaktır.
Amerika raporlarında söylüyor; “Bir daha, ikinci bir
Sovyetler’e izin vermeyeceğiz” diyor.
Ve geçmişte dünyanın 6’da 1'ine hükmetmiş bir dünya
düzeninin bugün temsilci olduğumuzu doğrudan kabul
ediyor...
Ve bizi karşısındaki en büyük düşman olarak görüyor.
“Bir daha yaşanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz”

4

diyor. Amerika'nın baş düşmanı, onun ülkemizdeki işbirlikçi tekellerinin, faşist iktidarlarının baş düşmanıyız.
Düşmanlıkları; sosyalizm düşünün ülkemizde ete kemiğe dönüşecek hali olan DEMOKRATİK HALK İKTİDARI HEDEFİNEDİR.
DÜŞMANLIKLARI; Kendi sömürü ve talanlarının
son bulması olan HALKIN KENDİ KENDİNİ YÖNETMESİNEDİR.
Düşmanlıkları bu yüzden halkın kendi kendini yönetmeyi öğrenmesini ve uygulamasını sağlayan HALK
MECLİSLERİ VE HALK MECLİSİNİ BUGÜN MAHALLELERDE SOMUTLAYAN CEPHE’YEDİR.
EMPERYALİZMİN YENİ DÜNYA DÜZENİNE
KARŞI, HALK ÖRGÜTLENMELERİNİ BÜYÜTECEĞİZ!
Dünya, artık eski dünya değildir. Elbette emperyalizm
değişmemiştir... Ve emperyalizme karşı silahlı mücadelenin

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

zorunluluğu da…
Yeni dünya düzeniyle, yeni sömürgeciliğin ülkemizdeki
gelişimiyle halk, gün geçtikçe yoksullaşmaya devam etmekte; işçi-memur her kesim ama her kesim, yoksullaşma
ve işsizlikle baş başa kalmaktadır.
Bugün devrimi örgütlemek, halkı örgütlemektir; halkı
örgütlemek, mahalleleri örgütlemektir.
Mahalleleri örgütlemek, yoksul mahalleleri örgütlemektir.
Yoksul mahalleleri örgütlemek, o mahallelerde yaşayan;
işsiziyle, işçisiyle, memuruyla, yaşlısıyla, genciyle en
yoksulları örgütlemektir.
Yoksul mahalleleri örgütlemek HALKI ÖRGÜTLEMEKTİR!
Cephe, geldiği aşama itibariyle artık '71'lerin genellikle
öğrenci-aydın özelliklerini taşıyan bir tabana hitap eden
ve bu taban içerisinde kadro ve savaşçı çıkartan durumunu
aşmış olup, geniş halk kitlelerine yayılmıştır.
Öğrenci ve çeşitli burjuva-aydın kesimler, savaşın
gelişmesiyle ve dünyadaki çeşitli gelişmelerle birlikte
dinamizmlerini yitirip gerileme sürecine girerlerken;
yoksul emekçi, işçi, köylü, işsiz kesimlerden halkımız
devrimci saflarda yoğunlaşmıştır. Bu, devrimci hareketin
halk tabanına oturması demektir. Doğru yönlendirdiğimiz
ve örgütlediğimiz takdirde, daha çok cüret, daha çok
özveri, daha çok kararlılık ve yaratıcılık demektir.
YOKSULLUĞA SON VERECEK TEK GÜÇ, YOKSULLARDIR!
AÇLIĞA SON VERECEK TEK GÜÇ, AÇLARDIR!
ZALİMLERİ YENECEK TEK GÜÇ, MAZLUMLARDIR!
YOKSUL HALKI ÖRGÜTLEYECEK TEK GÜÇ,
CEPHE’DİR!
GAZİ CEPHE’DİR!
GAZİ'NİN, ZALİMİN ZULMÜNE İSYANI,
HALKIN BİRLİĞİYLE OLUŞMUŞ GÜCÜNÜN,
HALKIN KAN-CAN-ŞEHİTLİK-TUTSAKLIK BEDELİ YARATTIĞI DİRENME GELENEĞİNİN ADIDIR
CEPHE!
CEPHE HALKTIR!
CEPHE GAZİ'DİR!
Bu umudu bugün İstanbul'un yoksul mahallelerine,
Gazi sokaklarına taşıyan CEPHE'dir.
Anadolu'nun her karış toprağını, ülkemizin tüm mahallelerini bugün halkımıza cennet, halk düşmanlarına
ise cehenneme çevirme iddiasının adıdır CEPHE...
Bu cennetin adı, ülkemizde demokratik halk iktidarıdır.
İşte bu cenneti de, cehennemi de bütün dünyada sağlayacak tek güç Cephe’dir…
Bunun kanıtını isteyenler için kanıt; Gazi Mahallesi'nde
bu iddiayı savunmamızdaki kararlılık ve ısrardır.
Bunun kanıtını isteyenler için kanıt; düşmanın, faşist
iktidarının Gazi Mahallesi’ndeki halka yönelik yağdırdığı
kurşunlara karşı direnişimizdir.

Halkı sokağa çıkamaz, en temel hakkı olan yürüyüş
hakkını bile kullanamaz hale getiren işbirlikçi tekellere
ve onların iktidarı faşist AKP'ye karşı mücadelemizdir.
Bunun kanıtını isteyenler için; kanıt YEDİ GÜNDÜR,
Gazi Mahallesi’nde süren direniş karşısında düşmanın
geri adım atmak zorunda kalmasıdır.
Amacımız demokratik muhalefet değil, radikal halk
hareketini oluşturmaktır.
Sorun düzen içi iyileştirmeler değil, düzenin yıkılması
sorunudur.
Öyleyse, nasıl bir demokratik hareket yaratacağız ki,
bu, sistem sınırlarını zorlayacak, devrimci şiddetle bütünleşecek ve devrime varacağız?..
Biz kurtarılmış üsleri savunmadık hiçbir zaman, savunmayız da... Ne ülkemiz gerçekliği açısından, ne de
stratejimiz açısından… Dün de savunmadık, bugün de
savunmuyoruz... Böyle bir iddiayla da mahallelerde bulunmuyoruz.
Evet direniyoruz.
Evet mahallelerimizden düşmanın tüm kurumlarıyla
çekilmesini istiyoruz…
Evet, mahallelerimizde, düşmanın siyasi, ideolojik
üstünlüğüne, hegemonyasına son vermek istiyoruz.
Evet, meclislerle burjuvazinin faşist devletine karşı
halkın kendi kendini yöneteceği mekanizmalar yaratıyoruz,
yaratacağız da...
ÇÜNKÜ BİZ DEVRİMİ İSTİYORUZ.
ÇÜNKÜ BİZ İKTİDARI İSTİYORUZ.
ÇÜNKÜ BİZ HALKIMIZDAN ÇALINAN HER
ŞEYİ GERİ ALMAK İSTİYORUZ.
Bunun için de mahallelerimizde düşmanın hiçbir gücünün; siyasi ya da askeri, ellerini kollarını sallayarak
dolaşmasına izin vermeyeceğiz.
Bunun için de düşmanı mahallelerimizden kovacak,
onları merkezlere hapsedeceğiz.
Bunun için de siyasi ve askeri olarak; meclislerle,
milislerle düşmana soluk aldırmayacağız.
Onları kendi karargahlarına hapsedeceğiz...
TEK ŞANSINIZ HALKIN ADALETİNE TESLİM
OLMAKTIR!
Hiçbir şansınız yoktur. Emeğiyle var eden, dünü kurmuş, yarını da bugünden yaratmaya devam eden halkın
elleridir. Bu eller karşısında, yok olmamak gibi bir
şansınız yoktur.
Halkın adaleti karşısında, bunca talan, bunca zulüm
karşısında hiçbir şansınız yoktur.
Tarihin ve bilimin yasaları bizden yanadır.
KENDİMİZİ DE, MAHALLEMİZİ DE, DEVLETİ
DE YÖNETMEYİ DÜN NASIL ÖĞRENDİYSEK, BUGÜN DE ÖĞRENECEĞİZ!
DÜN BİZİMDİ, BUGÜN DE BİZİM OLACAK!
VE BU BİLİNÇLE YARIN DA BİZİM OLACAK!
Öğreneceğiz...
Cephe'den halka uzanan, halktan Cephe'ye uzanan
bir eğitim seferberliğiyle öğreneceğiz.
Cephe halktır çünkü.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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Cepheliler halk çocuklarıdır.
Cephe, Cepheliler halkın iktidarı için savaş veriyorlar.
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Cephe halk iktidarı için savaş verirken de en büyük
gücü, yine bağrında doğup, yaşayıp, öldüğü HALKTIR.
Halkla vardır Cephe, halkın gücüyle de var olacaktır.
İşte bu gücü örgütlemek, bu güce; yani halka kendi o
büyük, düşmanı bile şaşkına çeviren, çevirecek gücünü
gösterecek olan, bugün HALK OKULLARIDIR...
Halk Meclisleri’yle başladıkları bu öğrenme sürecine
paralel bir şekilde halk okullarını oluşturmalıyız.
Halka kendi gücünü, birleştiğinde ortaya çıkan gücün
yapabileceklerini göstermeliyiz.
Halka, kendini yönetebilecek güveni, gücü vermeliyiz.
Halka kendi kendini yönetebilmesini öğretecek okulları,
meclisleri oluştururken; bunun yol-yöntemlerini, nedenleriyle birlikte halk okullarında öğreteceğiz.
Halkın içinden, halk önderlerini çıkartacağız.
Hiçbir Cepheli unutmamalıdır ki; halktan herkes
HALK ÖNDERİ OLABİLİR!
Hiçbir Cepheli unutmamalıdır ki; hiçbir şey kendiliğinden olmaz... Halk kendiliğinden öğrenmez. Emperyalizm-faşizm politikalarını iradi olarak hayata geçiriyor,
halkın beyinlerini düzene uygun bir biçimde şekillendiriyorsa; biz de yine mutlaka ama mutlaka, kendileri için,
yine kendi gelecekleri için öğretmeliyiz.
Öğrenirken öğretmeliyiz... Parti okullarından Halk
Okullarına uzanan bir eğitimle gücümüzü kalıcı, gücümüzü
yıkılmaz, gücümüzü düşmanı ezecek bir balyoza dönüştürelim.
Bugüne kadar biz ezildik. Bugüne kadar halk, bugüne
kadar biz, halkın çocukları ezildik, horlandık, aşağılandık,
işsiz kaldık, aç-açıkta kaldık, en temel haklarımız bile
gasp edildi... Suyumuz çalındı, toprağımız talan edildi...
Toprağımızı ekemez, suyumuzu içemez hale getirildik...
Faşizm, devrimcilerin ve halk kitlelerinin haklı mücadelesini engellemek için, her türlü şiddeti mübah görürken; devrimcilerin, bunun karşısında eli kolu bağlı
oturarak, faşizmin kendilerini daha çok katletmesini ve
halkın daha çok sömürülmesini bekleyemezler. Beklemedik
de; çünkü beklemek ve susmak halka karşı cinayet işlemektir.
Artık elleri kolları bağlı beklemeyecek halkımız.
Faşizmin zulmünü eli kolu bağlı seyretmeyecek halkımız.
Halkımızın eli kolu bağlı değil.
Eli de, kolu da kendi öz evlatlarıdır.
Kendi öz evlatları; MİLİSLERİ var.
CEPHE var.
Bu yüzden Şeyh Bedreddin'den Mahirler’e, Mahirler’den Gazi'ye, Gazi'den Haziran Ayaklanması’na; “Barış
barış” diyerek, katliamlara karşı direnmeyerek faşizmi
daha da pervasızlaştıran; barış, barış bayrağı diyerek
dünya halklarının baş düşmanı emperyalizmin bayrağını
taşıyanlara karşı; halkın kendi çocukları, halk çocukları

CEPHELİLER VAR!
DÜN ELİMİZDEKİ TAŞ, SONRA MOLOTOF
OLDU!
ŞİMDİ İSE ELLERİMİZDE SİLAHLARIMIZLA,
KENDİMİZİ HALKIMIZI, HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ!
BU HAKLARI ALMAK İÇİN BİZ KAN REVAN
İÇİNDE KALDIK VE EN DEMOKRATİK HAKLARIMIZI DİRENME HAKKIMIZI YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI KULLANMAK İÇİN DİRENECEĞİZ.
Devlet Kürdistan’da katliam yaptı.
Devlet Kürdistan’da taş üstünde taş bırakmama hedefi
ile yaktı, yıktı, katletti.
Halkımızı bodrumlarda susuz bıraktı,
Bebeklerimizi öldürdü,
Çocuklarımızı katletti,
Bunun hesabını sormak için yedi gündür Gazi’de direniyoruz.
Hesap sormaya devam edeceğiz.
"Önce taş atıyorsunuz, sonra en önemli şeye sahip
oluyorsunuz, devrimci bilinç ve kavga ruhu." Halkımıza
devrimci bilinç ve kavga ruhunu aşılamalıyız.
Peki bu kavga ruhunu, bu ruhla şekillenmiş halk örgütlenmelerimizi nasıl yaratacağız? Faaliyetlerimizi hangi
temelde şekillendireceğiz?
Sorun, düzeniçi iyileştirmeler değil, düzenin yıkılmasıdır. Faaliyetlerimiz; etkileri altında tuttukları halkı
ve potansiyel durumunda olan dışımızdaki insanları
kendi somut sorunlarından hareketle bir araya getirmeli,
onları devrimci eylemin pratiği içinde eğitmelidir.
Örgütlenirken halkı, kabul edilebilir ve ayrıca kendi
gücüyle elde edebileceği somut kazanımlarla motive
etmek elbette önemlidir; ama asıl olan bu değildir.
Taleplerimiz, oligarşi açısından "kabul edilebilir, gerçekleştirilebilir" talepler değil tabii. Bunun için saldırıyor
yedi gündür Gazi’de... Biz Kürdistan’daki halkımızın
katillerini istiyoruz. Bu katliam emrini verenlerin cezalandırılmasını istiyoruz.
Biliyoruz, düzenin sınırlarını sürekli zorlayan, bu
mücadele sürecinde halkın nezdinde teşhir eden, sıkıştıran
ve geri adım attıran bir hat izlemeliyiz. Sonuna kadar ısrarcı, direngen bir çizgide talepleri dayatmalı ve adım
adım kazanımlar elde etmeliyiz.
Kendi özgücüyle kazanılan, büyük-küçük her zafer,
her hak, uğrunda ödenen bedeller nedeniyle daha vazgeçilmezdir. Ayrıca, böylesi bir durum, uğrunda yeni savaşımlara göğüs gerebilecek bir potansiyel, bir nitelik de
yaratır. YARATACAĞIZ. Öle vura, vura öle yaratacağız.
Böylesi bir mücadele içinde düzeni tanıyan, dost
veya düşman ayrımına varan halkımız, en demokratik,
en mütevazı taleplerinin karşısında baskı ve zulmü, polis
terörünü, işkenceyi, tutuklanmaları ve hatta katliamları
yaşadığında, düşmanını tanıyacak. Halkımız kendi öz
deneyleriyle ellerinde bir gücün olması gerektiğinin bilincine varacaktır. Kendi kolluk güçlerini örgütleme
gereği belleğine kazınacaktır halkımızın. Öz deneyimleriyle

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

ihtiyaç duyar hale geldiği devrimci şiddeti; tüm alan,
birim, bölgelere yayacağız.
SAVAŞI HALKLAŞTIRACAK, HALKI SAVAŞTIRACAĞIZ.
SON SÖZÜMÜZ ÖZGÜR VATAN!
Kolları bağlanmış... direnmek yasaktır bu halka.
Bugün buna karşı öfkemizin adı olan,
bugün buna karşı tek çaremiz olan,
bugün buna karşı tek umudumuz, direnişin adı olan
CEPHE SAFLARINDA BİRLEŞELİM!
Gazi'den başlayan bu direnme gücümüzü,
Gazi'den başlayan bu ruh ve coşkuyu,
Gazi'den başlayan bu moral üstünlüğü tüm mahallelerimize yayalım.
Gazililerin yüreği vatandır şimdi.
Gazililerin yüreği halktır şimdi.
Hayır, düşman saldırınca geri çekilmeyeceğiz...
Hayır, bu mahalle bizim!
Bu mahalleden çekilmesi gereken biz değiliz...
Bu mahalleden çekilmesi gereken polisi, akrebi,
TOMA’sı, her türlü pisliğiyle faşist iktidardır!
Bu mahalleden çekilmesi gereken, en temel yürüyüş
hakkımızı bile engelleyen, Anayasalarında bile onayladıkları, direnme hakkımızı elimizden alan devlettir. Bu
devleti şu anda yöneten AKP iktidarıdır.
HALK OKULLARIYLA; HALKIMIZI, KENDİ
KENDİMİZİ EĞİTECEK, HALK ÖNDERLERİNİ ÇIKARACAĞIZ!
HALK MECLİSLERİYLE POLİTİK OLARAK, FAŞİZMİN POLİTİKALARINI DEĞİL, MAHALLELERİMİZDE KENDİ POLİTİKALARIMIZI UYGULAYACAĞIZ... KENDİ İLKE VE KURALLARIMIZLA
TÜM SORUNLARIMIZI ÇÖZECEĞİZ.
MAHALLENİN ÇOCUKLARINDAN, HALK ÇOCUKLARINDAN OLUŞAN MİLİSLERİMİZLE DE,
DÜŞMANIN POLİTİKALARINI MAHALLELERİMİZDE UYGULATMAYACAĞIZ… ASKERİ OLARAK
YAŞAYAMAZ HALE GETİRECEĞİZ...
TÜM CEPHELİLER;
HER YERİ GAZİ'YE DÖNÜŞTÜRELİM!
GAZİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, HALKIN DİRENME HAKKI İÇİN, ÖLÜM DAHİL HER ŞEYİ GÖZE
ALAN BU CÜRETİ BÜYÜTELİM. BU CÜRETİ BÜYÜTMENİN YOLU EMEKTİR.
EMEK İSE HALK MECLİSİ, EMEK İSE HALK
OKULLARIDIR..
Halkın sıra neferleri olarak;
Kanla, açlıkla, talanla göç yollarına savrulan dünya
halklarının, yoksul halkımızın, vatanımızın, kavgamızın
geleceği var omzumuzda.
Son sözü ÖZGÜR VATAN olan biz CEPHELİLER'in
omzunda.
Biz Cepheliler de; kaderini kaderimize bağlamış olan
halklarımıza karşı görevimizi yerine getireceğiz.
Biz Cepheliler de; son nefesine kadar; halkı severek

ve ondan öğrenmesini bilerek, halkla bütünleşmiş devrimci
şiddetin yenilmezliğini emperyalizme ve faşizme göstereceğiz.
Halka kefen giydiren, Amerika başta olmak üzere,
tekellerin iktidarı olan AKP'yi değil kefenle, kefensiz
toprağa gömeceğiz.
GAZİ HALKI; HAKKIMIZ OLANI ALMAK İÇİN
GERİ ADIM ATMAYALIM...
DİRENME HAKKIMIZ YÜRÜYÜŞ YAPMA HAKKIMIZ EN TEMEL HAKKIMIZDIR.
BİZ DÜŞMANI TANIYORUZ, BİZ FAŞİZMİ BİZZAT YAŞAYARAK ÖĞRENDİK.
UĞUR KURT’U CEMEVİ ÖNÜNDE KATLETTİKLERİNDE GÖRDÜK.
GAZİ AYAKLANMASI’NDA GÖRDÜK.
Bugün bizim direnmek dışında başka hiçbir alternatifimiz yoktur. Direnmeliyiz… Yürüyüş hakkımızdan
başlayarak direnmeliyiz. Yoksa yarın değil yürüyüş,
faşizm bizi sokağa çıkamaz hale getirecek. Direnme
hakkını koruyabilmenin yolu direnmek, direnebilmek
ise, sizin çocuklarınız olan, bu halkın çocukları olan
Cephelileri sahiplenmek, Cephelilerle birlikte faşizme
karşı birleşmektir.
GENÇLERİMİZ! DELİKANLI OLMAK, YİĞİT
OLMAK MAHALLEMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR!
Elinde tesbih çekerek, aylak aylak ortalıkta hiçbir iş
yapmadan dolanmak, insanların eşlerine, kızlarına sarkıntılık yapmak, hırsızlık yapmak DELİKANLILIK DEĞİLDİR.
Halkımız binlerce yıl boyunca yiğit evlatlarını sahiplenmiştir. YİĞİT OLALIM. Yiğitlik güçsüzü tekmelemekle,
yoksul halkın evlerine girip hırsızlık yapmakla, çeteleşmekle, mafyalaşmakla olmaz. Halkımız böylelerini
binlerce yıl boyunca lanetlemiştir. Çeteler ve mafyacıları,
aylak serserileri sahiplenen bizi sömürenler ve ezenler,
bize yoksulluğu reva görenler olmuştur. Bu tür işler halkımızın evlatlarına değil; MHP'li faşistlere, halk düşmanı
kafatasçılara yakışır!
Bize yakışan YİGİT OLMAK, DELİKANLI OLMAKTIR. Bu sahiplenmektir. Mahallemizi ve halkımızı
sahiplenmektir.
Delikanlı mı olmak istiyorsunuz? O zaman DEVRİMCİLERE BAKIN VE ONLARDAN ÖĞRENİN.
Bakın, Türkiye hapishanelerinde F Tipi hücrelere karşı
2000 Ölüm Orucu direnişinde şehit düşen Doğan Tokmak'ın hayatını okuyun. O da sizin gibi mahalleliydi, o
da sizin gibi gençti. Gidin Okmeydanı halkına sorun,
sizlere yiğit olmanın, delikanlı olmanın ne demek
olduğunu Doğan Tokmak nezdinde anlatsınlar.
Gidin Gazi Mahallesi’ne Sezgin Engin'i size anlatsınlar.
Daha gencecik bir delikanlının, polis panzerinin üzerinde
elinde bir çekiçle yaptığı kahramanlığı size anlatsınlar.
Hatta kendi mahallenizin halkına sorun. Ailelerinize
sorun; sizlere devrimci gençlerin nasıl yiğit olduklarını
anlatsınlar.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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GENÇLİĞİMİZ KORKAK DEĞİLDİR
Mahallelileri korkak olarak görenler ve niteleyenler
reformistlerdir. Reformistler, mahallelileri küçük-burjuva
olarak ve korkak olarak nitelerler. Onlara göre mahallelilerden bir şey olmaz. Mahalleliler direnemez, devrime
katılamaz. Mahalleliler zoru görünce kaçar, çünkü onlar
lümpendir.
Oysa reformistlerin, "işçi sınıfı" kuyrukçuluğu yapan
oportünizmin kabullenmediği bir gerçek vardır. Mahallelerde işçisiyle, memuruyla, esnafıyla, gençliğiyle halk
yaşamaktadır. Ve bu mahalle halkı, oportünizmin ve reformizmin rüyalarında dahi göremeyecekleri direnişler
yaratmışlardır. Gazi'de, Ümraniye'de, Okmeydanı'nda,
Nurtepe'de, Gülsuyu'nda, 1 Mayıs'ta ve daha onlarca
mahallede onlarca, yüzlerce direniş yaratılmış ve buralarda
onlarca şehit verilmiştir.
Bugün mahalleler için sorun, örgütsüzlüktür. Mahallelerimiz, gençlerimiz örgütsüzdür. Örgütsüzlük ve dağınıklık mahallelileri güçsüz kılmakta ve bu güçsüzlük
zayıflık olarak kendini göstermektedir.
Ayrıca korkaklık ve yiğitlik ideolojik bir durumdur.
Örgütlü olmayan kimse tek başına cesur olamaz, düzene
başkaldıramaz. Mahalle halkı, mahalle gençliği örgütlendiğinde ne gibi büyük direnişler yarattıklarını defalarca
göstermişlerdir. Oportünizm ve reformizm örgütsüzlüğün
ve dağınıklığın olduğu dönemlerde kaçtıkları ve hakaretler
yağdırdıkları mahallelerde, devrimciler örgütlenmeye ve
güç olmaya başlayınca, mahalleleri keşfetmeye başlarlar.
Mahallelerde düşmanın operasyonları ve çeşitli başka
nedenlerden dolayı örgütsüzlük başladığında ise, hemen
yeniden işçi sınıfını keşfeder ve mahalleleri terkederler.
Esas korkak olan mahalleliler değil, OPORTÜNİZM
VE REFORMİZMDİR. Korkaklıklarından dolayı, mahallelerde bedel ödemek gerekliliği ortaya çıktığında,
adeta ortalıktan kaybolmaktadırlar. Hemen hemen hiçbir
ciddi direnişin içinde olmamışlardır. Devrimciler, mahallelerin kurulmasında ve yıkımlara karşı, faşist katillere
karşı korunmasında canlarını verirlerken, oportünizm
ve reformizm adeta ölü görünümüne bürünerek kendini
korumaya çalışmıştır. Mahalleliler reformistlerin iddia
ettiği gibi korkak değil, örgütsüzdürler.
Sol, çalışma alanları, örgütleneceği bölgeler konusunda
da fırsatçılık içindedir. Bu noktada asalaktır. Emek harcamadan, bir başkasının emeğinin üzerinden politika
yapmaya çalışır. Bir mahallede faşistlere, çetelere,
uyuşturucuya karşı mücadele yürütülürken ortada yoktur;
ne zaman ki mahalle faşistlerden, çetelerden temizlenir,
ardından bir bakmışsınız oportünisti, reformisti sökün
etmiş, bildiri, gazete dağıtmaya bile başlamışlardır. En
iyi yaptıkları da budur zaten, başkasının emeği üzerinde
gelişmeye çalışmak. Bu yüzden birden mahalleleri keşfediverirler. Reformistler ve oportünistler gecekondularda
çalışmaktan bahsederler. Faşist saldırılar olduğunda,
çeteler olduğunda ortada yokturlar. Halkın yol, su,
elektrik gibi sorunları olduğunda ortada yokturlar. Barlarla,

pavyonlarla her türlü pisliğin mahallelere sokulmasına
karşı mücadelelerde yokturlar. Ama orada onyılların mücadelesiyle oluşan devrimci potansiyeli kullanmaktan,
istismar etmekten geri kalmazlar. Üstelik bunu yaparken
de kendilerinden önceki tüm emeği, verilen şehitleri,
saygısızca yok sayarlar.
Reformizm seçimler için hatırlıyor gecekonduları.
Oportünizm geçmişten beri mahalleleri küçümseyen
işçici teorilerinin iflası ve güçsüzlüğün sonucu gecekonduları keşfediyor. Nasıl olsa orada birileri bir şeyler
yapmış, potansiyel oluşmuş, orada hazıra konma imkanı
varken, bu fırsatı kaçırmak olur mu?
Kısacası fırsatçılık emeği reddeder. Bol keseden atıp
tuttukları proleterlikle hiçbir ilgileri yoktur. Proletarya
üretendir, yaratandır. Kendi emeğiyle geçinendir. Proletaryanın ideolojisi, kültürü, ahlakı hep bu üretim sürecinde,
yoğun bir emek faaliyeti içinde gelişir. Proletarya burjuvazinin karşısında yerini alırken gücünün kaynağı buradan
gelmektedir.
Oysa sol ne üretiyor, ne de emek harcıyor. Başkalarının
sırtından, başkalarının emeğinden geçinmeye çalışıyor.
Bugün devrimcilerin çalışmaları da mahallelileri örgütlemeye yöneliktir. Ve bu konuda hemen hemen tek
ciddi çalışma yürüten Cephelilerdir.
MAHALLELİLER! Biz Gazileri yaratmış bir halkız.
Biz faşizmi dize getirmiş bir halkız.
ÖRGÜTLENELİM VE DOSTA DÜŞMANA KİM
OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM.
MAHALLENİN GENÇLERİ, CEPHE SAFLARINA
GELİN!
Cepheliler VATANI SEVENLERDİR,
Amerika, işbirlikçi tekeller ve onların iktidarı AKP
VATANI SOYANLARDIR!
Halkı bölen oligarşi, halkı birleştiren ise Cephelilerdir!
GAZİ'DE POLİS ARAÇLARINA ÇATILARDAN
MOLOTOFLAR YAĞDIRILIYOR!
GAZİ MAHALLESİ CEPHE'DİR!
GEÇER BARİKATIN ARDINA DİRENİR,
MÜCADELE EDER.
VAZGEÇMEYİZ GAZİ'DEN. GAZİ MAHALLESİ
BİZİMDİR.
KATİLLER MAHALLEDEN TAMAMEN
ÇEKİLECEKLER!
DÜŞMANIN ÜZERİNE YAĞMUR DEĞİL, ATEŞ
TOPLARI YAĞIYOR!
CEPHELİLER GAZİ'Yİ HALK
DÜŞMANLARINA DAR EDİYOR!
GAZİ FAŞİZME MEZAR OLACAK!
CEPHE KÜRDİSTAN'DA KATLEDİLEN
HALKLARIN HESABINI SORUYOR!
CEPHE, GAZİ'Yİ DÜŞMANA DAR EDİYOR.
SELAM OLSUN KARANLIĞI ATEŞ TOPLARIYLA
AYDINLATAN CEPHE MİLİSLERİNE!
DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

+ Biz Diyoruz ki;
MAHALLE HALKI FAŞİZMİN
SALDIRILARINA KARŞI DİRENMELİDİR!


Biz diyoruz ki; yoksulluğa son verecek tek güç, yoksullardır.
Açlığa son verecek tek güç açlardır.
 Biz diyoruz ki; artık elleri kolları bağlı beklemeyecek halkımız.



Biz diyoruz ki; faşizmin zulmünü eli kolu bağlı seyretmeyecek
halkımız. Halkımızın eli kolu bağlı değil. Eli de, kolu da kendi öz
evlatlarıdır.
 Biz diyoruz ki; mücadelemiz; halkı sokağa çıkamaz, en temel
hakkı olan yürüyüş hakkını bile kullanamaz hale getiren işbirlikçi
tekellere ve onların iktidarı faşist AKP'ye karşıdır.
 Biz diyoruz ki; mücadelemiz, düşmana “galoş giyin” dediği için
evinde katledilen Dilek Doğan içindir. Adalet içindir.
 Biz diyoruz ki; mücadelemiz Kürdistan'da katliam yapan, taş
üstünde taş bırakmayan, yakan, yıkan, halkımızı bodrumlarda susuz
bırakan, bebeklerimizi öldüren devlete karşıdır.
 Biz diyoruz ki; bugün bizim direnmek dışında başka hiçbir alternatifimiz yoktur. Direnmeliyiz! Çocuklarımızın sokakta, evde öldürülmemesi için, geleceğimiz için direnmeliyiz.
 Biz diyoruz ki; mahallerimizden düşman tüm kurumlarıyla çekilmeli...
 Mahallerimizde, düşmanın siyasi, ideolojik üstünlüğüne, hegemonyasına son verecek; meclislerle, burjuvazinin faşist devletine
karşı, halkın kendi kendini yöneteceği mekanizmalar yarattık, yaratacağız.
 Biz diyoruz ki; savaşı halklaştıracak, halkı savaştıracağız. Son
sözümüz özgür vatan...

Mahallemizde Güvenli Yaşama Hakkımızdan,
Kürt Halkımızın Haklarını Savunmaktan,
Yürüyüş Hakkımızı Kullanmaktan Vazgeçmeyeceğiz!

Halk Düşmanlarıyla Uzlaşmayacağız!
Yürüyüş Hakkımız En Demokratik Haktır!
Haklı ve Meşru Olan Biziz!

Biz Kazanacağız!
GAZİ NEDEN DİRENİYOR
Gazi halkı Kürdistan'da yakıla-
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rak, kurşunlanarak katledilen halkımız için protesto gösterisi yapmak
istedi. Çünkü Gazi halkı faşizmin
uygulamalarını en yakından bilendir, yaşayandır. Başta Gazi
Ayaklanması olmak üzere pek çok
defa faşizmin saldırılarının direnerek ve hesap sorarak püskürtülebileceğini görmüştür.
 Gazi halkı yürüyüş yapma hakkını kullanmak istedi. Polis onlarca
zırhlı araç, sayısız gaz bombası,
plastik ve gerçek kurşunlar kullanarak, Gazi halkının yürüyüş yapmasını engellemeye çalıştı. Düşman
Gazi halkının yürüyüş yapma ve
direnme hakkını elinden almak istedi.
 Gazi halkı günlerdir yürüyüş
yapma hakkını kullanmak için çatışıyor. Yürüyüşünü yapmak, ajitasyon-propaganda araçlarını kullanarak, tüm halka, katliamlardan
hesap soracağını haykırmak istiyor.
Katiller bu hakkı Gazi halkının
elinden almaya çalışıyorlar.
 Artık yürüyüş yapma talebine
halkın can güvenliğini sağlama talebi de eklenmiştir. Gazi halkı evlerinde, meydanlarda, kendi mahallesinin sokağında katledilmek isteniyor.
 Düşman Gazi halkının sadece
demokratik haklarına saldırmakla
yetinmiyor. Saldırı önceden planlanmıştır. Hedef Gazi'de önce devrimcileri sonra da tüm halkı yoketmektir.

Gazi’de 14 Şubat'tan bu yana
katliamları protesto etme hakkına
sahip çıkıyor. Gazi'deki direniş,
direnme hakkına sahip çıkma talebiyle başladı. Bu direniş yoksul
mahalle halklarının yaşam hakkına
sahip çıkma talebini de ekleyerek
devam ediyor.
Katiller halkın üzerine pervasızca
kurşunlarını yağdırmaya devam ediyorlar. Halk çocuklarının sokak ortasında katledilmesine karşı, halk
kendisini savunuyor.Bugün Gazi
barikattır. Gazi Cephedir!

Kürdistan'da Katledilen
Halkımızın Hesabını
Soracağız!
14 Şubat Pazar günü katledilen

halkımız için Gazi'de büyük bir yürüyüş
yapılma kararı alındı. Anne karnında
doğmamış bebekler öldürülürken, anaların cesedi günlerce sokak ortasında
bırakılırken, bodrum katlarında onlarca
insanımız katledilirken beklemek Cephe
geleneklerinde yoktur. Bu nedenle
Cepheliler bir yürüyüş yapma kararı
aldılar ve her yere duyurdular. Daha
eylem gününe iki gün kala AKP nin
katil po lisleri mahalleyi abluka altına
alarak saldırmaya başladılar.
Katiller mahallede terör estirmeye
çalışıyordu. Boş arsalar, gecekondular,
evler, esnaflar vb. bir çok yere baskınlar
yapıldı. Eylem gününe kadar her yeri
basacaklarının propagandasını yapmaya
başladılar. Geceyarıları zırhlı araçlarla
baskınlara devam ettiler. Tabi ki ellerine
tek bir çöp bile geçmedi.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

GAZİ MAHALLESİ CEPHEDİR!
Gazi’de Polis Araçlarına
Çatılardan Motoloflar
Yağdırılıyor.
Gazi Mahallesi Halkındır.
Halk Vazgeçmez!

Sabah mahallede sesli çalışmalar
devam ediyordu. Saat 12.00 olduğunda katiller, mahallenin bütün giriş
çıkışlarını tutarak insanları taciz etmeye başladılar. Saat 12.30’da ise
artık zırhlı araçlar yürüyüş yapılacak
güzergahta dolaşarak kitlenin toplanmasına engel olmaya çalışıyorlardı.
Saat 13.00’da ise eylem için toplanan kitleye sesli anons yaparak, plastik mermi atarak provokasyona başladılar.
Cepheliler düşmanın bu türden
davranışlarına karşı dikkatli ve soğukkanlıydı. Çünkü, amacımız, Kürdistan’da katledilen halkımızın hesabını sormaktı. Bu programı düşmanın bozmasına izin verilmeyecekti.
Saat 14.45’te Halk Meclisi önünde
toplanan kitleye saldırarak dağıtmaya
çalıştılar.
İşte bu saldırı günlerce sürecek
direnişin başlangıcı oldu. Çatışma
Halk Meclisi önünde başladı.
DİRENDİK! MAHALLERİMİZDEN DÜŞMANIN TÜM KURUMLARIYLA ÇEKİLMESİNİ İSTEDİĞİMİZ İÇİN DİRENDİK.

Halkımız yüzyıllardır onursuzluğu, ahlaki düşkünlüğü, şerefsizliği tükürürek cezalandırmıştır.
Şimdi bu tükürüğe evlatlarını
katledenlere duyduğu nefret ve
tiksinti de eklenmiştir.
Bir Cepheli halkına sevgi duyduğu kadar düşmanına kin ve
öfke duyar.
Öfke duymayan savaşamaz.
Öfke duymayan kendini ve
değerlerini alçaltır.

ÇÜNKÜ, KATİLLER ORADA
VAR OLDUĞU SÜRECE, HALKIN
CAN GÜVENLİĞİ DAHİL HİÇBİR
TALEBİ YERİNE GELMEYECEK
ÇÜNKÜ, BİZ DÜŞMANIN MAHALLELERİMİZDE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞMASINI İSTEMİYORUZ.
Toplanan kitle ara sokaklarda barikatlar kurarak, ellerindeki taşlarla
çatıştılar. Bir dağılma anı... Kısa bir
an... Sonra tekrar cemevi önünde
toplanmaya başlandı...
Saat 16.30 olduğundaysa Nalbur
bölgesinin bütün ara sokaklarında çatışmalar başladı. Her sokaktan "Kürdistan Faşizme Mezar Olacak" sloganları yükseliyordu. Aynı anda cemevinin çevresinde de barikatlar kurulmuş, çatışmalar devam ediyordu.
Artık çatışmanın günlere yayılacağı belli olmuştu. Buradan devrimcileri yoketmek için günler öncesinden kararlar aldıkları belliydi. Saldırının boyutu bunu gösteriyordu.
Cemevinden Nalbur parkına kadar
17 akrep, 6 Ural tipi zırhlı araç, 8
TOMA vardı. Sokakta gördükleri
herkesi tarıyorlardı. Sokak aralarında
gördükleri kitlenin üzerine, gerçek
mermilerle ateş açıyorlardı.

“Araçlarından İnen Tüm
Polisler Hedefimizdir”
Tam o sırada iki yoldaşımızın bir
sokakta polis tarafından sıkıştırıldıkları haberi geldi. Herkes yoldaşlarımızın olduğu sokağa yönlendirildi.
Katiller zırhlı araçlardan inerek, insanları gözaltına almaya çalışıyorlardı.
Bu arada milisler hızlıca topla-

narak karar aldılar. Vurulan yoldaşlarımızın hesabı sorulacaktı. Milisler
"araçlarından inen tüm polisler hedefimizdir" dedi. Ve milisler tüm sokaklara yayıldı.
KATİLLER! HİÇBİR ŞANSINIZ
YOKTUR. EMEĞİYLE VAR
EDEN, DÜNÜ KURMUŞ, YARINI
BUGÜNDEN YARATMAYA DEVAM EDEN HALKIN ELLERİDİR.
HALKIN ADALETİ KARŞISINDA
HİÇBİR ŞANSINIZ YOKTUR.
TEK ŞANSINIZ HALKIN ADALETİNE TESLİM OLMAKTIR!
Saat 19.30 gibi Toplum Hastanesi’nin karşı tarafında Ural tipi zırhlı
araç çukurun içine düşmüş çıkmaya
çalışıyordu. Araçtan inen özel harekat
polisleri de onu yönlendirmeye çabalıyorlar. Karşı sokaktan elleri tetikte
olan milisler ateş etmeye başladılar.
Katiller neye uğradıklarını şaşırdılar.
Ellerindeki silahı yere düşürdüler. Bir
tanesi yere düştü, diğeri de onu yerden
kaldırarak araca bindirdi. Vurulan polisin, çelik yeleğin yan tarafındaki
boşluktan giren mermi ile vurularak
hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi.
Cemevi yönetimi ve diğer Alevi
kurumları kaymakamla görüştüler.
Cephelilere ne yapacaklarını, taleplerini sordular. Cepheliler Kürdistan'da katledilen halkımızın hesabını
sormak için yürüyüş yapmak istediklerini, yürüyüş hakkı verilene
kadar eylemlerin devam edeceğini
söylediler. Kaymakam "benim yapabileceğim bir şey yok, valiyi arayın"
diyerek görüşmenin önünü kesti
Vali "yürüyüş kesinlikle yapılamaz,
emir büyük yerden" diyerek düşmanın
kararlılık gösterisini devam ettirdi.
Cepheliler'in verdiği cevap netti:
"Talimatı Kürdistan'daki halkımızdan
aldık. Yürüyüş yapılacak!"
YOKSULLUĞA SON VERECEK
TEK GÜÇ, YOKSULLARDIR!
AÇLIĞA SON VERECEK TEK
GÜÇ, AÇLARDIR!

