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12 Eylül’de Gazi Mahallesi güne polis baskınıyla başladı. Halk,
gün ağarmadan başlarında dolaşan helikopterin ışığıyla, sokakla-
rında, kapılarında, evlerinde yığınak yapan katil sürüsü polisler-
le başladı güne. Katil ve hırsız polisler birçok insanı gözaltına ala-
rak ve Halk Meclisi’nin konteynerini çalarak mahalleden çekil-
diler. “Katil Polis Mahalleden Defol” sloganlarının inlettiği sokak-
larda çatışmalar yaşandı ve katiller karakola kaçtılar.

Cepheliler ve halk, Gazi Özgürlükler Derneği’nin önüne çıkarak
derneği savundular. Barikatlar kurdular. Halka yapılan sesli çağrılar-
da “Arkadaşlarımız bırakılana, konteynerimiz yerine konana dek Ga-
zi’de AKP’ye ait olan her şeyi yakacağız” dediler. Gazi Mahallesi’nde-
ki işbirlikçi marketler BİM, A-101 tahrip edildi. Halkın öfkesi din-
miyordu. Cepheliler  BİM’in içindeki her şeyi sokağa çıkarttılar ve
yaktılar. Cepheliler yağma olaylarına karşı malların başında bekle-
yerek tahrip olayını denetlediler. Cepheliler BİM’in içinden çıkan de-
mirlerle barikatlar kurdular.  Beton mikserleriyle mahallelerini savun-
dular. Katiller karakoldan derneği sahiplenmeye gelen halka saldırı-
ya başladılar. Sabahın 9’unda yaklaşık 150 kişi bütün militanlığıyla
ellerindeki taşlarla, polis saldırısına karşı direnişe geçti.

Çatışmalar esnasında Cepheliler polisin akreplerine yangın tüp-
leriyle saldırdılar. Cephelilerin bu cüretli saldırısına polis elle atı-
lan ve etkisi daha ağır gaz bombaları attı. Polisler akrebin kapısın-
dan esnaflara da aynı gazlardan attı ve mahallenin kadınlarına küf-
retti. Bunun üzerine esnaflar polisi taşladılar ve katil sürüsü kaçtı.

Saat 15.00’a kadar saldırılar devam etti. Halkın direnişiyle ka-
tiller tekrar tekrar karakola kaçmak zorunda kaldı. Katillerin püs-

kürtülmesinden önce Halk Meclisi’ne yönelik saldırının ardından
şantiyeye yüründü. Bu yürüyüş esnasında akşam 20.00’da yapı-
lacak eylemin çağrısı yapıldı.

Tüm bu olayların geliştiği esnada ise Cepheliler Gazi Kent Or-
manı’nın gişelerini yaktılar. AKP’li Sultangazi Belediyesi, Gazi
Halk Meclisi’nin aldığı kararla halkın iradesiyle kurulan Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni yıkmak
istiyor. Bunun için de Gazi Karakolu ile birlikte çalışıyor. Cep-
heliler bu işbirliğini teşhir etmek ve çalınan Halk Meclisi kontey-
nerinin, baskınların hesabını sormak için gişeleri yaktılar.

Mahallede saat 20.00’de saldırıları ve gözaltıları protesto eden
yürüyüş Halk Meclisi’nin önünden başladı. Eylemin başladığı saat-
lerde Sultangazi Belediyesi’ne ait bir depo Cepheliler tarafından ya-
kılarak tahrip edildi. Yangını bahane ederek mahallenin o kısmının
bütün elektriklerini kesen katil polisler terör estirdiler. 2000’i aşkın
kişinin katıldığı eylemde mahalle içinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün
ardından dağılmayan iki bin kişilik kitle Gazi Karakolu’na doğru yü-
rüyüşe geçti. Karakoldan kitleye saldıran polise Cepheliler de halkı
silahlarıyla koruyarak cevap verdi. Cepheliler, karakolun önünde bek-
leyen çevik kuvvet polisine ateş açtı. Tüm polisler karakolun içine
kaçtılar. Saldırının ardından Cepheliler, İsmetpaşa Caddesi’ne inerek,
barikatların başında bekleyen halka yaptıkları açıklamada Gazi ka-
rakolunu taradıkları hakkında bilgi verdi.

Cepheliler, polisin çekilmesinin ardından Halk Meclisi’ni ko-
rumak için eylemi bitirdiler. Sabaha kadar Halk Meclisi’nin önün-
de nöbet tutuldu.

Cepheliler Gazi’yi AKP’ye ve 
Beslemelerine Dar Etti!



İİ ç i n d e k i l e r
39 BELTAŞ işçilerinin

direnişleri 52. gününde!

41 Ülkemizde Gençlik:
Meclislerle güçlü,
haklarımızla daha
bilinçliyiz; haklarımızı
istiyoruz!

42  Liseliyiz Biz:
Umudun genç askerleriyiz!

44 Gençlik haberleri...

47 Sanatçıyız Biz:
Yılmaz Güney

50 Haberler...

53 Avrupa’da Gençlik:
Avrupa’da eğitim sistemi
ırkçı ve adaletsizdir!

54 Avrupa’da Yürüyüş:
Haklı olan güçlüdür!
Bu güç ile doğruları
halkımıza taşımaya
devam ediyoruz!                          

55 Kulağımıza Küpe Olsun

56 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz...

22 Berkin Elvan için
adaleT istiyoruz!

23 Sol’un Köşe Taşları:
Cephe’yi kınayan, ilişkisini
kesen sol; HDP’nin
saldırılarını meşrulaştırıyor

26 Halk Düşmanı AKP:
Katliamın baş sorumlusu
AKP ve Torunlar İnşaattır!

27 Halk Cephesi:
ESP’nin yalanlarını açığa
çıkartmaya devam ediyoruz

29 DHKC: Aydınlık
provokasyon girişimlerine
devam ediyor!
Yıl 2014: Lanet sürüyor!

30 Savaşan Kelimeler:
“Sol içi şiddet”

31 Halkın Hukuk Bürosu:
ÇHD’ye saldıranlar
neyin peşinde?

33 Röportaj: Kazova işçileri
üretiyor! Kazova patronsuz
üretime geçti!

37 Devrimci İşçi Hareketi:
Baskı yasalarına,
iş cinayetlerine karşı
komitelerde ve meclislerde
örgütlenelim

8 Halkla bütünleşen örgütlü
gücü yenemezsiniz!
Bu halk bu vatan bizim!

11 Cepheli 24 şehidiyle
onurlu Gazi halkı
direniş gelenekleri yaratıyor
Gazi Mahallesi şehitlerimiz

13 Dünyayı kana bulayan
emperyalistler ve
işbirlikçileri halkların
kurtarıcısı olamaz

17 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Adaletsiz bir
“çözüm” en büyük
adaletsizliktir!

18 Adalet için 75 gün oturma
eylemi yapacağız

19 Yıllar önce Hitler’in
Yahudilere yaptığını
bugün İsrailliler
Filistinliler’e yapıyor!

20 Devrimci Okul:
Sudaki halkalar

4 Katillerimizi mahallelerimize
sokmayacak, çetesine, polisine
karşı halkımızla direneceğiz!

Adalet İstiyoruz!
Adaleti Biz Sağlayacağız!

BU ÇAĞRIYI HER YERE, HERKESE ULAŞTIRALIM!
SESİMİZİ DUYMAYAN KALMASIN...

HASAN FERİT GEDİK ADALET ÇADIRI 
TELEFON NUMARASI:  (0-536) 238 96 88

HALK CEPHESİ

HASAN FERİT İÇİN 
ADALET İSTİYORUZ! 

VERMEZLERSE 
ZORLA ALACAĞIZ!
Uyuşturucuya karşı... Ferit için, adalet için...

Bir sonraki duruşmaya kadar Kartal Meydanı'nda...
Ferit'in annesi ve dedesiyle beraber...

2.5 AY... 75 GÜN BOYUNCA SÜRECEK
OTURMA EYLEMİNE BAŞLIYORUZ!

- Konteyner
- Kuru gıda
- Çocuk maması
- Çocuk bezi
- Vitamin ilaçları
- Ağrı kesici, ateş düşürücü
ilaçlar

- Fizyolojik serumlar (ishal
vakaları çok sık yaşandığı
için) temizlik malzemeleri

Not: Ezidiler mavi ve
lacivert renkli kıyafetleri
giymiyor.

Emperyalizm ve Çetesi IŞİD’e Karşı Ezidi
Halkı İle Dayanışmayı Büyütüyoruz!

SEN DE ELİNİ UZAT!
İhtiyaç Olan Malzemeler

İrtibat: 0536 580 95 56 -  0 545 640 42 21

van.halkcephesi@yandex.com
VanHalkCephesi@facebook.com

WAN HALK CEPHESİ
DEV-GENÇ

Ülkemizde Gençlik



Bir halkın öfkesi yatıyor orada.
Bir halkın öfkesinin taçlandırmış
24 şehit yatıyor... 

Her karışında her sokağında; po-
lis baskısının, yozlaştırma çabasının
izleri kadar halkın, devrimcilerin
polisin her türlü baskısına ve düzenin
yozlaştırmasına karşı direnişi var.

Her adımı zulüm ve zülme karşı
direnişle örülüdür Gazi Mahalle-
si'nin..

Ayaklanmalara ev sahipliği yap-
mıştır Gazi Mahallesi... Hem top-
rağıyla hem de yaşayan halkıyla
birlikte...

Düşman saldırdıkça, Gazi halkı
yeni evlatlarını kavgaya katmış,
kendi çocuklarıyla barikatlar kur-
muştur faşist iktidarlarının saldırıları
karşısında...

Bugün de yine aynı şekilde bu
barikatları kurmaya devam ediyor.

Kendi evlatları olan, kendi ço-
cukları olan Cepheliler’le birlikte
örgütleniyor, halk meclislerinde bir-
leşiyor ve zalimin zulmü karşısında
elinden ne geliyorsa direnmek için
kullanıyor.

AKP'nin katil polisinin yıktığını,
çaldığını, bozduğunu; tekrar tekrar
emekle, onurla, direnişle örüyor.

Halkın birleşik gücü, kendi öz ör-
gütlenmesi olan; halk meclislerine
saldırı karşısında kendi örgütlenmesini
korumak için canını, dişine takıyor...

Onlar saldırıyor, çalıyor, yıkı-
yor...

Halk, kendi öz evlatları olan
Cepheliler öncülüğünde tekrar yı-
kılanı inşaa ediyor, tekrar yaratıyor...
Faşizmin baskı ve zulmünü direnişle
boşa çıkartıyor.

Zulmün önüne barikat oluyor
halk... Kendi öz örgütlenmelerini,
kendi öz evlatlarını faşizmin saldı-
rısından koruyor, kolluyor, savu-
nuyor, direniyor...

İşte bu an faşizmin tankı, topu,
TOMA’sının, katil polisini her şeyi
halkın örgütlü gücüyle boşa çıkar-
tılıyor.

24 Gazili şehidimiz var.... Mey-
dan okumamızda, halka bağlılıkta
söyleniyor. Anadolu toprağına düşen
tohumun mayasında İbrahim Çu-
hadar da vardır. Anadolu toprakla-
rında, bir kez tohum toprağa düş-
mesin. Tohumun düştüğü her karış
yerde mutlaka filizlenir direniş,
Anadolu toprağı verimlidir, bire bin
verir. İBO'nun yarattığı değerler,
güzellikler, kültürümüzdür, sahip-
lenmek bir onurdur. Çatışma gele-
neğini MAHİRLER’den devralan
halk kurtuluş savaşçılarımız gibi.
Şimdi bu geleneği Gazi halkının
bağrından çıkmış bu mahallenin
kendi öz çocukları olan Cephe Mil-
isleri sürdürüyor.

Devrimcilere
Saldırmakta Birinci,
Mahalleyi Savunmada
ise Ortalıkta Yoktular!

Günlerce operasyon sürdü. Cep-

Cepheli 24 Şehidiyle, Onurlu Gazi Halkı  
Yeni Direniş Gelenekleri Yaratıyor!

KATİLLERİMİZİ MAHALLELERİMİZE 
SOKMAYACAK, ÇETESİNE POLİSİNE
KARŞI HALKIMIZLA DİRENECEĞİZ!

KATİL AKP MAHALLELERİMİZDEN DEFOL!4



he'ye yapılan saldırıdan bir gün önce
DHF'lilere operasyon düzenlendi...
Yine ondan önce de YDG-H’a... Ama
direnen olmadı. 

Faşizm saldırısı karşısında, katil
polisin mahallemizde terör estirme-
sine rağmen onlar hiçbir direnişte
bulunmadılar. Ne gözaltı öncesi ne
de gözaltılar sonrası... 

Peki neredeydi oportünizm, re-
formizm ve Kürt milliyetçileri? Daha
düne kadar birlik olup bize saldırırken
bu kadar hızlı örgütlenenler faşizm
karşısında neredeydiler?

Gazi'yi bize "dar" etmek isteyenler
neden faşizmin katil polislerine ma-
halleyi dar etmedi?

Bize silahlarla saldıranlar, yakıp
yıkanlar neredeydi polis saldırırken?

Oportünizmin durumu çarpıcıdır
tabii burada... Direnmek için, müca-
dele için karar almaktan kolay bir
şey yok. Direnmek gerektiği üzerine
söyleyeceklerimiz de yeni şeyler ol-
mayacaktır. Asıl iş bunu hayata ge-
çirmektir. İşte bu noktada siyasi ha-
reketlerin kendilerine dönüp bir bak-
maları zorunludur. Oportünizm düş-
manın çok çeşitli alanlardaki saldı-
rılarına karşı neden bir direniş tavrı
geliştirememektedirler? Bu konuda
çok açık ki bir gerileme vardır. Hangi
anlayışlar, hangi siyaset tarzı onları
bu konuda geriletmiştir? Gerilemenin
özeti "direnmeyen çürür"dür... 

Oportünizm direnemez, neden ya-
pamaz?

Bir geleneği yoktur. 

Biz ise her seferinde yeni gele-
nekler yaratmışızdır.

Direnmek, başeğmezliğimizdeki
netlik, bükülmezlik, tutarlılığımız
Marksist-Leninist’liğimizdeki net-
liktir. İdeolojik olarak netlik bera-
berinde getirmiştir direnişi... 

İşte bu yüzden sadece savaşçıla-
rımız silahlarıyla burjuva demokra-
sisini tuzla buz etmemiştir.

Demokratikte de polisin baskın-
larına, saldırılarına karşı büroları-
mızdan, derneklerimize, mahallele-
rimize kadar barikatlar kurmamız,
uyuşturucu saldırısı karşısında uyuş-
turucuyla mücadele ve kurtuluş mer-

kezlerimiz, futbolu uyutmanın bir
aracı olarak kullananlar için açtığımız
spor merkezi; çocuklarımızın emeğini
sömürürlerken açtığımız umudun ço-
cukları korosu; bizi pahalı olduğu
için tekerlekli sandalyeye, eve hap-
sedenlere karşı Ferhat Yürüteci; ye-
diklerimizi bile zulüm aracı haline
getirenlere karşı halk bahçeleriyle;
HES’ler yalanıyla, ağır elektrik pa-
raları karşısında; rüzgar tirübünle-
riyle...

Alınterimizi ve emeğimizi çalan-
lara karşı; diren, işgal et, üret sloga-
nıyla yarattığımız Kazova'yla...

Hem silahlarımız, hem elimiz,
kolumuz, beynimiz... tüm bedenimizle
direniyoruz.

Bize doğrulttukları her şeyi dire-
nerek, onları vuran silahlara dönüş-
türdük. Direnme geleneğini bulun-
duğumuz her alana taşıdık. 

“Faşizme Karşı
Omuz Omuza” Sloganını
Atmak Kolay,
Faşizme Karşı
Omuz Omuza
Olmak Zordur!

Oportünizm, reformizm dillerin-
den düşürmezler bu sloganı... Ama
iş pratiğe gelince, iş faşizme karşı
omuz omuza olmaya geldiğinde ise
ortalıkta hiçbiri yoktur... 

Attığı sloganın gereğini bile yerine
getirmekten aciz "sol" yozlaşmanın,
çürümenin son noktası olarak gerçek
devrimcilere var olmak için saldıra-
caktır. İşte bugün Gazi'de karşımıza
çıkan somut olarak böyle bir tablo
olmuştur.

Kurumlarımızda, derneklerimizde,
mahallelerimizde direnişler olurken,
başka demokratik kurumlardan 30'ar,
40'ar kişi hiç bir direnişsiz çıkartılıyor,
gözaltına götürülüyordu. Türkiye
solu bu olumsuz geleneğe son vermeli
artık. Direnmenin meşruiyeti ve bir
açıklaması vardır. Ama direnmeme-
nin, "demokratiklik" adına direnme-
meyi meşrulaştırmanın hiçbir açık-
laması olamaz. Bir tek Cepheli’nin
olduğu yerde bile direniş vardır. Bu
onlarca kez kanıtlandı. İbrahim Çu-

hadar'ın  resmini evinin pencerelerine
asarak direnenler, yalnız olduklarında
dahi kapılarını polislere açmayıp,
tek başlarına barikat kurarak dire-
nenler, pencerelerden slogan atanlar,
halka çağrılar yapanlar, pankart asan-
lar bunun kanıtıdır. Bunlar ilk dire-
nişler değillerdir. Kuşkusuz son da
olmayacaklardır. Cepheliler’de, dev-
rimci halk güçlerinde bu yürek, bu
cesaret olduktan sonra direnişler son
bulmayacaktır.

Buca, Ümraniye, Çaytaşı, 16-17
Nisan, Balkıca, 19 Aralık.... Kızıl-
dere'den bu yana her biri yeni gele-
nekler yaratarak devam ettirmiştir
bu direnişi.

Barikatlarla ördüğümüz direniş
geleneği dünden bugüne büyüyerek
sürüyor. 

Gazi'de "Hedef Karakol" derken
yıllar önce, şimdi o karakola halkımız
kendiliğinden ilk tepki olarak yürüyor.
Yaratılan gelenekler, halkta karşılığını,
sahiplenmeyi buluyor. 

Bulacak da... Ne faşizmin katliam
girişimleri, baskı, zoru polisi, çetesi
bitecek, ne oportünizmin, reformizmin
ve Kürt milliyetçilerinin bize saldı-
rıları bitecektir... Ama biz direnmeye,
düşmanlarımıza ve dost bildiklerimize
bizi bitiremeyeceklerini göstermeye
devam edeceğiz.

Halkın Kendi Öz
Çocukları Milislerimiz
Düşmana Korkuyu,
Halkın Devrime Olan
İnancını Büyütüyor!

Savaş genişliyor ve büyüyor. Pek
çok insanı belki de ilk kez karşılaşa-
cağı so rumluluklar ve görevler bek-
liyor. Dolayı sıyla mücadelenin saf-
larına katılacak in sanları bu savaşçı
moralle yetiştirmenin önemi de o öl-
çüde artıyor. Bunlar olma dan uzun
soluklu devrimci bir faaliyeti sür-
dürmek her geçen gün biraz daha
olanaksızlaşıyor. Böyle olunca, ne
okul daki boykotu, ne fabrikadaki
grevi, ne de mahalledeki direnişi ba-
şarıyla sonuçlandırabilmek mümkün
görülüyor. 

