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deyimiyle onun yaşamında sadece devrim
vardı; devrimin sorunları, devrimin
çıkarları, devrimin geleceği. Devrim için
amansız, uzlaşmaz bir savaş... 38 yıllık
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Abdullah Öcalan İmralı Savun-
malarında oligarşinin PKK ile uz-
laşması durumunda “İçte ve dışta
PKK’nin askeri savaş olanakları
çözümle birlikte Türkiye’nin hiz-
metine girecektir.” demişti. 

Bayramdan önce İmralı’da Ab-
dullah Öcalan ile oligarşinin yet-
kilileri “çözüm” konusunda yeni
“yol haritası”nı belirlemek üzere
görüştüler. Yeni yol haritasına ilişkin
açıklamanın 1 Eylül’de yapılacağı
söyleniyor ancak basına yansıyan
yanıyla PKK, oligarşiye karşı “silah
kullanmayacağını deklere ede-
cek”

Soruyoruz
Kürt Milliyetçi
Hareketine;

Bir taraftan oligarşiye karşı silah
kullanmayacağınızı deklere ederken
diğer taraftan “Nurtepe’de cum-
hurbaşkanlığı seçim standımıza
saldırıldı” denilerek Çayan’da,
Okmeydanı’nda, Sarıgazi’de ke-
leşlerle, pompalı tüfeklerle, molotof
ve el yapımı bombalarla, taş, sopa
ve demir çubuklarla Halk Cephe-
si’ne neden saldırdınız? 

Kürt milliyetçi hareketi ile bir-
likte pusuya yatan yardakçıları ve
uyuşturucu ve fuhuş çeteleri Halk
Cephesi’ne karşı birlik oldular. So-
lun utanç tablosuna bir yenisini
daha eklediler. 

Büyük direniş sürecinde “di-
renmeyen çürür” demiştik. Bu çü-
rümenin geldiği boyutlara tanık ol-
maktayız...

İlk kez kendilerine ilerici, yurt-
sever, sosyalist, komünist diyenler
uyuşturucu ve fuhuş çeteleri ile
birlik oldular Halk Cephesi’ne sal-

dırıyorlar... 

Bu utanç tablosu Kürt milliyet-
çilerinin ve yardakçılarının alınla-
rına kara bir leke olarak yazılmıştır. 

Bu saldırılar İmralı’da AKP ile
yapılan ‘yeni yol haritası’ndan
bağımsız değildir. 

Kürt milliyetçi hareket Ameri-
ka’ya ve oligarşiye güven vermek
için devrimcilere saldırıyor... 

“Barışı, uzlaşmayı, kardeşliği,
hoşgörüyü” dillerinden düşürmeyen
Kürt milliyetçi hareketin uyuşturucu
ve fuhuş çetelerini de himayesine
alarak devrimcilere saldırmasının
başka bir izahı yoktur. 

Düzene dönen tüm örgütlerin,
düzene güven vermek için değiş-
meyen politikalarıdır devrimcilere
saldırmak. 

‘90’lı yıllarda sosyalist ülkelerde
karşı-devrimlerin nasıl gerçekleş-
tirildiğine bakın... Emperyalistlere
güven vermek için sosyalizmin ya-
rattığı tüm değerler ayaklar altına
alınmıştır. 

KÜRT MİLLİYETÇİ HARE-
KET HALK CEPHESİ’NE SAL-
DIRMASININ NEDENİ OLA-
RAK “CUMHURBAŞKANLIĞI
STANDINA SALDIRILDIĞI”NI
GEREKÇE GÖSTERMEKTEDİR!

Birincisi: Halk Cephesi’nin
Cumhurbaşkanı adayı Selahattin
Demirtaş’ın standına saldırdığı YA-
LANDIR!

BU YALANIN ARDINDAKİ
GERÇEK ŞUDUR:

Çayan Mahallesi’nde Selahattin
Demirtaş’ın seçim standını  açan
HDP’liler ile Çayan Mahallesi’nin
hukuku hakkında konuşmak için
Halk Cepheliler standa gittiler.
Daha konuşma başlar başlamaz

Oligarşiye Karşı Kullanmadığınız Silahları
Neden Halk Cephesi’ne Karşı Kullanıyorsunuz? 

Amerika’ya ve Oligarşiye Güven Vermek İçin Mi? 
Bu da Yeni ‘Yol Haritası’nın Parçası Mı?

“İçte ve dışta
PKK’nin askeri savaş

olanakları çözümle
birlikte Türkiye’nin

hizmetine girecektir.”
(Abdullah Öcalan)

- Yeni yol haritası:
PKK, oligarşiye karşı

“silah kullanmayacağını
deklere edecek...”
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HDP’liler tarafından demir çubuklar
ve sopalarla Halk Cepheliler’e saldırıldı.
Halk Cephesi’nin Cumhurbaşkanı adayı
Selahattin Demirtaş’ın standına saldır-
dığı söylemi YALANDIR!

- Söyleyin kime saldırılmıştır? İsim
verin..

- Kim saldırmıştır? İsim verin.

- Saldırıya ilişkin elinizde görüntüler
varsa yayınlayın, varsa resimlerini gös-
terin...

Biz somut konuşuyoruz: HDP’liler
ile konuşmaya giden Halk Cepheliler’in
isimlerini açıkladık ve bu saldırıda
burnu kırılanların, kolu kırılanların,
başı yarılanların isimlerini ve resimlerini
açıkladık... 

İkincisi: Bu yalan Amerika’ya ve
AKP iktidarına  güven vermek için
Halk Cephesi’ne saldırmanın gerekçesi
yapılmıştır.

Soruyoruz Kürt milliyetçi harekete
ve yardakçılarına:

Çayan Mahallesi’nde diyelim ki
Halk Cepheliler seçim standına saldırdı; 

OKMEYDANI’NDA SEÇİM
STANDINIZ MI VARDI? 

Sibel Yalçın Parkı’ndaki çay ocağını
neden molotoflayarak yaktınız? 

SARIGAZİ’DE SEÇİM STAN-
DINIZ MI VARDI? 

Neden Sarıgazi Haklar Derneği’ne
saldırdınız? Molotofladınız, camlarını
kırdınız? 

Yalanlarla politika yapılmaz... Bunu
burjuvaziye yapın, yalanlarla devrim-
cilere karşı mücadele edemezsiniz. 

Gazi Mahallesinde Seçim
Standınız Mı Vardı?

Gazi Özgürlükler Derneği’nin cam-

larını kırdınız?

Uyuşturucu ve
Fuhuş Çetelerini
Neden Himaye
Ediyorsunuz? 

Neden Hasan Ferit Gedik Uyuştu-
rucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ne
saldırdınız? Camlarını kırdınız? 

Her gün 10 insanımızın sadece bon-
zai denen uyuşturucu ile öldüğü günü-
müzde Halk Cephesi Türkiyede bir ilk
yaparak uyuşturucu bağımlısı halk ço-
cuklarının tedavisini ücretsiz olarak
yaptıracağı bir uyuşturcu merkezi aç-
mıştır. 

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ne düş-
manlığınızın nedeni nedir? 

Hasan Ferit Gedik’i AKP’nin uyuş-
turucu çeteleri katletti. Kürt milliyetçi
hareket o gün yanımızda hiç yer almadı. 

Hasan Ferit’in katili AKP’nin uyuş-
turucu çetelerine karşı ülke çapında bir
savaş açtık... Uyuşturucu çeteleri Kürt
milliyetçi hareketin himayesinde Halk
Cephesi’ne saldırıyor.... 

Açıklayın:

UYUŞTURUCU ÇETELERİNİ
NEDEN HİMAYE EDİYORSUNUZ? 

Bunları açıklamak zorundasınız...
Oligarşiye kullanmadığınız silahları ne-
den devrimcilere kullanıyorsunuz? 

Burjuva Politikalarını  Bir
Kenara Bırakın
Biz Devrimciyiz,
Açık Olun!

1 Ağustos tarihli KCK açıklaması
“yavuz hırsız” misalidir... Şöyle deniyor:

“Bir grup Halk Cephesi üyelerinin
ayın 29'unda, Salı günü, Nurtepe'de,
Özgür Demokratik Alevi Derneği'nin
standına saldırıda bulunmaları hiçbir
sorumlulukla bağdaşmayan, kabul
edilebilecek bir durum değildir... 

Alevi topluluğu gibi hem tarihsel,
hem de günümüz itibariyle sürekli
ezilen, ötekileştirilen ve mağdur edilen
inanç sahiplerini baskılamak, tehdit
etmek ve saldırmak hiçbir gerekçeyle
ve hiçbir sorumluluk anlayışıyla izah

edilemez.”

Bir: Çayan Mahallesi’nde stand
açanlar HDP’lilerdir. Peki neden “Özgür
Demokratik Alevi Derneği” denil-
mektedir?

Bunun cevabı AKP’nin Alevi hal-
kımıza “DHKP-C İLE ARANIZA

Sarıgazi Haklar Derneği’ni molotoflarla yaktılar
Şimdiye kadar buraya polis bile böyle saldırmadı 

Halk Cephesi’nden
Tüm Halk Cephelilere Talimattır!

BÜTÜN HALK

CEPHELİLER’E

TALİMATTIR!
1- Bizim tarihimiz tertemizdir.

Tahriklere, yaralı arkadaşlarımızın
üzüntüsüne kapılıp bu tarihi kirletmeye
kimsenin hakkı yoktur.

2- Hiçbir Cepheli, kendini savun-
manın dışında sola veya halka fiziki
bir saldırıda bulunamaz.

3- Ateşli, yanıcı, patlayıcı silahları
sola ve halka çevirenler bizden değildir.
Bizim silahımız yalnızca torbacılara,
çetelere, katillere yani halk düşman-
larına dönüktür.

4- Sosyal medya denen sanal or-
tamda bizim adımıza yapılan çetevari,
argo ve küfürlü söylemlerin sahipleri
bizden değildir. halkınsesi.tv dışında
hiçbir sitede yer alan açıklama bize
ait değildir.

Biz başka siyasetler gibi "kitlemizi
tutamıyoruz" edebiyatına sarılacak
bir örgüt değiliz. Herkesi bu sorum-
lulukla hareket etmeye davet ediyo-
ruz...

30 Temmuz 2014
Halk Cephesi

10 Ağustos
2014
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ÇİZGİ KOYUN” çağrısından ba-
ğımsız değildir. 

Bunlar burjuva politikasıdır... Bu-
gün en iyi yapan ise AKP’dir. 

Güya, Alevi halkımız oylarını Se-
lahattin Demirtaş’a verecek, Halk
Cephesi bunu hazmedemediği için
Alevilere saldırıyor... 

Burjuva politikalarıyla devrimci-
lere saldırmaktan vazgeçin... Bu sal-
dırılarla Cepheliler’le Alevi halkımız
arasına duvarlar öremezsiniz... Bu
saldırılar da AKP’nin Cephe’ye yö-
nelik saldırılarının devamıdır... 

İki: KCK açıklamasının deva-
mında “Devrimci ve demokratik güçler
arasındaki sorunlar, siyasi tercihler
ve politikalar ne olursa olsun bunun
çözüm yolu ve yöntemi diyalog, tar-
tışma ve müzakere ile bir birini an-
lamak ve sorunları çözmektir. Bunun
dışında kaba kuvvete başvurmak po-
litik ahlak ölçülerimize sığmadığı gibi
kabul de edilemez.” 

Bu da Kürt milliyetçi hareketin
devrimcilere her saldırısından sonra
yaptıkları benzer açıklamalardır.

Soruyoruz; “diyalog, tartışma ve
müzakere” diyenlere...

Cepheliler tarafından yakılan tek
bir derneğiniz, tek bir parti binanız,
tek bir kültür merkeziniz, tek bir
kurumunuz var mı? 

Çayan’da, Okmeydanı’nda, Sarı-
gazi’de, Gazi Mahallesi’nde dernek-
lerimizi, parklardaki çay ocaklarını,
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Sa-
vaş ve Kurtuluş Merkezi’ni niye yak-
tınız? Niye molotofladınız, camlarını
kırıp talan ettiniz?..

Diyalog, Tartışma,
Müzakere Bu Mu? 

Konuşmaya gelenlere demir çu-
buklarla, taşlarla, sopalarla saldırıp
burnunu, kolunu, kafasını kırmak mı?

“DİYALOG, TARTIŞMA, MÜ-
ZAKERE...” bunları MİT’le, oligar-
şiyle sürdürüyorsunuz, devrimcilerle de-
ğil... Bugüne kadar devrimciler ile “di-
yalog, müzakere, tartışma” ile çözdü-
ğünüz tek bir sorun var mı?... Deyin ki
tartışarak, konuşarak şu sorunu çözdük... 

1 Mayıs Mahallesi’nde derneğimizi
basıp molotoflarla yakıp, tüpgazı da
açarak bütün binayı havaya uçurmaya
çalıştınız... 

Hayır, tarihinizde devrimcilerle ara-
nızda “tartışmayla, diyalogla, müza-
kereyle” çözdüğünüz tek bir sorun
yoktur. Tarihiniz devrimcilere karşı
saldırıyla doludur... Elleriniz devrim-
cilerin kanına bulanmıştır. 

Hem Suçlu, Hem Güçlü,
Aba Altından Sopa
Gösteriyor!

Halk Cephesi'ni “provokasyon ve
saldırılara neden olabilecek bu tür
girişim ve tutumlarından derhal vaz-
geçme” ye çağıran KCK açıklaması
“Aksi durumda her canlı varlık ve
doğanın her unsurunda olduğu gibi
saldırıya uğrayanlar kendilerini sa-
vunmak durumundadırlar” diyor.

Her türlü provokasyon ve saldırıyı
yap, sonra da üste çık... Kendimizi
savunduk de... 

Bunlar burjuva politikalarıdır. Her
türlü provokasyonu yap, saldır ve ken-
dimizi savunduk diye üste çık... 

Sonuç Olarak;
1- Kürt milliyetçi hareket Ameri-

ka’ya ve oligarşiye güven vermek için
Cephe’ye saldırmaktadır. 

Kürt milliyetçi hareket Amerika’nın
terör listesinden adını sildirmeye ça-
lışırken, Cephe Amerika’nın terör lis-
tesinin en ön sıralarında yer almaktadır.
Devrimcilerin başına milyonlarca dolar

ödül koymaktadır. 

Amerika’nın başına ödül koyduğu
Cepheliler’e saldırmak  Amerika ve
bütün emperyalistlerin taktirini ala-
caktır. 

2- Başbakan Yardımcısı Beşir Ata-
lay PKK ile “karşılıklı güven sorunu-
nun kalmadığını, birbirlerine güven-
diklerini” söylemektedir. Halk Cep-
hesi’ne saldırı bu güveni pekiştirmiştir. 

3- Cumhurbaşkanı seçim standına
saldırıldığı yalandır. Cephe’ye saldırının
gerekçesi yapılmıştır.

4- KCK açıklamasında söylendiği
gibi “Özgür Demokratik Alevi Der-
neği”ne saldırıldığı yalandır. Bu isim
Cephe ile Alevi halkımız arasına duvar
örmektir. AKP’nin Alevi halkımıza
“maskelilerle aranıza çizgi koyun”
çağrısının devamıdır. 

6-Halk Cephesi’nin siyaset yasağı
koyduğu söylenmektedir. Siyaset yasağı
koymanın kompedanı PKK’dir... 

7- Kürt milliyetçi hareketin em-
peryalizmle ve oligarşi ile uzlaşmasını
eleştiriyoruz. Kürt milliyetçi hareket
eleştirilerimizi emperyalizmle ve oli-
garşiyle uzlaşmanın önündeki engel
olarak görmektedir. Cephe’ye saldırının
temelinde bu yatmaktadır. 

8- Siyaset yasağı budur... Kürt mil-
liyetçi hareket eleştirmeyi dahi ya-
saklamaktadır. 

9- Kürt milliyetçi hareket devrim-
cilere saldırmaktan vazgeçmelidir.  Ne
Amerika’nın terör listeleri, ne AKP’nin
operasyonları, katliamları ne de Kürt
milliyetçilerinin saldırıları Cephe’yi
sindiremez.

Sibel Yalçın Parkı’ndaki çay ocağını molotoflarla yaktılar.
Şimdiye kadar buraya sadece polis saldırıp camlarını

kırmıştır, ancak yakmamıştır.
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Kürt milliyetçileri günlerdir Halk
Cephesi’ne saldırıyor…

Emperyalizme saldırmadığı kadar
saldırıyor üstelik!

Derneklerimizi molotoflayacak,
şehitlerimizin adını verdiğimiz park-
larımızı yakacak kadar pervasız, kan
dökecek kadar devrimcilere düş-
manlar.

Bu düşmanlık neden?

Bize neden düşman olduklarını bi-
liyoruz: Kendilerinin “Barış” diyerek
süsleyerek sundukları emperyalistlerle
ve uşaklarıyla uzlaşma politikalarının
önünde engel olarak görüyorlar bizi.
Silahları bırakıp düzene dönmelerini
eleştirdiğimiz için bize tahammül
edemiyorlar.

Bu eleştirimiz karşısında söyle-
yecekleri bir şey olmadığı için, YA-
LAN gerekçelerle bizi suçlu duruma
düşürmek istiyorlar. Saldırı gerekçe-
si yaratmak için bizi “siyaset yasağı”
koymakla suçluyorlar.

Hangi siyaset yasağından bahse-
diyorsunuz?

Selahattin Demirtaş’ı “MAKUL”
olmakla eleştirdiğimiz için dernek-
lerimizin kapısına dayandınız…

PKK’nın emperyalizmle uzlaştı-
ğını bıkmadan usanmadan yazdığımız
emperyalizme teslim olmak yerine,
savaşma çağrısında bulunduğumuz
için molotoflar attınız, ses bombala-
rı patlattınız, insanlarımızın kafasını

gözünü yardınız…

Siyaset yasağı koyan biz miyiz, siz
misiniz?

Biz Siyaset Yasağı
Koymadık!
Bu Koca Bir Yalan!

Çayan Mahallesi’nde açtığınız
standa konuşmak için gittiğimizde,
sakladığınız sopaları çıkartıp siz sal-
dırdınız.

Eleştiri – özeleştiri gibi bir me-
kanizma varken, siyasi olarak sa-
vunma yapıp, tartışabilecekken neden
saldırmayı tercih ettiniz?

Siyasetler arası hukuk komisyo-
nuna başvurabilecekken neden sal-
dırdınız?

Dergilerinizde, gazetelerinizde,
televizyonlarınızda eleştirebilecek-
ken neden saldırdınız?

Siyaset yasağını koyan biz değil,
sizsiniz, kimseyi kandıramazsınız.

Biz biliyoruz sizin saldırma ne-
deninizi.

Ve anlatacağız. Tüm halkımıza an-
latacağız. Gece gündüz, dur durak bil-
meden anlatacağız.

Yeni, gizli saklı, sır bir şey yok-
tur… Bize daha önce de defalarca sal-
dırdınız. Ve her saldırınızda söyledi-
ğiniz gerekçeler hep aynı oldu. Yeni
bir şey bile üretemediniz. Söyledik-
leriniz neydi?

- Abdullah Öcalan’ı eleştirdiniz.

- Bizi, bayrağımızdan orak çeki-
ci çıkardık diye eleştirdiniz.

- "Kesinlikle şimdiye kadar direk
bir ABD kurumuna ve kişilerine yö-
nelik eylemlerimiz olmamıştır ve he-
def seçilmemişlerdir" (A. Öcalan,15
Ağustos 1995, Özgür Halk) itirafını
ibret-i alem için döne döne yazma-
mıza tahammül edemediniz.

- Yeni Dünya Düzeni “Hakimdir,
güçlüdür, boyun eğmek gerek”! di-
yerek, “Kosova’ya, Yugoslavya’ya
müdahale eden NATO, Türkiye’deki
Kürt sorununa da müdahale etmeli-
dir.” “Batı eğer isteseydi sorunu çö-
zerdi. Nasıl ki, Kosova’da çözüyor-
sa, Kürdistan’da da çözer. ... Batı, çö-
zümü istemediği için bugünkü so-
runlar ortaya çıkmıştır.” (Cemil Ba-
yık, 20 Haziran ‘99) sözleriyle NA-
TO’yu göreve davet ettiğinizi eleş-
tirdiğimiz için tahammülünüz yok.

- Ateşkes, barış, diyalog diyerek
Kürt halkının direnişini kendi çıkar-
larınıza kurban ettiğinizi söylediğimiz
için tahammülsüzsünüz.

- Saldırılarınızın arkasında yatan
gerçek Abdullah Öcalan’ın İmralı
Savunması’ndaki şu itirafı mıdır:
“Türkiye burada büyük tehlikelerden
korunma kadar, tersine yani güç kay-
nağına dönüştürme şansına sahip ola-
caktır. İçte ve dışta PKK’nin askeri sa-
vaş olanakları çözümle birlikte Tür-
kiye’nin hizmetine girecektir.”

DEMOKRASİ BAĞIMSIZLIKLA OLUR, BAĞIMSIZLIK EMPERYALİZME
KARŞI SAVAŞARAK KAZANILIR!

BAŞKA HİÇBİR YOLU YOKTUR! İŞTE BUNU SÖYLEDİĞİMİZ İÇİN
SALDIRIYOR KÜRT MİLLİYETÇİLERİ HALK CEPHESİ’NE

GERÇEKLERİ SİZE YİNE YENİDEN ANLATACAĞIZ!

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHHalk CephesiHalk Cephesi
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DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR!

Kürt Milliyetçileri, “Kürt Sorunu Çözülürse
Türkiye’ye Demokrasi Gelir” Diyor 

YALAN!..



- İşte çarpıcı bir alıntı daha: “On-
ları (Dev-Sol kastediliyor) Türkiye na-
sıl ıslah edecek şaşıyorum. Biz belki
anlaşırız da. Fakat çok çatapatlar
yani. Bir tanesini hizaya getirmek çok
zor.” (Abdullah Öcalan, 7 Aralık
1991 tarihli Sabah gazetesi)

İşte bakış açısı budur, kendilerini
ispatlamak için devrimciler konu-
sunda akıl veriyorlar devlete. Yani bu
eski bir alışkanlıklarıdır.

Emperyalizme ve ülkemizdeki
yerli işbirlikçilerine karşı, uzlaşma ko-
nusundaki rüştünüzü ispat etmek için
mi bize saldırıyorsunuz? Biz kimse-
ye siyaset yasağı koymadık… Bunun
kompetanı sizsiniz. Siyaset yasağı,
eleştiriye dahi engel olmaktır.

Hadi, Çayan’da stant açmıştınız,
oraya saldırmıştık diyelim. Gazi’de,
Okmeydanı’nda, Sancaktepe’de de mi
stant açtınız? Hayır. Oralarda neden
derneklerimizin kapısına dayandı-
nız, derneklerimizi molotofladınız,
yaktınız söyler misiniz?

Yalan söylüyorsunuz, asıl siyaset
yasakçısı sizsiniz.

Siyaset yasağı, Kürdistan’da Tür-
kiye sol örgütlerine “misafir statüsü”
dayatarak, örgütlenme faaliyeti yü-
rütenlere saldırmaktır.

Milliyetçi çizgisinden dolayı Tür-
kiye Kürdistanı'nda kendini ev sahi-
bi, devrimci örgütleri ise misafir sta-
tüsünde değerlendirip, solu tasfiye et-
meye yönelen PKK, devrimci kanı
akıtmıştır. 1993'te 4 TDKP'li, PKK ta-
rafından öldürülmüştür.

PKK devrimcilerin gelişmesin-
den hep rahatsızlık duymuş, karşı-
sında olmuştur. Sola karşı küçümse-
me tavrıyla yaklaşmışlardır. Kendi dı-
şında gelişen hiçbir güce tahammül-
leri yoktur.

Çünkü PKK, milliyetçidir. Milli-
yetçilik benmerkezcidir, “Benden
sonrası tufan” demektedir.

Cumhurbaşkanlığı
Seçimleri Öncesindeki
Bu Saldırılarınızın
Sebebi Nedir?

“AKP’ye iktidarı altın tepside

sunduk” demişti Abdullah Öcalan,
şimdi de Tayyip Erdoğan’a cumhur-
başkanlığını mı altın tepside sun-
mak istiyorsunuz?

AKP ile başkanlık ittifakı kurma-
nın hayallerini mi kuruyorsunuz?

Devrimcileri, kendi çıkarlarınız
için malzeme yapmanıza izin ver-
meyeceğiz. İstediğiniz provokasyonu
yaratamayacaksınız.

İşte mahallelerimizde halkımızın
devrimcileri sahiplenmesiyle bir kez
daha gördünüz bunu yapamayacağı-
nızı. Tüm halkımızla birlikte çıkaca-
ğız karşınıza ve yalanlarınızı teşhir
edeceğiz.

Yalanlarınızla, karalamalarınızla
bizi yok edemezsiniz, bitiremezsiniz.

Biz sizin gibi emperyalizme bizi
kurtarması için asla el açmayacağız.

Asla ağzımızdan halk düşmanla-
rını öven tek söz çıkmayacak.

Milliyetçiliğin gericiliğine değil,
sosyalizmin ilericiliğine sarılacağız.

ÖNCE SALDIRININ HESABINI
VERİN!

Herşey tartışılabilir… Mahallele-
rimizde neden düzenin seçim aldat-
macasına ortak olmadığımızı tartışa-
biliriz.

Siyaset yasağı yoktur, biz ilke ve
değerlerimizi koruyoruz.

Kürt milliyetçileri düzeniçi çö-
zümlerin, teslimiyetin propagandası-
nı yaparken; biz emperyalizme ve fa-
şizme karşı savaşmanın onurunu ta-
şıyoruz.

Düzenin karşısında devrimci de-
ğerlere sahip çıkıyoruz.

Emperyalizme tek taş dahi atma-
yan Kürt milliyetçilerine ait oldukları
sınıfı hatırlatıyoruz.

Aramızdaki temel fark da budur,
biz iktidarı yıkmayı, siz ise o iktida-
rı yaşatmayı, güçlendirmeyi esas alı-
yorsunuz. AKP iktidarına koltuk değ-
nekliği yapıyorsunuz.

Hangi iktidar bu?

Roboski’deki 34 insanımızın, Cey-
lan Önkol’un, Uğur Kaymaz’ın ka-
tillerini koruyan iktidarın mı?

Selahattin Demirtaş, hangi devle-

tin cumhurbaşkanı olacak? Eli kanlı
bir devleti nasıl yönetecek?

Biz “BAĞIMSIZ TÜRKİYE” di-
yerek milyonları birleştiriyoruz, siz
emperyalizmi göreve çağırıyorsu-
nuz. İşte sizin gerçeğiniz budur.

Ama biz bıkmayacağız, yine ye-
niden, tekrar tekrar gerçekleri yaz-
maya devam edeceğiz. Yine yeniden
sizi eleştireceğiz.

Şehitler vererek kurduğumuz, ör-
gütlü olan mahallelerimizde insanla-
rımızın düzen sınırlarına hapsolma-
sına izin vermeyeceğiz.

Önce Saldırıları
Durdurun!

“Heyet kuralım, konuşalım, tartı-
şalım” önerileri artık hükmünü yitir-
miştir.

Onlarca insanımızı yaraladınız,
derneklerimizi yaktınız… Saldırıla-
rınız hala devam ediyor. Önce saldı-
rıları durduracaksınız. Heyetleri çok
gördük biz… Bir heyet gider öteki ge-
lir ama Kürt milliyetçileri kendisin-
den başkasını görmez, duymaz…

Önce devrimcilere kurşun sık-
maktan vazgeçin, devrimcilerin ev-
lerine, bürolarına, derneklerine sal-
dırıyı derhal durdurun, sonra yaşa-
nanları konuşabiliriz.

Sözlerinizi çok dinledik, heyetle-
rinizi çok gördük.

Sol’un Telaşının
Nedeni Nedir?

Bir olay yaşandığında önce olay
nedir o öğrenilir. Soru sorulur, cevap
alınır ve ona göre değerlendirilir.
Usulen de olsa iki taraf da dinlenir,
soru sorulur… Başta Atılım ve Ev-
rensel olmak üzere ülkemiz Sol’u ise,
bize tek bir soru dahi sormadan man-
şetlerinden provokasyon ve özür di-
lememiz çağrısında bulundular! Özel-
likle “Provokasyonda son nokta”
manşetini atan Evrensel’e sesleniyo-
ruz: Provokatörlükte sizin üstünüze
yoktur, ’77 1 Mayıs’ındaki sorumlu-
luğunuz ve provokatörlüğünüz unu-
tulmadı daha. Tarih kaydetmiştir
bunu, silemezsiniz.
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Ülkemizde Gençlik

Modern toplumlar tarihinde; dünyanın birçok bölge-
sinde, ülkesinde belirli zaman aralıklarıyla toplumsal alt-
üst oluşlar yaşanmıştır. Bu alt-üst oluşlar yani devrimler
sırasında, halkların birçok kesimi gibi elbette gençlik 
de yerini almıştır. Gençliğin diğer  kesimlere nazaran daha
büyük ve daha hızlı tepkiler vermesinde aslında gençli-
ğin sahip olduğu enerji moral motivasyon güç ve dina-
mizmin etkisi büyük. Bunu Ortaçağ feodalizminden tu-
talım,  kapitalizmin kendini var etmeye başladığı 1800'ler
Avrupa’sına ve günümüz dünyası ve Türkiye’sine kadar
çarpıcı örneklerle hergün görebiliyoruz. Gerçeğin yeni teo-
rize edildiği, sınıf bilincinin Avrupa toplumlarında yeni
geliştiği 1800 Fransa’sında tarihin ilk ezilen iktidarı var-
dı. Yine Rusya'da 1917 Ekim Devrimi öncesi ve devrim
sürecinde Rus gençliği devrimci sürece aktif katılım sağ-
lamıştır. Yine Çin, Vietnam ve Küba halk savaşları ve dev-
rimlerinde gençlik feda ruhuyla toplumun geleceği için
çabalamıştır. Kısacası emperyalizmin gelişip tüm dünya
halklarının üzerine karabasan gibi çöktüğü süreç boyunca
halkların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde genç-
lik hep en önlerde yerini almıştır. Son yıllarda Yunanis-
tan’dan, Şili’ye birçok ülkede mücadele yükünü gençlik
sırtlıyor. Diğer bir gerçeklik ise halkların baş düşmanı
Amerikan emperyalizminin ürünü ve Ortadoğu’daki
maşası İsrail siyonizmi on yıllardır Filistin halkına kan
kustururken, topraklarından göçe zorlarken, tarihin kay-
dettiği en tarifsiz acıları yaşatırken Filistin halkının
kurtuluşu için savaşan Filistin gençliği tüm bunları

masa başına entellektüel gevezelik yaparak değil, aktif
silahlı direnişe katılarak yaptı. Vatanı için ölmesini de,
öldürmeyi de bildi. İsrail siyonizmi karşısında, özgür Fi-
listin sokaklarında intifada ruhunu ilk kuşanan yine Fi-
listin gençliğiydi. İşte, bunun için marşlar söylenir,
ağıtlar yakılır ve dünya halkları Filistin gençliğinin di-
renişini asla unutmaz. Çünkü tarih boyunca son sözü hep
direnenler söyler.

Ülkemizde ise direnmenin onurunu Dev-Genç’liler
haklı olarak taşıyor. 44 yıldır emperyalizme ve oligarşi-
ye karşı baş eğmeden direnen,  ülkemizde devrim mü-
cadelesini, katliamlara, faşist saldırılara, askeri cuntaya
rağmen örgütleyen yine Dev-Genç oldu. İşte bunun için
ülkemizde gençlik adına son sözü bizler Dev-Genç’liler
söyleyecek. Çünkü Filistin halkının ve gençliğin intifa-
da ruhuyla direnenler biziz. Filistin halkının intifada bay-
rağı ellerimizde.

Gen çlik Federasyonu ’ndan

Filistin Halkının İntifada Bayrağı Elimizde;
İntifada Ruhunun Türkiye’deki Temsilcisi: Dev-Genç

Neden bu kadar telaş?

Bize tek bir soru bile soramayacak
kadar sizi panikleten nedir?

Ermiş misiniz? Nasıl biliyorsunuz?
Dünyanın ermişleri yoktur.

Nasıl biliyorsunuz tüm soruların
cevaplarını? Kendiniz sorup kendiniz
cevaplıyorsunuz, Kürt milliyetçileri
ne diyorsa satır satır dergilerinize
yazıyorsunuz.

İşte bu yüzden kuyrukçusunuz…
Kürt milliyetçilerinin kuyruğuna ta-
kılmış, tek bir politika bile üreteme-
yen, meydanın size kalması için fır-
sat kollayan fırsatçılara dönüştünüz.

Kürt milliyetçilerinin devrimcile-

re saldırısında attığınız manşetlerle,
devrimci düşmanlığıyla Türkiye dev-
rim tarihine kara puntolarla yazıldı-
nız. Bu kara lekeyi tarihinizden asla
silemeyeceksiniz. En büyük utancınız
olarak taşıyacaksınız.

BİR YANDA BAĞIMSIZLIK Dİ-
YEN DEVRİMCİLER, DİĞER
YANDA EMPERYALİZME ÖV-
GÜLER DÜZEN KÜRT MİLLİ-
YETÇİLERİ VAR!

BİR YANDA BAŞINA ÖDÜL
KONULAN DEVRİMCİLER, Dİ-
ĞER YANDA EMPERYALİZME
BOYUN EĞEN KÜRT MİLLİYET-
ÇİLERİ VAR!

HALKIMIZ GERÇEKLERİ GÖ-
RÜYOR, YAŞIYOR.

DEVRİMCİLERE SALDIR-
MAKLA KAZANILACAK HİÇBİR
ŞEY YOKTUR.

SAFINIZ EMPERYALİZMİN
YANI DEĞİL, DEVRİMCİLERİN
YANIDIR!

UNUTMAYIN, İKİ KOLTUK
ARASINA OTURULMAZ!

SAFINIZI UNUTMAYIN, DER-
HAL SALDIRILARINIZA SON VE-
RİN!

HALK CEPHESİ

02.08.2014
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Çayan Mahallesi, devrimcilerin kur-
duğu örgütlü bir mahalledir. Her taşın-
da, planlamasında, yıkımlara karşı di-
renişte, otuz yıldır her anında Cepheli-
ler'in yer aldığı bir mahalledir.

Yıllar boyunca yıkımlara karşı mü-
cadele etmiştir bu mahalle. Mafyaya kar-
şı direnmiştir. Şehitler, tutsaklar ver-
miştir.  Yozlaşmaya, uyuşturucuya, fu-
huşa, çetelere karşı mücadele etmiştir.
Bütün bu yıllarda, bu mücadelelerde,
Cepheliler ve mahalle halkı hep birlik-
tedir. Kürt milliyetçileri bunların hiç bi-
rinde yoktur.

- Çayan Mahallesi’ni aralarında dev-
rim önderlerinden Dursun Karataş’ın da
olduğu Dev-Genç’liler, büyük emeklerle
kurdular.

- 12 Eylül öncesi, oligarşinin dev-
rimcilere karşı sürdürdüğü "anarşist,
terörist" demagojilerinin olduğu bir za-
manda, devrimcilerin halkın konut ta-
lebine nasıl sahip çıktıklarının bir örneği
olmuştur.

- Önceleri mısır tarlası olan, bir yanı
hazine arazisi diğer yanı askeri bölge
olan, sadece 3 gecekondunun bulundu-
ğu alan, Dev-Genç’liler öncülüğünde ku-
rulan komite ile halkın yaşadığı bir
mahalleye dönüştürüldü.

- Komite, halkla toplantılar yaparak,
ortalama 3 çocuk üzerinden 120 metre-
kare olarak planladı evleri.

- Arsalar halka 1978 yılında Dev-
Genç’liler tarafından dağıtıldı. Evler, ih-

tiyaçları olanlara eşitçe dağıtıldı.
- Mahallenin yolları, yangın çıkma

ihtimaline karşı, en hızlı şekilde müda-
hale etmek üzerine planlanmıştı... Evler
bahçeli olarak planlandı. Yani mahalle
bir plana, bir planlamaya göre kuruldu.
Evler tek katlı olmalıydı. Bahçelere
sebzeler ekilebilmeli, ağaçlar dikilme-
liydi. Evlerin tek katlı ve bahçeli olma-
sı devrimcilerin tercih ve planlamasıy-
la oldu.

- İnşaatlarda kullanmak için su ku-
yuları açıldı. Kuyuların güvenliği sağ-
landı.

- Kuruluş aşamasında, yapılan evler
2 kez yerle bir edildi. Halk ve devrim-
ciler elele vererek mahalleyi yeniden
kurdular.

- Cepheliler, kendi derneklerini de
kendileri inşa ettiler.

- Mahallenin ihtiyaçlarını ucuz, sağ-
lıklı ve hızlı bir şekilde karşılamak için
kooperatif kuruldu. Tüm halkın olan
kooperatifte parasız-ucuz gıda madde-
leri sağlandı.

- Temiz su ihtiyacı için çeşmeler ya-
pıldı, suyun nasıl temizleneceği halka
öğretildi.

- Elektrik sorunu, Cepheliler tara-
fından kamulaştırılan elektrik direkle-
rinin dikilmesiyle çözüldü.

- 1979’da mahalleye kanalizasyon
inşa edildi. Mahalle, şehir kanalizasyo-
nuna T borularla bağlandı.

- Mahalle sık sık jandarma abluka-

sına, saldırısına maruz bırakıldı... Maf-
ya girdi devreye... Yetmedi, halk sık sık
tehdit edildi. Jandarma saldırısı oldu-
ğunda halk geri adım atmadı. Kazma-kü-
rekle jandarmaya karşı koydular.

- Mahallede halkın yaşam kuralları,
bir adalet anlayışı, bir hukuk oluşturul-
du.

- 1988-‘89’lu yıllarda halkın Ça-
yan’da yaptığı bir parka, buranın ilk şe-
hidi olan Hüseyin Aksoy’un ismi veril-
di. Hüseyin Aksoy polisin  katlettiği bir
Cepheli’dir. 

Sonuç olarak; Çayan en başından beri
devrimcilerin, Cepheliler’in kurduğu
bir mahalledir. Kendi hukukunu, kendi
adalet sistemini işleten bir mahalle ol-
muştur. 36 yıldır, Cepheliler’in mahal-
lesidir Çayan… 

15 MİLYONLUK, 39 İLÇE VE
876 MAHALLENİN OLDUĞU İS-
TANBUL’DA, KÜRT MİLLİYET-
ÇİLERİ NEDEN 4 TARLADAN
OLUŞAN ÇAYAN’DA ÖRGÜT-
LENME ÇALIŞMASI YAPMAK İS-
TİYOR?

Çayan,  örgütlü bir mahalledir. Yu-
karıda bunun kökenini anlatmaya ça-
lıştık. 39 ilçe, 876 mahalle varken, ne-
den Çayan?.. İstanbul’un 39 ilçesini
örgütlediniz de, Çayan mı kaldı?

Örgütlü olan Çayan halkına gelip ne
anlatacaklar? “Cephe, devrim iddiasına
sahip çıkamamıştır, devrimi biz yapa-
cağız” mı diyecekler? Emperyalizmle

“SİYASET YASAĞI” UCUZ TESPİTİ KÜRT MİLLİYETÇİLERİNİN
HALK CEPHESİ’NE SALDIRISINI MEŞRULAŞTIRAMAZ!..

SALDIRAN KÜRT MİLLİYETÇİLERİ VE ONLARIN HİMAYE ETTİKLERİ ÇETELERDİR;

SİYASET YASAĞI YOKTUR; EMEKLE, ŞEHİTLERLE, DİRENİŞLE YARATILAN
DEĞERLERİMİZİ AYAKLAR ALTINA ALDIRMAMAK VARDIR!

HALK CEPHESİ’Nİ SOL İÇİ ŞİDDET
BATAĞINA ÇEKEMEYECEKLER!

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHHalk CephesiHalk Cephesi
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barışırken bunu nasıl söyleyecekler?
Cephe’nin politikalarının karşısına çı-
kartacakları tek bir devrimci politika-
ları yoktur. 

Böyle mahalleleri çoğaltmak dev-
rimcilerin görevidir. Ama başta Kürt
milliyetçileri olmak üzere dönem dö-
nem bazı sol örgütler, Çayan’da "Cep-
he’yi yok etmek " denemelerinde bu-
lunuyor. 

Emek vermek, bedel ödemek zor ge-
liyor, bu yüzden hazır bir emeğin üze-
rine konmak istiyorlar.

Bu işin bir yanı, saldırının asıl ne-
deni ise, Selahattin Demirtaş’ın Türkiye
Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığı için
aday olması ve Kürt halkının geleceğini
pazarlık konusu yapmasını eleştirme-
mizdir. “MAKUL” bir cumhurbaşkanı
adayı olan Demirtaş’la birlikte Kürt mil-
liyetçileri, Kürt halkını ve düzen dışı sol
kesimleri düzen içi muhalefete yedek-
lemek istiyor. Biz ise düzen içi olma-
nın ölüm anlamına geldiğini anlatıyo-
ruz halkımıza. Katil, hırsız, obur, ah-
laksız, yozlaşmış, sömürüye dayalı bu
sistem içerisinde bir çözüm yoktur
diye haykırıyoruz. 

Kürt milliyetçileri o kadar hazımsız
ki, tam da Demirtaş’ı eleştirmemizin he-
men arkasından saldırdılar. Tam da bu
nedenle, saldırı bir provokasyondur. Za-
mansız, anlamsız, kendiliğindenci bir
saldırı değildir. Eleştiriye tahammül-
süzlüklerinin merkezi bir cevabıdır.
Hep böyle olmuştur. Ne zaman eleş-
tirdiysek, hep saldırmışlardır.

Evet, biz Kürt milliyetçi hareketinin
uzlaşmacı, teslimiyetçi politikalarını
eleştiriyoruz. Eleştirmeye devam ede-
ceğiz. Devrime doğru atılan her adımı
destekler, emperyalizmle, oligarşiyle
uzlaşmaya doğru atılan her adımı mah-
kum ederiz. Bu bizim Marksist-Leninist
çizgimizin gereğidir. Eğer bu saldırılarıyla
devrimci eleştirinin teşhirinden kurtul-
mayı, devrimcileri sindirmeyi umuyor-
larsa, kendilerine şunu belirtmek isteriz:
Yanılıyorsunuz, bunu başaramazsınız.

Eleştiriye bile tahammülleri yoktur.
O kadar alışmışlardır ki onların dedi-
ğinin yapılmasına; karşılarında kendi
politikalarını belirleyen bir Cephe’yi gö-
rünce öfkeye kapılmışlardır. Milliyet-
çilik çıkmazdır diyoruz. Milliyetçilik
gözleri kör, kulakları sağır eder; her şe-

yin merkezine kendisini koyar. 
Kendi teslimiyetlerinin önünde en-

gel olarak gördükleri Cepheliler’i yok
etmek istiyorlar. Cepheliler’den öyle-
sine korkuyorlar ki, emperyalizme kar-
şı veremedikleri “mücadeleyi” bize
karşı veriyorlar. Çünkü biz onların tes-
lim olma politikalarının önündeki en bü-
yük engeliz.... Bütün mesele, devrim-
cilerin düşüncelerini değiştirmek, ken-
dilerine tabi kılmaktır.