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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meye başlandı. Tekrar saldırı oldu.
Saldırıya karşı direnişe geçildi. Çatışmalar gece 03.00-04.00 e kadar
devam etti.

ZALİMLERİ YENECEK TEK
GÜÇ, MAZLUMLARDIR !
YOKSUL HALKI ÖRGÜTLEYECEK TEK GÜÇ, CEPHE’DİR!
GAZİ CEPHE’DİR!
Cepheliler akşam yapılacak yürüyüşün hazırlıklarına başladılar. Çatışmalar devam ediyordu. Bir Cepheli
ve bir esnaf, katil polisler tarafından
silahla taranarak vuruldular. Aynı saatlerde Cepheliler ellerinde molotoflar,
parça tesirli bombalarla katil polislere
saldırarak hesap sormaya devam ediyorlardı. Çatışmalar geceyarılarına
kadar sürdü. Bu arada son iki gün
içinde 40’a yakın gözaltı oldu.
Üçüncü gün cemevi yönetimi ile
birlikte yürüme kararı alındı. 4 Alevi
derneği, Sultangazi Pirsultan, Gazi
Şehitleri Cemevi, ÖDAD ve Gazi
Cemevi birlikte karar aldılar. Yürü-

Dördüncü gün Cepheliler sabah
eğitim çalışması yaparak güne başladılar. Dergiden yazılar okundu. Görev paylaşımı yapıldı. Akşamki eylemin çağrısı için kapı çalışmasına
çıkıldı.
HER YER OKULDUR BİZİM
İÇİN... BARİKATIN ARDI, SOKAK BAŞLARI YA DA DÜŞMANLA ÇATIŞMAYA VERİLEN KISA
BİR ARA...
HALKA, KENDİNİ YÖNETEBİLECEK GÜVENİ, GÜCÜ VERMENİN YOLU EĞİTİMDİR.
HALKA KENDİ KENDİNİ YÖNETEBİLMESİNİ ÖĞRETECEK
OKULLARI, MECLİSLERİ OLUŞTURURKEN; BUNUN YOL-YÖNTEMLERİNİ, HALK OKULLARINDA ÖĞRETECEĞİZ.

Cepheliler, cemevi bölgesindeki
kapıları tek tek gezerek, neden polisin
Yürüyüş
saldırdığını ve neden yürümek iste28 Şubat
2016
diklerini anlattılar. Gün içinde halktan
gelenler, ihtiyaçları karşılayanlar oldu.
BİZ BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRİRİZ!
Kürdistan'da katledilen halkımızın
Yedinci gün, direnişte
hesabını sormak için yürüyüş
Cepheliler çok daha hazırlıklıydı. Yeni taktikler, parça
hakkımız kullanmak istedik. Katiller
tesirli bombalar, molotoflar
halka, kurşun ve gaz yağdırarak
ve 01.30 gibi caddeye üç
gösteri yapma hakkımızı elimizden
tane tır çekilerek barikat
almaya kalktılar.
-Yürüyüş hakkımızı, gösteri yapma kuruldu. Barikatın en önünde milisler polislerin gelhakkımızı hiç kimse elimizden
mesini beklediler. Yukardan
alamaz.
karakoldan aşağıya son sü-Bugün gösteri yapma hakkımız
rat hızla gelen akrep aracı
yarın evimizde yaşama hakkımız
tıra çarparak kaza yaptı.
elimizden alınacak.
İki tır yukarı doğru dik bir
-Gazi halkı bizzat faşizmi yaşaya- şekilde barikat haline getirilmişti. Diğer tırı da kafası
rak gördü, tanıdı.
dik gövdesi yolun ortasına
-Gazi Ayaklanmasında gördü.
paralel duruyordu. Yukar-Uğur Kurt'u cemevi önünde taziye ziyaretinde katlettiklerinde gördü. dan aşağıya doğru gelen
akrep aracı yolun ortasın-Direnme hakkımızı elimizden
daki tırı da uzunlamasına
almalarına izin vermeyeceğiz.
duruyor zannederek hızla
-Başladığımız işi bitireceğiz!
geldi ve tırın tam ortasına
KATİLLER GAZİ MAHALLESİNçarptı. İçinde bulunan üç
DEN TAMAMEN ÇEKİLECEK
polis yaralandı. İnmeye çaSayı: 510
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lıştıklarında ise Cephe Milisleri
tarafından ateş yağmuruna tutuldular.
Panikleyen polisler geri çekilmeye
çalıştılar. Ama akrep parçalandığı
için geri gidemedi. Ön tarafı havaya
fırlamıştı.
U dönüşü yaparak güç bela geri
çekildi.
YERDE AKREPTEN KOPAN
PARÇALAR VE POLİSLERİN
KANI KALDI.
MİLİSLER HALKA ÇAĞRI
YAPTILAR; "HALKIMIZ GÜN
BOYU GELİP GEÇERKEN BU
PİS KANA TÜKÜRÜN" DİYE
YAZDILAR. Gün boyu halkımız bu
kana tükürdü. Bu kana tükürmek
unutmamak ve unutturmamaktır. Katilerinden hesap soracağının ilanıdır.
Bu kana tükürmek sınıf kinimizdir;
ahlakımızdır.
Polisler bu olaydan sonra sabah
05.00’e kadar hiç durmadan saldırarak
mahalleyi gaza boğdu. Katiller acizliklerini halkı gaza boğarak gösteriyordu.
Bir yandan çatışmalar devam ederken, diğer yandan da Cepheliler kitle
çalışmasına devam ettiler. Halka neden direndiğimiz anlatıldı; direnmeye
katılma çağrıları yapıldı.
Direnişin sekizinci gününe pasta
ve tatlılar yenilerek girildi. Hep birlikte Cephe açıklaması okundu. Diğer
yandan çatışmalar ve direnişe hazırlıklar devam etti.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

20 Şubat Gecesi, Küçükarmutlu’da polis, Yılmaz Öztürk’ü
Evinin Sokağında Elinde Poşet Olduğu İçin Katletti!

Yılmazlar’ı Vurarak Halkı Tüketemezsiniz!
Yılmaz Öztürk Ölümsüzdür!
20 Şubat akşamı Küçükarmutlu’da
polisin katlettiği Yılmaz Öztürk’ün
cenazesi 21 Şubat günü Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.
20 Şubat günü polis, Küçükarmutlu Mahallesi’nde mahallenin
gençlerinden olan yirmi yaşındaki
Yılmaz Öztürk’ü katletti. Yine polis
bu katliamının üstünü örtmek için
burjuva basına yalan haber servis
etti. Bu yalan habere göre Yılmaz
karakola saldırı düzenlerken polis
tarafından vurulmuştu. Burjuva medya ise bu haberi utanmadan, sorgulamadan yayınlayarak bu katliama
ortak oldu!
21 Şubat sabahı Yılmaz Öztürk’ün
cesedi adli tıptan sonra Küçükarmutlu
Cemevi’ne götürüldü. Burada annesi
ve halası başta olmak üzere ailesinin
ağıtları yükseldi. Halası özellikle
katil polislere öfkesini haykırıyordu.
Öyle ki bir ara katillerden hesap sormak üzere karakola doğru tek başına

ilerlemeye başladı.
Bir Halk Cepheli orada toplanan
halka seslendi. Devletin sürekli olarak
yoksul halka saldırdığını, daha üç
ay önce yine polisin bir gece baskınında Dilek Doğan’ı katlettiğini söyledi. Şimdi de katledilen Yılmaz’dı.
“Artık yetmez mi daha kaç Yılmaz’ımızı katledecekler? Buna daha
ne kadar izin vereceğiz? Artık birlik
olmalıyız. Daha sıkı kenetlenmeliyiz”
diye haykırdı.
Yalan haberleri köşelerine döşeyen
burjuva medyanın çalışanları da oradaydı. Orada bulunan Halk Cepheliler
söz konusu muhabirlere yönelik çok
kısa konuşarak kendileriyle bir sorunları
olmadığını, sorunlarının patronlarıyla
olduğunu belirttiler. Ama özellikle İHA
(İhlas Haber Ajansı)’ya hiçbir şekilde
izin vermeyeceklerini söyleyerek onların oradan gitmelerini istediler.
Saat 14.00’ı gösterince Yılmaz’ın
bedeni, cemevi önünde bulunan teneşire konularak cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından tabut omuzlara alınarak katledildiği
yere doğru hareket edildi. Kortejler
eşliğinde Yılmaz son defa Armutlu’nun sokaklarında dolaştırıldı.
Yürüyüş kolunun en önünde Halk
Cephesi imzalı üç pankart taşındı.
Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte
öfkeli ve hesap sorulacağını müjdeleyen sloganlar atıldı. Yılmaz’ın
katledildiği yere gelindiğinde burada
kısa bir konuşma yapıldı ve ardından

“Bize Ölüm Yok “ marşı söylendi.
Cenaze tekrar omuzlara alınarak helallik alınmak üzere eve doğru yol
alındı. Eve ulaşıldığında burada helallik alındı ve yine sloganlar eşliğinde
Yılmaz, mahallesinin yoksul sokaklarında son kez dolaştırıldı.
Karakola gelindiğinde duruldu.
Pankartlar karakolu görecek şekilde
konumlandırıldı ve Yılmaz’ın tabutu
karakola doğru çevrildi. Ve bir devrimci burada katilleri işaret ederek
bir konuşma yaptı. Konuşmasını bitirirken tabuta yöneldi, parmağıyla
katilleri gösterdi ve haykırdı: “Yılmaz,
iyi bak! Katillerinden hesap soracağız!”
Yılmaz Öztürk’ün tabutuyla yapılan yürüyüş burada sona erdi. Daha
sonra otobüslere binilerek Ayazağa
Mezarlığı’na hareket edildi. Mezarlığa
varılınca Yılmaz’ın naaşı toprağa verildi.
Toprağa verilen Yılmaz için bir
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Cenazenin başından sonuna kadar ailenin yanında bulunan TAYAD’lı bir
ana halka seslenerek Yılmaz’ın ailesini
yalnız bırakmama, yanında olma çağrısı yaptı. Yılmaz kırmızı karanfillerle
toprağa verildi. Bir tohum düştü yine
halkın bağrına. Önce öfke ve ağıt ve
geleceğe bir umut bıraktı. Armutlu’da
katil polisler bir gencimizin daha canını alamayacak! Size söz olsun, toprağın en derinine atılacak halk düşmanı katillerin leşleri!

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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POLİS, YILMAZ ÖZTÜRK’Ü NEDEN VURDU?
ARMUTLU'DAKİ KARAKOL ADALETSİZLİĞİN ABİDESİDİR!
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HALK DÜŞMANI AKP; çocuklarımızı yozlaştıramayınca, halkın
devrimcileri sahiplenmesini engelleyemeyince;
Çocuklarımızı katletmeye, halkı
da çocuklarını katlederek korkutmaya
çalışıyor!
YANILIYORLAR...
BİZ HALKIZ, HAKLIYIZ!
BU MAHALLENİN ÖZ ÇOCUKLARIYIZ!
Varlığını sömürü ve zulümle, infazlarla, katliamlarla, hapishanelerle
sürdüren bir düşmana karşı savaşıyoruz. Faşizm tüm bunları halk üzerinde korku yaymak, mücadelenin
önünü kesmek için yapıyor. Adaletsiz
ve sömürücü düzene karşı yürütülen
tüm mücadeleler, karşılığını daha
fazla zulümle alıyor. Sesimizi duyurmamızı engellemeye çalışıyorlar.
Burjuvazinin "gecekondulular,
gökdelenleri boğacak", "varoşlardan
gelip gırtlağımızı kesecekler"
deyişlerinde ifadesini bulan korkuya
karşı çözümü burjuvazi, faşist AKP
iktidarı aracılığıyla halkın çocuklarını
KATLETMEKTE buluyor.
AKP faşizmi saldırıyor... Arkasına
Amerika'yı almış, arkasına işbirlikçi
tekelleri almış, zincirinden boşalmış
azgın köpekler gibi halka saldırıyor.
Artık devrimcileri de değil, doğrudan halkı, halk çocuklarını hedef
alıyor.
Hedef alıyor ve gözaltına alıyor.
Hedef alıyor ve tutukluyor.
Hedef alıyor ve KATLEDİYOR.
Halka, halk çocuklarına yönelik
hiçbir katliam tesadüfi değil, o anlık
gelişen olaylar değildir. Doğrudan
hesaplanmış, programlanmıştır.
Berkin'i de hedef alarak vurmuş,
Dilek'i de hedef alarak vurmuş,
Yılmaz'ı da aynı şekilde hedef
alınarak vurmuştur.
Bu saldırılarla AKP iktidarı, devrimcilere ve halka gözdağı vermeyi
amaçlıyor. Toplumsal muhalefet güçlerini sindirmek ve etkisiz kılmak
için korku yaymak istiyor. Eğer, ik-

tidara karşı mücadele etmekte kararlıysanız, başınıza her şey gelebilir
mesajını yayıyor.
Bugün devrimcilere kapınızı açarsanız,
Bugün devrimcilere destek olursanız,
Eğer bugün devrimcilerin önderliğinde hakkınızı ararsanız,
Eğer devrimcilerin önderliğinde
kendi kendinizi yönetmeye aday olur,
Kendi sorunlarınızı kendiniz çözmeye çalışırsanız BUNUN BEDELİNİ ÖDETİRİZ DİYORLAR.
EĞER BÖYLE YAPARSANIZ
SİZİN DOĞRUDAN ÇOCUKLARINIZI HEDEF ALIRIZ DİYORLAR... Sizin soyunuzu, sopunuzu
kuruturuz diyorlar... Ve bunun mesajını
da dün Dilek Doğan'ı evinde, hem
de anasının-babasının gözleri önünde
açıkca katlederek veriyorlar.
EĞER BÖYLE YAPARSANIZ
SİZİN DOĞRUDAN ÇOCUKLARINIZI HEDEF ALIRIZ, BİR DE
KOMPLO KURARIZ, HİÇ KİMSE
DE BİZİ ENGELLEYEMEZ DİYORLAR... Bunun için de mahallenin çocuğu, işinde gücündeki Yılmaz'ı
sokak ortasında katledip, bir de yanına
Yürüyüş dergisi koyup mizansen yaratıp katliamını meşrulaştırıyor.
YA BİZE BİAT EDECEKSİNİZ,
YA DA KATLEDECEĞİZ DİYORLAR...

SOKAKTA VEYA EVDE FARK
ETMEZ, GÜÇ BİZİZ, BİZİM GÜCÜMÜZ KARŞISINDA HİÇBİR
ŞEY DURAMAZ... ADALET DE
BİZİZ, GÜÇ DE BİZİZ, HER ŞEY
BİZİZ DİYORLAR...
Bir taraftan devrimcileri katletmeyi meşru gösteriyor.
Düzen militan, militanlık kavramlarını halka korku yaymak amacıyla çarpıtıyor. Burjuvazinin dilinde
militanlık teröristliktir. Haber sunucuları; Şu örgütün şu kadar militanı
vb. der. İnsanlarımızın beyninde
korkunç bir militan karakteri çizilmeye
çalışılır. Fakat biz militan dendiğinde
ne anlamalıyız Militan; DEVRİMCİDİR, SIRA NEFERİDİR, VATANSEVERDİR, CEPHELİ’DİR
İşte bu şekilde devrimcilerine yönelik yeni katliamların da önünü açıyor.
Bir diğer taraftan halkı da katlederek halkın gözündeki devrimcilerin
meşruluğunu KORKU DUVARLARINI ÖREREK GÖLGELEMEK İSTİYORLAR.
İşte Armutlu'daki karakol bunun
simgesi, ADALETSİZLİĞİN ABİDESİ olarak karşımıza çıkıyor.
Buradan yılgınlık ve korku yaymaya çalışıyor, bunun için de çocuklarımızın canını alıyorlar. Bunun
için de çocuklarımızın kanını sokaklara, evlerimize döküyorlar.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

Faşizmin azgınca saldırarak halka
ve devrimciler üzerinde bir korku
yaymaya çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu korkuyu saldırarak, gözaltına
alarak, tutuklayarak, olmadı katlederek yapıyor. Bir yanda devrimcileri
tutuklayarak, katlederek yok etmeye
çalışırken, bir yandan da halka ve
devrimcilere yakın olmaya çalışan
insanlara gözdağı veriyor. Bu korkuyu
yenmenin koşulu güç olmak, örgütlü
olmaktır.
Amaç her şeyi terörize ederek
korku yaymaktır.
Halka, devrimcilere korku yaymak,
susan bir ülke yaratmak istiyorlar.
Burjuvazinin "gecekondulular
gökdelenleri boğacak", "gecekondulardan gelip gırtlağımızı kesecekler"
deyişlerinde ifadesini bulan korkuya
karşı çözümü burjuvazi, AKP iktidarı
aracılığıyla HALKIN ÇOCUKLARINI KATLETMEKTE buluyor.
YILGINLIK VE KORKU YAYMAK İÇİN DE YALAN, DEMAGOJİ
MAKİNELERİNİ ÇALIŞTIRIYOR.
Tekellerin medyası harekete geçiriyor.
Karakolu bombaladılar diyor.
Kanımız yerde, kanımız kurumuş
değil...
Onlar bunu yaparak YILGINLIK,
KORKU YAYMAYA, SİNDİRMEYE ÇALIŞIYOR.
Onlar bunu yaparak; halkın devrimcileri sahiplenmeyeceğini düşünüyorlar.
YANILIYORLAR...
BİZ HALKIZ, BİZ HALK ÇOCUKLARIYIZ..
Bizi yaratan halktır!

Dün yozlaşmayla saldırdılar...
Uyuşturucu, fuhuşla mahallemizi
yozlaştırmaya...
Değersizleştirdikleri halkın devrimcileri sahiplenmemesini istediler.
Ama başaramadılar.
Faşizmin yozlaştırma politikasına
karşı; CEPHE kendi politikasını üretti.
Uyuşturucu, kumar, fuhuş.. Her
türlü yozlaşmaya karşı kampanyalar
başlattı. Armutlu'da polisle işbirliği
içerisinde, polisin koruması altında
uyuşturucuyu, ahlaksızlığı yayanları
mahalleden halkla birlikte kovdu...
Çeteleri, mafyaları aynı şekilde
mahallenin üzerine saldırdılar. Yine
Cephe halkla birlikte mahallede yaşam hakkı tanımadı, mahalleyi temizledi tüm pisliklerden...
Dün mahallede pisliği yayan tüm
yerleri halkla birlikte nasıl temizlediysek, yaktıysak, başlarına yıktıysak...
Bugün de katliamlarla, baskı ve
gözaltılarla halkı korkutmaya, sindirmeye bu şekilde devrimcilerin sahiplenmesini engellemelerine karşı
da KORKU VE SİNDİRMENİN
TEMSİLCİSİ,
ARMUTLU KATLİAMI ÜZERİNE KAN ÜZERİNE İNŞA ETTİKLERİ O KARAKOLU İSTEMİYORUZ.
KATLİAMLARIN YAPILDIĞI
ARMUTLU KARAKOLUNU DA,
FAŞİST AKP'NİN KATİL POLİSLERİNİ DE MAHALLEMİZDE İSTEMİYORUZ!
DEVRİMCİLERİN VAR OLDUĞU BU HALK ORMANINI KİR-

Kürdistan’daki Katliamları Protesto
Yürüyüşünde Yaralananların Sağlık
Durumları Hakkında Bilgilendirme
TAYAD’lı Aileler, Kürdistan katliamları yürüyüşünde yaralanan
Halk Cephelileri ziyaretinden sonra yaralılar hakkında bilgi
verdi.
Eren Er: Bir böbreği ve karaciğerinin bir kısmı alındı. Sağlık
durumu iyiye gidiyor fakat enfeksiyon riski var, bu yüzden
ziyarete gidenler odasına girmemeli, ya da uzaktan konuşmalı.
Mazlum Arslan: Bacağında büyük bir yara var, kasları zarar
görmüş, sağlık durumu iyiye gidiyor, enfeksiyon riski olduğu
için temiz ortamda bakılması gerekiyor, yaranın olduğu bölgedeki
ödem indikten sonra ameliyat olacak.

LETMELERİNE,
DEVRİMCİLERİN VAR OLDUĞU BU DENİZİ KURUTMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ.
YOZLAŞTIRMAYA,
KATLİAMLARA KARŞI BİZ
VARIZ.
Korkuyu yenmenin de, yozlaşmaya direnmenin de, katliamları önlemenin de tek yolu BUNA KARŞI
MÜCADELE ETMEKTİR.
Korkuyu, yozlaşmayı, katliamları
yapanları cezalandırmaktır.
Korkuyu, yozlaşmayı, katliamları
yayanlar, kendi kendilerini cezalandıramazlar.
Bu yüzden Yüksel Moğultay hala
tutuklanmadı.
Bu yüzden Yılmaz sokak ortasında
katledildi.
Katliamları durdurmak istiyorsak,
Yozlaşmayı engellemek istiyorsak,
Korku ve yılgınlığa karşı morali
ve coşkuyu yükseltmek istiyorsak;
ÇOCUKLARIMIZ ANNE KUCAKLARINDA,
ÇOCUKLARIMIZ KAPI ÖNLERİNDE KATLEDİLMESİN DİYORSAK...
DİRENMELİYİZ, MÜCADELE
ETMELİYİZ!
HESAP SORMALIYIZ!
SUSMAK FAŞİZMİN ELİNİ
GÜÇLENDİRİR, HESAP SORARAK, ONA KARŞI HER TÜRLÜ
YOLLA SAVAŞARAK ANCAK FAŞİZMİN EVLATLARIMIZI ÖLDÜRMESİNİ ENGELLEYEBİLİRİZ!
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Serdar Polat Değil,
Muharrem Karataş’ın
Katilleri Yargılansın!
Özgür Tutsak Serdar Polat’ın karar mahkemesi
24 Şubat’ta 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Polisin türlü türlü komplolarıyla savcılık tarafından
ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan Serdar Polat’a normal müebbet hapis cezası verildi. Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarının mahkemelerde ders
olarak okutulacak şekilde yaptıkları etkili savunma
sonucunda verilen karar sonucu Serdar Polat
slogan atarak mahkeme salonundan çıktı.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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Dilek’in Katili Yüksel Moğultay:

“Biz Böyle Operasyonlarda
Elimiz Tetikte Dolaşırız”
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Dilek Doğan’ın, kendi evinde arama
yapmak bahanesiyle içeri giren polislerce katledilmesi olayı ile ilgili davanın
görülmesine 17 Şubat tarihinde başlandı. O gün gece yarısında başlayan
polisiye hazırlıklar, sabahın erken saatlerinde halka yönelen taciz ve tehditler
ile kendini gösterdi. Duruşma saati
yaklaştığında adliyenin önündeki meydan yürümeye bile yasaklanmış haldeydi. Adliyenin çevresindeki ara sokaklarda polisler hazır bekler konumdaydı. Onları gören bir savaş hazırlığına
giriştiklerini düşünebilirdi. Yalnızca
orada beklemek değil, duruşmaya girmeye çalışmak da suçtu. Duruşmayı
izlemek isteyen Dilek Doğan'ın beraber
büyüdüğü kuzeni ve ağabeyi de dahil
olmak üzere sürekli bir saldırıya maruz
kaldılar ve gözaltına alındılar. Dışarıda
halka yönelen bu saldırganlık içeride
duruşmanın nasıl ilerleyeceğinin ipuçlarını veriyordu.
Gerçekten de adliyenin içinde de
olağanüstü bir hal ilan edilmişti. Duruşmanın yapılacağı koridorda üç ayrı
barikat kurulmuş ve özel güvenlik ile
birlikte polisler o barikatlarda hazır
bulunarak halka terör estiriyorlardı.
Adliyenin en büyük duruşma salonu
olduğu halde izleyicileri alamayacaklarını söylüyordu güvenlikler. Dilek'in
akrabaları ve en yakınları dahil bir
çok insan o güvenlik koridorundan
aşarak duruşmayı izleyemeyeceklerdi.
Bu arada çeşitli şehirlerden gelmiş
yüzlerce avukat, duruşma salonunda
Dilek’in ve ailesinin avukatlığını yapmak için hazır bekliyordu. Onlar Dilek’in nezdinde bütün halk çocuklarının
avukatlığını yapmak istiyorlardı. Katledilen bütün insanlarımızı savunmak
istiyorlardı. Dilek Doğan'ın ailesi, çocuklarının hakkını ve kendi haklarını
takip eden bilinçli ve duyarlı bir aileydi.
Cesur bir aileydi. Ülkede niceleri polisin saldırısına maruz kaldığı halde
haklarını arayamamış ve boyun eğmek
zorunda kalmıştır. Onları kimse duy-

mamış, basın yazmamış. Kimse onlar için
toplanmamış, tek kelime yazmamıştır. Bu
adalet talebi bütün insanlarımız içindir. Yeni
Dilekler, Berkinler olmasın diyedir.
Dilek için adalet isteyenlerin haftalar öncesinden hazırlıkları
başlamıştı. Evet bu ülkede adalet istemek de
bedel istiyordu. Dilek
Doğan için adalet çadırı
bir aydan bu yana sürekli bir saldırı altındaydı. Bu küçük
çadır 22 kez saldırıya uğramış, çadırı
koruyan sahiplenen insanlar yaralanmış
işkence görmüştü.
Duruşma, duruşmanın taraflarının
kimlik tespitleri ile başladı. Daha
sonra Diyarbakır’dan Ankara’ya çeşitli barolardan gelen avukatlar müdahale talebinde bulundular. Çağdaş
Hukukçular Derneği de davayı dernek
olarak takip etmek istediklerini söyleyerek müdafilik talebinde bulundu.
Aynı talebi Özgürlükçü Hukukçular
Derneği de tekrarladı.
Dilek’in anne-babası heyecanlıydı,
öfkeliydi. Katil polis Yüksel Moğultay,
avukatının yanında sessiz sakin, hiçbir
şey yapmamış masum bir insan gibi
oturuyordu. Özellikle kapının yanına
oturtulmuştu. Bir şey olursa onu korumak için kapının arkasında çok sayıda polis bekliyordu. Bu yüzden sanıklara mahsus ayrılmış yerde değil
avukatının yanında oturuyordu. Aslında bugün İstanbul’daki en büyük
polisiye hareket onun içindi. Yani
Moğultay gibiler kendini güvende
hissetsin, katil polislerin elleri soğumasın diyeydi. Mahkemenin inayetini
bekleyen her suçlu gibi takım elbisesini giymiş, el pençe duruyor, mahkemeye iyi görünmek istiyordu. Dilek'in annesi katili hemen tanıdı ve

ona hesap sormaya başladı. Oysa katilin yüzü bile kızarmıyordu. Katil
Moğultay, yaptığı her şeyi doğal ve
meşru karşılıyor, doğacak sonucu da
kaçınılmaz olarak görüyordu. Sanki
gecenin bir yarısında bir ailenin evine
uzun namlulu silahlarla girmek çok
doğal bir şeymiş gibi anlatıyordu.
Arama kararı var mıydı sorusuna “Tabii ki arama kararı vardı” diye cevap
veriyor. Ancak arama kararını görmediğini, ne yazdığını da bilmediğini
söylüyordu. “Biz böyle operasyonlarda
elimiz tetikte dolaşırız Bizim görevimiz
aramanın güvenliğini sağlamaktır”
diyordu. Oysa içeri girip aile fertlerinden başka kimsenin olmadığını
gördüğü halde içeride arama yapılıyorken neden eli tetikte içeride beklediğini açıklayamıyordu. Neden sadece insan aramak için alınan arama
kararına rağmen içeride çekmecelerin,
sandığın, dolapların didik didik aradıklarını açıklayamıyordu. Aslında o,
arama kararı, anayasal hak diye kavramları bilmiyor, umursamıyordu.
Avukatların sordukları sorulara cevap
verirken avukatların yüzüne bakmıyor,
kıpırdamamaya gayret ediyordu. Katilin avukatı da, katil polisleri daha
önce de defalarca kez savunmuş bu
işi görev edinmiş biriydi. Orada müşteki sıfatıyla bulunan Dilek'in ailesi

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

aslında gerçekleri biliyordu, ancak
katil Moğultay yine de yalan söylemeye devam etti. Onların gözünün
içine baka baka yalan söyledi. İşin
garibi yine polislerin çekmiş olduğu
kamera kayıtları da katili yalanlıyordu.
Bu kamera kayıtlarının varlığını bildiği
halde hiç olmayan şeyleri uydurabiliyordu. Oysa kameradaki sesler çözülmüş ve tutanak altına alınmıştı.
Bu kamera kayıtlarını görmeden önce
de aile, ifadelerinde doğruyu söylemişti. Müştekilerin söylediklerini doğrulayan kamera kayıtları katili yalanlıyordu. Sonuç olarak, Moğultay hukuksuz bir şekilde verilmiş de olsa
oradaki işi bitmiş olduğu halde neden
gereksiz yere evin içinde bulunduğunu,
adeta uyuşturucu bir madde kullanmış
gibi agresif ve yerinde duramayan
tavırları olduğunu neden kapının
önünde bekliyorken birden içeri koşup

tetiğe bastığını açıklayamıyordu.
Bir başka dikkat çekici şey ise
katilin duruşma başlar başlamaz Şırnak'tan geldiğini söylemesiydi. Doksanlı yıllarda gördüğümüz, tanıdığımız bir katil tipi, uyuşturucu madde
kullanarak operasyona giden, gittiği
evlerdeki herkesi düşman olarak gören, devletin kendisine sahip çıkacağından emin bir kişiydi ve yaptıklarını doğal görüyordu.
Duruşma sonunda söz alan Dilek'in ailesinin avukatları, bu katliamların ülkede ilk olmadığını, bunun
bir devlet politikası olarak dünden
bugüne sürdürüldüğünü anlattı. Ayrıca
özel olarak Dilek Doğan davasındaki
hukuka aykırılıklar olayın başından
itibaren yaşanan hukuksuzlukları ortaya koydular. Avukatlar katil Moğultay'ın adam öldürme suçunu işlediğini bu kişinin eline silah verile-

meyeceğini bu kişinin tutuklanması
gerektiğini gerekçeleriyle ortaya koydular. Duruşma savcısı tutuklama talebinin reddedilmesi gerektiğini mütalaa etti ve mahkemeden, orada bulunan baroların katılma talebini reddetmesini istedi.
Mahkeme aynen devletin savcısınının istediği gibi karar verdi. Çağdaş
Hukukçular Derneği ile Özgürlükçü
Hukukçular Derneği’nin katılma taleplerini reddetti. Yine katil Moğultay'ın
tutuklanmasına gerek olmadığına karar
verdi. Ne de olsa katil Şırnak'ta devlet
adına adam öldürüyordu. Bir polis katliamı davası ve mahkemenin o bildik
tavrı hiç değişmemişti ve her dönem
aynıydı. Biz de bu ülkede, bu tip davaların nasıl sonuçlandığını iyi biliyoruz.
Ancak adalet hepimizin en doğal ve
meşru talebidir. Her zeminde, her yerde
adalet istemeye devam edeceğiz.

Mahkeme Salonunu, Adliyeyi ve Çağlayan’ı

Hesap Sorma Alanına Dönüştürdük!
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Dilek Doğan’ın katili polis Yüksel Moğultay tutuklanmadı Halk Cepheliler olarak mahkeme salonunu,
adliyeyi ve Çağlayan’ı hesap sorma alanına dönüştürdük!
AKP faşizminin yargısı; Dilek Doğan’ın katili
Yüksel Moğultay’ ı koruyor. Mahkeme sürecini infazın
üzerini örtmek ve katili aklamak için kullanmaya daha
ilk duruşmadan başladılar.
Mahkeme günü faşizmin hukukunu tanımadığımızı,
faşizmden adalet 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 Metrobüs köprüsü üzerinde defalarca ve
birçok ekiple oturma eylemi yaptık. Polis nereden yeni
bir eylem geleceğini bekler oldu. Halk düşmanları
şaşkına döndüler karşımızda. Adeta felç oldular. 58 arkadaşımız işkenceyle gözaltına alındı.
Halk düşmanları korkak olurlar. Ki korkmalıdırlar;
düşmanlık ettikleri koca bir güçtür. Er ya da geç, tarih
ve halk önünde bu cezayı çekecekler. Bugün yaşadıkları
korku da bu cezaya dahildir.
Dilek İçin Adalet İstiyoruz Alacağız! Yaşasın Halkın
Adaleti! Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!
Halk Cephesi

Yürüyüş
28 Şubat
2016

Gazi Cephedir, Mücadeledir!
İrademizi Sınamaya Kalkmayın!
Gazi’de Cephe Milisleri 21 Şubat’ta zırhlı araçlara
ateş açtı. Caddede ajitasyon çekerek bir süre beklediler.
Nalbur parkı ve Cami sokağı çevresinde ural denilen zırhlı
araçlarıyla gelen katil sürüsüne ateş açtı, kısa kısa çatışmalar
yaşandı. Ara sokaklarda çatışmalar devam ederken halk,
Cephe Milislerine kapısını sonuna kadar açtı. Halk, direnişin
rahatsız etmediğini, ellerinden daha fazla bir şey gelmediği
için üzgün olduklarını dile getirdi. Güvenli bir şekilde
çekilen Cephe Milisleri “Gazi Faşizme Mezar Olacak” ve
“Kürdistan Faşizme Mezar Olacak” sloganları attı. Yapılan
açıklamada şöyle denildi: “Biz o iradeyi şehidimiz Günay’ın
cenazesinde zaferle sonuçlanan 80 saatlik direnişimizle
tüm dünyaya ispat ettik! Tüm Cephe Milislerine talimattır!
Düşmanı inine sokana kadar, halka saldırılarının bedelini
ödetene kadar evlerimize girmeyeceğiz! Gazi Mahallesi’nde
polis katliam yapmaya çalışıyor. 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 misliyle soracağız’ denildi.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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"Dilek Doğan'ın Katili Yüksel Moğultay Tutuklansın" diyen Sesler Hiç Susmadı

HER ANI EYLEM OLAN BİR MAHKEME GÖRÜLDÜ

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

Dilek Doğan'ın katilinin
mahkemesinin görüldüğü gün
Adliye ve Adliye’nin bulunduğu
bölge bir eylem alanına çevrildi.
Dilek'in katili Yüksel Moğultay
tutuklanmayınca Halk Cepheliler
ekipler halinde her yerde oturma
eylemleri yaptılar. Adliye’ye ve AKP
Şişli İlçe Binası’na kan attılar.
Katillerden hesap soracağız! Bugün
kan atarak, oturma eylemleriyle
"adalet isteğimizi" haykırıyoruz.
Her eylemimiz, "İstiyoruz alacağız"
kararlılığı demektir. Her eylemimiz
"adalete giden yolu" kendi
ellerimizle döşeyeceğimizin
başlangıcıdır.
Kan atmak sembolik bir tavırdır
elbette. Adalet isteğimiz yerine
gelmezse, o kan yarın sembol
olmaktan çıkacak... Dökülen kan;
halk düşmanlarının, katillerin kanı
olacaktır. Hiç kimse halkın
evlatlarının kanını döktükten sonra
elini kolunu sallayarak dolaşamaz.
Mahkeme günü Halk Cepheliler
Adliye önünde toplanmaya başladıkları
andan polisin "dağılın" tehditleriyle
karşılaştılar. Oysa orada CHP’lilerden
oluşan kalabalık bir grup da vardı.
Polis, Halk Cepheliler’in toplanmasını
engellemek için hazırdı. Polisin anonsları başlar başlamaz Cepheliler oturma
eylemine başladılar. Çevik kuvvet ve
toma oturan kitlenin üzerine yürümeye
başladı. Cepheliler yerlerini değiştirerek
tekrar oturma eylemine devam ettiler;
pankartlarını açtılar. Böylece polis herkesi hemen gözaltına alamadı. Toplu
gözaltı yapmaya başladı.
Gö-zaltılardan sonra Dilek'in abisi
Emrah Doğan basın açıklaması yaptı.
Katiller Adliye’yi abluka altına almışlar;
devrimcileri, adalet isteyenleri uzak
tutmaya çalışıyorlardı. Herkes kendi
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dilinden, kendi üslubundan
protestosunu yapmak için
oradaydı. Grup Yorum da
halaya durdu. Polis halaya
da saldırdı. İkinci toplu
gözaltı da burada yaşandı.
Sonuçta saldırıp herkesi
Adliye bahçesinden attılar.
Bir Halk Cepheli bahçe
tamamen boşalmadan ellerinde dövizlerle bariyerleri aşmaya çalıştı. Diğer
Halk Cepheliler de kol kola
girip sloganlarla bariyerlerin üzerine yürüdüler.
Dağılan tüm kitle parça
parça Çağlayan sokaklarında birbirlerini buldu.
Herkes gruplar halinde döviz, pankart, kan şişesi gibi
materyalleri alarak Çağlayan'ı eylem yerine çevirdi.
Halk Cepheliler'in eylemleri kademeli olarak daha
nitelikli hale geliyordu. Toplam 10
ekip oluştu. Bu ekipler sürekli eylem
yaptılar. Her anı eylemle dolu bir mahkeme oldu. "Dilek Doğan'ın Katili
Tutuklansın" sloganının geçmediği bir
an olmadı. Önce dövizlerle mahkeme
önü zorlandı, polise gaz atıldı, kan
atıldı, pankartlar açıldı, oturma eylemi
yapıldı. Son olarak Çağlayan metrobüs
köprüsünde oturma eylemi yapıldı.
Köprüdeki eylem sırasında halktan
bir kadın eyleme destek verdi. Polis
"çok seviyorsan otur yanlarına" deyince
kadın da "otururum" diyerek Halk
Cepheliler'in yanına oturdu ve gözaltına
alındı. Mahkeme bitiminde ise Şişli
AKP binasının önünde oturma eylemi
ve kan atma gerçekleştirildi.
Bağcılar’dan gelen liselilerin coşkusu, kararlılıkları görülmeye değerdi.

Adliye bahçesinde sloganlarla, ajitasyonlarla oturma eylemlerini polis
dahi şaşkınlıkla izledi. Sonra saldırdı.
Saldırı sırasında üzeri kana bulanmamış polis kalmamıştı. Dışarda ekipler
örgütlenir ve eylemlerini birbiri ardına
yaparken içerde bulunan Grup Yorum
üyeleri, Adliye’nin bahçesindeki kafelerdeki insanları toplayarak basın
açıklaması yapıyorlardı.
Mahkeme salonunda ise savcı mütalaasını okurken bir DEV-GENÇ'li
kalkarak ajitasyon çekmeye başladı
ve ardından oturma eylemine başladı.
Böylece mahkeme henüz karar almadan müzakere için içeri girdiğinde salondaki halkın da tepkisini almış oldu.
İki DEV-GENÇ'linin eylemi "DİLEK
DOĞAN'IN KATİLİ TUTUKLANSIN" talebiyle devam etti. İki saat
kadar salonda oturdular. Bu arada salonda 10 kadar avukat da oturma eylemi yapan DEV-GENÇ'lilerin yanındaydılar. Polisle tartıştılar, sonra polis
avukatları da iterek DEV-GENÇ’lileri
gözaltına aldı.
Her yer eylem alanına döndü. İrade
savaşımız da düşmana geri adım attırdı.
Şişli'de AKP binası önünde pankart
açan Halk Cepheliler'e polis "Gidin
artık, sizi almak istemiyoruz" demek
zorunda kaldı. Pankartı açanlar gitmeyi
kabul etmedikleri için orada gözaltına
alındılar.
Mahkeme Dilek'in katili Yüksel
Moğultay'ı tutuklamadı. Ama mahkeme
günü katili tutuklamadığı için gelecekteki günlerde yaşayacaklarının bir
parçasını da görmüş oldu. Tüm sokaklara, mahkeme salonlarına, metrobüs
duraklarına her yere halkın iradesi,
halkın adaleti damgasını vurdu.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

Dilek Doğan’ın Katili Yüksel Moğultay Tutuklanmadı!