Saatlerce barikatı aşmaya çalışı-

21 Eylül
2014

Yürüyüş

Sayı: 435

55HALKLA BÜTÜNLEŞEN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ YENEMEZSİNİZ!



yorlar. Direnişçilerin slogan seslerini
susturmaya, zafer işaretlerini engel-
lemeye çalışıyorlar. Demokratik mü-
cadele demek, demokratik alanda ol-
mak, oligarşinin baskı ve terörüne
sessiz kalmak değildir. Mücadelemiz
her alanda her yerde meşrudur. Dev-
rimci basından sendikalara kadar tüm
demokratik kurumlar, buralardaki
tüm devrimciler, demokratlar, bu
meşruluk bilinciyle hareket etmeli-
dir.

Savaşı Büyütmek Her
Cepheli’nin Görevidir!
Savaşı Büyütmek,
Savaşı Halklaştırmak,
Halkı Savaştırmaktır!

İşte biz; bu savaşta güçler den-
gesini halklar, emekçiler ve tüm ezi-
lenler lehine değiştirmek ve tarihin
akışını belirlemek için SAVAŞIYO-
RUZ, SAVAŞACAĞIZ! Çünkü; düş-
man varsa ona karşı savaşmak zo-
rundayız. Düşmanın düşman oldu-
ğunu; yüzyılların sınıf kini ile sal-
dırdığını, bizi yok etmek için her
şeyi yapacağını aklımızdan çıkart-
madan SAVAŞACAĞIZ. Tarih bo-
yunca insanlığın şahdamarı kesintiye
uğramamıştır. Tarihi yazanlar gerçekte
sadece direnenler, savaşanlardır.

Bugün bu direnişin can damarını
Cepheliler oluşturuyor. Her tarafta
Cepheliler var.

Her Yerde Meclisleri
Örgütlemeliyiz!
Politikalarımızı Halka
Taşımalı, Halkın
Sahiplenmesini ve
Haklarını Savunacakları
Örgütlenmelerini;
Meclisleri
Yaratabilmeliyiz!

Mahallelerde ve okullarda halkın
demokratik mücadelesini örgütleye-
bilmeliyiz.

Halk Meclisi, halkın tüm sorun-
larını ve çözüm yollarını tartıştığı
tüm katılanların eşit söz hakkına
sahip olduğu, ortak kararlar aldığı,

kararları yine karar alanlar, yani halk
tarafından hayata geçirildiği bir halk
örgütlenmesidir. 

Halk Meclisi, halkın insanca,
onurlu bir yaşam için oluşturduğu
bir örgütlenmedir. Halka karşı olan
güçlere, bu güçlerin baskılarına, ya-
saklarına, zulmüne karşı halkın çı-
karlarını savunmak için oluşturulur.

Bugün bizim temel görevimiz
mahallelerde ve çalıştığımız alan-
birimlerde meclisleri örgütlemek ol-
malıdır.

Yeni İrfanlar, Berkinler
Liselerde Örgütlenmek
İçin Bizi Bekliyorlar!
Yozlaşmaya,
Uyuşturucuya Karşı
Demokratik Lise İçin
Bağımsız Türkiye
İstiyorlar!

Bugün en temiz, en dinamik, en
coşkulu, örgütlenmeye hazır kesim
liselilerdir.

Bu yüzden faşizmde sürekli lise-
liler üzerinde politikalar üretmeye,
akademik-demokratik talepleri bir
yana hergün değişen eğitim sistemiyle
birlikte anlaşılmaz, içinden çıkılamaz
hale getirmiştir.

Yapılan değişikliklerle eğitim sis-
temi daha da gericileştirilmiştir. Uyuş-
turucu okulların içine kadar girmiştir. 

Burada elbetteki amaç kendine
karşı bir risk olmaktan çıkartmak,
ve sonrasında sorup sorgulamadan
kendine hizmet edecek bir gençlik
yaratma çabasıdır.

AKP iktidarı, faşizm sınıf bilin-
ciyle bakıyor ve yarın kendi iktidar-
larını sarsacak en dinamik, en coşkulu,
temiz kesimin liseliler olacağını bi-
liyor... 

Bu yüzden biz liselerden çıkma-
yacak, liselilere yönelik çalışmala-
rımızı düşmana olan öfkemizi bü-
yüttüğümüz gibi büyüteceğiz. Genç-
lerimizi sahipsiz, mücadelemizi gen-
çliğin "toplumu ateşleyen dinamik
fitili"inden mahrum bırakmayaca-
ğız.

Emperyalizm ve
İşbirlikçi İktidarına
Karşı, Milisler Halkın
Adaletinin Temsilcisi
Olacaktır!
Milislerle Halkın Gücü,
Faşizmin Kabusu
Olacağız!

Devrimci çalışmayı yürütmek ve
kitlelere gidebilmek için diğer bütün
alan, birim ve bölgelerde devrimci
görevlerin layıkıyla yerine getirilip
getirilmediğinin mihengi, milisleri
yaratmak olacaktır. Gelişen aşamada
SPB'lerin devrimci şiddetiyle halkın
örgütlü gücünü ve şiddetini birleşti-
rerek faşizmin yüreğine korku salmak
ve psikolojik savaşta mevziler ka-
zanmak bu devrimci görevle çakışı-
yor.

Milis halka kendi adalet duygu-
sunu tattıracak güç olmalıdır. Halk
kendi adaletini milislerde bulmalı-
dır.

Bir mahalleyi en iyi bilen o ma-
hallenin çocuklarıdır.

Bir mahallede düşman ve dostun
kim olduğunu en iyi bilen o mahal-
lenin çocuklarıdır.

Bir mahallede oranın halkıyla en
hızlı şekilde kaynaşacak olan yine
onlardan biri olan o mahallenin ço-
cuklarıdır.

Bir mahallede o mahallenin fa-
şizmin saldırıları karşısında direnmeye
en önde koşan o mahallenin çocuk-
larıdır.

Bir mahallede uyuşturucu, yoz-
laşmaya karşı en çok mücadele ede-
cek, o sorunlar içinde büyüyen yine
o mahallenin çocuklarıdır.

İşte bu yüzden milis örgütlenmesi
bugünkü faşizmin kuşatmasını yar-
mak için büyük bir öneme sahiptir.

Savaşı halklaştırmak, kitleselleş-
tirmek her alan ve birimde milis ör-
gütlenmesini yaratmaktan geçiyor.

İşte düşmanın bugünkü korkusu
budur.

Halka silah çağrıları yaparken bu
silahları kullanacakların da... bu si-
lahların kime karşı da kullanacakları
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onlar açısından da net bir şekilde
ortadadır.

İşte bu korkuyu büyüteceğiz.

"Gecekondulardan gelip boğaz-
larını sıkacağız" denilirken işte bu-
rada bu misyonu yüklenmiş olan hal-
kın kendi öz örgütlenmeleridir.

Reformizmin, oportünizmin, Kürt
milliyetçilerinin aksine kendini ya-
sallığa hapsetmeyen, kendi gücü dı-

şında hiçbir güce yedeklenmeden
hedefe yönlendiren işte silahlanmış
halktır... Silahlanmış halk bugünkü
milislerimizdir.

Bize düşen görev bugün; milis-
leri yaygınlaştırmak. Her alan ve
birime taşımak...

Her yoksul mahallede milisleri
örgütlemek, örgütlü olan yerde ise
daha da yaygınlaştırmayı sağlamak
olmalıdır.

Çoğalacağız, halkın öfkesini kendi
öz örgütlenmelerinde örgütlü, kalıcı
hale getireceğiz.

Halkı, halkın çocuklarını kendi
sorunları için meclislerde birleştire-
ceğiz... Milislerle savaştıracağız!

Kendi haklarımız için; eğitim,
sağlık, konut... Yozlaşmaya ve uyuş-
turucuya karşı direnişin örgütlü mü-
cadeleden, bağımsız Türkiye müca-
delesinden geçtiğini göstereceğiz!

Gazi Mahallesi’nde yapılan baskınların hesabını sormak
amacıyla Cepheliler 12 Eylül akşamı Kartal Kaymakamlı-
ğı'na yönelik taşlı saldırı düzenledi. Cepheliler Kaymakamlık
önünde sloganlar atıp binayı taşlayarak Gazi’de yaşanan
saldırıları protesto ettiler. Eylemde “Gazi Cephedir Müca-
deledir, Umudun Adı DHKP-C” sloganları atıldı.

Cepheliler Gazi Mahallesi’nde 12 Eylül sabahı yapılan
operasyonun hesabını sormaya devam ediyorlar. 14 Eylül'
de saat 02.00 sularında Cepheliler, işbirlikçi Sultangazi
Belediyesi’ne ait Lojistik Destek Merkezi’ni yakarak tahrip
ettiler. Cepheliler yaptıkları eylemlerle, operasyon sabahı
verdikleri sözü tutmaya devam ettiklerini, AKP’ye ve
onun beslemesi Sultangazi Belediyesi’ne mahalleyi dar
edeceklerini gösterdiler. Eylem sorunsuz şekilde geri çe-
kilerek bitirildi.

Halk Cepheliler, Gazi Mahallesi’nde 12 Eylül sabahı
yapılan operasyondan sonra, 15 Eylül günü Gazios-
manpaşa Adliyesi'ne çıkarılan arkadaşlarını sahiplenmek
için aileleri, dostları ve halkla beraber adliye kapısının
önündeydi. 

Öğlen saatlerinde duruşmanın başlamasıyla, adliye
önünde toplanmaya başlayan kitle saatler geçtikçe
artmaya başladı. Halk Cepheliler, sloganlar ve marşlar
eşliğinde yoldaşları için verilecek kararı beklemeye
başladı. Faşizm kendi mahkemelerinde bile devrimcileri
suçlayacak somut şeyler bulamadığından gözaltındakilerin
hepsini serbest bırakmak zorunda kaldı.

Gözaltıların bırakıldığı haberi üzerine Gazi Halk
Meclisi'nin bulunduğu yerde bir araya gelen Gazi halkı,
serbest kalan yoldaşlarını davul-zurna ile karşıladı.
Çekilen halaylarla, söylenen marşların ardından halk
toplantısı yapıldı. Gözaltından çıkanlar, içeride yaşadık-
larını Gazi halkına anlattılar.

"Ne pahasına olursa olsun mahallemizdeki uyuşturucu
çetelerine, polis saldırılarına boyun eğmeyeceğiz" vurgusu
yapıldı. Daha sonra sloganlarla ve marşlarla eylem biti-
rildi.

İstanbul, Bahçelievler-Yenibosna Mahallesinde gece
yarısı evlere baskın yapıldı. 16 Eylül gece saat 00.05 ci-
varında başlayan polis operasyonlarında elimize geçen
bilgilere göre polis 5 adrese baskın düzenledi. Evleri
basılan kişilerin isimleri şu şekilde: Nazımcan Aslan,
Mustafa Kaya, Burak Baran Katar, Berk Yeleğen ve Hı-
dır’dır. Polis operasyonlarıyla bizi sindiremeyecekler,
yıldıramayacaklar.

12 Eylül’de Gazi Mahallesi’ni helikopter eşliğinde
yüzlerce polis abluka altına aldı. Sabahın erken saatle-
rinde başlayan baskınlarda birçok insanın evine giren
polis terör estirmiştir. TAYAD’lı Aileler yaptıkları
yazılı açıklamada evi basılanlardan birinin Gazi Ma-
hallesi’nde TAYAD’ın faaliyetlerini yürüten Mürsel
Ciyhan olduğunu açıkladılar. Aramalarda polisin hiçbir
şey bulmadığını baskını devrimci demokrat insanları
yıldırmak amacıyla yaptığını belirten aileler Mürsel
Ciyhan’ın serbest bırakılmasını istediler. 
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Gazi Cephedir, Mücadeledir!

Operasyonun Hesabını Soruyoruz!
Mahallelerimizi Halk Düşmanlarına Dar Edeceğiz!

Uyuşturucu Çetelerine, Polis Saldırılarına,
Ne Pahasına Olursa Olsun Boyun Eğmeyeceğiz!

Baskınlarla Bizleri 
Korkutamazsınız

Şimdiye Dek Hiçbir Baskınınız
Bizi Yıldıramadı, Bundan da 

Eliniz Boş Döndünüz! 



“Geldiler... 
Lakin dayandık 
Geldiler... 
Çok çarpıştık 
Geldiler... 
Ve gittiler 
Kanlı izler bırakarak 
Geldiler ve gittiler 
Yüreğimizi zaptedemediler!” 

(Ümit İlter, Umut Yağmuru
Kitabı’ndan)

***
Bir 12 Eylül sabahına daha fa-

şizmin postal sesleriyle uyandı Gazi
halkı.. Bu defa sadece kirli postalla-
rıyla gelmedi düşmanımız.. Onlarca
akrebi, TOMA’sı, şorlandı, envai çe-
şitten polisi, silahıyla, gazlarıyla, su-
larıyla, kelepçeleri, işkenceleriyle
geldiler. 

Çalmadılar kapılarımızın zillerini.
Sormadılar girebilir miyiz diye. 

Kırdılar onlarca evimizin kapısını,
kırdılar derneklerimizin kapısını. Kır-
dılar, parçaladılar, talan ettiler bin
bir emekle günlerce, gecelerce, kanla
terle çalışarak kurduğumuz evimizi,
eşyalarımızı. Yerlere attılar gözü-
müzden sakındığımız, her baktığı-
mızda içimizi dolduran, öfkelendiren,
coşturan şehitlerimizin resimlerini.
Küçücük çocuklarımızın ak saçlı ana
babalarımızın, eşlerimizin gözleri

önünde yerlere yatırılıp kelepçelendik,
işkenceyle gözaltına alındık. 

Bir 12 Eylül sabahı daha faşizmin
zulmüyle uyandık. Ama bu defa kar-
şılarında boş, boyun eğmiş sokakları
değil, atacak taş dahi bulamayıp slo-
ganlarıyla direnen Gazi halkını bul-
dular. 

Sabahın 5’inde düşman bir ülke
toprağına girer gibi girdiler Gazi’ye.
AKP’nin katil polisi Halk Meclisi’ne
saldırdığında ilk, mahallenin teyzeleri,
amcaları, işe giden emkçileri karşı
koydular. Önce tartıştılar katil polisle:
“Bu mahalleye uyuşturucuyu siz
soktunuz. Halk Meclisi uyuşturu-
cuya karşı diye yapıyorsunuz.” Ha-
yatı hep, evi nasıl geçindiririm kay-
gısıyla geçen, tek derdi eve bir lokma
ekmek götürmek olan emekçi Gazi
halkı, sabahın 5 ‘inde, 6’sında baş-
ladılar taşları kırıp ezeli düşmanları
olan katil polise atmaya... Ve katiller
sabahın o saatinde başladı mahalleyi
gaza boğmaya... Sadece taşlarla düş-
manı kovaladı Gazi halkı. “Arkanızda
gerçekten de halk var, sırtınız hayatta
yere gelmez” diye anlatıyordu başka
siyasetten bir genç. 

Gazi’nin girişinde bulunan Halk
Meclisi’nde çatışma sürerken Ga-
zi’nin başka bir ucunda Gazi Öz-
gürlükler Derneği önünde de devam
ediyordu çatışma. Halk yaratıcıdır,
fedekardır, yol göstericidir dedik hep.

Hepsini bir bir gördük ve yaşadık.
Yoldan geçen bir mikseri durdurup
yolu kapattı mahallenin gençleri. Ki
rahat rahat gezemesin o sokaklarda
katiller. “şuradan gidin, şuradan
polis geliyor”, “Al şu bezi yüzünü
kapat”, “al şu çorabı ayağına sar”,
“Kapılar açık girin içeri” diyordu
Gazi halkı. Belki de en etkileyicisi 5
yaşındaki bir çocuğun yoldan geçen
devrimci ablasına “abla kapıyı aça-
yım gir içeri” demesiydi... 

O gün orada halkla birlikte çatı-
şıyordu yine, adları cellatların arama
listesinde olan devrimciler. Bütün
gece katiller onlarca ev basmıştı
onları bulmak için. Oysa onlar tam
burunlarının dibindeydi. Düşmana
daha çok vurmanın daha çok zarar
vermenin öfkesiyle yanıp tutuşarak
atıyorlardı taşları. Bu her şeyden
önce psikolojik bir baskındı. Beyinleri
dumura uğratmak için, baştan ayağa
korku salmak için yapılmıştı baskın.
Tam da şairin dediği gibi olmuştu
oysa: 

“Cellat uyandı yatağından
bir gece 

Tanrım dedi ne zor bilmece 
Ben öldürdükçe çoğalıyor adamlar 
Ben tükenmekteyim öldürdükçe...” 

Vurdukça tükendi katillerimiz.
Kendi gazlarında kendileri boğuldular.
Bir akrep gaz atarken, gaz akrebin
içinde patlıyordu... Bir sivil polis

HALKLA BÜTÜNLEŞEN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ YENEMEZSİNİZ!
BU HALK, BU VATAN BİZİM!

TÜM YOKSUL MAHALLELER BİZİM OLACAK
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aracı Cepheliler ve halk tarafından
parça parça ediliyordu. Her sokağa,
her duvara Umudun Adı nakşedili-
yordu. 

Gazi’deki Cepheliler daha ilk an-
dan ilan etmişti “Katil polisi ma-
hallemize sokmayacağız. AKP’den
hesap sormak için ona ait her şeyi
yakıp yıkacağız” diye. Halkın yok-
sulluğunu suistimal ederek zengin-
leşen, kazandıkları paralarla halkı
gericileştiren, daha çok yoksullaştıran,
atılan her gazın, kurşunun parasını
veren AKP’lilere ait BİM ve A101
marketleri Cepheliler tarafından
molotoflandı. Halka çağrı yapılarak
bizim yağmacı değil devrimci oldu-
ğumuz, bu yüzden yakılan market-
lerdeki eşyalara dokunulmaması çağ-
rısı yapıldı. 

Biraz önce basılan derneğin bal-
konundan düşmana inat Grup Yo-
rum’un marşları, türküleri çalıyordu...
“Gazi’nin yoksul kondularından
aktık öfkeyle sokaklara...” 

7-8 yaşlarındaki çocuklar sokak-
ları, düşmanın akreplerine, TOMA’la-
rına dar ediyordu... Kendi dillerince
abi ablalarından duyduklarınca slogan
atıyorlardı. Saat 13.00’a kadar ke-
sintisiz sürdü çatışmalar. Derneğin
önünden halkla birlikte Halk Mecli-
si’nin önüne yürünme kararı alındı.
Öfkeli sloganlarla yürünen yolda bir
haber geldi sonra “AKP’li belediyeye
ait barajın girişindeki güvenlik
kulübeleri Cephe milisleri tarafın-
dan yakılarak, baskınların hesabı
soruldu.” Coşkuyla karşılandı. Halk,
“Yaşasın Halkın Adaleti” slogan-
larıyla karşıladı bu haberi... 

Halk Meclisi’ne ait konteyner de
polis tarafından çalınmıştı. “Ferman
padişahınsa dağlar bizimdir” demiş
ya Dadaloğlu, o misal dedik yeniden
kuracağız Halk Meclisi’ni. Önce
Gazi girişindeki şantiyeye gidildi
oradan konteyner bulmak için. Halkın

yaratıcılığı bu ya işte, hemen bir
vinç bulundu konteyneri almak için.
O sırada saldırdı yine katil polis,
gaza boğdu halkı. Yok! Bir kez ya-
pacağız dedik. Biz söylediğini yapan,
yaptığını savunan değil miyiz?.. 7
yıl aç açına direnen biz değil mi-
yiz?.. 1230 gün bir meydanda, elin
altında oturan biz değil miyiz?..
Halk meclisimize bir yer mi yapa-
mayacağız. Dört bir yana haber saldık.
Çimento, tuğla, usta... gelip birlikte
karalım meclisimizin harcını. Tıpkı
Armutlu’da, Çayan’da emekle ördü-
ğümüz gibi elden ele tuğlalar verilir,
üst üste koyulur, çimento karılır...
İşte tam böyle, üç defa biz kurduk
polis yıktı meclisimizi. Sonunda ka-
zanan biz olduk. 