Bu nedenle merkezi bir kararla Ça-
yan’da, Gazi’de, Okmeydanı’nda, San-
caktepe’de silahlarla, havai fişeklerle,
ses bombalarıyla saldırmışlardır. Ve asıl
önemlisi, Cepheliler’in, örgütlü ol-
dukları tüm mahallelerde yozlaşmaya
karşı yürütülen kampanyada cezalan-
dırılan çeteleri himaye etmişlerdir. Hal-
ka saldıran, gençlerimize uyuşturucu sa-
tan, fuhuş yaptıran çetelere Kürt milli-
yetçileri sahip çıkmıştır, BDP ilçe bi-
nalarına almışlardır. 

Siyaset Yasağı Değil,
Çayan’ın
Özgünlükleri Vardır!
Bize Siyaset Yasakçısı
Demek en Hafif Deyimle
Ucuz Bir Tespittir!

Siyasi faaliyet özgürlüğü, provo-
kasyon özgürlüğü değildir. Hiçbir grup
provokasyon yaratan eylem ve faali-
yetlerini siyasi faaliyet özgürlüğü adı al-
tında savunamaz.

Çayan ve Küçükarmutlu, Cepheli-
ler’indir. Biz kurduk bu mahalleleri, her
tuğlasında emeğimiz olan bu mahalle-
lerimizde şimdi de halk bahçeleri ku-
rarak, rüzgar enerjisiyle elektrik üre-
terek, halk bakkalları açarak, spor sa-
lonları, dikiş atölyeleri kurarak, umu-
dun çocukları orkestrası kurarak, halk
komitelerini - meclislerini örgütleyerek
devrimi şimdiden örgütlüyoruz.

Siyaset yasağı denilip geçilemez..
Bize siyaset yasakçısı demek en ha-

fif deyimle ucuz bir tespittir.
Çayan ve Armutlu hep buna örnek

gösterilmiştir.
Başka bir örnekleri de yoktur. 
Evet bu mahalleler özgündür. 
Başından itibaren bizim kurduğu-

muz, her şeyiyle bizim oluşturduğumuz

yerlerdir.
BURALARDA ÇALIŞMA YAP-

MAK BAŞKA BİRİLERİNİN  TA-
YAD’DA ÇALIŞMA YAPMASI Gİ-
BİDİR. 

BİZİM İÇİN AYNIDIR.
YAPILAN SALDIRI, ÖRGÜTLÜ

BİR KURUMA GİDİP, “BEN SENİ
TANIMIYORUM, BU KURUM BE-
NİMDİR” DEMEKLE AYNI AN-
LAMA GELİR.

Başka mahallelerde böyle bir tav-
rımız yoktur, bu neden görülmüyor?

Çayan 4 tarladır sadece… Nurtepe
sadece Çayan’dan oluşmuyor. Neden
gidip Nurtepe’de örgütlenmiyorlar da,
illa Çayan’a geliyorlar? Bu açıkça bir
PROVOKASYONDUR. 

Halk Cephesi’yle sorun yaşaya-
caklarını bile bile Çayan’a gelmeleri
masum değildir. İlla Çayan’da yapa-
cağım demek kavga çıkarmak demek-
tir. Bu bir yanı… Bir diğer yanı ise ıs-
rarla belirttiğimiz konudur. Devrimci-
ler  değerlerini koruyor, Kürt milliyet-
çileri ise fırsatları kolluyor. Selahettin
Demirtaş’ın eleştirisi sonrası kollanan
fırsattır bu. Bizi eleştiremezsiniz...
Hem de tüm burjuva medyanın gözdesi
olduğu zamanda bunu yapamazsanız...
Bu saldırı, bu yazının, Demirtaş’ı eleş-
tirdiğimiz yazının intikamıdır. 

Bir örgüt başka bir örgütle sorun çı-
kacağını bile bile bir iş yapmaz. Yapı-
yorsa bizim de bozguncu, provokatör
deme hakkımız doğar.

Halk Cephesi Çayan’a ilişkin hu-
kukunu açıklamıştır. Bir örgüt bunu bi-
lerek kendini dayatıyorsa, bu bilinçli bir
faaliyettir. Bu yüzden saldırı merkezi bir
karardır… 

Biz kimseye siyaset yasağı getir-
miyoruz. 

Bizim Çayan’daki ya da başka yer-
lerdeki çalışma tarzımızı beğenmeye-
bilirler, eleştirebilirler. Hatta Çayan’da
sorunlar da yaşanabilir. Herkes çözme
bakış açısıyla hareket eder. Sorun kal-
maz. 

Burada sorun Halk Cephesi’yle so-
run yaşayacaklarını bile bile oraya
gelmeleridir.

VE SONRA BUNU UCUZ SİVİL
TOPLUMCU ÖRGÜT DÜŞMANI
DÜŞÜNCELERLE TEORİZE ET-
MELERİDİR SORUN.
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Tehlikeli bulduğumuz bir konudur. 
“Kiminle belirlediniz bu hukuku?

Tanımayız biz bu hukuku... Demokrasi
yok burada...” gibi bir çok söylemle
karşılaştık şimdiye kadar. Biz devrim-
ciyiz, sivil toplumcu değil... Tekrar
bunu belirtelim. 

Tekrar tekrar burjuva ideolojisine ait
sivil toplumcu düşünceleri tartışalım.

Bunların üstünü örtmelerine izin
vermeyelim.

Eğer düşünceleri buysa açıktan sa-
vunsunlar o zaman dedik biz de.

Mahallerde sizin aleyhinize çalışma
yapacağız desinler... Örgüt düşmanlığı
çalışması yapacağız desinler. 

Ayrıca bizi kurtarılmış bölge kur-
makla da itham ettiler önceden… Oli-
garşinin ağzıyla konuşmaktır bunlar.

Ve tekrar belirtiyoruz, SORUN, ça-
lışma yapıldığında çıkmıyor. Sorun, ça-
lışmanın biçiminde çıkıyor. Mahallerin
özgünlüklerini, güvenliğini, oradaki
örgütlülüğü dikkate almayan yakla-
şımlar sonucunda ortaya çıkıyor. 

Ben istediğim zaman, istediğim yer-
de, istediğim eylemi yaparım ve kimseye
de haber vermem, sormam tavrı daya-
tılıyor… Herkes onlara tabi olacak diye
bekliyorlar. Başka bir eylem, başka bir
program var mı... Sorulmaz.. İşte pro-
vokatörlük buradadır. Belki başka bir
program var, başka bir eylem var. Bu bı-
rakın siyaset yasağını, usulen de olsa so-
rulması gereken bir sorudur.

Yasak yok. Ama orası herhangi bir
yer de değil. Orası Çayan, orası Ar-
mutlu... 

Ne Yapacaklar?
Çayan’ı
Devrimcilerden Kurtarıp,
Özgürleştirecekler Mi?

Çayan halkı, Cepheliler’e kapısını
açmıştır. Cepheliler’in politikalarına
sahip çıkmıştır. Bu son saldırılarda
gösterdikleri sahiplenmeyle de sabittir.
Devrimcilik gönüllülük işidir. Kimse
kimseye zorla devrimcilik yaptıramaz,
devrimcilere kapısını açtıramaz. Kürt
milliyetçileri sanki Çayan’ı özgürleş-
tirme hareketine soyunuyorlar.

Siz özgürleştirici misiniz?
Örgütlü Çayan halkını siz mi kur-

taracaksınız?

Kürt Milliyetçileri
Çayan Mahallesi’ni
Özgürleştirmeye
Harcadığı Enerjiyi
Neden Oligarşiye Karşı
Mücadeleye Harcamaz?

Evet Çayan’ın bir hukuku vardır...
Beğenmeyebilirsiniz ama böyledir.

O hukuk başından itibaren halkla
devrimci hareket arasında oluşturul-
muştur.

O hukuk oluşturulurken BDP ya da
başka bir örgüt ÇAYAN'da yoktur.

Örneğin, o mahallede hırsızlar po-
lise teslim edilmez, Cepheliler’e teslim
edilir…

Komşular arasındaki ihtilaflar, küs-
künlükler Halk Cephesi’ne sorularak
çözülür.

Polis, her girişinde barikatla karşı-
laşır.

Burjuva demokrasisi sizi öylesine
teslim almış ki, devrimcilere de onu da-
yatıyorsunuz. Biz bunu tartışmıyoruz.
Ucuz sivil toplumcu düşüncelerden
vazgeçin.

Biz mahalleyi kurduğumuzda ora-
da yoktunuz…

Ve altını çizerek tekrar ediyoruz:
SİYASET SERBESTLİĞİ PRO-

VOKASYON SERBESTLİĞİ DE-
ĞİLDİR!..

Siyaset, stant açıp, başında demir çu-
buklarla beklemek midir? O çubuklar-
la, seninle tartışmaya gelen devrimci-
lerin kolunu, burnunu kırmak mıdır?
Kadınlarımızın dudaklarını patlatıp,
dişlerini kırmak mıdır? Kürdistan’da
Türkiye sol örgütlerini “misafir” sta-
tüsünde değerlendiren ve bu nedenle 4
TDKP’linin katili olan Kürt milliyet-
çileri bize siyaset özgürlüğünü öğrete-
mez. 

TDKP, 4 gerillaya sahip çıktığı hal-
de, PKK adına Dr. Baran tarafından ya-
pılan açıklamada ısrarla "Sahip çıkı-
yorlarsa burada bir yanlışlık vardır. O
zaman bu birlikler kesinlikle onların de-
netiminden çıkan birliklerdir." demiş-
tir. Yani TDKP’ye demiştir ki, sen ken-
di gerillanı tanımıyorsun, onlar senin ge-
rillan değil onlar provokatör , onlar
kontra... O senin olamaz… Siyaset ya-
sakçılığı, başka bir örgüte talimat ver-

mek, gerillalarını katletmekle göster-
miştir kendisini. Başta EMEP olmak üze-
re sol, bundan ders çıkartmamış olacak
ki, can hıraş bir şekilde Kürt milliyetçi-
lerini bize karşı savunuyorlar. Tarihini-
ze, şehitlerinize hiç mi saygınız, bağlı-
lığınız yok? İnkarın sonu yok oluştur.

PKK, tarihindeki sol içi şiddetin öze-
leştirisini gerçekten verip arınmadı-
ğından, Halk Cephesi'ni de sol içi şid-
det zeminine çekmek istiyor. Bizi asla
bu zemine çekemeyecekler…

Devrimcilere Saldır,
Sonra da Mağdur
Rolü Oyna!

"Saldırdık ama sebebi var"; bu
mantık sol içi şiddetin büyüyeceği ze-
mindir.

Silahlarla saldırmanın bir açıklaması
yapılabilir mi?

Bizim elimizde fotoğraflar, görün-
tüler, kayıtlar, tanıklar var… Kitlemi-
ze yaptığımız açık bir çağrımız vardır…
Asla sola yönelik bir saldırı olmaya-
caktır. Kendimizi savunacağız dedik…
Böyle de yaptık… 

Yan tarafta 200  kişinin yaralandı-
ğı 5 günlük saldırının bilançosu şöyle
aktardık. 

BU TABLODA MAĞDUR OLAN
KİM?  

ÇAYAN MAHALLESİ’NİN TA-
MAMI 3 CADDE, 15 SOKAK, 1615
EVDİR.

KÜRT MİLLİYETÇİLERİNİN
DÖRT TARLAYA KURULU ÇA-
YAN’DA ÇALIŞMA YAPMAK İÇİN
YAPTIKLARI SALDIRIYA BAKIN!

Tabii gerçek sebep Çayan’da ör-
gütlenmek de değildir. Tüm mahalle hu-
kukumuzu bir kenara bıraksak bile on-
lar Çayan’da tek bir aileyi bile örgüt-
leyemezler. Hele son saldırılarıyla bir-
likte bu İMKANSIZDIR.

Düşmanlarıyla uzlaşanların içine
girdiği psikolojidir onlarınki. Kürt hal-
kının geleceğini, onurunu, umudunu
“barış” masalarında pazarlarken, tüm ta-
leplerinden vazgeçmiş, değerlerini çiğ-
nemiş bir örgütün tahammülsüzlüğüdür.
Yoksa 3 cadde, 15 sokak, 1615 ev için
200 insan yaralanır mı? 

Siyaset yasağı olduğunu düşünü-
yorsanız yapacağınız, eleştirmek, teş-
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hir etmektir. Ancak siz doğrudan kav-
ga için geldiniz, bu nedenle provokas-
yondur.

Bize Siyaset Yasakçısı
Diyenlere...
Yıllardır Dergilerimizde
Şunu Yazarız…
Şunu Savunuruz:

Bir sol grup, diğer bir grubun siya-
si faaliyetlerini engelleyemez, yasak-
layamaz. Siyasi faaliyet bir örgütün var-
lık şartıdır. Hiçbir siyasi hareket bundan
vazgeçemez. Böyle bir dayatma karşı-
sında doğabilecek sorunların sorumlu-
luğu siyaset yasağı uygulayandadır... Si-
yaset yasakçılığını mahkum etmek, sol
içi şiddetin kaynaklarından birini ku-
rutmak demektir. Sol içi sorunların bir
diğer kaynağını ise, siyaset özgürlüğü-
nün rekabetçi, benmerkezci tarzda ele
alınması sonucu ortaya çıkan sorunlar
oluşturmaktadır. Siyasi faaliyet özgür-
lüğü, provokasyon özgürlüğü değildir.
Hiçbir grup provokasyon yaratan eylem
ve faaliyetlerini siyasi faaliyet özgürlüğü
adı altında savunamaz. Belli bir alandaki
halkı, devrimcileri tehlikeye atan, düş-
mana provokasyon alanı yaratan faali-
yetler bu kapsamda değerlendirilmeli...

KÜRT HALKIMIZ,
Sizin adınıza Cepheliler’e saldıran-

lar, sizin geleceğinizi burjuvazinin se-
çim aldatmacasına hapseden Kürt mil-
liyetçileridir. Yaratılmak istenen pro-
vokasyona gelmeyin. Bizim ortak çı-
karımız, ortak düşmanımıza karşı mü-
cadele etmektir.

Sol Ham Hayaller
Kurmaktan
Vazgeçmelidir!

Biz olmayınca meydan onlara kal-
mayacaktır. Çeteleri himaye ederek,
devrimci kanı dökmeyin. Daha önce de
bize pek çok kez çamur atmak istediniz
ama başaramadınız, yine başaramaya-
caksınız. Halkımız Cepheliler’e yine sa-
hip çıkıyor, çıkacak…

Sonuç olarak, BİZ SİYASET YA-
SAĞI KOYMUYORUZ. 

KÜRT MİLLİYETÇİLERİ amacı-
na ulaşamayacaktır. Hiçbir güç bizi
sol içi şiddete çekemeyecektir. Solla çı-
kan sorunlarımızda teşhir ve tecrit et-
mekten başka yöntem kullanmayacağız.
Bize saldırı olursa sadece kendimizi sa-
vunacağız. Halk safında duran hiçbir
güce kesinlikle misilleme yapmayaca-
ğız. Devrimcilik bunu gerektiriyor. Sol
içi şiddetin halka, devrimcilere kay-
bettirdiğini biliyoruz. Halkımıza, dev-
rimciliğe karşı her şart altında sorum-
lu davranacağız. Sol içi şiddet uygula-
yanları, provokasyon yapanları, emeğe
saygı duymayanları halkımızın sahip-
lenmeyeceğini, tecrit edeceğini bili-
yoruz. Halkımıza, devrimci tarihimize
inanıyor ve güveniyoruz. 

Biz kendi yolumuzda devrime doğ-
ru kararlı, ısrarlı, sabırlı ve dikkatli bir
şekilde yürümeğe devam edeceğiz.

KÜRT MİLLİYETÇİLERİ SAL-
DIRILARI DURDURMALI, ÖZE-
LEŞTİRİ YAPMALI, HALKA HE-
SAP VERMELİDİR!

HALK CEPHESİ
05.08.2014

Dipnot: SONUÇ: BİZ SİYASET
YASAĞI KOYMUYORUZ, KOY-
MADIK. NURTEPE DEĞİL, ÇA-
YAN’DIR, BİZİM ÖRGÜTLÜ DE-
DİĞİMİZ BÖLGE. 

BURAYA GELİŞİ DE DOĞRU
BULMUYORUZ. 

TEŞHİR VE TECRİT DIŞINDA
BİR FAALİYET YAPMAYACAĞIZ
BU KONUDA. 

YILLARDIR DA BUNU SÖYLE-
RİZ. BÖYLE DE YAPARIZ. 

KARŞIMIZDAKİ GÜÇLER İSE
YILLARDIR SİLAHLI, SOPALI GE-
LİRLER ÇAYAN’A. 

NURTEPE 
-115 sokak
-6 cadde 
-23.754 kişi yaşıyor.
-Burada daha çok Giresun, Erzincan,

Sinop, Sivas, Dersim, Siirt, Muş, Sam-
sun, Tokat illerinden gelenler var.

GÜZELTEPE
-131 sokak
-10 cadde 
-32.345 kişi yaşıyor.
-Burada da Dersim, Erzincan, Sivas

ve Tokatlılar bulunuyor.
ÇAYAN:

-1615 ev var.
-10 bin civarı nüfus var.
-Erzincan, Sivas, Dersim, Tokat,

Kars ve Erzurumlular bulunuyor.
Sonuç olarak Çayan’da 3 cadde, 15

sokak, 1615 ev var...
Yani bizim Çayan dediğimiz yer bu-

rasıdır... Burayı biz kurduk. Bizim için
böyledir. Güzeltepe’de, Nurtepe’de de-
ğil… Çayan... 3 cadde... 15 sokak…
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* Gazi Mahallesi’nde 14 yaşındaki İbrahim Öksüz, Biji
Serok Apo sloganları eşliğinde silahla vurularak öldürüldü.
200 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

* Esnaf Kadir Gülüstün’ün kahvesinin camları kırıldı, içe-
ri girildi. İçerisi talan edildi. Orada bulunan bir çantadan 300
TL, kasadan 160 TL çalındı. İçerideki içecekler çalındı. Eş-
yalar kırıldı.

* Erol isimli bir kişinin kahvesinin camları kırıldı.
* Galip isimli bir kişinin cadde üzerinde süs eşyası sat-

tığı kulübe yakıldı, kül oldu.
* Ekrem Defterli’nin kahvaltı tezgahı parçalanıp yakıl-

dı.
* İbrahim Polat’a ait olan kulübe yakıldı. Süs eşyası, takı

satıyordu. Kendisine de satırla saldırıldı.
* Devrim Korkmaz’a ait çay bahçesinin camları kırıldı,

çay bahçesi tahrip edildi.
* 20’ye yakın aile, tehdit edildiklerini, evlerinin kapıla-

rının zorlandığını söylemişlerdir. 4-5 evin camı kırıldı.
* 10- 15 tane arabanın camları kırıldı. (çatışma sırasın-

da)
* Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı çay ocağı silahlarla ta-

ranıp, molotofla yakıldı.

Son Bir Haftadır Yaptıkları Saldırıların Bilançosu Şöyle: 



* Sarıgazi Haklar Derneği molo-
toflarla yakıldı, kullanılamaz hale
getirildi.

* Gazi Mahallesi, Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucuyla Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi silahlarla taranıp, mo-
lotoflandı.

* Gazi Mahallesi Muharrem Te-
pesi Çay Ocağı molotoflandı.

* Yürüyüş Dergisi’ne sloganlarla
saldırıldı.

* Hasan Acar: Karnından kur-
şunla vuruldu, bağırsağının bir kıs-
mını aldılar. (Haseki Devlet Hasta-
nesi’nde)

* Engin Çoban: Pompalı tüfekle
yapılan saldırıda gözüne isabet eden
fişek saçmalarıyla; bir gözünü tama-
men kaybetti, bir gözünde ise yüzde
elli görme kaybı var.

* Bir kişi kafasından yaralandı,
kurşun kafasını sıyırdı.

* Ceyhun Bay: Kolu çatladı ve
burnu kırıldı.

* Gökçe Uluada: BDP’lilerin at-
tığı taşlarla dişleri kırıldı.

* Deniz Kabak: Burnu SYKP’li-
ler tarafından kırıldı

* 1 kişi bıçaklandı.
* Ekrem Defterli: Sol kolu taşla

yaralandı.
* Dursun Göktaş: Bacağından

taşla yaralandı.
* Özcan Ateş: Kafasından taşla ya-

ralandı. 10 tane dikiş atıldı.
* Halit Güdenoğlu: Kafasından

yaralandı.
* Özkan Yılmaz: Kafasından ya-

ralandı.
* Çağla Toprak: Kafasından ya-

ralandı.
* Ulaş İpek: Bacağından taşla

yaralandı.
* Ali Aca: Kolu kırıldı.
* Gökhan Yıldırım: Yaralandı
* Sarıgazi’de 6 kişi pompalı tü-

feklerle yaralandı.
* Gazi Mahallesi’nde 14 yaşındaki

İbrahim Öksüz, Biji Serok Apo slo-
ganları eşliğinde silahla vurularak
öldürüldü. Öldürenler BDP binasına
sığındı. İbrahim Öksüz’le birlikte 5
kişi daha pompalı tüfekle vuruldu.

*Sarıgazi’de Ebru Karakuş HDP ve
YDG-H’liler tarafından linç edildi.

Bunlar dışında; Çayanlılar, saldı-
rılarda kullanılan tüm satır ve sopa-
ların bulunduğu bir köfte arabasını
yaktılar, köfte arabasının sahipleri si-
lahla karşılık verince, yan tarafta bu-
lunan dükkanlarının camları halk ta-
rafından kırıldı.

HDP-Halk Cephesi
Çatışmasına
Dair Sorular:

1- İlk saldırının başlamasını
BDP’li ve HDP’li çevreler Halk Cep-
hesi başlattı diye duyurdu. Oysa;
Halk Cepheliler stantta daha konu-
şurlarken, ellerinde demir çubuklar ve
sopalarla HDP’liler saldırdılar. Halk
Cepheliler’in kafası, burnu kırıldı. Ve
Halk Cepheliler’in ellerinde hiçbir sal-
dırı aleti yoktu. Eğer Halk Cepheli-
ler saldırdıysa tek bir fotoğraf veya
görüntü göstersinler saldırıdan kim-
se yaralanmış mı, kimseye bir şey ol-
muş mu? Yoksa sadece tartışmaya mı
gitmişler?  

2- Biraz mantıklı düşünen ve
olayları izleyen birisi saldırganlığın
nasıl ve kimden geldiğini zorlanma-
dan bulabilir. Emperyalizme tek bir
taş atmayanların; tarihi boyunca em-
peryalizme karşı savaşta eylemler
yapmış, şehitler vermiş, şu an hala üç
üyesinin başına ABD tarafından üçer
milyon dolar ödül koyulmuş anti-em-
peryalist bir yapı olan Halk Cephe-
si’ne kurşunlarla, bombalarla, molo-
toflarla, satırlarla saldırması neden?

3- Neden yaralılar ve ölümler
hep Halk Cephesi ve Halk Cephesi
çevresinden? Neden yakılan, yıkılan
kurumlar Halk Cephesi’ne ait?

Neden Halk Cepheliler’den tek bir
kurşunlama, yaralama, yakma girişi-
mi yok? Neden Halk Cephesi,
BDP’lilere karşı kesinlikle silah, bı-
çak, molotof gibi araçların kullanımını
yasakladı ve ihraç etmeyi, atmayı ku-
ral olarak koydu?  

4- Neden Çayan, Sarıgazi halkı,
Cepheliler’le birlikte geceleri, saldı-
rılara karşı nöbetler tuttu?

Neden halk, Cepheli nöbetçileri
yemeklerle sahiplendi?

Neden Çayan’da polis gözaltı ya-
parken, yaklaşık yüz anne, akreplerin

etrafını sardı ve gözaltılara izin ver-
medi.

5- Neden Çayan’da da, Gazi’de
de, Sarıgazi’de de ilk önce BDP’liler,
YDG-H’liler saldırmış, ardından po-
lis girmiştir mahalleye ve polis sadece
Halk Cepheliler’e ve onların kurum-
larına saldırmış, baskınlar düzenle-
miştir, basılan evlerden gözaltı yap-
mıştır?

6- Neden YDG-H’liler Gazi’de
polis saldırısı olurken bir yandan
Cepheliler’e saldırmıştır. Halk Cep-
heliler nasıl oluyor da hem polisle
hem YDG-H’lilerle çatışmak zorun-
da kalıyor. YDG-H’lilerin polise kar-
şı çatışması gerekmiyor muydu? Ne-
den yine Çayan’da aynı sahne ya-
şanmıştır. Bir YDG-H, bir polis sal-
dırmıştır. En son halk “yeter artık” de-
yip sokağa çıkmıştır ve devrimcileri
sahiplenmiştir ve analar kendilerini
akreplerin, polislerin önüne atmıştır.

7- Çayan’da, Gazi’de ve Okmey-
danı’ndaki saldırılarda veya silahlı ki-
şilerin arasında neden YDG-H’li kit-
lenin içinde uyuşturucu satıcılığından
cezalandırılmış kişiler vardı, neden
bunlar ana avrat küfrediyorlardı ge-
lene geçene? Yoldan geçen her “Halk
Cepheli” diye düşündükleri kadına,
erkeğe laf atıyorlar, yerlere tükürü-
yorlar, yüzlerine doğru sigara duma-
nı üflüyorlardı, bu tarzı kimden nasıl
öğreniyorlar?

8- Çayan’da YDG-H, HDP kitle-
si içerisinde “Pis kızılbaşlar, mum-
söndü bile yapamayacaksınız” di-
yen kimlerdi? Tekbir sesleriyle Halk
Cephelile’e saldıranlar kimlerdi? Ka-
dınlara “sizi altımıza alacağız...” diye
küfredenler kimlerdi? Bunun şahit-
lerini dinlemek için bir kez olayın ya-
şandığı yere gitmeniz ve insanları, es-
nafları dinlemeniz yeterlidir.

9- YDG-H, BDP, HDP, ESP neden
bunca kanıt, belge, fotoğraf, görüntü,
şahitlik, yaşanmışlık, saldırılar, ya-
ralanmalar, ölümler varken ısrarla
yalanı beslemeye, gerçeği saklamaya
devam ediyorlar. Bunun altında yatan
neden nedir?

10- Neden bütün sol, bir heyet
oluşturup hızla mahallelerde olanın bi-
tenin dökümünü almıyor?

OLİGARŞİYE GÜVENCE VEREN PKK114

Yürüyüş

10 Ağustos
2014

Sayı: 429



Bugüne kadar çok yazdık ve yaz-
maya da devam edeceğiz; Çayan Ma-
hallesi’nde Kürt milliyetçilerinin Halk
Cephesi’ne saldırarak yarattığı pro-
vokasyon ortamını fırsat sanıp saldı-
ranlar, hesaplarında yanılıyor. Halk
Cephesi bu saldırılardan da güçle-
nerek çıkacaktır. Çünkü sol içi sal-
dırılar, saldıranları çürütecektir. Biz
yarattığımız devrimci değerlerimizi
sahiplenmeye devam edeceğiz. 

Sanki hep birlikte böyle bir günü
bekliyormuş gibi, herkes birbirinden
güç alarak eteğindeki taşları döküp,
Cephe’ye birikmiş öfkelerini kusmaya
başladı. Bir nebze adalet ve ahlak
sahibi olanların, bir nebze demokratlık
terbiyesi olanların bile gerçeği araştırıp
soruşturmadan yapamayacağı suçla-
maları, karalamaları kendilerine dev-
rimci, komünist, sosyalist diyenler
yapmaya kalktılar. Kimi “siyaset ya-
sakçılığı yapıyorlar” dedi, kimi AKP
faşizminin tezgahladığı saldırıya ortak
olup “Alevilere saldırdılar” dedi.
Kısacası oportünist-revizyonist cephe
“Fırsat bu fırsattır, kaçırmayalım!”
diyerek saldırıya geçtiler. 

HDP’nin açıklamalarını direk doğru
kabul ederek Halk Cephesi’ni provo-
katörlükle suçladılar… Cephe ile kuy-
ruk acısı olan tüm reformistler, opor-
tünistler Kürt milliyetçilerin yanında
birleştiler… Kimi “hakimiyet kavgası”
dedi. Ve daha bunun gibi onlarca şey
söylendi. Ve hatta Cephe’nin “Sol içi
çatışma” konusunda tertemiz tarihi
kirletilmek için özel çabalar da sarf
edildi. Bunun başını Kürt milliyetçi-
lerinin yardakçısı Atılım çekti. 

Oportünizmin ve revizyonizmin
“geleneğidir”; yeter ki, Cephe’ye karşı
saldırabileceği bir fırsat yakalasın,
yeter ki, Cephe’yi karalayabileceği
bir ortam yakalasın mutlaka balıklama
atlar üzerine. Sanılmasın ki amacı,
sorun çözmek veya devrimci bir eleştiri
yapmaktır. Cephe’ye saldırmak için

fırsat çıkmıştır.
O, bunu değerlendirecektir.

Oportünist ve
Reformistleri Cephe’ye
Karşı Birleştiren
Ortak Nokta Nedir? 

Devrimci saflarda görünüp, halkı
kandırmaya devam edip düzenin içine
dönmeleridir… Cephe bunların önün-
deki engeldir. Cephe düzene dönenlerin
ipliğini pazara çıkartmaktadır… Hem
düzene koşar adım gidip hem de “dev-
rimcilik, komünistlik” yaparak halkı
kandırmalarının önündeki engeldir…
Onun için hepsi Cephe’ye düşmandırlar.   

Çayan’da ya da diğer mahallelerde
hiçbir yerde Cephe tarafından HDP’nin
standına saldırılmadı. Aksi yönlü tüm
bilgiler yalan ve demagojidir. Ve de
hiç masum değildir. Standlarına ko-
nuşmak için gidildiğinde HDP’liler
saldırmıştır. Bunun için hazırlıklı gel-
mişlerdir zaten. Ve hatta sadece Çayan
için değil Cephe’nin örgütlü olduğu
bir çok mahalle için plan yapmışlardır.
Okmeydanı’nda, Sarıgazi’de, Ga-
zi’de HDP standı mı vardı da sa-
dırdılar?.. Bize yakılmış, yıkılmış
tek bir HDP kurumu göstersinler. Bu-
nun karşılığında bizim bu mahallerdeki

kurumlarımız molotoflandı, yakıldı.
Onlarca insanımız ağır yaralandı.
Sırtlarında taşlar kırdılar. Kimse
bunlara tek kelime değinmiyor.
Bunlara değinmeyenler de saldı-
rının ortağıdır… 

Evrensel’in, EMEP’in
Kökleri Provokasyonun,
Sol İçi Çatışmanın
Baş Mimarıdır

2 Ağustos tarihli Evrensel Ga-
zetesi en “yandaş” burjuva medyaya
bile şapka çıkartacak ve AKP fa-
şizminin takdirine mahzar olacak
şekilde “Provokasyonda Son Nok-
ta!” başlığını attı. 

Halk Cepheliler’e tek kelime
sormadan suçlamaya başladılar. Bu-
nunla da kalmadılar kendileri gibi
düşünenlere açtılar gazetelerini. Hep
birlikte, bir yandan Cephe’ye kin-
lerini kustular, diğer yandan da;
geçmişte kanlı bıçaklı olup bugün
aynı kulvarda buluştukları Kürt mil-
liyetçilerini savunarak oligarşi ile
barışına destek verdiler.

“Sol içi çatışma”nın yanlışlığı
ve “devrimci sorumluluk” üzerine
ahkam kesen Evrensel, bu konuda
en son söz hakkı olanların başında
gelir. Provakasyonun alasını bilir

CEPHE’YE SALDIRANLAR DEVRİMDEN
UZAKLAŞIR, DÜZENE YAKLAŞIR

Cephe’ye Düşmanca Davranarak Bir
Yere Varacağını Sananlar Yanılıyorlar

Kimse Cephe’ye Düşmanca Davranarak
Bir Yere Varamaz

Sarıgazi’de kadınlarımızı, genç
kızlarımızı pazarlayan bir kadın
ve erkeği cezalandırdığı için Halk
Cephesi’ni eleştiren  reformistler,

oportünistler...
Yukarıdaki resme bakın...

Kürt Milliyetçileri yaptı bunu...
Dişleri kırıldı, onlarca HDP’li

tarafından linç edilmek istendi.
Niye hiçbirinizin sesi çıkmıyor? 

“Seks işçiliği” adı altında
meşrulaştırmaya çalıştığınız
“fuhuş yapma ve yaptırma

özgürlüğü”dür!
MAHALLELERİMİZDE

UYUŞTURUCUYA, FUHUŞA
İZİN VERMEYECEĞİZ!
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onlar. Dönüp tarihlerine
baksınlar, bakalım ne gö-
recekler. 

Aradan 37 yıl geçme-
sine rağmen onlar hala,
Türkiye halklarına, 1977
1 Mayısı’nda 34 insanı-
mızın katledildiği prova-
kasyon ortamına çanak
tutmanın özeleştirisini vermedi-
ler. 

Cepheliler’e saldırarak unuttur-
maya çalışıyorlar. 1 Mayıs 1977’de
paniği engelleyerek daha fazla in-
sanın ölmesine engel olan, şimdi
“provokasyon yapıyorlar” diye sal-
dırdıkları DEV-GENÇ’lilerdir. Bu
nedenle Evrensel, Halk Cephesi’ne
devrimcilik dersi veremez. 

Onlara diyoruz ki; siz unuttunuz
o tarihi, ama biz unutmadık ve
unutmayacağız da… ‘93’te, Der-
sim’de, dört TDKP’li  PKK tara-
fından  öldürüldüğünde; 1993 Ekim,
Dersim  Askeri Konseyi imzalı
bildiriyle “Egemenlik  sahamızda
yürütülecek tüm faaliyetlerden so-
rumlu tek güç  PKK’dir.  Diğer güçler
alacağı tüm kararlarda  partimizi  bil-
gilendirmek  ve  onay  olmak  duru-
mundadır” derken biz; “sol içi şiddet”
karşısında o zaman  çıkan  6 Kasım
1993 tarihli Mücadele  Dergisi’nin 70.
sayısının kapağında; “Halklarımız
Kardeştir... Kürdistan kimseye tapulu
değildir.”, “Misafir’ statüsü koymak
yasakçılıktır” diye yazıyorduk.  Bundan
dolayı da Kürt milliyetçilerinin saldı-
rılarına uğruyorduk. Kimmiş “siyaset
yasakçılığı” koyan hatırladınız mı?
Ayrıca da bu “yasakçılık” sizinle de
sınırlı değildir, onlarcasını sayabiliriz. 

Halkı ve Solu,
Cephe’yi Tecrit-Teşhire
Çağıran Çaralan,
Karşı Devrime Yaranıyor

Bütün devrimci söylemlerin, kav-
ramların, gelenek ve değerlerin içini
boşaltan siz, şimdi kalkmış devrimcilik
dersi vermeye çalışıyorsunuz. 2 Ağus-
tos tarihli gazetenizdeki başyazınızda
İhsan Çaralan, birikmiş bütün kininizi,
öfkenizi kusuyor. “Ortada bir ‘gruplar
arası çatışma’ yoktur” başlığını attığı

yazıda, hazır ortam müsaitken, Halk
Cephesi’ni oportünist ve revizyonistler
hep bir ağızdan karalarken, mahkum
etmeye çalışırken; fırsattan istifade
diyerek çapını da, haddini de aşıyor.
Sadece bu da değil, asıl kendisi pro-
vokatörlük yapıyor. “…gerçekte ne
‘sol gruplar’ arasında, ne de ‘gruplar
arasında’ bir çatışma vardır. Tersine
ortada; bir grubun kendi ‘etkinlik
alanı’ saydıkları mahallede diğer ‘her-
kese propaganda yapmayı yasakla-
ması’ vardır” diyerek Kürt milliyet-
çilerini ve diğer solu Halk Cephesi’ne
karşı kışkırtıyor. 

Huylu huyundan vazgeçmiyor,
provokatörlük gelenekleri sürüyor. 

Çayan’da, Gazi’de, Okmeyda-
nı’nda, Sarıgazi’de derneklerimize,
dergimize, taraftarlarımıza, şehit-
lerimizin adını verdiğimiz parklara,
esnaf ve halka saldırıldı. 

Neden bunu yazmaz Çaralan? Yaz-
maz, yazamaz. Bakmayın Kürt milli-
yetçileri ile birlikte olduklarına, onları
hiç sevmezler. Ama güce tapan, kendine
güvensiz oportünizm Kürt milliyetçi-
lerinin hışmından da korkar.

Cephe’ye öfkesi dinmiyor Çara-
lan’ın, devam ediyor provokatörlük

yapmaya;  “Malum yöntem-
ler mahalle halkını terörize
edip, boyun eğmeye, koy-
duğu kurallara uymaya zor-
lamaktadır” diyerek de ak-
lınca halkımızı bize karşı
kışkırtıyor. Yok öyle yuvarlak
konuşmak. Yaptığını savu-

nan, savunduğunu da yapan gelenek
için şaibe yaratamazsınız. “Malum
yöntemler” neymiş açıklamak zorun-
dasınız. HDP’lilerin Halk Cephesi’ne
saldırısında sizin de payınızın olduğunu
öğrenmiş olduk Çaralan’ın yazısından. 

Diyor ki; “Bu grubun ne vatan-
daşın nasıl yaşayacağına dair halkı
zapturapt altına alan girişimleri, ne
de kendileri dışındaki siyasi çevre ve
partilere uyguladıkları siyaset yasağı
hiçbir şekilde kabul edilemezdir ve
onların bu tutumlarına karşı müca-
dele etmek artık ertelenemez bir du-
rum olarak ortaya çıkmıştır.”

Yani diyor ki; Kürt milliyetçileri
saldırmakla iyi yapmıştır, ama yetmez,
“hep birlikte saldıralım” diye buyu-
ruyor Çaralan. “Sol, Halk Cephesi
ile ortak hiçbir iş yapmamalı, halk
onların koyduğu kurallara uymamalı”
diyor. “Tecrit edilmeli” diyor. “Bu
grubun baskı ve silah da kullanarak
yıldırma girişimlerine, provokasyonlar
yaratarak ortamı terörize etme gay-
retlerine karşı ancak halk birleşirse
nihai olarak karşı konulabilir” diyor.
Bu ve benzeri yazılarla provokasyona
çanak tutmaya, birbirinizin yanlışlarını
desteklemeye devam edin bakalım ne-
reye kadar gideceksiniz? 

Ne solu, ne halkı emperyalizme
ve faşizme karşı mücadeleye böyle
iştahlı çağıryorsunuz. AKP faşizminin
yapmak istediğini siz yapıyorsunuz.
Diliniz, söyleminiz kelimesi kelimesine
aynı. Bilin ki bu tavrın hizmet ettiği
yer de karşı devrimdir.

Evrensel dışında, EMEP de, “Par-
timiz provokatif yaklaşımlara uzak
duracaktır” diye bir açıklama yapmış.
Biz de diyoruz ki; siz provokasyonun
baş mimarısınız, provokasyonsuz ya-
pamazsınız, uzak duramazsınız. Siz
de Kürt milliyetçileri gibi Cephe’ye
saldırarak AKP faşizmine mesaj gön-
deriyorsunuz. 

BU BARİKAT HALKIN
BARİKATIDIR! KÜRT

MİLLİYETÇİLERİ,
REFORMİSTLER,

OPORTÜNİSTLER,
UYUŞTURUCU VE

FUHUŞ ÇETELERİ... 
BİRLEŞİN! BU BARİKATI

AŞAMAZSINIZ! BU BARİKAT
HALKIN BARİKATIDIR!

CEPHE HALKTIR! 
Ellerinde silah yok, molotof

yok, kolkola girip bedenleriyle
yürüyorlar provokasyonlarınızı
bozmak için silahların üstüne...

Sarıgazi’de halk, Kürt milliyetçileri ve yardakçılarının
saldırılarının önüne bedenleriyle BARİKAT OLDU!
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Cephe, Bu Ülkenin
Turnusoludur!
Devrimci Olanla
Olmayanı Ayrıştırır

Sizin “terörize ediyorlar” demekle
kastınız Çayan’daki gelişmeler değildir.
Asıl sıkıntınız Cephe’nin emperyalizme
ve faşizme karşı mücadeleyi yükselt-
mesidir. Siz düzene yamanmak iste-
dikçe, siz Kürt milliyetçilerinin kuy-
ruğuna takılıp, düzenle bütünleşip
kendinize bir yer edinmek için çır-
pındıkça Cephe’nin silahlı mücade-
lede ısrarı ve kitlelerle kurduğu bağ
korkutuyor sizi. 

Cephe’nin mücadelesi, büyümesi
bu ülkenin turnusoludur. Devrimci
olanla olmayanı ayrıştırıyor. Cephe
büyüdükçe “devrimcilik” söylemle-
rinizin sahte olduğu ortaya çıkıyor.

Sizin Devrimle,
İşçi Sınıfıyla
Ne İlginiz Var?

Dünyada sizin kadar işçi sınıfından
bahseden ama bugüne kadar örgütlediği
ve zaferle sonuçlandırdığı tek bir işçi
direnişi olmayan örgüt, parti enderdir
herhalde. Denilebilir ki siyaset sahne-
sine çıktığınız günden bu yana “en iş-
çici” sizsiniz, fakat işçilerin bundan
haberi olmamıştır. İyi ki de olmamıştır.
Olsaydı kendinize benzetirdiniz. 

Türk-İş’in kuyruğuna takılmaktan
başka bağımsız olarak örgütlediğiniz
bir işçi örgütlülüğü var mı? Şu anda
süren onlarca işçi direnişi var; siz bun-
ların tek birine önderlik ettiniz mi?
İşçi sınıfından bahsederken bile o
kadar hazımsız, o kadar zavalısınız
ki, bütün dünyanın duyduğu, ilgisini
çektiği DİH’in örgütlediği Kazova di-
renişini dahi ziyaret etmediniz. Gör-
mezlikten gelmeyi başardınız. Oysa
Kazova direnişi Türkiye işçi sınıfının
tarihinde bir ilki başarmıştı.  Kuyruk-
çuluktan başka bir şey yapamazsınız
siz... Örgütlediğiniz tek bir direniş
söyleyin... Tek bir fabrika söyleyin... 

Sizin cephenizden durum buyken
hani o “küçük burjuvalar” dediğiniz,
Çaralan’ın köşesinden “terörist” de-
diğiniz, halkı ve solu üzerine kışkırt-
tığınız Cephe, Türkiye’de “Üreten ve

yöneten biziz” diyen Kazova gibi bir
ilk yaratıyor. Buna ne diyeceksiniz?
Fazla uzağa gitmeyin son iki-üç yıla
bakın... Kazanan tüm işçi direnişlerinin
altında Devrimci İşçi Hareketi’nin im-
zası vardır.

Bırakın devrimci düşmanlığını. Bı-
rakın emperyalizmin ve AKP faşizminin
ağzından konuşmayı! Bu yol çıkmaz.
Cephe üzerine yaptığınız hiçbir hesap
tutmaz. Bugün dostluğuna güvendik-
leriniz önce sizi yarı yolda bırakırlar.
Bunu subjektif niyetle yazmıyoruz.
Milliyetçilik burjuva ideolojisidir, bilim
böyle diyor. O zaman dediğimiz son
kaçınılmazdır. 