Adaleti Biz Sağlayacağız!
“İstanbul Küçükarmutlu’da 18 Ekim gecesi evinde, polisin silahıyla vurulan Dilek Doğan’ın
ilk duruşması 17 Şubat’ta görüldü. Mahkeme heyeti, Dilek’i
vuran polis açıkça teşhis edilmesine rağmen
tutuklanmasının reddine karar verdi. Yaşanan
bu adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında Halk Cephesi bileşenleri yayınladıkları yazılı açıklamalarda kısaca şu sözlere yer verdi:
Dev-Genç: “14 yaşındaki çocuklarımızın katilini yargılamayan mahkemeler; Şafak’ların, Bahtiyar’ların
adaletiyle karşılaştılar. Mahkemeler
adalet sağlayana kadar adalet mücadelemiz devam edecek.”
Gülsuyu: “Yüksel Moğultay” İsmini Karalamayla Katili Koruyamazsınız!
AKP’nin katil sürüleri her yerde
saldırdıkları gibi duvardaki yazılama

ve afişlere de saldırıyor.
Afişlerin üzerindeki, “Dilek Doğan’ın
Katili
Yüksel Moğultay Tutuklansın”
afişlerin üzerindeki “Yüksel
Moğultay” ismini
karalıyor. Bu yarattığınız bataklığı
biz verdiğimiz mücadelemizle kurutacağız.

lık oturma eylemi yapıldı. Kamu
Emekçileri Cephesi olarak Dilek Doğan için adalet istiyoruz.”

Devrimci İşçi Hareketi: “Adaletin kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz. Bizim de bir adaletimiz var;
halkın adaleti. Dilek Doğan’ın hesabı mahşere kalmayacaktır.”

Biga Dev-Genç “Dilek İçin Adalet İstiyoruz” demeleri adalete açlığımızın göstergesidir, biliyoruz ki
bu mahkemelerden adalet çıkmayacak
en büyük adalet halkın içinden çıkacak ve Berkin gibi Dilek’in hesabını
da soracaktır.”

Kamu Emekçileri Cephesi:
“Kamu Emekçileri Cephesi olarak biz
de mahkemedeydik. Mahkemeden
sonra Şişli AKP önünde aralarında
Kamu Emekçileri Cepheli bir arkadaşımızın da olduğu ve “Dilek Doğan’ın Hesabı Mahşere Kalmayacak” pankartının açıldığı 25 dakika-

TAYAD: “Dilek Doğan’ı açıkça
katleden Yüksel Moğultay’ın tutuklanma talebinin reddedildiği mahkemenin sonucunda 58 gözaltı oldu ve
bunlardan 14’ü çocuk... Bu ülkede
adalet hala Berkin’in elindeki sapandadır, bu ülkede adalet “Halkımız
sizi çok seviyoruz” diyen Şafak’ların
elindedir.”

Kocaeli Dev-Genç: “Ve bugün
bir kez daha gördük ki kocaman harflerle Adalet Sarayı yazdıkları binalardan Dilek için adalet çıkmamıştır.. Buradan katillere sesleniyoruz; Berkin için
gelenler Dilek için de gelecek...”

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

Yüzünüzü Çevirdiğiniz Her Duvarda Adalet Talebimizi Göreceksiniz!
Dilek Doğan için, İstanbul ve
Anadolu’da Halk Cepheliler ile
Dev-Genç’liler yazılama ve eylemler yaparak, adalet taleplerini
dile getirdi.
Antep:
Düztepe Mahallesi’nde Halk
Cepheliler 17 Şubat’ta Dilek Doğan’ın katilinin cezalandırılması
için Şehit Şahin Lisesi karşısındaki otoparkta eylem yaptılar.
Ankara:
Liseli Dev-Genç’liler 14 Şubat’ta Tuzluçayır Mahallesi’nde
Dilek Doğan için “17 Şubat’ta
Dilek Doğan için Çağlayan’dayız”, “Dilek için Adalet İstiyoruz”, “Berkin için Gelenler Dilek için Gelecek” sloganlarını
duvarlara yazdı.

Antalya:
Kışlahan Meydanı’nda 17
Şubat’ta Halk Cepheliler Dilek
Doğan için toplu bildiri dağıtımı yaptı.
Çerkezköy:
Devrimci İşçi Hareketi, Çerkezköy Merkez ve Kapaklı’da 15
Şubat’ta “Dilek Doğan için Adalet İstiyoruz! Dilek Doğan’ın
Katili Yüksel Moğultay Tutuklansın!” afişlerinden 50 adet asıldı. Mahkemeye çağrı için de
200 adet bildiri dağıtımı yapıldı.
İstanbul, Gülsuyu:
Karaladığınız her yazılamanın yenisini yapacağız” diyerek
Gülsuyu mahalle duvarlarına
“Dilek Doğan’ın Katili Yüksel
Moğultay Tutuklansın! Liseli
Dev-Genç” yazılaması yaptı.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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Gazi Direnişi Sürüyor!

Kürdistan ve Gazi Faşizme Mezar Olacak!

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

Direnişin 9. Günü
Gazililer 22 Şubat’ta saat 20.00’da Eski
Karakol durağında toplandı. Daha yürüyüş
saati gelmeden, katil polis toplanan kitleyi taciz etmeye başladı. Polis tacizine ve
ablukasına rağmen “Kürdistan’da Katleden AKP’dir Hesap Soracağız - Halk
Cephesi” imzalı pankart açıldı. “Kürdistan Faşizme Mezar Olacak”, “Kürdistan
Halkı Yalnız Değildir”, “Gazi Cephedir
Mücadeledir” sloganları ile kortej oluşturulup yürüyüşe geçildi. Dörtyol’a gelmeden zırhlı araçları ile Halk Cephelilerin önünü kesen halk düşmanları, tazyikli su ve gaz
bombaları ile saldırdı. İlk saldırı ile dağılan kitlenin bir kısmı, pankartla caddenin
ortasında duran Halk Cephelilerin yanına
geldi. Burada halka ve esnaflara yönelik
ajitasyon çekildi. Ajitasyonlar, alkışlar ve
ıslıklarla halkta karşılığını buldu. Katiller,
burada ikinci kez tazyikli su ve gaz bombası ile saldırdı. Polis, bir kişiyi yakın mesafeden hedef gözeterek bacağından gaz
kapsülü ile vurdu. İsmetpaşa Caddesi
üzerindeki bir pankartı, kolunu uzatarak koparmak isteyen halk düşmanının tam kolunun üzerine bir kaldırım taşı fırlatıldı. TIR
çekildi, yola barikat kuruldu.
Direnişin 10. Günü
Toplanma saatinde aynı yerde bir araya gelen Halk Cephesi kitlesi 23 Şubat saat
20.00’da yürüyüşe geçti. “Kürdistan’da
Katleden AKP’dir, Hesap Soracağız Halk Cephesi” imzalı pankartla “Kürdis-

tan Faşizme Mezar Olacak”, “Gazi Faşizme Mezar Olacak” sloganları ile Dörtyol’a kadar gelindi. Burada halk düşmanı katiller yine azgınca tazyikli su ve gaz
bombaları ile saldırdılar. Bu ilk saldırının
hemen ardından ara sokaklardan çıkan, halkın adaletini temsil eden Cephe Milisleri
ellerindeki ateş toplarını halkın en temel,
en meşru hakkına azgınca saldıran katillerin zırhlı araçlarına fırlattılar. Ural denilen bir zırhlı araç yakıldı burada. Molotoflar
bir süre halk düşmanlarının üzerine yağdı, umudun adını haykıran sloganlar yükseldi.

Sur’dan Cizre’ye,
Armutlu’dan Gazi’ye
Bu Vatan Bizim!
Bağcılar Halk Cephesi 23 Şubat’ta,
Gazi direnişine destek açıklaması yaptı. Gazi’de 14 Şubat’tan bu yana, Kürdistan’daki
katliamlar ve devletin topyekün saldırılarının hesabını sormak için yapılmak istenen yürüyüşe polisin sürekli saldırısı ve
Cephelilerin direnişi ile ilgili yapılan açıklamada: “Kürdistan’da; Suruç’ta kitleselleşen, Sur’da, Silopi’de, Cizre’de katliamlar
yaşandı. Kürdistan’daki katliamların ve
özellikle Cizre’nin hesabını sormak için
Gazi Mahallesi’nde Cepheliler tarafından yapılacak yürüyüşe de AKP’nin katil
polisleri saldırdılar. Ancak gereken cevabı aldılar ve o günden yani 14 Şubat’tan bu
yana Gazi’de direniş sürüyor…!” denildi.

Hiçbir İşbirlikçi Cezasız Kalmayacak
Gazi Mahallesi’nde 16 Şubat’ta isminin Mehmet olduğu belirlenen bir kişi, aracından Mehter marşını açarak dolaşmaya çalıştı. Aracı durdurup uyarmak isteyen mahalle halkından bir kişinin üzerine aracı sürmeye çalışıp kaçtı. Ardından caddede Akrep içinde bekleyen polislerin yanına giderek “siz yapamıyorsanız verin bana silahı, hepsini geberteyim” diyerek devrimcilere küfür etti. Bununla da yetinmeyip önde TOMA, ortada kendisi, arkasına akrep aracını alarak caddede gezerek onu uyaranları
polise göstermeye çalıştı. Polisin yanından ayrıldıktan sonra bu
işbirlikçi, mahalle içinde tekrar gezerken Cepheliler tarafından
yakalandı. Cepheliler aracını durdurup aşağıya indirerek üst araması yaptı. Yapılan aramada aracın içinden; MHP bayrakları ve
kurt amblemli bez parçaları bulundu. Arama bittikten sonra caddenin ortasına çıkartılarak suçları sayıldı ve ayağına bir el ateş
edildi. Arabası da yakılarak barikata koyuldu. Cephe Milisleri
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bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada; “İşbirlikçilik yapmak halkın safından zalimlerin safına geçmektir! Halkların gözünde alçaklıktır! Şerefsizliktir! İşbirlikçilik AKP faşizminin kültürüdür.
Bu onursuzluğu hiçbir zaman kabul etmeyecek, bu pisliği halkımıza bulaştırmayacak ve cezasız bırakmayacağız. Halkımızın
değerleri arasında işbirlikçilik-muhbirlik yoktur. Halkımız bu onursuzluğu asla kabul etmez. Halk işbirlikçileri sevmez, affetmez.
Halkımızın adaleti, devrimci savaşı engellemeye çalışanlardan
hesap sorar. Gazi Mahallesi’nde işbirlikçilere izin vermeyeceğiz. Değerlerini satan, insanlarımızı ihbar eden, devrimcilere küfür eden kim olursa olsun cezasız kalmayacak!” dedi.
Not: Kamuoyunda ve bazı internet sitelerinde yayınlanan haberlerde Ayhan Aksu denilen bir kişi vurularak öldürülmüştür ve
bunu da Cephelilerin yaptığı söylenmektedir. Gazi Mahallesi’nde
süren 7 günlük direnişte Cephe Milisleri olarak sadece silahımızı
düşmana ve yukarıda anlattığımız eylem dışında başka bir eylemde kullanmadık. Bu bilgi tamamen yalandır. Ölen kişinin bizim örgütümüzle hiçbir ilgisi yoktur.”

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

Biz de Adalet Mücadelesinin Neferleri
Olmaya Devam Edeceğiz!
Okmeydanı Adalet Çadırı
Günlükleri
Açlık Grevimizin 32 +2. Günü – 15 Şubat 2016
Yaptığımız film festivalinde dün “Çark”
filmi gösterildi ve filmin yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz ile söyleşi yapıldı. Birgün yazarlarından röportaj için Erk Acaer
geldi. Dilek Doğan ve Armutlu’daki saldırılar üzerine röportaj yapıyor. Öğleden
sonra JİNHA ve DİHA haber ajansından da
arkadaşlar Ebru’yla röportaj yapıyor. Çadırımıza yeni tanıştığımız Ahmet ve onun
hukuk fakültesinden arkadaşı geliyor. Adalet okulumuzdan bahsediyoruz. Katılacağını
söyleyip, uzun süre yanımızda kaldıktan
sonra geç vakitte yanımızdan ayrılıyorlar.
Açlık Grevimizin 32 + 3. Günü
Bugün tüm sohbetlerimiz yarınki Dilek
Doğan’ın katilinin yargılandığı duruşmaya
katılımın önemi üzerine… Biz devrimci
avukatlar olarak adalet mücadelesini sadece
bir katilin ceza alması olarak görmüyoruz.
Katilin ceza alması bile ancak halkın duruşmaları sahiplenmesi ve ısrarı sonucunda olur.
Akşamleyin, Yol TV ve Med Nuçe
TV’ye canlı yayında çadırımız ve Dilek Doğan duruşması hakkında röportaj verdik.
Bugün de bitti...
Açlık Grevimizin 32 + 4. Günü
Güne, Dilek Doğan’ın duruşmasında
yaşanacakları merak ve katile duyduğumuz kinle başlıyoruz. Sohbetlerimiz ve
söylemlerimiz hep bu yönde oluyor. Mahalleden duruşmaya gidenler çadıra uğrayıp
gidiyor.
Duruşmaya 450 avukat yetki belgesi sunmuş. Ankara, Mersin, Diyarbakır, Hatay,
Adana, Gaziantep baroları da müdahil olmak
için duruşmaya katılmış. Talepleri reddedilmiş. Duruşmaya avukat ve izleyici katılımı
fazlaymış. Mahkeme önce küçük bir salonda yapılacakmış. Burada polis, avukatlara saldırmış. Katilin tutuklanmaması üzerine iki
Dev-Genç’li adaletsizliklerini duruşma salonunda yüzlerine haykırmış.

Dilek İçin Adalet İsteyenlere
Yurt Dışına Çıkış Yasağı
Açlık Grevimizin 32 + 5. Günü
Bağcılar Cemevi’nden ziyaretimize gelen

dostlarımız, cemevi yönetimiyle yaşadıkları
sorunlarını anlatıyor. Cemevi yönetimi Cumhurbaşkanını ziyaret etmiş. Bu da cemevine
gelenlerin tepkisini çekmiş. Bugün akşama kadar 2 üniversiteli arkadaşımız bizi yalnız bırakmıyor. Biri Çankırı’da, diğeri Marmara’da
okuyormuş. Ülkemizde faşizmin hukuku
var. Faşizm hukuku, halklar mücadele etmeden en ufak bir hak vermez. Dilek Doğan
duruşmasında olduğu gibi katilleri değil,
“katiller tutuklansın” diyenleri tutuklar. Onlar “ne yaparsa yapsın; ister katletsin, ister tutuklasın”, adalet için mücadele etmeye devam
edenler kazanacak.

Israr ve Emek Olmadan
Hiçbir İşten Sonuç Alınamaz
Açlık Grevimizin 32 + 6. Günü
Sabah erkenden Erzincan Çayırlılar
Derneği’nden müvekkillerimiz geliyor. Esnaf Kooperatifi’nden Ali Abi ve TAYAD’dan Fahrettin amca geliyor. Fahrettin amcayla TAYAD’ın 30. yıl gecesi hakkında sohbet ediyoruz. Gece çok güzel olmuştu ve katılım çok iyiydi.
Ateş başı sohbeti için parka doğru gidiyoruz. Ateş yakıldıktan sonra bir konuşma yapıyorum. “Halkın gücüne karşı polisin
hiçbir şey yapamayacağını, meşruluğumuzdan aldığımız güçle polis terörünü
engelleyebileceğimizi ve çözümün halk
meclislerinde örgütlenmede olduğunu” anlatıyoruz. Tam ateş başı sohbetini bitirirken
polis geliyor. Biz de sohbetimizi uzatıyoruz. Polis, biraz bekledikten sonra gitmek
zorunda kalıyor. Halaylar çekerek programı bitiriyoruz.
Açlık Grevimizin 32 + 7. Günü
İşbirlikçi zenginlerin kaçacakları yerler
olabilir; fakat bizim vatanımız dışında hiçbir yerimiz yok. Bunun için bırakmıyoruz
onların kirli ellerine Sur’u, Cizre’yi, Gazi’yi,
Okmeydanını, Cerattepe’yi...
Adaletin olmadığı yerde direnmek meşrudur. Bunu yapmadığında zalime hizmet
edersin. Artvin Cerattepe direnişini değerlendiriyoruz. Emperyalizm her şeye düşman… İnsana, doğaya, vatana, halka kısaca
her şeye düşman… Gece uyumaya hazırlanırken Armutlu’dan bir gencimizin katledildiği haberi geliyor. Adı Yılmaz Öztürk…
Yaşı 20. Katledilen diğer gençlerimiz gibi…

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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Grup Yorum Elemanları Kaçırıldı, Onları Sahiplenen
Diğer Elemanlar Gözaltına Alındı! Ama Bilmiyorlar ki;

Grup Yorum Halktır!
Sayılmaz Parmak ile, Tükenmez Kırmak İle…
Güpegündüz Adam
Kaçırmak Faşist
İktidarların Fıtratında
Vardır!
24 Şubat günü öğlen saatlerinde
Grup Yorum elemanlarından Ali Aracı
ve İbrahim Gökçek, Gazi Mahallesi’nden bindikleri minibüsün önü çevrilip durdurularak gözaltına alındı.
Ali ve İbrahim kaçak değil, her gün
kültür merkezimizde bulunur ve de
arandığında bulunmayacak insanlar
değil. Göz önünde, adresi belli... Eğer
ifadeye vs. çağrılacaksa, davası varsa
bir tebligatla bildirilebilir. Adam kaçırmak nedir? Gazi Mahallesi’ndeki halka
gözdağı mı vermek istiyorlar? Günlerdir
Gazi’nin sokaklarında Cizre halkı için,
Sur halkı için yürüyüş yapmak isteyen
halka saldırıyor polis. Gazi halkına
selam bile vermeyelim istiyorlar. Gazi
devrimcilerin mahallesidir. Polisin getirdiği uyuşturucu çeteleriyle amansız
bir mücadele vardır, halkın esnaflarının
açtığı fırın vardır orda. Halk Meclisleri
çözer tüm sorunları Gazi’de, halk çözer.
Gazi halkı ilk kez karşılaşmıyor bu saldırılarla. Biz de yaptık şarkısını, “Gazi’nin yoksul kondularından aktık öfkeyle
sokaklara” diye. Hala söyleriz 12
Mart’larda...

Grup Yorum’un Suçu
Çok Büyük(!)
Avukatlarımız gece yarısı öğrendiler
Ali’nin ve İbrahim’in suçlarını… 11
Mart 2015’te gerçekleştirilen Berkin Elvan anmasına sanatçılarla birlikte katılarak
açıklama yapmak. 1 Mayıs pikniğine
katılarak türküler söylemek… Ne büyük
suç değil mi? Ama şaşırtıcı değil. Daha
geçtiğimiz günlerde grubumuzun elemanlarından Dilan için hazırlanan iddianamede de Grup Yorum halka moral
vermekle suçlanmıyor muydu? Evet,
AKP iktidarı işte bu moralden korkuyor.
Hem de nasıl! Çünkü moral direniş de-
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mektir, moral kuvvet
demektir, moral inanç
demektir, moral
umutlu olmak demektir. AKP halkın
umutlu, inançlı olmasından korkuyor… Sosyalizme,
devrime inanmasından, kendine güvenmesinden, biraraya gelip güç olmasından,
kazanacağını umut etmesinden korkuyor.
İşte Yorum da şarkılarıyla bu morali
yükseltiyor, konserlerimizden coşkuyla
ayrılıyor halkımız. Bu nedenle saldırıyorlar, yasaklıyorlar. O zaman diyecek
tek şeyimiz var. Doğru yoldayız. Asla
teslim olmayacağız, türkülerimizi söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Ali’nin Dirseğini Bükerek
Kıran Polis, Amacına
Ulaşamayacak
Daha önce de kulak zarımızı patlattılar, parmaklarımızı ezdiler, kırdılar…
İbrahim’in parmağını kırdılar daha geçtiğimiz ay İzmir konserinde… Ama ne
oldu? Halka moral veren şarkılarımız
sustu mu? Hayır susturamadılar. Aksine
daha çok sahiplendi dinleyicilerimiz ve
de biz daha çoğaldık. Unutmayın; kırmakla, ezmekle bitmez bu şarkılar. Biz
şarkılarımızı mücadelemizle, yüreğimizle
söylüyoruz çünkü. Ali çalmazsa Ali’nin
öğrencileri çalar kavalı, flütü… İbrahim
çalmazsa İbrahim’in öğrencileri çalar
bas gitarı… Öğrencileri konuşmaya
başlar konser alanlarında, sokaklarda,
meydanlarda…

Sahiplenmeye Bile
Tahammülleri Yok!
Biz devrimciyiz, halkımızın en güzel
değerlerini yaşatırız. Arkadaşlarımız gözaltına alınmışken durmak olur muydu?
Aldık bağlamamızı elimize, onları sahiplenmek için TEM’in önüne gittik.

Burada da azgınca saldıran polis, 3 elemanımızı (Sultan Gökçek,
Dilan Poyraz, Zafer Özgür Gültekin) ve öğrencilerimizden Hamza Polat’ı gözaltına aldı. Ve
sonra ablamız, sesimize
kulak vererek TEM önüne gelen Fatma Kırlangıç
gözaltına alındı.

Bugün Adliyeye
Götürülecekler!
Bugün arkadaşlarımız adliyeye götürülecekler. Avukatlarımızdan aldığımız
bilgiye göre Ali ve İbrahim Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne, Sultan, Dilan,
Özgür ve Hamza da Çağlayan Adliyesi’ne götürülecekler. Saat 11:00’de onları
bekliyor olacağız. Gaziosmanpaşa ve
Çağlayan Adliyesi’ne saat 11:00’de tüm
dinleyicilerimizi ve basın emekçilerini
bekliyoruz. Arkadaşlarımızı büyük bir
moralle karşılayacağız. Moralliyiz çünkü
haklı biziz, haksız onlar.
NOT: İbrahim Gökçek Çağlayan’da
başka bir dosyadan çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı...
Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
Türküler Susmaz Halaylar Sürer!

Kahrolsun Faşizm, Yaşasın
Mücadelemiz!
GRUP YORUM - 25.02.2016

Anadolu Halk Koroları
Konserinde Bizler de
Tüm Gücümüzle
Emeğimizi Katacağız!
TAYAD’lılar 6 Mart’ta “Anadolu
Halk Koroları Konseri” için çağrıda
bulunarak; “TAYAD’ın 30. yıl Korosu
6 Mart’ta yapılacak konsere tüm dostlarımızı tarihin en genç korosunu dinlemeye davet ediyoruz” dedi.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Umut Kendi Kendimizi Yöneteceğimiz, Eşit Söz ve Karar Hakkıyla,
Kendi Sorunlarımızı Kendimizin Çözeceği Öğrenci Meclislerindedir!

Öğrenci Olmanın "Fıtrat"ında İntihar Etmek mi Var!

Faşizm İntiharı Bizse Umudu Büyütüyoruz!
Ülkemizde her öğrenci, bir sınav terörüne maruz kalıyor. YGS, LYS, TEOG, KPSS... diye onlarca çeşit sınavla
karşı karşıya geliyoruz. Sınavlar gençliğin yaşamını zindan ediyor.
Tüm geleceğimiz birkaç saatlik sınavlarla belirleni yor. Belki yıllarca emek harcıyoruz o sınavlar için ama
bozuk düzenin bozuk eğitim sisteminde, o emeklerimiz
birkaç saatte çöpe gidebiliyor. Geleceğimiz sınavlarla gasp
ediliyor. Bunun sonucunda bazen, gençlik, 'yeter artık'
deyip çaresizliğe düşerek intihara kadar giden kendince
çözümler(!) üretebiliyor.
Ezberci yönteme alışan gençlerin, doğruyu yanlışı
ayırıp da sorun çözmekten aciz, kendine güvensiz
bireyler olması, bu düzende normaldir.
Halk düşmanı AKP iktidarının riyakar Milli Eğitim
Bakanı son açıklamalarında da atanmayan öğretmenlerle,
TEOG'dan düşük puan aldığı için intihar eden öğrencilere
değindi; "İntihar edenler bunu gösteriş için yapıyorlar"dedi
"Teknik tabiri nedir bilmiyorum ama bunu bile söyleyip
söylememekte tereddüt ediyorum, 'gösterişçi intihar eylemi' diye bir sendromdan bahsediliyor. Aslında niyeti olmadığı halde etrafında ilgi uyandırmak veya ilgi çekmek
veya isteklerinin yerine gelmesini sağlamak amaçlı. Ama
psikiyatr arkadaşların söylediğini söylüyorum."
(Cumhuriyet -12 Şubat 2016 Cuma)
İntihar eden öğrencilerin ardından, "bunu gösteriş için
yapıyorlar" demek, hayatının baharında ölümü seçen bu
genç insanların ardından, bunu söyleyebilmek için
gereken ahlaksızlığın ve alçaklığın adı, halk düşmanlığıdır!
Ne demek istiyorlar yani, öğrenci olmanın fıtratında intihar etmek mi var?
Halk düşmanı AKP iktidarının, halk düşmanı bakanı;
gençliğin ölümlerine neden oldukları yetmezmiş gibi, bir
de bundan gençliğin kendisini sorumlu tutuyor. Üstüne,
katlettikleri gençlikle dalga geçiyorlar. Bunun temelde iki
nedeni vardır: Birincisi, AKP iktidarı bir bütün olarak halk
düşmanıdır ve bu çerçevede gençliğe düşmandır.
Çünkü gençlik gelecektir. Bu gelecekte halk düşmanlarına yer yoktur. Gelecek tarihsel olarak devrim ve
sos yalizmdir. Bunu gayet iyi bildikleri için gençliği sınavlarla, yozlaşmayla, gericilikle teslim alıp düzene uygun kafalar haline getirmek istiyorlar. İkinci olarak
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, tam bir halk düşmanı ve
riyakardır.
Bu halk düşmanı riyakarların karşısında; “Bir Dev-

Genç'imiz var” ve biz Dev-Genç'liler olarak düzen ve bu
düzenin eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar karşısında intiharı değil, mücadeleyi öneriyoruz.
Kürdistan'da katledilen çocukların, Berkin'in katili
AKP iktidarı, bu düzen olduğu gibi; intihar eden Seyfi Can
Keleş'in, Berrin Yılmazlar’ın katili de bu düzendir. Seyfiler, Berrinler ölmedi, öldürüldü! Amaçları gösteriş yapmak değil, bu bozuk, ezberci, anti-bilimsel eğitim sisteminin
yükünü daha fazla taşımak istemedikleri için, daha fazla
yarış atı gibi koşturulmak istemedikleri için, un eler gibi
elenmek istemedikleri için hakları olan demokratik, bilimsel
bir eğitim istedikleri için; intihar ettiler, katledildiler.
Çözüm elbette ki intihar etmek değil. Çünkü sorun
birkaç kişiyle sınırlı değildir. Sorun gençlikte de değildir.
Sorun bu düzende ve onun anti-bilimsel, anti-demokratik
eğitim sistemindedir. Birkaç kişi üzerinden çözülecek bir
sorun değildir. Kaynağı düzen olduğu için düzene karşı
bir tavır almalıyız. Gençliğimizin, geleceğimizin, coşkumuzun, atılganlığımızın ve en önemlisi umutlarımızın sönmesini izlememeli buna sessiz kalmamalı mücadelenin,
kavganın ortasında olmalıyız. Anadolu ihtilalinin ortasında
Elifler’in, Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın önümüzü aydınlattığı
yolda yerimizi almalıyız.
Ölülerimizle dahi dalga geçen bir avuç halk düşmanı
asalaktan Berkin'in hesabını sorduğumuz gibi Cizre'de,
Roboski'de, Sur'da vatanımızın dört bir yanında katledilen
gençliğin hesabını sormalıyız.
Bu görünürde biçimsel bir intihar olsa da, esas olarak
bir cinayettir. İntihar eden tüm öğrencilerin katili AKP iktidarı ve onun bakanı Nabi Avcı'dır. Döktükleri bu kanların
hesabını Dev-Genç'lilere verecekler. Hiçbirini unutmayacağız. Yoksul halk çocuklarının ölümleriyle, ailelerinin
acılarıyla dalga geçmek neymiş onlara gösteceğiz. Bunun
yolu her zamankinden daha çok gençliğe gitmek, gençliği
örgütlemek, Seyfi Can Keleşlere umudu taşımaktır. Biz
gençliğe umudu taşıyacağız. Umudu kuşandıracağız.
Seyfi Can Keleşleri örgütleyerek; çaresizliğin, ölümün
ve bu zalimlerin elinden yine onlarla birlikte kurtacağız.
Bu bir Dev-Genç sözüdür!
Bilimsel, parasız, halk için eğitimin ancak bağımsız
Türkiye'yle mümkün olacağını biliyoruz. Bunun mücadelesini vermeyi sürdüreceğiz...
Bugün bunun mücadelesini vermek; Öğrenci Meclislerinde gençliği örgütlemek, adalet talebini bulunduğumuz
her yerden yükseltmektir.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Düzeni̇n; Düşünmeyen-Sorgulamayan
Bi̇r Gençli̇k Yaratmasına İzi̇n Vermeyeceği̇z!
Halk Okullarında, Öğrenci̇ Mecli̇sleri̇nde Öğrenecek,

Öğrendi̇kleri̇mi̇zi̇ Hayata Uygulayacağız!
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Yeni bir döneme daha başladık. Bu
dönemde de liseliler mücadelenin odağı olmalı. Mücadeleyi büyütüp, okullara sıralara sığmayıp sokaklara taşmalıdır.
Önümüzde bizi bekleyen süreç yoğun ve
hızlı. Bu süreçte başrol yine liselilerde.
Düzenin; eğitim sistemine karşı yaptığımız Liseli Halk Okulları ile, bireyselleştirmeye karşı dayanışma ile sorunlarımızı çözdüğümüz Öğrenci Meclisleri
vb. ile mücadeleyi biz örgütleyeceğiz.
Liseli Halk Okulları bizim düzene alternatif okullarımızdır. Düzenin eğitim sistemi bize gerçek hayattan kopuk şeyler öğretir. Gerçek tarihimizi öğretmez. Halk
kahramanları kötü, sarayda zevk içinde yaşayıp halkını yoksulluğa mahkum eden zalim Osmanlı padişahları kahraman olarak
anlatılır. Bütün bunların sebebi aslında çok
nettir, DÜŞÜNMEYEN-SORGULAMAYAN BİR GENÇLİK YARATMAK.
Anlatılan, öğretilen bu yalanlara karşı, devletin gençlik üzerindeki bu politikalarına
karşı biz, Liseli Halk Okulları’nda gerçek
tarihimizi anlatırız. Pir Sultanları, Şeyh
Bedreddinleri anlatırız.
Öğrenci Meclisleri ise düzenin bencil bireyci kültürüne vuracağımız bir darbedir. Düzen, insanlara bencillik, bireycilik, umutsuzluk öğretir. Düzende yaşayan insanlarda sorunlar çözülmez gibi
görülür. Ama biz bu anlayışa liseliler olarak Öğrenci Meclisleri ile dur diyoruz.
Öğrenci Meclisleri; dayanışma ile
sorunlarımızı çözdüğümüz yerlerdir. Çözümü olmayan hiçbir sorun olmadığını,
hep birlikte hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir şey olmadığını Öğrenci Meclisleri ile gösteriyoruz.
Öğrenci gençliğin kendi öz örgütlenmesidir. Liseli Öğrenci Meclisleri
öğrencilerin tüm sorunlarını tartıştığı, çözüm bulduğu, tüm katılanların eşit söz
hakkına sahip olduğu, ortak karar alın-

dığı ve kararların yine ortak bir biçimde hayata geçirildiği yapılardır.
Bir yanıyla da yaptığımız bu çalışmalar örgütlenme amacıyla yapılmalı. Sürecin ihtiyacını karşılayabilmeli, mücadele içerisine yeni insanlar katabilmeli. Unutmayalım ki bu
çalışmalar ile devrime her geçen gün
bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu bilinçle hareket ederek örgütlenmeliyiz.
Liseliler, düzenin kirli ilişkileri
içinde kendilerine en doğru ve en güzel olanı bulmaya çalışıyorlar. Düzenin kendilerine çizdiği hayatta bu
doğruyu, güzellikleri, temizliği bulamadıkları için de çoğu zaman ailelerine, öğretmenlerine, kendilerine
bu düzen ilişkileri içinde yer edinmelerini isteyen herkese tepki duyarlar. Biz onlara ulaşabildiğimizde
bizim ilişkilerimizdeki sevgiyi, güveni
gösterebildiğimizde çok daha farklı
bağlanıyorlar. Mesele onlara ulaşmakta ve kendimizi doğru anlatabilmekte, gerçekleri onlara ulaştırabilmemizdedir. Okulda, öğretmeninden, ailesinden, TV'den, gazetelerden,
çevresinden neyi doğru olarak gördüyse, neyin gerçek olduğu ona söylendiyse öyle yaşıyor gençler.
Biz ulaşamadığımızda bizden öğrenemediğinde de çarpık gerçeklerle
şekilleniyor. Biz karşılarına yıllardır
öğretilenin tam tersiyle çıktığımızda
da hemen anlamasını, inanmasını
bekleyemeyiz. Emek vermeli, anlaması için görmesi için kafasında sorular oluşturmalıyız.
Bu yüzden LİSELİ HALK
OKULLARI zorunlu bir ihtiyaç,
Bu yüzden LİSELİ ÖĞRENCİ
MECLİSLERİ kolektivizmi, öğrenmeyi pratikle birleştirecek okullar
olacaktır.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

Röportaj
Antep Şehit Şahin Lisesi Öğrencisi Rıza Kartal, Parasız Eğitim ve
Berkin Elvan’a Adalet İstediği İçin Okuldan Atıldı

PARASIZ EĞİTİM, SINAVSIZ GELECEK VE

ADALET İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR!
Okuldan Atılan Liseli
Dev-Genç’li Rıza Kartal ile Röportaj:
Antep’de Liseli Dev-Genç’in Berkin Elvan İçin Adalet ve Parasız
Eğitim kampanya çalışmalarında
yer aldığı için okuldan atılan Rıza
Kartal ile görüştük.

YÜRÜYÜŞ: Merhaba, önce bize
kısaca kendini, tanıtır mısınız?
Rıza Kartal: 3 kardeşiz, Antep’te
yaşıyoruz. Şehit Şahin Lisesi’nde 9.
sınıf öğrencisiyim.

YÜRÜYÜŞ: Neden okuldan
atıldınız?
Rıza Kartal: 6 Kasım YÖK çalışmaları yüzünden ben ve iki arkadaşım okuldan atıldık. Aynı zamanda
Berkin Elvan’ın katilleri yargılansın
kampanyası yaptığımız ve parasız
eğitim istediğimiz için okuldan atıldık.

YÜRÜYÜŞ: Siz ve arkadaşlarınız
“Berkin Elvan İçin Adalet” ve “Parasız, Bilimsel Eğitim” talepleriniz
için okulunuzda ne tür çalışmalar
yaptınız?
Rıza Kartal: Sınıflarda bildiriler
dağıttık, tek tek arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık. İki gün çalışma
yaptık. Üçüncü gün hemen bizi okuldan attılar. Okulumuzda Öğrenci
Meclisi kurmak için çalışmalara başlayacaktık. Atılınca Öğrenci Meclisi’ni kuramadık. Yine de vazgeçmiş
değiliz, okulda olan arkadaşlarımızla
meclisimizi kurmak için çalışıyoruz.

YÜRÜYÜŞ: Okuldan atılmanız kimin kararı? Nasıl bir yöntem uygulandı?
Rıza Kartal: Doğrudan, disiplin
kurulu kararıyla 3 kişi okuldan atıldık.
İlçe disiplin kurulu kararıyla. Karara
itiraz ettik. İtiraz sürecinde okula
gitme hakkımız olduğu halde alınmadık. Eğitim hakkımız elimizden

alındı. Müdürden habersiz müdür
yardımcısı bizi okula almadı. Mahkemeye de başvurduk. 2-2,5 ay geçti,
mahkemeye yaptığımız itiraz hala
sonuçlanmadı. Onlar da oyalıyorlar.

YÜRÜYÜŞ: Okuldan atılma kararından sonra nasıl bir mücadele
başlattınız?
Rıza Kartal: Karara karşı okul
önünde oturma eylemine başladık.
İlk gün polisler saldırdı, gözaltına
alındık. Okul önünde bildiri dağıtımında 3-4 günde 20 kişi gözaltına
alındı. 3 hafta boyunca her gün
bildiri dağıtımına devam ettik. Sabahları öğrencilerin okula giriş saatinde okul önünde oturma eylemleri
yaptık. Basın açıklamaları yaptık,
afişler astık.

YÜRÜYÜŞ: Öğrencilerin, okuldan
atılmanıza tepkisi ne oldu? Onlar
sizin mücadelenizi nasıl karşılıyor?
Rıza Kartal: Öğrenciler destek
veriyor. “Okula alınana kadar diren,
yanındayız” diyorlar. Çoğu arkadaş
basın açıklamasına katıldılar. Yoksul
kesim olduğu için, onlar da parasız
eğitim istiyor.

YÜRÜYÜŞ: Peki okul yönetimi ve
öğretmenlerin tavrı ne oldu?
Rıza Kartal: Okul müdürü beni

sürekli polise şikayet ediyordu. Müdür
yardımcısı Eğitim-İş üyesi. Sürekli;
“Ben devrimciyim, ben sosyalistim”
diye geçiniyordu, beni okula o almadı.
Öğretmenler başta sessiz kaldı. İdare
öğretmenlere yalan söylemiş: “Biz
okula aldık, kendisi gelmedi” demiş.
Gerçeği anlatınca öğretmenler bana
destek veriyor, haklı buluyorlar.

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

YÜRÜYÜŞ: Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?
Rıza Kartal: Bundan sonra da
okula alınana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Oturma eylemleri,
bildiri dağıtma, basın açıklamaları
yapmaya devam edeceğiz.

YÜRÜYÜŞ: Birçok defa gözaltına
alındın. Son olarak belirli günlerde
imza şartıyla serbest bırakıldın. Bu
konuda ne diyeceksin?
Rıza Kartal: Denetimli serbestlik
kararı henüz gelmedi. Karar hukuksuz
ve keyfi olduğu için tanımayı düşünmüyorum.

YÜRÜYÜŞ: Son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var mı?
Rıza Kartal: Sonuna kadar direneceğiz. Bütün öğrencileri ve halkımızı direnişimizi desteklemeye çağırıyorum.

YÜRÜYÜŞ: Teşekkür ederim.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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ARMUTLU’DA KATLİAM VAR!

DUYDUNUZ MU?
Sabah erkenden kalktın. Okula gitmek için hazırlanıyorsun.
Belki çok önemli bir dersin var. Belki de sabahki dersi kaçırırsan sınıfta
kalacaksın. Bir de ülkemizde yaşananlar var.
Her sabaha yeni bir katliamla uyanıyoruz.
Sabah kalktığında bazen haberlere bakasın dahi gelmiyor. Ama her geçen gün
yapılan katliamlara bir yenisi ekleniyor. Bazen ne kadar gerçekleri görmezden
gelmek istesek de, geliyor üzerimize yapışıyor.
Dilek Doğan'ı biliyorsun değil mi? Evine baskına gelen AKP'nin katil sürüleri
tarafından canlı bomba diye katledildi ve bu katil hala cezalandırılmadı, aramızda
dolaşıyor.
Diyeceksin ki bu nerede oldu? Çok uzağımızda değil; İstanbul'un bir mahallesi,
Küçükarmutlu'da...
Burada 20 Şubat'ta bir genci, Yılmaz Öztürk'ü, hiçbir suçu olmadan katil
polisler kurşunlarla katletti. Ve daha 20 yaşındaydı...
Neden diyeceksin Küçükarmutlu? Neden diyeceksin bu mahallede insanlar
katlediliyor?
Küçükarmutlu; yoksul halkın devrimci değerlerle yaşadığı, devrimcilerle hareket
eden bir mahalle. Haksızlığın, adaletsizliğin karşısında, boyun eğmeyenlerin
mahallesi olduğu için, bugün katliamlarla karşı karşıya. İşte böylece duymuş
oldun yapılan katliamları.
O kadar çok uzağımızda olmadığını gördün.
Ve şimdi bir yerden başlamalısın katliama dur demeye, sesini yükseltmeye,
Dilek için, Yılmaz için adalet istemeye...

DEV-GENÇ

10

SORUDA

2-) Derneklerimizin Önemi
Nedir?