Mahallenin her yerinde çatışmalar
gün boyunca devam etti. Katil polise
hiçbir sokakta rahat verilmedi. Gazi
halkı taşla, şişeyle saldırıyordu ak-
replere, hiçbir şey yapamayan “tuh
size...” deyip o an dünyanın en güzel,
en anlamlı sözleri gibi gelen küfürleri
ediyorlardı. 

Anlatmak lazımdı... Gazi’nin her
sokağı adım adım dolaşıldı, baskınlar
anlatıldı, akşam yapılacak yürüyüşe
çağrılar yapılıyordu. Bir yandan da
bir arabayla sokak sokak sesli çağrı
yapılıyordu.  

Akşam saat 20.00’a Gazi halkı,
Halk Meclisi’nin önünde toplanıp
yürümeye başladılar hedefe doğru.
“Baskılar, Gözaltılar Bizi Yıldıra-
maz”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Umudun Adı...”,
“Yaşasın Halkın Adaleti”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız”... Yol bo-
yunca halka, yapılan baskınlar ve
nedenleri anlatıldı: 

“AKP’nin katil polisleri sabahın
5’inde bastı yine mahallemizi, kır-
dılar kapılarımızı. Uyuşturucu çe-
telerini koruyup kollayan AKP ve
katilleri, uyuşturucuya karşı mü-

cadele eden devrimcilere saldırıyor... 
Hesap soracağız! AKP’den de

katillerinden de kırdıkları kapıların,
ağlattıkları çocuklarımızın, ana ba-
balarımızın hesabını soracağız.” 

Eylemin en coşkulu anlarından
biri de, Cephe milislerinin AKP’den
hesap sormak için baraj girişindeki
güvenlik kulübelerini yakmasıydı.
Umudun Adı’nı haykırarak karşıladı
halk. “Ve şimdi hesap soracağız
demiştik, arkanıza bakın” binlerce
insan hep birden arkasına döndü;
“işte orası AKP’li Sultangazi Be-
lediye’sine ait malzeme deposu,
Cephe milisleri tarafından yakıla-
rak hesap soruldu...” 2 bini aşkın
insan hep bir ağızdan “Yaşasın Halkın
Adaleti” diye haykırıyordu... Tam o
sırada dört Cephe milisi çıktı, ellerinde
adaleti, yüzlerinde kırmızı fularla-
rıyla... “Halka zorla dergi veriyor-
sunuz, zorla para alıyorsunuz, sizden
korkuyorlar” yalanları alt üst olmuştu
yine. Çünkü silahın, molotofun, havai
fişeğin sesi halkı korkutmuyor, coş-
turuyordu. Adalete aç olmak böyle
bir şeydi işte... 

“Halkın ekmeğidir adalet 
adaletin ekmeğini de kendisi pi-

şirmeli halkın 
gündelik ekmek gibi...” diyordu

Brecht. 
Adaletin ekmeğini pişirmek için

Cepheliler’in öncülüğünde sokağa
döküldü Gazi halkı. Daha karakola
varmadan polis biber gazlarıyla ve
TOMA’larıyla saldırdı. 

“Bu meydanda cengimiz var 
Er olan meydana gelsin...” 
Bütün sokaklarda çatışma vardı

şimdi... Gazi’nin her yerindeydi ça-
tışmalar. Bir grup Halk Meclisi’nin
orada, bir grup İsmetpaşa’nın bütün
sokaklarında çatışıyordu. Karakolun
önünde sadece taşlarla direndi halk...
İki sivil polis pervasızca çekim ya-
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parken Cephe milisleri tarafından
fark edildi ve ateş edilerek kovalandı.
Onların arkasında bulunan çevik kuv-
vet polisleri de 3 milis tarafından
“gelin buraya” denilerek kovalandı.
Bir tarafta onlarca polis ve onlarca
silahı, gazı... Diğer tarafta 3 milis,
birinin silahı paslı tutukluk yapıyor,
tıpkı Hasan Selim gibi, diğerinde
tek mermi kalmış, sadece birinin
silahı sağlam... Çıkıyorlar karakola...
Sıkıyorlar ardı ardına... İbrahim gibi,
Hasan gibi... Gazi halkı alkışları ve
sloganlarıyla karşılıyordu. 

Molotoflar ardı ardına iniyor ak-
replere, TOMA’lara ... Bir ara suyu
biten TOMA’dan korkuyla anons ya-
pıyordu katiller “Atma ulan atma,
yeter lan”... Tam her şey bitti denilen
anda bir sokaktan ses geliyor “Umu-
dun Adı...” sonra diğer sokaklar... 

Gecenin 2’sine kadar sürdü ça-
tışmalar. Gecenin 2’sine kadar bütün
sokaklarda ateşler yandı Gazi’de. 

Neydi Gazi Halkını
Böyle Cüretle Sokağa
Döken, Çatıştıran? 

Şüphesiz bir anlık öfkeyle sokağa
çıkmadı Gazi halkı. Gazi halkını so-
kağa döken Cephe’nin yıllardır ver-
diği emek ve ödediği bedeldir. Cep-
he’nin Gazili 24 şehidi vardır. 24
şehidin Gazi’nin her sokağında ver-
diği bir emek vardır. Cepheliler yıl-
lardır Gazi’de dergisiyle, bildirisiyle,
afişleriyle, eylemleriyle çalışma ya-
pıyorlar. Mahallenin her sorununda
halkın yanında oldular. Çok küçük,
basit demeden her sorununa, derdine
çare oldular. 96 yılında kurulan Halk
Meclisi bunun en somut örneğidir.
Halk Meclisi’nde halkla birlikte ma-
hallenin sorunları kurulan komitelerle
çözüldü. Barınma, eğitim, sağlık,
elektrik, su her sorunu halkla birlikte
çözüldü, öyle ki mahallede evine

hırsız giren bir aile karakola gittiğinde,
karakol çözüm olarak devrimcileri
gösteriyordu... Eşiyle, çocuklarıyla
sorun yaşayanlar dahi çözümü bizde
görüyordu... Aradan 18 yıl geçti. 18
yıl sonra tekrar Halk Meclisi’ni kur-
mamız, bunun halkta yarattığı güven
ve coşku AKP’yi korkutmaya yetti. 

Gazi Mahallesi devrimcilerin ol-
duğu, bedel ödediği bir mahalledir.
Ama aynı zamanda yozlaşmanın,
uyuşturucunun en çok olduğu ma-
hallelerdendir. AKP ve AKP’nin katil
polisleri Gazi Mahallesi’ni uyuşturucu
ve pislik yuvası yapmaya çalışıyor.
Diğer mahallelerden uyuşturucu al-
maya gelenler var. Biz ise her şeye
rağmen mahallemizi savunmaya ve
pisliklerden temizlemeye çalışıyoruz. 

Hasan Ferit’in cenazesini bu
mahalleden kaldırdık. Hasan Fe-
rit’e söz verdik pisliği temizleye-
ceğiz diye. Hasan Ferit Gedik Yoz-
laşmaya Karşı Mücadele Ekiple-
ri’yle uyuşturucu satanlara, fuhuş
yapanlara ardı ardına darbe vur-
duk. Gazi girişinde bulunan ve uyuş-
turucu ticaretinin yoğun olarak ya-
pıldığı şantiye bölgesini temizledik,
parklarda, sokaklarda pervasızca
uyuşturucu satanları temizledik. Ge-
cenin geç saatlerine kadar yüksek
sesle müzik çalan, alkolle halkı yoz-
laştıran birahanelere yaptırım uygu-
ladık. Her yerde, her zaman Cephe-
liler’i gördü
herkes. Dost-
larımıza güven
verdik, düş-
manlarımıza
korku. 

Dergimizle
çalmadık kapı,
gitmedik insan
bırakmayaca-
ğız dedik. Yıl
sonuna kadar
h e d e f i m i z

5000 dergi dedik. Hedefimize ulaş-
mak için her hafta daha fazla emek
harcadık. Esnaflar, evler, yollar, piknik
alanları, pazarlar, kahveler... Gecenin
10’unda 11’inde dahi elimizde der-
gimizle gerçekleri anlattık. 

Halkı dolandıranları, devrimcilerin
isimlerini kullanıp pislik yapanları
teşhir ettik. 

Kurduğumuz çay bahçeleriyle,
taksi duraklarıyla... mahallenin her
yerinde denetimi ve adaleti sağlamaya
çalıştık, alternatif olduk. Halk,
AKP’nin işkenceci karakollarına,
adaletsiz adalet saraylarına değil
Halk Meclisi’ne geldi. Çözümü, ada-
leti bizim sağlayacağımızı gördü ve
inandı. 

Biz devrimciyiz, savaşı büyütmek
ve sosyalizmi kurmak için mücadele
ediyoruz. Bunu da bir kaç devrim-
ciyle, kadroyla yapamayacağımızı
biliyoruz. Biz savaşı halklaştırmak
için mücadele ediyoruz. 12 Eylül
günü Gazi’de yaşananlar savaşın
halklaşmasının somut örneğidir. Gazi
halkı çocuğu, genci, yaşlısıyla dev-
rimciler için ve kendileri için çatıştılar. 

Gazi halkı bir kez daha tarihe
yaptıklarıyla iz bıraktı. Halka gü-
venmenin yaratıcılığı ve direngenli-
ğinin örneği oldular. Bir devrimci
ölse bile milyonlarcasının savaşaca-
ğını gösterdiler. 

Yürüyüş
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1- Tuncay Geyik

Doğum tarihi: 1967

Şehit düştüğü tarih: 17 Mart 1992

2- Yüksel Güneysel

Doğum tarihi: 1973

Şehit düştüğü tarih: 26 Haziran
1993

3- Mehmet Devrim Eroğlu

Doğum tarihi: Şubat 1976

Şehit düştüğü tarih: 26 Haziran
1993

4- Ali Rıza Karagöz

Doğum tarihi: 1968

Şehit düştüğü tarih: 1 Eylül 1992

5- Hakan Kasa

Doğum tarihi: 1975 

Şehit düştüğü tarih: 13 Ağustos
1993

6- Veysel Beysüren

Doğum tarihi: 1973

Şehit düştüğü tarih: 1 Nisan 1993

7- Ali Özbakır

Doğum tarihi: 1970 

Şehit düştüğü tarih: 23 Nisan
1993

8- Dinçer Yılmaz

Doğum tarihi: 1976

Şehit düştüğü tarih: 13 Mart 1995

9- Fadime Bingöl

Doğum tarihi: 1955

Şehit düştüğü tarih: 13 Mart 1995

10- Sezgin Engin

Şehit düştüğü tarih: 13 Mart 1995

11- Hasan Gürgen

Doğum tarihi: 1969

Şehit düştüğü tarih: 13 Mart 1995

12- Ali Yıldırım

Doğum tarihi: 1973

Şehit düştüğü tarih: 13 Mart 1995

13- Mehmet Gündüz

Doğum tarihi: 1958

Şehit düştüğü tarih: 13 Mart 1995

14- Ali Haydar Çakmak

Doğum tarihi: 1973

Şehit düştüğü tarih: 5 Ağustos
1997

15- Süleyman Örs

Doğum tarihi: 1974

Şehit düştüğü tarih: 9 Haziran
1997

"Yoldaşlar biz dört dörtlük dev-
rimciler değiliz. Bizim de eksiklerimiz
var. Ama biz bunları mücadele içinde
aşacağız. Yoldaşlar, biz günümüzün
bir-iki saatini değil de 24 saatini mü-
cadeleye vermek istiyoruz."

16- Rıza Poyraz

Doğum tarihi: 1971

Şehit düştüğü tarih: 2 Ocak 2001

"İnsanın örgütlü olması inanç, bilinç,
fedakarlık gerektirir. İçten bağlılık
gerektirir. İnsan kendini böyle görürse
aşamayacağı zorluk yoktur."

17- Eyüp Samur

Doğum tarihi: 13 Kasım 1978

Şehit düştüğü tarih: 7 Kasım 2001

"... Son olarak şunları ifade etmek
isterim ki; emperyalizm ve işbirlikçileri
asla ama asla halkın kurtuluş müca-
delesini boğamayacaklar. Asla ama
asla sosyalizm idealini yok edemeye-
cekler. Asla ama asla büyük feda ru-
huyla süren destanımızın vuslatını en-
gelleyemezler. Bu inançla güneşin
sofrasında görüşmek üzere hoşçakalın
diyorum. Sizleri çok seviyorum."

18-Veli Güneş

"Ölümüne direneceğiz elbet. Ma-
sala zafer bekleyen halkımızı, şehit-
lerimizi mahçup etmeyeceğiz. Bu
uğurda ölürsem ne mutlu bana."

Doğum tarihi: Ocak 1956

Şehit düştüğü tarih:16 haziran
2001

19- Nail Çavuş

Doğum tarihi: Ocak 1964

Şehit düştüğü tarih: 7 Kasım 2001

"Mutluluk ve bahtiyarlık içindeyiz.
Alnımızdaki bandın apolet, bir imti-
yaz olmadığını biliyoruz. O bant,
Gülsüman, Şenay analarımızın kan-
larından alıyor rengini. Küçükarmut-
lu'da boran yuvamıza el sürerseniz
kendimizi yakarız diye ilan etmiştik

Cepheli 24 Şehidiyle Onurlu Gazi Halkı  Yeni Direniş Gelenekleri Yaratıyor!

GAZİ MAHALLESİ ŞEHİTLERİMİZ

Tuncay Geyik Yüksel Güneysel Mehmet Devrim
Eroğlu Ali Rıza Karagöz Hakan Kasa Veysel Beysüren

Ali Özbakır Dinçer Yılmaz Fadime Bingöl Sezgin Engin Hasan Gürgen Ali Yıldırım



günler öncesi. Ne mutlu ki bize İBO
gibi bir can ortağından miras dev-
raldık. Şimdi biz birer İBO olmak
için tetikteyiz."

20- Muharrem Karademir

Doğum tarihi: 1973 

Şehit düştüğü tarih: 27 Şubat
2004

"Yeni yıl umut demek. Ama umut
etmek için umut olmak gerek. Açlık
büyük, halkımız doymalı... Zulüm
büyük, bitmeli... Ve tüm bunlar içinde
umut eden değil, umut olan olmalı.
Yani BİZ, yani Cepheli olmalı, yürek
kavga ile atmalı. Çünkü umut kav-
gayla büyüyor. Ve bugün kavganın
nabzı ise bizim alınlarımızda atıyor.
Ve yeni kavga yılına girerken diyorum
ki; bu alın hep böyle dik olacak."

23- Songül Koçyiğit

Doğum tarihi: 1973 

Şehit düştüğü tarih: 29 Eylül 2004

"Yaşarsam zafer gününde halaya
duracak, şehit olursam gelenekleri-
mize yeni bir halka da ben ekleyip,
yoldaşlarımızın zafer gününü şehitler
kervanına katılarak selamlayacağım."

22- Esat Atmaca

Şehit düştüğü tarih: 8 Nisan 2005

22- Zeliha Ertürk

Doğum tarihi: 1978 

Şehit düştüğü tarih: 30 Kasım
2002

"Ben 1996 Ölüm Orucu direnişi
başladığında dışarıdaydım. Berdan'ın
görüntüleri hep aklımdadır. Onlar
teslimiyet saldırılarına karşı direniş-
leriyle benim de devrimciliğimi bü-
yüttüler. Şimdi sıra bizde. Biz de
12'ler gibi bedenlerimizi, bu teslimiyet
saldırısına siper edeceğiz."

24- Hasan Selim Gönen:

Doğum tarihi: 1983

Hasan Selim GÖNEN (Rıza)

21 Temmuz 2012’de Gazi Ma-
hallesi’nde düşmanla girdiği çatış-
mada ağır yaralı olarak hastaneye
kaldırıldı ve hastahanede şehit düştü. 

“Mücadeleyi benliğimin parçası
olarak görüyorum. O yoksa ben de
yokum. Mücadelemizin her bir par-
çasını kendimin olarak görüyor, her
eksiğimize, her ihtiyacımıza, her he-
defimize karşı kendimi sorumlu his-
sediyorum”

25- İbrahim Çuhadar

Doğduğu tarih: 16 Ağustos 1973

11 Eylül 2012’de 75. Yıl Sultan-
gazi Polis Karakolu’na  bir feda ey-
lemi gerçekleştirerek şehit düştü. İs-
tanbul Gazi Mezarlığı’nda toprağa
verildi.

Nebiha Aracı ve Nurgül Acar'ın duruşması
10 Eylül günü görüldü. 

Tutsaklar, savunmalarına ülke ve dünyadaki
güncel olaylar üzerinden adaletsizliği anlattılar.
IŞİD'in Amerikan beslemesi olduğunu, Cephe'nin
Ortadoğu direnişinin temsilcisi olduğunu, Ma-
hir'in direnişinin devamcısı oldugunu anlattılar.
Emperyalizmin, Ortadoğu, IŞİD ve Suriye po-
litikalarını anlattılar. Ayrıca örneklerle Türkiye
faşizminin suçlarını sayıp; mahkeme heyetine
"Ülkemizdeki adaletsizliklere karşı savaşabilmek
için silahlarımızı geri istiyoruz" dediler. Em-
peryalizmi ve faşizmi yargılamasının ardından
silahlarını istemeleri üzerine mahkeme heyeti

şaşkınlığını gizleyemedi. Bu meşruluk karşı-
sında gözleri faltaşı gibi açıldı.

Duruşma sürerken dışarıda da Çağlayan
Adliyesi C kapısının önünde, TAYAD'lıların
yapacağı eylemi polis engellemek istedi.
AKP’nin katil polisine rağmen basın açıkla-
ması okundu, sloganlar atıldı. Halk savaşçı-
larının mahkemesini izlemeye giren TA-
YAD'lılar, böylece 1 Mayıs 2013 tarihinden
bu yana yapılan bütün eylemlere saldırarak
eylemlerin tamamlanmasını engelleyen key-
fiyetçi anlayışı devrimci irade ile yerle bir
etttiler. Halk savaşçılarının sahipsiz olmadığını
gösterdiler.

Mehmet Gündüz
Ali Haydar

Çakmak Süleyman Örs Rıza Poyraz Eyüp Samur Veli Güneş

Nail Çavuş
Muharrem
Karademir Songül Koçyiğit Esat Atmaca Zeliha Ertürk İbrahim Çuhadar

Hasan Selim
Gönen

Nebiha Aracı ve Nurgül Acar Değil, 
Ferhat Gerçek’i Vuranlar Yargılansın!

Ferhat Gerçek,
Nebiha Aracı ve
Nurgül Acar’la

hapishane görüşünde

KATİL AKP MAHALLELERİMİZDEN DEFOL!12



ABD Başkanı Barack Obama 11
Eylül sabahı IŞİD’e karşı savaş stra-
tejisini  açıkladı. 

Obama'nın 4 aşamalı savaş stra-
tejisi şöyle: 

1- Sistematik hava saldırısı yapı-
lacak.

2- Karada IŞİD'e karşı savaşan
güçlere desteğin arttırılması.

Irak'a gönderilen ABD'li danış-
manların geri dönüşte verdikleri ra-
porlara göre Irak ve Kürt askerlerine
silah, eğitim, istihbarat desteği sağ-
lanacak. 

Irak'ta Sünni topluluklarının IŞİD
kontrolünden kurtarılıp özgürlüklerini
kazanmaları için Irak'ın Ulusal Mu-
hafız Birimleri kurma çabaları da
desteklenecek. 