Kürt milliyetçileri bugüne kadar
onlarca kez öldürme kastıyla saldırılar
düzenlediler. “Kürt’üz” diyemezsiniz
dediler. Derneklerimizi bastılar, içinde
yoldaşlarımız varken yakmaya kalktılar,
Yunanistan’da, Lavrion Kampı’nda
komünümüze onlarca molotof attılar,
Diyarbakır’da Dev-Genç’lilere saldırıp
siyaset yasağı koydular…  Onlarca
insanımız yaralandı, sakat kaldı. Bütün
bunlarda sesiniz hiç çıkmadı. Hiç böyle
tavır almak gelmedi aklınıza. 

‘77 1 Mayısı’nda
Provokasyona
Çanak  Tuttunuz
Utanın Bu Tarihten!

Evrensel köşe yazarlarından Yusuf
Karataş da Lenin’den teorik destek
ile “ağır siyasi ağabeylik” pozlarıyla
katılıyor saldırı korosuna. “Devrimci
değerlere uzaklaştığı oranda lümpen
gençliğin geri duygularına yaslanan
çeteci bir zihniyetin devrimci güçlere
yasak koyup saldırmasının sol içi ça-
tışmayla alakası yoktur. Aksine sol-
sosyalist güçler, ancak bu çeteci an-
layışa karşı tutum alabildikleri oranda
kendi devrimci değerlerine sahip çı-
kabilirler” diyor. Halk Cephesi, sol
olmuyor; siz solsunuz öyle mi? Halk
Cephesi, çeteci, lümpen, devrimci de-
ğerlerden uzaklaşmış; siz “sol-sosyalist
güçler” oluyorsunuz, öyle mi?  Bu ne
yüzsüzlük… Bu ne ahlaksızlık böyle.
Bırak soytarılığı, önce kendi tarihine
bak ve “sosyal faşistler” diyerek zin-
cirlerle nasıl saldırdığınızı gör hele.
Sen önce ’77 1 Mayısı’nda “Sosyal

faşist barikatları parçalayıp alana gi-
receğiz” diyerek nasıl provokasyona
çanak tuttuğunuzu gör hele. Utana-
caksın bu tarihten. 

Gerçek nedir araştırmadınız bile.
Kürt milliyetçileri kurumlarımızı ba-
sarken, insanlarımızı öldürürken, bize
siyaset yasağı koyarken neredeydin?
Kürt milliyetçilerinin dümen suyuna
girince olaylara onların gözüyle bakılır.
Sende öyle yapıyorsun. Sen önce kendi
tarihinize dön bir bak. Sovyet-Çin-
Arnavutluk yanlıları olarak birbirinize
düştüğünüz ve birbirinizi “Maocu boz-
kurt” ve “sosyal faşist” olarak suçlayıp
nasıl zincirlerle saldırdığınızı, nasıl
kan akıttığınızı bir hatırla bakalım.
Yok, yapamazsınız. Hatırlatıyoruz diye
bize daha çok öfkeleniyorsunuz bili-
yoruz. Ama hatırlatacağız. Ustalar
diyor ki; geleceğin gücü geçmişin
güçlü özeleştirisindedir. Sizde ne bu
cüret, ne bu samimiyet var. Var oldu-
ğunuz günden beri Cephe’ye saldırı-
yorsunuz. Cephe savunduklarını ya-
pıyor, yaptıklarını savunuyor. Siz fersah
fersah gerilediniz. Sen bunun hesabını
bir yap bakalım. Aslında Cephe’ye
gıpta ile bakıyorsunuz. Ahlakına, di-
siplinine, vuruşuna, cesaretine, cüre-
tine… Ama gel gelelim ki Cepheli ol-
mak zor zanaat, bedel istiyor, fedakarlık
istiyor. Siz de bunları ödeyecek inanç
kalmadığı için saldırıyorsunuz. Lenin’i
ağzınıza bile almayın. Sizin için Lenin’i
bilmek entelektüel bilgidir; bizim için
kılavuz. Lenin’in burjuvazinin ahırı
dediği parlamentoya girmek için gir-
mediğiniz kılık yok.

Deniz’in Dava
Arkadaşlığından
Mülteciliğe Savrulan
“Eskimişler”
Devrimcileri Eleştiremez

Mülteciliği meslek edinen Atilla
Keskin de Avrupa’dan; “Kemalizmin
derin etkileri kendisini ‘çok çok ko-
münist’ kabul eden birçok örgütün
üstünde hala etkisini derin bir şekilde
sürdürüyor”gibi sığ tespitlerle “As-
lında bütün bu keskin lafların ardında
yatan ciddi bir Kürt düşmanlığıdır”
diyerek katıldı saldırı korosuna. 

Tabi bir “eskimiş” olarak diyalektik
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ve teori-pratik dersi vermeyi de ihmal
etmiyor.  Kimdir Atilla Keskin? Deniz
Gezmiş’in dava arkadaşı iken 1974
Affı ile hapisten çıkıp  örgütün “lideri”
iken 1977’de örgütünü, dava arkadaş-
larını, düşüncelerini satıp yurtdışına
kaçan bir haindir. Kaçaktır. 37 yıldır
Almanya’da mülteci olarak yaşıyor.
Yeni Özgür Politika’da kendine ayrılan
köşeden ahkam kesip devrimcilere
küfrediyor. 

Atilla Keskin, Kürt milliyetçilerin
etrafında kümelenen örgütlere “HDP
ile birlikte mücadele etmeyi göze ala-
bildiler” diyerek methiyeler düzerken
diğer yandan da üst perdeden devrim-
cilere saldırıyor. Düzene dönmüş, ör-
gütünü halkını satmış bir dönek,
hain, Halk Cephesi’ni eleştiriyor…
Mücadelenin hiçbir yerinde yoktur
ama oturduğu yerden ahkam kesiyor.
İnsan biraz utanır. Sen okudukların
dışında ne bilirsin ülkeyi, sen ne bilirsin
Halk Cephesi’ni. “Kendilerine Halkın
Cephesi, Türkiye’nin tek Komünist
Partisi, Proletarya’nın öz örgütü gibi,
hangi isimleri takarlarsa taksınlar
bu tür örgütler, sadece kendi çevresi
ve militanları için vardırlar. Ve an-
latmaya çalıştığım TEKELCİ düşünce
hemen hepsine egemen olduğu için.
Karşılarında hiçbir örgüte olanak ta-

nımak istemezler”miş. Bu düşünce
senin küflenmiş kafanın düşüncesi.
Sen ve senin gibilere Kürt milliyetçileri
devrimcilere küfretmek için gazetele-
rinde bir köşe verince pusulanız şaşıyor.
Hemen yağcılığa başlıyorsunuz. Sen
ve senin gibi davasını sermaye ya-
panların eleştiri hakkı yoktur. Senin
aklına kimsenin ihtiyacı yok. Senin
aklın insanı senin gibi mülteci yapar
ancak. 

Herkes Konuşur da
Ajan-Provakatör
Aydınlık Durur Mu?

1 Ağustos tarihli Aydınlık gazetesi
de işbirlikçi, burjuva beyniyle “Nur-
tepe’de hakimiyet kavgası” diye
haber yaptı. Cephe’nin buna ihtiyacı
yoktur. Çünkü Çayan Mahallesi’nde
hakimiyet sorunu yoktur. Çayan, adı
üzerinde, 1976’den bu yana Cephe’dir.
Çayan’ın temelinde Cepheliler’in canı,
kanı vardır. Yarattığı değerler vardır. 

Kimse Cephe’ye
Düşmanca Davranarak
Bir Yere Varamaz

Biz ustalarımızdan, önderlerimiz
Mahir’den, Dayı’dan “Sol içi müca-
delenin ‘ideolojik mücadele’ olduğunu

ve sorunların tek çözümünün Eleşti-
ri-tartışma-ikna” şeklinde olacağını
öğrendik.  Devrimciler bunun dışında
bir çözüme inanmazlar. Sorunların çö-
zümünde şiddete başvurmamayı temel
ilkelerden biri kabul ederler. 44 yıllık
tarihimizde bu ilkeye sımsıkı sarıldık.
Sımsıkı sarılmaya devam edeceğiz.
Kışkırtmalara, provokasyonlara karşı
en önemli silahımız ilkelerimize bağ-
lılığımızdır. Biz bu doğrunun takipçi-
siyiz. Çayan Mahallesi ve Kürt milli-
yetçileri hakkında söylediklerimizin
hepsi gerçektir ve de arkasındayız.
İdeolojik mücadele hiç kimseye iftira
atma, karalama hakkını vermez.  

Diyoruz ki; 44 yıllık tarihimiz
boyunca sol içi sorunlarının çözü-
münün şiddet olmaması konusunda
ısrarcı olduk. Yapanları eleştirdik.
Bugün bütün eleştirdiklerimiz, ger-
çeği öğrenmeden, intikam alırcasına
iftira kampanyası başlattılar. 

Devrimcilere saldıran devrimden
uzaklaşır! Cephe’ye saldıran düzene
yaklaşır! 

Cephe’ye düşmanca davranarak
bir yere varacağını sananlar yanılı-
yorlar. Kimse Cephe’ye düşmanca
davranarak bir yere varamaz.  

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz için tutulan adalet
nöbetinin bu hafta 43.sü düzenlendi. Espark önünde 2
Ağustos günü yapılan eylemde okunan açıklamada Ali
İsmail Korkmaz davasının yanı sıra Haziran Ayaklanması
şehitlerinin davalarında da yaşanan adaletsizliklerden
bahsedildi. Başta Ali İsmail olmak üzere tüm Haziran
Ayaklanması Şehitleri, Soma'da katledilen madenciler
için ve Filistin'de katledilen insanlar için adalet talebi
dile getirildikten sonra eylem bitirildi.

Dünden bugünü yaratan ve bize kocaman ve onurlu bir tarih
bırakan şehitlerimizin mezarlarını sahipsiz bırakmayacağız.

29 Temmuz günü Antep - Eski Mezarlık'ta bulunan Bekir
Baturu‘nun mezarı başında anma düzenlendi. Anmada Bekir
Baturu ve tüm devrim şehitleri anısına 1 dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu. Ardından "Kahramanlar Ölmez Halk Ye-
nilmez", "Devrim Şehitleri Ölümsüzdür" sloganları atıldı ve
"Bize Ölüm Yok", "Haklıyız Kazanacağız" marş ları söylendi.
Bekir Baturu’nun hayatı ve Hüseyin Çukurluöz ile birlikte
yaptığı feda eylemi anlatıldı. Mezar anmasına 9 kişi katıldı.
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Burası Çayan, devrimcilerin kanıyla,
alınteriyle kuruldu. Halkla beraber ba-
rikat barikat direnerek bizim mahallemiz
oldu. Halk Cepheliler bugün de o tarihi
mirasın sorumluluğuyla her türlü sal-
dırıya karşı direniyor.

Yürüyüş: Çayan’da yaşanan sal-
dırıları başından itibaren anlatır
mısınız? 

Gökçe Uluada: Çayan Mahallesi yıl-
lar önce devrimcilerle halkın kurduğu

bir mahalle-
dir. Bu yüz-
den Çayan’ın
bir hukuku
vardır. Ama
bu hukuku
ç i ğ n e m e k
için Çayan’ın
kuruluşunda
yer almayan
kendine ‘sol,
devrimci’ di-

yen  siyasetler  sürekli Çayan’da etkinlik
yapmak derdindeler. Öyle ki her hafta
Çayan’da bize yönelik provokasyon ya-
ratmak için uğraşmaktalar. Sürekli pro-
vokasyon ortamı yaratma derdi içinde
olan HDK bileşenleri ile defalarca gör-
üştük, diyalog yolu ile çözüm üretmek
istedik. Ama yaklaşımları konuşarak çö-
züm üretme üzerine değildi. Son yaşanan
29 Temmuz’daki olayda Özgür Demo-
kratik Alevi Derneği adı altında stant
açanlar Alevilik üzerine bir çalışma yap-
maktan ziyade cumhurbaşkanlığı  se-
çimleri için devrimci bir mahallede ça-
lışma yapmak istediler. ‘Alevilik üzerine
bir çalışma yapmaktan ziyade’ diyorum
çünkü bize saldırıya geçtikten sonra dil-
lerinde Alevi ailelere hitaben hakaretler
vardı. Özgür Demokratik Alevi Derneği
ismiyle stant açanların yanına gittiğimizde
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin halkın
sorunlarını çözmeyeceğini, burasının
devrimci bir mahalle olduğunu, mahal-
lenin bir hukuku olduğunu anlattık. Bu
hukuku tanımamak için ellerinden geleni
yaptılar ve standın etrafında sürekli olarak

BDP’liler çoğalmaya başladı HDK bile-
şenleri ile. Bizde sürekli bizi karşı karşıya
getirenlerin kendilerinin olduğunu anlattık.
Daha sonra ellerinde sopalar, kesici aletler
ve büyük bıçakla saldırdılar. Olayların
büyümesine neden olacaklarını söyle-
memize rağmen olayı büyütmek için uğ-
raştılar. Bu sırada bir arkadaşımızın
burnu kırıldı, kolu çatladı. Sopaları
ile sürekli vuruyorlardı. 

Emperyalizme bir taş bile atmayanlar,
devrimcilerin kanını akıtmakta birbirle-
riyle yarıştılar. Arkadaşlarımızın kafasına
gelecek şekilde sopalarını kullandılar.
Engellemeye çalıştık, ellerinden sopaları
almaya çalıştık insanlarımız zarar gör-
mesin diye. İçlerinde ortalığı provoke
etmeye çalışanlar vardı. Hatta şöyle bir
durumda yaşadık, gözümüzün önünde
BDP temsilcisine kendi arkadaşları sal-
dırdı ve yüzünden kanlar aktı. Öylesine
bir saldırı vardı ki  sürekli sayıları artı-
yordu. Sonrasında silah çektiler ve silah
sıkarak üzerimize geldiler. Devrimcilere
silah çekmek halka silah çekmektir. Ve
silahla insanlarımızı vurdular. Bir kişi
gözünden yaralandı bir kişide karnından
vuruldu. Ve yüzlerce yaralanan insan
var. Bende yüzüme atılan taşla saldırıya
uğradım. Saatlerce kan kaybettim. Son-
rasında poliste mahalleye girerek,  ma-
halleyi gaza boğdu ve insanları gözaltına
aldı. Bu tablonun sorumlusu kim?

EVET BU TABLONUN SORUM-
LULARI, DÜNDE ÇİVİLİ SOPALAR-
LA DERNEĞİMİZİ BASIP İNSANLA-
RIMIZIN KAFASINI KIRANLARDI. 

Kanımızı Çayan’ın sokaklarına dök-
tüler, tarihlerine bir sayfa daha eklediler.
Bu sayfa ki halkın asla affetmeyeceği
bir  sayfa. Yaşananlar halkın hafızasından
silinmeyecek elbet. Halk devrimci kanı
dökenleri hafızalarına kazıdı. Bir halk
hareketi halk içerisinde hayat bulur.
Halkı karşısına alanlar tarih sayfasında
yenilmeye mahkumdurlar.

Yürüyüş: Saldıranlar kimdir?  Sal-
dırıların sebebi nedir? HDP’nin seçim
sıtandına saldırdığınız söyleniyor…

Gazi’de, Sarıgazi’de, Okmeydanı’nda
seçim standı mı vardı?

Gökçe Uluada: Bize saldıranlar
BDP’liler ve HDK bileşenleri içinde
yer alan siyasetler. Biz Özgür Demo-
kratik Alevi Derneği’nin standına git-
tiğimizde bir saldırıda bulunmadık, ko-
nuşmak istedik ama konuşmanın önünü
kestiler. Biz sorunun büyümesini iste-
mediğimizi  söyleyip, Çayan’ın huku-
kuna uymalarını istedik. Ama ellerini
masaya vurarak  konuştular bizimle.
HDP’nin seçim standına saldırmadık.
Saldırıya uğrayan bizdik, halkın zarar
görmemesi için mahallemizi savunduk.

Çayan’da saldırıya uğradıktan sonra
diğer mahallelerimizde de saldırılar baş-
ladı. Gazi’de, Sarıgazi’de, Okmeyda-
nın’da stant yoktu. Çayan’daki saldırıyı
örgütleyenler  bu seferde tüm devrimci
sorumluluklarını bir kenara bırakıp so-
luğu diğer mahallelerde aldılar.

Yürüyüş: Çayan’da halkın tepkisi
nasıldı?

Gökçe Uluada: Çayan’da esnafların
camlarını kırdı BDP’liler. Dükkanların
içerisindeki eşyalara zarar verdiler. Halkın
evlerine zarar verdiler. Ailelere saldırdılar.
Kadınları dövdüler. “Pis Aleviler” diyerek
kadınlara ağıza alınmaz hakaretler ettiler.
El hareketleri yaptılar. Çayan’da halk  öf-
keli. İnsanlar büyük zarar gördü. Çayan’da
bu saldırıyla ilgili yürüyüş düzenledik.
Binin üzerinde insan katıldı yürüyüşe.
Biz bu saldırılar esnasında da sağduyulu
davrandık. Halkın zarar görmemesi için
elimizden geleni yaptık. Üzerimize si-
lahlarını doğrultarak geldiklerinde halkla
birlikte mahallemizi koruduk. Ama şöylede
bir gerçeklik var, ilk defa mahallemize
sol saldırmıyor. Geçtiğimiz senelerde de
saldırılar oldu. Halk bu saldırıları unut-
mayacak. Devrimcilerin, halkın kanını
dökenleri, bırakın Çayan’da dünyanın
öbür ucunda da olsa halk sahiplenmez.

Burası Gazi, Halka Silah
Doğrultamazsınız!

Gazi’deki saldırılarda halka, Halk

Röportaj

Burası Çayan, Okmeydanı, Gazi, Sarıgazi...
Halka, Devrimcilere Saldıranları, Kurşun Sıkanları

Halkımız Affetmez!

Gökçe Uluada 10 Ağustos
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Cephesi’ne açıkça silah sıkıldı. Halk
Meclisi ve Hasan Ferit Gedik Uyuştu-
rucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi
çetelerle kolkola giren Kürt milliyet-
çileri  tarafından tarandı, yoldan geçen
İbrahim Öksüz yine bu çeteler tarafın-
dan katledildi. Torbacılarla beraber
devrimcilere saldıran Kürt milliyetçileri
emperyalizme, oligarşiye sıkmadıkları
kurşunu halka, devrimcilere sıktılar.

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır
mısınız?

Gülcan Ateşçi Özçolak, 30 yaşın-
dayım. Doğma büyüme Gazi’liyim. Ku-
yumculuk yapıyordum fakat işten çıka-
rıldım Halk Ayaklanması sürecinde.

Yürüyüş: Gazi Mahallesi’nde
saldırılar gerçekleşti.
Bu saldıların nasıl
gerçekleştiğini anlatır mısınız?

Gülcan A. Özçolak: Çay bahçemiz
yakılmadan bir gün önce gece saat 2.00
gibi silahlı saldırıyı başlattılar. Ertesi
gün saat 15.00 sularında Şair Abay Li-
sesi’nin önünde yaklaşık 50 kişilik grup
bunların 10’u genç, geri kalanı küçük
yaştan çocuklardan oluşan ve kendilerini
YDG-H diye adlandıran grup birikti.
Okulun önünden yürüyüşe başlayarak
PKK sloganları atarak çay ocağımızın
olduğu yere geldiler. Ellerinde silahları
varmış. Daha sonra bütün eşyalarımızı
yaktılar, talan ettiler. Saldırı böyle ya-
şandı.

Yürüyüş:
Saldırıları nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Neden böyle bir sal-
dırı yaptılar sizce?

Gülcan A. Özçolak:
Biz oraya çay ocağı aç-
madan önce uyuşturucu
satıcıları çok rahat satış
yapabiliyorlardı. Biz,

Halk Cepheliler oraya gittikten sonra
rahatlarını bozduk ki cezalandırılan tor-
bacıların haberleri de internette çıkmış-
tı.

Eskisi gibi halkın çocuklarını rahatça
zehirleyemedikleri, buna izin vermedi-
ğimiz için saldırmış olabilirler. Çünkü
Muharrem Karademir Çay Bahçemizin
kurulması onları çok rahatsız etti. Uyuş-

turucunun, fuhuşun eskiden en rahat
yapıldığı yerdi orası ve halk korkusundan
birşey diyemiyordu yaşananlara. Daha
sonra Halk Cephesi uyuşturucu satıcı-
larına karşı mücadele başlattı. Hatta bir
keresinde bir olaya da tanık olmuştum.
Cepheliler bir uyuşturucu satıcısının
aracını durdurdu ve içindekilere uyuş-
turucu içip içmediğini sordu. Arabada-
kiler içtiklerini fakat satıcısı olmadıklarını
söylemişler. Bunun üzerine Cepheliler
araçtakileri indirip aracı aradılar ve
yüklü miktarda para ve uyuşturucu mad-
de çıktı araçtan. Aracın içindekiler halka
teşhir edilmişti o gün. Aradan 3 gün
geçtikten sonra gece 3.00’da silahlı
saldırı düzenlediler ve ertesi gün de 50
kişilik grup sloganlarla birlikte gelip
çay bahçemizi yaktılar.

Yürüyüş: Halk Cephesi’nin bu
saldırılara karşı bir direnişi var.
Bunu nasıl değerlendiriyor sunuz?

Gülcan A. Özçolak: Bu direnişi
destekliyorum tabi. Gençlerimizin hep-
sinin kurtulmasını istiyoruz, hepsi bizim
gençlerimiz, tanıdıklarımız var içlerinde...
Kimisi kardeşimiz kimisi yeğenimiz,
arkadaşımız bunlar ve kurtulmasını is-
tiyorum. Kürt milliyetçilerin saldırılarına
karşı verilen mücadeleyi doğru bulu-
yorum ama kan dökülmesin istiyorum
sadece. Bütün örgütlerin birlik olup bu
pisliğe karşı mücadele etmelerini isti-
yorum. Gerçekten samimi iseler, Ga-
zi’nin bu pisliklerden kurtulmasını isti-
yorlarsa bu çeteleri sahiplenmiyorlarsa
Halk Cephesi’ne destek olmalılar.  Uyuş-
turucu, fuhuşa karşı mücadele sadece
Halk Cephesi’nin mücadelesi olmamalı
diğer örgütler de destek olmalılar.

Yürüyüş: Halk Cephesi’nin yok-
sul mahallelerimizde uyuşturucu,
fuhuş çetelerine karşı yozlaşmaya
karşı büyüttükleri bir mücadele var.
Bu saldırıların olması bundan kay-
naklı olabilir mi?

Gülcan A. Özçolak: Tabi ki. Uyuş-
turucu satıcılarının alanları daralıyor,
sürekli teşhir ediliyorlar. Hırçınlaşma-
larının ve saldırmalarının nedeni özel-
likle budur. Emek sarf etmeden kaza-
nılan para daha rahat geliyor onlara.

Yürüyüş: Peki yozlaşmaya karşı
bundan sonraki süreç için ne dü-

şünüyorsunuz?
Gülcan A. Özçolak: Çay bahçe-

mizin yakılmasından sonra halkımız
tekrardan el birliğiyle çay bahçemizi
kuralım hatta bir halk komitesi kuralım,
belediyeyle konuşup çay bahçemiz için
yardım isteyelim gibi önerilerde bu-
lundular. Çünkü çay bahçemizin açık
kaldığı 15 günlük zaman içinde insanlar
sokakta rahat oturabiliyorlardı, Türkü,
Kürdü, Alevisi, Sünnisiyle halkımız
bizden çok memnundu. Çay bahçemizin
tekrardan açılması için maddi olarak
her desteği sunacaklarını söylüyorlar.

Yürüyüş: Bu saldırılara karşı
halkın tepkisi nasıl oldu? Ne dü-
şünüyor ne yapıyorlar?

Gülcan A. Özçolak: Hepsi çok tep-
kililer. Ve halkımız korkuyor, çünkü
gençlerimizin ölmesini istemiyorlar. Hal-
kımız ne yapılması gerekiyorsa yapıyor.
Sokağa çıkılması gerekiyorsa sokağa
çıkıyorlar, çıkmayanlar ise üst komşusuna
anlatıyorlar, derneğin korunması gere-
kiyorsa derneği koruyorlar. Böyle..

Yürüyüş: Kendini tanıtır
mısınız?

Eren Can Bacak,18 yaşındayım
ve 18 yıldır Gazi Mahallesi’nde otu-
ruyorum.

Yürüyüş: Gazi Mahallesi’nde
saldılar gerçekleşti. Bu saldıların
nasıl gerçekleştiğini anlatır
mısınız?

Eren C. Bacak: Saldırılar Köşe du-
rağı dediğimiz yerden pompalı silahlarla
yukarı doğru çıkmalarıyla başladı. Uzun
namlulu silahlarla havaya ateş ederek
geldiler. Halk ilk anda korkuyla kaçış-
maya başladı. Daha sonra silahlı grup
çay ocağına saldırıp orayı ateşe verdiler. 

Yürüyüş: Saldırıları nasıl de-
ğerlendiriyor sunuz? Neden böyle
bir saldırı yaptılar sizce?

Eren C. Bacak: Halk Cephesi’nin
yozlaşmaya, çeteleşmeye karşı başlatmış
olduğu bir mücadele var. Uyuşturucu
satıcıları eskisi gibi rahat satamamaya
başladı. Halk Cephesi’nin cezalandırdığı
birçok çete için YDG-H’nin bu  pro-
vakasyonu bulunmaz bir fırsattı, sal-
dırmak için. Saldıran YDG-H’li grup

Gülcan Özçolak
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içinde çok sayıda Halk Cephesi’nin tor-
bacılık yaptığı için cezalandırdığı çeteler
de bulunmaktaydı zaten.

Yürüyüş: Halk Cephesi’nin bu
saldırılara karşı bir direnişi var.
Bunu nasıl değerlendiriyor sunuz?

Eren C. Bacak: Halk Cephesi halkın
yoksul, mağdur çocukları için rehabili-
tasyon merkezi açtı. Halk çocukları ze-
hirlenmesin diye birçok torbacıyı ceza-
landırdı. Bunlar elbette çok güzel şeyler.
Bunlardan rahatsız olan birileri vardı.
Bu kişiler; kısa yoldan, emek sarfetmeden
para kazanan polis destekli uyuşturucu
satıcılarıydı. Gençleri bataklığa sürük-
lüyorlardı ve devletin istediği gençlik
modeli tam da buydu. Düşünmeyen, sor-
gulamayan, halk ve vatan sevgisiyle bu
aşağılık düzene karşı mücadele etmeyen,
yaşamdan vazgeçmiş, çaresiz bir gençlikti
devletin istediği gençlik. Gazi Mahallesi
devrimci mücadelenin onyıllardır en
güçlü olduğu politik bir mahalle. Uyuş-
turucuyla, fuhuşla yani devletin yozlaş-

tırma politikasının Gazi, Armutlu, Gül-
suyu vb. yoksul, örgütlü mahallelerde
yaygın olması boşuna değil, bilinçli bir
politikadır. Halk Cephesi bu politikanın
önünde en büyük engeldir, alternatifdir.   

Yürüyüş: Halk Cephesi’nin yoksul
mahallelerimizde uyuşturucu, fuhuş
çetelerine karşı yozlaşmaya karşı bü-
yüttükleri bir mücadele var. Bu saldı-
rıların olması bundan kaynaklı olabilir
mi?

Eren C. Bacak: Evet bundan kay-
naklı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü
bu saldırılarla Halk Cephesi’nin müca-
delesini bitirmek istiyorlar ama amaç-
larına ulaşamayacaklar. Çünkü ne pa-
hasına olursa olsun mahallelerimizde
bu pislikleri temizleyeceğiz. Bu uğurda
Birol Karasu ve Hasan Ferit Gedik’leri
şehit verdik. Ve onlara verdiğimiz bir
söz var: ‘‘Tüm Yoksul Mahalleler Bizim
Olacak.” Diğer sol örgütlerin böylesi
önemli bir yozlaştırma saldırısı karşı-
sındaki suskunluğu, Gülsuyu’nda olduğu

gibi derneklerinin kepenklerini indirip
mahalleden kaçmalarını da
halkımız görüyor elbette.
Halk Cephesi yozlaştırma
saldırılarına karşı mücade-
leyi tek başına büyük be-
dellerle sürdürüyor. 

Yürüyüş: Bu saldırı-
lara karşı halkın tepkisi
nasıl oldu? Ne düşünü-
yor ne yapıyorlar?

Eren C. Bacak: Halkı-
mız bu son saldırılarda hem diğer sola
hem de çetelere karşı büyük öfke du-
yuyor. Silahlarla saldırmaya başladık-
larında halkımız korkmaya başladı. Hal-
ka korku salan Kürt milliyetçileri geldiği
tehlikeli boyutu düşünmelidir. Ve halka
silah çeken çetelere karşı verilen mü-
cadeleyi halkımız destekliyor. Halkımız
kimin kendisi için mücadele ettiğini ve
kimin  kendisine saldırdığını daha net
gördü.    

Eren Can Bacak
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Mahallemizde
Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezi
İstiyoruz!
Armutlu’da Uyuşturucu Bağımlılığıyla
Mücadele Merkezi’nin kuruluş çalışma-
ları için tek tek kapılar çalınıp imzalar
toplanıyor. Halk Meclisi en son 3 Ağustos
günü Küçükarmutlu’nun sokaklarında
kapı çalışması yapıldı. İmza veren insanlar
mahallede mücadele merkezinin kesin-
likle olması gerektiğini vurguladı. İnsanlar
uyuşturucu kullanılan yerleri de tarif
ederek Halk Meclisi’ne yardımcı oldular.
1,5 saat süren çalışmada 100 imza top-
lanırken insanların birlik ve beraberlik
içinde olması gerektiği vurgulandı. Aynı
gün saat 17.00 ile 18.30 arası Köyiçi
Meydanı’na da masa açıldı. Masada
Toplamda 50 imza toplanırken halkın
tepkisi de olumlu yöndeydi. 

Katillerden Hesap Sorduk
Soracağız

Cepheliler Armutlu’da; halkı sin-
dirmek, korkutmak için arada bir yığınak
yapıp Armutlu halkına kendilerini kabul
ettirmeye çalışan karakola saldırı dü-
zenledi. 2 Ağustos’ta 22.00 sıralarında
Cepheliler önce karakolun alt tarafından
taşlarla, ardından da karakolun yukarı-
sından havai fişeklerle saldırdı ve ka-
tilleri şaşkına çevirdiler.

Sonra da alt taraftan bir havai fişek
saldırısı gerçekleşti. Yapılan saldırıda
Cepheliler “Katil Polis Mahalleden De-
fol”, “İşgalci Karakol Mahalleden Defol”
sloganları attılar. Hiçbir işkenceci katilin
cezasız kalmayacağı mesajı verilen ey-
lem iradi olarak bitirildi.

Armutlu’da
Düzen Partilerine
İzin Vermeyeceğiz

Armutlu’da iki Halk Cepheli dergi
dağıtırken AKP’nin seçim aracını gör-
müşler, arabayı durdurup sesi kapatıp
hemen geri dönmelerini söylemişlerdir.
Bu uyarıya karşılık AKP’nin seçim aracı
devam etmek istemiştir. Bunun üzerine

Halk Cepheliler aracın camını yumruk-
lamışlardır. Camın yumruklanmasından
sonra seçim aracı hızla kaçmaya başla-
mıştır. Araba kaçarken arkasından halk
Cepheliler kovalamış ve kahvedeki otu-
ran insanlar Halk Cepheliler’e destek
verip onlarda aracın arkasından kova-
lamıştır. Yolda yürüyen insanlarda AKP
aracını görünce “şerefsizler” diye ba-
ğırmışlardır. Yaşanan bu olayın ardından
Armutlu halkı, Armutlu’yu Cepheliler’in
kurduğunu, canları ve kanlarıyla Ar-
mutlu’yu kurarken bedel ödediklerini
bu yüzden seçim sürecinde hiçbir düzen
partisine seçim propagandası yaptırma-
yacaklarını belirttiler.

Hasan Feritler'in
Hesabını Sormak İçin,
Adalet Konserimizde
Buluşalım!
4 Ağustos akşamı saat 21.00 ile 22.30
arası Armutlu’da konser afişleri asıldı.
Cadde üzeri, Köyiçi Meydanı,
Büyükarmutlu’ya kadar afişlerle
donatıldı. Caddede arabayla geçenler
korna çalarak destek verdi. Afiş yapar-
ken Tayyip Erdoğan’ın resminin oldu-
ğu seçim pankartı da söküldü.



2 yıl önce Van halkı büyük bir yıkım yaşadı. 

Deprem yüzlerce insanımızın hayatını aldı...

Bir o kadar halkımız sakat kaldı...

Evler ve aileler yıkıldı... 

Onlarca yıllık emekle kurulan hayatlar molozların
altında kaldı.

Van'da depremde bu denli yıkıma sebep olan, daha
fazla kar elde edebilmek için yaptırılan ucuz binalardı...

Katilimiz bu binaları yapan patronlar ve izin veren
AKP iktidarıdır!

2 yıl geçti... 

Van baştan aşağı talan edildi.

Her yer rant alanı ilan edildi. 

Depremle sarsılan aileler bir de borçla evlere girmek
zorunda kaldı.

Ya borçla yaşamak, ya da kışın ortasında donmak
hakkı tanındı halkımıza.

Üç kuruş için göçme hakkı tanındı halkımıza!

Buna sırtımızı dönüp oturmayacağız.

Van halkı hala sac barakalarda, bir çok imkandan
uzak yaşamak zorunda kalıyor. 

Buna boyun eğmeyeceğiz.

Van halkı; bu bizim kaderimiz değil, birlik olalım!

Hakkımızı onlar vermezse biz zorla alalım!

Sen de bir şeyler yapabilirsin!

Konteynırlarda yaşayan halkımızın; kütüphanesi
olması için bir kitap da sen ver.

Parkı olması için sen de yardım et.

Bir evi olması için sen de bir kerpiç kar bizimle!

İmza atarak, kitap, eşya, yardım yollayarak, eylemlere
katılarak çözümün bir parçası ol!

Yüzünü Van'a çevirmek istemeyenlerin her yanda
Van'ı görmeleri için sesimize ses katın!

Bir yardım seli olup, olmayanları olur kılalım!

Bize elini uzat, Van seni bekliyor!

Dev-Genç

AKP Evsiz Bırakıyor, Van Hala Direniyor!
Bize Elini Uzat, Van Seni Bekliyor!

Van’da Dev-Genç’liler Van Halkıyla Birlikte 
Umudun Çocuklarıyla Koro Çalışması Yapıyor

Köseller Köyü’nde her yıl düzenlenen festivale Halk
Cepheliler 3 Ağustos’ta kendi stant ve dergileri ile katılım
sağladı. Masada Yürüyüş Dergisi, Tavır Dergisi, kitap
ve takı ürünleri satışı yaptı. Ayrıca köyde evler gezilerek
dergi ve kitap satışı da yapıldı. Köylüler Cepheliler'i
sıcak karşıladı. Köylüler Halk Cepheliler’e kendi sorun-
larını anlattı. Köylüler bir yardımlaşma derneğine ihtiyaç
olduğu ve Halk Cepheliler’le birlikte başarılı olacağını
ve birlikte yapılması için talepte bulunuldu.

Köyde Grup Yorum ’un ‘Geliyoruz’ albümünün kapak
fotoğrafını evinin duvarına çizen bir kişi ile tanışıldı çay
içilip sohbet edildi. Köyde Halk Cephesi’ni tanıyanlar,
“yine gelin her zaman sizleri bekliyoruz” diyenler oldu.
50 Yürüyüş Dergisi, 10 Tavır Dergisi ve 5 kitap köylülere

ulaştırıldı. Festival alanında kalan Halk Cepheliler ise
aynı şekilde festivale gelenlerle sohbet etti ve dergi
satışı ve kitap satışı yaptı. 
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Halk Cepheliler Antep Köseler Köyü Festivali’ne Katıldı!



- Ön ce ki Sa yı dan De vam- 

- 22-23 Mart 2006: 
İstnbul Üniversitesi ve
İ.Ü. Beyazıt ve Av cı lar
Kampüslerinde
Ekim Genç li ği’ne Sal dı rı

Kürt mil li yet çi ha re ke ti nin genç -
lik ör gü tü YÖ GEH, 22-23 Mart
2006’da İs tan bul Üni ver si te si'nde,
24 Mart gü nü de Av cı lar Kam pü -
sü'nde Ekim Genç li ği öğ ren ci le ri nin
aç tı ğı ma sa la ra sal dır dı.

GE REK ÇE: Ekim Genç li ği'nde -
ki bir ya zı da "ön der lik le ri ne ve de ğer -
le ri ne ha ka ret edil di ği...

YÖ GEH’li ler, bu ge rek çey le söz
ko nu su okul lar da, Ekim Genç li ği
ma sa la rı na fii li sal dı rı da bu lun muş,
ara ya gi re rek olay la rı en gel le mek is -
te yen di ğer dev rim ci grup lar dan öğ -
ren ci le ri de sal dı rıy la teh dit et miş tir.
Av cı lar'da ki olay lar da so pa lar da
kul la nı la rak olay da ha va him bir bo -
yu ta ta şın mış tır. Sal dı rı lar sı ra sın da
dev rim ci grup lar “Plat for mun var lı -
ğı nı” ha tır lat tı ğın da ise "plat form la
tar tış ma la rın tü ken di ği ni ve ar tık ta -
nı ma dık la rı nı" söy le di ler. 

Dev rim ci ve De mok ra tik Ya pı lar
Ara sı Di ya log ve Çö züm Plat for mu,
YÖ GEH’in sal dı rı la rı nın art ma sı üze -
ri ne 26 Mart 2006’da bir açık la ma ya -
pa rak sal dı rı la rı kı na dı. 

- Di yar ba kır Sal dı rı la rı na 
İliş kin Gö rüş me ler

Dev rim ci ve De mok ra tik Ya pı lar
Ara sı Di ya log ve Çö züm Plat for mu,
ay nı açık la ma da, Kürt mil li yet çi le ri nin
Di yar ba kır’da Dic le Genç lik Der ne ği
üye le ri ne yö ne lik sal dı rı la rıy la il gi li
biz zat Di yar ba kır’a gi de rek yap tı ğı gö -
rüş me le rin so nu cu nu da açık la dı. Açık -
la ma da şun lar vur gu la nı yor du: 

“[Plat form] YÖ GEH'i eleş tir miş,
di ğer yan dan da so ru nun di ya log
yo luy la çö zül me si için ça ba gös ter -

miş tir. Böy le ce, sü re cin baş lan gı -
cın da ka pa lı gö rü nen di ya log ka pı la -
rı plat for mu mu zun ça ba sıy la bir öl -
çü de açıl mış, YÖ GEH'le bir di zi gö -
rüş me ger çek leş ti ril miş tir. Da ha son -
ra da plat for mu mu zun gö rev len dir di -
ği bir he yet Di yar ba kır'a gi de rek bu
öz gül ola yın ye rin de in ce len me si için
ça ba gös ter miş tir. An cak so nuç ola -
rak bü tün bu ça ba la ra kar şın gö rüş -
me le rin YÖ GEH ta ra fın dan ke sil me -
si so nu cu, hem Di yar ba kır öz gü lün -
de ki so run çö zü le me miş, hem de ge -
nel ola rak mev cut olan şid det or ta mı
or ta dan kal dı rı la ma mış tır. Bü tün gö -
rüş me ler de YÖ GEH "ön der lik le ri ne
ve de ğer le ri ne ha ka ret edil di ği"ni
öne sü re rek uy gu la dık la rı nın şid det
de ğil "meş ru sa vun ma" ol du ğun da ıs -
rar cı ol muş, şid det uy gu la ma ya de -
vam ede ce ği ni açık ça be yan et miş, bir
yan dan so ru nun da Di yar ba kır'da ki
Genç lik Der ne ği tem sil ci siy le il gi li ol -
du ğu nu söy ler ken di ğer yan dan da
özel lik le Kı zıl Bay rak ve HÖC'e kar -
şı böy le bir tu tum la rı nın ol du ğu nu,
ola ca ğı nı di le ge tir miş tir. (...)”

Ge rek çe nin öne mi yok tu za ten.

Me se le, dev rim ci le ri Di yar ba -
kır’da ba rın dır ma mak tı, ya ni sö ze
ge lin ce eleş tir dik le ri si ya set ya sak -
çı lı ğıy dı. Bu na han gi ge rek çe uy du -
ru lur sa uy du rul sun, özü buy du.   

- 1-5 Ma yıs 2006:
Dev rim ci le re Kar şı 
Dört Ay rı Sal dı rı

Kürt mil li yet çi ha re ke ti, 1-5
Ma yıs ara sın da Hak lar ve Öz gür lük -

ler Cep he si ku rum la rı na ve üye le ri -
ne kar şı dört ay rı sal dı rı ger çek leş -
tir di. 

GE REK ÇE: “Siz bi ze 1 Ma -
yıs'ta sal dır dı nız”...

GER ÇEK: 1 Ma yıs'ta HÖC'ün
DTP ve YÖ GEH'li le re kar şı HİÇ BİR
sal dı rı tu tu mu ol ma mış tır. 

AMAÇ: Dev rim ci le ri sin dir mek. 

1. sal dı rı: 1 Ma yıs gü nü sa at
16.30 ci va rı, Genç lik Fe de ras yo -
nu'ndan bir öğ ren ci ye Tak sim Tü nel
hat tın da son du rak ta sal dı rıl dı.

2. sal dı rı: Ay nı gün, Emi nö -
nü’nde iki ki şi ye, “Siz HÖC'lü mü sü -
nüz?” di ye so ra rak, ce vap da bek le -
me den sal dı rıl dı. 

3. sal dı rı: 2 Ma yıs’ta dev rim ci -
le rin fa ali yet yü rüt tü ğü İs tan bul Üni -
ver si te si Halk bi lim Ku lü bü’ ne bas kın
dü zen le yen Kürt mil li yet çi ha re ke tin -
den 15 ki şi lik grup, el le rin de ki de mir
so pa lar la ku lüp te bu lu nan la ra sal -
dır dı. 

4. sal dı rı: 5 Ma yıs’ta ise 1 Ma -
yıs Ma hal le si'nde ki Ana do lu Te mel
Hak lar Der ne ği, ay nı bi çim de sal dı -
rı ya uğ ra dı. Der nek, “Bi ji se rok
Apo” slo gan la rıy la içe ri ye gi ren yüz -
le ri mas ke li, el le rin de ka las lar ve si -
lah lar bu lu nan 15 ki şi ta ra fın dan ba -
sıl dı. Der nek üye le ri nin ka fa sı na si -
lah da ya yıp “vu ra yım mı, vu ra yım
mı?” di yen sal dır gan lar, "bir da ha ki -
ne öl dür me ye ge le ce ğiz...” teh dit le -
riy le git ti ler. 

Sal dı rı lar üze ri ne DTP’yle di ya log
kur ma ya ça lı şan HÖC’lü le rin ça ba la -
rı kar şı lık sız kal dı. 