DERNEKLERİMİZİN ÖNEMİ

Derneklerimiz kurulduğu alanın ihtiyaçlarına dönük çalışmalarıyla; kitlelerle bağ kurBilgi Tarihten, bilimden, önderlerimizden, ma, kitleleri sorunları
geleneklerimizden
çerçevesinde örgütlemek
güçtür öğrendiklerimizle güçleneceğiz
ve kendileri için hak
alma mücadelesini sürdürürken;
diğer
yandan bu mücadeNeden Dernek
lelerini devrim mücadelesiyle birleşKurmalıyız?
tirmek gibi bir öneme sahiptir.
Dernekler halka gitmek, halkı bir
Derneklerimiz; faşizmin örgütlenme
araya getirmek ve örgütlemek için hakkına dönük tüm sistemli saldırıları
önemli bir misyona sahiptir. Dernek, karşısında, bu hakkı savunmada, yeni
örgütlenmenin bir çatısı olacak ve tek haklar kazanmada önemlidirler.
tek insanların bir araya gelerek oluşDerneklerimiz bizi büyük bir aileturacağı örgütlü gücü temsil edecek- ye dönüştüren; sevincimizi, coşkumutir. Çünkü, örgütsüz hak alma müca- zu, acılarımızı paylaştığımız, dertleridelesi sürdürülemez.
mize, sorunlarımıza çözümler bulunan
Kurumlarımız her zaman yasal yerlerdir. Halkı bu çerçevede bir araya
bir statüde olmak zorunda değildir. getirdiği için önemlidir derneklerimiz.
Koşullardan kaynaklı fiili meşru bazı
Derneklerimizin İşlevi
örgütlenmeler de, örgütlenme amacına
hizmet eden derneklerimizin yerini Nasıl Olmalıdır?
alabilir. Fakat örgütlenme gelenekleDerneklerimiz halkla bir şekilde
rinin, birikiminin olmadığı yerlerde; bütünleşip, onların hayatında yer tuçeşitli dernekler (dayanışma, çevre, tabilmelidir. İşlevi ile; kurulduğu alamahalle güzelleştirme, haklar özgür- na da hitap ettiği, kitlelerdeki her bir
lükler vb.) kurulabilir. Halk, gençlik, insanın ikinci evi, aile sorunlarına, yaişçiler, esnaflar bu dernekler etrafın- şamlarındaki ve çevresindeki sorunda bir araya gelebilirler.
ları için çözümler arayabildiği bir

1-)

3-)

Derneklerimiz, halkı en can alıcı,
en temel sorunlarının etrafında; dil,
din, millet, mezhep vb. ayrımı
yapmadan bir araya getirebilmelidir.
Yıkımlar, yozlaşma, park, okul,
baz istasyonu, ulaşım, ev kirası,
elektrik, su vb. aile içi sorunlar,
alacak-verecek vb. tüm sorunların
çözümünü halk, derneklerimiz
üzerinden çözümler üretip hayata
geçirmelidir.
Derneklerimiz halkın yaşamının
bir parçası olan, güvenilir; sözüne,
alınan kararlara saygı duyulan, kabul edilen yer olup, adaletli bir
işleyişi olunca halk, derneklerimize
güvenip gelecektir.

yer olmalıdır.
Bu genel işlemleri yanında,
devrimci hareketi tanıyabileceği, hareketin kültürünü kitlelerle buluşturduğu yerlerdir.
Dernekler pratiğimizin, yaşam
biçimimizin, insan ilişkilerimizin nasıl olduğunu halkın
göreceği, kavrayacağı yerlerdir.
Yine devrimcilerin bakış açısıyla; kitlelerin sorunlarına çözüm üreten, çözüm yolunu gösterip, tüm sorunların çözümü
için kitleleri mücadeleye çağıran,
örgütleyen kurumlardır.

4-) Derneklerimizi
Nasıl Daha Etkin
Kullanabiliriz?
Derneklerimiz kitlelerin ya-

şamlarının içinde yer edindikçe, kitlelerle bütünleştikçe, sahiplenme arttıkça bir çok şeyi dernekler üzerinden
örgütleyerek, derneklerimizi daha etkin hale getirebiliriz.
Derneklerimizin bulundukları alanda kitleleri "burası bizim derneğimiz"
diyebilecekleri bir noktaya taşıyarak ve
daha geniş kesimler tarafından tanınmasını sağlayarak bunu başarabiliriz.
Dernek faaliyetleri, mahalle halkının günlük yaşamının içine girebilmelidir. Halkın ekonomik, demokratik, sosyal sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.
Kitleler düzenin saldırıları karşısında çaresiz ve örgütsüzdür. Derneklerimiz onlara, sorunlarının örgütlülük içinde çözülebileceğini göstermelidir. Sadece bir tabela derneği,
5-30 kişinin gidip geldiği yer olmaktan çıktıkça dernekleri etkin kullanabiliriz.
Düşman, tüm propaganda araçlarıyla kitlelerin bilinçlerini çarpıtıp, gerçekleri görmelerini engelliyor. Kitleleri eğitme, bilinçlendirme konusunda toplantılar, seminerler, eğitim grupları, kültür-sanat çalışmalarıyla derneklerimizi gerçeğin anlatıldığı ve kitlelerin mücadeleye sevk edildiği bir
mevziye çevirebiliriz.

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

5-) Derneklerimiz Aynı
Zamanda Örgütlenme
Aracı mıdır?
Evet, örgütlenme aracıdır. Dernekler bir amaç doğrultusunda insanların örgütlenmesi, belli faaliyetleri sürdürebilmesi veya belirli bir toplumsal kesimin haklarının korunup gelişmesi amacıyla kullanılan araçlardır.
Yaptığımız tüm işler, çalışmalar örgütlenmeye hizmet ediyor. Dernekler
de kurulduğu alanlarda, kuruluş amaçlarıyla örgütlenme aracıdır. Kitlelere
ulaşmada, bağ kurmada, örgütlenmede, kitlelerin var olan sorunlarına çözümler üreten, kitlelerin örgütsüzlüğünü, örgütlü bir güce çeviren araçtırlar.
Dernekler halk ile aramızda bir
bağdır. Bu bağı ne kadar kalıcı hale
getirirsek, örgütlenme amacımıza da
hizmet eden bir araca dönüşür derneklerimiz.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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6-) Derneklerimizle

Halkı

Nasıl Bir Araya
Getirebiliriz?

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

Derneklerimiz, halkı en can alıcı,
en temel sorunlarının etrafında; dil,
din, millet, mezhep vb. ayrımı yapmadan bir araya getirebilmelidir.
Yıkımlar, yozlaşma, park, okul,
baz istasyonu, ulaşım, ev kirası, elektrik, su vb. aile içi sorunlar, alacak-verecek vb. tüm sorunların çözümünü;
halk, derneklerimiz üzerinden çözümler üretip, hayata geçirmelidir.
Derneklerimiz halkın yaşamının bir
parçası olan, güvenilir; sözüne, alınan
kararlara saygı duyulan, kabul edilen
yer olup, adaletli bir işleyişi olunca
halk, derneklerimize güvenip gelecektir.
Biz sürekli halka gideceğiz. Örneğin, bir sokakta yaşanan sorunu biz
çözebiliyorsak bile bunu, o sokakta
oturan halkı da katıp birlikte çözeceğiz. Halkı o sorunun bir parçası haline getirerek, çözüm yollarını onlarla
arayıp bulacağız.
Kısaca halkın içinde olup, halkın
aldığı kararlar geri de olsa, hayata geçirerek, halkı yaşanan sorunlara duyarlı kılarak, sahiplendirerek bir araya getiririz.
Yapılacak tüm etkinliklerde ve kampanyalarda halka, sadece afiş, bildiri dağıtarak değil, onları da bunun bir parçası yaparak; halkın değişik kesimlerini
bir araya getirebiliriz. Derneklerimiz bu
işte de önemli mevziler olacaktır.

7-) Faşizm Neden
Derneklerimize Saldırır?
Faşizm; kitlelerin başta sorunları
olmak üzere, isteklerine, özlemlerine
cevap veren, kitlelere hak alma mücadelesini kavratan, alternatif bir yaşam sunan derneklerimizin kitlelerde
uyandırdığı bilinç ve örgütlü yaşam,
paylaşma, dayanışma vb. birliktelikleri, kitleleri örgütleme, devrim mücadelesine taşıma amacına ulaşmamızı engellemek için saldırıyor.
Faşizm; emekçi mahallelerde yıkımlar, yozlaştırma saldırılarının karşısında halkı bir araya getiren, örgütleyen olduğu için, halkı örgütlü bir
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güç haline getirdiği için derneklerimize saldırıyor.
Tüm bunlardan dolayı derneklerimizden korkuyor, bu korku
sonucu derneklerimize gece yarısı baskınlar, çalışanların tutuklanması, katledilmesi vb. saldırıları gerçekleştiriyor.

8-) Derneklerimiz Bu
Düzende Nasıl Bir
Alternatiftir?
Halk, düzen için binlerce dernek çatısı altında örgütlüdür. Bizim derneklerimiz, bu derneklerden kuruluş amacıyla, işleyişiyle, insan ilişkileriyle
hem farklı hem de düzene alternatiftir. Devrimci dernekler, düzenin bütün
çürümüşlüğü içinde alternatif olanı
göstermenin en somut merkezleridir.
Örneğin, açlık ve yoksulluk halkın
en acil sorunlarındandır. AKP’nin
"yardım paketleri" halkın bu sorununun
daha da kalıcılaşmasına ve düzenin
meşrulaşmasına hizmet etmektedir.
Kapı komşusunun aç yatmaması için,
halkın içinde dayanışmayı örgütlemesiyle, derneklerimiz önemlidir.
Yozlaşma sorununa karşı yürütülen fiili mücadeleyi halklaştırarak
derneklerde gençler, aileler için kültürel, sosyal, sportif faaliyetler örgütleyerek, aile ve gençlik merkezi
haline dönüşen derneklerimiz, güçlü
bir mevzidir.
Kısacası, derneklerimiz faaliyetleriyle bu düzende herkese bir şeyler
verirken, her bir insan için düzene alternatif yapısı, işleyişiyle alternatif olmaktadır.

9-) Derneklerimizde
Sürekliliği Nasıl Sağlarız?
Derneklerimizi bir tabeladan, sadece bizim kullandığımız bir yer olmaktan çıkartıp, halkın kullanımını sağladığımız oranda, sürekliliğini sağlarız.
Ülkemizde demokrasicilik oyunu sürdüğü müddetçe derneklerimizi faşizmin
tüm saldırıları karşısında açık tutarak
sürekliliğini sağlarız.
Ülkemiz faşizmle yönetilmektedir.
Her zaman kurumlarımız, derneklerimiz faşizmin saldırılarına maruz kalıp
kapatılabilir. Bunu unutmamalıyız.

Derneklerimiz kurulduğu
alanın ihtiyaçlarına dönük
çalışmalarıyla, kitlelerle bağ
kurma, kitleleri sorunları
çerçevesinde örgütleme ve
kendileri için hak alma mücadelesini sürdürürken diğer yandan
bu mücadelelerini devrim
mücadelesiyle birleştirmelidir.
Bu noktada, derneklerimizde asıl
sürekliliği, yasal dernekler olmadan
yapılan bütün faaliyetleri yürütecek
o ilişkileri kurabilmektir. Bunu da her
evin bir dernek olmasını sağlayarak
başarabiliriz.
Halkın gelip gittiği, açtığı, nöbet tuttuğu, temizliği vb. ile ilgilendiği, dernek çalışmalarına katıldığı, sahiplendiği
yani derneklerimiz halkla bütünleştiği
oranda yasal ve kendi meşruluğumuzla sürekliliğini sağlayacaktır.

10-) Derneklerimizi Kendi
Meşruluğumuz Temelinde
Savunmamız Ne Demektir?
Örgütlenme özgürlüğünü, faşizm,
hiçbir dönem halklara bahşetmemiştir.
Kağıt üzerinde bu hakkı tanır ama sistemli saldırı politikalarıyla örgütlenmenin koşullarını da ortadan kaldırır.
Derneklerimiz de halkı örgütlemenin bir aracıdır. Bu aracı, faşizmin
yasalarına, dayatmalarına, yasaklarına hapsetmeden, halkın-devrimin çıkarları doğrultusunda kendi fiili yasalarımızı oluşturarak, meşruluk temelinde hareket ederiz.
Örneğin, halkın yozlaşma sorunu
var. Yozlaşmanın kaynağı polisi, askeri, yargısı, meclisi vb. ile bir bütün
olarak bu düzendir. Yozlaşmaya karşı mücadeleyi yasal sınırlara hapsettiğimizde yozlaşmanın devamına hizmet etmiş oluruz.
Yasalara hapsolmadan, alternatif
örgütlenmeleri, yol ve yöntemleri
geliştirerek meşruluğumuzu savunuruz ve bunu pratikte gösteririz.
"Hak Verilmez Alınır", "Birlikten Güç Doğar", "Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz İçin" gibi meşruluğumuzu ifade eden sloganlar temelinde geliştirecek mücadele yöntemleriyle derneklerimizi savunuruz.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

Sağlık Hakkımız İçin

AKP Faşizmine Karşı
Mücadele Edelim!
AKP emperyalist ve yerli işbirlikçi
tekellerin partisidir. Tekellerin desteğiyle, tekellerin çıkarları için iktidara
getirilmiştir. İktidara geldiği günden
bugüne de bütün politikalarıyla tekellere hizmet etmiş, tekellerin karlarına kar katmıştır.
Ve elbette bunu yaparken de yoksulluğu ve açlığı daha da büyütmüş,
halkın yaşam koşullarını zorlaştırmış;
eğitimden barınmaya, ulaşımdan kültür-sanata bütün alanlarda halkın mevcut
kazanım ve olanaklarına saldırmıştır.
Sağlık alanı da bu gerçekliğe dahildir. Ve denilebilir ki AKP’nin tekellerin çıkarını gözeten, her biri

kapsamlı emperyalist politikaların
bir parçası olan sağlık politikalarıyla
halk için bir yıkım yaratmıştır. AKP
iktidarı gelmiş geçmiş işbirlikçi iktidarlar içerisinde en işbirlikçi, en
halk düşmanı iktidar olduğu gerçeğini
sağlık alanında hayata geçirdiği sağlık
politikalarıyla ve yarattığı sonuçlarla
da göstermiştir.
Adına “reform” dedikleri her yeni
saldırı düzenlemesiyle sağlık alanı bütünüyle piyasalaştırılmış ve sağlık,
doğal bir insan hakkı olmaktan bütünüyle çıkartılarak parası olanın parası
kadar ulaşabildiği, satın alabildiği bir
hizmete dönüşmüştür. AKP’nin sağlık
alanında yarattığı yıkımla, geçmişte
de yetersiz olan kazanımlar yok
edilerek hastalar iyiden iyiye
HALK ANAYASASI
müşteriye dönüştürülmüştür.
TASLAĞI’NDAN
Buna rağmen AKP, diğer
“a-)Herkes doğuştan başlayarak tüm alanlarda yaptığı gibi gersağlıklı ve güvenlikli bir yaşam hakkına çekdışı propagandalarla, demagojilerle, halkın gözünü bosahiptir. Devlet bu amaçla insan sağlığını yamak için sergilediği şovlarla
her şeyin üzerinde tutarak her türden sağlık alanında yarattığı bu yıkımı gizlemeye, gerçekliği terssağlık hizmetlerini ücretsiz karşılar.
yüz etmeye çalışmaktadır.
b-) Tüm hastane ve sağlık kurumları
Ancak halk bu gerçekliği
merkezi olarak organize edilip yerel her geçen gün daha da büyüyen
yönetimlerin denetiminde toplanacak; yakıcı sonuçlarıyla beraber yahastaneler personel ve cihaz bakımından şamaktadır. Parası olmadığı
için hastane kapılarından döülkenin her yerinde asgari standartlara nen, tedavi edilebilir hastalıksahip olacaklardır.
lardan evlatlarını yitiren, yanlış
c-) Tüm sağlık hizmetleri ticaret aracı tedavilerden kaynaklı sakat kalan, borç batağına batan, basit
olmaktan çıkartılır.
bir ameliyat için bile aylarca
Koruyucu sağlık hizmetlerinin bekletilen halkımızdır.
yaygınlaştırıIması, ilaç sanayiinin
AKP’nin yarattığı yıkım hiçemperyalist tekellerin denetiminden bir şekilde gizlenemez nitelikte
kurtarılması, tıp eğitiminin halkımızın ve ve boyuttadır. Öyle ki oligarşinin
ülkemizin koşullarına göre yeniden parlamentosunda, düzen partilerinin milletvekilleri dahi bu
biçimlendirilmesi, işyeri hekimliğinin yıkımı teşhir etmektedir.
kurumlaştırılması, tüm emekçi semtlerine
Milletvekili Ceyhun İrgil’in
sağlık kurumları götürülmesi sağlık meclis kürsüsünden yaptığı konuşmadan aktardığı bilgiler
politikasının öncelikli hedefleridir.”
AKP’nin sağlık alanında ya-

rattığı yıkımı çarpıcı şekilde ortaya
koymaktadır.
- ‘Devlet hastanelerindeki ölüm
oranı yüzde 40 arttı. Devlet hastanelerinde 2010 yılında 83 bin kişi
hayatını kaybederken, 2014 yılında
114 bin kişi hayatını kaybetti. Çünkü...
Durumu kritik hastaların çoğuna
özel hastanelerde bakılmıyor, zordaki
hastalar özelden devlete sevkediliyor,
devlet hastanelerinde yeterli bakım
sağlanamıyor, bu ağır istatistikler
oluşuyor.’
- ‘Hekime başvuru rakamlarına
bakalım... AKP iktidara geldiğinde
2002 yılında 209 milyon insan hastaneye gitti. 2014 yılında bu rakam
ne oldu? 644 milyon oldu! Ülke nüfusunun neredeyse dokuz misli.’
- ‘2002 yılında 769 milyon kutu
ilaç satıldı. 2014 yılında 1 milyar
970 milyon kutu ilaç satıldı.’
- ‘Acil servise başvuran vatandaş
sayısı kaç biliyor musunuz? 100 milyon! Ülkenin nüfusu 70 milyon...
Dünya rekorudur bu. Dünya nüfusundan daha fazla acile başvuran
tek ülke, biziz.’
- ‘Çünkü... Acil servise gidince
fark ödemiyorsun. İnsanlarımız iki
lira üç lira farkı bile ödeyemeyecek
durumda olduğu için, acil servislere
yığılıyor. Kadının çocuğu ateşleniyor,
farkı ödeyebilecek durumda olmadığı
için mecburen akşamı bekliyor, acil
servise götürüyor.’
- ‘2002 yılında bu ülkede 2 milyon
kişi ameliyat olmuştu. 2014 yılında
kaç kişi ameliyat olmuş? 14 milyon
kişi! Bunun nedeni ne? Halka hizmet
mi? Hayır. Bunun adı, performans...
Hükümet, performans adı altında,
doktorlara hastanelere ameliyat karşılığı para ödüyor, bu yüzden habire
ameliyata yükleniliyor.’
- ‘Bıçak parası kaldırıldı deniyor.
Halbuki, bıçak parası resmileştirildi.
Özel hastanelere giden vatandaşlar
yüzde 200 fark ödüyor. Bu farkın
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adı ne Allah aşkına? Bıçak parası
işte o... Açıktan alınan bıçak parası,
resmi bıçak parası haline geldi.’
- ‘Bu performans sistemi nedeniyle, bu gidişle, memlekette neşter
değmeyen insan kalmayacak!’
- ‘AKP sadece parası olanların
sağlıklı hizmet alabildiği bir sistem
yarattı. Katkı payı, katılım payı,
reçete parası gibi çeşitli yollarla
fark ücreti alarak, hasta vatandaşları
müşteri konumuna getirdi.’
- ‘Piyasacı sağlık hizmetiyle anne
ve bebek ölüm hızları arttı. Anne ve
bebek ölümlerini bile küçük göstermeye çalışıyorlar, TÜİK rakamlarını
bile küçük göstermeye çalışıyorlar.’
(........)
- ‘Şehir hastaneleri, kamu-özel
ortaklığı kisvesi altında, kamu adını
kullanarak, küresel sermayeye kaynak
yaratıyor. Halkın sağlığı, yandaş işadamlarına pazarlanıyor.’
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- ‘Sağlık çalışanlarının özlük hakları
verilmiyor. Fazla mesaiye zorlanıyor.
İtiraz edenler sürülüyor, taciz ediliyor.’
- ‘Altı bin doktor istifa etti. Şu
anda devlet hastanelerinde kritik
ameliyatları yapacak adam yok. Bursa Devlet Hastanesi’nde mesela, neredeyse beyin ameliyatı yapılmıyor,
tümör ameliyatı yapılmıyor.’
- ‘Sağlık personeli mutsuz, bıkkın...
Nasıl sağlık hizmeti verecekler?’
- ‘Her dört sağlık çalışanından
biri taşeron. Taşeron kafayla sağlık
hizmeti olur mu?’ (9 Ocak 2016,
Sözcü,Yılmaz Özdil)
İşte tablo budur. Bu tablo
AKP’nin eseridir.
Veriler yorum gerektirmeyecek
açıklıkta AKP’nin halk düşmanı yüzünü sergiliyor. AKP, halkın sağlığına
zararlıdır.
Sağlık temel bir haktır. Sağlık giderleri ücretsiz karşılanmalı, odağında

Yeni Personel Rejimi Yasası
Emekçiye Düşmandır, İstemiyoruz!
AKP, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda “reform”
adı altında yeni bir düzenleme yaparak, kamu emekçilerinin
kazanılmış haklarını ortadan kaldırıp herkesi en kötü çalışma
koşullarında eşitlemek istiyor. Yeni Personel Rejimi Yasası
adıyla gündeme getirilen düzenleme aslında kamu emekçilerine yönelik örgütlü bir saldırıdır. Birliği parçalayıp,
memuru örgütsüz kılarak devletin her kademesini AKP’lileştirmek istiyor… Direnmek zorundayız. Bugün bu saldırıya
karşı birleşip mücadele etmezsek, iş güvencemiz olmayacak.
İş güvencesinin gaspı, kamu emekçilerinin köle statüsüne
getirilmesi demektir.
İş Güvencemize Sahip Çıkmak İçin;
Görev Tanımı Dışında Angarya İşlerde Çalıştırılmamak
İçin;
Esnek Çalışma Adı Altında İş Güvencemizin Gaspına
İzin Vermemek İçin;
Performans Dayatmasıyla Kamu Emekçilerinin Bölünüp Parçalanmasına İçin Vermemek İçin;
Disiplin Cezalarının, Sürgünün Keyfi Baskı Aracı
Olarak Kullanılmaması İçin;
Bir İmza da Sen Ver!
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ


AKP Faşizminin Tetikçisi Değil;
Halk İçin Eğitimin Neferleri Olalım!
Kamu Emekçileri Cephesi Kürdistan’da yaşanan çatışmalarda ölen polislerin bir kısmının ataması yapılmayan
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halk olmalıdır. AKP iktidarında ise,
ölüm yine halkımıza düşmekte, sağlığımız kar aracı haline getirilmektedir.
Bu tablonun sorumlusu olarak sadece AKP’yi, AKP’nin sağlık alanındaki
“yanlış politikaları”nı görmek de doğru
değildir. Bu, emperyalist-kapitalist sistemi aklamaya hizmet eder. Başta da
dediğimiz gibi AKP’nin hayata geçirdiği
bütün saldırı politikaları esas olarak
emperyalizme, egemen sınıflara aittir.
Ve sağlık alanında yarattıkları bu sonuçlar kapitalizmin, emperyalist sömürünün kaçınılmaz sonuçlarıdır.
Sağlık da dahil halkların tüm sorunlarının çözümü mücadelededir.
Devrimci Halk İktidarı’ndadır. Sosyalizmdedir. Bunun için AKP faşizmine
karşı ve halkın iktidarı için örgütlenmek, mücadele etmek zorunludur.
Sağlık emekçileri ve her kesimden
halkımız; sağlık hakkımız için AKP
faşizmine karşı mücadele edelim!

öğretmenlerden olduğu için bununla ilgili 17 Şubat’ta
bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Ülkemizde 350 bini
aşkın ataması yapılmayan öğretmen var. Kimi Balıkesir’deki Selma Koşan gibi intihar etmekte çözümü
buluyor, kimi kitap satarak geçimini sağlamaya çalışıyor
kimi de polis olmayı seçiyor. Polis olmak halkın katili
olmaktır. Ataması yapılmayan öğretmenlere çağrımızdır,
polis olmayın, Kürt halkının katili olmayın, emekçilerin
katili olmayın… Polis olmayın onurlu yaşayın. Ataması
Yapılmayan Öğretmenler Meclisi’nde hep birlikte hakkımız
için, iş güvencemize sahip olmak için mücadele edelim”
denildi.


Öğretmenler! AKP’nin Kürt Halkını
Katliamlarla Teslim Alma Politikasına
Güç Vermeyin!
Kamu Emekçileri Cephesi AKP’nin seminer adı
altında Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerinde öğretmenlerin
görev yerlerini terk etmesine ilişkin 17 Şubat’ta bir
açıklama yaptı. Açıklamada: “Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerindeki 1200 öğretmene MEB tarafından SMS’lerle
7 Şubat gecesi mesaj yollandı. Cizre’de tam bir katliam
yaşanmış, bir bodrumda kalan yaralıların kimi yakılarak,
kimi kurşunla katledilmişti. Şimdi de İdil halkı için aynı
katliamın hazırlığı yapılmaktadır. Cizre, Suruç, İdil örnekleri tüm çıplaklığıyla bir gerçeğe ışık tutuyor. Faşizmle
barış olmaz. Faşizmi yenmenin, insanca yaşam hakkını
kazanmanın ve bu hakkı korumanın tek yolu mücadeleyi
büyütmektir” denildi.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

Düzenin Eğitimine Karşı Halktan Öğrenerek ve Halka Öğreterek Bilgiyi Paylaşmalıyız,
Çünkü, Üniversitelerde Öğrendiğimiz
Soyut Bilgi, Ancak Halkın Pratiğiyle
Bütünleştiğinde Bir Anlam İfade Etmektedir!..

HALKIN MÜHENDİSİ, MİMARI OLMAK
2. BÖLÜM
Halkın Mühendis Mimarı olmak;
mühendis mimarların düzen içi eğitiminden, çalışma şartlarına, kim için
ve ne için çalıştıklarından düzenin
mühendis mimar faaliyetlerinin halk
üzerinde yarattığı sonuçlara kadar,
düzenin bu alana dair ve bu alanı
kullanarak halka karşı yürüttüğü
faşist saldırılara karşı adalet mücadelesinde yerini alma sorumluluğunu
bilincine yerleştirmektir.
Ancak bu bilinçle hayatı örgütleyen mühendis mimarlar, halkın aydını
olabilme misyonunu yüklenebilirler.
Einstein’ın da dediği gibi; “Ancak
başkaları için yaşayan bir hayat, yaşanmaya değer bir hayattır.”
İnsan var olduğu andan itibaren, toplumun gelişimini, daha
önce yaşayan toplumun deneyimleri ve bilgileri üzerine, kendi deneyim ve bilgi birikimini katarak
gerçekleştirmiştir. Fakat sömürüye
dayalı diğer toplumsal süreçlerde
olduğu gibi kapitalist sistemde de
bilginin paylaşımı yasaklanarak,
“bilginin korunumu” dedikleri,
bilgiyi saklamak emredilmiştir.
Bugün emperyalizmin bilim ve
teknoloji alanında, mühendislik-mimarlık alanında uyguladığı yasa da
budur. Kısaca halktan bilimsel bilgiyi
çalmaktır adı. Bugün yeni-sömürge
olarak nitelendirdiğimiz ülkemizde
de ne bilim adına, ne de mühendislik-mimarlık adına eğitimde somutlanan hiçbir şey bulunmamaktadır.
Ülkemizdeki mühendislik-mimarlık eğitimi, ülkemizde gelişen kapitalizm gibi çarpık ve gericidir. Düzenin eğitimi çarpıktır diyoruz, çünkü
kapitalist sistem ayakta kalabilmek
için halkı sömürmek zorundadır ve
sömürmek için de halkı bu sömürü
düzeninin işine yarayan bir parçası
haline getirmek zorundadır. Fakat
tam da bu noktada insanların kendileri

için ve toplumun bir bütün olarak
ilerlemesi için, üretmesinin önüne
geçmek için, eğitimde bilgiyi parça
parça ve soyut haliyle vermektedir.
Düzenin eğitimi gericidir diyoruz,
çünkü, kapitalist sistem toplumsal
üretimin gelişimini bilinçli olarak
engellemektedir. 21. yüzyılın biliminden, bilimin mühendislik-mimarlık alanına sunduğu olanaklardan
elde edilen sonuç, zamanın koşullarına göre çok daha geridedir. Emperyalizm bilinçli olarak toplumsal
üretimin önüne set koymaktadır. Çünkü, emperyalizm metayı kullanım
değerini önemsediği için değil, değişim değerini, yani o meta üzerinden
karını düşünerek üretmektedir. Yani
eğitim sistemi, ülkemizin gençlerini
kendi başlarına hiçbir şey üretemeyen, geliştiremeyen, emperyalist
tekeller ve işbirlikçileri için üretimin bir teknikeri konumunda yetiştirmek istemektedir.
O yüzden bilgiyi doğrudan kullanılabilir bütünlükte vermemektedir.
Verdiği tek şey harf ve rakamlardan
oluşan formüllerdir. Dolayısıyla, düzenin eğitiminden aldığı bilgiyle mezun olan bir mühendis veya mimar,
yaşamda özgüveni olmayan ve tek
başına ayakta duramayan, üretemeyen
bir kişiliğe dönüşmektedir.
Halkın Mühendis Mimarı olmak; düzenin eğitiminin topluma
ne verdiğini, daha doğrusu veremediğini halka anlatmak, halkın
kendi çözümü için çalışmak anlamına geliyor bugün. Düzenin eğitimine karşı halktan öğrenerek ve
halka öğreterek bilgiyi paylaşmalıyız, çünkü üniversitelerde öğrendiğimiz soyut bilgi ancak halkın
pratiğiyle bütünleştiğinde bir anlam
ifade etmektedir.
Bu düzen eğitimde mühendislikmimarlık öğrencilerine gösterdiği değeri(!), mezun olduktan sonraki çalışma

yaşamlarında da aynı titizlikle göstermektedir. Ülkemizde yeni mezun olan
mühendis-mimarlar ilk olarak işsizlik
sorunuyla yüzleşmektedir.
Düzenin eğitiminden çıkmış örgütsüz, bireyci düşünen mühendismimarlar işsizlikle mücadele yerine,
düzende çalışmak için kendi meslektaşlarıyla bir mücadeleye girişmektedirler. Fakat düzendeki eğitim,
insanlara mühendislik-mimarlık eğitimini vermemesine rağmen, verebildiği kadar çok insana mühendislik-mimarlık diploması vermektedir.
Bu alanda çalıştırmak için binlerce
mühendis-mimarı bir senede mezun
etmektedir.
Böylece, iş bulan bir mühendis
veya mimar ise, bundan sonrası için
kısa bir süreliğine de olsa, işsizlik
sorunuyla değil, ama güvencesiz
veya düşük ücretle çalışmaya karşı
veya esnek çalışma saatleriyle mücadele etmek zorunda kalmaktadır.
Düzen tarafından eğitilmiş bir birey
olarak mühendis-mimar bu saydığımız adaletsizliklere karşı mücadele
yerine ise bu koşullara adapte olmayı,
kanıksamayı ve var olan duruma teslim olmayı tercih etmektedir. Yani
sistem, insanları tersten kurduğu bir
mantıkla yönetmekte, onlar ile ilişkilerinde suni bir denge kurmaktadır.
Halkın Mühendis Mimarı olmak
bu durumun tespitiyle, mühendis
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mimarlara kendi haklarını anlatmak,
sistem tarafından kurulan bu suni
dengeyi ortaya çıkarmak ve buna
karşı mühendis-mimarları örgütlemek ve bu düzene karşı mücadele
ettirmek misyonunu taşımaktır.
Bu mücadelede ise en ön safta
yer almak, bu adalet mücadelesi temelinde ödenecek bedelleri en başta
göğüslemek onuru da, Halkın Mühendis-Mimarları’na düşmektedir.
Halkın Mühendis-Mimarları, mühendis-mimarların sorunlarına ek
olarak, bu alanın faaliyetleri sonucu
halk üzerinde yarattığı etkileri de
bulunduğu zaman ve koşula göre
tahlil etmeli ve bu tahlile göre pratikte
faaliyet yürütmelidir.
Ülkemizdeki mühendislik-mimarlık faaliyetleri; emperyalistlerin ve
ülkemizdeki işbirlikçilerinin karlarını
arttırmak için, bilimsel olan her yöntem ve içerik göz ardı edilerek icra
edilmektedir. Bundan doğan ve halka
reva görülen katliamlara ve doğada

yaratılan tahribatlara da düzenin koyduğu isim, kaza veya doğa felaketi
olmaktadır. Yani suçlu meçhul algısı
yaratılmaya çalışılmaktadır.
Halbuki suç kesin, suçlu malumdur.
Depremde yıkılan binlerce evin suçlusu, %1 kar etmek için malzemeden
çalan inşaat tekelleridir. Maden
ocaklarının yıkılmasıyla göçük altında kalarak katledilen insanlarımızın failleri; gerekli önlemleri almayarak, bu önlemlere harcanacak
parayı o insanların hayatlarından
daha önemli gören bu sistem ve sistemin yarattığı maden tekelleridir.
Köyü, HES yapıldığı için sular
altında kalan, doğanın rant projeleri ile yok edilmesi sonrası oluşan
heyelanda toprak altında kalan insanlarımızın faili bu emperyalist
düzen ve temsilcisi faşist devlettir.
Peki burada mühendis mimarların
rolü nedir? Burada mühendis mimarların rolü bu suça ortak olmak veya
bu suçun karşısında, halkın hakları

için mücadele etmek olacaktır.
Yani mühendis-mimarlar olarak
önümüzde iki yol vardır. Bir üçüncü
yolumuz yoktur. Ya emperyalist tekellerin ve ülkemizdeki işbirlikçilerinin
karlarını katlamaları için onların yanında
yer alacağız ve halkın akıtılan kanının
sorumlusu olup, bu suçla binlerce defa
öleceğiz, ya da her onurlu insan gibi
bir parçası olduğumuz halkımızın ve
dünyanın yok edilmesinin önünde tüm
bilgi birikim, emek ve cüretimizle barikat olacağız.
İşte Halkın Mühendis Mimarı
olmak da, en başta söylediğimiz gibi
salt mühendislik-mimarlık alanlarının sorunlarıyla sınırlı kalmadan,
dünyada ve ülkemizde haktan ve
adaletten yana yürütülen mücadelenin de bir parçası ve hatta öncüsü
olmak görevini üstlenmektir.
HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI
-Bitti-
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Mühendis Mimar Meclislerinde
Örgütlenelim
Halkın Mühendis Mimarları, “HMM”, 21 Şubat’ta
Şişli Karagözyan İlköğretim Okulu’nda, İnşaat Mühendisleri
Odası İstanbul Şube seçimlerinde “İşsizliğe, Düşük
Ücretle Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mühendis Mimar
Meclislerinde Birleşelim” pankartı asarak stant açtı.
Standa gelen inşaat mühendislerine HMM’nin halk için
yaptığı mühendislik mimarlık çalışmaları ve projeleri anlatılarak bu projelerin daha da yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için, meslek ve meslektaş sorunlarımız için,
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi için “Mühendis
Mimar Meclisleri”nde örgütlenme çağrısı yaptı. 1200
adet kampanya bildirisi, kampanya broşürü, 250 adet
broşür ve 24 adet dergi inşaat mühendislerine ulaştırıldı.



AKP Faşizminin Tetikçisi Değil,

Halk İçin Eğitimin
Neferleri Olalım!
Kamu Emekçileri Cephesi, Kürdistan’da yaşanan çatışmalarda ölen polislerin bir kısmının Atanması Yapılmayan Öğretmenlerden olduğu için bununla ilgili 17
Şubat’ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “Ülkemizde 350 bini aşkın ataması yapılmayan öğretmen var. Kimi Balıkesir’deki Selma Koşan
gibi intihar etmekte çözümü buluyor, kimi kitap satarak
geçimini sağlamaya çalışıyor kimi de polis olmayı seçiyor.
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Polis olmak halkın katili
olmaktır. Ataması yapılmayan öğretmenlere çağrımızdır, polis olmayın,
Kürt halkının katili olmayın, emekçilerin katili olmayın… Polis olmayın
onurlu yaşayın. Ataması
Yapılmayan Öğretmenler
Meclisi’nde hep birlikte
hakkımız için, iş güvencemize sahip olmak için
mücadele edelim.” denildi.



Halk Bahçelerini Anadolu’ya
Yayacağız!
İzmir Çiğli’de bulunan Halk Bahçesi, halkın dayanışmasını örgütlemek, emperyalizmin gıda tekellerine
karşı bir alternatif daha yaratmak üzere çalışmalara
başladı. 21 Şubat'ta Ege Kültür Sanat Merkezi’nde bir
araya gelen Bahçe komitesi, öğle vakti bahçeye geçerek
çalışmaya başladı. Daha önce etrafı çevrilen Halk Bahçesinde Pazar günü ekim öncesi toprak hazırlığı yapıldı.
Bahçede yetişen ürünlerden oluşan sofralar kuruldu ve
yemekten sonra Halk Bahçesi çalışmaları üzerine sohbet
edildi.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!
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Artvin’in Kafkasör yaylası Cerattepe mevkiinde Eti Bakır A.Ş. tarafından bakır madeni çıkarılmak istenmesi açılan davalarla 3 yıldır engellenmeye çalışılıyor.
Geçtiğimiz 21 Haziran’dan beri
maden ocağı açılmasını engellemek
için tutulan nöbet, 15 Şubat’ta iş makinelerinin polis ve jandarma eşliğinde
yola çıkmasıyla bir halkın direnişine
dönüştü.
Nöbetle, yol kapatmalarla başlayan
direniş, polis ve jandarmanın coplu,
gazlı saldırılarıyla birlikte oturma eylemleri, yürüyüşler, açlık grevi şeklinde
sürüyor.
Cerattepe’ye maden ocağı kurulmak istenmesinin 20 yıllık geçmişi
var. Bugün Artvin’e Cengiz Holding
gözünü dikmiş durumda. Dünyanın
100 doğal ormanından birinin Cerattepe Mevkiinde olması ne şirketin
umurunda ne de Kürdistan’da katliam yapan AKP’nin... Artvinliler
ise onur, namus ve geleceği için,
toprağı için direniyor.
Kanadalı Cominco Madencilik şirketi, Kafkasör Yaylası Genya ve Cerattepe mevkiinde 1996 yılında maden
ruhsatı aldı. Bir yıl sonra Rize Bölge
İdare Mahkemesi’ne maden ruhsatının
yürütmesinin durdurulması ve iptali
istemiyle dava açıldı. Bu süreçte Cominco firması bölgedeki tüm haklarını
yine Kanadalı olan İmmet Mining firmasına devretti. Rize İdare Mahkemesi’nin maden ruhsatı iptali için verdiği kararı Danıştay 2002 yılında
onadı. Artvin halkı böylece maden
şirketlerinin bölgeden çekilmesini sağladı. Ancak tekeller pusuya yatmış,
uygun koşulların oluşmasını bekliyordu. AKP iktidarı döneminde bu koşulları buldular. 2012 yılında aynı bölgeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakır, gümüş ve altın madeni
çıkarma izniyle birlikte bakır madeni

Bölgede maden çıkarma izni verilen
Eti Bakır A.Ş. Cengiz Holding’e bağlı.
Cengiz Holding ise AKP dönemi
vurguncularından ve
AKP’nin “çılgın” projelerinin ortağı

TALANCI
TALANCI AKP
CERATTEPE’Yİ SATIYOR
için Çevresel Etki Değerlendirme
olumlu raporuna da onay verdi. Ve
bugünkü direnişe böyle gelindi.
14 yıl ömrü bulunan maden işletmesinin Cerattepe’de yapacaklarını
şöyle açıklıyorlar:
“227 kişinin çalışacağı 4 bin 406
hektar alanlık maden sahasından 4
milyar lira değerindeki 7 milyon ton
bakır rezervi çıkarılacak. Cerattepe
maden sahasından çıkan cevher teleferik sistemi ile Zelosman mevkisine,
oradan karayolu ile Murgul’un Damar
bölgesindeki Eti Bakır A.Ş. tesislerine
nakledilecek. Maden sahasında 3 bin
500 ağaç kesimi yapılacak. Bölgeye
bunun 10 katı fazla ağaç dikimi yapılacaktır. Maden Samsun’a taşınacak
ve orada işlenecektir. Bu bölgede siyanür havuzu kurulmayacaktır...”
Kestikleri ağacın on katını dikecekleri
yalanı arasında memleketin başka hangi
köşelerini zehirleyeceklerini itiraf ediyorlar. Ki Cerattepe’den çıkarılan madenin nakledileceğini söyledikleri Murgul’da içten içe kaynayan bir kazan.
Artvin’in Murgul ilçesinin yarım
yüzyıldır tek geçim kaynağı bakır
işletmesi ve bir buçuk yıl önce Murgullular bakır işletmesine karşı ayaklandılar. 6500 kişinin yaşadığı Murgul’da 900 işçi bir haftalık grev yaptı.
Ne ücretlerinin artması ne iş koşullarının
düzeltilmesi için... Direnişin nedeni
bakır çıkaran şirketin altın madeni işletme ve ayrıştırma için siyanür havuzu
yapmak istemesiydi. Artvin Merkez ve
ilçelerden gelen halkın desteğiyle süren
direniş sonunda Eti Bakır A.Ş. bölgede
siyanür kullanılmayacağına dair bir
protokol imzaladı.
Bölgede maden çıkarma izni verilen
Eti Bakır A.Ş. Cengiz Holding’e bağlı.
Cengiz Holding ise AKP dönemi vurguncularından ve AKP’nin “çılgın” projelerinin ortağı... Cengiz Holding’in sadece barajlar, havaalanları, maden li-

sansları, dolgu alanları ve otoyol projeleri
bulunmuyor, holdingin sahibi Mehmet
Cengiz’i 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları döneminde ortaya çıkan ses
kayıtlarından da tanıyoruz. Halka küfür
eden bir halk düşmanı o. Artvin Valiliği’ne de 104 bin lira bağışlamış!
Bundan iki buçuk yıl önce VIP
model bir helikopter ile Falcon 2000
EX model bir jeti bulunan Mehmet
Cengiz, 45 Milyon Dolar değerindeki
Falcon 5X model ikinci uçağını da
aldı. Uçak siparişinden 3-4 ay kadar
önce adı Sayıştay raporlarıyla ortaya
çıkan vergi borcunun silinmesiyle gündeme gelmişti.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Cengiz İnşaat’ın 424.4 milyon
TL’lik vergi borcunu sildi. Sayıştay
raporları gösteriyor ki, Mehmet Cengiz
dışında iktidara yakın birçok şirketin
borcu silindi.
Mehmet Cengiz 2012’de 25.9 milyon liralık vergiyle Türkiye vergi rekortmenleri listesinde 92’inci sırada
yer alıyor. Ancak uzlaşmayla silinen
vergi cezası, ödediği verdiğinin 16.4
katı.
Bugün AKP iktidarı hem yasalarıyla, hem polisi jandarmasıyla direnişi yok etmek için saldırıyor. Kirleten, yokeden, yozlaştıran kapitalizmi
yıkarak sosyalist bakış açısıyla çevre
sorunu dahil bütün sorunları biz çözeriz. Kapitalizmin kar hırsı ise her
an yeni sorunlar üretir. Ancak bu
böyle diye haklarımıza, halkımıza,
doğamıza yönelik saldırılar karşısında
suskun kalmayacağız.
AKP’nin, tekellerin her saldırısı bizim örgütlenme, mücadele zeminimizdir. Cerattepe’de bakır madenine karşı
direniş haklıdır, meşrudur. Cerattepe
için direnen onuruna, namusuna sahip
çıkan halktır; saldıran halk düşmanlarıdır, halkın ırzına namusuna göz dikenlerdir. Mücadeleyi büyütelim...
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Halk Meclislerini Tüm Mahallelerde Kuralım!