Suriye'de hem Esad hem de IŞİD
karşıtı isyancılar 500 milyon dolarlık
bütçe ile silahlandırılacak ve eğitilecek. 

3- IŞİD’i kapsamlı ve sürdürüle-
bilir 'terörle mücadele' stratejisiyle
gerilete gerilete imha etmek. ABD
ile ortakları birlikte çalışarak, IŞİD'in
finans kaynaklarını keserken, kendi
istihbarat ve savunmalarını artıracak.
Obama 2 hafta sonra BM Güvenlik
Konseyi'nde başkanlık edeceği top-
lantıda uluslarası toplumu yabancı

savaşçılara karşı seferber edecek. 

4- IŞİD'in yerinden ettiği masum
sivillere insani yardım edecek. Azın-
lıkların kendi yurtlarından sürgün
edilmesine izin verilmeyecek...
(12.9.2014, Taraf)

Obama’nın 4 aşamalı IŞİD ile mü-
cadele stratejisi çok açık. 

Birincisi; Başını ABD’nin çektiği
emperyalistler yarattıkları IŞİD ca-
navarı üzerinden Suriye, Irak ve de-
vamında bütün Ortadoğu’ya saldır-
manın, Ortadoğu’yu yeniden şekil-
lendirmenin yolunu buldular. 

İkincisi; Kan gölüne dönen Suriye
ve Irak’ta emperyalistler hava saldı-
rıları dışında kendileri hiçbir riske
girmeden  maşa kullanarak yapacak.

Üçüncüsü; Şii, Sünni, Alevi, Hris-
tiyan, Kürt, Arap, Türkmen, Ezidi...
diye Irak ve Suriye’de yaşayan halklar
birbirlerinin kanını dökerken emper-
yalistler “IŞİD canavarına” karşı azın-
lıkları, masum insanları kurtardıklarını
söyleyecekler. Ortadoğu’yu, bütün
dünyayı IŞİD canavarından kurtar-
dıklarını söyleyecekler. Halkları öz-
gürleştirdiklerini söyleyecekler. 

Dördüncüsü; Ne Suriye’de, ne
de Irak’ta amaç IŞİD’i yoketmek de-
ğildir. Elbette kontrolden çıkan, ya-
rattıkları ‘canavar’ı da kontrol altına

Obama IŞİD’e Karşı Mücadele Stratejisini Açıkladı:
Emperyalistler Yarattıkları IŞİD Canavarına Karşı

Mücadele Bahanesiyle Yine Kurtarıcı Rolüne Soyundu!
Emperyalistlerin bu seferki maşası: Irak’ta Peşmerge,
PKK ve PYD; Suriye’de PKK, PYD, El Nusra ve ÖSO’dur!

Kürt Halkı, Arap Halkları, Ezidiler, Türkmenler... 
IŞİD canavarına karşı savaşmak için dünya halklarının

katili Amerika’ya ihtiyaç yoktur!
Kendi gücünüze güvenerek direnin!

Tüm ezilen dünya halkları direnenlerin yanında olacaktır!

DÜNYAYI KANA BULAYAN
EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ 

HALKLARIN KURTARICISI OLAMAZ

- Barac Obama:"Biz peşmergeye ulusal
çıkarlarımız için destek veriyoruz" dedi.
“İnsanilik, özgürlük, demokrasi vb.”
söylemlerinin yalan olduğunun itirafı-
dır.

- Eski Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton: “IŞİD ABD Projesidir"

- Senatör Rand Haul: IŞİD'i biz
silahlandırdık"

- CIA Şefi Graham Fuller: "IŞİD'in
ana yaratıcısı ABD'dir."

- KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık:
"Avrupa, Kürtler'in sadece belirli bir
bölümüne destek olma hatasına
düşmemelidir."

- Obama; “Suriye'de hem Esad hem
IŞİD karşıtları 500 milyon dolarlık
bütçe ile silahlandırılacak ve eğitilecek”

- Amerikan Wall Street Journal:
“Irak'ta ABD'nin yeni müttefiki PKK”
“PKK komutanları Sincar Dağı'ndaki
insani krizi değerlendirmek üzere dağa
iniş yapan ABD'li danışmanlarla
görüştü.” 

- Ceyda Karan, Cumhuriyet:
“ABD'nin bir grup deniz piyadesinin
Sincar Dağı'nda Amerikan devletinin
yardım örgütü USAID görevlileri
eşliğinde keşif yaptığı, onlara Suriye
Kürdistan'ından (Rojova) gelen PYD'nin
askeri kanadı YPG'nin eşlik ettiği
fotoğraflarla dünyaya yansıdı”

- Özgür Politika: “Şu an gündemdeki
bir diğer konu da peşmergeye silah
veren Batı'nın gerillalara da aynı desteği
sağlayıp sağlamayacağı. Zira Batı
sadece Barzani'nin güçleriyle Irak'ın
ve bölgedeki çıkarlarını IŞİD'den
koruyamayacağını son haftalarda
gördü...”

Alman Bild gazetesi: “Almanya’nın
Lebach'taki 261. taburda yer alan 40
paraşütçü asker Kuzey Irak Bölgesel
Yönetimi'ne (KIBY) bağlı peşmergelere
silah eğitimi vermek için hazırlanıyor.
Öte yandan Almanya'nın göndereceği
silahlara ilişkin 30 peşmergeye
Almanya'da eğitim verilecek.”
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almak istiyorlar, fakat asıl amaç, Su-
riye, Irak başta olmak üzere bütün
Ortadoğu’yu yeniden düzenlemektir. 

“Ilımlı İslam Projesi” çöktükten
sonra  Amerika, Ortadoğu’yu yeniden
şekillendirmek için yeni saflaşmalar,
ve yaslanacakları yeni güçleri yara-
tıyor. 

Ortadoğu’yu Kan Gölüne
Çeviren Emperyalistler
Halkların Kurtuluşunu
Sağlayamaz!
Hiçbir Gerekçeyle
Emperyalist Politikaların
Aracı Olunamaz!
Hiçbir Gerekçeyle
Emperyalistlerin
Ortadoğu’ya Saldırısı
Meşrulaştırılamaz!

Emperyalist efendiler IŞİD’e karşı
“mücadele”de hiçbir risk üstlenmeden
sadece insansız hava araçları ile ha-
vadan bombalama yapacaklar.

Karada ise, Obama’nın 4 maddelik
stratejisinde “IŞİD'e karşı savaşan
güçler” dediği Irak’ta Barzani’nin
Bölgesel Kürt Yönetimi ve PKK-
PYD, Suriye’de PKK-PYD ve em-
peryalistlerin Esad iktidarını  yıkmak
için yarattıkları Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO) ve diğer işbirlikçi İslamcı
gruplar. 

1- Irak’ta Ne Yapılmak
İsteniyor?

Amaç Ezidiler’i IŞİD’in zulmün-
den kurtarmak mı? 

Hayır! Irak’ta 1,5 milyon insanı
katleden Amerika’ydı. Suriye’de ölen-
lerin sayısı 200 bini aştı. Dünyanın
dörtbir yanını kan gölüne çeviren
yine Amerika’dır. 

Dünya genelinde bulunan askeri
üstlerin yüzde 95’ine Amerika sa-
hiptir. Kendi toprakları dışında
150’nin üzerinde ülkede, 350 bine
yakın askeri bulunmaktadır. Amerika
mı Ezidileri kurtaracak? Obama açık-
ça “Biz peşmergeye ulusal çıkarla-
rımız için destek veriyoruz" diye

itiraf etmiştir. Amerika mı Ezidileri
düşünecek?

Amerika’nın Irak’ta dayandıkları
temel güç Kürtler’dir. 

Barzani ve Talabani güçleri Irak’ın
ilk işgalinden beri Amerika’nın iş-
birlikçiliğini yapmaktadır. Irak’ın iş-
galinde en temel rolü oynamışlardır.
Başından itibaren ABD ile işbirliğine
girmişlerdir. 

Amerika Irak’ı on yıl fiili işgali
altında tutmasına rağmen halkın di-
renişi karşısında istediği her politikayı
hayata geçirememiştir. 

Amerika Irak halkının direnişini
kırıp işgali oturtmak için Şiiler ile
işbirliği yaptı. Şiiler’in ağırlıkta ol-
duğu merkezi kukla bir yönetim oluş-
turdu. Ancak İran’ın Şiiler üzerindeki
siyasi hakimiyetinin artmasını en-
gelleyemedi. Bu sefer İran’ın siyasi
etkisini kırmak ve Şiileri kontrol al-
tında tutabilmek için IŞİD gibi Sünni
grupları destekledi. Irak’ta Şiiler ve
Sünniler işgalci Amerika’yı bırakıp
işgal boyunca birbirlerini katlettiler. 

Amerika ve işbirlikçileri IŞİD’i
Suriye’de Esad iktidarına karşı kul-
landı ve bugün yarattıkları “canavar”
Afganistan’daki Taliban, Filistin’deki
Hamas, El Kaide, ve Libya’daki dinci
gruplar gibi kontrol edemedikleri
güç haline geldi. 

Şimdi kontrolden çıkan IŞİD’e
karşı mücadele adı altında Irak’ta
Kürtler’den bütün Ortadoğu’ya mü-
dahale edebileceği yeni bir İSRAİL
YARATMAK istiyor. 

Bunun için bütün emperyalistler
anlaştı; Irak Kürt Bölgesel yönetimine
merkezi Irak hükümetinden bağımsız
olarak silah satmaya başladılar. 

Sayıları 90 bini aşan peşmergeden
düzenli bir ordu yaratmaya çalışı-
yorlar. Almanya, Amerika peşmergeyi
her türlü silahları kullanabilecek şe-
kilde eğitmeye başladı. 

Obama’nın IŞİD stratejisine göre
sadece peşmerge de değil, IŞİD’e
karşı savaşan “diğer güçlere” de
silah, eğitim ve istihbarat desteği
sağlanacak... Yani Irak’ta peşmerge
ve PKK-PYD’ye de her türlü desteği
verecekler. 

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET
ÇÖZÜMÜ HEP

EMPERYALİSTLERDEN VE
OLİGARŞİDEN BEKLEMİŞTİR...
“Bölgesel liderlik özgücüne dayalı

olarak, en iddialı konuma gelecektir.
Özellikle Kürtlerin bölgesel dostluğu,
bölgesel gücüne büyük katkı sağlaya-
caktır. Tarihte olduğu gibi günümüzde
ve gelecekte de Kürtlerin bu rolü Orta-
doğu’da haklı ve güçlü olmanın temeli
olacaktır. Stratejik bir tehlike olarak
görülmekten çıkıp dayanılan temel bir
güç haline gelecektir. ... Bu temelde Bal-
kanlardan Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya
kadar güçlenmenin yolu açılacaktır.”
(Abdullah Öcalan)- “ İçte ve dışta PKK’nin
askeri savaş olanakları çözümle birlikte
Türkiye’nin hizmetine girecektir.” (Öca-
lan)

- “PKK sadece karşıt olmaktan çık-
makla kalmayacak, devletin en önemli
destek gücü olacaktır.” (Öcalan)

- “Biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede
kendisine göre istikrar yaratmasına bir
şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına göre
düzenleme yapabilir…” (PKK Başkanlık
Konseyi Üyesi Cemil Bayık)

- “ABD, sadece Irak’ta değil, Suriye
ve İran’da da rejimi değiştirmek istiyor.
Peki hem Suriye’de, hem de İran’da -en
azından belirli bir süre- birlikte çalışa-
bileceği güç kimdir? Biziz.” (Cemil Ba-
yık)

- “Kesinlikle şimdiye kadar direk bir
ABD kurumuna ve kişilerine yönelik ey-
lemlerimiz olmamıştır ve hedef seçilme-
mişlerdir.” (A. Öcalan, 15 Ağustos 1995) 

Öcalan bir mektup göndererek PYD
lideri Salih Müslim’e “Esad’ı destekle-
mekten vazgeçip Suriyeli muhaliflerle
hareket etmelerini” istedi. Daha da ötesi
“buna karşı çıkan Kürtler olursa gerekirse
elemine edin, Araplar’la birlikte hareket
edin” dedi. Bugün Suriye’de Öcalan’ın
istediği birlik kurulmuştur.

Demirtaş, 26 Eylül'de ABD yolcu-
su:"Ortadoğu'da Kürdistan'ın Yeni Rea-
litesi:Riskler, Beklentiler ve Fırsatlar"
başlıklı konferansa HDP Eş Genel Başkanı
Demirtaş katılacak...”
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2- Suriye’de Ne Yapmak
İstiyorlar?

Suriye’de de yapılmak istenen
farklı değil. Emperyalistler ve tüm
işbirlikçileri 3 yıldır Esad iktidarını
yıkmak için ÖSO, IŞİD, El-Nusra
ve diğer İslamcı örgütleri her şeyiyle
desteklediler. Esad iktidarını yıkmayı
başaramadıkları gibi IŞİD gibi kont-
rollerinden çıkan bir örgütü yarattılar. 

Şimdi IŞİD’e karşı mücadele adı
altında Suriye’de de yaslanacakları
ve daha etkin müdahale edebilecekleri
yeni güçler yaratmaya çalışıyorlar. 

Kimdir bunlar? 

Birincisi; PKK-PYD olmak üzere
diğer Kürt grupları, 

İkincisi; başından beri ipleri elinde
olan ÖSO, El-Nusra ve diğer İslamcı
örgütler... 

Amerika bu grupları IŞİD’e karşı
birleştirerek bir güç oluşturmak isti-
yor. Suriye’de çok daha geniş bir
alana doğrudan müdahale etme ola-
nağı yaratmaya ve buraları kontrol
altında tutmaya çalışıyor.

Yıllardır Amerika’ya, oligarşiye
Ortadoğu’da kullanılmak için can
atan Kürt milliyetçi hareket bu “fır-
satı” kaçırmadı. 

Emperyalistlere Ortadoğu’da kul-
lanılacak bir güç olduklarını kanıt-
lamak için adeta “kahramanlık des-
tanı” yazıyorlar. “En iyi biz sava-
şıyoruz, bizi görün, asıl bize silah
verin, bizi kullanın” diyorlar. Şen-
gal’de, Rojova’da bunu kanıtladık,
IŞİD’i biz yeneriz... 

Suriye’de Emperyalizmin
Hizmetine Amade Bir
Ortak Eylem Merkezi: 
Burkan El-Fırat

Amerika’nın öncülüğünde IŞİD
bahane edilerek Ortadoğu’yu yeniden
şekillendirecek koalisyon oluşturu-
lurken diğer taraftan yine Amerika
öncülüğünde IŞİD’e karşı kullanılacak
güçler arasında da birlikler oluştu-
rulmaktadır. 

Kürt milliyetçi hareket sık sık
“IŞİD’e karşı olan tüm güçlerle bir-

likte hareket etmeye hazırız” açıkla-
maları yapıyor. 

Kürt milliyetçi hareket bu tür açık-
lamalarla esas olarak emperyalistler
ile girdikleri işbirliğini meşrulaştır-
maya çalışmaktadır. Emperyalistlerin
IŞİD’e karşı kara gücü olarak kulla-
nılmalarını meşrulaştırmaktadır. 

Emperyalistler Halkların
Düşmanıdır! Hiçbir
Gerekçe Emperyalistlerin
Kara Askeri Olarak
Kullanılmayı
Meşrulaştıramaz!

Geçen hafta içinde Suriye’de
IŞİD’e karşı savaşmak için bölgedeki
örgütler tarafından PYD’nin deneti-
mindeki Kobanê'de yapılan bir askeri
törenle Burkan El-Fırat adı verilen
Ortak Eylem Merkezi oluşturulduğu
ilan edildi. 

Burkan El-Fırat-Ortak Eylem
Merkezi'nde emperyalistlerin Esad
iktidarını yıkmak için kullandığı iş-
birlikçi “Özgür Suriye Ordusu”
(ÖSO) içinde yer alan tüm gruplar
ve PKK-PYD ve diğer tüm Kürt
grupları yer almaktadır. Bunlar Liva
El Tevhid Doğu Kolu, Liva El Siwar
El Raka, Fecir El Huriye tugaylarına
bağlı Şems El Şemal taburları, Halk
Savunma Birlikleri (YPG), Kadın
Savunma Birlikleri (YPJ), Seraya
Cerablus, Liva Cephet El-Ekrad, Si-
war Umunaa El Raka, El Kasas Or-
dusu, Liva El Cihad Fi Sebilillah ör-
gütleridir.

500 Milyon Dolarlık Silah
Ve Askeri Eğitim Desteği

Oluşturulan bu Ortak Eylem
Merkezi Amerika’nın oluşturduğu
bir merkezdir. 

Nitekim Obama’nın açıkladığı
stratejide de “Suriye'de hem Esad
hem IŞİD karşıtı isyancılar da 500
milyon dolarlık bütçe ile silahlandı-
rılacak ve eğitilecek” denmektedir.  

ÖSO içinde yer alan bu gruplar
dün Esad iktidarını yıkmak için kul-
lanılıyordu. Esad’ı bu güçlerle yıka-
mayan Amerika şimdi IŞİD bahane-

siyle yeni güç birlikleri oluşturarak
Suriye’ye müdahele etmek istiyor.  

Amerikan Öncülüğünde
Kurulan Koalisyon
Ortadoğu’da Akan Kanın
Sorumlularıdır

4-5 Eylül tarihinde ABD’de ya-
pılan NATO toplantısında IŞİD’e
karşı koalisyon oluşturma kararı alın-
mıştı. 

Amerika öncülüğünde oluşturulan
koalisyonun içinde Suriye’de Esad
iktidarını yıkmak isteyen 9 emper-
yalist ülke ve bir de Türkiye var.
Amerika Türkiye’yi özellikle koa-
lisyona dahil etmek istiyor. 

Amerika, Esad iktidarını yıkmak
için daha önce besledikleri IŞİD’i
destekleyen Türkiye, Kuveyt, Katar,
Sudi Arabistan gibi işbirlikçi ülkelere
şimdi IŞİD’e karşı benim yanımda
olun diyor. 

Bu amaçla Amerikan Dışişleri Ba-
kanı Kerry 11 Eylül’de Suudi Ara-
bistan’ın Cidde şehrinde Suudi Ara-
bistan, Katar, Umman, Bahreyn,
Kuveyt, BAE, Mısır, Ürdün, Lüb-
nan, Irak ve Türkiye’nin Dışişleri
Bakanları ile bir toplantı yaptı. Dün
IŞİD’e her türlü desteği veren bu ül-
kelern hepsi de Amerikan’nın sözün-
den çıkmayacaklarını açıkladı.
AKP’nin dışişleri bakanı ise IŞİD’in
elindeki rehineleri ve bazı çekincelerini
öne sürerek toplantıdan sonra hazır-
lanan sonuç bildirgesini imzalamadı. 

İdeolojik olarak İŞİD’ten farklı
düşünmeyen AKP sonuçta emper-
yalizmin uşağıdır. Bir işbirlikçidir.
Ne kadar ‘çekince’ koyarsa koysun,
ne şartlar ileri sürerse sürsün Ame-
rika’nın isteklerine boyun eğmek zo-
rundadır. Ne istiyorsa yapmak zo-
rundadır. 

AKP her zaman olduğu gibi sözde
emperyalizme karşı direnen, kendi
‘bağımsız’ politikalarını hayata ge-
çiren bir parti görünümünü vermeye
çalışıyor. Ancak tam bir iki yüzlüdür.
Esip gürlemesi halkımızı kandırmaya
yöneliktir. Uşaklıklarının üstünü ört-
mek için kuyruğu dik tutmaya çalı-
şıyorlar... 