Düzene Dönen Devrimcilere Saldırır
Kürt milliyetçi hareketin sola saldırılarının son 5 yılı 
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- 8-15 Ni san 2007:
DTP'li le rin Üm ra ni ye,
Eyüp, Ok mey da nı
Sal dı rı la rı

DTP'li ler 8 Ni san 2007’den baş -
la ya rak, 9-10-14-15 Ni san 2007’de
Üm ra ni ye 1 Ma yıs Ma hal le si'nde ki
Ana do lu Te mel Hak lar Der ne ği'ne 2
kez, Eyüp Te mel Hak lar Der ne ği’ne
ve Ok mey da nı Te mel Hak lar Der ne -
ği ’ne, 30-40 ki şi lik mas ke li grup lar -
la sal dır dı lar. Der nek ça lı şan la rı na si -
lah çe kil di, ateş edil di. Der nek ler
tah rip edil di. Dev rim ci le rin ka fa la -
rı ya rıl dı.

GE REK ÇE: 6 Ni san ak şa mı We -
lat Der gi si da ğı tan iki da ğı tım cı bı çak -
lan mış, has ta  ne ye kal dı rıl mış tır. Kürt
mil li yet çi le ri, sal dı rı ile il gi si ol ma -
ma sı na kar şın HÖC’lü le ri so rum lu
ilan ede rek, sal dı rı la rın ge rek çe si
yap tı lar.

10 Ni san Sa lı gü nü Sol İçi Hu kuk
Plat for mu He ye ti, DTP İs tan bul İl
Baş ka nı Do ğan Er baş ile gö rüş tü. Bu
gö rüş me de Er baş, 1 Ma yıs Ma hal le -
si’n de ki sal dı rı nın doğ ru ol ma dı ğı nı,
kı na dık la rı nı, bun dan son ra sal dı -
rı ol ma ya ca ğı nı, ya şa nan la rı hiç
tas vip et me dik le ri ni, HÖC'le iki li
gö rüş me yap mak is te dik le ri ni be lirt ti.

DTP il baş ka nı bun la rı söy ler ken
ay nı gü nün ge ce si sa at 21.00 ci va rın -
da bir kıs mı mas ke li ve si lah lı bir grup
Eyüp Te mel Hak lar’a bas kın dü zen -
le di. 

12 Ni san: Plaf torm adı na he yet
oluş tu ru lup Kürt mil li yet çi ha re ket
tem sil ci le riy le gö rü şül dü.

Gö rüş me de söy le nen ler ay nen
şun lar dı:

“Bı çak la ma ola yın da ilk ka na ati -
miz HÖC'ün yap tı ğı yö nün dey di. Bu -
nun için Ana do lu Te mel Hak la r’a gi -
de rek uya rı da bu lun duk. Fa kat

HÖC'ün açık la ma la rı ve son ra ki de -
ğer len dir me le ri miz de bı çak la ma ola -
yı nı HÖC'ün yap ma dı ğı nı öğ ren dik.
Bu nu po lis bi le yap mış ola bi lir. Eyüp
Te mel Hak la r’a sal dı rı o bi ri mi mi ze
ha be rin geç ulaş ma sın dan kay nak lı -
dır. Si ze de söy le di ği miz gi bi sal dı rı -
la rı dur dur muş tuk. Ama bi ri me ha ber
geç ulaş tı ğı için o olay ya şan dı. Her
iki sal dı rı yı da mah kum edi yo ruz.
Bun dan son ra ke sin lik le böy le bir şey
ol ma ya cak. Hiç bir bi çim de biz den ya -
na ge li şen bir olay ya şan ma ya cak.”

Söy le nen ler çok net ve açık tı.
Sal dı rı ge rek çe le ri nin bi le ya lan ol du -
ğu or ta day dı... Üs te lik “ben zer bir
olay ya şan ma ya cak” de miş ler di. Fa -
kat ya şan dı. 

Bu kez 14 Ni san’da Ok mey da nı
Te mel Hak la r’a sal dır dı lar. 

Söy le dik le ri nin hiç bir an la mı nın
ol ma dı ğı nı ya şam gös ter di.

Kürt mil li yet çi ha re ket saf la rın da
öy le si ne bir “düş man lık” kö rük len -
miş ti ki, HÖC’lü ler, sal dır gan la rı de -
fa lar ca püs kürt me si ne rağ men, tek rar
top la nıp, tek rar Ok mey da nı Te mel
Hak lar Der ne ği’ne kar şı sal dı rı ya
ge çi yor lar dı... San ki “düş man ka le si -
ni” zap te de cek ler di. 

Po lis, sa at ler ce sü ren bu ça tış -
ma yı iz le di. Da ha son ra ma hal le ye gi -
ren po lis gaz bom ba la rıy la sal dır dı ve
ar dın dan Te mel Hak lar Der ne ği'ne gi -
re rek ara ma yap tı.

- 15 Ni san 2007:
Söz le rin Hük mü Yok!
Sal dı rı la ra De vam!

Olay la rın gös ter di ği va him ve
teh li ke li ge liş me üze ri ne DTP ile gö -
rü şül dü. DTP’den Do ğan Er baş’ın
“kit le le ri ni kon trol ede me dik le ri”
açık la ma sı nın ar dın dan or tak bir açık -
la ma ya pa rak pro vo ka tif or ta ma son
ve ril me si ka ra rı alın dı. 

Bu doğ rul tu da, 15 Ni san ak şa mı,
Ok mey da nı Te mel Hak lar Der ne -
ği’nin ka pı sı nın önün de dev rim ci de -
mok ra tik grup la rın da ka tı lı mıy la,
hal ka or tak bir açık la ma ya pıl dı. 

Te mel Hak lar ve Öz gür lük ler Der -
ne ği ile Eşit Öz gür Yurt taş Ha re ke ti or -
tak im za sı nı ta şı yan açık la ma da “Bu
aşa ma dan son ra dev rim ci ve de mok -
ra tik güç ler ara sın da ge ri li mi tır man -
dı ra cak olay la rı ye ni den baş la ta cak
her tür lü gi ri şi mi ne re den ge lir se gel -
sin pro vo kas yon sa ya cak tır. Bu gü ne
ka dar ya şa nan olay la rı en gel le ye me -
mek ten ötü rü bü yük bir üzün tü içer sin -
de yiz ve dev rim ci de mok ra tik ka mu -
oyuy la, Türk, Kürt ve di ğer halk la rı -
mız dan özür di li yo ruz” de nil miş ti. Ve
fa kat, ay nı ak şam... or tak açık la ma -
da “pro vo kas yon sa yı la ca ğı” açık ça
ilan edi len bir sal dı rı da ha ger çek leş -
ti. Sa at 22.00 su la rın da Ok mey da nı Te -
mel Hak lar’ın bu lun du ğu so ka ğa gi ren
bir grup Kürt mil li yet çi si, so kak ta
slo gan lar ata rak ve ha va ya ateş aça rak
sal dır dı. Der ne ğin içi ne mo lo tof at ma -
ya ça lı şan sal dır gan lar, der ne ğin ka -
pı sı nın tu tuş ma sı na ne den ol du lar. Bu
ara da der ne ğin önün de bu lu nan ve
halk tan bi ri ne ait ara zi ci pi yi ne sal dır -
gan lar ta ra fın dan mo lo tof lan dı, der ne -
ğin ya nın da ki bir bö rek ima lat çı sı nın
cam la rı kur şun lan dı. 

Yi ne gö rüş me ve yi ne özür! 18
Ni san’da Kürt mil li yet çi ha re ke tin
yet ki li le riy le bir kez da ha gö rü şül dü.
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Bu gö rüş me de, ha ta lı ol duk la rı nı be -
lir te rek, özür di le di ler.

Ama iş te son ra sın da yi ne de fa lar -
ca bu özür ler de çiğ nen di...  

- 30 Ağus tos 2009:
BDSP Sta ndı na Sal dı rı

1 Ma yıs Ma hal le si Ku ru luş Fes ti -
va li’nde De mok ra tik Top lum Par ti si
(DTP) üye le ri, Ba ğım sız Dev rim ci Sı -
nıf Plat for mu’nun (BDSP) stant la rı -
na fii li bir sal dı rı da bu lun muş tur.

GE REK ÇE: Kı zıl Bay rak Ga ze -
te si’n de çı kan M. Can Yü ce im za lı ya -
zı yı ön der le ri ne ha ka ret ola rak de ğer -
len dir miş ler di.

BDSP stant la rı na ve ça lı şan la rı na
so pa lar la sal dı ran DTP’li ler, sal dı rı -
yı dur dur mak için ara ya gi ren le re de
sal dır dı lar.

Dev rim ci De mok ra tik Ya pı lar
Ara sı Di ya log ve Çö züm Plat for mu,

13 Ekim 2009 ta rih li açık la ma sıy la
şöy le de di: “...So nuç ola rak, ya şa nan
sal dı rı yı kı nı yor, DTP'ye şid de te son
ver me ye, ya şa nan so ru nu di ya log
ze mi nin de çöz mek için adım at ma ya
ça ğı rı yo ruz.”

- 26 Ekim 2009: 
DHF Üye le ri ne Sal dı rı

An ka ra’da DTCF’de bil di ri da -
ğı tan DHF (De mok ra tik Hak lar Fe de -
ras yo nu) üye le ri ne Kürt mil li yet çi
ha re ke ti ta ra fın dan sal dı rıl dı.

GE REK ÇE: Bil di ri de ken di le ri -
ne ve ön der lik le ri ne yö ne lik sal dı rı ol -
du ğu, ha ka ret edil di ği...

AMAÇ: Dev rim ci eleş ti ri nin önü -
nü kes mek. 

- 9 Ka sım 2009:
Halk Cep he si’ne Sal dı rı

Yüz le ri mas ke li, so pa lı, mo lo tof -
lu, si lah lı 20 ki şi, 1 Ma yıs Ma hal le -
si’nde ki Ana do lu Hak lar Der ne ği’ne
ve Gül su yu Hak lar Der ne ği'ne sal -
dır dı. Der nek ler ya kıl dı, der nek te
bu lu nan la ra sal dı rıl dı. 

GE REK ÇE: Çı kan ya yın lar da
ön der lik le ri ne ha ka ret edil di ği...

GER ÇEK: Halk Cep he si’nin hiç -
bir ya yın or ga nın da Kürt mil li yet çi ha -
re ke ti ne, ön de ri ne, kü für, ha ka ret
yok tur. Böy le tek bir ke li me bi le
gös te re mez ler ve ni te kim YIL LAR -
DIR BU GE REK ÇE YE SA RIL MA -
LA RI NA RAĞ MEN BU GÜ NE KA -
DAR BÖY LE BİR KA NIT GÖS TE -
RE ME MİŞ LER DİR.

- 17 Nisan 2013: Çayan
Haklar Derneği’ne Saldırı 

17 Nisan gecesi saat 22.00’de

Çayan Mahallesi’ndeki Nurtepe Hak-
lar Derneği’ne Kürt milliyetçileri ta-
rafından saldırı gerçekleştirildi. 

Kürt milliyetçileri önce Çayan’a
“Bıji Serok Apo, Çayan Çetelere
Mezar Olacak” sloganları ile girip
daha sonra mahalle duvarlarına
“PKK, Bıji Serok Apo, Bize Her
Yer Kürdistan, Kürt Gençleri Saf-
lara” yazılamaları yaptılar. 

- 4 Temmuz 2013: Nurtepe Çayan
Mahallesi'nde Temel Haklar Derne-
ği üyelerine ve Çayan halkına,
BDP’liler tarafından saldırı düzen-
lendi. Bu saldırıda 6 kişi yaralandı.
Saldırıda, molotof, havai fişek, çivili
sopa ve silah kullanılmıştır. 

AMAÇ: Dev rim ci le ri sin dir mek. 

SO NUÇ: Bu gü ne ka dar dev rim -
ci le ri kim se sin di re me di, bun dan son -
ra da kim se sin di re me ye cek tir. 

Her sal dı rı, ken di le ri ni vu ra cak,
ken di le ri ni teş hir ede cek tir. 

- Mayıs 2014:
PKK Yöneticisi
Duran Kalkan’dan
HDP’ye Katılması İçin
ÖDP’ye Tehdit 

"Adına ne denirse densin ama bu
durum artık kesinlike bir son bul-
malıdır. HDP önündeki ÖDP enge-
li kesinlikle aşılmalıdır. Bunun da en
doğru yolu, kuşkusuz ÖDP'nin Ma-
hir Çayan çizgisine girerek günü-
müzde bu çizginin pratikleşmesi
olan HDP birliği içinde yer alması-
dır. Yok eğer böyle yapmıyorsa, o za-
man kim olduğunu ve kimlere hiz-
met ettiğini ortaya koymalıdır. Yok-
sa radikal demokratik hareket bu
görevi yapacak ve ÖDP'yi gerçek ifa-
desine kavuşturmak zorunda kala-
caktır." 

Yukarıdaki Duran Kalkan’ın teh-
ditinde görüldüğü gibi; Kürt milli-
yetçiliğinin politikalarına angaje ol-
mayan, onları eleştiren herkes sal-
dırmak için nedendir. HDP içinde yer
almadığı için ÖDP’yi önlerindeki
engel olarak görmekte, tehdit et-
mektedirler.
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29 Temmuz provokasyonunun
öncesinde temmuz ayı boyunca HDP
bileşenleri Çayan'da birçok provo-
kasyon gerçekleştirdiler. 1 Temmuz
günü SYKP'liler Sokullu Caddesi’nin
Çayan tarafında, Halk Cephesi’ne
bilgi vermeden sinema gösterimi
yapmak istedi. Halk Cephesi henüz
film gösterimi başlamadan SYKP'li-
leri uyardı. Buna rağmen film gös-
terimi iptal edilmedi. Halk Cephesi
buna müdahale etti. Böylesi bir et-
kinliğe izin vermeyeceklerini anlattı.
Çok kısa bir süre içinde tüm sol ve
PKK olaya müdahil olup devrimcilere
saldırdılar. 

Ertesi gün EMEP'liler yine bilgi
vermeksizin Çayan Mahallesi’nde
afiş yaptı. Afişe müdahale edildi.
Bu müdahale ve tartışma esnasında
Halk Cepheliler’in karşısında sadece
EMEP'liler değil, yine tüm sol  bir-
likteydi ve Cepheliler’e saldırdı. 

Bir hafta sonra tüm sol EMEP
adına stant açtı. Standa müdahale
edildi. Tartışma sonucu EMEP’liler
standı bir süre sonra kapattılar. 

*26 Temmuz Cumartesi günü
HDP'liler Çayan'da Hasip Kaplan'ın
da katılacağı, müzikli bir etkinlik
düzenleyeceğini duyurdu. Halk Cep-
hesi günlerdir, uyuşturucuya karşı
27 Temmuz tarihinde yapılacak yü-
rüyüşün çalışmasını yapıyordu. Yü-
rüyüşün arifesinde böyle bir etkinliğin
konulması, başlı başına bir provo-
kasyondu. Bir yandan Halk Cephe-
si’nin yürüyüş çalışmasını engelle-
mek, diğer yandan olası bir tartışma
ve saldırı ile ertesi gün yapılacak
olan yürüyüşe olan katılımı azalt-
maktı. 

1. GÜN 29 Temmuz Salı
Çayan Mahallesi... Saat 14.00 ci-

varı... 
Sokullu Caddesi’nin Çayan tara-

fında HDP'lilerin stant açtıklarına
dair bilgi alındı. Standı açanlar
HDP'liler, fakat bir Alevi kurumu
kimliği ile standı açmışlar. Alevi
sembolleri ile standı süslemişler.
Alevi kimliğiyle daha az tepki ala-
caklarını düşünerek böyle bir yolu
tercih ettikleri açık. HDP'lilerle yak-
laşık 1 saat tartışıldı. Çayan'ın hukuku
anlatıldı. "Çayan halkının gündemi
yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı
mücadeledir... Türkiye Cumhuriye-
ti'ne cumhurbaşkanı seçmek bizim
gündemimiz ve sorunumuz değil-
dir..." denildi... Bunun bir prova-
kasyon olduğu, eğer bunda ısrar
ederlerse altından kalkamayacakları
sorunlara neden olacakları özellikle
belirtildi. Bir süre sonra kalabalık-
laştılar ve henüz tartışma devam
ederken sopalı, muştalı, bıçaklı adam-
ları ortaya çıktı... Asıl olarak orada
muhattap alınan kişi Kağıthane ilçe
başkanlarıydı. O da ısrarla "Bu
standt kalkmayacak" diyordu...
Ona sopalı saldırganlar gösterildi-

ğinde, onlara müdahale etmek için
yöneldi ve sözlü kızdı... Bunun üze-
rine ilçe başkanlarına da vurdular
ve gözünü patlattılar. Bu bizim gö-
zümüzün önünde oldu. Yani kendi
ilçe başkanlarına vurdular. Ardından
ilk olarak bir Halk Cepheli’ye saldı-
rarak burnunu kırdılar. Bunun üzerine
saldıran HDP'lilere karşı sloganlarla
müdahale edilerek geriye doğru püs-
kürttüldüler. Fakat hazırlıklıydılar.
Çok kısa bir süre içinde kalabalık-
laştılar. Mahallenin girişinde taş atı-
lıyordu. Çok kısa bir süre sonra silah
da kullanmaya başladılar. Buna
karşılık Halk Cephesi olarak bir ta-
raftan mahalledeki halka çağrı yapılıp,
bir taraftan HDP'liler mahalle dışına
püskürtülmeye çalışıldı. 

Zamanla kalabalıklaşan ve ateşli
silah gücünü de kullanarak Sokullu
Caddesi’nde ilerleyen HDP'liler ta-
banca, pompalı tüfek, birkaç kez
de ses bombası attılar. Havai fişek
de kullanıyorlardı... 

Gün boyu gecenin ilerleyen sa-
atlerine kadar bu saldırılar hep şu
şekilde devam etti: Silahların gücüyle
Halk Cepheliler’i mahallede sıkıştı-
rıyorlar... Bir süre sonra Halk Cep-
heliler ve olanları görüp tepki gös-
teren mahalle halkı onları püskürtüyor
caddede... Tam bu sırada akrep ve
TOMA’larla polis mahalleye giriyor....
Polis girince onlar kaçıyor. Yaklaşık
1-2 saat polis ile çatışıyoruz, polis
çekiliyor.... Hemen ardından onlar
saldırıyor... Bu hep böyle devam etti. 

Caddeyi tamamen ele geçirdik-
lerinde esnaflara saldırdılar. Çay bah-
çelerine girip gerçek anlamda yağ-
malayıp dağıttılar. Yağmaladıkları
içecekleri içerken de "İçin! İçin!..
Cephe’nin malları" diyorlardı... 

Bunlar böyle sürerken bir yandan
da telefonda HDP milletvekilleriyle
görüşmeler yapılıyor. Telefonlar uzun

Röportaj

Uyuşturucu Çetelerini Himaye Edip
Keleşlerle, Pompalı Tüfeklerle, Molotoflarla
Devrimcilere Saldırmak Faşizme Hizmettir!
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süre açılmadı, ısrarla iletişime
geçmeye çalışılıyor. Bu gö-
rüşmeler sonrasında Ça-
yan’da bulunan il başkanla-
rına yönlendiriliyoruz. İl baş-
kanıyla yapılan görüşmede
geri çekilmeyi kabul ediyor-
lar. Halk Cepheliler barikatlar
kuruyor ve sabaha kadar nö-
bet tutuyor. 

29 Temmuz...
Gazi Mahallesi... 

Çayan’da sol provokasyon saldı-
rısının yaşandığı gün Kürt miliyet-
çilerinin yönlendirdiği tamamı tor-
bacı ve çetecilerden oluşan bir gü-
rühun derneklerimize doğru yürü-
düğünü öğreniyoruz.. 

HDP seçim bürosundan çıkan
100-150 kişi "Gazi Cepheye Mezar
Olacak", "YDG-H Burada Cephe
Nerede" diye sloganlar atarak Yü-
rüyüş Dergisi’ne doğru yürümeye
başlıyor. Yürüyüş Dergisi’nin önüne
geldiklerinde "İşte burası faşist yu-
vası, Gazi Cephe’ye mezar olacak",
"Apocular burada, Cepheliler ne-
rede" sloganlarını atmaya devam
edip küfürler ediyorlar. 10-15 dakika
Yürüyüş Dergisi’nin önünde durup
yine sloganlar atarak HDP seçim bü-
rosunun önüne çekiliyorlar. 

Aynı Gece
Saat 02.00 Civarı... 

- Esat Atmaca Çay Bahçemiz ve
son duraktaki taksi durağı çeteler ta-
rafından uzun namlulu silahlarla
taranıyor... 

- Muharrem Karademir Tepe-
si’ndeki aile çay bahçesinde uzun
namlulu silahlarla havaya ateş edili-
yor. 

2. GÜN 30 Temmuz...
Çayan Mahallesi... 

Sabahın erken saatlerinden itibaren
halk caddede toplandı. Esnaflar ke-
penk kapattı. Cadde trafiğe kapatıldı
ve pankartlar asıldı. 

Bu arada, önceki gün Halk Cep-
heliler’e saldıranlar arasında bulunan
SYKP'lilerin, derneklerinin önünde
toplandıklarına ilişkin bir bilgi geldi.

Mahalleliler ve barikatların başında
toplanan insanlar oraya yönelmek
için harekete geçti. Halk Cepheliler
bunu engellemedi, halkın önceki gün
sıkılan kurşunlara tepkisi büyüktü
ve bunu protesto etmekte yerden
göğe kadar haklıydılar. Halk Cep-
heliler "kesinlikle fiziki bir saldırı
olmayacak, sadece halk sloganlan-
larla protesto edecek”, diyerek il-
kelerini hatırlattı... Kitle kalabalık
bir şekilde oraya doğru yürüdü, fakat
HDP'lilerde kalabalık ve hazır bir
şekilde orada bekliyormuş. Henüz
oraya ulaşmadan, onlar saldırarak
kitleyi püskürttü. Saldırılarına devam
ettiler... 

Sonrasında tekrar silahlarla sal-
dırdılar. Vurulan insanlarımız oldu.
İlk saldırıdan sonra tekrar püskürt-
tüldüler. Hemen akabinde polis sal-
dırdı. Mahalleyi abluka altına aldı.
Bazı evlere girdi ve gözaltı yapmak
istedi. Halk camlara çıkarak tencere
tava çaldı. Bir grup akreplerin üzerine
yürüyerek gözaltıların bırakılmasını
istedi. Bu şekilde 3 kişi kurtarıldı.
Buna rağmen 12 gözaltı oldu. Bunlar
daha çok, halktan, mahallenin in-
sanlarıydı. Bir ara akrepler mahallenin
içine yerleşmeye çalıştı, hatta çevik

kuvvet polisleri de geldi. Ka-
dınlar toplanıp polislerin üzerine
yürüdü, tartıştı ve polisler, akrep
ve çevikler çekilmek zorunda
kaldı. 

Düşman gece saat 01.30’da
Halk Cepheliler’in ve mahalle
halkının direnişiyle mahalle-
den çıkarıldı.

Polise karşı direnişte olan
devrimcilere kurşun sıkanlar

polise tek bir taş bile atmadılar... 

30 Temmuz...
Gazi Mahallesi... 

Sabah saatlerinde HDP seçim bü-
rosunun önündeki hareketlilikten Se-
lahattin Demirtaş’ın Gazi Cemevi’ne
ziyarete geleceğini öğreniyoruz.. 

İnsanlarda ciddi bir tepki vardı...
BDP, kitlesini doldurmaya devam
ediyordu. Bir heyet oluşturup cemevi
yetkililerine ziyaretin iptal edilmesi
gerektiği, bulunan ortamdan kaynaklı
olabilecekleri anlatıyoruz... Onlar da
ziyaretin iptal olduğunu söylüyorlar.. 

Çok geçmeden Muharrem Kara-
demir Tepesi Aile Çay Bahçesi’ne
saldırı olacağını ögreniyoruz... Aynı
heyet hızlıca HDP yönetimiyle gö-
rüşmeye gidiyor ancak heyet yola
çıkmadan saldırı haberi geliyor... Sal-
dırıya karşı toplananlardan 10-15 ki-
şilik silahlı grup çay bahçesine yö-
neliyor ancak saldıranlar Kürt milli-
yetçileri olduğu için hiçbir şekilde
silah vb. kullanılmasına izin veril-
miyor... 

Muharrem Karademir Tepesi Aile
Çay Bahçesi’ne saldıranlar "Gazi
Cephe’ye mezar olacak", "Apo-
cular burada Cephe nerede" slo-
ganlarıyla saldırıyorlar... Saldırıyı
bizzat Cüneyt isimli bir HDP’li yö-
netiyor... 

66 plakalı mavi bir arabadaki çe-
tecilere bizzat camlarına eğilerek
yön veriyor... Saldıran HDP’lilerin
yanında uyuşturucu bağımlıları,
torbacılar, çeteci olarak nam salmış
Ali Polat, Kürdo, Bingöllü Meh-
met’in yakınları var... 

Tablo bu iken çeteci olan grubu
HDP yetkilileri sahiplenmiyor... "bi-
zimle alakaları yok kontrol ede-

Çayan’da halk PKK ve yar-
dakçılarının saldırılarını

oturma eylemleriyle protesto
etti. 

Halk ile uzaktan yakından
zerre kadar ilgisi kalmayan
reformizm ve oportünizm
sola, Cephe’yi ‘tecrit etme’

çağrısı yapıyor. Emperyalizm
ve oligarşi tam 7 yıl F tiple-

riyle başaramadığını uyuştur-
cu ve fuhuş çeteleriyle kolkola
verip siz mi başaracaksınız?
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miyoruz" diyorlar heyete... 
MLKP sloganları da geliyor...

Kitlenin içinde ESP ve SYKP’lileri
de görüyoruz.. 

Polis gelip saldırıya geçiyor... 
Saldırıyı bir yetkili üstlenmezken

bir başka bir yöneticileri "çay bah-
cesini yakanlar Kürt halkıdır, Kürt
halkına sahip çıkarız, yaptıkları
da serhıldandır" diyor... 

Bir süre sonra BDP ve saldıran
çeteler ayrışıyor ve bu noktadan
sonra devreye Cephe milisleri girerek
çetelere karşı mücadeleye başlanıyor... 

Çetelerle birlikte polise karşı da
direniliyor... 

Bu sırada HDP, seçim bürosunun
önüne çekilerek polis ile Halk Cep-
hesi’ni yüzyüze bırakıyor... 

Çetelerle birlikte saldıran polise
Halk Cepheliler ve Gazi halkı gece
01:00’a kadar direniyor ve polis ma-
halleden çekildikten sonra direniş ve
çatışma iradi olarak bitiriliyor... 

Çatışma ve direnişin iradi olarak
bitirilmesini fırsat bilen çeteciler
gece Halk Cephesi’nin dostu olan
birinin çalıştırdığı kafeyi silahlarla
tarıyorlar... 

30 Temmuz... Sarıgazi...
Burada da uzun süredir devam

eden sorunlar olduğu biliniyor... Bu

provokasyon ortamından kaynaklı
oraya yönelik bir saldırı akıllara ge-
liyor... Çayan saldırısının ertesi günü
insanlar olası bir saldırıya karşı der-
neğimizi savunmak için 20 kişi der-
neğin önüne toplanıyor.. 

Bu bekleyiş sürerken yaklaşık
150 kişilik bir grup havai fişek, mo-
lotof, silah, taş ve sopalarla saldırıya
geçiyorlar. Bekleyenler hızla topar-
lanıp karşılık veriyorlar... Derneğin
önündeki çatışma bir saat sürüyor...
Bunun üzerine parça tesirli bombalar
kullanmaya başlıyorlar... Bir derneğe
bir de cemevine atıyorlar bombaları...
Derneğe atılan bomba camları indi-
riyor. Cemevine atılan bomba ise ta-
belaya zarar veriyor... Cemevine ora-
daki insanlar saldırıya tepki gösterdiği
için saldırıyorlar. 

Saldırının bu şekilde boyutlanması
üzerine Halk Cepheliler üç kişi der-
neğe çekilip barikat kuruyorlar... On-
lar içerdeyken molotoflarla derneği
yakmaya çalışıyor çeteler. 

Derneğe çekilen bir Halk Cephe-
li’nin soğukkanlılığıyla tek tek tüm
molotof yangınları söndürülüp der-
neğin yanması engelleniyor. 

Bu saldırılar sürerken polis geli-
yor... Polis gelince saldırganlar ka-
çıyorlar... Bundan sonra saldırıya po-
lisler devam ediyor... 

Bu sırada Sarıgazi Merkez tara-
fında yaklaşık 20 kişilik bir grup el-
lerinde keleş, pompalı tüfek, havai
fişek, satır ve molotoflar olan bir
grup halay çekiyor... En fazla 100
metre mesafede de ise polisler bek-
liyor... Çok çarpıcı bir görüntü. Polis
eli silahlı insanlara, saldırganlara
müdahale etmiyor... 

Bu ortamda yürüyüşe başlanıyor...
Halk büyük bir tepki ile yürüyüşe
başlıyor 500'ü aşkın kişi toplanıp
yürüyor... 

HDP'nin Maltepe yöneticilerinden
biri Sancaktepe yöneticilerinden birini
alıp geliyor... 

Temsilcilerine özetle provokas-
yona izin vermemelerini... silahlı
grubu dağıtmalarını... geriye kalan
kitleyi de birlikte yukarı taşıyıp pro-
vokasyonlara karşı birlikte yürüme
öneriliyor... 

Biz tartışırken bundan faydalanıp

arkadan dolaşarak yüzlerce insanımızı
havai fişek yağmuruna tutuyorlar... 

Halk Cephesi olarak kitlemizi
derneğe çekiyoruz...Beklerken es-
naflarımızı yakıp yıkmaya başladıkları
görülüyor ve 250 kişilik bir kitleyle
saldırının olduğu bölgeye gidiliyor... 

Üzerlerine yürününce kaçıp BDP
binasına giriyorlar. Bu sırada TO-
MA’lar devreye girip saldırmaya baş-
lıyor... 

Yüzlerce insan Sarıgazi sokakla-
rında...Halk barikatına çarpıyorlar... 

İHD İstanbul Temsilcisi olduğunu
söyleyen bir kişi gelip görüşmek is-
tediklerini söylüyor... Nazım Hikmet
Parkı’nda biraraya geliniyor... Burada
HDP parti meclis üyeleri de var...
Yaptıklarını gerekçelendirmek isti-
yorlar... Meseleyi Çayan’daki standa
getirmek istiyorlar ancak buradaki
saldırıları böyle gerekçelendireme-
yecekleri söylenip Sarıgazi'nin he-
sabının verilmesi isteniyor... Bilindik
söylemlerini tekrarlıyorlar... 

3. GÜN 31 Temmuz...
Çayan Mahallesi...

Mahalle sakin. Zarar gören es-
naflar dolaşıldı. Hastanedeki yaralıları
ziyaret edildi. Akşam yürüyüş için
hazırlıklara, çağrılara başlandı. Es-
naflarla birlikte yaklaşık 70 kişilik
bir toplantı yapıldı. 

HDP'li bir heyet (genelde yaşlılar)
Sokullu Caddesi’nin Nurtepe tara-
fındaki bazı esnafları ziyaret etti. Bu
ziyaret sırasında geçmiş olsun de-
diklerinde bir esnaf onlara kızarak
tepki gösterdi... 

Çayan tarafına geçmediler. 
Aileler ve esnaflar ise yaşanan-

lardan kaynaklı onları protesto etmeye
hazırlanmıştı. Mahalleye girselerdi
protesto edileceklerdi. 

Gece mahallenin içinde sürekli
eli sopalı insanların ve sivil polislerin
gezdiği görüldü... 

31 Temmuz...
Gazi Mahallesi... 

Öğleden sonra dernek çevremizden
bir arkadaşımızın çeteler tarafından
kaçırıldığını, linç edildiğini öğreni-
yoruz. Refleks olarak yürüyüş yapma

Kürt milliyetçi hareket ve yar-
dakçıları ESP, EMEP, SYKP açı-

klamalıdır; Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve

Kurtuluş Merkezi’ne neden
saldırdınız? 

Uyuşturucu ve fuhuş çetelerini
neden koruyorsunuz?
MAHALLERİMİZDE 

UYUŞTURUCU SATILMASINA
VE FUHUŞ YAPILMASINA
İZİN VERMEYECEĞİZ!
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kararı alırken bir yandanda Karayolları
Mahallesi’nde arkadaşımızı aramaya,
çetecilerin pusu atarak bekledikleri
yerlere müdahale etmeye gidiyoruz... 

Çağrı yapmaya giden arkadaşla-
rımıza HDP seçim bürosundan çıkan
50-100 kişilik grup saldırıyor, biri
kadın iki arkadaşımız linç ediliyor...
Arkadaşımızın telefonu gasp ediliyor.
Kadın arkadaşımızı halktan insanlar
kurtarmaya çalışınca izin vermiyor-
lar... Bir çoğunun elinde elektroşok
cihazı bulunan güruhun kadın arka-
daşımızı elektroşok cihazıyla bayıl-
tıyorlar. İnsanlarımız müdahale edip
iki arkadaşımızı kurtarınca rasgele
ateş etmeye başlıyorlar... Öylesine
pervasızca ateş ediyorlar ki birçok
insan saçma ile yaralanıyor. 

İBRAHİM ÖKSÜZ’Ü
KATLETTİLER

İBRAHİM ÖKSÜZ de oradan
geçerken o silahlarla vuruluyor. Top-
lam 3 kişiyi silahla yaralıyorlar... 

"Biji serok Apo, Gazi Cephe’ye
mezar olacak" bağırışlarıyla açtıkları
ateş sonucu vuruyorlar insanları... 

Bir önceki günde olduğu gibi çe-
tecilerin ateşiyle birlikte polis de
TOMA ve akreplerle HALK CEP-
HESİ kitlesine saldırıya geçiyor...

Saldırganlar meydanı polise
devrediyor... 

İnternet ortamında Ka-
rabüklü olan İBRA-
HİM ÖKSÜZ hakkın-
da "Şırnaklı İbrahim’i
Halk Cepheliler vur-
du" yalanları yayılıyor.
Ancak halk her şeyi
kendi gözüyle görü-
yor... 

Gece 24.00... 
Kırka yakın çeteci

güruh ellerinde uzi, ke-
leş, pompalı silahlar ve

tabancalarla caddede onlarca ak-
rep olmasına rağmen derneğimizi
ve insanlarımızı taramaya baş-
lıyor.. 

Bu saatten sonra çetelere
karşı Cephe milisleri göğüs gö-
ğüse bir çatışma başlatıyor.. 

Cephe sloganı atarak ya-
nına çektikleri bir insanımızı bı-
çakla yaralıyorlar.

Bir binaya sığınan şehidimiz Ali
Özbakır’ın yeğeni Dilan, polis git-
tikten sonra binadan çıkar çıkmaz
saldıran 3 kişilik çete grubu tarafından
silahlarının kabzası ile darp ediyorlar.
Kanser tedavisi gören genç bir kıza
böylesine alçakça saldıran güruha
halktan bir kişi havaya ateş edince
kaçıyorlar. 

Bu sırada yoldan geçen bir ma-
halleliye "Cepheliler’in yanına mı
gidiyorsun?" diye soran çeteler
"evet" cevabını alınca silahla tarıyor
ve ağır yaralıyor... Bunu hazmede-
meyen çeteciler "pis kızılbaşlar he-
pinizin ..." türünde ağza alınmayacak
küfürler ediyorlar. 

Gece 24.00 gibi başlayan çatışma
CEPHELİLER’in çetecileri mahal-
leden çatışarak kovması ve çetecilerin
HDP seçim bürosuna sığınmasıyla
gece 02.00 gibi son buluyor... 

4. GÜN 1 Ağustos...
Çayan Mahallesi... 

Saat 11.00 de HDP'lilerin stant
açacağına ilişkin bilgi geldi. Saat
12.00 civarı Çayan Mahallesi’nde de-
ğil, Sokullu Caddesi’nin Nurtepe ta-
rafında Anadolu Market’in yanında

bir stant açıldı. Fakat polis standa he-
men müdahale etti. Halk Cepheliler’e
karşı sopalarla, silahlarla, bomba-
larla saldıran HDP'liler polise hiçbir
direnç göstermedi... Polisin müda-
halesi ve BDP'lilerin geri tavrı dikkat
çekti. 

1 Ağustos...
Gazi Mahallesi... 

İbrahim Öksüz’ün ailesine ulaşı-
yoruz.. Şırnaklı değil Karabüklü’ydü...
Kürt milliyetçileri ve sol yalan haber
yaymıştı. Amcası geçmişte derneğe
gelip giden dostumuz. Yoksul ol-
duklarından hemen bir yardım ör-
gütleniyor. Bir kadın arkadaşımız
evde ailenin yanında bulunuyor gün
boyu. Anma yürüyüşü örgütleniyor... 

Saat 20.00... 
Derneğimizin önünden yaklaşık

100’ün üzerinde kitle ile yürüyüşe
geçiyoruz. Gazi Hastanesi’nin önüne
geldiğimizde polis saldırıyor.
HDP’nin sokağının başında polis sal-
dırmasına rağmen taş atılmıyor ken-
dilerine yönelik sanmasınlar diye.. 

Saldırı ve direniş gece 24.00’e
kadar sürüyor. 

Saat 01.00...
Çeteler Halk Meclisi ve Hasan

Ferit Gedik Bağımlılık ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’mizi uzun namlulu
silahlar ve pompalılarla tarıyorlar...
Halk Meclisi’ni tararken küfürler
ediyorlar. Müdahale eden şehidimizin
kardeşine silah doğrultup küfür edi-
yorlar. 

Savaş ve Kurtuluş Merkezimiz
"Kızılbaşlara ölüm" diyerek taranıp
camına YDG-H ve MLKP yazılıyor...
Kendilerine müdahale edip yaptık-
larının yanlış olduğunu konuşmak
istediğini söyleyen ve "Ne istiyor-
sunuz buradan. Binbir emekle bizim
çocuklarımız için yaptılar" diyen
halktan bir insana da ateş ettiler.

Kürt milliyetçi hareket, onun yar-
dakçıları ve çeteler çeşitli biçimlerde
çetelerle birlik oldular saldırmaya
devam ediyorlar. Provokasyonlara
devam ediyorlar. Bu saldırılar sadece
faşizme hizmet etmektir.

Devrimcilere keleşlerle, molotof-
larla saldıran Kürt milliyetçileri ve
yardakçıları polisi görünce kenara

çekildiler. 
Cepheliler polisleri mahalleden
kovduktan sonra yine piyasaya

çıkıp saldırdılar...
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Her zaman tarihin ve bilimin
yasalarını onun gözleriyle gördük;
onun dilinden kavradık. 

Parti-Cephe ideolojisinin köşe
taşlarını onunla beynimize yerleş-
tirdik.

O ustalardan ve sınıf mücade-
lesinden süzülüp gelen bilgileri,
ülkemizin gerçekleriyle harmanla-
dı... Sağlam bir ideolojiyi bizlere
miras bıraktı.

Bunun içindir ki hiçbir güç o
köşe taşlarını beynimizden söküp
atamıyor. 

Emperyalist haydutlar ve işbir-
likçileri "bir türlü bizi değiştire-
miyor"

Onun ideolojik mirası nedeniyle
devrimci çizgi ile milliyetçi çizgi
arasındaki ayrım tüm açıklığıyla
ortaya çıkıyor.

Uzlaşmacıların, reformistlerin,
her türlü sivil toplumculuğun, silahlı
mücadeleyi reddedenlerin...vb. nin
ilk önce bize saldırması bunun için-
dir.

Bize saldırı, aslında düşüncele-
rimize; MAHİRİN ve DAYININ
ideolojik mirasına saldırıdır. 

Her saldırı, devrimcilik ve mil-
liyetçi çizgi arasındaki uzlaşmazlığı
biraz daha keskinleştirmekten; dü-
şüncelerimizin gücünü biraz daha
ortaya çıkarmaktan başka bir işe
yaramayacaktır.

Önderimizin şehitliğinin 6. yı-
lında "enternasyonalizm ve Kürt
milliyetçiliği"ne ilişkin sözlerini
bir kez daha aktarıyoruz.

(...) Marksist-Leninistler, dev-
rimci anlayışla revizyonist, reformist
küçük-burjuva milliyetçi anlayış
arasındaki temel ayırıcı noktalardan
biri olan ulusal sorun konusunda
da proletarya enternasyonalizmi
bayrağının taşıyıcısı oldular. Başta

TKP olmak üzere,

70'lere kadar bütün sol hare-
ketlerin üstündeki kirli sosyal-şoven
gömleği hiç tereddüt etmeden yırtıp
attılar. Ve ulusal sorunun "Misak-
ı Milli" sınırları içinde çözüleceğini
savunan sosyal-şoven anlayışa karşı,
Marksist-Leninist Ulusların Kendi
Kaderlerini Tayin Hakkı (UKKTH)
ilkesinin tavizsiz savunucusu ol-
dular.

***

Egemen sınıflar yıllardır Kürt
ulusunun varlığını inkar etmiş, onu
yok etmek için her türlü yola baş-
vurmuştur. Ulusal talepli Kürt ayak-
lanmaları terörle bastırılmış, Kürt
ulusunu bütünüyle yok etmeye yö-
nelik bir asimilasyon politikası iz-
lenmiştir. Terörle, mecburi iskan
yasalarıyla, kültürel asimilasyonla
Kürt ulusu yok edilmek istenmiş,
ulusal baskının her biçimine maruz
kalmıştır.

Bu şartlar altında ML'lerin gör-
evi, uluslar arasındaki güvensizliği
mücadele içinde yok etmeye çalış-
mak, ulusal baskıya karşı mücadele
vermek ve başta proletarya olmak
üzere, Türk-Kürt ulusundan ve çe-
şitli milliyetlerden emekçileri, em-
peryalizm ve oligarşiye karşı bir-
leştirmektir. Bu görevin başarılması,
emperyalizm ve oligarşiye karşı
verilecek devrimci mücadeleye bağ-
lı olduğu kadar, ezen ulus şove-
nizmiyle, ezilen ulus milliyetçiliğine
karşı mücadele ederek her iki ulus
arasında güven oluşturmaya da bağ-
lıdır.

Bu görevi başarabilecek güç
proletaryadır.

Anti-emperyalist, anti-oligarşik
devrim, proletaryanın hegemonyası
altında gerçekleşeceğinden, Türki-
ye'deki ulusal sorunu da çözecek,
şovenizmin ve milliyetçiliğin uluslar

DAYIDAYI
“Enternasyonalizm ve 
Kürt Milliyetçiliği”ni Anlatıyor
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arasında tekrar düşmanlık tohumlarını ekmesine izin ver-
meyecektir.

Anti-emperyalist, anti-oligarşik halk devrimi emper-
yalizmin ve oligarşinin egemenliğine son vererek ulusal
baskının sosyal temelini ortadan kaldıracak ve ezilen
ulusun kendi kaderini tayin hakkının nesnel temelini ya-
ratacaktır.

***

Biz Marksist-Leninistler, her şeyden önce enternasyo-
nalistiz. Halkların birliğinin savunucularıyız. Ama zora
dayalı değil, gönüllü, kardeşçe ve her ulusun kendi kaderini
özgürce belirleme hakkına sonuna dek saygılı birliğinin.

İki uluslu Türkiye'de Kürt sorununa bakış açımız
böyledir. Bedeli pahalı ödense de, her zaman ve her
koşulda gerçekleri haykırmaya, bilimi altüst edenlere karşı
bilimi savunmaya devam ettik, edeceğiz. Kürt ve Türk
halklarının, emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadelesinin,
her koşulda en önünde yer almaya çalışan biz Marksist-
Leninistlerin en temel görevidir bu.