HALK MECLİSLERİ
HALKIN GÜCÜNÜ ORTAYA
ÇIKARAN ÖRGÜTLENMELERDİR
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Köylerinde geçim kaynakları devlet tarafından talan edilen halkımız
göç etmek zorunda kalmıştır. Çarenin
kentlerde olduğunu düşünüp, büyük
şehirlere gelip devrimcilerin kurduğu
gecekondu mahallelerinden Küçükarmutlu, Gazi, Okmeydanı, Nurtepe, Sarıgazi, Bir Mayıs gibi mahallelere yerleşmişlerdir.
Yoksul halkın sorunları İstanbul’a
gelmekle son bulmadı. Ellerinde avuçlarında ne varsa ortaya serip, başlarını
sokacakları gecekondular yaptılar. Yaptıkları evler defalarca yıkılıp, talan
edildi. Gözaltına alınmadık kadın,
erkek, coplanmadık çocuk kalmamıştır.
İlk gecekondu şehidi olan Hüsnü
İşeri ve henüz yedi yaşındayken
okuduğu okulda panzerin altında kalarak hayatını kaybeden Sevcan gecekondu direnişlerinin sembolü olmuşlardır. Yoksullara bir göz gecekonduyu çok gören, faşizmin katil
polisleri tarafından her ikisi de şehit
edilmiştir. Sonrasında sorunlar giderek
büyümeye başlamıştır.
Halkın başta barınma hakkını savunma olmak üzere önlerinde dağ gibi
duran sorunlarının çözümü için artık
devrimcilerin öncülüğünde örgütlü bir
yaşam biçimini hayata geçirmeye başlar.
Artık ortak alınan kararla Halk Meclislerini hayata geçirme zamanı gelmiştir.
İlk günlerde halkın elektrik, yol,
su, okul vb. sorunlarının çözümü
için, acil ihtiyaçları için örgütlü bir
yapıya gerek duyuldu. Devrimcilerin
yönlendirmesi ile her sorunlarını el
birliği ile çözecekleri Halk Meclislerini kurdular.
Öncelikle mahallenin acil ihtiyaçlarını belirlediler. Bunlar sırasıyla yol,
su, kanalizasyon, elektrik, sağlık ocağı,
çocukların oyunlar oynayacağı parklar,
halkın ibadet etmesi için ibadethaneleri
halk elbirliği ile yapmıştır. Bunun en
büyük örneği Küçükarmutlu’ya can
kan bedeli karşılığında yapılan Cemevidir. Halk Meclisinin Küçükarmut-

lu’daki faaliyetlerinin başında, öncelikle
yozlaşmaya karşı yapmış oldukları
Halk Mahkemesidir. Ahlaksızlık yapanları Armutlu halkı hep birlikte halk
mahkemesinde yargılamış, bu da halkın
çok hoşuna gitmiştir. Ahlaksızlık yapanlar mahalle halkının kararıyla mahalleden atılmışlardır.
Bir sorun varsa Halk Meclisi çözüyor, alınacak kararları Halk Meclisi
alıyor. Mahalleye yönelik faşist saldırıya karşı Halk Meclisinde örgütlenen halk, direnerek faşistleri mahalleden kovmuştur.
Kadınların her yerde arka plana
atıldığı, sadece yemek yapıp evde
kocasının sözünden çıkmayacağı dayatmalarına karşı, Halk Meclisi kadınların örgütlenmesinin önünü açmıştır. Küçük Armutlulu kadınlar;
örgütlenmenin en önlerinde, yıkımlarda polis ablukasında, kadın sorunlarında Gülsüman, Şenay, İpek
olup tarih yazdılar; tüm kadınlara
örnek alacakları bir tarih bıraktılar.
Halk Meclisi halka düzen partilerinin çare olmadığını ve çarenin devrim
olduğunu göstermiştir. Küçükarmutlu’ya giremeyen devlet, halklar arasında
ayrımcılaştırma çalışmasıyla gündeme
geldi. Bunlardan birisi de Alevi ve
Sünni halkın bir arada oturduğu, ölümlerde, düğünlerde hep beraber olan
halkın arasına düşmanlık sokmak istedi.
Alevi, Sünni sorunu çıkarmak istedi.
Gençlerin arasında kavga çıkarıp huzuru
bozmak istese de, Halk Meclisi Alevi
ve Sünni halkından olduğu için başarılı
olamadı.
Ortaya çıkan sorunlar karşısında
Halk Meclisleri tarafından hemen
müdahale edilip, yapılanların yanlış
olduğu gençlere anlatılarak sorunlar
büyümeden çözülmüştür. Halk da
sorunlarını Halk Meclisiyle paylaşıp
çözüme kavuşturmuştur.
Armutlu Halk Meclisi ondan fazla
şehidin olduğu bir örgütlenmedir.
Hasan Feritleri yetiştirmiştir. Yozlaşmaya izin vermeyerek, canı pa-

hasına aldığı bayrağı yere düşürmeden
taşıdı. Düzen partilerine izin vermeyen Hasan Feritler de mirasını onlardan sonra gelenlere bıraktı.
Bugün Halk Meclisleri ezilen halkın, hak arayan işçinin, emekçinin
tutsakların yanında yer almaktadır.
Gezi şehitlerini unutmayan Halk Meclisi Berkin, Ali İsmail, Abdullah
Cömertlerin, Ahmetlerin, Hasan
Feritler için adalet arayanlardır. Hasan
Ferit gibi yozlaşmanın karşısında olmaktan vazgeçmemeli, meclislerde
örgütlenip mücadeleyi büyütmeliyiz.
Bugün Gazi Mahallesi’nde, Okmeydanı’nda, Küçükarmutlu’da, Sarıgazi’de, 1 Mayıs’ta Halk Meclisi çalışmaları daha ete kemiğe bürünmektedir. Halk Meclislerimiz düzene karşı
her alandaki alternatiflerimizdir.
Faşist AKP iktidarı leş kargası gibi
mahallelerimize gözünü dikmiştir.
Kentsel dönüşüm bahane edilerek
mahallelerimizi yıkmak için fırsat
kollamaktadır. Halk Meclisleri bu saldırıları püskürtmenin tek yoludur.
Kaldı ki AKP’nin mahallelerimize
yönelik saldırıları sadece yıkımlar da
değil. Bir ayı aşkın zamandır Küçükarmutlu’daki DİLEK DOĞAN ADALET ÇADIRI’na yönelik polis saldırısı
sürerken Gazi Mahallesi’nde Kürdistan’daki katliamları protesto etmek isteyen Halk Meclisi üyeleri, daha toplanmadan, polisin akrep ve TOMA’larla
yapılan saldırısına maruz kalmış ve
saldırılar bir haftadır sürmektedir.
Sonuç olarak; bir basın açıklaması
yapmak için bile direnmek, büyük bedeller ödemeyi göze almak gerekmektedir. Halk Meclisleri halkın direnişini,
gücünü ortaya çıkartan örgütlenmelerdir.
Onun için Halk Meclislerini her
mahallede örgütlemek için, çalışmaları yoğunlaştırmalıyız. Halk ancak
örgütlüyse güçlüdür. Halkın her kesimini örgütleyecek, birleştirecek ve
faşizmin karşısında savaştıracak tek
güç Halk Meclisleridir. Halk Meclislerinde Birleşelim...

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL
CELLADI OLACAĞIZ!

Emperyalizme Karşı Mücadele
Etmeden Doğa Korunamaz!
Çevremizi kirleten, doğamızı katledip
geleceğimizi yok eden emperyalistlerin
doymak bilmez kar hırsıdır. Her şeyi
kendi kar hırslarına göre düzenliyorlar
ve bizlere yaşanabilecek bir alan, çevre
bırakmıyorlar.
Emperyalistlerin doğaya verdiği zararlardan dolayı iklimimiz değişmiş durumdadır. Yazı kışa, kışı yaza çevirdiler.
Ne tarımdan istediğimiz verimi alabiliyoruz ne de ekilebilecek bir toprağımız
kaldı.
Barajlarla, HES’lerle, Termik santrallerle, tarım arazilerine kurulan fabrikalarla, ormanların kesilip yeşilliğin betonlaştırıldığı bir ülkede yaşamak zorunda
bırakıldık.
Tüm bunların yanında bir de az maliyetle kar elde etmeleri de söz konusu
olunca, fabrikalarda, sanayide filtre takmadan atmosfere salınan sera gazının
miktarı da artmıştır.
Bize yediveren bir toprağımız olmasına rağmen birçok ürünü ithal etmek
zorunda kalıyoruz. Bunun bir yanı emperyalizmin sömürüsü ve tarıma uyguladığı kota iken, diğer yanı tekelci burjuvazinin karı uğruna tahrip edilen doğamızdır.

Doğamız, Emperyalizm
Tarafından Sürekli
Kirletiliyor!
“Türkiye’de atmosfere salınan toplam
sera gazı, 2013’te bir önceki yıla göre
20 milyon ton artarak 459,1 milyon tona
yükseldi. Sera gazları küresel ısınmanın
en önemli nedeni olarak görülür.” (26
Mayıs 2015, Yurt Gazetesi)
“Çevrecinin daniskasıyım...” diyen
dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve
AKP iktidarı eliyle doğamız, yeraltıyerüstü zenginliklerimiz emperyalist tekellerin talanına açıldı. Sera gazının 20
ton artması havamızın kirletilmesi, tahrip
edilmesi talanın sonucudur. Doğa dostumuz iken, emperyalist tekellerin mü-

dahaleleri sonucu bizi tehdit eden düşmanımız haline getirildi. Doğamız, bir
avuç asalağın elinde yok ediliyor ve her
geçen gün kirletilerek yaşanılmaz bir
hale getiriliyor.
Emperyalizm, bizim gibi yeni-sömürge ülkeleri kimyasal artık çöplüğü
olarak görüyor!
Silahla, bombalarla katledemediği
bizim gibi yeni-sömürge ülkeleri, kimyasal atıklarla toprağımızı, havamızı kirletip, ülkemizi tarımsal olarak üretemez
hale getirip halkımızı açlığa, yoksulluğa
mahkûm ediyorlar.
Emperyalistler kendi ülkelerine kuramadıkları, kurdurtamadıkları kimyasal
atık depolarını, kimyasal kullanılan fabrikalarını bizim gibi yeni-sömürge ülkelere yapıyorlar.
Bir de sözde “çevre felaketi”nden
yakınıp açık veya gizli işgal ettikleri
topraklarda zehir saçıyorlar. Yüzlerce
kanserojen saçan ürünü ülkemizde üretiyorlar ya da ithal ediyorlar. Bu kanserli
ürünlerin çoğunluğu çocuk oyuncakları
ve okul malzemeleridir.
Topraklarımızı zehirlediler. Bunun
sonucudur ki, Belçika büyüklüğünde bir
tarım arazisini çoraklaştırdılar.
Emperyalizm bize, “tarıma gerek
yok, siz kimyasal atıklarımızla geçinip
gidersiniz” diyor. Hatta sularımız boşa
akmasın, israf olmasın diye, işbirlikçisi
tekeller burjuvazinin eliyle, hemen bir
baraj, HES, Termik Santral yaptırıyorlar.
“Enerjiye, temiz havaya, doğaya da
ihtiyacınız yok” diyorlar. Ne de olsa,
havamızın kirletilmesi, toprağımızın çoraklaşması, tarım ve hayvancılığın bitirilmesi “takdiri ilahidir!” onlara göre.
Trakya’da Ergene Nehri’nin fabrika
atıklarıyla kirletilmesi, Kocaeli-Dilovası’nda anne sütüne dahi karışan kansorejenin her geçen gün artmasına bile sevinmemiz gerekiyor(!)
Tüm bunlar olmazsa ülkemiz de kalkınmaz. Kirletilen, zehirlenen, çoraklaştırılan topraklarımızın, yok edilen,

katledilen doğamızın sorumlusu emperyalizm ve işbirlikçi tekelci burjuvazidir.
Dünyamızı kirleten, insanlığın tamamına zarar veren en tehlikeli hastalığı
aslında emperyalistlerin kendileri yaşıyor.
Onlar, “kar daha fazla kar” elde etme
hastalığını yaşıyorlar. Her bir yanlarına
nüksetmiş, tüm vücutlarına yayılmıştır
bu hastalık.
Tonlarca silah, bir o kadar bomba,
nükleer bombalar, tonlarca kimyasal
atık, teknolojik silah, uçak, helikopter
vb’lerini satmadıkları zaman hastalıkları
ilerliyor, krizleri yükseliyor, nevri dönüyor
hepsinin ve canavarlaşıyorlar adeta. Ve
hastanelere gitmek yerine bankalara,
borsalara gidiyor, döviz bürolarında soluğu alıyorlar.
Daha da olmadı uluslararası bankalara, Dünya Bankası’na, İMF’ye vb. Sayı: 510
başvuruyorlar. Sonra Davos vb. zirvelerde Yürüyüş
toplanıp artan krizlerinin çaresini bulmak 28 Şubat
2016
için boyuna konuşurlar. Uzun bir masanın
etrafında bir avuç hasta emperyalist,
dünya ezilen halklarının ayaklanmasının
sonucu, krizin kalplerine vurmaması için
olmadık çareler arıyorlar.
Sonuç Olarak;
Havamızı kirleten, toprağımızı zehirleyen, çoraklaştıran, ülkemizi kimyasal
atık deposu haline getiren emperyalizme
işbirlikçisi oligarşiye ve onlar adına
iktidar koltuğunda oturan halk düşmanı
AKP iktidarına karşı örgütlenelim ve
hesap soralım.
Tarımımızı yok eden, ülke toprağımızın 35 milyon metrekaresini işgal
eden, açlığı, yoksulluğu yaratan, yeraltı-yerüstü zenginliklerimizi yağmalayan
emperyalizmin kölesi değil, cellâdı olacağız.
Bağımsız, demokratik, sosyalist bir
Türkiye için, Devrimci Halk İktidarını
kurmak için, savaşı büyütmek ve halkı
savaştırmak için, Halk Meclislerinde örgütlenelim.
Bizi yok etmeye çalışan emperyalizmi; ayak izlerine varana kadar, ülke
topraklarımızdan silip atalım.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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YENİ BİR DÜNYA ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDE,
ONLARIN ELLERİNDE ŞEKİLLENECEK!
1.BÖLÜM:
Doğru-yanlış, güzel-çirkin, sevgi-sevgisizlik, saygısaygısızlık...
Birbirinin zıttı bu kelimeleri sayfalar dolusu çoğaltabiliriz. Bunlar öyle sıradan seçilmiş kelimeler değildir.
Çocuklarımıza yön veren başlıca özelliklerdir. Bunlar
bir insanın kişiliğini belirleyen içi dolu dolu kelimelerdir.
Değer ve değersizliği belirten sözcükler hangi sistemin,
düzenin elindeyse doğru yanlış kavramı, güzel çirkin
kavramı değişir...

Sosyalizm Bütün Halk Çocuklarını
"Deha"laştırır!

Sayı: 510
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İnsanı toplumsal koşullar belirler. Bu, çocuklarımız
için de böyledir.
Yaşadığımız bu düzende yoksul çocukları, düşük
seviyeli okullara gider. Müzik, spor, dil... eğitimi hepsi
paran varsa öğrenebileceklerindir. Aralarında bir tane
yoksul çocuğu bir şeyi başarmışsa eğer, gazeteler, televizyonlar manşetlerden verir. Çünkü o manşetlerden
bu haberleri verenler bilir ki, bu düzenin eğitiminden
geçen parası olmayanların bir yerlere gelmesi zordur.
Örneğin, dersaneye gitmeden üniversite kazanmak neredeyse imkansız hale getirilmiştir. Dersaneye gidecek
paran varsa gidersin, ha sonrası da var tabii; arkan
varsa bir iş bulursun. Yani bir başarı elde etmişsen;
müzik, spor, bilim adına, bu "şok" haber olarak verilir.
İnsanı şekillendiren toplumsal koşullardır demiştik.
Kapitalist sistem "Deha"larıyla övünür, elle sayılı olan.
Sosyalizmde ise insanın ihtiyacı olan her şey konusunda
eğitim verilir. İnsanın ruhunu ve beynini geliştirecek
her konuda önü açılır ve eğitilir.
Stalin'e bir gazeteci sorar, ”Bizim ülkemizde
"Deha"lar var, sizde de var mı?” şeklinde. Stalin;
bizde de hala var diyor, ama 3 nesil sonra bunun olmayacağını söylüyor. Stalin şunu demek istiyor; evet hala
dehalar var, ama bizim dehaya ihtiyacımız olmayacak
bütün halk çocuklarını deha gibi yetiştireceğiz. Ama
bunun için 3 nesil gerekiyor diye ifade ediyor.
İşte sosyalizm ve kapitalizm arasındaki en büyük
fark. Onlar birkaç deha çıkarır, sosyalistler bütün halk
çocuklarının beyinlerini ve ruhlarını dehalaştırır. Çünkü
insan için olan tek sistem sosyalizmdir.
Sovyetler Birliği’nde 7-17 yaş arasında eğitim zorunludur ve parasızdır. Mühendislik ve bütün bilim dallarına ağırlık verilir. Güzel sanatlar, özellikle de bale ve
müzik eğitimi en çok önem verilen eğitim dallarını
oluşturur. Ayrıca çocuk yaşta spor çalışmaları okullarda
zorunlu ve buna sürekli bir teşvik vardır. Ayrıca spor ve
müzik alanında özel eğitim alanları da vardır ve

ücretsizdir. Sosyalizmde her şey insan içindir, insanın
sürekli kendisini geliştirmesi içindir.
Evet, koşullar belirler düşüncelerimizi ve hareketlerimizi.
Ama devrimcilerin olduğu her yerde, koşullar sosyalizm
lehine çevrilmelidir. Halkımıza, çocuklarımıza, yeni insanın
ve yaratmak istediğimiz dünyanın nasıl olacağını göstermeliyiz. Ki bunu mahallerimizde yapmaya çalışıyoruz.

Yeni İnsan; Gelecekte,
Çocuklarmızın Ellerinde!
Yeni insanın en yeni temsilcileri yeni nesiller olacak,
yani çocuklarımız. Bir bebek anne rahminden dünyaya
ilk geldiğinde tertemizdir. O beyin yavaş yavaş şekillenir,
o ruh yavaş yavaş zenginleşir, ayaklarının üzerine yavaş
yavaş kalkar. Yeni insanı yaratmak da o çocuğun emeklemekten ayağa kalkmaya geçişi gibidir. Bir çocuk aynı zamanda çok hızlı kavrar, çok hızlı şekillenir. Bir yoksul
çocuğa olanak açın neler yapacağını gördüğünüzde insana
olan güveniniz, inancınız, hayranlığınız bir kat daha artar.
Çünkü çocuk yerinde durmayan sürekli gelişen, beyni
sünger gibi sürekli çekendir.

Müzikle Çocuklarımızı Şekilendirmek
Sovyetler Birliği'nde yeni bir toplumun kuruluşunda
kim ön plana çıkıyorsa, müzik o kesime hitap etti,
onlar için yazıldı. Fabrikalarda dahi müzik kursları
açıldı. Öyle bir hale geldi ki, belli bir aşamadan sonra
bir müzik aletini iyi-kötü çalamayan tek bir kişi
kalmadı neredeyse. Çünkü sosyalistler müziğin bir
çocuğun kendini ifade etme becerisini, yaratıcılığını,
estetik duygusunu geliştirdiğini biliyordu.
Çocukta müzik yeteneği doğuştan başlar. Doğumundan itibaren sese tepki verir. Ailesinin ayak seslerini
tanır. Ağlamalarla ve ses tonunu yükseltip alçaltarak
mutluluğunu ve mutsuzluğunu ifade eder. Ses ve dil gelişiminde de etkisi çok büyüktür müziğin.
Bazı araştırmacılara göre; çocukların şarkı ve mırıldanmalarını dinleyerek, orijinal dans ve oyunlara uyma
çabalarını izleyerek, müziğe karşı doğuştan duyarlı olduklarını görebilirsiniz. Bu doğal yetenek evrenseldir

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

ve her toplumun ferdi olan çocukta doğuştan vardır.
Özetle bebekler, sesleri algılamada ve müzikal bir sese
dikkat göstermede, şaşırtıcı bir şekilde yetişkinlere
benzer yeteneklere sahiptir.
Örneğin, 3-6 ay arası bebekler, müziğin geldiği kaynağa doğru dönmeye ve bundan aldığı duyguyu göstermeye başlar. Örneğin bir çocuk üzüntülü bir müziğe
göre yüz ifadesini değiştirir. Hareketli bir şarkıya görede
yüzü güler, ellerini çırpmaya başlar.
4-5 yaşlarında çocuklarda müziğe artık, bir de hareketler dans girer, bu sosyal yaşamına da etkide bulunur
çocuğun. Birlikte halk oyunları çiftetelli , her türlü
oyunu öğrenmeye çalışır.
Dikkat edin, televizyonlardaki reklamlar özellikle
çocukların ilgisini çeker. Düzen tam da bunu ister.
Çocuk o kanalın değişmemesi için çığlıklar atar ve o
reklam izlenir örneğin. Çocuk dansa, müziğe karşı çok
duyarlıdır.
Sovyetler Birliği'nde çocuklar için inanılmaz sayıda
şarkı bestelendi. Klasik besteciler de; konulu, temalı
besteye yöneldiler. Sanat bir toplumu şekillendirmek
için çok önemli bir değerdir. Çizgi filmler, müzikler her
şey yeni insanın şekillenmesi içindi.
Müziklerde dostluk, arkadaşlık, vatanseverlik duyguları
işlendi. Dayanışmanın, paylaşmanın da sesidir müzik.
Çocuk birlikte söylediği bir şarkıdan haz alır. Çocuklar
sokaklarda oynadığı oyunları dahi bir müzik ritmi gibi
okurlar. Çocuğa çaldığı bir enstrüman, aynı zamanda
beste yapma özelliği de kazandırır. Bu da onun yaratıcılığını
geliştirir. Yaratıcı olması için gözlemlenmesi gerekir.
Gözlemledikçe kendi ülkesini kendi halkını, kendi
annesini, arkadaşını görecektir. Onun acılarını, sevincini
görecek yazacak ve besteleyecektir. Müzik aynı zamanda
dünyayı görme gözü açar ruhunda ve beyninde.
Biz müziğe, çocuklarımıza gerçekleri öğretme aracı
olarak da bakarız. Bakın türkülerimize acıyı, aşkı, özlemi,
vefayı anlatır. Bütün bunlar gözlemleyerek ve hissederek
yazılır. İşte biz bunu daha küçük yaşta çocuklarımıza katabiliriz. Müziğin o güzel tınısını kulağında duydukça, yü-

Hatay’da Grup Yorum Konser
Çalışmaları Coşkuyla Devam Etti
Grup Yorum konser çalışmaları son güne kadar tüm
hızıyla devam etti. 16 Şubat’ta Samandağ Abdullah Cömert Parkı’nda (Oytun Alanı) konsere çağrı masası
açıldı. Halk tarafından masaya yoğun ilgi vardı. Grup Yorum önlükleri ve Yorum müziği eşliğinde 22 konser bileti
ve 500 el ilanı verildi. Masa 4 saat açık kaldı.
Yine aynı gün Armutlu Mahallesi’nde de 5 saat boyunca masa açılıp birçok bildiri dağıtılırken, Samandağ
Karaçay Bedii Sabuncu Lisesi’nde 2 kişi Grup Yorum
konseri için 200’den fazla el ilanı dağıttı. 4 bilet sattı.
Bir sonraki gün de Armutlu Mahallesi’nde konser
için masa açıldı. Birçok el ilanının dağıtıldığı masada

reğinde hissettikçe zenginleşecektir.
Çocuklarımıza kendi müziklerini, kendi bestelerini
yapma fırsatı da tanımalıyız, bu konuda önlerini açmalıyız.
Çocuklarımızın; yaşamı, dünyayı tanımaları için onların
gözünden, onların dilinden anlatabilmenin bir yolu da
müziktir.
Bir çocuk için vatan, mahallesidir. Bir çocuk için
sevgi, annesidir, en yakın arkadaşıdır. Bir çocuk için
müzik sokakta oynadığı oyunlardır, düğünlerde söylenen
şarkılardır. Çocuk en çok sevdiğine sahip çıkar. Çocuk
diyerek geçmeyin, onları elinden aldığınızda o dişleri
öyle bir sıkar ki, o gözlerden korkarsınız, o gözlerden
umut alırsınız, içinizi titretir.
Çocuklarımızı düzen, müzikle şekillendiriyor. İlkokul
çocukları çok hızlı şarkı ezberlerler, bütün o televizyondaki
pespaye şarkıları ezbere bilirler ve o sanatçılar gibi giyinme
özentisine girerler, onlar gibi dans etmeye çalışırlar.
Çocuklarımızı bu düzenin kirletmesine izin vermeyelim. Onlara; sen dinleyen değil söyleyen olmalısın,
sen o aletleri çalan olmalısın. Sen senin beynini ve
ruhunu, ülkeni, mahalleni geliştirecek şarkılar söylemelisin
demeliyiz. Bunu gözlerimizle, dilimizle, söylediğimiz
şarkılarla, emekle onlara anlatabilmeliyiz.
O dinledikleri müzikte o çocuklarımıza bir gelecek
yoktur. O gözleri kara zeytin gözlü, deniz gibi mavi
gözlü, ela gözlü, yeşil gözlü; uğruna canlar verilesi çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Devrimciler
onlara güzel bir dünya bırakmak için mücadele ediyor.
Bu mücadele içinde onlar da olmalı, müzikten, spora,
resimden, örgütlenme çalışmalarına kadar. Çağan Irmak'ın
Ulak adlı filminde çocukların nasıl örgütlendiklerini izlemişizdir. Çocuk, inanır ve güvenirse zalime karşı sevdiklerini gözü gibi korur.
Çocuklarımızı müzikle tanıştıralım, o müziğin sesinde,
sözlerinde yeni bir dünyayı gösterelim!
Grup Yorum bunun adımlarını koroyla atmıştır, bunu
bütün mahallerimize yayalım! Geleceği kuracak olanlar
o gözler ve ellerdir bunu unutmayalım!
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3 konser bileti ve 5 Yürüyüş dergisi ulaştırıldı. Aynı
gün Samandağ’da da konser için masa açıldı. Masaya
eski bir Grup Yorum korosu öğrencisi ve gönüllü bir
genç gelerek bildiri dağıtımına yardım etti. 3 saat açık
kalan masada 9 bilet,1000 adet bildiri ve 5 adet
Yürüyüş dergisi dağıtıldı.
19 Şubat’ta da Samandağ Abdullah Cömert
Parkı’nda çağrı masasına devam edildi. Liseliler her
zamanki gibi coşkulu halleriyle masayı şenlendirdiler.
Masada 1000 adet bildiri dağıtıldı. Aynı gün Armutlu Mahallesi’nde açılan masada bir çok bildiri, 5
Yürüyüş dergisi, 4 Tavır dergisi ve 2 bilet dağıtıldı.
Aynı gün 2 kişi Selim Nevzat Şahin ve Necmi Asfuroğlu Liseleri önünde 15.00-16.00 arasında Grup Yorum konseri için el ilanı dağıttı.
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“Devrimci mücadele ve savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”
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aS va YENİ MEVZİLER YARATANDIR!
Savaş çok boyutlu ve hedefi kaçırmadan, hedefine ulaşmak için kullanılan
yol-yöntemlerdir. İşte savaşın içinde,
düşmanla karşı karşıya kaldığımız her
yerde birer mevzidir. Daha çok savaş
filmlerinden, savaş kitaplarından aşina
olduğumuz bir kelimedir mevzi.
Bulunduğumuz yeri mevzi kılan
mücadelemizi büyütme, örgütlenmemizi güçlendirme, ideolojimizi savunma ve devrimdeki kararlılığımızdır. Bu yüzden bulunduğumuz her
yer mevzidir.
Ve o mevziyi terk etmezsek, direnişimizi hakkımızı alana kadar sürdürürsek, asla pes etmezsek işte o
zaman kazanırız.
Mevzi savaşı düşmana karşı dik
durmaktır. Savaşma kararlılığı ve
uzlaşmamadır.
“İdeolojide ve savaşta dik durmayanlar, hiçbir iddianın sahibi olamazlar. Dik durmak bedel ödemektir.
Dik durmak bedel ödemeyi göze almaktır. Büyük saldırılar bedel ödemeden savuşturulmaz.”
Evet, Dayımızında sözleriyle, büyük saldırıları savuşturmak için mevzi
savaşlarımızda dik durup, sonuna
kadar bedeller doğrultusunda savaşmak. İşte tek gerçek ve yaratılan geleneklerimizin ardındaki değerler.
Hapishaneler devrimciler için en
önemli mevzidir. F tipleri, hücreler,
tredmanlar, siyasi kimliğimizi teslim
alma mücadelesinde en önemli mevzimizdir. Yedi yıl süren büyük direnişimizi bedellerle, tek kişi de kalsak,
kazanma kararlılığıyla “Sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar” diyerek

sürdürdük ve zafere ulaştık.
Cenazelerimiz birer değerdir. Şehitlerimize layık olmalıdır. Özellikle
son yıllarda düşmanın tahammülsüzleştiği cenaze törenlerimizde birer
mevzidir. Sibel Yalçın’dan sonra Hasan Ferit’in, Günay’ın cenazeleri en
önemli ve büyük mevzi savaşlarına
çevrildi. Bedellerle, barikat barikat
direnerek, düşmana her seferinde cüretle, direnişle, militanlıkla geri adım
attırdık. Mevzi savaşındaki en önemli
şey düşmana geri adım attırmaktır.
Geri çekilmeden, bıkmadan, usanmadan yeni direnişler, yeni mevziler
yaratır mevzi savaşı. Kazanılan her
mevzi yeni gelenekler yaratır. Devrime bir adım daha yaklaştırır.
Saldırıların, baskıların olduğu her
yer devrimciler için direniş mevzisidir.
Edirne’ye bir açıklama yapmak
için gitmiştik. TEM otoban gişelerinden şehre girişe izin verilmeyince
beş gün gişelerde direniş devam etti.
15 günlüğüne Ankara Abdi İpekçi
Parkı’nda büyük direnişe destek için
çadır açılmaya gidildi. İlk gün defalarca saldırıya uğradık. Eylemimiz
3 yıl dört ay devam etti.
Ankara’ya F tipi hücre hapishaneleri protesto etmek için, 2000 yılında yürüyüşe geçtiğimizde, günde
3-4 kere saldırıya uğrayıp, her geçilen
ilde gözaltına alındık. Ama hedef
Ankara’ydı. Bedeller pahasına ulaştık
Ankara’ya.
Cengiz Soydaş, hücrelere zorla
götürülen ölüm orucu savaşçılarının
ölümlerini engellemek için, her yolu

Hasan Ferit Mahkemesine Çağrı

23 Duruşmadır Adalet Arıyoruz!
Hasan Ferit Gedik uyuşturucu çeteleri tarafından
katledileli 2,5 yıl geçti. Mahkeme 23 duruşmadır katilleri aklamak için çaba harcıyor. 23 duruşmadır Hasan
Ferit’in yoldaşları adalet için mücadele ediyor. Hasan
Ferit katledilmeden hemen önce bir yoldaşına ”kaybolma gözüm üzerinde” demişti. Bu söz bize Hasan

deneyen düşmanı yenip, yeni başlayan
güne Merhaba! diyerek bir newroz
sabahında ölümsüzleşti.
Ölüm orucu direnişinin büyük
bölümünde yalnız olan Melek Birsen
kararlılığı ve zafere olan inancıyla
düşmanı alt ederek kahramanlaştı.
Kanser hastası olan Güler Zere’nin
tedavi edilmesi için başlatılan kampanya, aylara varan bir mevzi savaşına
dönüştü.
Ali Yıldız’ın cenazesini alabilmek
için, Türkan Albayrak ve Cansel Malatyalı haksız yere işlerinden atıldıkları
için, aylara varan direnişleri, Kazova
işçilerinin işleri için başladıkları grevleri, kendi fabrikalarını açıp kooperatife dönüştürülen, mevzi içinde
mevziler yaratılan direnişleri gibi…
Her yer mevzi savaşıdır. Her mevzi haklılığımız, ideolojimiz, kararlılığımız ve devrim için örgütlülüğümüze hizmet eder.
Tek de kalsak, ki en büyük örnek
Niyazi Aydın’dır. Çalıştığı alanda,
bölgede devrimci potansiyel yoksa
yaratacağız, varsa örgütleyeceğiz,
büyütecek düşmana vuracağız.
Unutmayalım; tek olmak veya
örgütlülüğün olması-olmaması değil,
her yere mevzi gözüyle bakıp, yeni
mevziler yaratmaktır önemli olan.
Unutmayacağız; bulunduğumuz
her yer mevzidir.
Unutmayacağız, örgüt gibi düşünüp, yapılması gerekeni yapacak ve
çoğalacağız. Son söz için Dayımıza
kulak verelim:
GERİSİ HAYAT!..

Ferit’in emanetidir. Hasan Ferit için adalet mücadelemizde bu söz bizim pusulamızdır. Tüm halkımızı mahkemeyi sahiplenmeye Kartal Adliyesi’ne bekliyoruz.
Unutmayın Hasan Ferit diyor ki; “Gözüm Üzerinizde”

Tarih: 29 Şubat
SAAT: 10.00
Yer: Kartal Adliyesi

Halk Cephesi

15. DİSK Genel Kurulu;
ÇÜRÜMÜŞ PATRON SENDİKACILIĞININ SONU
ÇÖZÜM DEVRİMCİ SENDİKACILIKTADIR
-BİRİNCİ BÖLÜMDİSK’in 15. Genel Kurulu, patron
sendikacılığının iflasının da ilanı
oldu. Salonun dışıyla, içiyle bu tablo
açık ve çarpıcıdır.
DİSK Genel Kurulu’nda sonu
gelen; esasında Kürt milliyetçilerin,
reformizmin, oportünizmin sendikal
anlayışıdır. İşçi düşmanı AKP’nin
Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’yu
genel kurula davet eden Kürt milliyetçiliğinin, reformizmin ve oportünizmin uzlaşmacı teslimiyetçiliğidir.
Bu siyasetlerin uzlaşmacılıklarıteslimiyetçilikleri DİSK içinde sürecektir. KESK’i bugünkü haline getirmişler, yani bir sendika olarak bitirmişler ve şimdi de DİSK’le birlikte
biteceklerdir.
Biz patron sendikacılığına karşı
savaş açtığımızda “bu sendikacılık
bitmiştir” demiştik. Bu genel kurul,
bitişlerinin ilanıdır.
DİSK, bundan sonra en kötü haliyle bir işçi örgütü olmanın ötesinde
Kürt milliyetçi hareketin uzlaşmacı
politikalarının altına imza atmaktan
başka bir işe yaramayacaktır.
Bu bitiş bir anda olmamıştır. Reformist, uzlaşmacı, teslimiyetçi sendikacılık derinleşerek patron sendikacılığına, işçi düşmanlığına uzanmıştır.
Biten bu sendikacılıktır. Bunun
için kimse umutsuzluğa kapılmamalıdır. Çözüm devrimci sendikacılıktadır. Devrimci politikalardadır.

Salonun Dışında İşçiler,
İşçilerin Önünde Barikat

Olan Polisler,
Salonun İçinde Patron
Sendikacıları... Bu Tablo,
Bitişin Tablosudur
Salonun hemen önünde çevik
kuvvet polisleri güvenlik almış. Neyin
güvenliği, kime karşı kimi koruyorlar?
Adeta barikat örmüşler. Devrimci
işçilere, DİH’lilere ve işçilere karşıdır
bu barikat. Patron sendikacıları rahatsız edilmesin diyedir bu barikat.
Protesto edilmesinler, eleştiri almasınlar, gerçekler dile getirilmesin diyedir bu barikat.
Tek barikat değil bu. Bir de Genel-İş ve Halkevciler’den oluşan bir
badigartlar grubu bekliyor 5 yıldızlı
otelin kapısını.
İçeriye sadece davetliler giriyor.
Davetliler kim? Bunu belirleyen
kim? Patron sendikacıları. Delegeler
ve “özel konuklar” dışında davetli
de yok. Davetlileri belirleyen ölçü
işçi dostu olup olmamaları değil,
patron sendikacılarına uygun olup
olmamaları.
Salona sokulmayan DİH’li işçiler
otelin önünde bir çadır kurmuşlar.
Ellerinde pankartları, dövizleri, üzerlerinde kırmızı önlükler, patron sendikacılarını protesto ediyorlar. “Oya
Baydak İşe Geri Alınsın” diyorlar.