21 Eylül
2014
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Cidde’de şartlar ileri sürerken di-
ğer taraftan “Teröre karşı mücadelede
farklı düşünmüyoruz. Bizim IŞİD’in
elinde rehinelerimiz var. Biz sizin
yanınızdayız fakat bizi fazla görünür
kılmayın” diyorlar. 

Cidde’de yapılan toplantının sonuç
bildirgesine imza atmıyor, ama dört
gün  sonra 15 Eylül’de Paris’te ya-
pılan koalisyon toplantısının sonuç
bildirgesini imzalıyor.

AKP ne kadar istemese de, IŞİD
gibi örgütlerle benzer düşünceleri de
taşısalar nihayetinde bir işbirlikçidir,
Amerikan politikalarına boyun eğmek
zorundadır. 

Amerika’nın Türkiye’ye “IŞİD’e
karşı mücadele” stratejisinde ciddi
bir rol vermek gibi niyeti de yoktur.
Fakat “ya benden yanasın ya da düş-
manımsın” diyerek düne kadar IŞİD’e
sınırsız destek veren devletleri arka-
sında saflaştırıyor. Amerika’nın
AKP’ye de yaptığı budur.  Ameri-
ka’nın hava saldırıları için Türki-
ye’deki üsleri kullanıp kullanmama
konusunda bir sorunu yok. Amerika

esas olarak Irak Kürdistanı’na yer-
leşeceği bir üs kurmak istiyor. 

Kürt Halkı,
Arap Halkları,
Ezidiler, Türkmenler... 

IŞİD’e karşı mücadele ediyoruz
diyerek emperyalizmin kullandığı
bir güç haline gelmek hiçbir şekilde
meşrulaştırılamaz. 

Hiç kimse emperyalistler tarafın-
dan kullanılmayı IŞİD’i bahane ede-
rek meşru göstermeye kalkmasın. 

Halkların baş düşmanı emperya-
lizmdir. 

IŞİD’i yaratanın emperyalistler
olduğunu hiç kimse inkar etmiyor.
O halde IŞİD’in akıttığı her damla
kanda emperyalistlerin ve işbirlikçi-
lerin payı vardır. 

Emperyalistlerin yarattığı bir “ca-
navar” ile emperyalizmin güdümünde
mücadele edilemez. 

IŞİD, emperyalistlerin Ortado-
ğu’yu yeniden şekillendirmek için
kullandığı bir araçtır. 

IŞİD, nasıl bir araç ise, “IŞİD’e
karşı mücadele” adına kullandığı
peşmerge, PYD-PKK, ÖSO gibi
gruplar da emperyalistlerin Ortado-
ğu’yu yeniden şekillendirmek için
kullandığı diğer araçlardır. Emper-
yalistler hiçbir halkın kurtarıcısı ola-
maz. Dün, besleyip büyüttüğü IŞİD’i
bugün nasıl yoketmek istiyorsa yarın
da işi bitenleri yokedecektir ya da
başka halkları katletmek için kul-
lanmaya devam edecektir.  

IŞİD gibi emperyalistlerin besle-
melerine karşı savaşmak için em-
peryalistlerin desteğine ihtiyaç yoktur.
Halklar kendi gücüne güvenerek di-
renmek zorundadır. İttifak yapaca-
ğımız güçler emperyalistler ve onların
işbirlikçileri değil ezilen dünya halk-
larıdır. 

IŞİD gibi gerici güçlere karşı sa-
vaşmak için öncelikli hedefimiz halk-
ların baş düşmanı emperyalizm olmak
zorundadır. 

Emperyalizmi hedef almayanlar,
emperyalizmin aracı olmaktan kur-
tulamazlar. 

Emperyalizm ve İşbirlikçileri
Yenilmeye Mahkumdur!

Suriye Halk Cephesi, yazılı bir açıklama yaparak
canlı kalkanlara vize vermeyen Mısır’ı protesto etti.
Vize işlemleri için bir süredir Lübnan’da bekleyen
canlı kalkan ekibine 'Başvuruyu kendi ülkenizde yapın'
diyen Mısır vize vermedi. Suriye Halk Cephesi yaptığı
açıklamada “ Bu keyfiliğin Mısır’dan gelmesi bizi şa-
şırtmadı. Çünkü bizler Mısır’ın eski yönetimini ve
bize yeni olarak pazarlanan El Sisi’nin yönetimini
gayet iyi tanıyoruz. Ortadoğu’da “Arap Baharı” adı
altında Amerikan emperyalizminin projesinin bir par-
çasıdır Abdulfettah El Sisi” dendi. Canlı kalkan ekibinin
işlemlerinin yapılması ve Filistin’e geçişlerinin sağ-
lanmasının istendiği açıklamada “Bulunduğumuz her
yerden Beyrut’taki Mısır konsolosluğuna ve Mısır
Dışişleri Bakanlığı'na kınama faksları çekelim teşhir
edelim” denildi.

Beyrut Mısır Konsolosluğu 
Faks: 00 961 185 99 88
Mısır Dışişleri Bakanlığı 
Faks: 00 20 257 679 97
Mısır Konsolosluğu 
İstanbul Faks: 00 90 212 324 22 04

Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
Wan Anadolu Konteynerkent Halk Meclisi, 7. toplan-

tısını 13 Eylül günü gerçekleştirdi. 20 kişinin katıldığı
halk toplantısının gündeminde yine barınma sorununun
çözümü için belediyeye verilen dilekçeler, hızlı bir boyutta
ilerleyen yozlaşma ve Wan Halk Cephesi'nin Ezidi halkı
için başlatacağı kampanya vardı. Öncelikle sırayla gün-
demler üzerine konuşuldu. Barınma sorunun çözümü
için yaklaşık 1 ay önce belediyeye Halk Meclisi’nin 27
dilekçe ile yaptığı başvuru için 17 Eylül Çarşamba günü
gidip sonucun öğrenilmesi kararlaştırıldı. Ve bunun için
bir görüşme komisyonu oluşturuldu. Bunun dışında yoz-
laşmaya karşı mücadelede hayata geçirilen gece nöbetlerinin
devam etmesi, buna daha fazla ailenin katılımı için her
aileden bir kişinin gece nöbetlerine kalması kararlaştırıldı.
15 Eylül’de yapılacak toplantı sonrası, Halk Meclisi'nin
denetim altına almaya çalıştığı arka kapının etrafını
dikenli tellerle çevirerek işlevsizleştirme kararı alındı.
Wan Halk Cephesi'nin emperyalizm ve katil IŞİD’e karşı
Ezidi halkına destek kampanyası için, Halk Meclisi
aileleri olarak destek olacaklarını ve kendilerinin de top-
lanan yardımlarla birlikte, bir araç ayarlandığı takdirde
Silopi’deki Ezidiler'i ziyarete gidebileceklerini söylediler.
Halk Meclisi de Ezidi halkıyla dayanışmaya destek olma
kararı aldı.

Yürüyüş
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Bir halk adaletsiz yaşayamaz.
Çünkü adalet yaşamın direğidir, ru-
hudur. Adalet istememek, adalet için
mücadele etmemek, adaletsiz bir ha-
yatı "barış" adına "çözüm" adına ka-
bul etmek, acı çekerek, çürüyerek öl-
mektir. Kürt halkı adaletsizliği de, çü-
rümeyi de kabul etmez. 

Kürt halkının bugün teslim alın-
maya çalışılan bilinci bin yılların
adaletsizliğiyle şekillenmiştir. Top-
rakları parçalanmış, yağmalanmış-
tır. İsyanları kanla bastırılmış, bir-
birlerine kırdırılmış, bin yıllardır
ezilmiş, aşağılanmış bir halk adalet
için direnmekten, savaşmaktan vaz-
geçebilir mi? 

"Çok şey değişti" ile başlayan
yalanları kim söylüyorsa söylesin
asıl hedefleri Kürt halkının yine bin
yıllar boyunca direnişin, savaşın için-
de oluşan bağımsızlık ve özgürlük bi-
lincini yok etmektir. Adalet yoksa de-
ğişen birşey yoktur. Ezenle ezilenin,

oligarşiyle halkın savaşı devam edi-
yordur. 

Halka "barış" adına "çözüm" adı-
na dayatılan budur. "Yeterki barış ol-
sun, herşeyi unutmaya hazırız" di-
yenler halka hem o adaletsizlik da-
ğının altında yaşayın diyorlar hem de
sömürüyü, köleliği kabul edin. Çün-
kü bu düzende "barış içinde yaşa-
manın" başka yolu yoktur. Böyle ol-
duğu içindir ki egemenlerle "barış"
arayışı adaletten vazgeçişle başlar. 

Bir halkı vatanı ve halkı için, ba-
ğımsızlık ve özgürlük için can ve-
renlerini, kayıp edilen, toplu mezar-
lara doldurulan evlatlarını unutabilir
mi? Katilleri affedebilir mi? 

Affetmek en büyük adaletsizliktir.
Bir halk adını, dilini yasaklayan her
türlü katliamı-işkenceyi yapan, ken-
disine dışkı yedirenlerle barışamaz.
Onurlu bir halk kendini bu kadar aşa-
ğılayamaz ve aşağılatmayacaktır. Va-
tanı ve halkı için savaşanlar yalnız
toprağa değil, yüreklere ve bilinçle-
re gömülür. Böyle olduğu içindir ki
katillerle barışmak, adaletten vaz-
geçmek hem kendinin hem de ev-
latlarının katilli olmaktır. 

Silah bırakan gerilla hareketleri
adaletten vazgeçişlerini "daha faz-
la kan dökülmemesi", "anaların
ağlamaması" için diye gerekçe-
lendirirse halkı kandırırlar. Bunun
böyle olduğu "barış" sonrası yaşanan
deneylerle biliniyor. Latin Ameri-
ka'da, Guatemala'da, El Salvador'da
gerillanın savaşı bırakıp uzlaştığı
tüm ülkelerde halkın kanı mafya, çe-
teler ve bizzat "barış" yapılan dev-
let tarafından akıtılmaya devam edi-
yor. Savaşta ölenlerden kat kat faz-
la gencini toprağa gömüyor halklar. 

Adaletsizlik üzerine kurulu bu
düzen her gün, her an adaletsizliği bü-
yütür. Eğer faşizme, sömürüye teslim
olunmamışsa, bu zulüm düzeni ka-

nıksanmamışsa adalet su gibi ekmek
gibi yaşamın zorunluluğudur. 

"Barış olsun da dilimiz, kimliği-
miz kabul edilsin de gerisi önemli de-
ğildir" demek tam da emperyalizmin,
oligarşinin çözüm anlayışıdır. Adalet
istenmiyorsa, sömürüye karşı çıkıl-
mıyorsa düzen açısından hiçbir  teh-
like yoktur. "Müzakere" de yapar-
sınız, "Barış" ve "çözümü"de ger-
çekleştirirsiniz. Gerçeğe ya gözleri-
nizi kaparsınız ya da "barış" yaptık-
larınızla beraber gerçeği yok etmeye
çalışırsınız. 

Ama gerçek asla yok edilemez.
Gerçek devrimcidir ve çıkar karşını-
za direnir. 

Adalet, suç ve cezayı da içerir.
Suçlu malumdur. Emperyalizm ve oli-
garşi... Katiller, işkenceciler belli-
dir: Berkinleri ve Medenileri katle-
denler aynıdır. Aynı sömürücüler sö-
mürüyor tüm halkımızı. 

Adaletsiz bir yaşamı reddetmeli-
yiz. Katillerle sömürücülerle birlikte
yaşayamayız. Katiller halkın olduğu
hiçbir yerde elini kolunu sallayarak
dolaşamamalıdır. 

Adaletsiz Bir “Çözüm”
En Büyük Adaletsizliktir!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
K ür dista n’d aK ür distan ’d a

Lice'de Beşinci Ölüm
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 7

Haziran'da karakol yapımlarını pro-
testo için Diyarbakır-Bingöl kara-
yolunu tarafiğe kapatan bir gruba pol-
islerin saldırısı sonucunda 19 yaşın-
daki Abdullah Akkulu yaralanmış-
tı. 3 aydır Dicle Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi'nde tedavi gören
Akkulu, 14 Eylül'de yaşamını yi-
tirdi. 

Lice'de geçen yıl başlayan kara-
kol protestolarında haziran ayında 18
yanıdaki Medeni Yıldırım, bu yıl ha-
ziran ayındaki protestolarda ise Ra-
mazan Baran (24) ile Abdulbaki
Akdemir (50) hayatlarını kaybet-
mişti. Gecen ay PKK'li Mahsun
Korkmaz'ın heykelinin yapılmasın-
dan sonra askerin saldırısında 22
yaşındaki Mehdin Taşkın da yaşa-
mını yitirmişti.

Bu nasıl barış? Hani analar ağla-
mayacaktı? Oligarşinin barıştan an-
ladığı teslim olmaktır, hiçbir koşul-
da faşizme karşı direnmemektir. 

Kürt Sorunu Amerika’larda
Çözülmez

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş 26 Eylül'de  Amerika’da
düzenlenecek "Ortadoğu'da Kürdis-
tan'ın Yeni Realitesi:Riskler, Beklen-
tiler ve Fırsatlar" başlıklı konferansa
katılacağı basına yansıdı. 

Kürt milliyetçi hareket Ortado-
ğu’unun kaderinin Amerikalarda be-
lirleneceğine o kadar inanmışlar ki, on-
lar da konferansları buraları bırakıp da,
Amerikalara gidiyorlar. 

Amerika dünyanın hiçbir yerinde
halkların lehine birşey yapmamıştır.
Dünyayı kangölüne çeviren Ameri-
ka’dır. Amerika Kürt halkının da kur-
tuluşunu değil, daha büyük zulümle-
re, katliamlara uğramasını sağlaya-
caktır. 

21 Eylül
2014

Yürüyüş

Sayı: 435

17HALKLA BÜTÜNLEŞEN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ YENEMEZSİNİZ!



Uyuşturucu çeteleri tarafından
katledilen Hasan Ferit Gedik'in ka-
tillerinin yargılandığı davanın 15 Ey-
lül'deki 3. duruşmasında da hiçbir
aşama kat edilemedi. Daha önce “gü-
venlik” bahane edilerek salona ailenin
bile girmesini engellemeye çalışmış,
adliyenin içinde çevik kuvvet aileye
ve avukatlara saldırmıştı. Son du-
ruşmada, 'fiziki şartların yetersizliği,
salonun küçüklüğü' bahanesiyle du-
ruşma 19 Kasım 2014'e ertelendi.

Faşizmin, dünyanın en büyük
“adalet” sarayındaki adaletsizliği giz-
lemek başvurduğu yollar işe yara-
madı, şimdi de davayı başka bir yere
sürerek, sahiplenmeyi engellemeye
çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar,
halk uyuşturucuya karşı mücadele
ettiği için katledilen 21 yaşındaki

şehidini sahiplenmeye devam ede-
cektir.

Deliller ortadayken davada hiçbir
ilerleme sağlanmaması ve davanın
sürülmesine karşı, Ferit'in ailesi ve
Halk Cepheliler, adliyeden çıkıp 250
kişiyle Kartal'a yürüyüş yaptı. Polis
yürüyüşe engel olmak istese de ba-
şaramadı. Kitle, adalet talebiyle Kar-
tal'a yürüdü ve 19 Kasım'a kadar sü-
recek oturma eylemine başladı.

Adalet talebi, ilk andan itibaren
halkta karşılığını buldu. Gelenlerle,
75 gün sürecek eylem boyunca ne-
ler yapılacağı konusunda öneriler
alındı, halkla birlikte karar verildi.
Halk ihtiyaçları sordu, ilk elden bat-
taniye, ekmek, yemek ve çay getirdi.
Mahalleliler ziyarete geliyor, sahip-

lenme çok iyi. Çadıra gelip bağışta
bulunup gidenler oluyor.

Hemen iş bölümü yapıp, program
çıkarıldı. Her gün ayrı bir etkinlikle
Hasan Ferit için adalet talebi ve yoz-
laşmaya karşı mücadele anlatılacak.
Tüm halkımızı adalet taleplerimizi
birlikte haykırmaya çağırıyoruz.

AKP’nin katil polisleri “2 daki-
kada” hallederiz diyor. İki dakikada
katillerini aklıyorlar... Biz 75 gün
katilleri açığa çıkartmak yargılamak
için Kartal Meydanı’nda oturma ey-
lemi yapacağız. Katillerinizi akla-
yamayacaksınız. Ne mahkemeleriniz,
ne de polisleriniz bunu yapamayacak.
Buna izin vermeyeceğiz. Katilleri
saklandıkları yuvalarından çıkartıp
hak ettikleri cezaları vereceğiz. 

“ 2 Dakikada”* Çete Aklanır, Katil Saklanır! Çete-Polis-Yargı İşbirliğiyle; 
Katiller Devrimcilere, Halka Saldırmaya Devam Ediyor!

Adaletsiz Zulüm Düzeninde 
Adaleti Biz Sağlayalım!

AKP Soyuyor, Yeni Baskı Yasaları Çıkarıyor...  Çeteleriyle, Polisleriyle,
Halkı Katlediyor,  Yargı da Katilleri Aklıyor! Pisliği, Çürüyeni,
Halka Karşı Olan Her şeyi Yok Etmek İçin; ADALET İSTEYELİM!

ADALET İÇİN 75 GÜN OTURMA EYLEMİ YAPACAĞIZ!

*Çetelerin telefon dinlemesinden: “... ya bu olayı senin
yaptığını söylüyorlar gel 2 dakikada  ifadeni alalım...”

Yürüyüş
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2 Temmuz'da İsrailliler tarafından
Muhammed Ebu Hudayr adlı bir
genç kaçırılmıştı. İsrail'in Gazze'ye
yönelik saldırılarını başlatmasına ne-
den olarak gösterdiği ölü bulunan 3
İsrail gencinin ardından, 17 yaşındaki
Muhammed Ebu Hudayr kaçırıldıktan
sonra ölü olarak bulunmuştu. Bir
sonraki hafta da Muhammed'in tatil
amaçlı Filistin'de bulunan 15 yaşın-
daki kuzeni Tarık, taş attığı gerekçesi
ile öldüresiye dövülmüştü. Aldığı
darbelerden kaynaklı bilincini kay-
beden Tarık'a hiçbir tıbbı müdahale
yapılmadan tutuklanmıştı.

12 Eylül günü saat 11.00'da Bey-
rut'ta Halk Komiteleri ve Dernekler
Cemiyeti'nde Halk Cepheli canlı kal-
kanların da katıldığı bir basın top-
lantısı düzenlendi. İsrail'in, Filistin'e
yönelik saldırılarını teşhir etmek ve
Muhammed'in katledilişi ile ilgili
basını ve halkı bilgilendirmek, aileye

baş sağlığında bulunmak
amacı ile düzenlenen ba-
sın toplantısında Mu-
hammed'in annesi, ba-
bası ve amcası da bulu-
nuyordu.

Babası ve amcası
yaptıkları açıklamada;

“Dışarda Muhammed'in yanına yak-
laşan bir araçtan teravih nerede diye
soruyorlar ve ardından Muhammed'i
arabaya çekip kaçırıyorlar. Her se-
ferinde, ölü bulunan 3 İsrail gencinden
birinin adını söyleyerek ellerindeki
İngiliz anahtarı ile Muhammed'in
kafasına vurmuş, ona işkence yap-
mışlar. En son benzin içirip, üzerine
dökmüş ve yakmışlar. 3-4 gün sonra
bizi aradılar. Yanmış bir ceset bulduk
sizin çocuğunuz olabilir dediler. Gidip
görmek teşhis etmek istedik kabul
etmediler DNA testi yapacaklarını
söylediler. 