***

Emperyalizmin içsel bir olgu olmasıyla, burjuvazi daha
embriyon halindeyken emperyalizm ile bütünleşme eğili-
mindedir ve bundan dolayı da "ulusalcı" bir karakter
kazanma dinamikleri köreltilmiştir. Bu dönemde emper-
yalizme karşı ulusal kurtuluş bayrağını milliyetçilik
temelinde küçük-burjuvazi, enternasyonalizm temelinde
ise proletarya omuzlar. Fakat küçük-burjuvazi anti-em-
peryalist tavrını sonuna dek götüremez ve çoğu kez (eğer
önderlik sosyalizmden güçlü bir şekilde etkilenmemiş
veya çeşitli dış etkenler zorlamıyorsa) emperyalizmin gü-
dümüne girmek kaçınılmaz son olur. Bu anlamda emper-
yalizme karşı sonuna dek tutarlı olabilecek ve ulusal kur-
tuluşu, halkların kurtuluşuyla birleştirebilecek sınıf prole-
taryadır.

***

Marksist-Leninistler genelde büyük devletlerden ya-
nadırlar.

Parçalanmaya karşı çıkarlar. Çünkü onların bayrağında
"Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halkları Birleşiniz"
sloganı yazılıdır. Tek bir sınıf (proletarya) üyelerinin
yoldaşça ilişkilerinin biçimlendirdiği bir birlik, Marksist-
Leninistlerin tarihsel amacıdır. UKKTH'nı, bu tarihsel
amaca ulaşmanın aracı olarak savunurlar. Bu anlamda
UKKTH'nı savunmayanlar ya da oportünistçe sulandıranlar,

proletarya enternasyonalizminden de söz etme hakkına
sahip olamazlar. 

Ayrılma hakkı, enternasyonalist birliğin olmazsa olmaz
ön koşuludur. Bu nedenle uluslar arasında tam eşitlik
ilkesine sahip büyük devletlerde; eşitlik, ayrılma hakkını
da içerir.

***

Ayrı örgütlenmekte; aynı devlet sınırları içinde yer
alan ulus proleterlerinin ulusal özelliklere göre örgütlen-
mesinde, proletaryanın hiçbir çıkarı yoktur. Ulusal dar
görüşlülük dışında da kimse buna itibar etmeyecektir.
Çünkü ayrı örgütlenme proletaryanın, nihai amacını ve
proletarya enternasyonalizmini, ulusal dar görüşlülüğe
kurban etmektir. Ayrı örgütlenmeyi savunmak işçi sınıfını
her kentte, kasabada ve fabrikada uluslara göre bölmek,
onların arasına Çin Seddi çekmek demektir. 

Bütün ülkelerin işçilerinin birliğini amaçlayan, proletarya
enternasyonalizminin içini boşaltmak, gereksiz bir sözcük
derecesine indirgemektir. Bu, uluslararasında ayrımcı dü-
şüncelerin beslenmesinden başka bir işe yaramaz. Ayrım-
cılığın, şovenizmi beslediği akıldan çıkarılmamalı, tek bir
sınıfın üyeleri arasına çitler örmenin, burjuva milliyetçiliğine
prim verdiği unutulmamalıdır.

***

Hangi türden olursa olsun burjuva milliyetçiliğinin
ilkesi, genel olarak milliyetin gelişmesidir. Bu, onun
doğası gereğidir. Ama bir sosyalistin ilkesi, genel olarak
milliyetin gelişmesi olamaz. Sosyalistler, Marksist-Leninistler
bütün ülkelerin işçilerinin enternasyonalist birliğinden ya-
nadırlar. Ulusların proletaryası arasındaki her ayrımın
burjuva entrikalarına, komplolarına zemin hazırlayacağını
bilirler. Onlar ulusal dar görüşlülükle değil, proletaryanın
enternasyonalist çıkarlarına göre tavır belirlerler. Sorunumuz
esas olarak, ulusları oluşturmak olmadığından tarihsel ge-
lişmenin enternasyonalizm yönünde olduğunu ve ayrılma
hakkı da dahil, UKKTH sorununa yaklaşımımızdaki odak
noktayı, ulusları ezen, zorla bir arada tutan siyasete son
verip tam eşitlik altında gönüllü birliğin gerçekleştirilmesinin
oluşturduğunu bilmeliyiz. Bu açık seçik gerçeğe karşın,
ulusların proleterlerinin ayrı örgütlenmesini savunmak
milliyetçilikten başka bir anlama gelmemektedir.

***

Kürt halkının dili, kültürü, ulusal bütünlüğü gibi, siyasal
kaderini belirleme istemi üzerindeki her türlü baskıya
karşı çıkmayı, Kürt halkının ulusal özelliklerini, proletarya
enternasyonalizmi perspektifiyle canlı kılmayı, zorla ulusal
özümlemenin karşısına dikilmeyi gerektirir. Bunlar yapıl-
mazsa ulusal baskıya karşı mücadele ve UKKTH sözde
kalır, Marksist-Leninistlerin bu noktada milliyetçilikle ko-
puşması, bu mücadeleyi sınıf mücadelesinin ayrılmaz bir
parçası olarak ele alıp almamakta kendini gösterir. Yoksa
milliyetçiliğe düşmekten kaçınırken, sosyal-şovenizmle
kucaklaşmak işten bile değil! Reformist solun tarihi bu
yönüyle öğreticidir.
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"Emperyalizmin ve oligarşinin, sos-
yalist düşünceyi, devrim düşünü yok
etmeyi hedefleyen F tipi saldırısına
karşı, ‘düşüncelerimizle yaşayacağız’
dedik direnme savaşını başlatırken.
Düşüncelerimizle yaşadık. Düşünce-
lerimizle yaşıyoruz. Düşüncelerimizi
inkar etmektense, direnişimizle, dü-
şüncelerimizi bayraklaştırıyoruz. Dünya
tarihi, böyle bir direnişe tanık olmadı
bugüne dek. Düşüncelerimiz uğruna,
başka deyişle, devrim ve sosyalizm uğ-
runa yüzlerce ölümü göze alarak, yo-
kolduğu, yokedildiği iddia olunan bir
kültürün, ahlakın bayrağı olduk. 90’lı
yıllar boyunca gücünün ‘kadri mutlak’
olduğunun propagandasını yapan em-
peryalizmin propagandalarını silip sü-
pürdük. Dünya halkları, direnişimiz
nezdinde, direnen halkları hiçbir gücün
dize getiremeyeceğine bir kez daha
tanık oldu. Bu tanıklık, yarın tüm
dünya çapında direnme savaşımızdan
esinlenen çok çeşitli direnişlerin kay-
nağı olacaktır.” (Büyük Direniş ve
Sol) 

Daha o günlerde F tipi tecrit saldı-
rısının hapishanelerle sınırlı olmadığını,
dünya çapında bir muhtevaya sahip
olduğunu dolayısıyla tüm dünya halkları
adına da direndiğimizi söyledik: 

"Asya, Amerika, Avrupa, Avustralya,
Afrika halkları; emperyalizmin ve iş-
birlikçi diktatörlüklerin dünyayı yok-
sullar için yarı-açık hapishaneye çe-
virmesine karşı direniyoruz! Amerikan
imparatorluğunun planı çok açık; farklı
hiçbir düşünce olmayacak. İmpara-
torluğun dünya halklarına reva gördüğü
açlığa, sefalete, haksızlığa, adaletsizliğe
karşı çıkılmayacak. Karşı çıkan ‘hedef’
ilan edilip ezilecek! İnsanların düşün-

celeri, inançları, ide-
alleri yokedilecek!"
(age) 

Büyük direnişin
3. yılında böyle ses-
leniyorduk Türkiye
ve dünya halklarına... 

Düşüncelerimizi,
inançlarımızı, ideal-
lerimizi yok edeme-
diler. Büyük direniş

tam 7 yıl sürdü. 

Bittiğimizi, yok olduğumuzu söy-
leyenler neredeler şimdi? Ne haldeler?

Biz şehitlerimizle, değerlerimizle, ideo-
lojimizle büyüdük. Yeniden doğduk.
Bittiğimizi, yok olduğumuzu söyle-
yenler ise çürümeyi, teslimiyeti ve yıl-
gınlığı yaşıyorlar. 

Direniş her cephede; ideolojik, ah-
laki, kültürel, siyasal, moral cephede
sürdü. Bunun için oligarşinin sadece
bombaları kurşunlarıyla, tecrit hücre-
leriyle, zorla tıbbi müdahaleleriyle,
sansürüyle savaşmadık. En az bunun
kadar yoğun ve en az bunun kadar
zorlu bir savaşı da gerek burjuva ideo-
lojisine gerekse de küçük-burjuva sol,
ilerici, demokrat güçlerin burjuvaziden
gıdasını alan ideolojisine karşı kıyasıya,
uzlaşmaz bir savaş sürdürdük. Kazanan
biz olduk… 

Amerika diyor ki; "7 yıl direndiler...
7 yıl direniş mi olur? İşimizin zor ol-
duğunu biliyoruz..." 

7 yıl boyunca direnirken bu direnişin
emperyalizme karşı Amerikan impa-

ratorluğuna karşı direniş olduğunu söy-
ledik... F tipi saldırının arkasında doğ-
rudan Amerika’nın olduğunu biliyor-
duk... Ve direnişimizi gün gün takip
ediyorlardı... Büyük direnişimizin zaferi
"ne kazandınız ki" diyenlerin beyin-
lerinin alamayacağı kadar büyüktür...
Büyük direnişimiz emperyalizme karşı
dünya ölçeğinde tüm dünya halklarına
adanmış büyük bir zaferdir... 

2013 Haziran Ayaklanması
Cephe Politikalarının
Doğruluğunun İfadesidir

Yaklaşık 1 yıl önce AKP zulmüne,
faşizme karşı ülkenin dört bir yanında
Türkiye halkları ayaklandı. Onyılların
biriken öfkesiyle halkımız tüm korku
ve kaygılarını aşarak patladı. 

Bu ayaklanmada Cephe’nin on yıl-
lardır dağda, şehirde, hapishanelerde,
demokratik alanlarda faşizmin her türlü
saldırıları karşısında büyük kahraman-
lıklar yaratarak teslim olmayan direniş
çizgisinin etkisi büyüktür. Cepheliler
nasıl direniyorsa, nasıl savaşıyorsa
ayaklanma boyunca halkımız da aynı
şekilde direnmiş, çatışmış ve savaş-
mıştır... 

Ayaklanan halkımız, ayaklanmayı
bitirmeye, olmazsa sınırlamaya çalışan
reformist, sivil toplumcu anlayışların
peşinden gitmemiştir. Bu yanıyla ayak-
lanma özü itibarıyla devrimcidir. Dev-
rimci olduğu içindir ki, burjuvazinin,
AKP’nin, onca saldırısına, reformizmin,
Kürt milliyetçilerin düzen içi kurumların
direnişi bitirmek için onca çabalarına
rağmen direnişi bitirememişlerdir. Ayak-
lanan halk devrimcilerin politikaları,
sloganları etrafında birleşmişler ve
devrimcilerle birlikte saatlerce, günlerce
barikatlarda taşlarla, molotoflarla polise
karşı direnmişler, çatışmışlardır.
AKP’nin ideolojik, fiziki her türlü sal-
dırısına karşı direnerek cevap vermiş-
lerdir... Bu durum devrimci politika-
larımızın, yarattığımız devrimci de-
ğerlerin gücüdür. 

Haziran Ayaklanması "milyonları
örgütleyeceğiz" sloganımızın doğru-
luğunun ifadesi olmuştur. Haziran

7 Yıllık Büyük Direniş 
İdeolojik Gücümüzün Doruğudur 

Biz Varız;

Dünyayı Bir Kez

de Türkiye’den

Sarsacağız -6
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Ayaklanması halka güvenmeyenlerin
iflasıdır. Savaşı halklaştırma, halkı
savaştırma zorunluluğu, halk örgüt-
lenmeleri yaratmanın zorunluluğu
Haziran Ayaklanması’nda bir kez
daha ortaya çıkmıştır. 

Sosyalizm İçin
Savaşıyoruz
Çünkü Halkları
Kurtuluşa Götürecek
Tek Sistem Sosyalizmdir 

Lenin, “Emperyalizm” adlı ese-
rinde "çağımız emperyalizm ve pro-
leter devrimler çağıdır" diyordu. 1917
Ekim’inde dünyadaki ilk muzaffer
sosyalist devrim Lenin önderliğindeki
Bolşevik Partisi tarafından gerçek-
leştirildi.

Açılan bu yolda halk kurtuluş sa-
vaşları Avrupa’da, Afrika’da, Latin
Amerika’da, Asya’da emperyalizme
ard arda darbeler vurdu. Dünyanın
1/3’ü emperyalist kamptan koptu.
Ezilen halklar cephesinden tarihin
gördüğü en büyük gelişmeydi bu du-
rum. 

Halkların ve onun öncüleri dev-
rimcilerin, Marksist-Leninistlerin
önünde bir sosyalizm deneyimi yoktu.
Sorunlarla karşılaşılacağı kaçınıl-
mazdı. Önemli olan sorunlara, doğru
temelde çözümler üretmekti. Mark-
sist-Leninist ideolojinin kılavuzlu-
ğunda hareket etmekti. Başarılamayan
bu oldu. Marksist-Leninist ideolojiden
uzaklaşıldıkça sosyalist uygulama
ve çözümlerin yerini de kapitalist
çözüm ve uygulamalar almaya baş-
ladı. Revizyonizmdi bunun adı. Böy-
lece revizyonist iktidarlar içten içe
çürüdü ve çürüttüler. Kitleler sis-
temden, yönetimden uzaklaşmaya
başladılar. Bunun sonu açık ki siste-
min çökmesiydi. Öyle de oldu. 

‘90’lı yıllara gelindiğinde eski
sosyalist ülkelerde peş peşe karşı-
devrimler gündeme gelmeye başladı. 

Yaşanan emperyalistler adına stra-
tejik bir zafer değil geçici bir zaferdi.
O günlerde “sosyalizm öldü”, “elveda
proletarya” deseler de buna kendileri
de inanmıyordu. Emperyalist-kapi-
talist sistemin ayaklanmalar doğu-

racağı tespitlerini yapmakta gecik-
mediler. 

Öncelikle yıkılan sosyalizm de-
ğildir. Revizyonist iktidarlardır. Sos-
yalizmin sorunlarının çözümü sos-
yalizmdedir. Bu gerçek kavrandıkça
sosyalizm yeniden dünya halklarının
umudu olarak doğacaktır. Emperya-
list-kapitalist sistemin tek alternatifi
sosyalist sistemdir. Bu tarihsel, siyasal
bir zorunluluktur. Emperyalistlerin
kabuslar yaşayacağı günler uzakta
değildir. 

Sadece İdeolojimiz,
Politikalarımız,
Ahlakımız ve
Kültürümüzle Değil
Çözümlerimizle de
Düzene Alternatifiz 

Biz sadece yıkan değil yapanız
da. Biz sadece protesto eden, redde-
den değiliz, çözüm sunanız da… Biz
yarını bugünden kuranlarız. Burju-
vazinin ideolojisine, ahlakına, kül-
türüne karşı bizim de ideolojimiz,
politikalarımız, ahlakımız, kültürü-
müz, adalet anlayışımız, insan tipimiz,
sorunlarımıza çözümlerimiz var. Çün-
kü biz her alanda çürümüş düzene
alternatifiz. 

Bizim çözümlerimizin esasında
İHTİYACIN KARŞILANMASI,
HALKIN DAYANIŞMASI, YARA-
TICILIK vardır. Bu yaratacağımız
sosyalist düzenin de esasıdır. 

Çözümlerimiz soyut değil somut-
tur: 

Ferhat Gerçek Yürüteci; Halk

Bahçeleri; Rüzgar Türbini; Isı
Enerji Üretimi; Bilgisayar Oyun-
ları; Bilgi Yarışmaları; Animasyon
Filmler, Çizgi Romanlar; Mahalle
Duvarlarının Boyanması; Halk Si-
nemaları; Çocuk Orkestraları, Ko-
rolar, Heykel ve Resim Atölyeleri;
Spor Merkezleri; Uyuşturucuya
Karşı Tedavi ve Kurtuluş Merkez-
leri… 

Kurduğumuz, kuracağımız ve yay-
gınlaştıracağımız bu örnekler düzenin
karşısına koyduğumuz sosyalist ör-
neklerimizdir. 

Amerika’nın
Raporu'ndan:
"Marksist-Leninist
Bir Örgütün Yeryüzünde
Yeniden Güç Olmasına
Asla İzin Vermeyeceğiz" 

"Amerika artık tek hakim. Her-
kes bunu kabul etti. Parti-Cephe de
kabul edecek. Artık Stalincilik
öldü… Biraz kendilerine geldiler
hemen bize yöneldiler. Bu kötü
örnek olacak herkes cüretlenecek.
Herkes bize başkaldıracak. Buna
izin vermeyeceğiz. İşimizin kolay
olmadığını da biliyoruz ama ezeceğiz
onları. Yaşam hakkı tanımayacağız.
Telefon kullanmamaları biraz zor-
laştırıyor işlerimizi. Yedi sene direniş
mi olur? Yedi sene hapisanelerde
direndiler. Bu biraz zor olacak ama
bitireceğiz onları... Dünyaya olumsuz
örnek olacaklar bundan sonra her-
kes kendini bize karşı eylem yapa-
bilecek güçte hissedecek, bu çok
ama çok tehlikeli bir yönelim buna
asla izin vermeyeceğiz" diyor Ame-
rika. 

Demek ki doğru yoldayız. Demek
ki alternatif olmak, dünya halklarına
sosyalizm, devrim umudunu taşımak
için Amerika’ya daha çok vurmalıyız
diyoruz biz de. 

"Aşırı dirençli bir örgüt. Ya zafer
ya ölüm... tipinde yetiştiriyorlar.
Ölüm onları korkutmuyor" diyor
Amerika. 

Evet ölüm korkusuyla teslim alma
silahlarını ellerinden aldık. Kahra-
manlığı, feda ruhunu kitleselleştirdik.
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Artık bizim her ölümümüz emper-
yalistleri, işbirlikçilerini korkutuyor. 

"Paraları çok az biliyoruz. Toplu
silah alamıyorlar. Ama şunu da bi-
liyoruz yöneticileri tank alalım dese
bulur taraftarları bu parayı. Ama
bildiğimiz şu DHKP-C küçük si-
lahlarda uzman... En tehlikeli yan-
ları bu onların. Son eylemde roket
kullandılar bu onların öfkesinin
göstergesi olarak değerlendirilebilir"
diyor Amerika. 

Bizim en güçlü silahımız Mark-
sist-Leninist ideolojimizdir. Silah-
larımıza kumanda eden bu ideoloji-
mizdir. Emperyalistleri asıl korkutan
da budur. 

"Kadroları aşırı duygusal, bir-
birlerine duygusal bağları yüksek.
Tıpkı İsrail gibi olabiliyorlar. Bir
örgüt adamı için hepsi kendini ya-
kabilir. Tek tek örgüt elemanları
çok önemli. Şadi Özbolat için ne
yaparlarsa Engin Çeber denen yok-
sul adam içinde aynısını yapabili-
yorlar" diyor Amerika. 

Her yoldaşımız değerlidir. Düzen
kullanıp kullanıp bir kenara atarken
bizim yoldaşlarımız birbirleri için
ölümü göze alırlar. 

"Uyuşturucu işi yapmıyorlar. Bu
nedenle paraları yok... Örgüt, adam-
ları üzerinde o kadar etkili ki sigara
bile içmeyeceksiniz dediğinde içmi-
yorlar. Kadro olarak bilinen tüm
adamları sigara içmiyor... Örgütte
küfür etmek yasaktır... Kağıt üze-
rinde yazılı Parti ve Cephe tüzükleri
dışında örgütün yaklaşık yüz mad-
delik sessiz bir tüzüğü vardır... Örgüt
her şeye müdahale ediyor. Asgari
ücret temelinde yaşayacaksınız ta-
limatı verdiler. Son derece tutumlu
bir örgüttür" diye devam ediyor
Amerika’nın raporu... 

Ve Amerika Parti-Cephe’lilerin
başına ödül koydu. Parti-Cephe'ye
karşı savaş açtı. Daha doğrusu sava-
şını daha üst düzeye çıkardı. Bu sos-
yalizmden, Cephe’den duydukları
korkunun ifadesidir. Bütün bunlar
Cephe’nin tek bir eyleminden kay-
naklı değildir. Amerika’ya karşı dün-
yanın pek çok köşesinde eylemler
yapılmaktadır. Ancak Amerikalıların

korkusu Cephe’nin ideolojik siyasi
gücüdür. Cephe’nin eylemlerinin
gücü de buradan gelmektedir. 

Amerika Cephe’yi yok edilmesi
gereken stratejik bir hedef olarak,
düşman olarak görüyor... 

"TEKRAR MARKSİST-LENİ-
NİST BİR ÖRGÜTÜN YERYÜ-
ZÜNDE GÜÇ OLMASINA ASLA
İZİN VERMEYECEĞİZ" diyor. 

İşte eylemimizin gerçek gücü bu-
dur. Amerika için örgütümüzü stratejik
hedef haline getiren budur. Hiçbir
şekilde geri adım atmayacağız. Ame-
rika’nın korkularını büyüteceğiz. 

Dünyayı Bir Kez de
Türkiye’den Sarsmak İçin
İdeolojimizin Gücünü
Örgütlenme ve Savaşı
Büyütmede Göstereceğiz

Dünya ve Türkiye tablosu içinde
Marksist-Leninist temelde silahlı mü-
cadeleyi savunan, iktidar iddiasıyla
mücadele eden tek biz varız. Yakın
süreçte ETA’nın silah bıraktığını
açıklaması ve FARC’ın da faşist dev-
letle görüşmelere başlamasıyla silahlı
mücadeleyi savunan bir örgüt kal-
madı. Ancak umutsuz değiliz. Halk-
ların sosyalizmden ve devrimden
başka alternatifi yoktur. İddialıyız.
Devrime ve sosyalizme inanıyoruz.
Halkların başka yolu yoktur. Dünyayı
Türkiye’den sarsacağız. Herkes em-
peryalizmle, işbirlikçi iktidarlarla
uzlaşsa da biz asla uzlaşmayacağız.
Savaşı büyüteceğiz. Savaşı büyüterek
devrim alternatifini tüm dünya halk-
ları nezdinde ete kemiğe büründüre-
ceğiz. 

Tarihin sonunun geldiği söylemleri
yalandır. Aksine sınıf çatışması en
şiddetli haliyle sürüyor. Emperya-
lizmle ezilen dünya halkları ara-
sındaki çelişki baş çelişkidir ve bu
çelişki ancak devrimle çözülür…

Lenin, bize, devrimin zincirin en
zayıf halkasında olacağı teorisini bı-
rakmıştır. Ve bunu Ekim Devrimi’yle
ispatlamıştır. Ülkemizde devrimin
objektif koşulları mevcuttur. Sırada
subjektif koşulları hazırlamak vardır.
Ve biz bunun için örgütleniyoruz,

halka gidiyoruz. Halka inandığımız
için, halkı örgütleyerek devrimi yap-
mayı planladığımız için biz kazana-
cağız. 

Bu devrimi yapma iddiasında ol-
mamız ve savaşı büyütmemiz tüm
dünya halklarına örnek olacaktır.
“Dünyayı Türkiye’den Sarsacağız”
sloganı öylesine bir söylem değil,
somut gerçektir… İdeolojik gücü-
müzü halkı örgütlemekte, silahlı sa-
vaşı büyütmekte göstereceğiz. Bu
ne demektir? 

Bu her alanda işçi, memur, genç-
lik, sanatçı... halk komiteleri ve mec-
lislerini kurmak ve yaymak demektir.
Daha çok komite daha çok meclis
demektir. 

Bu aldığımız her nefes silahlı sa-
vaşı büyütmek için olacak demektir.
Bu daha çok savaşçı, daha çok silah
demektir. Unutmayalım herkes sa-
vaşçı olabilir, herkes savaşabilir. Sa-
vaşçı da silah da halktadır. Unutma-
yalım bu, halkın kurtuluş kavgasıdır. 

Dünya halklarına alternatif olma-
nın tek yolu silahlı savaşı büyüt-
mektir… 

Cepheliler! 
Parti-Cephe ideolojisiyle donanın.

Parti-Cephe ideolojisi Marksist-Le-
ninist ideolojidir. Ve bu ideoloji ye-
nilmezdir. Göreviniz umut olmak,
umudu büyütmektir. Halkı savaştır-
mak, savaşı halklaştırmaktır. 

Halkımız, Dünyanın Ezilen Yok-
sul Halkları! 

Bu kavga halkın kavgasıdır.
Kurtuluş Kavgada Zafer Cep-
he’de...

Bitti
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Bütün düşünceler gibi, siyonizm
düşüncesi de, doğduğu tarihsel ko-
şulların özellikleriyle şekillenen bir
düşüncedir.  Siyonizm, 19. yüzyıl
sonunda dünyaya hakim olan Avrupa
emperyalizmine uygunluk içinde ve
sömürgeci düşüncenin bir parçası
olarak gelişmiştir. Emperyalist sö-
mürgeciliğin meşrulaştırılmasının,
baskı ve zorun tüm araç ve yöntem-
leri, siyonistler tarafından da kulla-
nılmıştır. 

İsrail, doğrudan emperyalistlerin
desteği ile kurulmuş bir devlettir.
Kurulduğu günden bu yana da ‘nor-
mal’ bir devletten çok, devletleşmiş
bir ordudur adeta. Militarize edilen
bundan dolayı da her geçen gün çü-
rüyen bir toplumsal yapı vardır. Bu,
İsrail Devleti’nin resmi ideolojisi
olan siyonizm projesinden ve em-
peryalizmin bölge çıkarlarından ba-
ğımsız değildir.

Siyonist düşüncenin ortaya çıkışı
ve şekillenmesi siyonist düşüncenin
fikir babası, Avusturyalı Gazeteci
Theodor Herzl'dir. İlk siyasi ifadesini
1895’te yazdığı ‘Yahudi Devleti’
isimli kitapta bulmuştur.  Siyonizmin
temelinde; Yahudi düşmanlığına karşı
mücadele etmenin anlamsızlığı ve
tek yolun, Yahudiler’in kendi devletini
kurmaları olduğu, düşüncesi vardır.
Siyonizmin sonradan eklenmiş dini,
mistik öğelerine bakılarak, “iki bin
yıllık hareket” olduğu tümüyle de-
magojiden ibarettir. Şekillenme süreci
1880-’90 arasında olsa da, 1890’lara
kadar siyasi, felsefi düzeyde siyonizm
düşüncesinden söz edilemez. 

Herzl’in ‘Yahudi Devleti’ kita-
bında din unsuru yoktur. Ancak, dinin
bir Yahudi devletinin inşa edilmesinde
önemli bir rol oynayacağı görülmüş
ve siyonist düşüncenin en temel un-
surları haline getirilmiştir. İlk Dünya
Siyonist Kongresi, 1897'de, İsviç-
re-Bassel’de gerçekleşmiş ve kon-
grede "Siyonizm’in hedefi kanunla
korunan bir Yahudi devletini Fi-
listin topraklarında kurmak" olarak
belirlenmiştir. Dini, mistik öğelerin

“ulus” bilinci yaratmada öneminden
hareketle, Filistin seçilmiştir.

İsrail, 
Emperyalistlerin 
Ortadoğu'da 
Çıkarlarını Koruyan 
Bekçi Köpeğidir 

Herzl ve diğer siyonist liderlerin
Filistin’de bir İsrail Devleti kurmak
için emperyalistlerle pazarlıkların te-
melinde; “Sizin adınıza Filistin’i
sömürgeleştireceğiz ve Ortadoğu’da
Avrupa uygarlığına uygun bir devlet
kuracağız” söylemi vardır. Emper-
yalizmin dünya görüşü ile birebir
örtüşen bu düşünce, siyonizme biçilen
misyonu da tarif etmektedir. 

Herzl, emperyalist liderlerden des-
tek istediği bir mektubunda; “Filis-
tin'de Avrupa'nın Asya'ya karşı ko-
runma hattının bir bölümünü oluş-
turacağız, barbarlığa karşı uygar-
lığın bir uç boyu olacağız, tarafsız
bir devlet olarak Avrupa ile temas
halinde olacağız, buna karşılık Av-
rupa bizim yaşamımızı garantileye-
cek” diyordu.

İsrail Devleti’nin kuruluşundan
üç yıl sonra, 1951’de, efendilik artık
İngiltere’den Amerika’ya geçmişti.
İsrail’in en etkin gazetesi Ha'aretz’de,
bu devletin misyonu şöyle izah edil-
mektedir: “İsrail'i güçlendirmek, Ba-
tılı güçlerin Ortadoğu'da denge ve
istikrarı korumalarına yardımcı olu-
yor. İsrail bir bekçi köpeği işlevini
görüyor... İsrail, komşularından biri
Batı'ya karşı izin verilenden daha
öte bir saygısızlıkta bulunduğunda,

bu ülkeyi cezalandırmakta tereddüt
etmeyecektir."

Emperyalistlerin, Yahudilerin Fi-
listin’e yerleşmesine destek vermeleri,
Yahudileri sevdiklerinden değil, bekçi
köpekliğini kabul etmelerinden geli-
yordu. Planların hepsi, emperyalizmin
Ortadoğu topraklarını sömürgeleştirme
üzerine kuruluydu. Emperyalistlerin
Ortadoğu’yu paylaşma pazarlıkları so-
nucu,  Filistinliler başta olmak üzere,
Arap halkının dökülen kanı ile sınırlar
emperyalistlerce suni olarak çiziliyordu.
Bugünkü sınırlar da, yaşananlar da o
sürecin ürünüdür. Siyonist ırkçılık, Fi-
listinliler’i topraklarından sürme te-
melinde şekillenmiş, sömürüyle ilişkisi
de bu çerçevede kurulmuştur. 

Siyonizm doğuşu itibariyle ırk-
çıdır. Yahudi düşmanlığını “insan
doğasının değiştirilemez parçası”
olarak kabul ederek, bunun karşısına
kendi ırkçılığını çıkararak var ol-
muştur. Pratik düzeydeki ırkçılığı
ise, “Yahudilerden oluşan ve Yahu-
dilere ait bir devlet kurma” şeklindeki
devletin mutlak bir şekilde tek bir
ırkı barındırması, diğer ırkları dışla-
ması düşüncesidir. Siyonizme göre
“tek çözüm Araplar’ın bulunma-
dığı bir Filistin”dir. 

İsrail’in, 66 yıldır, Filistin halkına
yönelik katliam politikasının, saldı-
rılarının temelinde, başta ABD olmak
üzere emperyalizmin siyasi, ekonomik
çıkarları ve siyonizmin, ırkçı niteliği
vardır. Siyonizm, Filistin halkının
toprakları üzerinde 66 yıldır işgalci
olarak oturuyor. İşkenceciliğin, kat-
liamcılığın en aşağılık biçimlerinin
yaratıcısı ve uygulayıcısıdır.

Siyonizm, Emperyalizmin Ortadoğu’daki
Gayrimeşru Çocuğudur!
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
çi’nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı ve Yönetim Kurulu
üyeleriyle olan görüşmesinde, bir
gazeteci, İsrail’in Filistin’e gerçek-
leştirdiği saldırıları hatırlatarak, “İs-
rail’de yaşanan gelişmelerin dış ti-
caretimize yansımasını nasıl öngö-
rüyorsunuz? Çeşitli İsrail menşeili
ürünlerin boykot edilmesi yönünde
talepler var. Hükümet olarak itha-
latta bu yönde değerlendirmeniz
olacak mı?” sorusunu sordu.  

Zeybekçi “Ortadoğu kan gölü,
insanlar hayatlarını kaybediyorlar,
bu durumda kar hesabı konuşulmaz”
diyemedi. Diyemezdi de. Çünkü onlar
için hayatlar değil, “hayati önemde”
olan dolarlar daha ön plandaydı. Tam
da bu ahlaksız düşünüş tarzına uygun
cevap verdi Zeybekçi.

“10 Haziran ile 20 Temmuz ara-
sındaki 2013 rakamları ile 2014 ra-
kamlarını kıyasladığımız zaman sa-
dece Irak ile ilgili yüzde 35 seviyesinde
bir gerileme var ihracatımızda. Top-
lamda baktığımız zaman yıl sonu iti-
bariyle biz bu gerilemenin toparla-
nacağını, yıl sonu itibariyle düşeceğini
öngörüyoruz ama varsayalım ki düş-
medi. Irak’ta kaybettiğimizi başka
ülkelerde kazanarak yüzde 10’luk
bir temmuz ayı ihracatı yakalıyoruz.
Irak’ta içinde olmak üzere bu rakam
var. Dolayısıyla biz yıl sonuna kadar
Türkiye, Irak’a olan ihracatını top-
lamda yüzde 35 ortalamayla düşü-
rürse, 2 buçuk milyar dolar ihracatın
geri gitmesini yani Irak’tan kay-
naklanan 2 buçuk milyar dolarlık
bir eksi yaşamasını bekliyoruz. Bunun
şu andaki Türkiye’nin temmuz ayı
rakamında gördüğümüz gibi Türkiye,
Irak’tan kaynaklanan öyle tersi olursa
ki öyle olmayacak. Çünkü Irak’ın
başka yerden ürünlerini, ihtiyaçlarını
tedarik etmesi mümkün değil, Irak’taki
tüketim alışkanlıklarındaki Türk mar-

kaları rekabet edilemez bir intiba ka-
zanmış durumda. Onun için böyle
bir avantajımız var.”

Zeybekçi’nin cevabı, AKP ikti-
darının, Arınç’ın da ilan ettiği gibi,
İsrail ile ticari ilişkilerini kesme ni-
yetinde olmadığını bir kez daha ortaya
koyuyor. Bırakalım kesmeyi, açığı
nasıl telafi ederiz peşindeler. Gazze
geceli gündüzlü bombardıman altında,
ölü sayısı 1500’ü aşmış, camiler,
okullar, hastaneler, çocuk parkları
bombalanıyor. İnsanlar ölülerini gö-
memiyor onlar hala alçakça paranın,
karın, ticaretin hesabını yapıyorlar.
İsrail’in Gazze’yi işgaline, Irak’ta
yaşanan çatışmalara insani nedenlerle
üzülmedikleri ortadadır. Ticarette 2,5
milyar dolarlık gerilemedir onların
asıl derdi. 

AKP; Halkların Kanı
Üzerinde Sermayeyi
Büyütme, Avantaj
Hesapları Yapıyor

Tek Irak’tan üç devlet yaratılmaya
çalışılıyor, insanlar katlediliyor, halk-
lar köklerinden sökülüp göçe zorla-
nıyor ama gözünü kar hırsı bürümüş,
aç gözlü Zeybekçi, “Türk markala-
rının rekabet edilemez bir güç” ka-
zanmasıyla böbürleniyor. Halkların
kanı üzerinde sermayeyi büyütme
planları, avantaj hesapları yapıyor.
Ticaretin düşmesine çok üzülüyorlar
tamamen kesilmesine ise tahammül-
leri hiç yoktur. Bunun için Arınç
“Ticari ilişkileri kesmek mümkün
değil” diyormuş demekki… 

Zeybekçi, müjdeli haber verir
gibi; “IŞİD krizinden etkilenen fir-
malar bayramdan sonra Irak’a geri
dönmeye başlayacaklar” haberini
veriyor. “Olaylar nedeniyle Irak’ı
tahliye eden bazı firmalar ülkeye
geri döndü. Bayramdan sonra yoğun
bir dönüş olacak. Yeni Irak inşa edi-

lecek, bunu yapan da Türkiye ola-
cak” diyor. Yani, halkların kanı, canı
üzerinde savaş zengini olacaklarının
müjdesini veriyor Zeybekçi. 

Boykot; İsrail’in
Yaptıklarını Musevilerin
Tamamına Mal Etmekmiş!
Siz Ticarete Devam Edin!
Filistinliler’in Canlarına
Mal Olsun Öyle mi?

“İsrail mallarını boykot” edilmesi
ve ticari ilişkilerin kesilmesi ihtimali
Ekonomi Bakanı’nı çileden çıkarmaya
yetiyor. Gazetecinin “Bazı İsrail
markalarının boykot edilmesini nasıl
karşılıyorsunuz?” sorusuna Zeybek-
çi,“Boykotla ilgili bazı şeyleri ka-
rıştırmamamız lazım. Bu zulme katkı
veren İsrailli şirket varsa, bunu boy-
kot edelim. Kalkıp da topyekün yap-
mayalım. Bunu nefret krizine tutu-
larak yapmayalım” diyor. Karıştırılan
bir şey yoktur. Halkın, İsrail’e sizin
alamadığınız tavrı almasından, Filistin
halkıyla dayanışmasını göstermesin-
den başka bir şey değildir. 

Zeybekçi, yüzü bile kızarmadan
hem “Şu anda Filistin’de çocukları
katleden, yaklaşık olarak 500’lü ra-
kamlara ulaşan, maalesef hepimizin
yüreğini dağlayan şu mübarek gün-
lerde devlet terörü uygulayan İsrail
devletidir. İsrail’deki bu katliamı, bu
cinayeti yapan İsrail devletini lanetle,

AKP’nin ne söylediğine değil, ne yaptığına bakın: Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi: “İsrail’e ambargo yapmaya gerek yok!”

Gazze’de Filistinliler Katledilirken AKP, 
Siyonist Sermayenin Bekçiliğini Yapıyor!



Amerikan Yahudi Komitesi 2004 yılında Tayyip Er-
doğan'a “cesaret karakteri” ödülü vermişti. Bu ödül
on yılda bir verilen bir ödül. Ödülün verilme nedeni,
İsrail Devleti için faydalı olması ve Yahudilerin
takdirini “hak etmesidir.” Bu amaca hizmet edenlere
verilen bir ödül. Tayyip Erdoğan İsrail'e hizmetlerinin
karşılığı olarak bu ödülü almıştı. Bu ödülü alırken
“Musevi düşmanlığı utanç verici bir akıl hastalığının
tezahürüdür katliamla sonuçlanan bir sapkınlıktır....”
diyerek atıp tutmuştu. Ardından 2009 yılında “one
minut” dedi. Sözde İsrail'e karşı savaş açtı... Ardından
Gazze'ye giden gemilere İsrail saldırdı, 9 insanı öldürdü.
O dönemde ödülü geri verip vermeyeceği sorulduğunda,
“ikisi ayrı şey” demişti. Ödülü geri vermedi. Tam bir
ödül budalası. Her gittiği yerde ödüller, nişanlar, övgüler
bekliyor. Katliam olmuş, ama o hala ödüle yapışmış,
vermiyor. 

AJC ödülü geri istiyor: "...Bizim ödülümüz, Yahudiler,

Amerikalılar ve daha barışçıl bir
dünya arzulayan insanlar için önem-
li olan konularda gerçek cesaret
gösteren ve duruşuyla Yahudi top-
luluğunun takdirini hak eden kişiler
içindir. Sizin şu anki duruşunuz,
medyada gördüğümüz kadarıyla, tiksindiricidir ve Ya-
hudilere olan saldırılarınız size bahşettiğimiz bu onuru
şüpheli hale getirmektedir...." (Jack Rosen, Amerikan
Yahudi Kongresi Başkanı.)

Tayyip bu mektubu alınca, pişkin pişkin, “alın ödü-
lünüzü başınıza çalın” dedi. Dünyanın gözünde rezil
olmuş, o hala üst perdeden konuşuyor. Elinden şekeri
alınmış çocuk gibi efeleniyor. Tayyip yıllarca İsrail'e
faydalı işler yapmış ki, ödülü geri istememişler. Biraz
yalpalayınca, “bahşettikleri” ödülü geri istediler. Yarın
bir gün hadi gel ödülü geri veriyoruz deseler, koşa koşa
gidip ödülü alacak kadar da onurunu kaybetmiştir. 

AMERİKAN YAHUDİ KOMİTESİ (AJC) TAYYİP ERDOĞAN’A
“BAHŞETTİĞİ” ÖDÜLÜ GERİ İSTİYOR! 
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nefretle kınıyoruz” diyor. İsrail mal-
larının boykot edilmesinin ve ticaretin
kesilmesinin yanlış olduğunu söylüyor
“Bunu yapanlar insan olamaz” diyor.
Peki, dostumuz, kardeşimiz dedikle-
rinizin katillerle ticaret yapanlar insan
olabilir mi? Hayır… İnsan değilsiniz,
gözü milyon dolarlardan başka hiçbir
şey görmeyen insan müsveddesisiniz.
Yıksın, yaksın, yerle bir etsin öldürsün
siz onları besleyin. Bu siyonizmin,
bu emperyalizmin soyguncu kültü-
rüdür. Sizde onların sadık destekçileri
ve uşaklarısınız. İsrail “mübarek gün-
lerde devlet terörü” uyguluyor di-
yorsunuz, peki, siz de en azından
“mübarek günlerde” ilişkilerinizi kes-
seydiniz. Kesmediniz, kesemediniz.
Siz sadece din tüccarlığı yapıyorsunuz.
Sizin dininiz de, imanınızda para.
Filistin’de halk bayramı, bombaların
altında ölülerini aramakla geçirdi.
Buna bile müsaade etmedi sizin  “5
milyar dolar seviyesinde dengeli bir

ithalat ve ihracatımız var” dediğiniz
Filistin halkın katili İsrail.

Boykot yapılırsa dünyada ve ül-
kemizde İsrail terörünü kınayan, tas-
vip etmeyen “Musevi vatandaşları-
mız” zarar görürmüş! Zeybekçi, Gaz-
ze’de insanlar ölsün, işkencelerden
geçirilsin, su, ilaç bulamasınlar, top-
raklarından göç etsinler ama “aman
dünyadaki ve Türkiye’deki Musevi
tekeller zarar görmesin!” diyor. Ser-
mayenin bekçi köpekliğini yapmaktan
başka hiçbir şey değildir bu. “İsrail
devletinin bu yaklaşımının Musevi-
lerin tamamına mal edilmesi
yanlış”mış. Filistinlilerin canlarına
mal edilebilir, onların canı kurban
olabilir öyle mi? Filistinlerin canının
bir kıymeti yok öyle mi?  Musevilerin
karını-zararını düşünüyorsunuz ama
Filistinlilerin canı, acıları, çektikleri
umurunuzda değildir. İşte saf tutmak,
taraf olmak buna denir. Dünyaya,
ülkemiz halklarına, Filistin halkına

yalan söylüyorsunuz. Safınız Filistin
halkının yanı değildir. Safınız siyonist
tekellerin yanıdır. Safınız emperya-
listlerin yanıdır. Siz Amerika izin
vermeden İsrail ile hiçbir ilişkinizi
kesemezsiniz. Siz ABD’nin de, si-
yonizmin de elinde kuklasınız. 

Utanın, halkımız katil İsrail’in
mallarını boykot çağrısı yapıyor, ço-
cuklar bile İsrail vahşetine tavır
alıyor, Filistin halkını destekliyor,
eylem yapıyorlar.  Siz halkların katili
emperyalizmin, Siyonizmin uşaklığını
yapmaya Filistin halkını bombalayan
uçaklara jet yakıtı satmaya, İsrail’in
her türlü ihtiyacını karşılamaya, ona
para kazandırmaya devam ediyor-
sunuz.