Oya Baydak Kim?
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasında çalışan bir temizlik işçisi. Genel-İş Sendikası Oya Baydak’ı işten
attı. Bir işçiyi işinden, aşından etti.
İşten atılan işçisine sahip çıkması

gereken Genel-İş Sendikası, kendi
çalışanı olan işçiyi işten attı. Bu
haksızlığa karşı Oya Baydak yaklaşık
235 gündür direniyor. Tek talebi var;
işe geri alınmak. DİSK önünde başladığı direnişin sesini duyurmak için
her yere taşıdı. Gün oldu DİSK Başkanlar Kurulu toplantısının yapıldığı
Bolu’daydı, gün oldu patron sendikacılarının bir toplantısında ve gün
oldu DİSK 15. Genel Kurulu’nun
yapıldığı Pendik Green Park Otel’in
önünde. Açlık grevleri yaptı. İşi için
direnen Oya Baydak’ın sesini boğmak için linç saldırısı gerçekleştirdi
patron sendikacıları. Tehditler etti.
Hakkında yalanlar söyledi. Oya Baydak direnmeye devam etti.
Oya Baydak sadece işi için değil,
patron sendikacılığına karşı da direniyor.
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5 Yıldızlı Green Park
Otel’de Genel Kurul
Yapanlar, Genel Kurul’a
Süleyman Soyluları
Davet Ederler
Bir öğün yemeği 90 TL, bir gecelik konaklaması 340 TL olan 5
yıldızlı bir otel Pendik Green Park...
Ülkemiz koşullarında bir işçi böyle
bir otele hayatı boyunca tatil yapmak
için, bir gece de olsa dinlenmek için
gitmemiştir, gidemez de... Patron
sendikacılarının yönetiminde olduğu
bir sendikada işçiler genel kurullar
için de gidemezler buralara. Zaten
patron sendikacıları işçiler gelmesin
diye 5 yıldızlı otelleri tercih ederler.
Böylesi lüks otellerde genel kurul
yapılmasını eleştirenlere DİSK Genel
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu “5 yıldızlı
Green Park Otel’in maliyetiyle bir
kültür merkezinde yapılacak genel
kurulun maliyetinin aynı olduğunu”
söyleyerek cevap veriyor.
Bakın cevaba. Her şeye para, ma-
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liyet olarak bakıyor. Temel ölçüsü
bu. Kaldı ki söylediği de yalandan
ibaret. 5 yıldızlı bir otelde 3 gün,
350 kişi için yer ayırtılıyor.
Dedik ya temel ölçüleri bu; maliyet, para” 5 yıldızlı otellere para
aktarmaktan çekinmeyenler, örneğin
İstanbul’da merkezi 1 Mayıslarda,
ya da merkezi mitinglerde, ya da işçilerin eğitimleriyle ilgili durumlarda
hemen “çok maliyetli olduğu”nu hatırlarlar. “Merkezi 1 Mayıs’a gerek
yok, herkes bulunduğu ilde kutlasın
1 Mayıs’ı, diğer illerden işçileri
miting için taşımaya gerek yok” derler. Politikalarını belirleyen de para
ve maliyettir.

Tek Dertleri Seçimdir,
Koltuktur! İşçinin
Çıkarları Değil
Kendi Çıkarlarıdır

Sayı: 510
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28 Şubat
2016

40

Bir işçi sendikasının, hele ki bu
sendika devrimci, muhalif sendika
olduğu iddiasındaysa genel kurulunda
neler olur? Ya da neler olmaz?
İşçiler olur, sendikacılar olur, delegeler olur, demokratik kitle örgütleri,
emekten, halktan yana devrimci örgütlerin temsilcileri olur, şehit ve
tutsak aileleri olur...
Patronlar, düzen partilerinin yöneticileri, temsilcileri, iktidardaki hükümetin temsilcileri, işkenceciler, faşistler olmaz. Örneğin işçi düşmanı,
halk düşmanı, emperyalizm işbirlikçisi AKP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu olmaz.
Genel Kurul’un düzenlendiği salonda başta işçilerin ve halkın değişik
kesimlerinin taleplerinin olduğu pankartlar, dövizler olur.
Reformist, düzeniçi, işçi sınıfını
halkın mücadelesinden koparan çarpık
anlayışı temsil eden pankartlar, dövizler olmaz.
İşçi sınıfı mücadelesinin sorunları
tartışılır, çözümler tartışılır, önergeler
ve kararlar alınır. Bunun için yarışılır,
canlı ve dinamik olur genel kurullar.
Koltuk kavgaları, ayak oyunları,
kişisel hesaplar olmaz.
Eleştiriye açık olur, önerilere açık
olur, konuşmaya açık olur.

Eleştirene, konuşana saldırı olmaz.
Örneğin patron sendikacılarını protesto eden, Oya Baydak’ın işe geri
alınmasını isteyen dövizler taşıyan
Devrimci İşçi Hareketi üyesi 5 işçi
patron sendikacıları tarafından tartaklanarak dışarı atıldılar. Yine bu
patron sendikacılarının şikayeti üzerine de polis tarafından gözaltına
alındılar. Ama patron sendikacıları
işçi düşmanı AKP’nin Bakanı Süleyman Soylu’yu kapıda yerlere eğilerek karşıladılar.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko
herkesin gözleri önünde, AKP’nin
Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’yu
protesto eden işçileri susturmaya çalıştı. İşçi düşmanı bakanın çekip gitmesine engel olamayan Kani Beko,
bakanın protesto edilmesini eleştirerek
“keşke kendisini dinleseydik, ne söyleyecek merak ediyoruz” dedi.
Patron sendikacısı, davet ettiği
işçi düşmanı AKP bakanının protesto
edilmeyeceğinden o kadar emin ki
herkesi kendisi gibi sanıyor.
DİSK’in 15. Genel Kurulu’nda
olması gerekenler değil olmaması
gerekenler vardı.
Elbette olanlar, olmayanlar birer
sonuçtur. Devrimci sendikacılığın ya
da patron sendikacılığının sonuçlarıdır. Temeli ideolojiktir. İşçi sınıfının
ideolojisi ya da burjuvazinin ideolojisini yansıtır.
Devrimci sendikacılık işçi sınıfı
ideolojisine dayanır. Bunun için işçilere açıktır, gücünü işçiden alır.
Eleştiriye ve tartışmaya açıktır, gücünü ideolojisinden alır. Koltuk değil
işçi sınıfının çıkarlarıdır esas olan.
Patron sendikacılığı burjuva ideolojisine dayanır. İşçilerden kaçar, ondan korkar, patronlara, düzen partilerine açıktır. Gücünü onlardan alır.

DİSK’teki Kavga,
Sendikal Anlayış
Kavgasıdır! Patron
Sendikacılığı ile Devrimci
Sendikacılık Kavgasıdır!
Çözüm Bu Kavgadadır
DİSK’in 15. Genel Kurulu sonrası
yapılan pek çok değerlendirme, gerçeğin özünü ortaya koymayan de-

ğerlendirmelerdir ve dolayısıyla çözüm sağlamayacak değerlendirmelerdir. Bu değerlendirmeler DİSK
yönetimi listesi üzerinden yapılmaktadır. Bir tarafta Genel-İş, Dev Sağlık-İş, Limter-İş, Lastik-İş diğer tarafta
ise Birleşik Metal-İş, Sosyal-İş, Nakliyat-İş.
“DİSK'te yaşanan tartışmanın iki
ana damarı bulunuyor.”
“Tartışmaların eksenin bir tarafta
Birleşik Metal-İş, Sosyal-İş ve Nakliyat-İş var. Bu sendikaların uzun
yıllardır başkanlığında bulunan isimlere bakıldığında DİSK Genel Kurulu’nun son günü başkanlık adaylığından çekilen Adnan Serdaroğlu'nun ve Sosyal-İş Başkanı Metin
Ebetürk’ün Birleşik Haziran Hareketi’nin kuruluşunda imzacı olduğu
görülüyor. İki sendika başkanının
yanında yer alan Nakliyat-İş Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun ise
Hikmet Kıvılcımlı’nın milliyetçi tezlerini savunan Halkın Kurtuluşu Partisi’nin önde gelenlerinden olduğu
gizlenmiyor.” (H. Burak Öz / Çağdaş
Ses - DİSK’te Yaşanan HDP’ye Karşı
BHH Tartışması mı?)
Hayır, DİSK’teki tartışma HDP,
BHH tartışması değildir. Bu, yüzeyde
olan tartışmadır. Bu tartışmada çözüm
yoktur. Bu tartışma düzeniçi bir tartışmadır. Bakmayın “sınıf ve kitle
sendikacılığı” laflarına. Bakmayın
“işçi sınıfının çıkarları” söylemlerine
ya da “DİSK’in değerlerine sahibiz”
ifadelerine. Gerçekler açıktır.
DİSK Genel Başkanlığı’na adaylığını koyan ve genel kurulu terk
eden Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu,
DİSK’te yaşanan tartışmayı şöyle
değerlendiriyor:
“DİSK’te bir koordinasyonsuzluk
ve öngörüsüzlük sorunu var. Becerisizlik var, acemice davranışlar var.
İşçilerle ilgili sınıfsal politikaların
uygulanmasında sorunlar var. Kitle
ve sınıf sendikacılığı ilkelerine uygun
olmayan sorunlar var. Biz bu tür sorunların ortadan kaldırılması için
bütün sendikalarla birlikte konsensüs
halinde bir liste oluşturulması ve
metal işçilerinin de en yetkili pozisyonda görev alması için aday ol-
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muştuk.” (Genel Kurulu Terk Eden
Başkanlar Aydınlık’a Konuştu - 18
Şubat 2016)
Sosyal-İş Genel Başkanı Metin
Ebetürk de genel kurul sonrası yaptığı
değerlendirmede “DİSK’in kuruluş
ilkelerine bağlıyız” diyerek “Birleşik
Metal-İş Sendikası, DİSK’in kurucu
sendikalarından biridir. Birleşik Metal-İş, Kemal Türkler’in sendikasının
devamıdır. Aynı ilkelerle, aynı anlayışla, aynı politikalarla DİSK’e bakışını sürdürür.” açıklaması yaptı.
Tartışmanın diğer tarafında yer
alan ve genel kurulda DİSK Genel
Sekreteri seçilen Dev-Sağlık-İş Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı
açıklamada şunları söylüyor:
“DİSK kararları hatırlatılarak
iktidar tarafından tabanda yaratılan
şovenist eğilimlere teslim olmak yerine işçi sınıfının birliği ve kardeşliği
ekseninde politikleşmesi için etkili
bir DİSK programı oluşturmak gerekliliği, kürsüden genel başkanımız
tarafından dile getirilmiştir." (H. Burak Öz / Çağdaş Ses - DİSK’te Yaşanan HDP’ye Karşı BHH Tartışması
mı?)
Halkevci Çerkezoğlu patron sendikacılığını karşı tarafı “şovenist eğilimler” taşımakla suçlayarak örtbas
etmeye çalışıyor. Yok “işçi sınıfının
birliği ve kardeşliği”ymiş, yok “politikleşmesi”ymiş... Nerede siz, nerede
işçi sınıfının birliği ve politikleşmesi...
Milliyetçi politikaların maşası olmuşlardır, onlara teslim olmuşlardır,
ne için? Koltuk için, yönetimde biriki yer almak için...
Diğer yandan DİSK yönetimine
aday olan Adnan Serdaroğlu’nun da
sınıf ve kitle sendikacılığıyla, devrimci sendikacılıkla uzaktan yakından
bir ilgisi yoktur. Bunlar sınıf ve kitle
sendikacılığını ancak yönetimlere
gelmedikleri zaman hatırlarlar. Gerçek
yüzlerini gizlemek için kullanırlar.
Tarihleri ortadadır. Kani Bekolara
karşı sınıf ve kitle sendikacılığından
söz eden Adnan Serdaroğlu, 2012
yılında DİSK Genel Sekreteri olduğu
süreçte Yürüyüş dergisindeki eleştirilerimiz üzerine DİSK ve bağlı sendikaları “Yürüyüş dergisine karşı

tavır almaya, ilişkilerini gözden geçirmeye ve tepki göstermeye” çağırmıştı.
Adnan Serdaroğlu’nu bize tavır
almaya yönelten eleştirilerimiz neydi?
“Emperyalizmin de desteğiyle AKP
iktidarı işçi sınıfının kazanılmış haklarına da el koyuyor. Buna karşı sendikalar ne yapıyor? DİSK nerede?
Birleşik Metal-İş nerede?” diye sormuşuz. “Uzlaşmacılık çözüm değil,
direnmek dışında bir yol yoktur” demişiz. “İçi boş, uzlaşmacı, icazetçi,
işçiyi oyalayan, aldatmaya çalışan,
ona güvenmeyen sendikacılıkla savaşacağız. İşçi sınıfı bu anlayışlardan
kurtulmadığı sürece, bu anlayışları
ideolojik olarak mahkum etmediği
sürece güç kazanamayız. Patronların
ve düzen partilerinin baskılarını püskürtemeyiz. Hak alamayız.” demişiz.
Söylediklerimiz pratikte kendini
pek çok kez ispatladı.
Örnek mi? Ocak-Şubat 2015 tarihinde metal iş kolunda örgütlü bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası’na
üye yaklaşık 15.000 işçi grev kararı
aldı. AKP hükümeti “milli güvenlik”
gerekçesiyle grevi erteledi. Aslında
fiilen grevi yasaklamış oldu. İşçilerin
karşısında “gemileri yaktık, geri
dönüş yok” diyerek AKP’nin yasağını
tanımayacağını söyleyen Birleşik
Metal-İş yöneticileri, topladıkları
Başkanlar Kurulu’nda işçilere söylediklerinin aksine direnişi bitirme
kararı aldılar. İşte yaptıkları sendikacılık buydu. Mahkum ettiğimiz
sendikacılık buydu.
Oysa icazetçi, bürokrat, patron
sendikacılarının yapmadığını, yapamadığını metal işçileri yaptılar.
2015 yılı Mayıs ayında Renault,
Tofaş, Ford Otosan, Arçelik işçilerinin
tüm yasaklamalara, patron sendikacılarının patronlarla, devletle el ele
direnişi kırma çabalarına karşılık direnmenin meşruluğundan aldıkları
güçle estirdikleri fırtına... Bütün sınırları alt-üst ettiler. Ne devletin yasaklamalarına, ne patronların insafına,
ne de patron sendikacılarına güvendiler. Direndiler.
Savunduğumuz buydu, söylediğimiz buydu.

İşte Adnan Serdaroğlu’nun tahammül edemediği bu gerçeklerdir.
En küçük bir söyleme dahi tahammül
edemiyor. İdeolojik mücadeleden kaçıyor, korkuyor. Bunun yerine ne
yapıyor? Yürüyüş dergisine “tavır
almaya, ilişkilerini gözden geçirmeye,
tepki göstermeye” çağırıyor.
Adnan Serdaroğlu işçisine de tahammül edemez. Eleştiriye gelemez.
Ne de olsa koca başkandır...
2012 yılında Asil Çelik’te yaşananlar hafızalardadır. İşten atılan
sendika üyelerine sahip çıkmadılar.
Direnişlerinden de rahatsız oldular.
“İşime dönmek istiyorum” diyerek
243 gün direnen bir işçinin direnişini
kınayan bir sendikacıdır Adnan Serdaroğlu.
Adnan Serdaroğlu bunları eleştirdiğimiz için rahatsız olmuştur. “Bu
nasıl bir sendikacılıktır” dedik. “Sizden devrimci sendikacılık beklemiyoruz, en azından burjuva sınırlar
içinde bir sendikacılık yapın” dedik.
İcazetçi, bürokrat, düzeniçi sendikacılıkla patron sendikacılığı arasında çok fazla bir mesafe yoktur.
Kani Bekolar, Arzu Çerkezoğlular,
Adnan Serdaroğlular... Yok aslında
birbirlerinden farkları.
DİSK’in başlangıcından bugüne
iki ana damar olmuştur: Devrimci
damar ve reformist, uzlaşmacı, revizyonist damar.
DİSK’i DİSK yapan değerleri yaratan da, “DİSK’in kuruluş ilkeleri
ve değerleri” denilen değerleri yaratan
da devrimci damardır.
Reformist, uzlaşmacı, revizyonist
damar ise patronların, faşist iktidarların açık ve zımni destekleriyle devrimci damarı tasfiye etmeye çalışmıştır. Uzlaşmacılık önce “çağdaş
sendikacılık” denen, “MGK sendikacılığı” denen çizgiye gelmiş, derinleşerek patron sendikacılığına varmıştır. Patron sendikacılığı, işçi düşmanlığında gelinen son noktadır. Bu
sendikacılar yönetimlerde kaldıkça
işçi düşmanlığının açık örneklerini
görmeye devam edeceğiz.
Mücadelemiz işte bu sendikacılık
anlayışına karşıdır.
-SÜRECEK-
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TAYAD 30. YIL GECESİ ve KOLEKTİVİZM
Tayad’lı Aileler
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TAYAD'ın 30. Yıl gecesine hazırlanırken öncelikle geceden 4 ay
önce hangi tarihte yapılması gerektiğine bu konuda düşüncesini almamız
gereken herkese sorarak karar verdik.
Bu sırada TAYAD'ın toplantılarını
yaptığı salona kocaman bir ozalit
astık, ozalitin üst kısmında “ 30 yıl boyunca yüzlerce eylem, binlerce gözaltı, onlarca tutuklama, 11 şehit, yüzbinlerce afiş, milyonlarca bildiri,
imza kampanyaları, Ankara yürüyüşleri gerçekleştirdik. Bu onurlu
tarihi hep birlikte yarattık, hep birlikte
büyüteceğiz” alt kısmında ise "30. Yıl
Gecesine ... Gün Kaldı, Mucize Diye
Bir Şey Yoktur Her Şey Emekle
Olur" yazıyordu. Ortasında ise gün
gün yapılmış ve yapılacak olan işlerimizi yazdığımız bir takvim vardı. Bu
ozalitte yazan "kalan gün" sayısını her
gün kurumda kalan gazilerimizden birisi aksatmadan değiştiriyordu.
Başlangıç olarak tarihi belirledikten
sonra yerini belirlemek için çalışmalara başladık. En uygun yer olarak ailelerimizin kolaylıkla gelebileceği bir
yer olsun istedik. Sonunda da hep birlikte Şişli Kent Kültür Merkezi’nde karar kıldık. Yer ve zaman kesinleştikten
sonra 30. Yıl Gecesi'nin nasıl olması gerektiği ile ilgili herkesin fikrini almaya

başladık. Büyük ailemizden, tutsaklarımıza, Sanat Meclisine, Grup Yorum'a, eski TAYAD'lılara, ailelere ... Sırf
ailelerin önerilerini almak için bir yemek bile organize ettik. Gelen tüm önerileri TAYAD komitesinde değerlendirip yapılabilir olanları belirledikten
sonra bu programı nasıl örgütleyeceğimizi tartışmaya başladık. En temelde TAYAD gecelerinin olmazsa olmazı tiyatro ve koro faaliyetlerini örgütlemeliydik; fakat İstanbul koşullarında
aileleri bir araya getirip çalışma yapmak
çok zor olduğundan biz de çalışmalarımızı ailelerimize taşımak için 5 tane
bölge komitesi kurduk. Her bir komite 30. yıl gecesi için kendi bölgesinde
bir tiyatro çalıştı. Her bir tiyatro ekibi
TAYAD şehitlerinden birisinin adıyla
kuruldu; Özlem Durakcan Tiyatro Ekibi, Şenay & Gülsüman Tiyatro Ekibi,
Canan & Zehra Tiyatro Ekibi, Hasan
Beyaz Tiyatro Ekibi. Bu 4 komite
farklı farklı tiyatro oyunları çalışırken
aynı zamanda hep birlikte belirlenmiş
olan; Aman Dostlar, Kavuşma ve TAYAD Türküsü parçalarını çalıştı. İlk zamanlarda bir araya gelmek zor olsa da
bütün komiteler çalışmalarını düzenli bir
şekilde yapmaya başladı. Her bir komitemize hedefler belirledik; yeni insan
katma, tiyatro çıkarma, koro çalışma-

sı, aile ziyaretleri, kitle çalışması. Bütün komitelerimiz bu maddelerin hepsini yerine getiremese de aile ziyaretleri, tiyatro ve koro çalışmaları ve yeni
insan katma hedeflerimiz gerçekleşti.
Bu çalışmalar boyunca TAYAD'lılar her
bir bölge komitesinde en az 1 kişiyi TAYAD çalışmalarına katmayı başardılar.
Önceden hazırladığımız şehit ve tutsak
aileleri adreslerini bilgisayar ortamında adreslere göre 5 bölgeye bölüştürdük
ve her bölgeye bu listeleri dağıttık. Böylece her bölge komitesi kendi bölgesindeki şehit ve tutsak ailelerimizin adreslerini öğrenmiş oldu.
Bölge komitelerine ek olarak oluşturduğumuz aydınlar ve basın komitesi, tutsaklarımız komitesi, sergi
komitesi, görsel komitesi, karikatür
yarışması komitesi, belgesel komitesi bulunuyordu. Bu komiteler tam olarak istediğimiz gibi çalışmasa da geceye kadar görevlerini yerine getirdiler. Gecenin davetiyelerini Bakırköy
Özgür Tutsakları gönderdi, TAYAD'lılar bunu kart haline getirdi.
Davetiyelerin içerisinde yazan şiir, 30
yıl önce TAYAD'lı bir ananın evladına yazdığı ve TAYAD kitabında yayınlanmış olan şiirdi. Yani gecenin örgütlenmesine 30 yıl önceki TAYAD'lılar da katıldılar. Afişler defa-
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larca kez TAYAD toplantılarında değerlendirilip düzeltilip hazır hale getirildi. TAYAD'ın 30. Yıl Belgeseli
için yapılan çalışmalar da aynı şekilde kolektif bir şekilde yapıldı. Bir çok
kişiden belge ve fotoğraflar toplandı,
birçok yere haber yollandı, görüntüler elde edildi. Görüntüler için İngiltere'deki bir dostumuzu BBC'nin arşiv bölümüyle bile temasa geçirdik.
Gecede izleyenlerin koltuklarına tek
tek hediye olarak bırakılan TAYAD 30.
Yıl fularlarını Sevgi Erdoğan'ın sunduğu 89 yılındaki “Onurları Onurumuzdur” gecesinde gördük ve oradan
aklımıza geldi. Fularların tasarımında
'84 ölüm orucunun ve TAYAD'ın simgesi 4 karanfil olmalıydı. Fularların bezini Okmeydanı Halk Meclisi alıp kesimini yaptırdı. Kalıbını TAYAD'lıların bir dostu ücretsiz sağladı, dikimini DirenKazova İşçileri baskısını ise
Hasan Ferit Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi'nde tedavi görenler
yaptı. Gece için tüm şehit ailelerine tek
tek protokol damgalı davetiyeler hazırlanıp şehit ve tutsak ailelerinin isimlerinin yazdığı zarflarla dağıtıldı. Zarfların üzerine isimleri tek tek yazan ve
zarfları dizen yine gazilerimiz oldu. Onlar sakatlıkları ne olursa olsun her zaman çalışmalarımızın bir yerinde yer
aldılar. Bu bizim devrim iddiamızdı.
Şehit eşyaları sergimiz için internetten yapılan çağrılara ek olarak tek
tek aileler dolaşıldı, eşyalar istendi bu
eşyalar hala daha tek tek onlara teslim
ediliyor. Eşyalar alınırken eşyaların
üzerlerine kim aldı, kimden aldı, ne
aldı, ne zaman aldı bilgileri not edildi. Bu bilgilere göre aynen geri iade
ediliyor eşyalar. Eşyalarla birlikte eşyaları gelen şehitlerimizin kısa özgeçmişlerinin olduğu kartlar hazırlandı. Gece için tüm analara kırmızı karanfiller dağıtıldı. Gecede şehit ailelerinin ulaşımı için İstanbul'un 8 farklı yerinden servis güzergah ve saatleri belirlendi. Gece bittikten sonra aynı
servisler aileleri tekrar evlerine taşıdı.
Gecenin girişinde gösterilen ve ilk defa
gerçekleştirilen Gölge Tiyatrosu için
Sanat Meclisinden tiyatroculardan
destek alındı, senaryosu birlikte belirlendi, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nde

tedavi görenlerin ve İdil Kültür Merkezi çalışanlarının kolektif çalışmasıyla
gölge tiyatrosu ortaya çıktı.
Karikatür yarışması için karikatürcü Mehmet Arslan'la birlikte kurulan komite; yarışmanın şartnamesinden, ödüllerine, basılan karikatür
kitabına kadar gece-gündüz hazırlandı. Toplu el ilanı dağıtımı, afiş ve
çalınan 500'ün üzerinde kapıyla kitle çalışması tamamlandı.
Bütün bu çalışmalar zor koşullar
altında yapıldı. TAYAD'ın mevcut
yerinin yetersizliğine rağmen yeri
geldi toplantılarda ayakta bekleyenler oldu, yeri geldi iki kişinin bir araya gelip konuşabileceği 2 tane sandalyenin bile bulunmadığı zamanlar
oldu. Gazi ve şehit ailelerimizin aynı
zamanda bir yaşam alanı olan dernekte 30. yıl hazırlıklarının yoğunluğu
devam ederken bir taraftan da çamaşır yıkama, kurutma gibi işler de devam etmek zorundaydı.
30.Yıl hazırlıkları bizlere kolektivizmin ve koşullara teslim olmama
iradesinin gücünü göstermiştir. TAYAD, kitleler tarafından değer verilen, önemsenen bir kurumdur. Böylesi
bir kurumun 30. Yıl Gecesi, birçok insan için mutlaka gidilmesi gereken etkinliklerden birisidir. 30. Yıl gecesine böylesi yoğun bir katılım olmasının birinci sebebi, kitlelerin TAYAD'ın 30 yıllık mücadele tarihine
gösterdikleri saygıdır. İkinci sebebi de
TAYAD'lı Aileler’in bu 30 yıllık tarihe yakışır bir hazırlık içerisinde
yer alması ve bu çabanın kitlelere bir
çok farklı biçimde ulaşmasıdır.
Bir çalışmanın sonuç alıcı bir şekilde örgütlenmesi, o çalışmanın ne kadar kolektif bir şekilde örgütlendiğine
bağlıdır. Nitelik ve nicelik olarak sonuç
alıcı bir etkinlik ancak kolektif çalışmanın hayata geçirilmesiyle olur. TAYAD'ın 30. yılında yapılan gösterilerde, tiyatrolarda, sergilerdeki nitelik; üstün zekalı kişilerin parlak fikirleriyle değil, kolektif aklın ve emeğin "sihirli" etkisiyle ortaya çıkmıştır. Kolektivizm,
bir grup insanın biraraya gelip belirli bir
konu üzerine fikir alışverişinde bulunmasından öte bir şeydir. Kolektivizm
bir noktadan başlayarak daha fazla insana yayılan bir ruh halidir aynı za-

manda. Kolektivizm o ruh halinin kitleselleştirilmesi ve birden çok insanın
yüksek bir motivasyonla sorunlara
dair çözümler üretmesi ve hatta bunun
da ötesinde hedeflerini sürekli geliştirmesidir.
Örneğin TAYAD'ın 30. Yıl gecesindeki kolektivizme Özgür Tutsaklardan gelen mektuplar, yazılar, hikayeler, TAYAD'ın 30 yıllık tarihindeki eylemleri örgütleyenler, TAYAD'ı kuranlar, TAYAD'ın bundan
önceki gecelerini örgütleyenler, şehitlerimiz, farklı alanda çalışanlar,
halktan insanlar, taraftarlarımız, yurt
dışında sürgünde olan evlatlarımız,
TAYAD kitabını yazanlar, o kitaptaki olayları yaşayanlar ve daha birçokları dahildir.
Örneğin 30. Yıl gecesinde sahnenin
tamamını kaplayan ve üzerinde "
KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK
YENİLMEZ, BİZ DE SİZİ ÇOK SEVİYORUZ" yazılı dev pankart fikri,
şehitlerimizin her birinin ayrı ayrı çok
değerli olduğu ve her birinin gecede
mutlaka yer alması gerektiği düşünülürken, bir önceki sene Grup Yorum'un
Bağımsız Türkiye konserinde açılan
pankarttan yola çıkılarak ortaya çıkmıştır. Keza ilk defa gerçekleştirilen
gölge tiyatrosu da benzer bir kolektivizm sonucunda ortaya çıkmıştır. Dilek Doğan için çekilen videodan tutalım da "tarihi yazanlar sergisi"ne kadar
30. Yıl Gecesi’ne dair tüm bu düşünceler, şehitlerimizden başlayarak sosyalizm için mücadele eden tüm evlatlarımızın, tutsaklarımızın yarattığı geleneklerin, ortak ruh halinin örgütlenmesinin bir sonucudur.
Kolektivizm, geçmişle bugünün
en yakınımızdaki ile en uzağımızdakinin duygu ve düşünce anlamındaki
ortaklaşmasıdır. TAYAD'ın 30. yılında başarılan sadece komite tarzındaki
çalışmalarla oluşturulan dayanışma, iş
bölümü ve paylaşım değil, aynı zamanda geçmişten bugüne, şehitlerimizden taraftarlarımıza kadar oluşturulan ortak ruh halinin sonucudur.
Son olarak; bir işin başarılı olması kolektivizmin hayata geçirilmesine bağlıdır.
TAYAD'lı Aileler
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Gecekondulardan, Okullardan, Dağlardan,
Fabrikalardan, Tarlalardan Gelecek Halkımız!

5
“Gecekondulardan gelip gırtlaklarımızı kesecekler”

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

44

Küçükarmutlu’da ev
aramasına gelen polislere
“ayağına galoş giy” dediği için katledilen Dilek
Doğan’ı katleden polis, 17
Şubat tarihinde görülen
mahkemede tutuklanmadı.
Halk Cephesi’nin ADALET mücadelesi sürerken
AKP’nin katil po-lisleri,
20 Şubat’ta Küçükarmutlu’da 20 yaşındaki Yılmaz
Öztürk’ü işten evine dönerken katletti...
Gazi Mahallesi’nde Kürdistan’da yapılan katliamları protesto etmek için yürüyüş yapmak isteyen Halk
Cepheliler’e polis azgınca
saldırıyor, yürüyüş yapmasına izin vermiyor... Halk
Cepheliler bir haftadır yürüme haklarını kullanmak
için barikatlarla direniyor.
Küçükarmutlu’da evine
giden bir işçiyi katletmesi,
Gazi’de yürüyüş yapan
Cephelilere saldırması, oligarşinin korkusudur... Oligarşinin tükenişidir. Yasaklarla, katliamlarla bizi
mahallelerden söküp atamayacaklar... Mahalleler
bizimdir.

MAHALLELERDE
M AHALLELERDE
ÖRGÜTLENMEK TERCİH
DEĞİL ZORUNLULUKTUR
Bu Düzen Tüm Kurumlarıyla Çürümüştür!
Halk Meclisleri’nde
Halkın Her Kesimini Örgütleyeceğiz!
Halk, Meclislerde Sorunlarının Çözümünün
Kendinde Olduğunu Görecektir
Bütün Yoksul Gecekondular Bizim Olacak

Oligarşi tüm kurumlarıyla çürümüştür...
Başta parlamentosu olmak üzere,
yargısıyla, mahkemeleriyle, ordusuyla,
polisiyle, yasalarıyla, adaletiyle, eğitimiyle, sağlık sistemiyle... Bütün olarak
AKP sistemi çökmüştür. Halk nezdinde
bu düzenin hiçbir kurumunun meşruluğu
yoktur.
Meşru olan halktır... Meşru olan
devrimcilerdir... Bu mahallelerin kuruluşunda, her taşında, tuğlasında,
harcında devrimcilerin kanı, alınteri,
emeği vardır...
Çürüyen oligarşik düzenin karşısında kendi alternatiflerimizle varız.
Oligarşinin çürümüş, çökmüş parlamentosunun karşısına HALK
MECLİSLERİMİZLE ÇIKIYORUZ.

Halk Meclisleri, Çürümüş
Düzene Karşı Yarını
Bugünden Kuracağımız
Alternatifimizdir!
Halk Meclisi çalışmalarından tutuklanan meclis çalışanlarının tutuklanma gerekçesinde Halk Meclislerinin “devletin yapması gereken işleri
yaparak devlet gibi hareket ettiği”
belirtiliyor.
Halk Meclislerinin elbette faşist
devletle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Faşist AKP devleti halka düşman
iken, Halk Meclisleri halkın meclisidir.
Halka düşman, halk için hiçbir
şey yapmayan bu düzenin her alandaki

alternatifini bugünden yaratma çabası
içinde olan bir halk örgütlenmesidir.
Bu düzen tüm kurumlarıyla çürümüştür. Düzenin hiçbir kurumu meşru
değildir. Bugün bunun en çıplak haliyle
göründüğü yerler mahallelerdir. Faşist
AKP’nin mahallelere saldırısı bundandır.
Çünkü yoksul halkın yaşadığı mahalleler, devletin tüm saldırılarına rağmen
on yıllardır devrimcilerin yanında olmuştur. Devrimcilere destek verip düzenin saldırılarına karşı direnmiştir.
Bugün Halk Meclisleri ile düzenin
her alandaki alternatifinin biz devrimcilerin olduğunu gösteriyoruz. Faşist AKP iktidarını korkutan budur.
Biz bu düzene sadece karşı çıkmıyoruz. Her alanda düzenin alternatifi
olduğumuzu gösteriyoruz. Düzenin
alternatiflerini yaratarak kokuşmuş
düzenin dışında başka bir sistemin
olabileceğini sadece düşüncede değil,
pratikte de gösteriyoruz.
Bu düzene her türlü eleştiriyi yapıp
yine halkı bu düzenin kurumlarına
çağırmıyoruz.
Düzenden umudunu kesen halka
düzenin parlamentosunu, seçimleri
umut olarak halka göstermiyoruz.
DÜZENİN PARLAMENTOSU
ÇÜRÜMÜŞTÜR, KARŞISINA
HALK MECLİSLERİNİ ÇIKARTIYORUZ.

Halk Meclisleri
Halkın Okuludur!
Halkın en iyi okulu, mücadelenin
kendisidir. Kitleler en iyi kendi deneyleriyle öğrenir.
Halk pratik mücadele içinde kendi

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

gücünü görür. Kazanmanın
ne demek olduğunu, nasıl
kazanabileceğini kavrar.
Halk, Halk Meclisleri
ve alt örgütlenmelerinde
pratik görevler ve mücadele
içinde sonuçlar aldıkça siyasal olarak geliştiği gibi kendi gücünün de farkına varır.
Mecliste halk kendi sorunlarını
tartışarak çözümler üretecektir. Üretilen çözümleri dayanışma ve mücadele ile hayata geçirerek sorunlarını
kısmen de olsa çözdükçe yönetme
tecrübesi kazanacaktır. Halk yönetmek için oligarşinin meclisine, mahkemelerine vb. hiçbir kurumuna ihtiyacının olmadığını görecektir.
Burjuva kültürünün halkın kafasında oluşturduğu çarpık “otorite”
kavramı sarsılacak, halk bunun yerine
kendi otoritesini koyacaktır.
Bizim gibi sömürü ve zulüm düzeninde, faşizmle yönetilen ülkemizde, halkın iktidarı kurulmadan gerçek
anlamda halkın kendi kendini yönetmesi gerçekleşemez.
Halk Meclisleri pratiği ve tecrübesinde halk kendisini yönetmeyi
öğrendikçe, kendi iktidarını kurmasının mümkün olduğunu görecektir.
Halk Meclisleri, çürümüş düzene karşı yarını bugünden kuracağımız düzenin alternatifidir.
Evet, Halk Meclislerimiz ve meclis
çatısı altında faaliyet yürüten örgütlenmelerimiz, devletin halk için yapmadığı her şeyi alt örgütlenmelerinde
devrimci temelde ele alarak, halka bu
düzenin alternatifi olduğunu gösterecektir. Oligarşinin korkusu, meclislere
saldırısı bundandır. Halk Meclisleri,
düzenin yarattığı ve asla çözemeyeceği
tüm sorunların çözümünün devrimci
politikalarla mümkün olduğunun göstermektedir.

Halk Mecli̇slerini̇
Kurmak ve Yaymak
Neden Aci̇l Görevdi̇r?
Çünkü bu düzen halkın hiçbir sorununu çözemez.
Halk, dağ gibi sorunlarına çözüm

olmak üzere tüm alanlarda
meclis örgütlenmeleri kurmalıyız!

aramaktadır. Sorunlarının çözümü
ise bu düzende değil, kendi öz örgütlü
gücündedir.
Halk Meclisleri halka kendi gücünün kendinde olduğunu gösteren
bir örgütlenmedir.
Halk yüzlerce sorununun nasıl
çözüleceğinin arayışı içindedir. Güven
duyacağı, peşinden gidebileceği bir
önderlik arayışı içindedir.
Halkın aradığı güç, asıl olarak
kendisidir. Devrimci önderlik, halka
aradığı gücün kendisinde olduğunu
göstermelidir. Halk Meclislerinin
rolü de halka bunu taşımaktır.
Halkı Halk Meclisleri’nde örgütlemez ve bu sömürü düzenine karşı
mücadele ettirmezsek, asalak burjuvazi halkı bir şekilde kandırarak
tekrar düzene yedekleyecektir. Bunun
için oligarşi elinden gelen her şeyi
yapmaktadır.
Sorunlarımızın çözümü için, insanca, onurlu bir yaşam için, hak ve
özgürlüklerimizi elde etmek için, bu
düzende neyi, ne kadar elde edebileceğimizi görmek, düzenin alternatifini bulabilmek için, kendi kaderimizi ve geleceğimizi ellerimize almak
için, kendi kendimizi yönetebilmek
için, güç sahibi olabilmek için, kardeşlik, birlik ve dayanışma için, meclisler bugünün acil sorunudur, acil
görevidir.
Çünkü meclisler, halk hareketini
geliştirecek, siyasallaştıracak, ülkemizdeki devrim mücadelesi açısından
önemli mevziler haline geleceklerdir.
Meclisleri tüm mahallelerde hızla
kurmalıyız.
Meclisler, sadece mahalleler için
kurulması gereken örgütlenmeler değil; tüm alanlar için kurulması gereken
örgütlenme biçimidir.
Kitlesel, güçlü bir mücadeleyi
hayata geçirmek için mahalleler başta

Umut Biziz...
Meclisler, Umudun
Ete-Kemiğe
Bürünmesidir
Bugün hiç kimse bu düzenin adaletine güvendiğini söyleyemez. Dün
de, bu düzenin adaleti halkın çıkarlarını korumamıştır... Halk için bu
düzende adalet hiç olmamıştır. Ancak
bugün düzenin kendisi için bile göstermelik de olsa adalet yoktur. Adalet
mekanizmaları, AKP’nin halka karşı
açtığı savaşta pervasızca kullanılmaktadır. Oligarşinin adaletsizliğinin
karşısına HALKIN ADALETİ’yle
çıkıyoruz.
Ekmek, su, hava olmadan nasıl
yaşanmazsa, adalet olmadan da yaşanmaz. Örgütlü olduğumuz mahallelerde halk için adaleti de sağlamak
zorundayız. Düzenin adaletsizliği,
halkın yaşamında da sosyal sonuçlara
neden olmaktadır.
Halkımız, düzenden kaynaklı sorunlarında olduğu kadar kendi aralarında yaşadığı sorunlarda da çözümü
için Halk Meclislerine başvurmaktadır.
Halk Meclislerinin Hukuk ve Adalet Komisyonu çok daha etkin bir
şekilde çalışıp halkımızın her türlü
hukuk ve adalet sorunlarına çözüm
bulmalıdır.
Düzenin alternatifi biziz. Halkımız
bu konuda bize güveniyor. Halk
Meclisleri Hukuk ve Adalet Komisyonu’nu bütün mahallelerde kurumsallaştırarak halkımızın adalet talebini
karşılamalıyız. Halkımız düzende
bulamadığı adaleti bizde bulmalıdır.
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Düzenin Faşist Eğitim
Sistemine Karşı Halk
Okullarını Kuralım
Düzenin eğitim sistemi; halk için
değil, düzenin ihtiyaçları içindir.
AKP de kendi ihtiyaçlarına göre
faşist, gerici bir eğitim sistemini
halka dayatmaktadır.
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AKP’nin faşist gerici
eğitim sistemine karşı alternatifimiz
HALK
OKULLARI’dır. Halk
okullarını örgütlü olduğumuz tüm mahallelerde yaygınlaştırarak AKP’nin gerici, faşist eğitim sistemini
boşa çıkaracağız.
AKP döneminde sağlık
sistemi tamamen paralı hale getirilmiştir. Halkın sağlığı, tekeller için
en karlı alanlardan birisi olmuştur.
Çürümüş sağlık sistemine karşı alternatifimiz HALK SAĞLIĞI sistemidir.
AKP; işçinin, emekçinin kanını
emdiği gibi küçük esnafların da banka
kredileriyle, ağır vergi yükleriyle kanını emmektedir. Her yıl AKP’nin
sömürü politikalarının sonucu 100
binin üzerinde esnaf iflas etmektedir. Esnaflarımızı HALKIN ESNAFLARI KOOPERATİFİ’nde
örgütleyerek bu düzenin alternatifi
olduğumuzu göstermeliyiz.