Test sonucu yanarak ölenin Mu-
hammed olduğunu öğrendik. Cena-
zeye katılım olmasın diye geç bir
saatte vermeye çalışıyorlardı. Kabul
etmedik, namazını kılmak istediği-
mizi, bu yüzden Cuma namazından
önce vermelerini söyledik. Namazdan
sonra verdiler. Gece de vermiş olsa-

lardı on binlerce insan orada olacaktı,
engelleyemeyeceklerdi. Muhammed'i
öldürenler 6 kişiler. Mahkemede 3'ü
serbest bırakıldı. Diğer 3 kişiden biri
akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesi
ile diğerlerini de buna benzer sebeple
serbest bırakmaya çalıştılar fakat ya-
pılan eylemler bizim engellemelerimiz
sayesinde olmadı. Yaşanan bu katliam
herhangi bir örgüte veya kişiye ya-
pılmış bir şey değildir, Filistin'e Fi-
listin halkına yapılan bir saldırı, bir
katliamdır. Bu faşistliktir, ırkçılıktır.
Yıllar önce Hitler'in onlara yaptığını
bugün kendileri Filistinliler'e yapı-
yorlar. Bütün Filistin örgütleri, halkı
birleşmeli ortak mücadele etmelidir.”
dedi.

Açıklamadan sonra, Halk Cepheli
canlı kalkanlar ailenin yanına giderek,
savaş esnasında Filistin'e canlı kalkan
olmak üzere geldiklerini fakat Mı-
sır'dan vize alamadıkları için hala
burada olduklarını ve her zaman Fi-
listin halkının yanında olacaklarını
söyleyerek aileye baş sağlığı dilediler.
Muhammed'in ailesi bu durumdan
dolayı onur duyduğunu ve Halk Cep-
heliler'e geldikleri için teşekkür etti-
ğini belirtti.

Yıllar Önce Hitler'in Yahudiler’e
Yaptığını Bugün İsrailliler

Filistinliler'e Yapıyor!

Sarıgazi’de Halk Cepheliler, Halk Okulu çalışmasına başladılar.
11 Eylül günü aynı zamanda İbrahim Çuhadar’ın da şehitlik yıldönümü
dolayısıyla İbrahim Çuhadar
ve şehitlerimiz üzerine bir
çalışma yapıldı. İbrahim Çu-
hadar’ın emekçiliği, yoldaş
sevgisi, fedakârlığının bizlere
örnek olması gerektiği üzerine
yapılan konuşmanın ardından,
tanıyanlar O'nu anlattılar. 25
kişinin katıldığı çalışmada
devrim şehitlerinin mücade-
lemizde bizim için en büyük
moral ve güç kaynağı olduğu
onları tanımak ve onları örnek
almak gerektiği anlatıldı.

21 Eylül
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Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
cuntanın yıldönümünde yazılı bir açıklama ya-
parak 12 Eylül cuntasına karşı direnişte katledi-
lenleri andı. Açıklamada cuntanın oligarşinin o
günkü krizini aşmanın bir aracı olarak kullanıldığı
ifade edildi. Darbenin göstermelik yargılamalarla
mahkum edilemeyeceği, bu nedenle yakın za-
manda karara bağlanan 12 Eylül davasından
çıkan mahkumiyet kararlarının bir hükmü ol-
madığı söylendi. 12 Eylül faşizminin unutturul-
mak istenen bir yönünün olduğu vurgulanan
açıklamada "12 Eylül faşizminin hapishanelerinde
ve sokaklarında uygulanan baskı ve zulüm bir
yana bu zulme direnenler de vardı. Mazlum
Doğanlar, Kemal Pirler, Haydar Başbağlar, Meh-
met Fatih Öktülmüşler ve niceleri bir direniş ve
mücadele geleneği bıraktılar" denildi. 

Şehitlerimizden Öğrenecek Büyüyecek Gelişeceğiz12 Eylül Faşizmi Sürüyor! 

İbrahim Çuhadar



Devrimci kadrolar yetiştirmek,
onları devrimin sorunlarını çözebile-
cek şekilde eğitmek önemlidir. Çünkü
kadronun gelişimi aynı zamanda hal-
kın gelişimi demektir. Kitlelerin kad-
rolar aracılığıyla eğitileceği, halka
ancak kadrolar aracılığıyla rehberlik
edilebileceği bilinir. Bunun için de,
kadrolar için yapılan her şey aslında
kitleler içindir. Hal böyle olunca;
“Kadro eğitimi nasıl olmalı?” sorusu
daha bir önem kazanır.

Kadrolar doğru bir tarzda eğitilme-
lidir. Bu eğitimle kadro, halkın ihtiyaç-
larına cevap verebilmeli, halkın
gelişimine yardımcı olmalıdır.

Bilineceği gibi kadrolar kitle-
lerin ileri unsurlarıdır ve genel-
likle kitlenin daha eğitimli kesi-
mini oluştururlar. Ve birçoğu
küçük burjuva kökenlidir. Bu
nedenle kadroların eğitimi onları halka
daha da yakınlaştıran bir işlev görmeli-
dir. Onları, kökenlerinden ya da düzen
okullarından edindikleri egemen zihni-
yetten koparmak şarttır.

Kadrolar Halkın
Savaşında Öncüdür

Fakat bu savaş adı üstünde Halk
Savaşı’dır. Yani asıl olarak halkın katı-
lımıyla yürüyen ve zafere ulaşacak
olan bir savaştır. Eğer kadro, kökenle-
rinden dolayı kendini halktan üstün
görür, ona güvenmezse ne savaşta güç
olunabilir ne de zafer kazanılır.

Kadro bilmelidir ki, devrimci
mücadeleye katıldığı andan itibaren
halkın safında yer almaktadır. Ve
kendisini hızla içinde yer aldığı hal-
kın bir parçası haline getirmelidir.
Bunun için öncelikle halkı iyi tanı-
malı, halkın mücadeleye dair kuşku-
larını giderebilmeli, önerilerini
değerlendirmelidir. Ancak o zaman
halkı örgütleyebilir ve onu maruz
kaldığı dizginsiz adaletsizliğe karşı

savaştırabilir.
Eğer, “ben

sizin öncünü-
züm, benim
dediğimi yapa-
caksınız” statü-
sünü dayatırsa
ne halkı örgüt-
leyebilir ne de

düzen sahiplerinden bir farkı kalır. Ve
statüsünü dayatan kişi kökenini özlü-
yor demektir.

“Ezilenlerin safına katılanlar
çeşitli vesilelerle egemenlik yapısını
yansıtan özel yaşama tarzlarını ve
davranışlarını ancak ezilenlerle
arkadaşlık içinde kavrayabilirler”
(1)

Bunun için de öncelikle halka
güven duymaları gerekir. Bu güven-
den yoksun olanlar, halka dayatarak
onları örgütleyemezler.

Kadro şunu unutmamalıdır:
Devrimci olmakla safını seçmiştir. Ve
bu saf seçimi kaypaklığa izin verme-
yecek şekilde kesindir. Halkla iç içe
olamıyor, onlara yaklaşamıyorsa dev-
rimciyim diye sadece kendini kandı-
rıyordur.

Oysa kadro, devrimciliğe adım
attığı andan itibaren derinlemesine
bir değişimin içine girer. Hatta buna
yeniden doğuş da diyebiliriz. Çünkü
bu saflarda eskiden olunduğu gibi
kalınamaz. O halde bu dönüşüm nasıl
gerçekleşecek?

Devrimci Eğitim
Kadroların yeniden yaratılmasının

mimarı devrimci eğitimdir. Kadrolar
eğitilecek ki, onlar da halk kitlelerini
eğitebilsinler. Ama bu eğitim ege-
menlerin kullanmış olduğu eğitim
yöntemleriyle olursa daha en baştan
yanlış yapılıyor demektir.

“Egemenlerin eğitim modelinde
bilgi, kendilerini bilen sayanların yine
onlar tarafından hiçbir şey bilmez sayı-

lanlara verdiği bir armağandır.” (2)
Sömürücü egemenlerde, anlaşıla-

cağı gibi başkaları mutlak bilgisiz
olarak görülür. Devrimcilerin eğitim
anlayışı elbette böyle olamaz. Çünkü
bizim için eğitim yenilenmeyi ifade
eder. Ve eğitimin insanların kafasın-
daki sorulara cevap vermesi istenir.
Hayatın içinde kişinin ihtiyaç duya-
cağı bilgi ve beceriyi kazandırması
beklenir.

Bu eğitim içinde öğrenci-öğret-
men ilişkisi aşılmıştır. Her iki taraf da
aynı anda hem öğrenci hem de öğret-
mendir. Nitekim öğretirken öğrenebi-
len, kendini teorik, örgütsel düzeyi ne
olursa olsun hep bir öğrenci olarak
görebilen biri aynı zamanda iyi bir
eğiticidir.

Bu devrimci tarzı oturtmak hede-
fimizdir. Ancak bu tarzın tam anla-
mıyla benimsenip, uygulandığını

söyleyemeyiz. Çünkü yer yer kar-
şımıza eski tip eğitimde ayak
diremeler çıkar.

Yüzyılların ezen-ezilen kültü-
rü içinden çıkıp geliyoruz. Haliyle
paçalarımıza bulaşan ezen kültü-
rün çamurları, öyle hemen temiz-
lenmeyecektir. Ancak sıkı ve

kararlı bir mücadeleyle aşılacaktır.
Neden eski tarzda ayak diremeler

oluyor?
Öncelikle bu tarz kolay geliyor.

Bir kişinin anlattığı, diğerlerinin din-
lediği öğrenci-öğretmen ilişkisi faz-
ladan bir çaba gerektirmiyor.

Bu tarzda öğretmen öğretiyor,
öğrenci ders alıyor. Öğretmen biliyor,
öğrenci bilmiyor. Öğretmen düşünü-
yor, öğrenci ise kafa yormuyor.
Öğretmen konuşuyor, öğrenci susup
dinliyor. “Ne güzel” iki taraf da ken-
dini yormuyor. Canlı bir tartışma ise
asla gelişmiyor.

Görüleceği gibi öğretmen ne kadar
iyi niyetle yola çıkmış olsa da bu eği-
tim tarzı, karşısındakine söz hakkı
tanımayan bir tarzdır. Oysa hiç kimse
her şeyi bilemez. Hiç kimsenin mutla-
ka her soruyu cevaplaması söz konusu
değildir. Ve hiç kimse kendisine anla-
tılanla yetinmez, yetinmemelidir. Hele
ki bu bir kadro ise...

Kadro araştırmacı ve sorgulayıcı
olmalıdır. Ama bu eğitim sisteminde

Ders:
Sudaki Halkalar

Öğretirken Öğrenen
OlalımYürüyüş
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sorgulamaya yer verilmez.
(Egemenler açısından bunun

pek çok nedeni vardır. Fakat konu-
muz dışında olduğundan bunlara
değinmeyeceğiz.) Eğitmen rolüne
soyunan kişi gün olur öğrencinin
yaratıcılığının önünü tıkar.
Egemenlerin eğitim tarzı budur.
Ve tamamen terk edilmelidir.
Çünkü bizim meselemiz öğretir-
ken öğrenen olabilmektir. Öyle ki
kadrolarımız halka gittiğinde halk-
tan öğrenmesini böyle başaracaktır.

Soruların Önünü
Kesmemeliyiz

Soru soran, düşüncesini çekince-
siz ifade eden kadrolar yetiştirecek-
sek, ileri sürülen fikirlerin önü kesil-
memelidir. Örneğin dünyadaki veya
ülkemizdeki siyasi gelişmeleri tartışı-
yoruz diyelim. Ortadoğu’daki, Kuzey
Afrika’daki hareketlilikleri değerlen-
dirirken yazılanların dışına çıkarak,
farklı bir ayrıntıya dair fikir bildiril-
diğinde; “Vay oportünistlerin, refor-
mistlerin yazılarından mı etkilendi de
söylüyor bunları?” diye düşünürsek
bu hem öğretmenin kendine güven-
sizliğini hem de öğrencisi olarak gör-
düğü kişiye güvensizliğini gösterir.
Oysa ne söylenmek istendiği anlaşıl-
maya çalışılmalı ve bu anlaşıldıktan
sonra yanlış varsa düzeltilmelidir. 

Yukarıda da bahsetmiştik, hiç
kimse bildikleriyle yetinmemeli, bir
konuda yazılan tek bir değerlendir-
meyle de sonuca varmamalıdır. İmkan
varsa o konuda merak edilen her
ayrıntı araştırılmalı ve devrimci ideo-
lojinin süzgecinden geçirilmelidir.

Var olanla, hazır olanla idare
etmek bir eksikliktir. Ve zamanla bu
eksiklik su yüzüne çıkarak kişinin
ikna ediciliğini de ortadan kaldıra-
caktır.

Diğer yandan, konuya farklı açılar-
dan yaklaşan susturulursa ya da “sen
bu konuyu bilmiyorsun, dur ben sana
anlatayım” denilirse orada yine dev-
rimci bir eğitim anlayışından söz ede-
meyiz. Kaldı ki, öğretmen-öğrenci
ilişkisini daha baştan mahkum etmiş-
tik. Doğru ya da yanlış soruların önü
kesilirse bilgi süreci en başından kısır-

laştırılmış olur. Ve bu kısırlık hem üre-
timi hem de politik gelişimi engeller.

“Yolun Neresindeyiz?” broşürün-
de şöyle bir eleştiri yer alıyor;

“İdeolojik ve politik sorunlara
karşı ilgisizlik öyle bir noktaya ulaştı
ki, hemen her kademede okuma,
öğrenme, tartışma ve üretme konu-
sunda bırakalım bir çaba içine girme-
yi, var olan alışkanlıklar bile kaybol-
du. Örgüt yayınlarını dikkatle izleme
ve tartışma, örgütsel çalışmayı zen-
ginleştirecek yeni fikirler üretme,
politik gelişmelere karşı duyarlı olma,
politik konuları tartışma, değerlendir-
me ve gerektiğinde yazma, örgüt içi
tartışmaları zenginleştirme, tartışma-
lara ilgi gösterme ve aktif olarak
katılma vb. gibi en temel konularda
ciddi bir duyarsızlık oluştu.”(3)

Bu ‘90’lı yıllara dair bir değerlen-
dirmedir. Ama bizler bugün için de
dersler çıkarabilmeliyiz. Ve “yapıl-
malı” diye sıralananların öncelikle
kadroların sorumlulukları olduğunu

bilmeliyiz. Ve kadrolarımı-
zı eğitirken, onların kendi
yaratıcı güçlerine güven
duymalarının ne kadar
önemli olduğunu da gözden
kaçırmamalıyız.

“Öğretmen artık sadece
öğreten değil, öğrencilerle
diyaloğu içinde kendisine
de öğretilen biridir.

Öğrenciler ise kendileri-
ne öğretilirken kendileri de

öğreten kişilerdir. Böylece öğretmen
ve öğrenciler, içinde herkesin büyü-
düğü bir sürecin sorumluları haline
gelirler.”(4)

İşte bizler de eğitim anlayışımızla
bu söylenen sürecin yaratıcıları
olmalıyız. Bunu başardığımızda,
kadrolarımız bu anlayışı kendi kişi-
liklerinde halka yansıtacaklardır.
Aksi takdirde kendisinin eğitim süre-
cinde gördüğü yanlışları o da kendi
altlarına yansıtacak ve bu yanlış
sudaki halkalar misali büyüyerek
devam edecektir.

Öyleyse bu döngüyü doğru işlete-
lim. Ve sudaki halkalar halkın geli-
şim seyrini göstererek büyüsün.

ALINTILAR
1- Ezilenlerin Pedagojisi-Paulo

Freire- syf:41
2- Age. syf:51
3- “Yolun Neresindeyiz?” Broşür-

syf:18
4- Ezilenlerin Pedagojisi- syf:59

Berkin Elvan Kütüphanesi
Antep Köseler Köyü’nde açı-
lacak. Antep Gençlik Derneği

kütüphanenin zengin bir arşive
sahip olması için kitap bağışlarınızı

bekliyor. 

Kitap göndermek
isteyenler için adres: 

Antep Gençlik
Derneği

Alaybey Mah.
Gaziler Cad. Tolga İş

Merkezi Kat: 4 No: 12

Şahinbey 

GAZİANTEP

Kadroların yeniden
yaratılmasının mimarı devrimci
eğitimdir. Kadrolar eğitilecek ki,

onlar da halk kitlelerini
eğitebilsinler. Ama bu eğitim

egemenlerin kullanmış olduğu eği-
tim yöntemleriyle olursa daha en
baştan yanlış yapılıyor demektir.

Haydi, El ele Verelim! 
Berkin Elvan
Kütüphanesi’ni
Zenginleştirelim! 

DUYURU
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Berkin Elvan için adalet eylemleri
ülkenin her yanında kararlılıkla sürü-
yor.

İSTANBUL
Taksim: 
15 Eylül’de Taksim Meydanı'nda

saat 14.00’da Berkin Elvan için adalet
isteyen Liseli Dev-Genç’liler, Taksim
Anıtı'nda pankart açtılar. 10 dakika sonra
AKP'nin katil polisleri Liseli Dev-Genç’li-
leri işkencelerle gözaltına aldılar. Eylem
esnasında halk, Liseli Dev-Genç’lileri
sahiplenerek polise tepki gösterdiler. Ey-
lemde sık sık sloganlar atıldı. Gözaltına
alınan Liseli Dev-Genç’lilerin isimleri
şöyle; Sıla Abalay, Cem Sukuşu… Dev-
Genç’liler; “Berkin’in katillerini sakla-
yamayacaksınız, onları mahkemeleriniz
değil halk yargılayacak. AKP’nin katil
polisini uyarıyoruz arkadaşlarımızın
kılına zarar verirseniz hesabını misliyle
sorarız! Tarih bunun kanıtıdır!” dedi. 

Bağcılar: 
Berkin Elvan'ı Unutmadık, Unut-

turmayacağız!
Bağcılar Yavuz Sultan Selim Lise-

si'nde 15 Eylül'de Berkin Elvan için
Liseli Dev-Genç’liler okulda "Berkin
Elvan'ın Katilleri Cezalandırılsın - Liseli
Dev-Genç" pankartı açtı. Yapılan eylem
3-4 dakika sürdü. Eylem iradi olarak
sesli çağrı ve sloganlarla bitirildi.

Kağıthane:
Berkin’in Katilleri Cezalandırılın-

caya Kadar Her Sokakta, Her Sınıfta,
Her Yerde Sesimizi Duyacaksınız!

Liseli Dev-Genç’liler, 15 Eylül’de,
saat 08.30’ da Kağıthane İTO Ticaret
Meslek Lisesi'nde bütün öğrenciler bah-
çede törendeyken “Berkin’in Katilleri
Cezalandırılsın!” yazılı dev pankartı oku-
lun 3. katından astılar. 20 dakika süren
eylemde, Liseli Dev-Genç’liler 14 yaşında
Berkin Elvan’ın polis tarafından katle-
dildiğini ve bugün katillerinin hala ce-
zalandırılmadığını, okul sıralarında bugün
Berkin’in de oturması gerektiğini söy-
leyerek hesap soran sloganlar attılar. 

ADANA
8 Eylül'de Adana Akkapı Mahalle-

si’nde yapılan "Berkin İçin Adalet İs-
tiyoruz" eylemine 10 kişi katıldı. Ey-
lemde yapılan açıklamada, katillerden
hesap sorulacağı ve halkın adaletinin
yerini bulacağı dile getirildi. Katil dev-
letten hesap soran sloganlar atıldıktan
sonra eylem sona erdi.