Ama halkların kanı üzerinden kar
hesabı yapan siz utanmazsınız! 

Bütün kirli planlarınızın hesabını
vereceksiniz!



Bayramın birinci günü Bursa’da
bayramlaşma törenlerine katılan Baş-
bakan Yardımcısı Bülent Arınç
ahlak ve kadınların iffetiyle ilgili ‘Ka-
dınlar iffetli olacak, herkesin için-
de kahkahalar atmayacak’ dedi.
Sanki yozlaşmanın yaratıcısı kendi-
leri değilmiş gibi bir süredir top-
lumdaki ahlaki yozlaşma olduğuyla
ilgili “Nerede yüzüne baktığımız
zaman yüzünü kaçıran iffet sembolü
kızlarımız” dedi.

Utanma duygusunun ne denli
önemli olduğunu bir hadisi kaynak
göstererek dile getiren Arınç, ‘Ahla-
ken bir geriye gidiş var. Haya me-
selesi çok önemlidir. Haya yani utan-
ma duygusu. Hadis-i şerif öyle diyor.
Haya güzeldir, kadında olsa daha gü-
zeldir. Haya yalnız kadın için değil,
erkek için bütün mahlukat için de
önemlidir. Nerede öyle yüzüne bak-
tığımız zaman, yüzü hafifçe kızara-
bilecek, boynunu öne eğecek, gözü-
nü bizden kaçırabilecek iffet sembo-
lü, haya sembolü kızlarımız? Ham-
dolsun burada çok var da Allah bü-
tün yavrularımıza bunu bağışlasın.
Çünkü hadis öyle diyor. Utanmı-
yorsan ne istiyorsan yap. Ne isti-
yorsan yapacaksın önce utanma duy-
gusunu atacaksın. Ama atamayaca-
ğız, utanacağız arkadaşlar’ dedi.

Mahallelerde yozlaşmaya karşı
mücadele ettiği için operasyonlar
düzenleyen, devrimcileri onlarca yıl
hapis yatıran onlar değilmiş gibi ko-
nuşabilecek kadar utanmaz ve na-
musuzdur AKP ve onun bakanları. 

Hasan Ferit’i katleden mafya ve
uyuşturucu çetelerini kollayan AKP
iktidarıdır.

AKP bizlere ve kadınlarımıza
ahlak dersi veremez. Daha 14 yaşında
bir kız çocuğuna tecavüz eden Akit
yazarı Hüseyin Üzmez’i sahte Adli

Tıp raporuyla tahliye eden bu ikti-
dardır. İftar saati programında "Ha-
milelerin sokağa çıkması terbiye-
sizliktir" diyen Avukat Ömer Tuğrul
İnançer’i TRT-1'e çıkarabilecek ka-
dar kadına düşmandır.

Esas olarak da bunlar; her ne ka-
dar namustan, iffetten, ahlaktan bah-
setseler de birer sapıktırlar. Kadınları
cinselliğinin dışında bir insan olarak
düşünemezler. Kadın onlar için çocuk
doğuran ve cinsel ihtiyaçlarını gi-
derdikleri varlıklardır.  “Kadın erkek
için yaratılmıştır” derler... Başka tür-
lü göremezler kadını.

AKP için kadın evinde oturan, ye-
mek yapan, çocuklarına bakan, eşi-
ne hizmet eden ve devletine boyun
eğen ikinci sınıf bir bireydir. İşte ka-
dının böylesine değersiz kılınmaya
çalışıldığı bir noktada her gün 3 ka-
dınımızın öldürüldüğü, her üç ka-
dından birinin şiddete maruz kaldı-
ğı, tacizin, tecavüzün, cinsel istis-
marın yaratıcısı AKP’dir.

Bülent Arınç’ın bu iffet açıkla-
masından sonra AKP iktidarının 10
yıllık iktidarı dönemindeki fuhuş
karnesine bakıldığında fuhuş 3 kat ar-
tarak fuhuş yapan kadın sayısı 300
bini buldu. İçki tüketimi, uyuşturu-
cu kullanımı çok küçük yaşlara düş-
tü. Tüm bunların sorumlusu maka-
mında oturanın dilinden dökülen ya-
lanlara bakan onları iffetli sanır.
Oysa ağızlarından çıkan her kelime
yalandır, riyadır.

Yozlaşmayı yaratan bu sisteme
hizmet eden AKP'liler, kadınların
iffetiyle ilgili konuşacak en son ki-
şilerdir.

Çünkü kendi iktidarlarını koru-
mak, emperyalizmin çıkarlarını ko-
rumak için insanların yozlaşmasını,
düşünmeyen, sorgulamayan bireyler
haline dönmesini isterler.

Bilirler ki halk yaptıklarını sor-
gulamaya başlarsa ayakkabı kutula-
rını dolduramazlar, rüşvet, yolsuzluk
yapamazlar. Bunun için haftalardır
yozlaşmaya karşı mücadele eden
devrimcilere polisiyle, gazıyla, sal-
dırıyor. Çeteleri, kadın satıcılarını ko-
ruyorlar. Yozlaşmaya karşı müca-
dele eden devrimcileri yıllarca ha-
pishanelerde yatırıyor, müebbet ha-
pis cezasıyla yargılıyorlar. 

Ama bu yaptıkları nafile, dev-
rimciler var olduğu sürece yozlaş-
maya karşı mücadele tüm hızıyla de-
vam edecek. Pislik yuvalarını kuru-
tacak, pisliği yayanların sonunu ge-
tireceğiz.

Sonuç Olarak;
1- Yozlaşmanın yaratıcısı AKP ik-

tidarı kadınların ahlakıyla ilgili en son
konuşacak kişilerdir. 

2- Yozlaşmaya karşı mücadelede
devrimcilerin yanında olup hep bir-
likte fuhuşa, kumara, uyuşturucuya
karşı mücadele etmeliyiz.

3- Yozlaşmayı kökünden kurut-
mak için yozlaşmanın yaratıcısı bu fa-
şist iktidarı devirip halk iktidarını kur-
mak için mücadeleyi büyütmek ge-
rekiyor.

Düşmanı
Halk

AKP

Yozlaşmayı Büyüten, Yayılmasını
Sağlayan Irz Düşmanı AKP

Ahlak Polisliğine Soyunuyor!
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Gazi Halk Meclisi:
“Biz Gazi Halkıyız,
Ancak Birleşirsek
Kuvvetli Oluruz”

İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde 2
Ağustos’ta, Gazi Halk Meclisi’nin
önünde halk toplantısı yapıldı. Halk
toplantısının amacı 4 gündür Çayan
Mahallesi’nde başlayan ve Gazi Ma-
hallesi’nde çete saldırısına dönüşen
süreci tartışmaktı. Halk Meclisi’nin
yaptığı açıklamada: “Saldıranlar, çay
bahçelerimizi yakanlar aşağıda top-
lananlar çetecilerdir. Çetecilere ma-
hallemizi terk etmeyeceğiz… O gün
gece 01.00’e kadar polisle çatışma
devam etti. HDP’ye yönelik hiçbir
şeyimiz olmadı. Aksini iddia eden
varsa gelir Halk Meclisi önünde top-
lantı yapar hesabını veririz. HDP’li
ve BDP’li olduğunu iddia eden kişilere
tek bir çakıl taşı atmadık. Aksini iddia
eden olursa Gazi Halk Meclis’i önünde
hesabını veririz” denildi.

Daha sonra 31 Temmuz günü ya-
pılan saldırı anlatıldı. Linç edilmek
istenen iki Halk Cepheli saldırganların
elinden alındığı zaman o kitle silahlarla
Halk Cephelilere ve halka saldırmaya
başladı ve İbrahim Öksüz’ün bu şekilde
öldürüldü. İbrahim Öksüz üzerinden
yalanlarla Halk Cephesi’nin karalan-
mak istendiği, İbrahim’in Şırnaklı ol-
duğunu anlatarak Kürt halkının kış-
kırtılmak istendiği, İbrahim Öksüz’ün
Karabüklü olduğu ve vurulduğu yer
ortaya çıkınca başarılı olunamadığı
vurgulandı.

ESP’nin açıklaması ve Etkin Haber
Ajansı’nın 1 Ağustos akşamı vurulan
Mustafa Ceylan hakkındaki yaptıkları
haber için de şunlar söylendi: “Birisi
alnından, birisi bacaklarından vurulan
arkadaşlar ESP’liymiş. Dün de alnın-
dan vurulan bu arkadaş, akşam 22.30’a
kadar bizimle beraber polise karşı ça-
tışmıştır. Bu akşama kadar ESP’liler
ısrarla bu arkadaşı ve bacağından vu-
rulan arkadaşı bizim vurduğumuzu
söylüyorlar. Buna ilişkin bir açıklama

yapmayacağız ispat edin veya etmeyin
diye. Çünkü böyle bir şey yok... ESP
yalan söylüyor. Biz kimseyi vurmadık.
Kimseyi vurduğumuzu açıklamadık.
Açıkladığımızı iddia edenler kiminle
görüştüklerini açıklamazlarsa, O gör-
üştükleriyle ne konuştuklarını açıkla-
mazlarsa alçaktırlar, provokatördür-
ler… ESP sol provokatörlerin başını
çekiyor. Ama sol içi şiddetten nema-
lanmaya kalkmasın buna izin verme-
yeceğiz” denildi. 

Saldıran Çeteler,
Himaye Eden HDP!

Gazi Halk Cephesi 1 Ağustos’ta
bir açıklama yaparak, bir insanın çeteci
Şerafettin tarafından kaçırılması üze-
rine yürüyüş kararı aldıklarını duyurdu.
Açıklamada; “Yürüyüş çağrısı yapan
arkadaşlarımıza, HDP seçim irtibat
bürosundan çıkan yaklaşık 50-100 ki-
şilik çeteci bir grup saldırıp linç etmeye
çalışmışlardır. Yoldan geçen halktan
insanların Halk Cephelileri sahiplen-
mesini hazmedemeyen çeteciler (isim-
lerini bildiklerimiz de var) linç ettikleri
kadın arkadaşımızı elektro-şok ciha-
zıyla bayıltmışlardır. Daha sonra der-
neğin önünde toplanan yüzlerce insa-
nımızın üzerine ateş ettiler. Bu ateş
sırasında İbrahim Öksüz dahil 5 kişiyi
vurdular. Vurdukları İbrahim Öksüz
hayatını kaybedince “Halk Cephesi
Şırnaklı İbrahim’i katletti” yaygarası
ve iftirasıyla Kürt halkını bize karşı
kışkırtmaya çalıştılar. Tabi başarılı
olamadılar… Çünkü tarihimiz boyunca
da, 3 gündür ne HDP’ye ne de HDP’li-
lere tek bir kurşun sıkılmamıştır. İlan
ediyoruz İbrahim Öksüz’ü vuran bu
çetelerdir!” denildi. 

Halkın Üzerine Atılan
Her Bir Merminin
Hesabını Vermeliler!

TAYAD'lılar 4 gündür BDP’nin
halka ve devrimcilere yaptığı saldırıları
dile getirmek ve BDP’yi sorumluluğa
davet etmek için 1 Ağustos günü
“Katil Devlet ile Barışanlar Devrimci

Kanı Döküyor Saldırılara Son Verin”
pankartı astı.  

Çeteler Halka
Hesap Verecek!

Ankara Halk Cephesi 2 Ağustos
günü, 16 yaşında Gazi Mahallesi'nde
çeteler tarafından katledilen İbrahim
Öksüz için Güvenpark’ta basın açık-
laması yaptı. Yapılan açıklamada; “Ta-
rihimizde her türlü ahlaksızlığa, sal-
dırıya karşı bir olup direndik, yine
direneceğiz… Birol Karasu, Hasan
Ferit Gedik olup 16'sında kurşunlanan
İbrahim'in ve yaralanan tüm arkadaş-
larımızın hesabını çetelerden Halkın
Adaleti ile soracağız” denildi. 

Saldırılar Mücadelemizi
Engelleyemez!

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi 1 Ağus-
tos’ta 20-25 kişilik bir grup tarafından
taranması ile ilgili 3 Ağustos günü
basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada camların, ay-
dınlatmaların kırıldığı, duvarların hasar
gördüğü belirtilerek saldırıyı gerçek-
leştirenlerin duvara YDG-H yazdıkları
vurgulandı.

Açıklamayı Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi ailelerinden Mustafa Kalebaşı
okudu. Açıklamada; “Bu saldırıyı ger-
çekleştirip, YDG-H yazılamaları yapıp,
sloganlar atanlar uyuşturucu ile ilgili
mücadele ettiklerini söylemiyorlar
mıydı? Uyuşturucu ile mücadeleden
anladıkları, şehidimizin adının geçtiği
savaş ve kurtuluş merkezimizi kur-
şunlamak mı? Bu saldırı, mahallede
insanlarımızı zehirleyen devlet destekli
uyuşturucu çetelerin önünü açıyor”
dedi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı
açıklamada sık sık sloganlar atılarak
Gazi Mahallesi’nde uyuşturucu çete-
lerine geçit verilmeyeceği bir kez daha
haykırıldı. Açıklamanın ardından ço-
cuğu Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde
tedavi gören bir gencin babası saldırıyı
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kınayarak, gençleri bu bataklıktan kur-
tarmak için verilen mücadelenin her
zaman devam edeceğini söyledi.

Polisleri Gazi’de Komplo
Kurmaya Çalışıyor

Gazi Mahallesi’nde yaşanan son
süreçteki olaylardan kaynaklı, mahal-
ledeki çeteleri korumak için mahalleyi
abluka altına alan polisler, gece Halk
Cephelilerin evlerine, evlerinin önüne
gidip baskı yapmaya devam ediyor.

3 Ağustos’ta, gece 04.00 sularında
Halk Cephesinin çevresinden bir in-
sanın evine gidip dernek çalışanı olan
bir kişiyi aramaya geldiklerini söyle-
yerek evde terör estirdiler. Aradıkları
kişiyi o evde bulamayan katiller bi-
nadaki başka bir eve girerek “aradıkları
kişinin burada olduğunu” iddia ettiler.
Ancak girdikleri hiçbir evde bahset-
tikleri kimse olmamasına rağmen polis,
aramalarına devam etti. Gazi Halk
Cephesi: “Katillere Bir Kez Daha Bu-
radan Sesleniyoruz: Arkadaşlarımızla,
Dostlarımızla, Çevremizdeki İnsanlara
Saldırmaktan Vazgeçin! Baskılara,
Komplolara Boyun Eğmeyeceğiz!”
uyarısında bulundu. 

Katil Polis
Mahalleden Defol!

İstanbul’un Çayan Mahallesi'nde
3 Ağustos 2014 tarihinde sabaha karşı
AKP’nin katil polisi evlere girerek
baskın yapmıştır. Halk Cepheliler;
"Burası Çayan, bizi sindiremezseniz,
mahallemizi ve derneklerimizi savun-
maya devam edeceğiz" sözleriyle ma-
hallelerini sonuna kadar savunacak-
larını bir kez daha ifade ettiler. 

KEC: Gün Devrimcilere
Saldırı Günü Değil!

Kamu Emekçileri Cephesi 4 Ağus-
tos 2014 günü, 29 Temmuz’da Çayan
Mahallesi’nde Halk Cepheliler'e yö-
nelik saldırılara ilişkin bir açıklama
yaparak; “Kürt milliyetçi hareket sal-
dırılarına son vermelidir. Devrimci
kanı dökmek suçtur. Sol içi sorunların
çözümü diyalogdur. Sol içi ilişkilerde
şiddet kullanmak hiçbir şekilde meş-
rulaştırılamaz. Kendine sol, ilerici,
devrimci diyen kesimler bu sorunu

kendi dışlarında göremezler. Sorum-
luluk üstlenmeli, açık ve net biçimde
devrimci bir kuruma yönelik silahlı
saldırı boyutuna varan saldırganlığa
tavır almalıdırlar” ifadelerine yer verdi. 

Kürt Milliyetçileri
Sarıgazi'de de Saldırdı

İstanbul Sarıgazi'de 30 Temmuz’da
Kürt milliyetçi hareketinden yaklaşık
200 kişilik bir grup silah, havai fişek,
ses bombası, molotof, satır ve taşlarla
Sarıgazi Haklar Derneği’ne saldırdı.

Saldırı sırasında dernekte bulunan
Halk Cepheliler derneğin içerisine ba-
rikat kurarak kendilerini savundular.
Kürt milliyetçileri derneğin camlarını
kırdıktan sonra açık olan balkon ka-
pısından içeriye molotof attılar. Bu
sırada derneğin hemen karşı tarafında
bulunan Sarıgazi Cemevi’nde bulunan
mahalle halkının saldırıya tepki gös-
termesinin ardından bu sefer cemevine
ses bombası ve taş attılar.

Yaşanan bu saldırının ardından
TOMA, akrep ve çevik kuvvet Sarıgazi
Haklar Derneği’nin yakınına gelerek,
saldırıya tepki gösteren halka saldırdı.
Derneğin içerisine tazyikli su sıkarken
diğer yandan da derneğin içerisine
gaz bombası attılar. Atılan gaz bom-
balarından kaynaklı Halk Cepheliler
çatıya çıktılar. AKP'nin katil polisi
çatıda kendilerini savunmaya çalışan
Halk Cephelilere burada da tazyikli
su sıkarak aşağı düşürmeye çalıştı.
Aşağıda olan Halk Cepheliler ve halk
hep birlikte barikatlar kurarak mahal-
leden polisi kovdu.

Bu direniş saatler sürerken Kürt
milliyetçileri ellerinde silahları ile po-
lisin halka saldırısını izledi. Polis ma-
halleye saldırırken cemevinin bahçesine
de gaz bombası atarak mahalle halkının
direnişini kırmak istedi.

Kürt milliyetçilerinin bu saldırısı
sırasında Ebru Karakuş ve Burak isimli
Halk Cepheliler yaralanarak hastaneye
kaldırıldılar. Yaralanan Halk Cephe-
liler’in son olarak sağlık durumları
iyi olduğu, tedavileri yapılarak taburcu
edildikleri öğrenildi.

Yaşanan bu saldırılar sonrasında
halk, Cepheliler'i sahiplenmek için
dernek önünde toplandı. Kürt milliyetçi
hareketin bu saldırısını halka teşhir

etmek için Halk Cepheliler mahallede
bir yürüyüş gerçekleştirdi. Dernek
önünden başlayan yürüyüşe 500 kişi
katıldı. 

Demokrasi Caddesi'nin başına kadar
yapılan yürüyüşün ardından aşağıda
ellerinde uzun namlulu silahlar, satır
ve molotoflarla bekleyen yaklaşık 50
kişilik grup gözüktü. Halk Cephesi'ni
temsilen bir kişi yanlarına giderek
kendileri ile görüştü. Bu görüşmede
derneğe yapılan saldırıyı protesto
etmek için bu yürüyüşün yapıldığı,
eğer kendilerinin de kurumsal olarak
bu saldırıyı kınıyorlarsa ortak yürü-
nebileceği önerisi yapıldı. Bu konuşma
daha sürerken Kürt milliyetçileri, cadde
başında bekleyen Halk Cephelilerin
üzerine havai fişekler ile saldırıya
başladı. Saldırı sırasında silahlar da
kullanılırken sokakta olan halka da
saldırıldı. Saldırıyı engellemeye çalışan
mahalle halkından yaşlı bir kişi Kürt
milliyetçileri tarafından dövülürken,
basının görüntü alması Kürt Milliyet-
çileri tarafından engellendi. 

Yaşanan bu saldırıya karşı kendi-
lerini savunma temelinde karşılık veren
Halk Cepheliler, Sarıgazi Halklar Der-
neği tarafına çekildi. Halk Cephesine
sempati duyan bir kahve ise Kürt mil-
liyetçileri tarafından molotoflanarak
yakıldı. Derneğin çevresine güvenlik
amacıyla barikatlar kurulurken Kürt
milliyetçilerinin geri çekilmesi ile bir-
likte polis TOMA ve akrepleri ile
Halk Cepheliler'e ana cadde üzerinden
saldırdı. Mahalle içerisine giremeyen
polis derneğe giden yolların başında
bekledi. Sarıgazi halkı ve Halk Cep-
heliler sabaha kadar derneklerini ve
mahallelerini korumak için dernek
önünde nöbet tuttular.

Sarıgazi'de Provokatörler
Halk Barikatına Çarptı!

Sarıgazi Halk Cephesi 1 Ağustos'ta
açıklama yaparak "Nurtepe-Çayan ma-
hallesinde Halk Cephelilere saldıran
Kürt milliyetçileri, bu saldırılarına 30
Temmuz günü Sarıgazi Haklar Der-
neği’ni de ekledi. Ancak Halk Cep-
heliler omuz omuza vererek, devrimci
hareketin onurlu tarihine yakışır bir
şekilde derneklerini ve mahallelelerini
savundular" denildi.
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ABD’ye, AKP’ye Tek Taş
Atmayanlar Devrimcilere
Kurşun Yağdırıyor

1 Mayıs Mahallesi’nde sol içi pro-
vokasyon halka teşhir ediliyor. 4 Ağus-
tos 2014 Pazartesi günü 3001 Caddeye,
cemevi çevresine ve Çeşme Durağı’na
toplamda altı tane ozalit asıldı.

“ABD’ye, AKP’ye Tek Taş Atma-
yanlar Devrimcilere Kurşun Yağdırıyor
/Halk Cephesi”, “Sol İçi Çatışma
Değil, Devrimcilere Çete Saldırısı Var
/Halk Cephesi” yazılı ozalitlerden üçer
tane asıldı. Çalışmalar boyunca solun
saldırıları halka anlatıldı.

Çayan:
Saldırıların Sorumluları
Açığa Çıkartılmalı

Çayan Mahallesi’nde 1 Ağustos’ta
HDK’nın (Halkların Demokratik Kon-
gresi) yapmış olduğu saldırılarla ilgili
esnaflarla toplantı yapıldı. Yapılan ko-
nuşmalarda mahalleye yapılan saldı-
rıların sorumluların açığa çıkartılması
istendi. Toplantıya 80 kişi katıldı.

Saldırılara Karşı Birlikte
Mücadele Edelim!

İstanbul’un Çayan Mahallesi’nde
4 Ağustos’ta da, Halk Cepheliler halk
toplantısı yaparak mahalleye yapılan
saldırıları anlattı. Yapılan konuşmalarda
“Bu saldırı ile bizim değerlerimize
küfür edilmiş, onlarca insanımız ya-
ralanmıştır, esnaflarımızın iş yerleri
talan edilmiştir, evlerimize silahla gi-
rilmiştir. Mahallemizdeki bu saldırılara
karşı halk komitesi kuralım” dendi.
100 kişinin katıldığı halk toplantısında
Halk komitesi kurma kararı alındı.

Basına ve Halkımıza
31 Temmuz Gazi Mahallesi'nde

çete saldırısı sonucu hayatını kaybeden
İbrahim Öksüz'ün ölümünden kimi
basın-yayın organları tarafından so-
rumlu tutulmaktayız.  Hatta maalesef
kendine sol diyen siyasetlerin sitele-
rinde dahi İbrahim Öksüz'ü bizim kat-
lettiğimiz söylenmektedir.

31 Temmuz günü Karayolları Ma-
hallesi'nde Halk Cephelilere gözdağı
vermek için Oğuz Artık isimli bir
genç çeteler tarafından kaçırılmış,

buna karşılık olarak Eski Karakoldan
Dörtyol'a yürüyüş yapmak isteyen
Halk Cephelilere çeteler saldırmıştır.
Bu saldırıda iki Halk Cepheli linç
edilmek istenmiş, birisi elektroşok ci-
hazıyla bayıltılmış ve gasp edilmiştir.
Duruma müdahale etmeye giden Halk
Cephelilere ise çeteler kurşun yağdır-
mıştır. İbrahim Öksüz bu kurşunlarla
vurulmuştur.

İbrahim Öksüz, Karabüklü yoksul
bir ailenin çocuğudur. Ailesi ise Yü-
rüyüş Dergisi okuru olan ve zaman
zaman Halk Cephesinin kurumlarına
gidip gelen insanlardır. Tüm mahalle
tarafından tanınan, Gazi'nin yoksul
sokaklarının yoksul evlerinden birinde
büyüyen bir halk çocuğudur. Cenazesi
de yine Halk Cephelilerin ve mahal-
lelilerin dayanışmasıyla kaldırılmıştır.
Ailesi polis tarafından korkutulduğu
için cenazesi direk memleketine gön-
derilmiş, mahallesine helallik almaya
bile getirilememiştir.

İBRAHİM ÖKSÜZ'ÜN KATİLİ
ÇETELERDİR! HESABINI SORA-
CAĞIZ!

HALK CEPHESİ
6 Ağustos 2014 

İnsanlarımıza Silah
Sıkanların Devrimcilikle
Alakası Yoktur!

1 Ağustos Armutlu ve Gazi ma-
hallelerinde yaşanan çete ve polis sal-
dırılarına karşı Armutlu'da yürüyüş
yapıldı. Gazi Mahallesi’nde son 2 gün-
dür süren ve 14 yaşındaki bir çocuğun
ölümüne sebep olan saldırılar protesto
edildi. Cemevi önünde başlayan yü-
rüyüşe 45 kişi katıldı. Yürüyüş boyunca,
saldıran çetelere destek verenin polis
olduğu haykırıldı. Yürüyüş boyunca
hesap soran sloganlar atıldı. Ayrıca
çekilen ajitasyonlarda “bilinçli olarak
mahallelerimize uyuşturucu sokulduğu
ve buna polisin izin verdiği” vurgulandı.
Köyiçi Meydanı’na gelindiğinde açık-
lama okundu. Açıklamada silah sıkanın
çete olduğu; ama polisin destek verdiği
vurgulandı. Son 1 haftadır süren ken-
dine sol diyen örgütlerin Halk Cephe-
si'ne saldırısı halka anlatıldı. Dernek-
lerimizi yakanların, silah sıkanların,
insanlarımıza silah sıkanların hiçbirinin
devrimcilikle alakası yoktur denildi

ve açıklamanın ardından eylem atılan
sloganlarla bitirildi.

Saldırılara Çayan
Halkından Cevap:
Çayan Cephedir,
Mücadeledir!

29 Temmuz günü HDP’liler Çayan
Mahallesi’nde stant açma meselesini
bahane edip Halk Cepheliler'e ve ma-
halle halkına saldırmış, onlarca kişiyi
çeşitli yerlerinden taş, sopa, molotof
ve ses bombalarıyla yaralamışlardı.
Çayan’da başlayan bu saldırılar Ok-
meydanı, Gazi ve Sarıgazi’de Halk
Cepheliler’e saldırı ve dernekleri mo-
lotoflarla yakmak gibi organize bir
şekilde devam etti.

Bu saldırılara karşı Çayan halkı, 3
Ağustos günü 1100 kişiyle bir yürüyüş
düzenledi. Düzenli kortej eşliğinde
Çayan sokaklarını adımlayan ve dil-
lerinden umudun sloganlarını düşür-
meyen halk, dost bildiklerine de ma-
hallenin sahiplerinin kim olduğunu
bir kez daha göstermiş oldu.

Yürüyüş esnasında mikrofondan
sık sık yaşanan saldırılar anlatıldı.
Kortejin önünde taşınan iki pankart
vardı: “Devrimcilere ve Halka Sal-
dırmak Suçtur”, “Çayan Cephedir Mü-
cadeledir.” Sokullu Caddesi’ne çıkıl-
dığında ise oturma eylemi yapıldı. 

DİH: Devrimcilere
Saldırmak Çeteciliktir!

Devrimci İşçi Hareketi, 29 Tem-
muz akşamı Nurtepe Çayan Mahal-
lesi’nde HDP tarafından Halk Cep-
hesi örgütlülüğüne yönelik başlayan
saldırılarla ilgili 2 Ağustos’ta bir ba-
sın açıklaması yaptı. Açıklamada:
“Kürt Milliyetçi Hareket saldırıları-
na son vermelidir. Devrimci kanı
dökmek düzene hizmet etmektir,
suçtur. Sol içi sorunların çözümü di-
yalogdur. Sol içi ilişkilerde şiddet
kullanmak hiçbir şekilde meşrulaştı-
rılamaz… Kendine sol, ilerici, dev-
rimci diyen tüm kesimler bu sorunu
kendi dışlarında göremezler. Sorum-
luluk üstlenmek, açık ve net biçimde
devrimci bir kuruma yönelik silahlı
saldırı boyutuna varan saldırganlığa
tavır almalıdır” denildi.
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DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR!



Kurumlarımızı, insanlarımızı, yakarak, molotoflayarak, kurşunlayarak
Cepheliler’i sindiremezsiniz. Saldırılarınız karşısında halkın barikatı var.

Bu barikatı aşamazsınız.
Cephe halktır! Halk Cephe’dir!



2 Ağustos tarihli Evrensel Gaze-
tesi’nde İhsan Çaralan'a ait 'Ortada
bir gruplar arası çatışma yoktur'
başlıklı bir yazı yayımlandı. 

Yazının başlığına bir diyeceğimiz
yoktur. Zira meselenin gruplar arası
veya sol içi bir çatışma olmadığı
noktasında hemfikiriz ancak, yazının
içeriği için aynı şeyleri söyleyeme-
ceğiz. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki ne
İhsan Çaralan, ne Evrensel Gazetesi,
ne de yayının sahibi EMEP'ten tara-
fımıza yöneltilmiş bir soru olmamıştır.
Siyasi ahlak gereği ve gazetecilik
ahlakının gereği bir konu hakkında
fikir belirtmeden önce muhatapları
dinlenir. Ancak İhsan Çaralan hiç
çekinmeden hakkımızda suçlayıcı
hatta tecrit edilmemiz yönünde çağ-
rılar yapmaktadır. Bize sormak gereği
bile duymayan Çaralan belki ger-
çekleri bir de bizden dinlemek ister
diye anlatıyoruz. 

1. İhsan Çaralan “Halk Cephesi
mensuplarının HDP standına gidip,
standı dağıttıklarını” söylüyor. 

BU DOĞRU DEĞİLDİR!

Gerçek; Halk Cephesi üyeleri

HDP standına gidip Çayan Mahalle-
si’nin hukukunu anlatmak isterken
HDP üyeleri önceden getirdikleri de-
mir sopalar ve muştalarla saldırarak
insanlarımızı kanlar içinde bırakmıştır. 

2. İhsan Çaralan “Halk Cephe-
si'nin siyaset yasağı uyguladığını”
söylüyor. 

BU DOĞRU DEĞİLDİR!

Gerçek; Halk Cephesi'nin uygu-
ladığı bir siyaset yasağı
yoktur. Nasıl ki başka bir örgütün
kurumuna gidip burada siyaset ya-
pacağım demek saçmaysa bir örgüt-
lülüğün hakim olduğu bir mahallede,
gidip örgütlü bir kitle üzerinden pro-
paganda yapmaya çalışmak da ahlaki
değildir. Bunun adı düpedüz emek
hırsızlığıdır. Kaldı ki bu tavır eleşti-
rilebilir, farklı platformlara taşınabilir.
Ancak fiziki bir saldırı örgütlenmiş
ve bu saldırıda silah, bomba, molotof,
bıçak kullanılmıştır. 

3- Çaralan, 'Mahalle halkını te-
rörize edip boyun eğmeye, koyduğu
kurallara uymaya zorlamaktadırlar'
diyor. 

Bu suçlamaya cevap verme gereği
duymuyoruz. Halk Cephesi'ne karşı
açık ki bir düşmanlığı vardır İhsan
Çaralan'ın. Bu tür sözler düşmanın
ağzından devrimcilere karşı söylenen
demagojilerdir. Çaralan, zahmet edip
Çayan Mahallesi’ne gitme gereği
duysa bu sorularına Çayan halkı ge-
rekli cevabı verecektir. Günlerce ya-
şanan saldırılarda Çayan halkı çete

yöntemleriyle silah kullananların de-
ğil, ilkelerinden taviz vermeyen Halk
Cephesi'nin yanında durarak da cevap
vermiştir aslında. 

4. Yazısının sonuna doğru İhsan
Çaralan bir çağrıda bulunmuş: 'Halk
birleşirse nihai olarak karşı ko-
nulabilir' diyor. 

Yanlış anlaşılmasın, bu çağrı fa-
şizme, oligarşiye veya emperyalizme
karşı bir çağrı değildir. Bu çağrı dev-
rimcilere karşı yapılmış bir çağrıdır.
Devrim iddiasından uzaklaşanlar,
devrimi büyütmek için değil, dev-
rimcilere karşı cephe oluşturmak için
çağrı yayınlıyorlar. 

Yine 2 Ağustos tarihli Evrensel
Gazetesi’nde, yazarı Ayhan Bilgen'in
'Kimsenin Yanlışı Yok Sanki' baş-
lıklı yazısında bizim provokasyon
ortamına katkı sağlayacak açıklamalar
yaptığımız söyleniyor. Halk Cephe-
si'nin saldırıların yaşandığı ilk gün
yayınladığı talimatları okumasını tav-
siye ederiz Ayhan Bilgen'e. Halk
Cephesi olarak tarihimizde sol içi
şiddet ortamına çanak tutacak tek
bir örneğimiz yoktur. Olmayacaktır
da. Çayan Mahallesi’nde üzerimize
kurşun yağarken bile silahlarımızı
elimize almadık. Taşlarla kendimizi
savunmaya çalıştık. 

Evrensel Gazetesi bu art niyetli
haberlere son vermelidir. Kendilerini
gazetecilik ahlakını yerine getirmeye,
doğrulara davet ediyoruz. 

HALK CEPHESİ 

Evrensel Yazarları İhsan Çaralan ve Ayhan Bilgen’e

DOĞRU BİR TESPİT, YANLIŞ BİR AÇIKLAMA
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14 Ağustos’ta İstanbul Kartal Ad-
liyesi’nde Hasan Ferit Gedik’i kat-
leden çetelerin yargılandığı mahkeme
görülecek. Halk Cephesi bu mahke-
meyi çetelerin yargılandığı bir mah-
kemeye dönüştürme çağrısı yaptı.
Bu amaçla Anadolu’nun dörtbir ya-
nında çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL
Türkülerimizi Hasan
Ferit İçin Söyleyeceğiz

Kartal: Kartal’da 12 Ağustos’ta
yapılacak olan Hasan Ferit İçin Adalet
Konseri çalışmaları devam ediyor.

-26 Temmuz günü Kartal Mey-
danı’nda bir araya gelen Halk Cep-
heliler bildiri dağıtımı yaparak kon-
sere çağrı yaptılar. 35 kişinin katıldığı
dağıtımda 3 bin bildiri dağıtıldı.

-1 Ağustos’ta Kartal Merkez’de
konsere çağrı afişlerinden 250 tane
asıldı.

-2 ve 3  Ağustos’ta Kartal Kurfalı
ve Yakacık Mahallelerine 150 afiş
asıldı. Bankalar Caddesi’nde masa
açıldı. Grup Yorum önlükleri giyen
Halk Cepheliler sesli çağrılar ve da-
ğıttıkları bildirilerle Kartal halkını
yapılacak konsere çağırdılar. 

-5 Ağustos’ta Kartal Bankalar
Caddesi’ne masa açıldı. 8 kişinin
katıldığı çalışmada 300 bildiri dağı-
tıldı.

İkitelli: İkitelli: Yozlaşmaya karşı
mücadele ve Hasan Ferit’in mahke-
mesine çağrı için 2 Ağustos günü
İkitelli’de yürüyüş düzenlendi. Pan-
kartlar ve Birol Karasu’nun resmi
taşınan yürüyüşte ayrıca 1. Sokakta
bulunan bir binadan Hasan Ferit’in
resminin olduğu ‘Hepimiz Ferit’iz
Öldürmekle Bitmeyiz’ pankartı asıldı.
Yürüyüş saat 18.30’da sloganlar ve
alkışlarla başladı. Yürüyüş başlarken
çetecilere özenen ve yaşları 17-18
olan bir grup kitleyi provoke etmeye
çalıştı. Gruba müdahale edildikten
sonra yürüyüşe devam edildi. Kortej

Mehmet Akif Mahallesi’ni dolaşarak
1. Sokağa geldi. Filistin direnişini
selamlayan sloganlarını da atan yü-
rüyüş korteji, ‘5. Kat’ denilen ve
daha önce uyuşturucu satıcılarının
mekan edinmeleri nedeniyle uyarılan
kahvenin önüne gelindi. Burada ko-
nuşmalar yapılarak mahallede uyuş-
turucuya karşı bedeli ne olursa olsun
mücadele edileceği vurgulandı. İn-
sanların da katılımıyla gittikçe artan
kitle yürüyüşüne devam etti. 

Kitle, cemevinin önünden geçerek
‘İkitelli Gençlik Komitesi’nin hazır-
lamış olduğu ‘Birol Karasu Köşe-
si’nde yürüyüşünü sonlandırdı. Bu-
rada okunan açıklamada mahallele-
rimizde yaygınlaştırılan uyuşturucu
ve yozlaşma politikasının bizzat AKP
tarafından sürdürüldüğüne vurgu ya-
pıldı. Çetelerin bugüne kadar sayısız
saldırılarına karşı bedel ödeme pa-
hasına mücadele edildiği, ve bu so-
runun düzenin yarattığı, devrimle te-
mizlenecek bir sorun olduğu anlatıldı.
Ayrıca devlet destekli çetelerle sa-
vaşıldığı gibi son 1 haftada ‘dost’
denilen ve kendine ‘sosyalist’ diyen
kurumlarında çetelerle birlikte sal-
dırıları da anlatıldı. Eylemin ardından
taciz amaçlı cemevinin yanında bek-
leyen bir sivil polis aracı Halk Cep-
heliler tarafından taşlanarak camları
kırıldı. Bu esnada Cepheliler de ha-
vaya ateş açtılar. Bu durumu gören
kitle ve çevrede toplanan halk sopalar
ve taşlarla aracı kovalamaya başladı.
Umudun adının haykırılmasına halk
balkonlardan ve evlerinin önünden
alkışlarla destek verdi. 

1 Mayıs: 6 Ağustos günü 3001.
Cadde, Karakol Durağı, Pazar so-
kakları, Sağlık Ocağı, Çeşme Durağı,
cemevi ve çevresine 220 adet afiş
asılırken halktan konsere gelecekle-
rine dair olumlu tepkiler alındı.

Armutlu: 4 Ağustos akşamı Ar-
mutlu’da konser afişleri asıldı. Cadde
üzeri, Köyiçi Meydanı, Büyükar-

mutlu’ya kadar afişlerle donatıldı.
Caddede arabayla geçenler korna ça-
larak destek verdi. 

Bağcılar: 3-4 Ağustos tarihlerinde
Bağcılar-Yenimahalle Yürüyüş Yolu
ve mahallenin ara sokaklarına Hasan
Ferit için yapılacak olan Grup Yorum
konserinin afişleri asıldı.

Gülsuyu: 6 Ağustos'ta afiş çalış-
ması yapıldı. Yapılan çalışma Son
Durak'tan başlayarak Okul Durağı,
Hasan Ferit Gedik (Heykel) Meydanı
ve Pazar Yolu üzerinde devam etti.
Ayrıca yürüyüşe çağrı için 6 tane
pankart asıldı.

DERSİM
Dersim’de, Munzur Festivali’nde,

Hozat, Ovacık ve Dersim Merkez’de
yapılan yürüyüşlerle Hasan Ferit için
adalet istendi ve 14 Ağustos’ta ya-
pılacak mahkemeye çağrı yapıldı.

1 Ağustos günü Hozat’ta 300 ki-
şiyle, 2 Ağustos’ta Ovacık’ta 85 ki-
şiyle yapılan yürüyüşlerde “Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür! Katillerden
Hesap Soracağız-Dersim Halk Cep-
hesi” pankartı ve kızıl bayraklar ta-
şındı.

Dersim Merkez’de ise 3 Ağustos
günü (festivalin son günü) yürüyüş
yapıldı. Yürüyüşün en önünde Hasan
Ferit’in resminin olduğu pankart ta-
şındı. Sloganlarla ve konuşmalarıyla
Seyit Rıza Meydanı’na kadar yürüyen
Halk Cepheliler burada bir açıklama
yaptılar. Yapılan açıklamada “AKP,
bugün uyuşturucuya karşı mücadele
eden devrimcilere işkence yapıyor
katlediyor tutukluyor. Polisin besle-
mesi çeteler mahallelerimizde elini
kolunu sallayarak gezerken devrim-
ciler onlarca yıllık cezalarla yargıla-
nıyor” denilerek çetelerin elini kolunu
sallayarak gezdiği ve polis saldırıla-
rının devam ettiği anlatıldı.  Ardından
ÇHD Genel Başkanı Selçuk Koz-
ağaçlı söz alarak, adalet için mahke-
meye kitlesel katılmanın gerekliliğini
anlattı.

Hasan Ferit İçin Adalet İstiyoruz
14 Ağustos’ta Uyuşturucu Çetelerini

Yargılayacağız!

Dersim



Sendikaların kurulma nedeni bur-
juvazinin saldırılarına karşı işçi sı-
nıfının güç birliğini sağlamaktır. Pat-
ronlar her zaman daha azını verip
daha fazlasını elde etmek ister. Pat-
ronların iktidarı hüküm sürdükçe bu
kural değişmez. İnsanların oksijensiz
yaşayamayacağı kadar kesin bir ku-
raldır. Patronların karşısında işçilerin,
emekçilerin tek başlarına ya da küçük
gruplar halinde başarı elde etme şansı
yoktur. Onların en büyük silahı sa-
yılarının çokluğu ve emek güçleri
olmadan dünyada üretimin yapıla-
mayacağıdır. 
İşte bu basit sınıf gerçeği üzerine

kuruldu sendikalar. Yüzyıllar boyunca
verilen mücadeleler ustaların başından
belirttiği yasaların altını kalın harflerle
çizdi. İşçi sınıfı ile burjuvazi arasın-
daki çelişki uzlaşmaz çelişkidir. Bi-
rinin kazanması diğerinin kaybetmesi
demektir. Savaş ancak taraflardan
birinin kesin yenilgisiyle sonuçlanır. 
İşçilerin, emekçilerin sömürüsü,

halkın yoksulluğu ancak işçi sınıfının
iktidarıyla son bulur. İktidar hedefiyle
mücadeleden kastettiğimiz budur.

KESK bitmiştir, çünkü müca-
deleyi iktidar perspektifiyle ele al-
mamıştır: Yanlış anlaşılmasın ne
KESK’ten ne de başka bir sendikadan
devrim yapmasını bekliyoruz. Devrim
yapmak sendikaların boyunu fazla-
sıyla aşacağı gibi ML devrim strate-
jisine de aykırıdır. 

Sendikal mücadeleyi iktidar he-
defiyle ele almak yukarıda basitçe
bahsettiğimiz sınıflar gerçeğine uygun
olarak mücadele etmektir.  KESK’in
en ciddi sorunlarından biri budur.
Kendi içinde politikalar üzerinden
bir ideolojik mücadele yok, üyelerine
sınıf bilincini kazandıracak eğitimler
yok, en önemlisi burjuvaziye karşı
ciddi bir ideolojik mücadele yok.
İdeolojik mücadelenin olmadığı bir
demokratik kitle örgütü kendisine

dinamizm kazandıracak, sapmalardan
koruyacak en güçlü araçlardan yoksun
kalmıştır.