Faşist AKP Düzeni;
Uyuşturucuyla, Kumarla,
Fuhuşla Halkı
Yozlaştırıyor!
Biz Uyuşturucuya,
Fuhuşa, Kumara Karşı
Savaş Açıyoruz!
AKP, halkı yönetmek için sadece
baskıyı, terörü, katliamları kullanmıyor; uyuşturucu, kumar, içki, fuhuş
gibi her türlü yozlaştırma araçlarını
kullanıyor. Halkı uyuşturarak, yozlaştırarak yönetmek istiyor.
AKP’nin her türlü yozlaştırma
politikalarına karşı uzun süredir mahallelerde kampanya yürütüyoruz.
Bu uğurda şehitler verdik.
Örgütlü olduğumuz mahallelerde
uyuşturucuya, fuhuşa, kumara asla
izin vermeyeceğiz.
Halkımızın değerlerine yabancı,
düzenin halkı yozlaştırma politikalarına hizmet eden hiçbir şey meşrulaştırılamaz.
Düzenin her türlü yozlaştırma politikalarına karşı çıkarken alternatif-
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lerimizle halkın taleplerine cevap
veriyoruz.
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya
Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi,
AKP’nin yozlaştırma politikalarına
karşı en güçlü alternatifimizdir.
Bizim örgütlü olduğumuz mahallelerde çocuklarımızın zehirlenmesine
izin vermeyeceğiz.

AKP’nin Faşist Terörüne
Karşı Halkın Can
Güvenliği için HALKIN
MEŞRU SAVUNMASI’nı
Örgütlemeliyiz!
Dilek Doğan’ın, Yılmaz Öztürk’ün
katledilmesi, mahallelerimizin her gün
gaza boğulması, TOMA’larla, akreple
estirilen faşist terör... Çıkartılan yeni
yasalar... Tahkim edilmiş karakol projeleri... Hiçbir şey AKP’nin krizine
çözüm olmuyor, olamaz.
AKP’nin daha fazla terörden başka
politikası yoktur.
Faşizm; halka karşı uyguladığı terörün, baskının sorumlusunu devrimciler olarak gösteriyor. Böylece halkın
mağduriyetinin sorumlusu olarak devrimcileri göstererek, halkla devrimcileri
karşı karşıya getirmeye çalışıyor.
Çatışmaların yaşanmadığı sokaklara dahi polis gaz bombaları atmakta,
plastik mermi sıkmaktadır. Esnafın
camını, penceresini kırıp mallarına
bilinçli olarak zarar vermektedir.
“Çatışma var” diyerek, “halkın
can güvenliğini alamıyoruz” diyerek
belediye otobüslerinin mahallelere
girmesini engellemekte ve bütün bunların sorumlusu olarak devrimcileri
göstermektedir. Halka estirdiği terörün
nedenini devrimcilerin üzerine atmaktadır.
Bu ve benzeri uygulamalarla halk

adeta bezdirilmeye, dahası
devrimcilerle karşı karşıya
getirilmeye çalışılmaktadır.
Örgütsüz halk, faşist
terörün doğrudan mağduru
olmasına rağmen, faşizmin
fiziki ve ideolojik saldırı
ve propagandalarının etkisi
altındadır.
Faşizmin fiziki saldırılarını boşa çıkartmak ne kadar önemli
ise, ideolojik saldırılarını boşa çıkartmak da o kadar önemlidir.
Çünkü savaşın genel kurallarından
birisi; halkı kendi yanına çekmek,
kendi yanına çekemediğini tarafsızlaştırmak, karşısında yer alan gücü
etkisizleştirmek. Halkı örgütlemez,
savaştıramazsak; halk faşist saldırı ve
propagandanın etkisi altına girecektir.
Faşizm koşullarında halkın hiçbir
kesiminin can güvenliği yoktur.
Faşist teröre karşı mahallelerimizi,
halkımızı korumak için HALKIN
MEŞRU SAVUNMASINI ÖRGÜTLEMELİYİZ. Halkın meşru savunmasını örgütlemek, halktan HALK
MİLİSLERİni örgütlemektir.
Mahallemizde yaşayan 7’den 70’e
herkes Halk Milisleri’nde görev alabilir. Mahallemizin, mahalle halkının
geleceği için almalıdır. Çünkü mahallelerimizi, halkımızı en iyi halkın
kendisi koruyacaktır.
Mahallelerimizin, halkımızın güvenliği için tüm mahallerde halkın
meşru savunmasını örgütlemeliyiz.

Sonuç Olarak;
Mahalleler bizimdir. Faşizm ne
kadar saldırırsa saldırsın, hangi politikaları uygularsa uygulasın, mahallelerde yaşayanlar faşist düzenin ezdiği
ve çıkarı devrimden yana olan yoksul
halkımızdır.
Biz ısrarla mahallelerde doğru
ideoloji ve politikalarla halka gitmeli
ve halkı örgütlemeliyiz. Halk bizimdir.
Halkın yeri devrimcilerin yanıdır. Bu
düzen halka hiçbir şey veremez.
Biz Halk Meclisleri’nde örgütlenerek geleceği bugünden kendi ellerimizle kurmaya çağırıyoruz.
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BİTTİ

232 Gündür İşi İçin Direnen DİSK Genel-İş
İşçisi Oya Baydak Yalnız Değildir!
232 gündür işi için direnen DİSK Genel-İş işçisi Oya
Baydak, kendisini direnişinden bu yana ahlaksızca taciz
eden, sosyal medya üzerinden tatil fotoğraflarını yayınlayan,
kişisel mahremiyetine ve direnişine saldıran, ahlaksızlığı
kendisine iş edinmiş işçi düşmanı patron sendikacısı Hüseyin Yaman hakkında dava açtı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılan Oya Baydak 8 aydır DİSK önünde
ve içinde işi için direnişine devam ediyor. Devrimci İşçi
Hareketi 24 Şubat’ta yaptığı açıklamada: “Genel-İş Sendikacıları sosyal medya üzerinden Oya Baydak’a düzeysiz, ahlaksızca hakaret ve taciz boyutunda saldırılarda bulundular. Hüseyin Yaman bir patron sendikacısıdır ” diyerek
Oya Baydak’ı yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Baskınlarla,Gözaltılarla Hakkımızı
Aramamızı Engelleyemeyeceksiniz
Direnerek Kazanacağız!
İzmir Kınık’ta bulunan Maden İşçileri Dayanışma
ve Mücadele Derneği’ne 21 Şubat’ta saat 10.00’da çok
sayıda sivil polis gelerek arama yapmak istedi. Ellerinde
savcılık kararı bulunan polis arama yaptığı sırada dernek yöneticileri ve işten çıkartıldığı için direnen İmbat
Maden işçileri de vardı. Polis dernekte bulunan dizüstü bilgisayara ve Gökhan Ayaydın’ın cep telefonuna savcılık izni olmadan el koymaya çalıştı. Buna işçilerden
itiraz gelince Volkan Çetin, Gökhan Ayaydın, Öncü Çetin, İlhan Kaya, Caner Yetim, Gürdoğan İşçi yaka paça
gözaltına alındı. İstanbul’dan direnen işçileri ziyarete
gelen Devrimci İşçi Hareketi ve Emekli Meclisi’ni taşıyan otobüs Kınık’ın girişinde polis tarafından durdurularak GBT sorgulamasına tabi tutuldu.
Onurumuza, İşimize Sahip Çıkmamıza Engel
Olamayacaksınız Mutlaka Kazanacağız!
İmbat Madencilik’ten haksız yere çıkartılan madenciler işlerine geri dönebilmek için 17 Şubat’ta maden yolu üzerinde eylem yaptı. Eylemde pankartlarını
açan madenciler kısa bir süre sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. İşçiler 2 saat sonra hastane muayenesinden sonra serbest bırakıldı.

Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşçileri
Haklarına Sahip Çıkıyor!
Belediye, taşeron ve sendika (Genel-İş Sendikası)
işbirliği ile işçi haklarının gasp edilmesi, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri biriminde çalışan işçilerin tepkisine neden oldu. İşverenin ve taşeronun, işçilerin hakkı olan asgari ücretin %35’lik bölümünü %10’a çekme
girişimine karşı Genel-İş sendikasının da sessiz kalarak ortak olması sonucu, 22 Şubat’ta Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan yaklaşık 250 belediye işçisi, iş başı
yapmayarak belediyenin Levent’te bulunan Başkanlık
Binası’na yürüyüş yaptı. İşçiler arasında oluşturulan bir
heyet, Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Hüseyin
Avni Sipahi ile görüştü.

Mühendis Mimar Odaları Mesleki
Demokratik Kitle Örgütleridir!
Tekkeleri Yıkacağız…
Halkın Mühendis Mimarları, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odaların iki yılda bir yaptıkları
genel kurul ile ilgili 21 Şubat’ta açıklama yaptı. Açıklamada: “…Mühendis mimar alanındaki mücadelenin gerilemesi,
örgütlenme sorunları ve TMMOB’daki tıkanıklığın asıl nedeni ‘İdeolojik’tir.
EMO İstanbul Şubesi’nin devrimci demokrat sol yönetim adayları ya ön seçimle nispi temsile göre belirlenir ya
da var olan grupların bir araya gelmesiyle anlaşarak belirlenir… Halkın Mühendis Mimarları bu toplantılarda ‘yönetimin ön seçime göre değil grupların anlaşarak yönetimi
belirlemesini’ savunur.
EMO İstanbul Şubesi Reformistlerin Tekkesi Değil!
EMO İstanbul şubesi bu üç reformist grubun tekkesi değildir. Yönetim adaylarını belirlemek için bir araya gelen üç
grubun yaptığı toplantı demokratik ve meşru değildir.
TMMOB’un emekten, halktan yana bir mücadele içerisinde olabilmesinin ön koşulu; burjuvaziye, düzene ait ne varsa sökülüp atılmasıdır. Odalarda ve her alanda mücadelenin
temel dinamiği devrimcilerdir, devrimcilerin örgütlü mücadelesidir. Halkın Mühendis Mimarları olarak, AKP faşizminin saldırılarına karşı mücadelemizi sürdürürken diğer
yandan Mesleki Demokratik Kitle Örgütü olan odalarımızın reformistlerin tekkelerine dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Tekkeleri yıkacağız” denildi.

Mühendis Mimar Meclislerinde
Örgütlenelim!
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Halkın Mühendis Mimarları (HMM), 21 Şubat’ta Şişli Karagözyan İlköğretim Okulu’nda İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube seçimlerinde “İşsizliğe, Düşük Ücretle Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mühendis Mimar Meclisleri’nde Birleşelim”
pankartı asarak stant açtı. Standa gelen inşaat mühendislerine
HMM’nın halk için yaptığı mühendislik mimarlık çalışmaları ve projeleri anlatılarak bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi
için “Mühendis Mimar Meclisleri”nde örgütlenme çağrısı yaptı. Yoğun ilginin gösterildiği stantta 1200 kampanya bildirisi,
250 adet broşür ve 24 adet dergi, inşaat mühendislerine ulaştırıldı.

İş Güvencemize Sahip Çıkacak
Direnecek Teslim Olmayacağız
Kamu Emekçileri Cephesi iş güvencesine yönelik saldırıları halka anlatmak için masa açmak isteyen Selvi Polat ve Nazife Onay’ın gözaltına alınmasıyla ilgili 20 Şubat’ta açıklama yaptı. “Bugün Kamu Emekçileri Cephesi öğretmenlerinden Selvi Polat ve Nazife Onay iş güvencesine yönelik saldırıları halka ve meslektaşlarına anlatmak için masa açmak istediler. Ama tahammülleri
olmayan AKP’nin katil polisleri iki öğretmene saldırıp gözaltına aldılar. Bu bizi durduramayacaktır... Dün Elmas Yalçınlar, Hüsniye Aydınlar, Ahmet Savranlar nasıl cüretleriyle, kararlılıklarıyla
mücadele ettilerse bugün de, yarın da aynı cüret kararlılıkla mücadele edeceğiz…” denildi.
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Cerattepe Halkı Direniyor!

Halk
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Düşmanı

Haklarımızı Direnerek Kazanacak,

AKP

Direnerek Koruyacağız!

Günlerdir Artvin halkının Cerattepe direnişini izliyoruz. Cerattepe direniyor.
Cerattepe'de maden işletmeciliğine
karşı 20 yıla yakın süren bir hukuki ve
fiili mücadele söz konusu. Artvin Cerattepe'de maden faaliyeti yapılmaması için başlatılan hukuki süreç
devam ederken, şirket yetkililerine yer
teslimi yapılabilmesi için asker ve
polis eşliğinde zırhlı araçlarla bölgeye
gelindi. Bunu duyan Artvin halkı sokağa çıkarak buna izin vermeyeceğini ilan etti. Cengiz Holding’e ait iş makinalarının maden çıkarılacak bölgeye
girmesi faaliyetini engellemek üzere,
Cerratepe’ye çıkan yolları kapattı ve
gece boyunca ateş yakarak nöbet tutmaya başladı. Bu süreçte esnaf kepenk
kapattı ve direnişçilere çay servisi yapmaya başladı. 5.000 kişilik yürüyüş,
oturma eylemleri, gece ışık kapatma ve
tencere tava çalma ile halk kararlılıkla direniyor.
Devlet, eylemlerin sürmesi ile birlikte Artvin'e yakın 6 ilden çevik kuvvet ve TOMA takviyesi yapmaya başlandı. Halk her gün gazlı, sulu saldırılara maruz kalıyor. Halk açıkça görüyor ki hukukun olmadığı bir ülkede direnmek meşrudur. Direnmek, direnerek
toprağını, ağacını, suyunu korumak
zorundadır.
Artvinliler sadece ağaçlarına, ormanlarına sahip çıkmıyor. Sahip çıkılan her ağaç, her yeşil alan, her orman,
korunmak istenen doğa kadar doğanın
bir parçası olan halkın yaşamı ve vatan
toprağıdır. Artvinliler ağaçları kadar şehirlerine, geleneklerine, kültürlerine,
sağlıklarına, sularına ve havalarına,
dağ çileklerine ve yırtıcı hayvanlarına
kısacası hem maddi hem manevi yaşam
alanlarına sahip çıkıyorlar. Bunları korumanın tek yolu gerekirse ölümüne direnmektir. Başka bir seçenek tanınmadığının farkında halk. Bu ülkede en

sıradan bir hak için direnmek zorundayız. Başka hiçbir seçeneğin tanınmadığını halk kendi yaşantısından da
öğrenmiş oluyor.

Cengiz Holding ve AKP
Halka Düşmandır!
Artvin halkı, Cengiz madenciliğin
talanına yağmasına karşı duruyor.
Şirket, maden sahasının gerekli olduğu, doğaya zarar vermeyeceği çevreye
saygı ile maden ocaklarının kurulacağını söylüyor.
Halkın hafızası o kadar güçlü ki biliyor yalan söylüyorlar. Onların bildikleri tek şey yağmalamak ve çalmaktır. Üstelik halka küfrederek yapıyorlar bunu.
Cengiz Holding yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz'in ihale üstüne ihale
aldıkları bir dönemde telefon tapeleri ortaya çıkmıştı. O tapelerde "bu milletin a...
koyacağız" diyerek halk düşmanlıklarını göstermişlerdi. Doğayı korumaya çalıştıklarını söylemeleri sadece demagojiden ibarettir. Burjuvazi ve sermaye sahipleri hiçbir zaman doğayı ve halkı düşünerek hareket etmez. Marks, “kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser”
der. Onların tek düşündükleri sermayeleridir. Bunun için ısrarla Cerattepe'yi talan
etmek istiyor. Maden yağmacılığı halka
kan, gözyaşı, hırsızlık, işgal, kölelik ve
yağma dışında bir şey getirmeyecektir.
Arkalarına AKP iktidarını alarak,
baskı ve fiziki güç ile yapıyorlar bunu. Bir
yandan İçişleri Efkan Ala, eylem yapan
halk için "Vurun geçin" diye talimat veriyor. Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin’in Kafkasör
Yaylası'na bağlı Cerattepe bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili “Yolu kapatmak için
ağaç kesmişler. Hatta yakmışlar. Onları tespit edip gerekli cezayı vereceğiz. Ben
madenciliğe karşı değilim ama vahşi madenciliğe karşıyım, ona müsaade etmiyoruz. Çevre tahrip edilmeyecek şekilde
madenlerin çıkarılması işlenmesi gerekir, Türkiye’nin ekonomisi açısından

önemlidir.” diyerek halkı korkutup tehdit ediyorlar. Halka saldırı için her şeyi
göze almışlar ve hazırlıklarını da yapmışlardı. Polisin saldırısının sonrasında
ağır sonuçların olabileceğini düşünüp Artvin Devlet Hastanesi'nin uyarıldığı ve acil
birimlerdeki sağlık çalışanları sayısının
artırılmasının bildirildiği de basına yansıdı. Bölgeye çevre ilçelerden de ambulans takviyesi yapıldığı söylendi. Katliam yapma pahasına Cengiz Holding’in
çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. Halkın
talepleri, ihtiyaçları, sağlığı bir yana bırakılıyor ve Cengiz Holding’in zenginliklerine zenginlik katabilmek için saldırıyorlar. Bunların halkı düşündüklerini kim söyleyebilir? Söyleyemezler.
CENGİZ HOLDİNG AKP BESLEMESİDİR!
Cengiz Holding 1980'li yıllarda inşaat alanında çalışmaya başlamış, enerji, madencilik ve turizm sektörlerindeki
yatırımları ile ortaya çıkmıştır. Cengiz
Holding bugün 35 şirket barındıran
büyük bir sermaye grubu haline geldi.
AKP iktidarı boyunca yıldan yıla sermaye ve talanını büyüterek büyüdü.
2004’te ETİ Bakır A.Ş.’yi aldı. 2005’te
ETİ Alüminyum’u alan holding, elektrik dağıtım ihalelerine de damgasını
vurdu. Bugüne kadar ortaklık olarak
Boğaziçi Elektrik, Akdeniz Elektrik,
Uludağ Elektrik, Edaş ve Çamlıbel
Elektrik dağıtım bölgelerini kazandı. 3.
Havalimanı projesini de kurduğu ortaklıkla alan Cengiz, son olarak Yeşil
Yol Projesi’nde ve projeye bağlı Cerattepe’de yapılmak istenen maden
arama tesisinde karşımıza çıktı. Bu
maden işletmeciliği olursa, halka iş olanağı yaratacaklarını da söylemektedir. Oysa bu da yalandır; Artvin’e kuş
uçuşu yarım saat mesafede, Murgul’da
65 yıldır çalışan Türkiye’nin en büyük
bakır madeni vardı. Eti Bakır yukarıda belirttiğimiz gibi Cengiz Holding’tir.
Bu tesis devlet eliyle işletilmekte iken
6000 küsur işçi çalıştırıyordu. Şimdi
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Cengiz Holding aynı işi 900 işçi ile hallediyor. Emek sömürüsünde de usta
olanların halka hiçbir yararları olamaz.
FAŞİZM HUKUK TANIMAZ.
Cerrattepe'de yapılmak istenen madencilik faaliyeti, hukuka aykırıdır.
Bir yerde madencilik faaliyetinin yapılabilmesi için "ÇED olumlu" kararı alınması gerekiyor. Şirketin maden
çıkartabilmek için aldığı "ÇED olumlu" raporu 2013 yılında Rize İdare
Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Mahkeme iptal kararında çok kesin ifadelerle, "planlanan bu maden faaliyetinin hayata geçirilmesinin Artvin ili
yöre sakinleri açısından yaşam alanı olmaktan çıkaracağını, bu bölgede maden
arama projesi ile bu projenin etkisi altında bulunan yaşam alanları ve koruma altındaki alanların bir arada olamayacağı kanaatine varılmış" olduğunu belirtti.
Yani Rize İdare Mahkemesi, “Ya
madeni tercih edin, ya da Artvin’i tercih edin” demişti. Fakat bu karar yokmuş gibi davrandılar.
Şirketin mahkeme kararına itiraz et-

mesi üzerine dava Danıştay'a gönderildi. Danıştay'da yargılama süreci
devam ederken maden şirketi yasaya,
adalete ve vicdana aykırı bir genelgeye
dayanarak tekrar birkaç küçük değişiklik ile bir ÇED raporu oluşturdu. Bu
raporu bakanlığa sundu ve jet hızıyla
onay aldı. Bu raporda, iptal edilen
ÇED raporundaki eksiklerin tamamlandığı iddia ediliyordu. Fakat hukuken mümkün değildi. Çünkü Rize
İdari Mahkemesi'nin kararında bir
eksiklikten söz edilmiyordu. Karar,
maden işletilmesi halinde Artvin şehir
merkezinin yasal alan olmaktan çıkacağını belirtiyordu. Mahkeme, madenin işletmeciliği açısında belirlenmiş olan alanın uygun bir alan olmadığına karar vermişti. Bu durum ÇED
raporu eksikliği ile giderilebilecek
bir durum değildir.
AKP işine gelmediği mahkeme kararlarını nasıl tanımıyorsa, onun beslemesi olan şirketlerde yasayı takmıyor,
boşa çıkartmaya çalışıyorlar.

Cerattepe Direnişi;
Bu Güzelim Vatanı
Cehemneme
Çeviremeyeceklerinin,
Halkı Aşağılayamayacaklarının Göstergesidir!
AKP ve onun işbirlikçi sermayesi
toprağı altüst edecek, havaya toz duman
savuracak, suyu kirletecek projeleri
üretmenin ustasıdır. Güzelim Artvin'i
şantiye alanına dönüştürdüler. Her tarafında HES projeleri ile tahrip ettiler.
Şimdi maden işletmesi ile katletmeye
devam ediyorlar. Cerattepe'de yapılmak
istenen maden işletmesi katliam projesidir. Çünkü Cerattepe yamaç üzerine kurulmuş Artvin kentinin birkaç yüz
metre yukarısında yer alır. Artvin’in
bütün su kaynakları bu bölgeden geliyor. Aynı projeyi Aralık 2015’te iptal

eden mahkeme kararı, madencilik
faaliyetinin hem su kaynakları üzerinden hem de zehirli gazların asit
yağmuruna dönüşmek suretiyle kenti
doğrudan zehirleyeceğine vurgu yapıyordu. Bununla birlikte Artvin
halkı, Cerattepe’yi kentinin bir uzantısı olarak görüyor, yaz-kış mesire
yeri olarak kullanıyor. Geleneksel
Kafkasör şenliklerinin yapıldığı alan bu
bölgenin içinde kalıyor. Buna rağmen
maden işletim projelerinde ısrar etmek,
yaşadığımız toprağa ihanettir. Yaşadığımız toprak, yani vatanımız bizim kültürel mayamızdır. Bunu yok etmek istiyorlar. Toprağını, vatanını, sevmek
bunun için mücadeleyi gerekli kılıyor.
Cerattepeliler’in bu mücadelesi aynı zamanda vatan sevgisinin de sonucudur.
Artvin’in maden karşıtı mücadelesinin 25 yıllık bir tarihi var. Cengiz Holding, Artvin’i çevreleyen tepe ve dağlarda madencilik faaliyetine girişmek
isteyen ilk şirket değil.
Artvinliler 1990’lar boyunca Cominco Madencilik, 2000’li yılların ilk
yarısında da Kanadalı IMNET Mining’e karşı benzer bir mücadele yürütüyor ve her ikisinde de 2008 yılında başarılı oluyorlar. Ancak 2010 yılında çıkan yeni maden yasasıyla bölge
yeniden madencilik faaliyetine açılıyor.
2012 yılında ahbap-çavuş ilişkisi içerisinde gerçekleşen bir ihalenin ardından bu alanların madencilik hakkı
Özaltın şirketine veriliyor. Daha sonra
bu hak Cengiz Holding’e devrediliyor.
Artvin 25 yıldır, özellikle de son 5
yıldır genç, yaşlı, kadın, esnaf direniyor. Özellikle son günlerde saldırının
boyutu da arttı. Polis insanları gözaltına alıyor, işkence yapıyor, gaz ve plastik mermi ile ateşli silah kullanıyor.
Buna rağmen halka geri adım attırmış
değil. Mücadele ne kadar uzun sürerse
sürsün halk vazgeçmiyor. Hakkına
sahip çıkıyor. Bu Anadolu insanının direngenliğidir, mücadele azmine tanık
olmak bizim en büyük zenginliğimiz ve
gücümüzdür. Haklılığımızın, halk sevgimizin somut halidir.
Bu halk, bu vatan bizim. Direne direne kazanacağız. Zaferi biz kazanacağız.
Direnen bir halktan daha büyük bir
güç yoktur.
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Ülkemizde Gençlik
dahilinde 70 adet afiş astı.

Mersin: Liseli Dev-Genç’liler 23
Şubat’ta, Mersin Güney Lisanfen Temel Lisesi etrafında 35 adet “Parasız
Eğitim, Sınavsız Gelecek, Berkin
İçin Adalet” kampanyasının bildirilerini öğrencilere dağıttı.

İzmir:
ANKARA

Mimar Sinan Üniversitesi

Parasız Eğitim ve Adalet Mücadelemiz Sürecek

Umudu Biz Büyüteceğiz!
İstanbul-Gülsuyu: Liseli Dev-

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

Genç’liler Gülsuyu Mahallesi’nde
16 Şubat’ta “Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek Berkin İçin Adalet İstiyoruz”
kampanyası çevresinde afiş çalışması yaptı.
Liseli Dev-Genç’liler 22 Şubat’ta
Esenyurt-Yeşilkent Kemal Atay Lisesi
çıkışında “Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek, Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz” ve “Hasan Ferit Gedik’in 24.
Duruşmasına Çağrı” için 100’er bildiri dağıttı.

Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Fakültesi: 19 ve 22 Şubat’ta Dev-Genç’liler üniversitede Tavır dergisi dağıtımı yaptı. 22 Şubat’ta
masa açılıp “Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın” ve Hasan Ferit’in
mahkemesine çağrı afişi asıldı.

Esenyurt: Liseli Dev-Genç’liler
23 Şubat’ta Yeşilkent Mahallesi’ne
“Parasız Eğitim İstiyoruz” yazılı afişler yaptı. Yapılan çalışmada toplam 50
adet afiş yapıldı. Aynı gün içerisinde
Kemal Atay Lisesi önünde 150 bildiri
dağıtılıp 1 adet yazılama yapıldı.

1 Mayıs: Halk Okulları
Devrimin Okullarıdır
Liseli Dev-Genç’liler, 20 Şubat’ta
3001. Cadde üzerine yapılacak olan Liseli Halk Okulu için çağrı masası açıp
bildiri dağıttı. Dört liselinin katıldığı çalışmada 100 adet bildiri dağıtıldı. Yapılan çalışmaya 11 liseli katıldı.
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Okmeydanı:

Şişli Liseli DevGenç’liler 23 Şubat’ta İTO Lisesi’nin
önünde “Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek Berkin İçin Adalet İstiyoruz”
kampanyası dahilinde eylem yaptı. Ayrıca 22, 23, 24 Şubat’ta Liseli DevGenç’liler İTO Lisesi’nde Öğrenci
Meclislerinin çalışmalarını yaptı. Ayrıca Liseli Dev-Genç’liler 23 Şubat’ta yapılacak olan basın açıklamasının çağrı afişlerinden 25 afiş astı.
Liseli Dev-Genç’liler 20 Şubat’ta,
11 Mart Berkin Elvan’ın anısına Okmeydanı-Örnektepe’de 13 adet, Çayan Mahallesi’nde ise 16 adet Onbeşinde Bir Fidan, Berkin Elvan kitabının satışını yaptı.

Ankara: Ankara’da Dev-Genç’liler 23 Şubat’ta Hacettepe Üniversitesi’nde kütüphane ve yemekhane
civarında “Tutsak Öğrencilere Özgürlük, Demokratik Üniversite Bağımsız Türkiye” kampanyası dahilinde afiş çalışması yaptı. 17 Şubat’ta, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi civarında yazılama yapıldı. Çalışma boyunca 1’er
adet “Dev-Genç, Dilek Doğan Ölümsüzdür” 2’şer adet ise “Cephe”,
“DHKP-C” imzalı yazılamalar duvarlara nakşedildi.

Antep: Rıza Kartal,
Okuluna Geri Alınsın
Liseli Dev-Genç’liler 17 Şubat’ta
Antep’in Akkent Mahallesi’nde liselerin çevresine Rıza Kartal’ın okula
alınması için yürütülen kampanya

Dev-Genç, Rıza Kartal’ın
okuluna geri dönmek için verdiği
mücadelede polisler tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili 18 Şubat’ta bir
açıklama yaptı. Açıklamada şöyle
denildi: “Rıza Kartal Antep’te liseli bir
Dev-Genç’lidir. Berkin için adalet isteyen, demokratik lise için mücadele veren bir öğrencidir. Hem öğrencilerin sorunlarına, hem de ülkemizin
sorunlarına çözüm arayan bir devrimcidir. Örgütlüdür. Bu yüzden de
AKP’nin faşist müdürleri tarafından
okuldan atılmıştır. Bu haksızlığa boyun eğmeyen Rıza Kartal şimdi okuluna geri alınmak için direniyor. AKP
faşizmi, okuldan attığı yetmiyormuş
gibi bir de gözaltına alarak hem Rıza’nın direnişini sindirmeye çalışıyor,
hem de bütün liselilere gözdağı vermeye çalışıyor. Amaç halkı liselileri
sindirmek, korkutmaktır. Ama bizler;
Ege’de Çakırcalı’nın, Antep’te Karayılan’ın torunlarıyız. Anadolu topraklarına kanla bağlıyız. Erhan Komutanların, Hüseyin-Demetlerin öğrencileriyiz. Bizler Dev-Genç’liyiz,
baskılarla bizleri yıldıramazsınız.”

Dersim: Öğrencilerin Yeri
Hapishaneler Değil
Okullarıdır
Dersim Liseli Dev-Genç’liler, 19
Şubat’ta Dersim Anadolu Lisesi’nde
“Tutsak Öğrencilere Özgürlük İstiyoruz!” bildirileri dağıttı. Çalışma yapanlar, öğrencilere “Tutsak öğrencilerin yeri hapishaneler değil, okullarıdır” diyerek 70 adet bildiriyi ulaştırdı.

Antalya:

Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 3 DevGenç’linin katılımıyla 22 Şubat’ta Öğrenci Meclisleri Girişimi anket çalışması yaptı. Çalışmada, okuldaki sorunlar ve çözüm önerileri öğrencilerle

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

Ülkemizde Gençlik
konuşuldu. 24 Şubat’ta Olbia çimlerinde yapılacak olan “Öğrenci Meclisleri Toplantısı”na çağrı yapıldı.

Faşist Örgütlenmelere İzin
Vermeyeceğiz!
Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşısında Amfi Tiyatroda yapılacak olan
Türkçülük konulu toplantıyı protesto
eden sol örgütlere polis ve ÖGB saldırdı. Öğrenci Meclisleri çalışması yapan, sonrasında da faşist saldırılara kar-

şı dayanışma gösteren Dev-Genç’li Dilan Mollaahmetoğlu ve diğer örgütlerden insanlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler Uncalı’daki
Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne götürüldüler.

Kocaeli:

Üniversitelilerin yoğun
olarak yaşadığı Bayındırlık Mahallesi’nde 19 Şubat’ta Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması için afiş çalışması yapan 2 Dev-Genç’li, polisin

Karadeniz Halkının Haklı ve Meşru
Mücadelesi Gözaltılarla,
Tutuklamalarla Engellenemez!
Artvin’de 23 Şubat’ta Karadeniz halkının maden yapımına karşı sürdürdüğü mücadeleye destek veren Karadeniz Özgürlükler Derneği çalışanları Rıdvan Akbaş,
Emir Karakum, Yaprak Yılmaz ve Taygun Türe Artvin’den Samsun’a dönerken yol çevirmesi yapan katil polislerce gözaltına alındı. “Gözaltına alınan kişiler Karadeniz

halkının madenlere, HES’lere karşı haklı mücadelesinin savunucu ve yürütücüleridir. Dilek için, Berkin için adalet mücadelesini bedeller uğruna sürdürenlerdir” açıklaması yapan Dev-Genç, Rıdvan Akbaş’ın mahkemece tutuklandığını da dile getirdi.
Samsun Halk Cephesi aynı gün bununla ilgili yaptığı açıklamada: “ Cerattepe maden direnişinden dönerken önleri kesilen Halk Cepheliler gözaltına alındı. Baskın kapsamında Karadeniz Özgürlükler Derneği’ne ve bir eve de baskın yapılmış, dernek talan edilmiştir. Bilgisayar harddiskine, CD’lere, telefona, pankartlara, kitaplara el konulmuştur.” denildi.

 Örgütlenerek Düşmana
En Güzel Cevabı Vereceğiz!

Tecavüzcü Zihniyetlerden
Hesap Soracağız!

Liseli Dev-Genç’liler 20 Şubat’ta Şükrü Sarıtaş Parkı’nda ateş
başı sohbette buluştu. Sohbetin
ilerleyen saatlerinde mahallenin
gençleri de dahil oldu. Ateş başı
sohbetin bu haftaki konusu, “mahalledeki polis terörü ve AKP iktidarının gençlikten niçin korktuğu”
oldu. Konuşmalarda mahallerde,
okullarda, işyerlerinde yani her
yerde örgütlenerek düşmana en
güzel cevabı örgütlenerek verebileceği vurgulandı. Yapılan sohbete 20 liseli katıldı.

Kayseri Melikgazi’de lisede okuyan
12’nci sınıf öğrencisi Cansel, evli matematik öğretmeni 33 yaşındaki öğretmeni Bayram Ö.’nün tecavüzüne uğradı. Durumu önce arkadaşlarıyla ardından öğretmenleriyle paylaştı. Okul
yönetimi olayın üzerini kapatmak istedi.
Şikâyetlerinden sonuç alamayan Cansel, 17 Şubat’ta evinde babasının tabancasıyla kendisini başından vurdu.
Açıklama yapan Liseli Dev-Genç’liler şöyle dedi: “Eğitim Yuvası okullarımız. İşte son hali. Etek giyen liselilere
etek giymemeleri için taciz timlerinden

Mahallemizde Uyuşturucu Satıcılarının Kökünü
Kurutacak, Halkımızı
Yozlaştırmalarına İzin Vermeyeceğiz!
Cephe Milisleri, İstanbul’un yoksul mahallelerinde
uyuşturucu satıcılarına, halka katliam yapan polislere geçit vermiyor. Halka zulmedenlerden hesap sormaya devam
ediyor.
Alibeyköy Cephe Milisleri 20 Şubat’ta mahallede uyuşturucuya, fuhuşa, hırsızlığa, yozlaşmaya karşı devriyeye çıktı. Daha önceden de mahallede suç işleyen iki kişiyi çevirdi.
Halkın arasından alınan iki genç bir yere götürüldü ve üzerlerinde ne varsa çıkarmaları istendi. Gençler ceplerini boşalttılar
ve 2 fiş uyuşturucu maddeyi de Cephelilere verdi. Gençler sor-

kimlik kontrol dayatmasına karşı geldikleri için polisler tarafından hiçbir
uyarı yapılmadan işkenceyle gözaltına alındı. Halkın gözaltılara tepki göstermesi üzerine polisler kaçarcasına
oradan uzaklaştı. Kocaeli Dev-Genç tarafından bununla ilgili yapılan açıklamada; Sinem Sezer ve Sinan Şahin’in
derhal serbest bırakılmasını istediler.
Baskıların ve gözaltıların mücadelelerine engel olamayacağını, yıldıramayacağını dile getirdiler.

sonra tecavüzcü öğretmenler. Zihniyeti
foseptik çukuru kadar kirli olan sözde
eğitmenler 16-17 yaşındaki liselilere bilimsel eğitim vereceği yerde tecavüz etmeye kalkıyor. Sorumlusu aslında bellidir. Sorumlusu bu iğrenç düzendir.
Baş katillerin maşası olan Yüksel Moğultay gibi, matematik öğretmeni Özcan
gibi şerefsizler daha değerli onlar için.
Çünkü onlar ayak uydurmaktadır onların pisliklerine, onlar ses çıkartmamaktadır. Susmayacağız!.. Nasıl diyorsak Berkin’in Dilek’in Özgecan’ın hesabını soracağız; Cansel’in de hesabını soracağız.
Gencecik yaşta tecavüze uğrayan bedenin hesabını soracağız”.

Sayı: 510

Yürüyüş
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gulandıktan sonra uyuşturucu maddeyi Gazi Adana Mahallesi’nden aldıklarını, satıcı olmadıklarını, bağımlı olduklarını ve aileleri tarafından dışlandıklarını, yıkık evlerde kaldıklarını söylediler. Bunun üzerine Cepheliler uyuşturucu çetelerine karşı mücadelede şehit düşen Hasan Ferit Gedik’i ve
Gazi’deki tedavi merkezini anlatarak onlara yardımcı olabileceklerini dile getirdiler. Gençlere düşünülmesi için vakit verildi ve bir daha bu şekilde mahalleye uyuşturucu madde soktukları takdirde cezalandırılacakları, bunun son uyarı olduğunu
söyledikten sonra serbest bırakıldılar. Son olarak Cephe Milisleri “Gerekirse on binlerce Hasan Ferit olup mahallemize
bu illeti sokmayacağız! Gençlerimizi bu bataklığa sürükleyenler
bizi iyi tanır, bu bataklığı da, onların düzenini de kurutacağız” diyerek devriye atmaya devam etti.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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Yürüyüş İktidar İddiamızdır, Bu İddia ile Sokaklardayız!
Türkiye’nin her bir karış toprağına umudun
sesini uluştırmak için Halk Cepheliler büyük emek
ve özveriyle çalışmalarına bu haftada devam
ettiler. Biliyorlar ki ulaştırılan her dergi halka umut
olurken düşmanın da korkularını büyütüyor.