Yine Akkapı Mahallesi’nde 15 Ey-
lül’de “Berkin Elvan İçin Adalet İsti-
yoruz” eylemi yapıldı. 13 kişinin ka-
tıldığı açıklamada Berkin Elvan’ın, Ha-
ziran Ayaklanması’nda şehit düşenlerin,
Soma’da ve Mecidiyeköy’de katledilen
işçilerin katillerinin faşizmin mahke-
melerinde yargılanmayacağı; adaleti
ancak halkın sağlayacağı dile getirilerek,
hesap soran sloganlar atıldı.

Katiller Hala Yakalanmadı! He-
sap Soralım!

Adana’da Liseli Dev-Genç’liler 15
Eylül’de Akkapı Endüstri Meslek Lisesi
önünde Berkin Elvan kokartlarını da-
ğıttılar. Üzerinde “Berkin Elvan Ölüm-
süzdür” yazan kokartlar lise öğrenci-
lerine dağıtıldı.

Berkin’i gaz fişeği ile vuran polislerin
görüntüleri olmasına rağmen hala ya-
kalanmadığı hatırlatılarak, katillerin hal-
kın adaletine hesap verecekleri söylendi.
Öğrencilerin kokartlardan arkadaşlarına
vermek üzere fazladan almaları, hesap
sormak gerektiğini söylemeleri ve yoğun
ilgileri gözlemlendi. 1 saat süren çalış-
mada 400 adet Berkin Elvan kokartı
Akkapı Endüstri Meslek Lisesi öğren-
cilerine dağıtıldı.

HATAY
Dev-Genç’liler 15 -16 Eylül günleri

Harbiye Lisesi ve Armutlu ana cadde
ile Hacı Ali Nurlu Kız Teknik ve Meslek
Lisesi'nde pankart astılar. Yozlaşmaya
karşı mücadele için, Berkin için, adalet
için öğrenci meclislerinde birleşme
çağrısı yapıldı. Dev-Genç’liler 15 Ey-
lül’de de Samandağ’da masa açtılar.
Açılan masayı hazmedemeyen zabıtaların
tacizine rağmen masada sesli çağrılara
ve Grup Yorum şarkılarıyla devam edildi.
Masada Gençlik 1-2 kitapları ve tutsak
ürünleri halka ulaştırıldı.

İZMİT
Kocaeli'de Dev-Genç’liler, 16 Ey-

lül’de Gazi Lisesi'nde; “Berkin Elvan'ın
Katilleri Cezalandırılsın” pankartı astı.
Okulun girişinde bir sivil polis bekli-
yordu. Okuldaki güvenlik ve polis iş-
birliğiyle Dev-Genç’lileri okula sokma-
mak için her türlü çabayı gösterdiler.
Buna rağmen yılmayan Dev-Genç’liler
ısrarla okula girmek için, okulun arka
girişinden atlayarak içeri girdiler. Sınıf-
ların karşısındaki duvara pankart asılır-
ken, öğrenciler camlardan izlediler.

ANTALYA
Antalya Halk Cephesi 12 Eylül'de

yaptığı eylemle Berkin Elvan’ın katil-
lerinden hesap sorulmasını istedi. Ey-
lemde yapılan açıklamada Berkin El-
van’ın nasıl katledildiğini anlatan Halk
Cepheliler “Aynı katil devlet Soma’da
yüzlerce işçiyi katletti. Türkiye tarihinin
en büyük işçi katliamı gerçekleşti. Kat-
liamcı devlet 14 yaşında İbrahim ARAS
'ı katletti, Çağdaş GEMİK'i katletti ve
bugün de çeteleri aracılığıyla 14 ya-
şındaki İbrahim ÖKSÜZ'ü katletti, kat-
liamcı devlet 10 inşaat işçisini katletti.
Katil devlet katliamlarına devam ediyor.
Birleşelim direnelim kazanalım” di-
yerek eylemi bitirdiler.

Katillerden Hesap Sorulana Kadar Eylemlerimize Devam Edeceğiz!

Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz!

Taksim

Adana



Kürt milliyetçilerinin Çayan,
Gazi, Okmeydanı ve Sarıgazi
mahallelerine saldırıları sonrası
farklı kesimler bir kez daha tasfiye-
ciliğin, düzenle uzlaşma politikala-
rının yanında durdukları yeri gös-
termiş oldular. 

Bu kesimler geçmişten bu yana
emperyalist demokrasiye, tasfiyeci-
liğe inandıklarını defalarca kez gös-
termişlerdi. Bir kez daha tarihe bu
notu düştüler.  

İHD her zamanki gibi doğrudan
Halk Cephesi’ni “nefretle kına-
makta” gecikmedi. Tarihi boyunca
“insan hakları” kavramına sınıf-
larüstü bakan; tüm değerlendirme-
leri ve ölçülerinde “objektif”lik
gibi bir burjuva ideolojisini esas
alan İHD bu kez “objektif”liği
biçimsel haliyle bile uygulama
gereği görmedi. İHD “bu olay nasıl
oldu” diye tek bir Halk Cepheliye
dahi sormadan açıklamalar yayınla-
dı; Halk Cephesi’ni “mahkum
etti.”  

İHD yaptığı açıklamada şöyle
diyor:

“İstanbul Kağıthane İlçesi
Nurtepe mahallesinde
Cumhurbaşkanı adayı Sayın
Selahattin Demirtaş’a destek ve
propaganda amacıyla Özgür

Demokratik Alevi Derneği üyelerin-
ce kurulan stand Halk
Cephesi/DHKP-C üyesi kişilerce
saldırıya uğramış ve broşür ve
seçim malzemeleri yakılmıştır.

Bu saldırı sonrası YDG-H ve
Halk Cephesi arasında ve başkaca
semtlere yansıyan saldırılar gerçek-
leşmiştir.

Biz insan hakları savunucuları
olarak, her adayın her yerde ve her
koşulda seçim propagandasını yap-
maya ve her kesimden destek talep
etmeye hakkı olduğunu ve bu hakkın
da savunucusu olduğumuzu ifade
ediyoruz.

Her birey ya da kurum her
adaya, düşünce ve ifade özgürlüğü
çerçevesinde desteklerini açıklaya-
bilir, stand vb. araçlarla propagan-
da sürecine destek verebilir (....)”

Görüldüğü gibi İHD’liler, Halk
Cephelilerin saldırdığından çok
eminler... İHD’lilere göre bir yerde
saldırı varsa bunu mutlaka Halk
Cepheliler yapmıştır.  Çok “objek-
tif” İHD, demokratlığın asgari ölçü-
lerini bile yerine getirmeden konu-
şuyor... Ve olayı tamamen kendi sığ,
burjuva ölçülerinde bile objektif
olamayan anlayışıyla ele alıyor. 

Meseleyi “seçim propaganda
hakkına” indiriveriyor. Türkiye’de
İHD olmasaydı “insan hakları
beyannamesinin” maddelerini kim
hatırlatacaktı? Emperyalizmin söz-
cülüğünü; düzene dönmenin, her
türlü pespaye burjuva ideolojisinin
propagandasını yapmak gerektiğin-
de “insan hakları beyannamesi”
İHD’lilerin imdadına yetişiyor.

İHD’nin, işkenceci polislerin,
halk düşmanlarının, hainlerin dev-
rimciler tarafından cezalandırılma-
larını “yaşam hakkı ihlali” kabul
etmesi gibi... Emperyalizmin, bur-
juvazinin çıkarına olan, silahlı
mücadeleyi mahkum eden her tür

ideoloji İHD eliyle sol maske takı-
larak pazarlanabilir. 

Bu örneklerde olduğu gibi İHD,
Kürt milliyetçilerinin saldırıları
konusunda da “ideolojik” yaklaşı-
yor. Ve emperyalizme tek bir taş
atmayanların, düzenle uzlaşan Kürt
milliyetçilerinin karşısında duran
Halk Cephesi’ne İHD karşı çıkıyor.
İHD bir taraftır. Düzenin, emperya-
list politikaların, tasfiyeciliğin tara-
fındadır.

İHD bu gerçeği “seçme ve seçil-
me hakkına saldırı” diye kimseye
yutturamaz.

Eğer İHD kaba anlamda da olsa
bir burjuva haklar savunucusu
olsaydı Çayan’daki olayların nasıl
başladığını doğru düzgün araştırır-
dı; kim, ne, nerede, ne yapmış...
gibi çok basit sorular sorar ve
biçimsel ölçülerde de olsa “objek-
tif” davranırdı.

İHD çok sözünü ettiği ve kutsal
bulduğu “yaşam hakkına” inanıyor-
sa Kürt milliyetçilerinin yaraladığı
200 insanımız için neden açıklama
yapmıyor...

Gözünü kaybeden, kolu, dişleri,
kaburgaları kırılan insanlarımızın
yaşam hakkı yok mu?

Kurumlarımız dağıtıldığında,
yakıldığında “örgütlenme hakkı
ihlal” edilmiyor mu?

İHD; Gazi’deki uyuşturucuyla
savaş ve kurtuluş merkezinin kur-
şunlanmasını hangi kapsamda
değerlendiriyor?

İHD yaptığı açıklamada “Bu
saldırı sonrası YDG-H ve Halk
Cephesi arasında ve başkaca semt-
lere yansıyan saldırılar gerçekleş-
miştir” diyor.

İHD’nin “başkaca semtler” dedi-
ği Okmeydanı, Gazi ve Sarıgazi’dir.
O çok sözünü ettikleri stant olayı bu
semtlerde yoktur... Yaşanan Kürt
milliyetçilerinin saldırılarıdır.

Sol İçi Çatışma Değil Yaşanan Devrim ve
Düzen Saflaşmasıdır

Cephe’yi Kınayan, İlişki Kesen
Sol; HDP’nin Saldırılarını

Meşrulaştırıyor
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Sarıgazi’de der-
neğimizi basmış-
lar, eşyalarımızı
p a r ç a l a m ı ş l a r,
şehit fotoğrafları-
nı yerlere atmış-
lardır... Kürt mil-
l i y e t ç i l e r i
Çayan’a stant
açıp hemen ardın-
dan başka mahallelere de saldırarak
örgütlü ve öncesinden planlanmış
bir saldırı hayata geçirmişlerdir. 

İHD bu gerçekleri açıklamak
yerine “iki tarafda başka semtlerde
birbirlerine saldırdı” demagojisi
yapıyor. 

İHD yalancıdır. Sahtekardır, iki-
yüzlüdür. İnsan hakları savunucula-
rıymış... Katillerin, hainlerin, işbir-
likçilerin, işkencecilerin dışında
kimin hakkını savundunuz siz? 

Kürt milliyetçileri Çayan
Mahallesi’nde Gökçe Uluada’nın
dudağını patlattı, iki dişini kırdı.
Başka zaman “kadına şiddet” diye
tutturup durursunuz. Gökçe Uluada
için niye açıklama yapmıyorsunuz?
Burnunu kıranları kınamıyorsunuz? 

Sahtekar, ikiyüzlüler...
Molotoflarla derneklerimiz yakıldı,
adını dahi anmıyorsunuz. İnsan
hakları savunucularıymış! Hadi ora-
dan... 200 kişi çeşitli yerlerinden
yaralandı... Siz insan olsanız önce
geçmiş olsun demeye gelirsiniz...

Dürüst olun, daha açık olun...
Çıkartın yüzünüzdeki maskeyi...
Yaptığınız açıkça Cephe düşmanlı-
ğıdır... İnsan hakları maskesinin
arkasına sığınıp saldırmayın...
Açıktan saldırın... 

O kadar kör olamazsınız...
Gözünü kaybedenler var, kafası
kolu kırılanlar var. Kurşunlanarak,
bıçaklanarak, taşlarla, sopalarla
yaralanan 200 kişi var...
Molotoflarla yakılan dernekler
var... Bunları bilmiyor musunuz? 

Elbette biliyorsunuz...
Yaptığınız Kürt milliyetçi hareketin
tetikçiliğidir. İnsan hakları savunu-
culuğu değil, tetikçilik yapıyorsu-
nuz. Tetikçilikle de yetinmeyip Kürt
milliyetçilerinin saldırılarının üstü-
nü örtüyorsunuz. 

Dostu Emperyalistler 
Olan İHD,
Emperyalistlerin Başına
Ödül Koyduğu 
Devrimcilere Düşman 
Olur!

Fırsat bu fırsat, saldırın...
Efendilerinizden karşılığını mutlaka
alırsınız... 

10 Aralık 1989’da Abromowitz
isimli CIA ajanını Ankara’da yap-
tıkları “Kültürel Haklar
Haftası”nda ağırlamışlardır.
Abromowitz Vietnam ve Latin
Amerika halklarının katillerinden
birisidir. 

İHD 1993 yılında Diyarbakır’da
düzenledikleri Analar Kurultayı’na
gerilla aileleri dışında asker ve
polis ailelerini de davet etmiştir. 

İHD devrimcilerin cezalandırdı-
ğı ajanları savunmaya kalkmış;

Halkına ihanet eden hainlerin
tarafında yer almış, onları savunma-
yı reddeden avukatları oligarşiye
ihbar etmeye kalkmıştır. 

Dolayısıyla İHD, Halk Cephesi
ile asla aynı safta olamayacaktır…

Halkı ve vatanı için savaşan,
emperyalizme karşı bağımsızlık
mücadelesi vermeyi savunan bir
ideolojik çizgi İHD’nin korkulu
rüyasıdır. 

Bu çizgi var olduğu sürece İHD
ve onun gibiler emperyalist demok-
rasinin ülkemizde hüküm sürdüğü-
nü göremeyeceklerdir. 

Devrimcileri İhbar Edip 
Hainleri, İşkencecileri 
Savunan İHD...

İHD’nin devrimcilere saldırısı
ilk değildir. 122 şehidin verildiği

Büyük Direniş’te oligarşinin F tipi
tecrit politikalarına sesini çıkart-
mazken ölüm orucunu bırakan bir
hainin “İnsan haklarını savunmak”
adına ihbarcılık yapmıştır. 

İHD İstanbul Şube Başkanı
Kiraz Biçici Hürriyet Gazetesi’ne
yaptığı bir röportajda devrimci avu-
katların Eylem Göktaş adındaki bir
hainin vekaletini bırakması üzerine
“avukatı başka sebep gösterse de
emareler asıl nedenin ölüm orucu-
nu bırakması olduğunu gösteri-
yor” diyerek ihbar etmiştir.
İHD’nin bu ihbarı üzerine de
İstanbul Barosu Halkın Hukuk
Bürosu avukatları hakkında soruş-
turma açmıştır. 

Bir hainin “hakkını” savunan
İHD’nin aynı günlerde Afyon’da
MHP’li faşistler tarafından kalas-
larla linç edilmek istenen
TAYAD’lılar hakkında tek bir
kelime dahi açıklaması olmamıştır.
İşte İHD’nin insan hakları savunu-
culuğu böyledir. Devrimcilere düş-
man, işkencecilerin, katillerin, hain-
lerin haklarını savunan bir İHD...

Devrimciler ne zaman bir işbir-
likçi haini cezalandırsa, ne zaman
bir işkenceci katili cezalandırsa
İHD “insan hakları savunucusu”
olarak devrimcilerin cezalandırma
eylemlerini kınamak için orda orta-
ya çıkmıştır. 

MLKP Tutsakları 
CMP’den Çekildi

MLKP dava tutsakları “Halk
Cephesi’nin son dönemdeki tutum
ve pratiğini” gerekçe göstererek
Cezaevleri Merkezi Platformu’ndan
çekildiğini açıkladı. 

Platformdan çekilmenin gerek-
çesi olarak “(...) HDP’nin
Cumhurbaşkanı adayı Selahattin
Demirtaş için stant açmak isteyen
Özgür Demokratik Alevi Derneği
üyeleri ve HDP’lilere Halk Cephesi
siyaset yasağı uygulamış; stant
açmak isteyenlere saldırmış ve şid-
det kullanmıştır” deniyor.

Başından itibaren Kürt milliyet-
çileriyle birlikte Halk Cephelilere
saldıran ESP’liler; Kürt milliyetçi-
lerinin saldırılarını meşrulaştırmak
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ve üzerini örtmek için her şeyi yap-
tılar. ESP’li Mustafa Ceylan’ı Halk
Cephesi’nin vurduğu dahil olmak
üzere her tür iftirada bulundular. 

ESP’nin sorunu başından itiba-
ren Kürt milliyetçi politikalarını
meşrulaştırmak olmuştur. ESP de
bilir ki Halk Cephesi siyaset yasak-
çılığı yapmaz, devrimci kanıyla
elini ve tarihini kirletmez.

Ancak ESP de Kürt milliyetçi
hareketle beraber burjuva politika-
cılığında epeyce yol aldı. 

Bunun için yalan söylemek, fay-
dacılık, çıkarcılık dahil her tür bur-
juva yöntemi mübah görüyor. 

Çünkü ESP Kürt milliyetçileri
üzerinden kendi düzeniçileşmesini
meşrulaştırıyor.  

Bu yanıyla MLKP tutsaklarının
Cezaevleri Merkezi Platformu’ndan
ayrılması da şaşırtıcı değildir.

CMP; hapishanelerde yıllar
boyu süren direniş ve mücadele
geleneklerinin üzerine kurulmuş
olan bir örgütlülüktür.

Tutsakların ve şehitlerin emekle-
rinin, ödenen bedellerin yarattığı bir
mevzidir. 

CMP mücadele ve direniş
demektir. Tutsakların birlik olarak
yüzlerini düşmana dönmesi; diren-
işleri birlikte büyütmeleri demektir. 

Sorunun özü; MLKP tutsakları-
nın CMP’de bulunmayı ve burada
mücadele etmeyi istememeleridir. 

Cephe’yle yollarını ayırmaları,
düzenle barışmak yolunda atılan
adımlardan biridir. 

MLKP tutsakları Cephe’ye siya-
sal bir yaptırım uygulama görüntü-
sü altında düzenle uzlaşma yolunu
tercih etmişlerdir. 

Partizan’ın İdeolojik 
Mücadele Korkusu

Partizan 26 Ağustos tarihinde
yaptığı açıklamayla Halk
Cephesi’yle “siyasal ve sosyal tüm
ilişkilerini kestiğini” açıkladı. 

Açıklamasaydınız eksik olurdu-
nuz. Buldunuz bir fırsat, kaçırma-
yın... 

Açıklama görünürde “her iki
tarafın da şiddetine karşı” bir

hava yaratmaya çalışsa da özünde
taraftır. Kürt milliyetçilerinin saldı-
rılarını görmezden gelmeyi ve Halk
Cephesi’ni şiddet uygulayan taraf
olarak göstermeyi hedeflemektedir.

Açıklamada şöyle deniyor:
“Çatışmaların büyümesinde,

yurtsever güçlerin (özellikle YDG-
H) Halk Cephesine ait kurumlara
yönelik misilleme eylemlerinin etki-
si olduğu açıktır. Eleştirilerimizin
bir yanı da yurtsever güçlere yöne-
liktir. Ancak bununla birlikte yurt-
sever güçler, çatışmanın ilk anında-
ki gerginliği kısa sürede bırakmış,
diyalog kanallarını zorlamış,
soğukkanlı bir tutum izlemiş ve
sorunu gündemlerinden kurumsal
düzeyde çıkarmıştır”

Tabi olayları böyle görmek için
Halk Cephesi’ni nasıl şiddet uygu-
layan taraf olarak gösteririm diye
epeyce düşünmek gerekiyor. 