Gerici, faşist devlet sendikalarının
sonradan ortaya çıkmalarına rağmen
KESK karşısında güç olabilmelerinde
bu zaafın önemli bir payı vardır.

KESK ve onlar arasındaki fark
her geçen yıl azalmışken emekçiler
neden baskıları, sürgünleri göze alarak
KESK’e üye olsunlar? 

KESK bitmiştir çünkü düzenle
uzlaşmıştır: İlk sendikalar Kam-
Sen, Sağlık-Sen, Bem-Sen devrimci
memurlar tarafından 1990 yılında
kuruldu. Kurulurken devlet kurum-
larından onay alınmadı, yasa çıkması
beklenmedi tam tersine yasalar ve
statükolar yerle bir edilerek  kuruldu.
Sendika sözünün ağza alınmadığı
bir dönemdi. Devrimci Memur Ha-
reketi diğer gruplara sendika kurma
önerisi götürdüğünde “Bu koşullarda
sendika kurulamaz” cümlesinden
başka cevap alamadı. 

Koşullara teslim olunmadı. Ya-
salarla, düzenle uzlaşılmadı. Sendi-
kalar devrimci memurlar tarafından
kuruldu, ilk iş bırakma eylemi yine
DMH tarafından örgütlendi. 

Bakıldı görüldü ki bu koşullarda
sendika kurulabiliyor diğer gruplarda
sendika kurmaya başladı. Belirli aşa-
malardan geçtikten sonra sendikaların
birleşmeleriyle 8 Aralık 1995’te
KESK kuruldu.
İlk yıllarda kamu emekçileri meş-

ru-militan-fiili bir mücadele hattı iz-
leyerek düzene belirli konularda geri
adım attırdılar. Kendileri de şehitlik
dahil bedeller ödediler. Elmas Yalçın,
Ayşenur Şimşek bu uğurda şehit
düştü.

Kamu emekçilerinin mücadelesi
belli kazanımlar elde edip, sendikal
mücadele daha az riskli bir hale gel-
diğinde reformist anlayışlar kitlenin
geri yanlarına seslenerek yönetimlere

yerleşmeye başladı. Bin bir çeşit
ayak oyunuyla devrimciler sendika-
lardan tasfiye edildi. En son KESK
kongresinde Kürt milliyetçileri tara-
fından KEC’e “kırmızı çizgi” kon-
ması gibi nicel gücü ellerinde bu-
lundurdukları yerlerde ÖDP, EMEP
de devrimci memurları karar organ-
larının dışında bırakmak için her şeyi
yaptılar. Öyle ki KEC şube yöneti-
minde yer almasın diye işi “bunlar
yasadışı örgüt üyesi” diyerek ih-
barcılığa kadar vardırdılar. Şube,
temsilcilik kapılarının açılmadığı yer-
lerde devrimci memurlar yönetime
gelmesin diye sendikaya adımını at-
mamış kişiler aday gösterildi.

Devrimcilerin yönetimlerden
uzaklaştırılmasıyla KESK’in kapıları
uzlaşmacı politikalara daha çok açıldı.
Egemenlerle emekçilerin çıkarlarının
asla uzlaşmayacağı gerçeği bir kenara
bırakıldı. İki sınıfın çıkarını uzlaş-
tırmak için ara bir yol bulunmaya
çalışıldı. 

KESK kongresine faşist MHP
çağrıldı. 2001 yılında çıkarılan ve
var olan durumun çok gerisinde olup
kamu emekçilerini yasal boyunduruk
altına almayı hedefleyen 4688 sayılı
yasaya karşı ciddi bir eylem örgüt-
lenmedi. Tam tersi emekçiler bir
ayda beş kere “Yasa geri çekilene
kadar Ankara’da kalmak üzere ve
her şeye hazırlanarak gelin” deni-
lerek çağrıldı, akşama “Arkadaşlar
illerimize geri dönüyoruz” denildi.
KESK içinde son kalan militan kad-
roların güveni de böyle yok edildi.
Amaç da oydu zaten. Sonuç da yasa
doğru dürüst bir direniş olmadan
geçti. Bu yasanın zincirlerine sığ-
mayız diyenler mürekkebi kurumadan
yasamız demeye başladı. Ve her yıl
grev hakkı olmadan adı üstünde gö-
rüşmenin ötesine geçmeyen toplu
görüşme masasına oturdular.

2005 yılında Eğitim-Sen’e tüzü-

İİktidar Hedefiyle Ele Alınmayan,
Düzenle Uzlaşan, Kitle ve Sınıf
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ANTALYA: Attalos Meydanı'nda 1
Ağustos’ta Berkin ve Berkin'in nezdinde
katledilen tüm çocuklar için Antalya
Halk Cephesi eylem yaptı. Yapılan ey-
lemde “Her ne olursa olsun asla vazgeç-
meyecek çocuklarımızın katillerinden
mutlaka hesap soracağız” denildi. Eylem
sırasında 10 yaşlarında iki küçük çocuk
pankartın arkasına geçerek Berkin pan-
kartını tuttular. 

İZMİR: Berkin Elvan’ın katillerinin
yargılanması için aylardır yapılan Berkin
Elvan için Adalet yürüyüşü 3 Ağustos
günü Doğançay Mahallesi'nde yapıldı.
Köy Meydanı’na alkışlarla çıkan yürüyüş
kortejine mahalleliler de katıldı. Otobüs
son durağında Umudun Çocuğu film
gösterimi için çağrı yapıldı ve yürüyüş
sonlandırılıp film gösterimi için hazırlığa
başlandı. 40 kişinin katıldığı film göste-
riminden sonra 4 Ağustos’ta yapılacak
Halk Toplantısına ve 9 Ağustos günü
yapılacak Haziran Ayaklanması belgeseli
gösterimi için çağrı yapıldı. 

ADANA: Akkapı Mahallesi’nde 4
Ağustos günü Berkin için adalet istendi.
Şeyh Cemil Nardalı Konağı önünde baş-
layan eylemde halkına Berkin Elvan’ın
AKP’nin katil polisleri tarafından vu-
rulduğu,  katillerin ortada olmasına rağ-
men açıktan korunduğu anlatıldı. 12 ki-
şinin katıldığı eylemde Berkin’in katilleri
cezalandırılana kadar süreceği belirtilip
gelecek haftaki eyleme çağrı yapıldı.

Berkin İçin Adalet
Mücadelemiz Sürüyor

Katillerden
Hesap Soracağız!

ğündeki “anadilde eğitim hakkı”ndan
dolayı kapatma davası açıldı. Eğit-
Sen’den beri tüzüğünde yer alan bu
maddeden dolayı yıllar sonra dava açıl-
ması neden acaba? Kürt milliyetçileri
ve ÖDP sorunun cevabını pratikleriyle
verdiler. Anlaşarak tüm itirazlarımıza
rağmen anadilde eğitim hakkını Eği-
tim-Sen’in tüzüğünden çıkardılar.
Kendileri için çok önemli olduğunu
her fırsatta dile getirdikleri ana dilde
eğitim hakkını, Kürt milliyetçileri
KEC’e çizdikleri kırmızı çizgiyi faşizme
karşı çizerek savunamadılar. Zaten
KEC’e çizilen kırmızı çizgilerin nedeni
budur. ÖDP, EMEP ve Kürt milliyetçi
hareketin uzlaşmacılığının karşısında
uzlaşmaz biçimde durmasıdır. 

Bütün ara yollar düzene çıkar. Ge-
linen nokta budur. Böylesi bir durum
da yazının başında belirttiğimiz gibi
sendikaların varoluş nedenini ortadan
kaldırır. 

KESK bitmiştir, çünkü sınıf ve
kitle mücadelesinden kopmuştur: Sı-
nıf ve kitle sendikacılığı işçi sınıfının
ideolojisini rehber alarak en geniş kit-
leleri örgütlemeyi, harekete geçirmeyi
gerektirir. KESK sınıfın ideolojisini
kendine rehber edinmiyor. Çünkü işçi
sınıfının ideolojisini rehber edinmek
iktidarı istemektir, düzenle uzlaşma-
maktır. Yukarıda bahsettik tekrar gir-
meyeceğiz. Kitleleri örgütlemek büyük
bir sabır, emek, kararlılık ve süreklilik
ister. “Örgütleme” kelimesi “örgü”
kelimesinden gelir. Nasıl bir örgü ilmek
ilmek dokunursa örgütlenmede aynıdır.
Yetmez kitlelerin sorunlarını bilmek,
o sorunlara çözüm yolları üretmek ge-
rekir. Kitlelerin güvenini kazanmayı
gerektirir. İktidarın saldırılarına karşı
durabilmenin, mevziyi korumanın öte-
sinde yeni mevziler elde etmeyi ge-
rektirir.

KESK’in yönetiminde yer alan Kürt
milliyetçi, reformist, revizyonist anla-
yışlar saydıklarımızın bugüne kadar
tam tersini yaptılar. Kitle sendikacılığı
diye, kitleselleşeceğiz diye Emek Plat-
formu’nun içinde yer aldılar. Böylece
Emek Platformu’nun içinde yer alan
Kamu-Sen, Memur-Sen meşrulaştı-
rıldı. Bir alternatif olarak emekçilere
sunuldu. Daha sonra aynı gerekçeyle
özellikle EMEP’in ısrarlarıyla bu iki

sendikayla ortak eylemler yapıldı, ya-
pılıyor. 
İşyerlerinin kapısı çoğunlukla kongre

zamanı delege avcılığı için açılır oldu.
Diğer zamanlarda gidiliyorsa eğer kendi
‘adamının’ yanına uğranılıp dönülüyor.
İşyerinin tamamıyla ilgilenmek, sorun-
ları öğrenip çözüm yollarını tartışmak
ve sorunun takipçisi olmak, sendikal
gündemi işyerine taşımak yok.

KESK kitlelere bırakalım güven
vermeyi neredeyse var olan güveni
yıkmak için çaba harcadı. Çeşitli eylem
kararlarında emekçilere, kendine gü-
venmediği, engelleri aşma iradesini ve
cüretini gösteremediği için herkesi yarı
yolda bıraktı. Bu konuda öylesine tu-
tarsız ve ilkesiz davrandı ki birçok kez
aldığı kararları hayata geçirmedi. Eği-
tim-Sen’i kapatma davasında “Sokakta
kurduk sokakta savunacağız” denildi.
İlk fırsatta tüzükten çıkarıldı. Daha
yüzlerce örnek sıralayabiliriz. Bu ne-
denle eylemlere katılım gittikçe düştü.
Çok uzun zamandır protesto eylemle-
rinin ötesine de gidemiyor. Mevcut du-
rumda gitmesi de mümkün değildir.
Mücadeleye inançsızlık öyle bir noktaya
geldi ki genel merkez ve şube yöneti-
cileri bile eylemlere katılmıyor.

Sonuç olarak:
1- Sendikal mücadelenin bir ayağı

iktidar mücadelesidir. İki sınıf vardır.
Ezenler ve ezilenler. Ezilenlerin sorunları
ancak iktidarı ele geçirdiklerinde son
bulacaktır. İnsanın oksijensiz yaşaya-
mayacağı kadar kesin ve tartışmasız
bir gerçektir. 

2- İktidar mücadelesini hedefleme-
yen her mücadele düzenle uzlaşmak
zorundadır. Çünkü ara yol yoktur. Bütün
ara yollar düzene çıkar.

3- Düzen kamu emekçilerine saldı-
rırken sınıf bilinciyle, iktidarını korumak
için saldırıyor. Emekçilerin her kazanımı
düzenin kaybıdır, iktidarının yara al-
masıdır. Emekçilerde aynı bilinçle dü-
zene saldırmak zorundadır.

4- Sınıf mücadelesinin yasaları var-
dır. Her uzlaşma mücadelede bir gedik
açar. Ve bir sonraki saldırı o gediğe
yapılır. Taa ki un ufak edene kadar.

5- Sınıf ve kitle sendikacılığı işçi
sınıfının ideolojisini rehber alarak en
geniş kitleleri örgütlemeyi, harekete
geçirmeyi gerektirir.
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Tartışmalar 1 Mayıs’tan günler ön-
cesinden başladı.. 

Oportünist ve revizyonist sol, Sov-
yet-Çin-Arnavutluk yanlıları olarak ay-
rılmış, birbirlerini “Maocu bozkurt” ve
“sosyal faşist” olarak suçluyorlardı.

Bir kesimi “... Maocu bozkurtları
alana sokmayacağız” derken diğer bir
kesimi de “... Sosyal faşist barikatları
parçalayıp alana gireceğiz” diyordu.
Yayın organlarında, bildirilerde kızışan
bu tartışma tedirginlik yaratıyordu. Bu
ortamda oligarşi 1 Mayıs’tan haftalarca
önce “kan dökülecek, sol çatışacak”
diyerek kamuoyu oluşturdu ve katliamın
meşru zeminini hazırladı. Oligarşinin
bu programına sol adeta eşlik etti. DEV-
GENÇ’in tüm uyarılarına rağmen sol,
provokasyona çanak tutan bildiriler ve
demeçler vermeye devam ediyordu.

Tartışmayı başlatan burjuva milli-
yetçisi PDA, peşine Halkın Kurtuluşu
(Bugünkü Emeğin Partisi EMEP’tir),
Halkın Yolu, Halkın Birliği ve Partizan’ı
da katmayı başardı. TKP, TİP, TSİP re-
vizyonistleri de diğer cephede yer aldılar.
1 Mayıs yaklaştıkça hava giderek elek-
trikleniyor, tartışmalar giderek her iki
cephenin de birbirinin 1 Mayıs faaliyet-
lerine yönelik hazırlıklarına silahlı mü-
dahaleleri, ölümlere yol açan çatışmaları
getiriyordu.

Bu tartışmalar üzerine burjuva basında
da sık sık 1 Mayıs’ta kızıl ihtilal provası
yapılacağı, çok kan akacağı yönünde
haberler çıkıyordu… 

1 Mayıs günü olduğunda yüz binlerce
kişi Taksim Alanı’na değişik kollardan
girmeye çalışıyordu… 

TKP revizyonizminin hakim olduğu
DİSK yönetimi, Maocu bozkurtlar dediği
kesimleri ve devrimci yapıları alana sok-
mayacağız diyerek etten duvar ördüler...

Bir Dev-Genç’linin
Anlatımından
1 Mayıs 1977:

Gerici-faşist basının günler öncesin-
den “l Mayıs’ta kan dökülecek”, “Kızıl
ihtilal provası yapılacak”, “Kimse so-
kağa çıkmasın, dükkanları açmasın”
türünden tehdit kampanyası başlattı.

...Kortejin yerleşmesi tamamlanıp

DEV-GENÇ önderleri günün
önemini anlatan konuşmalar ya-
parken oportünist cephenin Tar-
labaşı yönünden alana yaklaş-
makta olduğu haberi geliyor.

Sayıları 50 bini bulan DEV-
GENÇ kitlesi olası bir çatışmayı
düşünmek dahi istemiyor ve
hiçbir şey yokmuşçasına sakin-
liğini koruyor. Tarlabaşı tara-
fında DİSK görevlilerinin yo-
ğunlaştığı ve geniş bir etten ba-
rikat oluşturduğu görülüyor.
Uzaktan “Kahrolsun Sosyal
Faşizm” sloganı duyulmaya
başlandığında DİSK görevlileri
saflarında da “Kahrolsun Mao-
cu Bozkurtlar” sloganı atıl-
maya başlıyor.

Alanda her şey aniden olup
bitiyor. Günlerdir kaygısını çektiğimiz,
korktuğumuz sahne gelip çatıyor. Opor-
tünistlerin korteji ile DİSK görevlileri
karşı karşıya geldiklerinde itiş-kakış baş-
ladı. “Gireceğiz”, “sokmayacağız” ses-
leri yükselirken oportünist saflardan iki-
üç el silah sesi geldi... Bir an derin bir
sessizlik oldu. Bu sessizliği Sular İda-
resi’nin üzerinden alandaki kitlenin
taranışı izledi. Sular İdaresi’nin üze-
rinden anıta doğru ateş açılması üzerine
tüm alanda bir panik başladı. Yüz binlerin
bu paniği sırasında bu kez de Sıraselviler
yönünden gelen bir beyaz otomobilden
alandaki kitleye yaylım ateşi açıldı. Bunu
İntercontinantel’dan açılan ateş ve dört
bir yandan alanın taranması izledi. 

1 Mayıs 1977’de paniği engelleyerek
daha fazla insanın ölmesine engel olan
DEV-GENÇ’lilerdir.

... Ertesi gün gazetelerde “34 ölü” ha-
berinin altında panzerlerle ezilmiş, kur-
şunlanmış, yaralanmış işçilerin, öğrencilerin,
devrimcilerin korkunç resimleri... 1 Mayıs
‘77 Katliamı’nın birinci dereceden sorum-
lusu oligarşiydi, kontrgerillaydı ve hesap
verecekti. Ancak oligarşiye bu katliamı
yapabilmesinin zeminini hazırlayan opor-
tünist ve revizyonist solun hiç mi suçu
yoktu? Elbette katliamın yapılmasında
suçları vardı. Devrimci sorumluluk ve an-

layıştan uzak birçok oportünist ve reviz-
yonist grup, 1 Mayıs katliamının zeminini
hazırlayarak suçlarına halkın katledilmesi
suçunu da eklemişti. İstanbul DEV-GENÇ,
olayın hemen sonrasında değerlendirmesini
yaparak kamuoyuna duyurdu. Katliama
zemin oluşturan, provokasyon ortamının
doğmasına neden olan gruplardan da özel
olarak özeleştiri istedi.

…Olayın şokuyla büyük çoğunluğu
grupsal zihniyeti bir kenara bırakıp öze-
leştiri verirken bazıları özeleştiri vermeye
yanaşmayarak kendi gruplarının tavrını
bağnazca savundu. Katliamın ilk günle-
rinde suçluluk psikolojisiyle demokratik
örgütlerden çekilen oportünist ve reviz-
yonistler, katliamı kontrgerillanın yap-
tığının kamuoyunda benimsenmesiyle
yavaş yavaş tekrar siyasi arenaya çıkmaya
başladılar. Ve sosyal emperyalizm tezleri
doğrultusunda sol içi çatışmalar ve dev-
rimci kanının dökülmesi 12 Eylül saba-
hına kadar sürdü.

Burada sözü, DHKP Genel Sekreteri
Dursun Karataş’a bırakalım: “1 Mayıs
1977 mitingi ve katliamı oportünist ve
revizyonist solun kontrgerilla provokas-
yonuna alet olabilecek bir yapıda oldu-
ğunu çok somut bir şekilde göstermiştir.
Diğer önemli bir ders ise lafızda çok
keskin ve birbirleriyle kavga etmekte
usta bu solun, düşman saldırısı karşısında
kendine güvensiz, halka inançsız oldu-
ğunu göstermesidir.”

1 Mayıs ‘77 Katliamı’nın Sorumlusu Oligarşidir! 
Ancak Oligarşiye Katliam Zeminini Sunan Oportünist 

ve Revizyonist Soldur! EMEP Bunlardan Birisidir!
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Geçtiğimiz hafta içinde polislere
karşı bir operasyon yapıldı... AKP ik-
tidarının ve medyasının "Paralel ya-
pıya operasyon" diye duyurduğu bu
operasyon aylardır devam eden ve
Gülen Cemaati ile AKP arasında süren
çıkar çatışmasının bir yansımasından
başka bir şey değildir... 

Her zaman devrimcilerin evlerine,
kurumlarına yapılan baskınlara benzer
şekilde bu kez de polislere operasyon
yaptılar... 

76 polis hakkında "casusluk" yap-
tıkları, sahte örgüt oluşturup yasadışı
bir şekilde telefon dinlemelerinde bu-
lundukları, MİT müsteşarı Hakan Fi-
dan ve Başbakanı da dinledikleri ge-
rekçesiyle gözaltı işlemi yapıldı... 

Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan
ve Ömer Köse gibi müdür düzeyinde
polislerin de bulunduğu gözaltıların
sebebi oligarşinin kendi iç çatışma-
larıdır... 

Bu polislerin büyük çoğunluğu
"Ergenekon" ve "Balyoz" operas-
yonlarında öne çıkan kişilerdir... 

Böyle olması aslında gelinen nok-
tada AKP'nin yeni ittifaklarını ve oli-
garşi içi çatışmanın taraflarının kimler
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Fakat operasyonun özü açıktır; ya-
şanan bir it dalaşıdır ve halka yararlı
olan bir tarafı da yoktur. 

Operasyonun ardından hem göz-
altına alınan polisler ve aileleri, hem
de avukatları ve onları destekleyen
yayın organları, milletvekilleri vs. fe-
veran etmeye başladılar... 

Kimi sahur vakti gözaltına alın-
malarını anlatıyor, kimi annesi için
mevlüt okuturken gözaltına alındı-
ğını, kimi psikolojik işkenceden söz
ediyor. Kimi de ağustos ayında göz-
altında tutuldukları yerlerin kalori-
ferlerinin açıldığını, uyutulmadıklarını
bu şekilde işkence yapıldığını anlatı-
yor... 

Kelepçelenmeleri üzerine kelep-
çelerini gösterip nasıl hukuksuzlukla
karşı karşıya olduklarını yaşadıkları
işkenceci muameleyi anlatıyorlar ba-

sına vb. herkese... 

Yeni mi Gördünüz! 
Tam bir alçaklık... Ne oldu şimdi?..

Hukuk mu aklınıza geldi? Düne kadar
bunu sizi gözaltına alanlarla birlikte
halka karşı ve devrimcilere karşı yap-
mıyor muydunuz? Gece yarıları ya-
pılan baskınlar, insanların evlerinden
yataktan zorla sökülüp alınması, ku-
rumların basılıp talan edilmesi, yaka
paça işkencelerle Dev-Genç’lilerin,
TAYAD’lıların, avukatların, dev-
rimcilerin alınması sözkonusu oldu-
ğunda bunlardan hiç bahsetmiyordu-
nuz...

Çünkü devrimcilere karşı bunu
yapmak meşru, değil mi? 

Hepiniz alçaksınız ve hepiniz iş-
kenceci katilsiniz... Şimdi birbirinize
düştüğünüz için hukuktan, adaletten,
işkenceden vb. sözediyorsunuz... Bal-
yozlarla kırdığınız kurumlarımızın
kapısını ne çabuk unuttunuz öyle...
Devrimcileri arkadan bileklerine kan
otururcasına sıktığınız plastik kelep-
çelerle gözaltına alanlar sizler değil
miydiniz? Ne çabuk unuttunuz bun-
ları... Unutmadınız, unutmazsınız ve
yeri geldiğinde oligarşik devlete kö-
peklik yapmak için yine yaparsınız
aynı işkenceleri... Ve zaten bu yap-
tıklarınızla övünüyorsunuz bol bol...
“Biz DHKP-C'ye bunları bunları yap-
tık şimdi bize bu yapılan reva mı?”
diyorsunuz... 

Ve yalancısınız... Haram lokma
yemedik diyorsunuz... Sözde böylece
AKP'ye laf sokuyorsunuz... Oysa hiç-
bir farkınız yok birbirinizden... 

Siz kimin parasıyla geçiniyordunuz
acaba?.. 

Hepiniz aynı pisliğin soyusunuz!..
İçinde debelenip durduğunuz pislik
çukuruyla birlikte de batacaksınız...
Ama batana kadar da halka, devrim-
cilere yapmadığınızı bırakmazsınız... 

Haram yemedik diyeni mi ararsınız,
vatan için millet için çalıştık diyeni
mi ararsınız... Sözde çok temiz insanlar
ve çok ulvi görevler üstlenmişler! 

Hadi ordan, pislikler... Tecavüzcü
olan sizsiniz, uyuşturucu tacirlerinin
koruyucusu ve kollayıcı olan, onların
ortağı olan yine sizsiniz... Fuhuş ba-
taklığını yaygınlaştıran ve o pislik
bataklığından beslenen de yine sizsi-
niz... Yıllarca söyledik soyunuzu sizin;
Manukyan’ın çocukları... Ülkenin her
yanı uyuşturucu satıcılarının meskeni
haline gelmişken uyuşturucu ve fuhuş
yaşı 12 yaşına kadar inmişken siz
vatan millet adına çalışmaktan, haram
yememekten vs. söz ediyorsunuz... 

Yalanlarla, riyakarlıklarla kurdu-
ğunuz komplolarınız şimdi aynı şekilde
size de kuruluyor diye devrimcilere
yaptıklarınızı ne çabuk unuttunuz
öyle! 

Kahramanlarmış...  Sevsinler si-
zin kahramanlığınızı.... Komplocu-
luksa sizde var... Yıllarca devrimcilere,
demokratlara kurmadığınız komplo
mu kaldı?... Zulümse envai çeşidini
halka ve devrimcilere karşı yıllardır
uygulayan sizsiniz... Küfürün en aşa-
ğılık olanları sizlerin dilinden hiç
eksik olmaz... Kameralar karşısında
şovlar yaparak devrimcileri suçlu gös-
terme, teşhir etmeler hepsi sizde...
İşkencecilik, katliamcılık, yalancılık,
kumpas ne ararsanız hepsini yıllardır
siz uyguluyordunuz zaten halka ve
devrimcilere karşı... 

Sızlanmayın, Cesaretiniz 
Varsa Gerçeklere Bakın! 
Şimdi ise ağlıyorsunuz... 
Size yıllardır söylüyoruz; Halka

zulmetmekten, işkence yapmaktan,
katletmekten, suç işlemekten vazgeçin
diye… Kullanır kullanır işi bitince
sizi de buruşturup çöpe atarlar de-
dik... 

Ne oldu şimdi? 
Birkaç yıl önce AKP ve Fettullah

Gülen elbirliği ile "Ergenekoncuları"
tasfiye ederek kendi iktidarlarını sağ-
lamlaştırdılar... O zaman size bunları
yaptıranlar tarafından sırtınız sıvaz-
lanıyor, övülüyordunuz... Ama aradan

Kulu Olduğunuz Kapıdan Size Adalet Sağlanmaz... 

ADALETİ HALK SAĞLAYACAK...  
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DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR!

zaman geçti ve kavganın da tarafları değişti... Şimdi de
AKP, Ergenekoncuları yanına alarak bu kez de Gülen ile
olan hesabını görmek için sizi bir paçavra gibi sıkıp paspas
yapıyor... 

Ve bunu yaparken siz DHKP-C'ye karşı şunu bunu
yaptık diye suçlarınızla övünürken onlar da sizin devrimcilere
karşı yaptığınız alçaklıkları da teşhir ederek kendi hesaplarını
görmenin malzemesi yapıyor, sizi de süpürüp atıyorlar... 

Ama köpek gibisiniz, tıpkı Ergenekoncular gibi siz de
yarın önünüze küçük de olsa bir kemik atıldığında yine
aynı şekilde çıkıp halka saldırılara devam edersiniz... 

Yaşanan operasyonun nasıl bir operasyon olduğu ve iç-
eriğini en iyi Bülent Arınç ortaya koyuyor... Diyor ki
Bülent Arınç: 

“Bana, ‘sulh görünüyor mu?’ diye soruluyor. Hayır,
maalesef görünmüyor. ‘Camia ile kucaklaşma olabilir mi?’

derseniz, gönülden isterim, ama bunu da söylemeye-
ceklerse, mevcut durum daha da hasım olmaya gidecektir.
Maalesef gerilim artacak gibi”, 

“Yapmaları gereken şey, ‘bize aidiyet gösteren
bazı kişiler siyasi amaçlarla yanlış işler yapmışlarsa,
bizden değildirler, reddediyoruz deyin’ dedim. Onları
ortada bırakın ki biz üzerlerine gidelim. Bu kadar
masum isteği bile kabul etmediler. ‘Dini açıdan görü-
şülmesi gerekiyorsa, sizden 3 kişi görüşsün’ dedik.
‘Evet’ dendi ama sonra ‘kusura bakmayın, vazgeçtiler’
dendi. Anladım ki, kendi içlerinde yanlış yapanları bi-
liyorlar ama irtibatı kesmiyorlar.” 
İşte hukuktan, adaletten bahseden devletinizin bakışı

bu kadar nettir... Burada hak, hukuk, adalet yoktur...
Burada en basit burjuva hukuk kuralları dahi işleme-
mektedir. Burada mafyacı bir tarzda yürüyen kurallar
vardır... Oligarşik devletin çıkarları sözkonusu olduğunda
yasalar, hak hukuk diye bir şey kalmaz... Sizin bugüne
kadar adına tetikçilik yaptığınız, işkenceler yaptığınız
devletiniz budur. Ve bu gerçek yeni değildir... Sizin
uygulamalarınız bugün sizi buluyorsa bu bizim ne
kadar haklı ve doğru yerde olduğumuzu gösterir sadece...
Sizin ise nasıl bir pislik bataklığı içinde yüzdüğünüzü... 

Hesap Vermekten 
Kurtulamayacaksınız!

Bu noktada bir kez daha söylüyoruz; hem gözaltına
alınanlara ve hem de onları gözaltına alan polislere ve
tüm devlet güçlerine: Halka karşı suç işlemekten vaz-
geçin... Oligarşinin kulu kölesi olduğunuz sürece onlar
adına halka karşı suç işlersiniz ama işlediğiniz suçlar
sizi oligarşinin sürekli baş tacı yapmaz... İşiniz bittiğinde
hepiniz paçavraya döndürülürsünüz... 

Öte yandan ise halka karşı işlediğiniz suçların hiçbiri
cezasız kalmaz.. Oligarşi adına işlediğiniz tüm suçların
hesabını er veya geç verirsiniz... Bizim adeletimiz oli-
garşinin adaletine benzemez... Biz halkız ve görülecek
hesaplarımızı asla unutmayız... Kim hangi suçu işlemişse
cezasını er ya da geç mutlaka ama mutlaka veririz... 

Sizin tüm korkunuzun bundan kaynaklandığı çok
açıktır... Bu nedenledir avukatlarınızın feveran eden açık-
lamaları oluyor sürekli: Neden Paşakapısı değilde Metris'e
konuldular. Metris'te DHKP-C'lier var diyorlar... 

Ne kadar da çok korkuyorsunuz... Kormakta elbette
çok haklısınız... Çünkü işlediğiniz suçları en iyi siz bili-
yorsunuz... 
Şu an Metris'de DHKP-C'nin hiçbir koğuşu yoktur...

Ancak buna rağmen paçalarınız hemen de tutuşuyor. 
Korkacaksınız tabii. Çünkü suçlarınız çok açık ve net.

Aranızdaki it dalaşına benzemez bizim adaletimiz... Sizin
varlık nedeniniz biziz... Ama unutmayın biz her yerdeyiz...
Ring de, mahkemede, hapishane veya adliye koridorlarında
veya hiç beklemediğiniz ve bilmediğiniz bir yerde karşınıza
çıkıp sizi cezalandıracağımızdan, halkın adaletini uygula-
yacağımızdan şüpheniz olmasın...

Gözaltına alınan polislerden
Ali Fuat Yılmazer kollarını kal-
dırarak kelepçelerini gösteriyor...
Kimi basın- yayın organları da
bunu "Yılmazer’den sloganlı
direniş!", "Sol örgüt militanları
gibi" vb. diye aktarıyorlar.. 

Evet, direniş adına ne varsa
dünyada bunu devrimciler öğ-
retmişlerdir herkese... Oligar-
şinin kendi içindeki it dalaşında
da herkes devrimcilerden öğ-
reniyor direnmeyi de, direnme
biçimlerini de... 

Gerek daha önceki "Erge-
nekoncular" ve onların aileleri
ve avukatları ve gerekse de şim-
di gözaltına alınan polislerin
kendileri, aileleri ve avukatları
devrimcilerden öğreniyorlar di-
renmeyi... Bizim kullandığımız
yöntemlerle direnmeye çalışı-
yorlar.. Adliye önünde, emniyet
önünde oturma eylemleri yapı-
yorlar... Yaşadıklarını teşhir et-
meye çalışıyorlar... Sloganlar
atıyorlar... 

Çünkü yıllardır hizmetinde
oldukları düzenleri şimdi onları
bir paçavraya dönüştürüp bir
kenara atıyor...Ve hesapda onlar
da bunu meşru görmüyorlar...

Direnmek gerektiğini düşünü-
yorlar... Ama haznelerinde di-
renişe dair bir şey yoktur. Bu
nedenle devrimcilerin yıllardır
kendilerine karşı direnişlerinden
öğrendiklerini bu kez onlar uy-
gulamaya çalışıyorlar. 

Ancak durdukları yer meşru
ve haklı olmayınca bu fazlasıyla
sırıtıyor... Kendilerini savun-
maya çalışırken bile haksızlık,
hukuksuzluk bataklığından bes-
lenmeye çalışıyorlar çünkü...
Neymiş efendim kendilerine
"Neden DHKP-C'yi dinledin"
diye soruluyormuş... Bunu yap-
makla büyük kahraman olduk-
ları iddiasını ileri sürüyorlar... 

Oysa tam da bu ve buna
benzer suçlar işlediğiniz için
durduğunuz yer haksız ve gayri
meşrudur... Bu nedenle ortaya
koymaya çalıştığınız direniş
onurlu değil, onursuz bir dire-
niştir... Böyle bir direnişin ise
geleceği yoktur... Çünkü böyle
direnenler yarın aynı pislik çu-
kuru içinde yaşamaya devam
ederler... Kendilerini bugün pa-
çavraya çevirenlere yine kulluk
etmekten geri durmazlar... "Er-
genekoncular"ın durumunda ol-
duğu gibi... 

Direnişi Devrimcilerden Öğreniyorsunuz
Ama Pislik İçinde Kaldıkça
Direniş Size Onur Katmaz... 



“Gerçekler her zaman göründüğü
gibi olsaydı bilime gerek kalmazdı”
der Karl Marks. ‘Polise paralel ope-
rasyon’ adı verilen ve son haftayı iş-
gal eden iç hesaplaşma ile ilgili söy-
leyeceklerimizde az biraz tarih bili-
mine ihtiyaç duyuyoruz. 

Biz siyasi dava avukatları, polis-
lerin isimlerini bilmeyiz. Çünkü on-
ların hepsinin ismi aynıdır. Ökkeş,
dayı, devrem ve abi… Bir tutanağa
imza atmaları gerektiğinde yine isim-
sizdirler çünkü onlar numaralıdır ve
hepsi tutanakların altına birbirine
benzeyen paraflar atarlar. 

İşte bu durum onları daha da per-
vasızlaştırır. Yaptıkları hukuksuz-
lukların sorumluluğunu, dokunul-
mazlıkları olduğunu düşündükleri
savcılara ve müdürlerine atarlar; “ya-
pacak bir şey yok biz emir kuluyuz”
ya da “savcının emri böyle, gidin iti-
raz edin.” 

Oysa gerçekte hâkimler ve savcı-
lar genellikle içeriklerini ve ne sonuç
doğuracaklarını bile bilmedikleri kâ-
ğıtlara imza atarlar. Sonuçları kendi-
lerine hatırlatıldığında ise ona biz ka-
rışamayız güvenlik önlemlerini polis
alır demektedirler. Onlar da isimsiz,
resimsiz ve sorumsuz olan polislere
güvenmektedirler. Gerçekten de göz-
altı sürecinde yapılan işkencelerin ve
hak ihlallerinin şikâyet edilmesinden
bir sonuç alındığı neredeyse hiç gö-
rülmemiştir. Birincisi siz şikâyet ede-
cek kişiyi bulamazsınız, ikincisi sav-
cılar genellikle takipsizlik kararı ve-
rir ve üçüncü olarak soruşturma izni
çıkmaz. Es kaza polisler yargı önüne
çıkarılacak olurlarsa da ceza almaz ya
da cezalarını çekmezler. 

Burada bahsettiğimiz birkaç polis
ya da birkaç hâkim savcı değildir.
Çünkü hepsi gerçekte arkasında bir
devlet gücü olduğunu düşünerek ha-
reket etmekte yani devlete güven-
mektedirler. Günü gelip devlet arka-
larından çekildiğinde ise birbirlerine
suç atmaktadırlar. 

AKP’ nin, Gülen’in polisleri ile he-

saplaşma operasyonunda
oluşan tabloya baktığımız-
da ise polislerin kendileri-
ni tamamen sorumsuz ola-
rak gösterdiklerini ve suçu
hâkim ve savcıların üzeri-
ne attıklarını görüyoruz. 

Gerçekte hepsi suçlu-
dur; ancak iç hesaplaşma-
larından ötürü değil halka
uyguladıkları zulümden
ötürüdür onların suçları. 

Gözaltına alınan polisler ve avu-
katları başından itibaren operasyon ile
ilgili bazı tespitler yapıyorlar. Kur-
dukları cümlelerin bir kısmı doğruyu
ifade etmekle beraber asla gerçeği ifa-
de etmiyor. 

Diyorlar ki; “bu operasyon siya-
si bir operasyondur.” Doğrudur fakat
kendileri de bugüne kadar hep siya-
si operasyonlar yapmış ve uygula-
mışlardır. 

Diyorlar ki; “bu bir algı operas-
yonudur.” Fakat emperyalizmin en sık
kullandığı araçlardan biri psikolojik
silahlardır. Algı operasyonu olarak ifa-
de ettikleri psikolojik savaş yöntem-
lerini de en iyi kendileri bilir. 

Diyorlar ki; “sahur vaktinde
operasyon yaptılar.” Kendilerinin al-
tında imzası olduğu operasyonların ta-
mamı şafak vakti yapılmıştır. Büyük
ya da küçük; devrimcilerin evlerine,
kurumlarına yönelik baskınlar hep şa-
fak vakti yapılır. İnsanlar kan uyku-
larından uyandırılır ya da kapıları kı-
rılır. Kar maskeleri ile evlere girilir ço-
cukların dahi başına silah dayanır.
Gerçek şudur ki onların halka uygu-
ladıkları şiddetin yanında kendileri-
ne pek kibar davranılmıştır. 

Diyorlar ki; “arkadan kelepçe
takmak işkencedir.” Bizden öğren-
dikleri bu söz doğrudur ancak adı ge-
çen işkence yönteminin icracıları ken-
dileridir. İşkence amacıyla yapıldığı-
nı kendilerinden bilmektedirler. 

Diyorlar ki; “karşımızda ye-
mek yediler.” Çok doğru, yemişler-

dir. Açlık grevi yapan devrimcilerin
karşısında yemek yiyen, açlık grevi ile
dalga geçen ta kendileri değil midir? 

Diyorlar ki; “bize su vermediler,
yemek vermediler ellerimiz kelepçe-
li halde su içirdiler.” 

Siyasi dava avukatlığı yapan ve
Vatan işkencehanelerini birazcık ta-
nıyan herkes bilir ki yeme-içme, tu-
valete gitme gibi ihtiyaçların karşı-
lanmasını her zaman bir tehdit ya da
şantaj aracı olarak kullanmışlardır po-
lisler. 

Özelde de bugün gözaltına alınan
tutuklanan polislerin bir kısmı ki
‘biz resim resim çıkartıp gösterebili-
riz’ gözaltındaki devrimcileri bilerek
ve isteyerek susuz bırakan kişilerdir.
Bu konuda suç duyurularımız mev-
cuttur. Basına yaptığımız bilgilen-
dirmeler ise hala internet ortamında
bulunabilir. 

Diyorlar ki; “delilsiz soru olur
mu?” Doğrudur iddiasız, mesnetsiz
soru olmaz. İyi ama altında imzala-
rının bulunduğu operasyonlarda po-
lislerin ifade alma tutanaklarını gös-
terip sormaları gerekir bu soruyu, ken-
dilerinin soru sorma tarzı budur. 

Diyorlar ki “gözaltı süresini aş-
tılar.” Doğrudur gözaltı süresi aşıl-
mıştır. Ancak küçük hesaplar yaparak
gözaltındakileri avukatları ile görüş-
türmeyen, avukatları uzun saatler
kapı önlerinde bekleten, gözaltında-
ki şüpheliyi tehdit eden, sanık ve şüp-
heli haklarını şantaj malzemesi olarak
kullanan yine kendileridir. 

Diyorlar ki; “nezarethaneler ra-

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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hatsızdı. Bir kişilik yere dört kişi koy-
dular, sandalyelerde” yattık. Doğru-
dur nezarethaneler pek rahat değildir.
Ama siz değil miydiniz devrimcilere
o nezarethanelerde işkence yapan. Al-
lah için doğru söyleyin bari, gözal-
tındaki kişi rahatsız olmasın diye
ışık söndürüldüğü nerede görülmüş?
Işığın da soğuğun da sıcağın da iş-
kence malzemesi olarak kullanılabi-
leceğini en iyi siz biliyorsunuz. 

Helikopterlerin, kar maskelilerin,
yerlere yatırıp silah dayamaların, ço-
cukları ile tehdit edilmelerin ve diğer
işkencelerin adının bile geçmediği bu
son derece naif davranılan operas-

yonda ortaya çıkan birçok gerçek
var. 

Örnekleri de çoğaltabiliriz. 

Mahallelere yapılan helikopterli
baskınlardan sonra emniyet önünde
çocuklarını arkadaşlarını bekleyen
halkımızın üzerine faşist güruhlar
yollanır, tazyikli sular ile emniyetin
önünden uzaklaştırılmaya çalışırlar-
dı. 

Adliye önünde bekleyen ailelere
gözaltı, psikolojik baskı yapılır, kul-
lanılan gazınsa hesabı tutulamaz. 

Avukatların özel yetkili savcılık ve
mahkemeler önünde uğradıkları ha-

kareti, dışarı atmaları suç duyurula-
rını ve nihayetinde tutuklanmaları
burada tek tek sayacak değiliz. 

Biz görevimizi yaptık, hakimin,
savcının, başbakanın emrini uygula-
dık diyorlar. Ama ne hakim var şim-
di arkalarında ne savcı ne başbakan. 

Devrimcilerden öğrendikleri çok
şey var ama; direnmenin insan onu-
runun ne anlama geldiğini öğren-
mişler ama insan onurunu ayakta
tutmak için bedel ödemeyi bilmezler.
İnsanlık onurunu can bedeli savunan
yalnızca devrimcilerdir. Onlara da; as-
landık ama kedi gibi davrandık diye
teselli aramak düşer.

İnternet üzerinden Halk Cephesi
adına açılan sayfalarla ilgili 31 Tem-
muz günü Halk Cephesi yazılı bir
açıklama yayınldı.

Açıklamada, “Halk Cephesi ola-
rak savunduğumuz ideoloji gereği
söylediğimizi yapan, yaptığımızı sa-
vunan çizgimizden hiçbir zaman sap-
madık. Ve yaptığımız şeyler üzerin-
den yürüttüğümüz ideolojik müca-
deleyi devrimci mücadelenin bir ge-
rekliliği olarak gördüğümüz için her
koşul ve şartta kararlı ve ısrarlı şekilde
ele aldık bu mücadele alanını. 

Ve bu önem ve ciddiyetle gerek
yayınlarımızda, gerek yüz yüze yü-
rüttüğümüz tartışmalarda, gerekse
internet ortamında kurduğumuz site-
ler ve internet adresleri aracılığı ile
ideolojik mücadelemizi ve kitle ça-
lışmamızı devam ettiriyoruz. Ancak
son süreçte internet üzerinden süren
ve bizim ile örgütsel hiçbir bağı ol-
mayan sözde politik ve ideolojik tar-
tışmalar ile seviyesiz, ilkesiz, apoli-
tik tartışmaların tarafı haline getiril-
meye çalışılıyoruz. 