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016
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İSTANBUL
Gazi: Gazi Mahallesi’nde 18 Şubat’ta Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımına da saldırmaya
çalışan katiller direnişle cevabını aldı.
Nalbur bölgesinde 12 kişinin katıldığı
dergi dağıtımında 240 dergi dağıtıldı. İsmetpaşa Caddesi üzerinde de 2 kişi dergi dağıtımı yaparken katiller üzerlerine
plastik mermi sıkarak saldırdı. Saldırılara cevap olarak 10 kişi ile caddeye çıkarak sağlı sollu yoldan geçen araçlara ve insanlara dergi verildi. Caddede
toplamda 100 dergi dağıtıldı. Son durak bölgesinde Esentepe’ye dergi dağıtmaya giden 3 kişi gözaltına alındı.
Düz bölgesinde esnafa toplam 340 dergi ulaştırıldı.
Mahallede 6 gündür süren polis
saldırılarına, ablukaya karşın 20 Şubat’ta
İsmetpaşa Caddesi üzerinde 55 dergi
halka ulaştırıldı. 22 Şubat’ta Nalbur bölgesinde yapılan kapı çalışmasında 200
ev dolaşıldı 100 dergi halka ulaştırıldı.
23 Şubat’ta 12 kişinin katıldığı dağıtım
sonunda 220 dergi halka ulaştırıldı.
Çalışmada 10 gündür süren polis terörü ve direniş anlatıldı.
Sarıyer: Dev-Genç’liler 20 Şubat’ta Dağevleri Mahallesi halkına Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Hacıhüsrev: Dev-Genç’liler mahallede 20 Şubat’ta yaptıkları dağıtımda 100 dergiyi halka ulaştırdı. Dergi dağıtımında halka Gazi’deki direniş
anlatıldı.
1 Mayıs: Mahalledeki esnaflara 23
Şubat’ta dergi dağıtımı yapıldı. 3001
Caddesi’nde yapılan çalışmada 150
dergi halka ulaştırıldı. Derginin yanında 20 tane de Kurtuluş dergisinin
2016. sayısı esnaflara ulaştırdı.
Gülsuyu: Mahallede 20 ve 23 Şubat tarihlerinde yapılan dergi dağıtımında gündemle ilgili sohbetler edilirken, Dilek Doğan’ın mahkemesi de anlatıldı.
İZMİR: Dev-Genç’liler 20 Şubat’ta
Buca/Kuruçeşme’de Yürüyüş dergisi da-

ğıtımı yaptı. Aynı
gün içerisinde
Yamanlar ve
Onur Mahallesi’nde, 3 Halk
Cephelinin yaptıGazi
ğı dağıtımda 32
dergi halka ulaştırıldı. Halk Cepheliler, 16 Şubat’ta Balatçık Mahallesi’nde
25 dergi, Güzeltepe Mahallesi’nde 17-18
Şubat’ta 105 dergi, bir sonraki gün ise 2
Halk Cepheli, İzmir’in en yoksul mahallelerinden Narlıdere-Narbel’de dergi
dağıtımına çıktılar. Dağıtımda 43 dergi
halka ulaştırıldı. Aynı gün 2 Halk Cepheli
ise Harmandalı’na dergi dağıtımına çıktılar. Büyük bir mahalle olan Harmandalı’nda 2 saat kadar yapılan kapı çalışmasında 50 dergi halka ulaştırıldı.Yamanlar/Onur Mahallesi’nde ise 60 dergi dağıtıldı. 20 Şubat’ta ise Halk Cepheliler 30 Yürüyüş dergisini Menemen’de
bulunan Uğur Mumcu Mahallesi’nde
dağıttılar. Aynı gün içerisinde Doğançay
Mahallesi’nde 4 Halk Cepheli 100 dergiyi
halka ulaştırdı. 21 Şubat’ta Yakakent’teki gecekondularda yapılan dağıtımda ise
40 dergi dağıttılar. Yamanlar Mahallesi’nde 23 Şubat’ta 3 Halk Cepheliyle yapılan dağıtımda 100 dergi halka ulaştırıldı.
ANKARA: Tuzluçayır ve Misket
mahallelerinde 15 Şubat’ta yapılan
dergi dağıtımında toplam 90 dergi halka ulaştırıldı.
ADANA: Dağlıoğlu Mahallesi’nde
22 Şubat’ta dağıtımı yapıldı. 2 Yürüyüş
okurunun katıldığı dağıtımda mahalle
halkı ile sohbet edildi.
HATAY: Armutlu Mahallesi’nde
20 Şubat’ta esnaflara 50 dergi dağıtıldı. Çalışmaya 2 kişi katıldı.
ANTEP: Halk Cepheliler 18 Şubat’ta Düztepe Mahallesi’nde ve Dumlupınar Mahallesi’nde yaptıkları kapı çalışması ile 33 dergiyi halka ulaştırdılar.
20 Şubat’ta ise Düztepe Mahallesi’nde
25, Güzelvadi Mahallesi’nde ise 27 dergi dağıtıldı. Bir sonraki gün Düztepe

Mahallesi’nde yapılan dağıtımda 20 dergi verildi. Vatan Mahallesi’nde ise kahvelerde dergi dağıtımı yapmak isteyen
Yürüyüş okurları daha dağıtıma başlamadan DTP’liler tarafından etrafları sarılarak engellendi. Yürüyüş okurlarının
etrafını saran Kürt milliyetçileri “mahallede dergi dağıtmayacaksınız” diyerek dergi okurlarını tehdit ettiler.
ANTALYA: Göksu-Sinan ve Gebizli mahallelerinde 11-12-13 Şubat’ta
yağmura rağmen Halk Cepheliler Yürüyüş dergisinin 507. sayısını halka ulaştırdılar.
MERSİN: Mersin’de 23 Şubat’ta
yapılan dağıtımda 23 dergi okuyucularına ulaştırıldı.
MARAŞ: Pazarcık İlçesi’nde 23 Şubat’ta Antep’ten gelen 5 Halk Cepheli
esnaf ve evleri ziyaret ederek dağıtım
yaptı. Kapı kapı adalet mücadelesinin
anlatıldığı dağıtımda Yürüyüş dergisinin 509. sayısından 66, 508. sayısından
ise 22 adet halka ulaştırıldı.
MUĞLA: Dev-Genç’liler ile Yürüyüş okurları 21 Şubat’ta bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Kahvaltıda sorunların çözümü konusunda görüşler
alındı. Kahvaltıya beş kişi katıldı.
MALATYA: Malatya Merkez’de
22 Şubat’ta yapılan dağıtımda 20 dergi halka ulaştırıldı. Bir sonraki gün ise
Arguvan ilçesinde esnafa Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada 58 dergi dağıtıldı.
KAYSERİ: Battalgazi Mahallesi’nde 23 Şubat’ta 25 dergi halka ulaştırıldı. Uyuşturucu çetelerinin kol gezdiği mahallede, halkın Yürüyüş dergisine olan ilgisi umut vericiydi. Çalışma
2 saat sürdü.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

Avrupa’da

AVRUPA ADALETİ;
AYAĞA PRANGA VE
TEK TİP ELBİSE!

29 Gündür açlık grevinde olan Erdal Gökoğlu'na
ERDAL GÖKOĞLU HUKUKSUZLUĞA
hapishane yönetimi, hala B1 vitamini vermiyor ve hukuksuzluğa devam ediyor. Konuya ilişkin Polonya SiKARŞI AÇLIK GREVİNDE!
yasi Tutsaklara Özgürlük Komitesinin açıklamasını
yayınlıyoruz;
rına göre yasal bekleme süresinin 40 gün olduğunu belirten
17 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da Polonya’nın Szczemahkeme, bu süreç içerisinde yeni deliller toplayacağını söycin şehrinde görülen mahkemede, Erdal Gökoğlu’nun yarledi.
gılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. MahMahkeme salonuna Erdal Gökoğlu getirilmedi. Bununla
keme heyeti kendilerine sunulan itiraz dosyasını yeterli bulberaber Erdal Gökoğlu’nu sahiplenmek için orada buluduğu halde Türkiye devletinden yeni dosyalar geleceği genan Polonya Siyasi Tutsaklara Özgürlük Komitesi üyeleri
rekçesiyle, mahkeme sürecini uzatma kararı aldı. Buna karve Polonya solundan 3 kişi mahkemeye alınmayarak mahşın Savunma avukatı E. Gökoğlu’nun tutuksuz yargılanması
keme önünde beklediler.
talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti bunun büyük bir
Polonya Siyasi Tutsaklar Komitesi olarak tüm halkıtehlike arz ettiğini söyleyerek kabul etmezken, elinde bunu
mızı Erdal Gökoğlu’nu sahiplenmeye çağırıyoruz.
ispatlayacak bir delil olmaması da oldukça aşikar ki, Polonya
Devrimci tutsaklar geleneğini bir kez de Polonya’dan
devleti Türkiye devletinden aldığı icazetin dışına çıkamıyor.
haykırıyoruz;
Bununla beraber yeni mahkeme tarihinin kararını önümüz‘’TEK TİP ELBİSEYE ve ONURSUZ ÜST ARAdeki süreçte açıklayacaklarını bildirdiler. Polonya kanunlaMAYA HAYIR’’

Polonya Siyasi Tutsaklara Özgürlük Komitesi

Köln: 18 Şubat 2016 Perşembe günü Saat 17.30' da,
Polonya’ nın Köln Başkonsolosluğu’na yakın sokakta gerçekleştirilen protesto eyleminde, sık sık ”Erdal Gökoğlu
Derhal Serbest Bırakılsın”, ”Politik Tutsaklara Özgürlük”,
”Yaşasın Enternasyonalist Dayanışma”, ”Erdal Gökoğlu
Yalnız Değildir” gibi sloganlar Almanca ve Türkçe olarak atıldı. Almanca bildiriler okundu.
18.30 a kadar devam eden eylem, Erdal Gökoğlu serbest bırakılmadığı ve devrimciler üzerinde politik baskılar sürdüğü sürece, susmama ve protestolara devam
etme kararlılığı ile bitirildi.
21 Ocak 2016`dan beri Polonya`da hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde tutuklu bulunan Erdal Gökoğlu`nun serbest bırakılması için, Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi, Köln
Polonya Başkonsolosluğu önünde bildiri dağıttı.
Konsolosluk binasına girilerek yetkililere de verilen bildiride, Erdal Gökoğlu`nun Belçika`da siyasi mülteci olduğu, bu nedenle hakkında Türkiye’deki faşist devlet tarafından çıkarılmış kırmızı bülten var diye tutuklanmasının Av-

rupa Birliği yasalarına aykırı olduğu vurgulanmaktadır.
Erdal Gökoğlu serbest bırakılmazsa yarın tekrar aynı
yerde buluşmak üzere anlaşan Halkın Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi destekçileri, eylemlerini sürdüreceklerini
açıkladılar.
Berlin`de 16.02.2016 Salı günü Özgürlük Komitesi çalışanları Polonya Büyükelçiliği`nin önünde eylem yaptılar. Eylemde yapılan açıklamada, Polonya hükümeti bir
an önce işbirlikçilikten vazgeçip Erdal GÖKOGLU`nu serbest bırakmalı denilerek açıklama bitirildi. Bir saat süren eylem boyunca sloganlar hiç susmadı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Belçika Halk Cephesi bir eylem yaptı. Polonya Konsolosluğu’nun önünde
yapılan eyleme katılan 10 Halk Cepheli Erdal GÖKOĞLU’na özgürlük istedi. 15.00’da yapılacağı, 1 gün öncesi yapılan çağrıda açıklanan eylemin başlama saatinden
bitim saati olan 15.30 a kadar sloganlar hiç susmadı. Fransızca Türkçe ve Flamanca atılan sloganlarda Erdal’ın özgürlüğü talebi vardı.

Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

Hamburg:
19 Şubat 2016 tarihinde Hamburg Halk Cephesi Polonya Konsolosluğu önünde Erdal Gökoğlu için eylem gerçekleştirdi. Eylem boyunca “Erdal Gökoğlu Yalnız Değildir”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Erdal Gökoğlu Onurumuzdur”, “Siyasi Tutsaklara Özgürlük”,
“Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz” gibi sloganlar atıldı.
“Erdal Gökoğlu Derhal Serbest Bırakılmalıdır” yazılı almanca pankart açıldı.Yaklaşık bir saat süren eyleme toplam 12 kişi katılmıştır

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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 Halkımızın Kızı Dilek’in Gözleri
Üzerimizde Adalet İçin Direnin!
Hamburg Halk Cepheliler 17 Şubat 2016 tarihinde Türkiye Konsolosluğu önünde eylem gerçekleştirdiler. Eylem
boyunca “Yaşasın Halkın Adaleti“, “Adalet Cephenin Namlusundadır“, “Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz“, “Dilek Doğan Ölümsüzdür” gibi sloganlar atıldı. 3 farklı bildiri okundu, bu bildirilerde adaletin sağlanması ve Yüksel Moğultay’ın tutuklanması talep edildi. Yaklaşık 45 dakika süren eyleme toplam 20 kişi katıldı.

 Nebi Albayoğlu Anıldı!
Ölümünün 9. Yılında Nebi Albayoğlu Belçika’nın Beringen kentinde, ailesi ve yoldaşları tarafından anıldı. Saat
14’te bir araya gelen misafirler ile birlikte anma programı, devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ataol Behramoğlu’nun “Yunus gibi” şiirinin okunmasından sonra Nebi Albayoğlu’nun yaşamı, kişiliği, halk
sevgisi üzerine konuşmalar yapıldı. Süreci anlatan konuşmaların ardından, hazırlanan yemeklerin yenmesinden sonra, saat 16 ya kadar çaylar içilip anma bitirildi. Anmaya 68 kişi katıldı.

 Halk Çocuklarını Katletmenizin
Sayı: 510

Yürüyüş
28 Şubat
2016

Hesabını Dünyanın Her Yerinde Soracağız!
AKP faşizminin, döktüğü her damla kanın hesabını sorma inancı ve bilinciyle 20 Şubat Cumartesi gecesi katledilen gencimiz Yılmaz Öztürk için, Londra’da faşist Türkiye
elçiliğine gidildi. 22 Şubat Pazartesi günü, Halk Cephelilerin organize ettiği protesto gösterisinde, öfkeyle atıldı sloganlar. Türkçe ve İngilizce bildirilerin dağıtıldığı, 11 kişinin katıldığı protesto yaklaşık bir saat sürdü.

 Tutsaklar, Mektup Yazmak Tecritİ
Kırmaktır!
İsviçre TAYAD Komitesi Özgür Tutsaklara uygulanan
tecriti kırmak için her ay mektup gönderiyor.
Yaptığı çalışmalar çerçevesinde, ayda en az 10 mektup gönderme kararını hayata geçirmeye çalışan İsviçre
TAYAD, bu ay 14 tutsağa mektup ve posta kartları gönderdi. Aile ziyaretlerinde, sabah kahvaltılarında, sohbet
toplantılarında, yanlarından tutsak adreslerini ve posta kartlarını ayırmayan TAYAD’lılar, tutsaklara uygulanan tecritin kırılması için mektup ve kartpostal yazdırıyorlar.

 FAŞİZMİN POLİSLERİ DÜNYANIN
HER YERİNDE İŞKENCECİ
23.12.2015 tarihinde, Almanya’ nın Düsseldorf şehrinde
bulunan Avusturya Konsolosluğu önünde, Evin Timtik’
i desteklemek için eylem yapanlardan 6 kişi, Alman Polisi tarafından zorla gözaltına alındı. Gözaltına alınırken
5 kişi işkenceden geçirildi. Gördükleri işkence sonucu rapor alındı ve bu raporlarla birlikte 23 Şubat'ta suç duyurusunda bulunulacak.
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HALK TOPLANTILARI
İKTİDAR İDDİAMIZDIR!
Londra'da, her pazar kahvaltıyla başlayan halk toplantıları, emperyalizmin yoz, bencil kültürüne karşı, lokmalar paylaşılarak başlanılıyor güne. Bu toplantılar iktidar iddiamızın göstergesidir. İktidarı almak istiyorsak halkı politikleştirmek ve gerçekleri göstermek görevimizdir.
Bu hafta işbirlikçi AKP’nin yönetememe krizini atlatamamasından dolayı saldırıları ve yaptığı katliamlar içerikli bir konuşma yapılarak başlandı toplantıya
Kürdistan’da yapılan katliamların, Armutlu’da katledilen Dilek’in ve Yılmaz’ın katillerinden hesap sormak
ve halk düşmanlarını teşhir etmek için açılacak olan “Adalet Çadırı” konuşuldu. Katılanlar söz alarak çadırın çok
vakit geçirmeden açılması gerektiğine dair fikir belirtti.
Armutlu’da katil AKP’nin eli kanlı itlerinin, katlettiği evladımız Yılmaz Öztürk için yapılan açıklama okundu.
Yürüyüş dergisinden, halk toplantılarımızın geleneği
olan “Biz Diyoruz ki ve Öğretmenimiz” köşeleri okunarak
toplantı sona erdi.

DERGİMİZ LONDRA CADDELERİNE
GERÇEĞİ TAŞIYOR
Bulunduğumuz her yerde “Adalet İstiyoruz ve Yaşasın Halkın Adaleti” diye haykırmayı, dünya halklarına da
yaymak için 22 Şubat Pazartesi günü Manor House’da el
birliğiyle kuruldu adalet çadırı.
Çadır kurulur kurulmaz halkın ilgisini çekmeye başlamıştı. Çadıra ve etrafına pankartlar asıldı. Türkçe ve İngilizce bildiriler dağıtılmaya başlandı.

KÜRT HALKI BİZİZ, BİTMEYİZ KIRMAK İLE!
Alevi derneklerinde yapılan ve Türkiyeli kurum ve örgütlerin de dayanışma amacıyla katıldığı açlık grevlerine Liege Alevi Kültür Derneği’nde devam edildi. Daha
öncesinde Verviers, Limburg, Charleroi da yapılan açlık
grevlerine Halk Cephesi de katıldı. Halk Cephesi’nin Verviers Alevi Derneğine 2, Charleroi 1 ve Liege Alevi Derneğine 1 kişi ile katıldığı açlık grevlerine, yoğunluklu olarak Alevi derneği çevreleri katılım gerçekleştirdi. Verviers ve Liege Alevi derneklerinde yapılan açlık grevlerine yerel televizyonların ilgisi oldu. Verviers’de açlık grevciler ile yapılan röportajda katliamlar anlatıldı. Açlık grevlerinde Halk Cephesi olarak bulunmanın yanında ailelerin
ve çalışanların da ziyaretleri eksik olmadı. Oldukça coşkulu geçen grevler boyunca türküler ve şiirler okundu. Kurum ve kişiler tarafından konuşmalar yapıldı.
Liege Alevi derneğinde Halk Cephesi adına yapılan konuşmalarda AKP faşizminin Kürt halkına ve yoksul gecekondu mahallelerine yaptığı saldırılardan bahsedildi.
Küçük Meral’imizin okuduğu «Bir Ceza İstiyorum»
şiiri çok beğenildi. Beraberce okunan türküler ve halaylar
ile devam eden Liege’deki açlık grevi 3 gün sürdü.

DİLEK’İN KATİLLERİ YILMAZ’I DA VURDU!

AVRUPA’dakiBİZ
Almanya Denilince Dünya Halklarının Aklına Gelen Almanya'nın Nazi Geçmişidir
Ancak Almanya Aynı Zamanda Bir Kontrgerilla Ülkesidir!
Almanya Denilince Irkçılık ve Faşist Katiller Aklımıza Gelmeye Devam Edecektir!

Alman Devleti İnsanlık Suçlarını Örtbas Edemez!
Almanya devletinin ismi ve insan
hakları ihlalleri, örtülü cinayetler türünde konular gündeme geldiğinde,
“Almanya'da böyle şeyler olamaz. Almanya'da böyle bir şey olsa herkes
ayaklanır...“ türünde sözler de otomatik olarak birbirini izler. Ama gerçeklik hiç de buna uygun değildir. Bugüne kadar yüzlerce göçmen ırkçıların, faşist örgütlenmelerin saldırıları
sonucu diri diri yakılmış veya linçlerle
katledilmiştir.

Faşist Örgütlenmeler
Neden Yasaklanmıyor?
Almanya'da bugüne kadar binlerce faşist terör saldırısı yaşanmasına rağmen; faşist örgütlenmeler yasaklanmamıştır. Bugüne kadar birçok
kere yasaklama yönünde soruşturma
açılmasına rağmen; özellikle gizli
servislerin talepleri doğrultusunda
bu soruşturmalar kapatılmıştır.
Almanya Anayasayı Koruma Örgütü (Verfassungsschutz) doğrudan
İçişleri Bakanlığına bağlı olan ve devleti koruma, cumhuriyeti koruma adı altında örgütlenmiş olan bir siyasi servistir.
Anayasayı Koruma Örgütü: “Aşırı sağ örgütler içinde kadro ve yönetici duruma yükselmiş olan çok sayıda ajanımız var. Yasaklama durumunda devlet hizmetinde olan bu
ajanların, o örgüt üyelikleri de yargılanma sebebi olur. Onun için bu örgütlere yönelik dava açılmasını ve yasaklanmalarını tavsiye etmiyoruz...”
Bu sözler hiçbir yoruma yer bırakmıyor. Evet eğer bir yasaklama davası
açıldığında ırkçı faşist örgütlerin birçoğunun yöneticilerinin ve hatta liderlerinin bile Alman devletinin ajanı olduğu ortaya çıkacaktır.
Anayasayı Koruma Örgütü bağlantılı birçok faşist terör örgütü vardır. En yaygın olanı NPD adı altında
örgütlenen Nazilerin ana gövdesini
teşkil eden partidir. Ama bunların dı-

şında örneğin NSU gibi, göçmenlere
yönelik katil örgütlenmeleri de var.

Şaibeli Ölümler ve Alman
Devletinin Deşifrasyonu

NSU Deşifre Oluyor;
Alman Devletinin Yüzü
Ortaya Çıkıyor

Michèle Kiesewetter isimli polis memurunun öldürülmesi, NSU konusunda bir dönüm noktası olmuştur. Esnaf
cinayetleri de bu şekilde ortaya çıkmıştır.
Ama bu olay tam bir kilit görevi görmüştür. Çünkü bu olayla uzaktan yakından ilişkili olan şahitler birer birer şaibeli bir şekilde öldürülmeye başlanmış
ve artık tek bir şahit de kalmamıştır.
Bugüne kadar şaibeli şekilde ölen
şahitler;
- Arthur C. 2009 yılında cesedi
yanmış şekilde bulundu, intihar ettiği söylendi.
- Florian H. 16 Eylül 2013 günü,
tam da Federal savcılığa ifade vereceği gün, kendi üzerine benzin döküp
yakarak intihar ettiği söylendi.
- Thomas R. 7 Nisan 2014 günü,
18 yıldır Anayasayı Koruma Örgütünün kadrolu muhbiri olarak çalışmış, polis cinayeti konusunda ifade
vereceği belli olduktan sonra, şaibeli bir şekilde bilinmeyen bir hastalıktan öldüğü belirtildi.
- Melissa M. 30 Mart 2015 günü akciğerlerine aldığı bilinmeyen bir basınç
sebebiyle ölü bulundu. Melissa aynı zamanda Florian'ın eski kız arkadaşıydı
ve Florian'la birlikte ifade verecekti.
- Sascha W. 8 Şubat 2016 günü, 31
yaşında bilinmeyen bir sebeple ölü
bulundu. Sascha aynı zamanda, ölü
bulunan Melissa'nın da sonraki erkek
arkadaşıydı.
Almanya denilince dünya halklarının aklına gelen Almanya'nın Nazi
geçmişidir. Ama aynı Almanya bir
kontrgerilla ülkesidir. Ve Almanya denilince ırkçılık ve faşist katiller aklımıza
gelmeye devam edecektir. Ve elbette ki,
yüksek güvenlikli özel Stammheim
Hapishanesi’nde aynı gün tabancayla intihar ettiği söylenen RAF kadroları
hatırlanmaya devam edilecektir.

2009 yılında NSU'nun varlığı ortaya çıktığında birçok soru işareti de
beraberinde gelmişti. NSU'nun deşifre
olmasının artık, göçmenlere yönelik
saldırıların da azalacağı düşüncesini
de yaratmıştı. Ama hiç de öyle olmadı.
Almanya'da ırkçılar halen katletmeye devam ediyor, faşist saldırıları
daha kitlesel ve meşru şekilde yürütmeye başladılar. PEGİDA gibi örgütlenmeler, yeni dönemin ırkçı örgütlenmeleri durumuna gelmiştir.
NSU'nun nasıl deşifre edildiği de
ayrı bir soru işaretidir. Çünkü aslında ortaya çıkan hiçbir şey yoktur.
Önce NSU nasıl deşifre oldu? buna
bakalım.
2007 yılında Michèle Kiesewetter
isimli bir polis memuru kafasından
kurşunlanarak öldürüldü, yanındaki
bir polis ise yaralandı. Polis memuru cinayetinde kullanılan silahların izini sürerek, bu çetenin asıl olarak yıllardan beridir Türkiyeli esnaflara yönelik katliamlar organize eden NSU
isimli oluşum olduğu ortaya çıktı.
Michèle Kiesewetter'in neden öldürüldüğü ise ayrı bir sır olarak kaldı. Çünkü kafasına sıkılarak öldürülmesinin olay yerinde aynı zamanda
eskiden Ku-Klux-Klan isimli ABD'li
ırkçı örgüt üyeliği gün yüzüne çıkmış
olan Timo Hess isimli polis şefi de bulunuyordu. Ama polis şefinin olay yerindeki rolü hiçbir zaman sorgulanmadığı, üstü kapatıldığı için, olay da
sır olarak kaldı.
Alman devletinin Ku-KluxKlan'dan NSU'ya kadar olan ilişkileri asıl olarak Alman devletini deşifre etmiştir.

VURARAK, ÖLDÜREREK HALKI TÜKETEMEZSİNİZ!
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“Ben varken,yoldaşlarımınbeyinlerini yok edemeyeceksiniz,
halkımızı teslim alamayacaksınız,
yurdumuzu emperyalistlere satamayacaksınız.”

Doğan Tokmak

7 Mart - 13 Mart
Doğan TOKMAK, 1972, Sivas Hafik
Emre Köyü doğumludur. Devrimci hareketle
örgütlü ilişkileri 1989’da başladı. Genç
yaşta halkının sorunlarının çözümünü omuzladı, ülkesinin bağımsızlığı idealine bağlandı.
İstanbul Okmeydanı bölgesinde çeşitli soDoğan Tokmak rumluluklar üstlendi. Milis örgütlenmesinde
yer aldı. 19-22 Aralık’ta Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. Ölüm mangalarına karşı, yoldaşlarıyla
omuz omuza direndi. F tiplerine sevk edildi. 3 Haziran
2001’de Kandıra F Tipi’nin tecrit hücrelerindeyken, ölüm
orucunda düşenlerin bayrağını devraldı. Zorla tıbbi müdahale işkencesiyle sakat bırakmak için kaldırıldığı Şişli
Etfal Hastanesi’nde, 15 Mart 2002’de şehit düştü
Berkin ELVAN:
Ülkemiz tarihine Haziran Ayaklanması
olarak geçen, Haziran 2014 yılındaki eylemlerde Umudun Çocuğu Berkin de yer
aldı. 16 Haziran sabah erken saatlerde, evinden ekmek almak üzere çıkan Berkin, baBerkin Elvan şından gaz bombası ile vuruldu. Başbakan
Erdoğan’ın; “emri ben verdim” diyerek savunduğu polislerin direk ateş etmesi sonucu vuruldu
Berkin. Dokuz ay direndi. 14 yaşında vuruldu, 15. yaşına
komada girdi. 16 kiloya kadar düşen bedeni uyudukça,
halkın adalet açlığı uyandı, büyüdü. Katilleri halen cezalandırılmadı, adalet yerini bulmadı. 269 gün komada kalan
Berkin Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde şehit düştü.
Erbil SARI:
1 9 6 9
Trabzon
Çaykara doğumlu. Hep
haksızlıklara
Erbil Sarı
karşı mücadele etti. Bu
mücadele içinde devrimci
hareketle tanıştı. 15 Mart
1992’de Zonguldak’ta Kozlu
Katliamı’nın sorumlularına
karşı bir eylemin son hazırlıklarını yaparken, kaza sonucu bombanın patlamasıyla
şehit düştü.

Şenol
ŞENER:
Yıldız
İ D M M A’ d a
sürdürülen
Şenol Şener
anti-faşist
mücadelede büyük bir
coşkuyla yer aldı Şenol.
Mücadeleye dört elle sarıldı. Polisin, kaldığı eve
yaptığı baskın sırasında
rahatsızlanarak 8 Mart
1979’da
aramızdan
ayrıldı.

Yücel Maral komutasındaki 5 kişilik gerilla grubu, 12 Mart 1994’te,
Ordu’nun Ünye İlçesi Ballık Köyü yakınlarındaki
Döşeme Ormanları’nda düş
Yavuz Yazlı
İrfan Yenilmez man kuşatmasına düştü.
Yücel Maral
Çıkan çatışmada; Yücel
Maral, Barış Atalay, Yavuz Yazlı, Ali
Faik Özkan ve İrfan Yenilmez şehit düştüler.
Yücel Maral, Ordu-Ünye, Çiğdem
Köyü doğumludur. Yoksul bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Devrimci mücadeleyle
Ali Faik Özkan
Barış Atalay
İstanbul’da, üniversite yıllarında tanıştı.
1988’de Dev-Genç saflarında mücadeleye atıldı. ‘92 sonlarında gerillaya
katılması, darbeciler tarafından engellendi. Ama kısa bir süre sonra
Karadeniz’e gideceği ve gerilla için altyapı çalışmaları yapacağı
bildirildi. Bu görevini de coşkuyla, kararlılıkla yerine getirdi. Komutanı
şehit düşen Karadeniz Kır Birliği’nin komutanlığını üstlenerek,
Karadeniz dağlarında umudun bayrağını dalgalandırmaya devam etti.
Yavuz Yazlı, Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçısıdır. 1974
Karabük doğumlu, yoksul bir işçi ailesinin çocuğudur. Devrimci mücadeleyle, ‘92 Kasım’ında Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nda çıraklık
eğitimindeyken tanıştı. Kararlılığı, militanlığıyla kısa sürede milis çalışmalarında yer aldı. Kısa bir süre önce Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne
katılmıştı.
İrfan Yenilmez, Artvin Şavşatlıdır. 1988’de öğrenim gördüğü
Uludağ Üniversitesi’nde devrimci mücadeleyle tanıştı. ‘89’da Yeni
Çözüm Dergisi Bursa Temsilciliği, ‘90’da UL-DER yöneticiliği yaptı.
Bursa gençlik mücadelesinin öncüsüydü. Atılım yıllarında hareketin
Karadeniz örgütlenmesini oluşturmak üzere bir grup yoldaşla birlikte
görevlendirildi. Doğu Karadeniz Bölge Sorumluluğu’nu üstlendi.
‘92’de kır gerillası hazırlık çalışmalarını yapmakla görevlendirildi. 17
Nisan sonrası tutsak düştü. ‘93 Aralık’ında Karadeniz Kır Birliği’ne
bir savaşçı olarak katıldı. Ve bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.
Ali Faik Özkan, Kastamonu, İnebolu-Avaremen Köyü doğumludur.
Devrimci hareketin bulunduğu bölgede iradi çalışmalarının başlamasından
kısa süre sonra hareketle ilişki kurarak mücadeleye katıldı. Mücadeleyle
tanışalı fazla olmamasına rağmen, militan, atak ve coşkulu kişiliğiyle
dikkat çekti. Kır Gerilla Birliği’ne katılma teklifini hiç tereddüt etmeden
kabul ederek, ‘93 Aralık ayında birliğine ulaştı. En büyük arzusunun
eğitimini tamamlayıp Kastamonu dağlarında gerilla faaliyetini başlatanlardan biri olarak geri dönmek olduğunu belirten Ali yoldaş, şehit
düştüğü güne kadar öğrenmek ve iyi bir gerilla olmak çabasını elden
bırakmadı. Karadeniz dağlarında kurtuluş umudunu büyütmek için
son nefesine kadar savaştı.
Barış Atalay, 1974 Amasya, Gümüşhacıköy-Korkut Köyü doğumludur.
Karadeniz Kır Gerilla Birliği savaşçılarından biriydi. Devrimci hareketin
eylemlerine, mücadelesine sempati duymaya başlamasıyla yaşamı da
yeniden şekillendi. Devrimci mücadeleye ’92 yılında katıldı. Gümüşhacıköy’de devrimci hareketin örgütlenme çalışmalarında, Halkevi çalışmalarında, tütün emekçilerinin örgütlenmesinde aktif olarak yer
aldı. Bir süre köylere yönelik çalışmalarda görevlendirildi. ‘93 Aralık
ayında Karadeniz Kır Gerilla Birliği’ne katıldı.

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı Barış Atalay’ı Anlatıyor:

“Kendi gelişirken diğer
insanları da geliştirdi.”
Barış yoldaşla ‘92 yılının Kasım-Aralık aylarında tanıştık.
O süreçte ben devrimcilerle yeni tanışmıştım. Barış da
öyle. Mücadeleyle tanışmamız aynı döneme rastlıyor.
Bulunduğumuz bölgede Halkevi vardı, oraya gidiyorduk. Barış çok kısa bir sürede gelişti. Atılgan,
cesur, kararlı, halk sevgisiyle dolu bir kişiydi. Bu
sevgisini de mücadelede Devrimci Sol ile bütünleşmesiyle ifade etti. Bu süreç aynı zamanda
Devrimci Sol’un darbeciler tarafından kirletilmesi
süreciydi. Ben Devrimci Sol’u da, darbeciliği de
pek fazla bilmiyordum. Ama Mücadele gazetesinde
okuduklarımız darbecilere kin duymamıza, onlardan
nefret etmemize yetiyordu. Çünkü savaşan bir örgütün
içinde her ne kadar hareketi tanımasak da, böyle bir kontra
çetesinin çıkması gerçekten en büyük ahlaksızlıktı. Net tavır
alanlardan birisi de Barış olmuştu.
6 Şubat 1993’de Adana’da katledilen Ali Aygül’ün amcasına
gideceğiz. (Merzifon/Halozköylü Devrimci Sol Savaşçısı)
İnsanlar çok coşkulu ve kin dolu. Tüm hazırlıklarımız tamam,
pankartlarımız, karanfillerimiz, kızıl bantlarımız. Otobüslerle
Halozköyü’ne gittik. Köyün içinden mezarlığa giden yolda
pankartlarımızı açtık. Önde iki yoldaşımızda Ali’nin resminin
bulunduğu “Devrimci Sol Savaşçısı Ali Aygül Yaşıyor”, peşinde;
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” pankartı. Pankartın bir kenarından
alnında kızıl bandıyla Barış yoldaş tutuyor. Yoldaşlık sevgisini,
onu yaşatmanın onurunu aynı zamanda düşmana kin dolu
Yusuf KUTLU:
Yusuf Kutlu, 1973’te Antakya’nın Ekinci
Beldesi’nde doğdu. Arap Alevilerindendi. Yaşamını
bir emekçi olarak kazandı yıllarca. Oto boyacısıydı.
Sömürüyü ve eşitsizliği yaşayarak devrimci mücadeleye katıldı. 1995’te tutsak düştü. 19 Aralık
Hapishaneler Katliamı sırasında Bartın HapisYusuf Kutlu
hanesi’ndeydi. Katliamın ardından Sincan F Tipi
hücrelerine atıldı. 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı. Direnişini
279 gün boyunca kararlılıkla sürdürdü. 9 Mart 2002’de Ankara
Numune Hastanesi’nde şehit düştü.
Koray DOĞAN:
12 Mart döneminin baskı ve tenkil koşullarında, devrimci görevlerini yerine getirirken,
polis tarafından 8 Mart 1972’de sırtından vurularak katledildi. ODTÜ öğrencisi olan Koray
Doğan, gençlik mücadelesi içinde yer aldı. Bu
Koray Doğan
süreçte THKP-C’li oldu. Ankara’da Dev-Genç
içinde çeşitli eylemlere katıldı, görevler üstlendi.
Mahir Çayanlar’ın Maltepe Hapishanesi’nden firar etmesinden
sonra onlara yer bulma, ilişki kurma gibi görevler üstlendi...
Polis takibi sırasında sırtından vurularak katledildi.
THKP-C’nin genç militanlarından biri olarak ölümsüzleşti.

gözleri Barış’ta buluyoruz.
Evet, Barış çok kısa zamanda gelişen öne çıkan bir insandı.
Öne çıkmasıyla diğer insanlara önderlik etmeye, eksikliklerini
kapatmaya çalıştı. Yalnızca kendi gelişimi için uğraşmadı,
kendi gelişirken diğer insanları da geliştirdi. Çok kısa bir sürede
pek çok insanın sevgisini kazandı.
Barış’ın ilk gözaltısıydı. Düşman onu çözebilmek için çok
çeşitli yöntemleri saatlerce deniyor. Ama Barış direniyor. Çünkü
Barış devrime olan tüm inancıyla, hareketiyle bütünleşmiş, yoldaşlarını sahipleniyor. Barış bunu şöyle
ifade etmişti. “Düşman çözmek için her şeyi deniyor, ancak gözlerimin önüne sürekli yoldaşlarım
geliyordu. Anladım ki ihanet bana göre değil.”
Barış’ı Grup Yorum’un, Ekin’in konser işlerini ayarlarken, insanlara bilet satarken,
Halkevi için elinden gelen tüm işleri yaparken,
araştırma yaparken, tütün tarlasında çalışırken
görmek çok doğaldı... Bir süre Barış’ı görmedim.
Bir akşam eve gidiyordum, Barış bizim oturduğumuz
mahallede bir parkta oturuyor, koşarak geldi. Sarıldık.
O kadar sıcak, yoldaş sevgisiyle doluydu ki. Daha sonra Barış’ı
görmedim. Ama onun hep savaşçı olduğunu, savaşa koştuğunu
biliyordum. Çünkü Barış boş duracak birisi değildi.
12 Mart 1994. Ordu’da çatışma haberi. Gazetelere bakıyorum.
Barış’ın ismi... Onun savaşçılığı, kararlılığı, cesareti, atılganlığı,
beraber gittiğimiz konserler, anmalar gözümün önünden bir
şerit gibi geçiyor. Ve hemen Barış’ın dağlara olan sevdası,
özlemi geliyor aklıma. Evet, Barış yoldaş o çok sevdiğin
dağlardan, Karadeniz’den sesleniyorsun bize. “Benim adım
Barış değil, savaş. Artık Barış yok, savaş zamanı” diyorsun. Ve
sevdalandığın dağlarda halkın kurtuluşu için savaşarak şehit
düştün. Seni unutmayacağız. Atılganlığın, kararlılığın ve
cesaretinle bize hep örnek olacaksın...

Karl MARKS:
5 Mayıs 1818’de Almanya’nın Trier
kentinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü.
Mücadele içindeki rolüyle, dünya proletaryasının, ezilen halkların öğretmeni,
sosyalizmin teorisyeni, tarihin yönünü
gösteren bir pusula oldu. Adıyla, yaşamıyla,
öğretileriyle,
1847’de kuruluşuna önderlik
Karl Marks
ettiği Komünist Birliği’nden bu yana tam
169 yıldır burjuvazinin korkulu rüyasıdır. Burjuvazi, Marks’ı
“çürütmek” adına tüm silahlarını seferber etmesine karşın,
bugüne kadar Marks’ın düşüncelerini “çürütememiş”, onun
düşüncelerinin bir umut olmasını engelleyememiştir. Marks,
teorik çalışmaları içinde büyük bir yetkinlikle ortaya koydu
ki, kapitalizmin tek alternatifi vardır: Sosyalizm. Bu noktadan
itibaren yalnız bir teorisyen değil; işçi sınıfının, sosyalizm
mücadelesinin fiilen de önderlerinden biri olmuştur. 1848’de
yoldaşı, dava arkadaşı Engels ile Komünist Manifesto’yu yayınladı. Bu faaliyetleri nedeniyle bulunduğu birçok ülkeden
sürgün edildi. Marks, 14 Mart 1883’te, İngiltere’nin başkenti
Londra’da dünya halklarına büyük mirasını, “Marksizm”i
bırakarak ölümsüzleşti...

Deyim
Yanık tahtadan çıkarılmış mıh gibi olmak.
Anlamı: Hayatın çilesini, yükünü çekmesine rağmen; gücünü,
özünü yitirmemiş olmak.

Şiir
Gözlerimize çöken karalığı gördükçe
Ödünüzün orkestrası senfoni çalıyor
Korktuğunuz patlamasıdır açlığımızın
Ve ilk kez doğru söylediniz:
"Gecekondulardan gelip
gırtlağımızı kesecekler"
Çöküp halkın gırtlağına çalarsınız aşını
Ve bu devran hep böyle dönecek sanıp
Mezarımızın üstüne kurarsanız sarayları
Elbette olanca hızımız
ve hıncımızla geleceğiz
Ve siz; cehennemin dibine gideceksiniz...

Ümit İlter

Kıssadan Hisse
Herkesten ve Her Şeyden Bir Şeyler Öğrenebiliriz...
Bir bilge, bir göletin başında oturmaktadır. Susuzluktan kırılan
bir köpeğin devamlı olarak gölete kadar gelip, tam su içecekken
kaçması dikkatini çeker. Dikkatle izler olayı. Köpek susamıştır
ama gölete geldiğinde sudaki yansımasını görüp korkmaktadır. Bu
yüzden de suyu içmeden kaçmaktadır. Sonunda köpek susuzluğa
dayanamayıp kendini gölete atar ve kendi yansımasını görmediği
için suyu içer. O anda bilge düşünür:
-Benim bundan öğrendiğim şu oldu: Bir insanın istekleri ile
arasındaki engel, çoğu zaman kendi içinde büyüttüğü korkulardır.
Kendi içinde büyüttüğü engellerdir. İnsan bunu aşarsa, istediklerini
elde edebilir.
Ancak, düşününce, aslında gerçek öğrendiği şeyin bundan farklı olduğunu görür. Asıl öğrendiği şey, insanın bir bilge bile olsa bir
köpekten öğrenebileceği bilginin var olduğudur.
Biz de yaşadığımız veya tanık olduğumuz birçok olayda kendimize dersler çıkartabiliriz... Herkesten ve her şeyden bir şeyler öğrenmek mümkün.
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