Adımız kullanılarak açılan face-
book ve twitter adresleri üzerinden
sürdürülen tartışmalar içinde küfürler,
hakaretler barındırmakta, adımız ve
yarattığımız değerler bu tarz tartış-
malar ile değersiz bir hale getirilme-
ye çalışılmaktadır. Ancak bizim adı-
mıza açılan hesapların hiçbirisi bize

ait değildir ve bizimle örgütsel hiçbir
bağı yoktur. Bu adresler üzerinden dö-
nen hiçbir tartışmanın tarafı ya da mu-
hatabı değilizdir” denilerek, “internet
üzerinden bizim adımıza internet ad-
resi açan herkesin, açtıkları adresle-
ri kapatmaları ve bizim adımıza tar-
tışma yürütme gibi bir tavra bürün-
memeleri gerekmektedir” çağrısında
bulunuldu.

Açıklamanın devamında, “Bizler
değerlerimizi, şehitlerimizi, yaptık-
larımızı tartışırken facebook veya
twitter gibi araçları kullanmayız.
Kendilerine devrimci ya da demokrat
diyen kesimlerden bizimle internette
tartıştıklarını zannedenler bunun se-
beplerini bilmelidirler. İnternet bir
propaganda aracı olmak yanında düş-
manın istihbarat ve bize yönelik sal-
dırı aracıdır da. Biz internet gibi bir
ortamı bu şekilde ciddiyetsiz, ilkesiz
ve seviyesiz şekilde kullanmayız...
Bizi bu biçimlerdeki, böyle tartışmalar
içine sokmaya çalışanların ya da
böyle bir beklenti içine girenlerin yü-

rüttüğü ya da açmaya çalıştıkları se-
viyesiz, ilkesiz ve ahlaksız tartışma-
lara girmeyiz, girmeyeceğiz” denildi.

Son olarak, “Devrimcilik söy-
lemle değil pratikle gerçekleştirilir...
Devrim için savaşmayana sosyalist
denmez” sözünü esas ve kılavuz alı-
rız... Bizim bu tarz ve biçimdeki tar-
tışmalar içine girerek harcayacak ne
zamanımız ne de emeğimiz vardır... 

Sempatizanlarımızın ve çevre iliş-
kilerimizin adımıza açtığı adreslerin
hiçbirisi resmi olarak açtığımız ad-
resler değildir... Sempatizanlarımızın
da ismimiz ile açtığı hesapları ka-
patmaları gerekmektedir ve bu isim-
deki adreslerle bizim adımıza resmi
bir üslup ile tartışma yürütmemeleri
gerekmektedir. Niyet olarak olumlu
bir şey yaptıklarını düşünseler de, il-
kesiz olarak ve bizim irademiz dışında
olduğu için bu tür davranışlar olum-
lu olarak değerlendirilemez. Bu bi-
linçle hareket etmek zorundadırlar”
denildi.
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31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri
arasında düzenlenen 14. Munzur Kül-
tür ve Doğa Festivali kapsamında
yürüyüşler, konserler, sergiler, pa-
neller, söyleşiler, şiir dinletileri ya-
pıldı.

Dersim-Merkez
Halk Cephesi, festival boyunca

merkezde ve ilçelerde açtığı stantlarla
Yürüyüş Dergisi’ni, kitapları halka
ulaştırdı, hasta tutsaklar için imza
topladı, tutsak ürünlerini halkla bu-
luşturdu. Ayrıca Hozat, Ovacık ve
Dersim Merkez’de düzenlediği yü-
rüyüşlerle, alanlara astıkları pankart-
larla Hasan Ferit Gedik’in 14 Ağus-
tos’taki mahkemesine çağrı yaptı.
Dersim Merkez’de, Ovacık-Göze-
ler’de, Ovacık Yolu Munzur Vadi-
si’nde mahkemeye çağrı pankartları
asıldı.

Festivalin birinci günü, inanç
paneli ile başladı. Akşam Seyit Rıza
Meydanı'nda Ahmet Aslan, Yelda
Abbasi, Ferhat Tunç, Zelal Gökçe
konseri yapıldı.

İkinci gün: “Sosyal Kimlikler
Işığında Dersim’de Kadın Olmak”
atölye çalışması, “Kadın ve Estetik”,
“37-38 Soykırımıyla Yüzleşme” ko-
nulu paneller yapıldı. Saat 17.00’da
Kütüphane Bahçesi’nde şiir dinletisi
yapıldı. Akşam konser etkinlikleri
kapsamında Gazik ve Ali Baba ma-
hallelerinde konserler yapıldı.

Üçüncü gün: Sabah 09.00’da Se-

yit Rıza’nın köyü Ağdat’a gidildi ve
anma yapıldı. “Köy Boşaltmalarına
Karşı Köye Dönüş Projeleri”, “Rojava
Devrimi ve Ortadoğu’daki Son Ge-
lişmeler” ve “Devlet Politikası Olarak
Gezi- Soma ve Roboski” panelleri
yapıldı. 

Dördüncü gün: “Dr. Nuri Der-
simi” söyleşisi ve “Çevre Ekoloji”,
“Zonê Ma İtiqatê Mao (Dilimiz İnan-
cımızdır)” panelleri yapıldı. Ana Fat-
ma Ziyareti yanında belediye eşbaş-
kanları kısa açıklama yaparak Mun-
zur’a saldırıya karşı kenetlenme çağ-
rısı yaptı. Açıklamanın ardından el
ele tutuşularak halaylar çekildi. Yü-
rüyüş yapılarak Seyit Rıza Meyda-
nı’na geri gelindi.

İlçe ve Köyler
Geyiksuyu: Munzur Festivali ön-

cesi 30 Temmuz günü Ovacık’a bağlı
Geyiksuyu Köyü’nde 2. Geleneksel
Geyiksuyu ve çevre köyleri festiva-
linde Halk Cephesi stant açtı. Saat
14.00’te bir yürüyüş düzenlendi. Halk
Cepheliler de önlükleriyle yürüyüşe
katıldı. Yapılan yürüyüş sonrası “Çev-
re Sorunları” konulu panel yapıldı.
Panel sonrası sırasıyla Grup İsyan
Ateşi, Mehmet Ekici, Pınar Aydınlar
ve Grup Munzur sahneye çıkarak
türkülerini söyledi. 

Hozat
1. gün: Festivalin Hozat bölümü

31 Temmuz günü sabah saatlerinde

açılış ile başladı. Ardından şiir ve
müzik dinletileri yapıldı. Saat 13.30’da
Gezi, Roboski ve Soma başlıklı panel
başladı. Belediyenin halı sahada ya-
pılan panelde ÇHD Genel Başkanı
Selçuk Kozaağaçlı da konuşmacıydı.
Halk Cepheliler kurdukları stantta
tutsak ürünleri, Yürüyüş ve Tavır der-
gileri ve kitaplar tanıtıp satışını yaptılar.
Selçuk Balcı, Gökçen Kahraman, Hil-
mi Yarayıcı, Karin Ermeni Halk Dans-
ları Topluluğu, Veysel Ağbaba, Eda
Doğanay, Vedat Baran, Dersimli Helin,
Ozan Gündüz, Hüseyin Güneş ve
Gülseren Kılınç adında sanatçıların
çıktığı akşam programında sık sık
Berkin’in Hasan Ferit Gedik’in ve
umudun sloganları atıldı.

2. gün: Sabah saatlerinden itibaren
başlayan program öğleden sonra
“Dersim, Dil, Tarih ve Alevi-Kızılbaş
İnançları Üzerine” konulu panelle
devam etti. Halk Cephesi standında
hasta tutsaklar için imza toplandı.
Halk Cephesi, Hasan Ferit için adalet
yürüyüşü düzenledi. 300 kişinin ka-
tıldığı yürüyüşte umudun sloganları
coşkulu bir şekilde atıldı. Gün boyu
Hozat halkı büyük bir sevgi ve sa-
hiplenme ile Cephe sloganlarına ka-
tıldı. Festival programı, akşam kon-
serle devam etti. Sahne alan Grup
Yorum türkü ve marşlarla Hozat hal-
kını coşturdu. Sahnede Grup Yorum
adına yapılan konuşmalarda güncel
sorunlara değinildi ve Hasan Ferit’in
mahkemesine çağrı yapıldı. Ayrıca
son zamanlarda İstanbul’da yaşanan

14. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Sona Erdi
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sorunlara ve devrimcilere yapılan
saldırıları eleştirilerek, devrimci-de-
mokratlar arasındaki çözümün diyalog
olduğunu, ortak düşmanın AKP fa-
şizmi ve emperyalizm olduğunu söy-
lendi.

Halk Cephesi standında hasta tut-
saklar için imza da toplandı. Binlerce
insanın katıldığı festival gece geç
saatlere kadar süren program ve ko-
nuşmalarla sona erdi.

OVACIK
Ovacık programı 31 Temmuz-2

Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

Halk Cephesi açtığı stantla Yürüyüş
Dergisi ve Boran-Haziran yayınla-
rından çıkan kitapları halka ulaştırdı
ve hasta tutsaklar için imza topladı.
Standın arkasına Berkin Elvan pan-
kartı ve Mahir ile Dayı’nın resimle-
rinin olduğu Halk Cephesi pankartı
asıldı. Program kapsamında paneller,
yürüyüşler, konserler ve doğa gezileri
yapıldı. Maden çalışmaları ve HES’ler
protesto edildi.

1 Ağustos’ta yapılan “Ortadoğu’da
Devrimci Dinamikler ve Görevleri-
miz” paneline Temel Demirer, ÇHD
Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı,
Kasım Koç, Mehmet Türkmen, Hasan
Kayır ve Alaattin Erdoğan katıldı.
Canlı tartışmalar şeklinde geçen pa-
nele halkın da ilgisi yoğun oldu.

Ovacık Festivali, 2 Ağustos günü
Grup Yorum’un da katıldığı konserle
sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı
konserde Müge Tosun, Nurettin Gü-
leç, Grup Alamor, Alexandros Pis-
kiollis, Zele Mele ve Grup Munzur
sahne aldı.

NAZIMİYE
Nazımiye Belediyesi tarafından

düzenlenen 10. Düzgün Baba etkin-
likleri (30-31 Temmuz) kapsamında,
etkinliklerin ikinci günü olan 31
Temmuz’da Grup Yorum’un da ka-
tıldığı konser düzenlendi. Konser et-
kinliğinde Halk Cephesi de açtığı
stantla Hasan Ferit’in mahkemesine
çağrısı yapıldı.

Barış, uzlaşma, cumhurbaşkanlığı
seçimleri tartışmaları içinde boğulmak
istenen festival programında Halk
Cephesi, katıldığı ilçeler ve Dersim
Merkez’de halka, kızıl flamaları ve
fularlarıyla kendi gündemini taşıdı.
Hasta tutsakların tahliyesi için imza
topladı, HES'lere ve siyanürlü altın
aramaya karşı halkı bilgilendirdi,
Kürt milliyetçilerinin devrimcilere
saldırısını teşhir etti, Hasan Ferit'in
mahkemesine çağrı yaptı, şehitlerini
ve önderlerini andı, ayaklanma coş-
kusuyla halka devrim inancını taşıdı. 

TAYAD’lılar tarafından 15 Temmuz ve 17
Temmuz günlerinde Beykoz-Paşabahçe’de Özgür
Tutsakların el ürünlerinin olduğu masa açıldı. 

15 Temmuz’da esnafa masa açılacağı anlatıldı
ve masa istendi. Onlar da severek verdiler. İftar
saatinde ise yemek getirdiler. Masaya uğrayanlara
el ürünlerinin tutsaklar tarafından yapıldığı an-
latıldı.

17 Temmuz günü ise masaya ilgi yine yo-
ğundu. Masaya uğrayan bir esnaf ürün almaya-
cağını fakat tutsakların üretimlerine katkıda bu-
lunmak için boncuk getireceğini söyledi.

TAYAD'lılar tutsak evlatlarının sesini, yap-
tıkları ürünleri halkla buluşturarak duyurmaya
devam edecek.

Her hafta pazar günü Taksim
Tünel’den başlayarak Galata-
saray Lisesi’ne yürüyen TA-
YAD’lılar, 3 Ağustos günü yü-
rüyerek hasta tutsakların sesini
haykırdı. TAYAD’lılar, Güler
Zere’nin resminin olduğu “Has-
ta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
pankartının yanında hasta
tutsakların isimlerinin ol-
duğu “Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın” pan-
kartı açarak yürüyüşe geç-
tiler. Yürüyüş esnasında
aynı içerikte sloganlar
atıldı.  Açıklamayı okuyan

Nuri Cihanyandı TAYAD’ın
onurlu tarihine değinerek “Ev-
latlarımızın arkasında onlarla
birlikte mücadele eder, onlarla
birlikte ölürüz. Nice örnekler
var evladı için ölen analar ba-
balar” dedi. Ve son olarak yarım
saat oturma eylemi yapıldı.

Tecriti Direniş ve Üretimleriyle
Parçalayan Özgür Tutsakların

Sergisi Açıldı
Hasta Tutsak Süleyman Acar

Serbest Bırakılsın!

Hasta Tutsakları Zulmün Hücrelerinde Öldürtmeyeceğiz!
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Yozlaşmaya Karşı Öğrenci
Meclislerinde Birleşelim!

Antep’te 5 Ağustos’ta
Düztepe Mahallesi’nde ku-
rulacak olan Öğrenci Meclis-
leri için bildiri dağıtımı ve an-
ket çalışması yapıldı. Halk, 9
Ağustos günü Cemevinde dü-
zenlenecek olan dayanışma
çayına davet edildi. Halktan
olumlu karşılık alan Dev-
Genç’lilerin çalışması 2 saat
sürdü.

Mahallemizde Fuhuşa
İzin Vermeyeceğiz!

Cepheliler 3 Ağustos’ta Armutlu ’da fuhuş yapan iki
kişiyi cezalandırdı. Fuhuş yaparken yakalanan 2 kişi ma-
halle halkına teşhir edildi. Sonrasında yapılan konuş-
malarda “Mahallemizde uyuşturucuya, fuhuşa izin ver-
meyeceğiz” dendi. Eyleme halk alkışlarla destek ver-
di.

Gazi Halk Cephesi’nden Gazi Halkına
Şehitlerimizin adını verdiğimiz çay bahçelerimiz ya-

kıldı. Şaşırmadık, şaşırmayacağız da! Onları himaye
edenleri de çok iyi biliyoruz. AKP’li belediyenin ve po-
lisin yıkmak için fırsat kolladığı çay bahçelerimizi alçakça
yaktılar… Tüm halk düşmanlarına cevabımızı, bahçele-
rimizi yeniden hep birlikte kurarak vereceğiz. Gazi Mu-
harrem Karademir Tepesi Aile Çay Bahçemizle, Esat AT-
MACA Aile Çay Bahçemizi halkımızla birlikte yeniden
yapacağız. Halkımız, bize destek verin, çay bahçelerimizi
birlikte kuralım.

GAZİ HALK CEPHESİ
31 Temmuz 2014

Umudun Sesi Kıbrıs’ta Yankılanacak
Grup Yorum; Kıbrıs - Galatya (Mehmetçik) Belediye

Festivali bünyesinde 9 Ağustos’ta Galatya Belediyesi Köy
Meydanı’nda ücretsiz konser verecek.

Konser çalışmaları Boran Kültür Merkezi tarafından
yapılmaya devam ediyor. Çalışma kapsamında ada ge-
nelinde 500 adet afiş Lefkoşa, Mağusa, Girne ve birçok
köye asılırken, 20.000 adet el ilanı halka dağıtıldı.

Konser için birçok yayın organı ile görüşüldü. Bir sen-
dikanın radyosuna saat başı yayınlamak üzere tanıtım ban-
dı verildi. Konser için birçok bölgeden gelen talebe göre
otobüsler kaldırılacaktır.

İletişim: 0548 878 40 01, 0542 878 33 60, 0533 849
73 56, 0533 831 73 96

Adres: Boran Kültür Merkezi -  Bülent Hüseyin So-
kak, İbrahim Paşa Mahallesi No: 49 Küçük Kaymaklı/ Lef-
koşa / KIBRIS

Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz
Berkin için adalet istemeye devam ediyoruz. So-

kakları Berkin’in adıyla inletecek katillerinin korkula-
rını büyüteceğiz. Berkin’imiz için adalet istemek için
yapacağımız basın açıklamamıza ve Umudun Çocuğu
belgesel gösterimimize tüm halkımız davetlidir.

Yer: Yukarıçeşme Meydanı Doğançay
Mahallesi

Tarih: 14 Ağustos 2014
Saat: 20.30

İZMİR HALK CEPHESİ

Mahallelerimizde
Düzen Partilerine
Geçit Vermeyeceğiz!

1 Temmuz’da Bağcılar Yenimahalle 6.sokağa gel-
diği görülen AKP seçim aracı Halk Cepheliler tarafın-
dan mahalleden kovuldu. Müdahale sırasında araca taş
ve şişeler atıldı. Araç tahrip edildi. Halk Cepheliler, ma-
hallelerinde düzen partilerine geçit vermeyeceklerini gös-
terdiler. 

Kıraç Kuruçeşme'de 2 Ağustos’ta “katil” AKP’nin
seçim aracı Kuruçeşme’de Halk Cephesi ve Devrimci
İşçi Hareketi tarafından taşlarla kovuldu.

Hasta Tutsak Süleyman Acar
Serbest Bırakılsın!

TAYAD’lılar hasta tutsak Süleyman Acar’la ilgili 5 Ağus-
tos günü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: "Aylar-
dır hasta tutsakların serbest bırakılması için Taksim Tü-
nel’den Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüyor, oturma eylemi
yapıyoruz. Devlet ise bizim bu mücadelemizi görmedim-
duymadım- bilmiyorum diyerek üç maymunu oynuyor, tec-
rit ediyor, medyayı duyarsızlaştırıyor. Bizler ne dediysek
yaptık. “Güler Zere'yi alacağız” dedik aldık, “Mete Diş'i ala-
cağız” dedik aldık, “Kemal Avcı'yı alacağız” dedik aldıy-
sak, bugün de Süleyman Acar için aynı şeyleri diyoruz. Ve
anneler babalar olarak evlatlarımız için yapmayacağımız
hiçbir şey yok.  Derhal Süleyman Acar serbest bırakılma-

lıdır” sözleriyle açıklama bitirildi.
Ayrıca TAYAD'lılar, "Süleyman Acar’ın hapishanede

ölmesini istemiyoruz. Bu doğrultuda yapacağımız ey-
lemlere siz değerli basın emekçilerini, sanatçıları, halkı-
mızı bizlerin yanında olarak evlatlarımızı sahiplenmeye
bekliyoruz" çağrısı yaptı.

Hasta Tutsaklar İçin
Bir İmza da Sen Ver!

TAYAD'lılar Çayan Mahallesi'nde 5 Ağustos’ta masa
açarak imza topladılar. 1 buçuk saat açık kalan masada tut-
sakların el emeğiyle yaptığı ürünler halkın beğenisini top-
larken bir taraftan da hasta tutsaklar anlatılarak imza top-
landı.
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Yunanistan’ın Larissa kentinde bu-
lunan Larissa Hapishanesinde Özgür
Tutsaklar tecrit hücrelerine konuldu.

Hapishane idaresinin korumasında
olan itirafçının, Özgür Tutsakların kaldı-
ğı bloğa konulması üzerine, itirafçının
bloktan alınmasını istediler. Buna karşın
hapishane idaresi Özgür Tutsaklar’a sal-
dırarak onları tecrit hücrelerine koydu.
Tecrite alınan Özgür Tutsaklar’ın isimleri;
Mehmet Yayla, Erdoğan Çakır, Sinan Ok-
tay Özen, Cengiz Bayır. Hasan Biber sal-
dırı sırasında rahatsızlanınca revire kal-
dırıldı. Kendine geldikten sonra onuda zor-

la başka bir bloğa  koydular.
Tecrit hücrelerine konan tutsaklar,

yapılan bu saldırıya karşı açlık grevine baş-
ladı. Bunun üzerine Yunanistan’ın diğer
hapishanelerinde kalan Özgür Tutsaklar
da yapılan saldırıya karşı, tecrit hücrele-
rine konan tutsaklara destek açlık grevi-
ne başladılar.

Larissa Hapishanesi'nde bulunan tut-
sakların hapishane idaresi tarafından 10
gün boyunca tecritte tutulacağı öğrenil-
di.

Ayrıca, Almanya'da "Gefangenen
Info" ismiyle dışarıda tutsaklarla ilgili ya-

yın yapan gazetenin çağrısıyla 18-20
Temmuz günleri arasında, Almanya'daki
tutsaklar, Yunanistan'daki tutsaklarla da-
yanışma amacıyla iki günlük açlık grevi
gerçekleştirdi.

KKamplarımız Düzenin Tatil
Kültürüne Alternatiftir
Her yıl yapılan geleneksel yaz kampının
12’ncisi Avusturya’nın Salzburg bölge-
sinde bulunan Attersee Gölü kıyısında
başladı. Düzenin tatil kültürüne alterna-
tif olan geleneksel kamp bu yıl da düşü-
nen, üreten ve aynı zamanda eğlenceli
etkinlikleriyle coşkuyla başladı.

Kampın 1. gününde farklı ülkelerden ve
bölgelerden bir araya gelmenin coşkusuy-
la, yemek saatine kadar süren sohbetlerin
ardından akşam hep birlikte halk sofrası
oluşturuldu. Daha sonra kampımızın içeriği,
kampın amacı, kolektif bir şekilde neler ya-
pabiliriz üzerine kampa katılanlarla sohbetler
yapıldı.Bir FHKC’linin ağzından Filis-
tin’de emperyalizmin uşağı siyonist katil İs-

rail'in yaptığı
katliamları din-
lenildi. Canlı te-
lefon bağlantısıy-
la kampa katılan-
ların duygularının

ve öfkelerinin iç
içe geçtiği bir sohbet yapıldı. Kısa bir mü-
zik dinletisiyle gece sonlandırıldı.

2. gün sabah sporu ile başladı. Kahv-
altı sonrası sohbet saatimizde ülkemizdeki
gelişmeler üzerine konuşulup tartışıldı. 

3. sabah sporu ve kahvaltının ardından
Kamp Haber Ajansı'nın haberleri kamp
sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.
Kahvaltı sonrası yapılan günlük sohbet-
lerin ardından voleybol turnuvası dü-
zenlendi. Ayrıca halk oyunları ve tiyatro
çalışmaları da başladı.

İsviçre’nin Zürich şehrinde 2 ve 3 Ağus-
tos'ta, hasta tutsak Abdullah Kalay için 2 gün-
lük açlık grevi eylemi yapıldı. Abdullah Ka-
lay’ın ailesinin İsviçre TAYAD Komitesi ile
gerçekleştirmek istediği eylem Zürih’in mer-
kezi yerlerinden biri olan Staufacher’da St. Ja-
cob Kilisesi önünde çadır kurularak yapılmaya
başlandı.

Açlık grevinin birinci gününde “Hasta Tut-
saklar Serbest Bırakılsın” imza kampanyası
için 80 adet imza toplanıldı.

Abdullah Kalay’a gönderilmek üzere ge-
len ziyaretçiler tarafından mektuplar yazıldı.

Eyleme çok
sayıda katı-
lımcı oldu. Aç-
lık grevine basınında ilgisi yoğundu.

Abdullah Kalay Wernicke Korsakof has-
tası ve geçirdiği kalp krizinin ardından gerekli
müdahalenin yapılmamasından kalp dokusu
zedelenmesinden dolayı kalbi % 25 oranın-
da çalışıyor.

Kalay’ın ailesi ve İsviçre TAYAD Komi-
tesi’nden 5 kişi hasta tutsak Abdullah Kalay’ın
tedavisinin yapılabilmesi ve yaşayabilmesi
için açlık grevi eylemi yapıyorlar. 

Gerçeğin Sesi 
Hiç Susmayacak

İngiltere’de Halk Cepheli-
ler her hafta Yürüyüş Dergi-
si’ni halkımıza ulaştırıyor.

2 Ağustos günü, haftalık
Yürüyüş Dergisi standına de-
vam edildi.

Stantta Berkinimizin “Ada-
let İstiyoruz!” yazılı pankar-
tının yanı sıra Filistin’de Si-
yonist İsrail’in katliamı, Tür-
kiye’de Soma Katliamı, Ber-
kin şahsında Haziran Şehitle-
rini anlatan resimler ve Filis-
tin bayrakları da yer aldı.

Gün Gelecek İsrail Yaptığı
Katliamların Hesabını
Dünya Halklarına Verecek!

1 Ağustos 2014 tarihinde Yunanis-
tan’ın Selanik KAMARA Meydanı’nda
Filistinli örgütlerin ve Yunanistan so-
lundan KONTRA örgütünün çağrısıy-
la saat 21.00’de eylem yapıldı. Eylemde
mumlar yakıldı ve ses cihazından açık-
lamalar yapıldı.

Ayrıca eylemin başından sonuna
kadar, arka tarafta beyaz perde üze-
rinden Gazze
direnişini ve
katliamları an-
latan sineviz-
yon gösterimi
yapıldı. 

Av ru pa’da

İsviçre TAYAD Komite Hasta Tutsakların
Sesi Olmaya Devam Ediyor

Dünyanın Hiçbir Yerinde
Tecrite Boyun Eğmeyeceğiz!

Açlık grevi eylemine katılanlar:
Şadi Naci Özpolat-Bochum

Hapishanesi
Ahmet Düzgün Yüksel-Düsseldorf

Andreas Krebs- Aschaffenburg
Marco Cemenisch-Bostadel

Oliver Rast-Tegel
Thomas Mayer Falk- Nürnberg

10 Ağustos
2014
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DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR!



“Bu zamanda direnmekten başka seçenek yok...
Kazanacağımıza dair sonsuz bir inancım var.

Hem zafere hem devrime.”
Birsen Hoşver

17 Ağustos - 23 Ağustos

Aydın YILDIRIM, Elif KARAMAN:

Elif Karaman, Aydın Yıldırım’ı 17 Ağustos
1999'da meydana gelen Marmara depreminde kay-
bettik. 

Elif Karaman, 1981'de doğdu.
Aslen Malatyalı olan Elif, İzmir do-
ğumludur. İzmit Demokratik Lise
İçin Mücadele Komi-
teleri sorumlusu, aynı
zamanda Kurtuluş
Dergisi dağıtımcısıydı. 

Aydın Yıldırım,
halkının mücadelesine gönül vermiş
bir devrimci, bir sanatçı adayıydı.
Bağcılar'daki Karanfiller Kültür Mer-
kezi Müzik Topluluğu üyesiydi.

Baki ERDOĞAN:

Baki, mücadeleye 1984'te Aydın
Turizm Meslek Yüksek Okulu öğ-
rencisiyken katıldı. TÖDEF'in kuru-
cularından biri oldu. 1991 sonunda
farklı görevler üstlendi. 22 Ağustos
1993'te Aydın polisi  tarafından iş-
kencede katledildi. Şehit düştüğünde

devrimci hareketin Ege Bölgesi Siyasi Sorumlu-
su'ydu.

Necmettin GİRİTLİOĞLU:

İzmir Aliağa Rafinerisi'nde sürdürü-
len direnişte 22 Ağustos 1970'te patro-
nun adamları tarafından vurularak katle-
dildi. Parti-Cephe'nin işçi alanındaki
kadrolarındandı.

N. Giritlioğlu

Elif Karaman

Muhammed KAYA,  Senem ADALI:

Senem Adalı, OKM, TAYAD ve Özgür-Der ça-
lışmalarında yer aldı. İnfazlara, kaybetmelere karşı
sayısız eylemin örgütleyicisiydi. Muhammed, mahalli
alanda faaliyet sürdürüyordu. Bulundukları semtte
Kurtuluş dağıtımcılığını yapıyorlardı. Senem ve

Muhammed 20 Ağus-
tos 1996'da İstanbul
Alibeyköy'de kaldık-
ları evde silahsız, sa-
vunmasız durumda,
polis tarafından infaz
edildiler.

Muhammed Kaya

Baki Erdoğan

Senem Adalı

Aydın Yıldırım

Melek Birsen HOŞVER:

Rizeli’ydi. Ana dili Lazca'dır. Ankara
Üniversitesi  Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
öğrencisiyken bir Dev-Genç'li olarak mü-
cadeleye katıldı. 1997'de Dersim Kır Gerilla
Birlikleri’ne katıldı. Şubat 1999'da tutsak
düştü. Mücadele devam ediyordu. 2001'de
Malatya Hapishanesi'nde 7. Ölüm Orucu

Ekibi direnişçisi olarak tecrite karşı ölüm orucuna başladı.
Direnişinin ilerleyen günlerinde Ankara Numune Hasta-
nesi'ne sevk edildi ve 22 Ağustos 2002'de şehit düştü.

M. Birsen Hoşver

Melek Birsen Hoşver’in bir şiiri:
Havada yoldaş sesi var. 
Yürekte zafer ezgisi
Can teni neylesin
Vücutta vatan kavgası var. 

Gökkuşağı dağlar el verir.
Gökyüzünden attı köprüsünü
Renkleri inanç, renkleri feda
Renkleri kahramanlık
Renkleri yürek, alev

Toprakta sevda kokusu var
Yağacak canlar üstüne
Zafere yeminli yürekler
Patlıyor filizlerde

Toprakta sevda kokusu var
Çiçekte yağmur ezgisi 
Gönül aşka düşmüş
Vücutta alev dansı var

Toprakta sevda kokusu var
Burcu burcu türkü yakar
Çiçek suyu neyler 
Vücutta alev alev türkü var 



1990 yılında, Aydın'da Turizm Meslek Yüksekoku-
lu’nda okuyan DEV-GENÇ’liler disiplin soruşturmasıyla
okuldan uzaklaştırılmışlardı. Bu yüzden DEV-GENÇ'liler
Aydın HEP İl Binası’nda süresiz açlık grevine başlamışlar,
bir yandan da çeşitli eylemliliklerle (bildiri, afiş vb.)
Aydın halkına haklılıklarını, doğruluklarını ve eylemlerini
anlatıyorlardı. Biz de İzmir'den destek amaçlı olarak
Aydın'a gitmiştik. Açlık grevi direnişçileri bedensel
olarak yıpranmışsa da moral ve kararlılıkları had safha-
daydı. İçerisi doluydu. Her kesimden insanlar destek zi-
yaretine geliyordu. Eylemin haklılığı ve meşruluğunun
idareye kabul ettirilmesi, halkın DEV-GENÇ'lileri sa-
hiplenmesiyle o gün eylemin bitirilmesi kararı alınmıştı.
Aydın dışından gelen DEV-GENÇ'liler ve ziyaretçiler
olarak bir eve gittik. Direnişçilerin açlık grevini bitirmesi
için hazırlıklar yapıldı. Ve küçük bir salonda hep birlikte
oturuldu. 

Baki'yi orada tanımıştım. Yerde bağdaş kurmuş, et-
rafına da Aydın DEV-GENÇ'liler oturmuştu. Önder
olduğu her halinden belliydi. Baki eylemin neden, nasıl
olduğunu anlatmadan önce kısaca Aydın DEV-GENÇ'in
doğuşunu anlatmıştı. ...

Birgün saflarımıza yeni katılan bir DEV-
GENÇ'li "ben Baki'nin kişiliğinden, karakterinden
çok etkilendim, bu yüzden DEV-GENÇ'li oldum"

demişti. Bir konunun anlatımından bir sorunun çözümüne,
sakinliğini, sadeliğini kaybetmeden duru bir dille anlatır,
karşısındaki insanı ikna eder, kafasını açardı. Öyle ki
birçok insan, birim sorumlularına nazaran hep Baki'nin
yolunu gözler, her şeylerini onunla paylaşırlardı. 

Baki'nin aranır duruma düştüğü günlerde birgün bir
eve gitmem söylendi. Dikkatli bir şekilde gittim. Baki'nin
sürekli gidip eldiği bir yerdi burası, Bir aile evi. Tahmin
ettiğim gibi Baki oradaydı. Aile ile birlikte yemek ha-
zırlamış, bulaşıkları yıkamış, çay içip haberleri izledikten
sonra yatma vakti gelince, aileden izin alarak "biz ar-
kadaşla biraz sohbet edeceğiz" demişti. Her zamanki
gibi çok sakindi. Yüzünde yine bildik tebessümü vardı.
Anlatmaya başladı. "Bugün arkadaşla (Demet Taner)
randevumuz vardı. Randevu yerine gittim. Ortalık ana
baba günü, her köşede polis. Sonra oradan ayrıldım"
diyordu. Devam ederek "arkadaşa söyle bundan sonra
daha dikkatli olsun" dedi ve güncel konuşmalarla soh-
betimize devam ettik. 

Baki, kişiliği ile hemen herkese güven veriyordu.
Bu güven sayesinde birçok insan saflarımıza katılmıştı.
Denilebilir ki Ege'de atılım yıllarında örgütlenmiş her
insanda emeği vardır.

O, Parti-Cephe'nin yönetici önder insanının simge-
lerindendir. Şehitlerimizden Demet Taner, Ümit Doğan
Gönül, Uğur Sarıaslan, Yusuf Bağ, Baki'nin öğrencile-
ridirler.

25.05.1998, BERGAMA

Bartolomeo VANZETTİ,

Nicola SACCO:

“Hiç aklından çıkarma Dante, bunları
hep hatırla... bizi bir yığın uydurma ve yalanla

mahkum ettiler... Bizi idam edi-
yorlarsa, bunun sebebi... biz
yoksullardan yanaydık, insan-
ların insanlar tarafından ezil-
mesine ve sömürülmesine kar-
şıydık...” B. Vanzetti

Sacco ve Vanzetti'nin idamı,
burjuva hukukunun ve yargı-
sının nasıl “sınıf çıkarları” doğ-
rultusunda kullanıldığının tarihi
bir örneğidir. İşçi önderleriy-
diler onlar. ABD'deki “komü-
nist avı” döneminde bir komplo
sonucu tutuklandılar ve burjuva
hukukunun komploya uygun
olarak verdiği kararla 23 Ağus-
tos 1927'de idam edildiler.  

B.Vanzetti

Nicola Sacco

Mihri BELLİ: 

Mihri Belli, 1916’da Silivri’de doğdu. Devrimci
düşüncelerle 1936’da iktisat okumaya gittiği Ame-
rika’da tanıştı. 1940’ta Türkiye’ye döndükten sonra
TKP ile ilişki kurarak, TKP içinde çalışmaya başladı.
1942 yılı sonlarında TKP’nin Merkez Komite üyesi
oldu. Bu dönemden başlayarak yürüttüğü siyasal
faaliyetler nedeniyle bir çok kez gözaltına alındı,

tutuklandı. 1946’da yurt dışına çıkarak, Yunan iç savaşına katıldı.
Faşizme karşı sürdürülen savaşta, tabur komutanlığı da yaptı. İki
kez yaralandı. 1960’lı yıllarda “Türk Solu” ve “Aydınlık Sosyalist
Dergi” adlı yayın organlarını çıkardı. Türkiye sol hareketi içinde
Türkiye devriminin yoluna ilişkin tartışmalarda MDD’yi savundu.
Mahir Çayanlar ile Belli birlikte bir süre aynı saflarda mücadele
etse de yanlış düşünceleri nedeniyle sürecin dışına düştü. Siyasal
yaşamını sonraki yıllarda da devam ettirerek, mücadelesini kendi
anlayışı doğrultusunda sürdürdü. Mihri Belli, 17 Ağustos 2011’de
yaşamını yitirdi. Devrimden, sosyalizmden her ne olursa olun
vazgeçmemenin  temsilcilerinden, enternasyonalizmin, anti-em-
peryalizmin sadık izleyicilerinden biri olarak halkların mücadele
tarihinde haklı yerini almıştır.

Mihri Belli

Anıları Mirasımız
Bir tutsak yoldaşı 

Baki Erdoğan’ı anlatıyor:
“Kişiliği ile herkese güven veriyordu. 
Ege'de atılım yıllarında örgütlenmiş
her insanda emeği vardır.”
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İkitelli Mahallesi'nde 31 Tem-
muz’da pazar bölgesine masa açıl-
dı. Açılan masada halkla sohbet
edildi. Uyuşturucuya, fuhuşa karşı
mücadele edilmesi gerektiği anla-
tıldı. 2 Ağustos’ta olacak yozlaşma
yürüyüşüne halk davet edildi. Ça-
lışma sonunda 300 bildiri ve 2 Yü-
rüyüş Dergisi halka ulaştırılırken
4000 adet de kuşlama mahalleye
yaygın bir şekilde yapıldı. Aynı
gün içerisinde uyuşturucuya karşı
yapılacak yürüyüşün afişlerinden

150 afiş Mehmet Akif Mahalle-
si'ne yapıştırıldı. Akşam saatlerinde
ise “Ayağa Kalk İstanbul Bonzai’ye
Uyuşturucuya Yozlaşmaya Karşı
Yürüyoruz- İkitelli Gençlik Komi-
tesi” imzalı pankartlardan Arena-
park, Parseller Caddesi, Mall of İs-
tanbul, Mehmet Akif, Cemevi, Köy
içi bölgelerine 9 adet asıldı.

Halkın onurlu sesi Yürüyüş Der-
gisi ülke genelinde halkla buluşmaya
devam ediyor. Umudu büyütmek
için, halka gerçekleri anlatmak için
büyük bir emek ve özveriyle çalış-
malar devam ediyor. Bizi hiçbir güç
yolumuzdan alıkoyamaz.

İSTANBUL:
Bağcılar: Liseli Dev-Genç’liler 3

Ağustos’ta Bağcılar Yürüyüş Yo-
lu’nda dergi dağıtımı yaptı. Dergi da-
ğıtımı sırasında tek tek esnaflar do-
laşılarak gündem hakkında sohbetler
edildi.  6 Liseli Dev-Genç’linin ka-
tıldığı dergi dağıtımında 25 dergi
halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı bit-
tikten sonra “Umudun sesi Yürüyüş
Dergisi” sloganıyla mahalleye giriş
yapıldı.

Ayrıca 3-4 Ağustos’ta Grup Yorum
Hasan Ferit İçin Adalet Konseri afiş
çalışması yapıldı. Bağcılar Yenima-

halle Yürüyüş Yolu ve mahallenin ara
sokaklarına toplam 200 afiş asıldı.

Armutlu: Halk Cepheliler 3
Ağustos günü Hisarüstü’nde dergi da-
ğıtımı yaptılar. 427. sayının dağıtımı
yapılan çalışmada halka 20 dergi
ulaştırıldı. 

ANKARA: Dev-Genç’liler Kızı-
lay'da 2 Ağustos’ta toplu dergi dağı-
tımı yaptı. Dergi dağıtımı sırasında
halka İstanbul'da mahallelerimize çe-
teler ve polis tarafından yapılan sal-
dırılar anlatıldı. Ayrıca 14 Ağustos'ta
ilk davası görülecek olan Hasan Fe-
rit Gedik'in mahkemesine çağrı ya-
pıldı. 7 kişinin katıldığı dağıtımda 20
dergi halka ulaştırıldı.

İZMİR: Harmandalı Mahalle-
si’nde 2 Ağustos günü dergi dağıtımı
yapıldı. Halkla yapılan sohbetlerde
devrimci hareket ve 45 yıllık onurlu

geçmişi anlatılarak bu geçmişi yara-
tan şehitlerden bahsedildi, Hasan Fe-
rit Gedik anlatılırken yozlaşmaya
karşı mücadelenin önemi anlatıldı.
Çalışma sonunda 80 dergi halka ulaş-
tırıldı.

ADANA: Akkapı Mahallesi’nde
Halk Cepheliler 26 Temmuz’da Yü-
rüyüş Dergisi’nin tanıtımını ve satı-
şını yaptı. Halkla yapılan sohbetler-
de Halk Cephesi'nin yozlaşmaya kar-
şı mücadelesi anlatıldı. Uyuşturucu
çeteleri tarafından vurulan Hasan
Ferit Gedik’ten bahsedildi. 4 Halk
Cepheli’nin katıldığı dergi satışında
57 dergi halka ulaştırıldı. Mahallede
1 ve 3 Ağustos günü de dergi dağıtı-
mına devam eden Halk Cepheliler ça-
lışma sonunda 80 dergiyi halka ulaş-
tırdı. Ve 4 Ağustos günü “Berkin El-
van İçin Adalet İstiyoruz” eylemine
çağıran 200 bildiri halka dağıtıldı.

Antep’in Sokaklarında
Umudun Sesi

Cepheliler 31 Temmuz’da
Düztepe’nin birçok bölgesine ya-
zılama yaptı.

Yapılan yazılamada 2 tane
“DHKP-C”, 4 tane “DHKC”, 4
tane “CEPHE”, 1 tane “YAŞASIN
PARTİ-CEPHE” yazılaması yap-
tı. 

Gerçekleri Anlatmaktan Asla Vazgeçmeyeceğiz!

Sarıyer İşçilerinin
Direnişi 54. Gününde

Sarıyer Belediyesi işçileri 5 Ağustos'ta
direnişleriyle ilgili şöyle bir bilgilendir-
me yaptı: "Direnişimizin bugün 54.
günü durumumuzda bir değişiklik yok.
Sarıyer Belediyesi önündeki direnişimiz
sürüyor... Armutlu muhtarı görüşmede
belediyenin yeni hazırladığı şartnamenin
yemek ve yol parasını karşılayacağını, ar-
tık maaşların gününden önce bizzat be-
lediye tarafından yatırılacağını dığını ve
mesailerin ödeneceğini, direnişi bitir-
memiz gerektiğini söyledi. Biz de bu şart-
lar yerine gelirse bizim direnişi bitir-
memekle ilgili bir sorunumuz olmadığını
söyledik... Arkadaşımız Zülfikar Do-
ğan çok rahatsız. Geçmişte kalp roma-
tizması olan Zülfikar’ın ağırlaşmasından
korkuyoruz. Şu anda evinde dinlenen
Zülfikar’ın hastalığından sorumlu olan
belediye başkanıdır. 

Yozlaşmaya, Uyuşturucuya Karşı
Mücadelemiz Sürecek!

Antep Bağcılar İzmir



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

İnanç, coşku ve morali örgütleyeceğiz.    
“Kadro ve yöneticiler... Stratejik hedeften
uzaklaştığı noktada geçici olarak bazı

başarılar elde etse de tıkanmaya,
kısırlaşmaya mahkumdur. Bürokratizmin,
liberalizmin, sekterliğin, tıkanıklıkların,

verimsizliğin, moral düşüklüğünün,
olmazların ve yokların temel nedenlerini
öncelikle burada aramak zorundayız.”
İnsanlarımızın gelişiminin yavaşlamasının,

pratiğin tıkanmasının, günlük sorunların
içinde boğulup üretemez hale gelinmesinin,
moral bozukluklarının kaynağında stratejik

hedeften uzaklaşma vardır.  



Bu Halk Barikatını Aşamayacaksınız!

Demokrasi Bağımsızlıkla Olur, Bağımsızlık 
Emperyalizme Karşı Savaşarak Kazanılır!

Başka Hiçbir Yolu Yoktur!
İşte Bunu Söylediğimiz İçin Saldırıyor

Kürt Milliyetçileri Halk Cephesi’ne
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Kürt Milliyetçileri, “Kürt Sorunu 
Çözülürse Türkiye’ye Demokrasi Gelir” Diyor 

YALAN!..