Yurtsever güçler “çatışmanın
ilk anındaki gerginliği kısa sürede
bırakmış”; “soğukkanlı bir tutum
izlemiş”…vb.

Hayır, Çayan’da yapılan planlı
bir provokasyondur.

HDP’liler Çayan’a hazırlıklı gel-
mişlerdir.  Daha stant görevlileriyle
konuşmanın ilk dakikalarında demir
sopalarla saldırmaları bu nedenledir.
Öyle bir hazırlıktır ki eş zamanlı
olarak Sarıgazi’de, Gazi’de,
Okmeydanı’nda... saldırılar başla-
mıştır. Günlerce süren saldırılarda
insanlarımız öldürülmek, sakat bıra-
kılmak istenmiştir. Saldırıları basit
masum görülecek birer misilleme;
yaşananları “ilk anlardaki gergin-
lik” sonradan gelişen “soğukkanlı-
lık” diye tarif etmek için gerçeği
ciddi biçimde saptırmak gerekiyor.
Partizan da böyle yapıyor. 

“Diyalog kanallarını zorladı”
dedikleri HDP’lilerle Halk Cephesi
görüşmek ve sorunları çözmek için
her tür yolu denemiştir. Kitlenin
önünde bulunan HDP’nin il örgü-
tünde çalışan sorumlusu çatışmayı
kışkırtmak için her şeyi yapmıştır. 

Partizan açıklamasında;
“(...) Halk Cephesi’nin bu süre

içindeki yaklaşımı ‘kitlemizi tuta-
mıyoruz’ tavrından öte kurumsal

bir politika yapış tarzının, devrimci,
ilerici, yurtsever güçlere yönelik
yaklaşımın bir sonucudur ve hala
da –özelliklede- yayınları aracılı-
ğıyla devam etmektedir” diyor...

Yani Partizan saldırıları teşhir
etmemizi, ideolojik mücadele sür-
dürmemizi yanlış buluyor. Saldırıları
kurumsal düzeyden çıkarmamız
gerekiyormuş. Yani küllensin, ses
çıkarılmasın, unutulsun... diyor... Ne
zamana kadar? Kürt milliyetçi hare-
ket tekrar saldırana kadar... 

Partizan’ın söylediği şudur:
Yazmayın, çizmeyin, eleştirmeyin...
Kürt milliyetçi hareket ne yaparsa
destekleyin... 

SİYASET YASAĞI İŞTE
BUDUR! KÜRT MİLLİYETÇİ
HAREKETİN YAPMAK İSTEDİ-
Ğİ DE BUDUR. BEN DÜZENLE
UZLAŞIRKEN, BENİM ÖNÜM-
DE ENGEL OLURSAN, BENİ
ELEŞTİRİRSEN SALDIRIRIM...
KURUMLARINIZI YAKARIM,
YIKARIM DİYOR...

PARTİZAN DA KÜRT MİLLİ-
YETÇİLERİ İLE AYNI ŞEYİ SÖY-
LÜYOR... “SİZ ELEŞTİRMEYİN
ONLAR DA SALDIRMASIN”
diyor.

Yakılan, molotoflanan kurumla-
rı, yaralanan 200 kişiyi unutun
diyor... 

Devrimci Hareketle İlişki 
Kesmek Düzenle İlişki 
Kurmaktır

Oportünizmin devrimci harekete
tavır alması, ilişki kesmesi yeni değil-
dir. Devrimci harekete tavır alanlar
düşmanla barışanlardır. Düşmanla
barışanlar devrimci hareketle araları-
na kalın duvarlar örmeden düzen içi
politikalarını hayata geçiremezler... 

Devrim iddiası olan, devrim
cephesini büyütmek isteyen hiçbir
sol hareket devrimci harekete tavır
alarak bunu yapamaz. 

İHD, tarihleri boyunca işbirlik-
çilerin, hainlerin sözcülüğünü yap-
mıştır. Hainlerin “hakları”nı savun-
muştur. İHD’nin devrimci harekete
olan düşmanlıkları, oportünizmin
devrimci hareketle ilişki kesmeleri
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yeni değildir. 
Bu örgütlerde politikalar günü-

birlik olarak şekillenir, ilkesizlik,
pragmatizm böyle bir zeminde
hayat bulur.

Gün gelir birileriyle “birlikler
kurar,” gün gelir “siyasi ilişki
keser”, gün gelir “karşı devrimci”
ilan eder. Türkiye solunun en olum-
suz geleneklerinden birisidir bu.
Hiçbir ülkenin devrim tarihi siyasi

hareketlerin birbirleriyle, bu kadar
sık “ilişki kesip-kurduğu”nun
örneği yoktur. Küçük küçük sorun-
larda, son derece kısmi-yerel durum-
larda bir bakmışsınız “merkezi”
kararla ilişki kesilmiş. Rekabetçilik,
iktidar hedefinden uzaklık, günlük
grup çıkarı canı sıkılanın İlişki
kesip-ilişki kurduğu bir tarih yarat-
mıştır. Eminiz çoğu grup, tarihlerin-
de hangi siyasetlerle ne zaman, nasıl
ilişki kesip nasıl kurduğunu hatırla-

yamayacak durumdadır.
Sonuç olarak bugün de, dev-

rimci hareket ile ilişki kesen örgüt-
ler düzen içine koşar adım giderken
Cephe’ye saldırmak zorundadırlar.
Bu saldırılar daha da artacaktır.
Fakat eğer oligarşiye karşı halkın
saflarında, direniş saflarında yer
alacaklarsa tükürdüklerini yalaya-
rak devrimci hareketle ilişki kur-
mak zorunda kalacaklardır. 

Düşmanı yenecek işçi
sınıfımıza selâm! 
Paranın padişahlığını, 
Karanlığını yobazın 
Ve yabancının roketini
yenecek işçi sınıfına selâm

Türkiye’de işçi katliamları AKP iktidarının patronla-
ra sağladığı yasalarla devam ediyor. Her gün haberlerde
inşaatlardan, fabrikadan, madenlerden ve birçok iş ala-
nından katliam haberleri geliyor. En son katliam haberi,
6 Eylül 2014’te Mecidiyeköy'de yıkılan Ali Sami Yen
Stadı'nın arazisine Torunlar Holding tarafından yaptırı-
lan rezidans inşaatında, işçileri taşıyan asansörün 32.
kattan zemine çakılmasıyla 10 işçi katledilmesi oldu. 

Kapitalist sistem patronlarıyla, iktidarıyla emekçileri
katletmeye devam ediyor. Kar hırsıyla yanıp tutuşan pat-
ronlar, onlardan beslenen iktidar işçilerin güvenliğini
canını hiçe sayarak katliamlar yapıyor. Evet, katliam
diyoruz çünkü bunun başka bir tanımı olamaz. İşçilerin
her gün “kaza” adı altında, ihmallerin ve patronların daha
az masrafla en yüksek işgücüne ulaşma hırsı yüzünden
işçi güvenliğinin hiçe sayıldığı çalışma şartlarında yaşa-
nan ölümlerin adı katliamdan başka bir şey olamaz.

TV ve gazeteler her gün bu haberleri verirken büyük
spotlarla ‘katliam gibi kaza’ büyük ihmal’ ‘Facia’ diye
tanımlanıyor ve ardından bilirkişiler, teknisyenler başlı-
yor tahlil ve yorum yapıp sorumlu aramaya… Önümüze
her zaman nedense bir iki işçi ustası ya da kısım şefi
sorumlu çıkarılıp günah keçisi ilan edilir. 

Bu halk düşmanları dışında başka yerde sorumlu ara-
mak onların yaptığı katliamlara ortak olmak demektir.  

Torunlar inşaat firmasını kısaca bir gözden geçire-
lim, 2014'ün ilk 6 ayında yılın aynı dönemine göre %
965 kar açıkladı bu sadece yılın ilk altı ayı… AKP ikti-
darının beslemesi olan bu firmanın sahibi Aziz Torun
Erdoğan’ının yakın arkadaşıdır.  

Bu firmaya ait başka şantiyelerde yaşanan iş cinayet-
leri de Bursa-Korupark AVM inşaatında 2012-Nisan
Ayında Vincin Halatı kopması sonucu 4 işçi yaralanıp 1
işçi hayatını kaybetmişti! 

Yine Torunlar Rezidans'ın inşaatında geçtiğimiz

Nisan ayında 19 yaşındaki montaj işçisi Erdoğan Polat
aynı şekilde katledilmişti. Polat'ın katledilmesinin
ardından inşaatla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda;
sepeti yere çakılan monoray iskele sisteminin doğru
kurulup kurulmadığının anlaşılması için gerekli güven-
lik testlerinin yapılmadığı, bağlantı elemanlarının bir
testten geçirilmediği, kullanımına ilişkin üzerinde bir
talimatnamenin olmadığı, risk değerlendirmesinin
uygulanmadığı belirlendi. Ayrıca işçi Polat’ın mesleki
eğitiminin olmadığı ve emniyet kemerini bağlayacak
dikey yaşama hattının bulunmadığı saptandı. Ve bu
cinayetler için ne cezalar verildi? Gülünç denecek mik-
tarda para cezası… Firma, katliamlarına halk düşmanı
AKP’nin yarattığı olanaklarla devam ediyor. 

Son katliamda da çok farklı olmayacaktır. Bu su
götürmez bir gerçek! Nedeni ise şimdiden ortada.
Kazayı soruşturmak üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu
tarafından karar alındı ve görevlendirme yapıldı, görevi
üstlenen kişi çok sürpriz değil, Başbakanlık Teftiş
Kurulu Başkanı olan Yunus Arıncı, Erdoğan'ın oğlu
Bilal Erdoğan’ının yakın arkadaşı bildiğimiz başka
bir nokta ise Aziz Torun’da Recep Tayip Erdoğan’ın
yakın arkadaşı yani şıracının şahidi bozacı. Yani dava-
nın ve soruşturmanın seyri şimdiden belli. 

Faşizmin olduğu yerde adalet beklemek yada bir işin
doğru yürümesini beklemek saflık olur. AKP faşizmi halka
karşı savaşta her şeyi her türlü ahlaksızlığı yapar. Ona hiz-
met eden patronları korumak için yapmayacağı alçaklık
yoktur. Soma maden katliamının soruşturmasında ne kadar
yol alınabildiyse burada da o kadar yol alınacaktır. 

Halk düşmanı AKP halka hesap vermeli ve bu ancak
ve ancak halkın adaletiyle olabilir.

İşçiler emekçiler adalet istiyorsak, Devrimci İşçi
Hareketi’nde, CEPHE saflarında birleşmeli ve örgütlen-
meliyiz. Artık zincirlerimizden başka kaybedecek bir
şeyimiz yok. Burjuvazinin çıkarları için her gün katledi-
liyoruz patronların cepleri dolsun diye katlediliyoruz.
Bütün bunlara evimize çocuklarımıza bir lokma ekmek
götürebilmek için katlanıyoruz. Buna dur demek için
halk düşmanı AKP’ye karşı devrimci saflarda birleşelim.  

Düşmanı
Halk

AKP

Katliamın Baş Sorumlusu AKP ve
Torunlar İnşaattır!
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Geçtiğimiz ay İstanbul’un Gazi,
Çayan, Okmeydanı ve Sarıgazi
mahallelerinde Halk Cephesi’ne
yönelik olarak HDP ve himayesinde-
ki çeteler tarafından silahlı saldırı
gerçekleştirildi. Halk Cepheliler’e,
sopalarla, bıçaklarla,  silahlarla saldı-
rıldı. HDP çetelerle birlik olup saldı-
rırken, ESP nasıl yaparım da bu sal-
dırıyı bir fırsata dönüştürürüm diye
düşündü… Fırsatçılık, yalancılığı
getirdi. Çünkü elinde kullanabileceği
herhangi bir koz yoktu. O yüzden
yalana bel bağlayıp, kendince bir
senaryo yazdı. HDP’lilerin Halk
Cepheliler’e Gazi Mahallesi’ndeki
saldırısı sırasında başından kurşunla
yaralanan Mustafa Ceylan, fırsatçı
ESP tarafından kullanıldı.

Mustafa Ceylan’ın adeta ölümü-
nü bekleyen ESP, Halk Cephesi’ni
suçlu ilan etti… Mustafa Ceylan’ı
Halk Cephesi’nin vurduğu yalanını
söylerse, halkı buna inandırabilece-
ğini düşündü. Halk, Cepheliler’e
düşman olursa, ESP’ye koşar diye
beklediler, bekliyorlar.

“Güneş balçıkla sıvanmaz” der
halkımız. ESP’nin fırsatçılığı, siya-
si tarihlerine geçmiş, koca siyah
puntolarla YALANCI diye yazıl-
mıştır. 

ESP’nin yalanlarını deşifre
etmeye devam ediyoruz.

31.08.2014 tarihli “Halk
Cephesi’nin Yalan Perdesi
Yırtılmıştır!” başlıklı ESP açıkla-
masında, “Halk Cephesi, Beyoğlu
ÖDP’den Yalçın Köse’nin tanıklığı-

na yer vermiştir. Halk Cephesi’nin
yazdığına göre, Köse ESP Gazi
sorumlusu B.’den (Barış)
Mustafa’nın Halk Cephesi safların-
da çatışırken vurulduğunu duymuş-
tur. Bu iddia düpedüz yalandır.
ESP’nin Gazi Mahallesi’nde Barış
adında bir sorumlusu olmadığı gibi
üyesi veya taraftarı da yoktur. ESP
sorumluları Yalçın Köse’ye böyle
bir değerlendirme de yapmamıştır.
Ama esas önemlisi, partimizin gör-
üştüğü Yalçın Köse, Halk
Cephesi’ne böyle bir söz söyleme-
diğini ifade etmektedir. Köse iddia
edilen bu sözleri hiç duymadığını
belirtmektedir. Halk Cephesi ya da
Yalçın Köse olsun, yalan kim söyle-
mişse onu çürütür” demişti.

Mustafa Ceylan’ın vurulması
konusunu Halk Cephesi’ne sorma-
dan, telaşla, fırsatçılıkla hızla açık-
lama yapıp suçlayan ESP, bu uğur-
da yalan söylemekten de çekinme-
miştir. Yalan çürümedir, yok olma-
dır… Direnmeyen çürür demiştik.
ESP’den kötü kokular gelmektedir. 

Devrimci bir örgütün işletmesi
gereken mekanizmaları işletmek,
5N+1K sorularını sormak, doğru
düşünmek, bilimsel değerlendir-
mek, eleştiri-özeleştiri mekanizma-
sını kullanmak gibi yöntemler
dururken; ESP, araştırmadan soruş-
turmadan, suçluyu ilan etti.
Yalanlarının açığa çıkacağını hesap
etmedi sanırız… Olaya tanık olan-
ların anlatımlarını yayınlamıştık.

Bugün ise, ÖDP Beyoğlu İlçe

Başkanı Yalçın Köse’nin açıklama-
sına yer vereceğiz: 

“Kamuoyuna Zorunlu Bir
Açıklama

Halk Cephesi ile HDK-HDP ara-
sında cereyan eden olaylar bir süre-
dir sol kamuoyunu meşgul etmekte-
dir. Bu sorunların çözümü için taraf-
ların da içerisinde olduğu toplantılar
uzun süredir devam etmektedir. En
son gerçekleştirilen toplantıda çatış-
malı durumdan faydalanmak isteyen
güçlerin olabileceğini anlatmak için
Mustafa Ceylan’ın hastanedeyken
yaptığımız ziyarette olayın nasıl ger-
çekleştiğine dair anlatılanlar payla-
şılmıştır. Öncelikle şunu ifade ede-
yim ki, hastanede bizi karşılayan
ESP’li Barış ifadesi bana aittir. Fakat
ismi aklımda yanlış kaldığı için bir
hataya sebep olmuştur. Benim akta-
rımlarım şu şekildedir: Olayın oldu-
ğu gün, Mustafa, Halk Cepheliler’in
yoğun olduğu tarafta bulunurken
polis tarafından yoğun bir gaz saldı-
rısı sonucu yukarıya doğru kaçmış,
biraz uzaklaştıktan sonra kaldırıma
oturmuş ve eliyle başını tutuyormuş.
Kafasında kan olduğunu görenler,
“Neyin var?” diye sormuşlar.
Mustafa, “Bir şeyim yok, düştüm.”
demiş ve kısa süre sonra yere yığıl-
mış. Oradakiler de apar topar bir ara-
bayla hastaneye götürmüşler.

Gerek Halk Cepheli arkadaşlara
gerek ESP’li arkadaşlara durumu bu
şekilde aktardık. Var olan durumun

ESP’NİN YALANLARINI AÇIĞA
ÇIKARTMAYA DEVAM EDİYORUZ

ESP, Mustafa Ceylan’ın Ölümünü Bekleyerek 
Halk Cephesi’ne Yalan ve İftiralarla Saldırdı!
Mustafa Ceylan Yaşıyor ve Yalanlar, İftiralar            

Bir Bir  Ortaya Çıkıyor! 

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHHalk CephesiHalk Cephesi
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çözülmesinde bir faydası olması
amacıyla bu durumu aktarma ihtiyacı
hissettim.

Mustafa Ceylan’a tekrardan acil
şifalar dilerim.

ÖDP Beyoğlu İlçe Başkanı
Yalçın Köse”

Yalçın Köse diyor ki... “Öncelikle
şunu ifade edeyim ki, hastanede bizi
karşılayan ESP’li Barış ifadesi bana
aittir. Fakat ismi aklımda yanlış kaldı-
ğı için bir hataya sebep olmuştur...”

Bu cümle bile tek başına yeterlidir
ESP’nin yalanını ortaya çıkartmaya.
Yani ÖDP’li Yalçın Köse bu ismi ben
söyledim Halk Cephesi’ne ve onlar da
bu nedenle kullandı, ismi yanlış hatır-
lamışım diyor. Burada önemli nokta
şu; ÖDP’li  Yalçın Köse Halk
Cephesi’ne açıklama yapmıştır... 

Hani ÖDP’li Yalçın Köse
Hiç Görüşmemişti
Halk Cephesi İle?

ESP’nin yalanı: “Ama esas önem-
lisi, partimizin görüştüğü Yalçın
Köse Halk Cephesi’ne böyle bir söz
söylemediğini ifade etmektedir. Köse
iddia edilen bu sözleri hiç duymadı-
ğını belirtmektedir.” 

Köse, sol örgüt temsilcilerinin
katıldığı bir toplantıda söylediği,
Mustafa Ceylan’ın vurulmasına dair
gerçekleri savunmuştur. 

Ama ESP, nasıl bir hesap yapıyor-
sa, ÖDP Beyoğlu İlçe Başkanı Yalçın
Köse’nin ağzından yalan söylemekten
çekinmemiştir. Yalanlarının açığa
çıkacağını hesap etmiştir muhtemelen.
Ama çamur at izi kalsın misali,
Mustafa Ceylan’ın vurulmasından
medet umar hale gelmiştir.

Neden ESP yalanlarını Mustafa
Ceylan’ın ölümü üzerine kurmuştur.
ESP neredeyse her açıklamasında
“ölümü bekleniyor, ölmek üzere,
doktorlar durumunun ciddiyetini
koruduğunu söylüyor “ diyerek kış-
kırtıcılığını sürdürmüştür.

Ama hesap bozuldu, Mustafa
Ceylan yaşıyor. 

ESP fırsatçıdır. Fırsatını bulunca,
“düşman öldürdü” diyerek, yoldaşla-

rını katletmiş, utanmadan bir de
şehitlik payesi vermiş bir örgütün
geleceği olamaz. Yalanlar bir kez
sardı mı bünyeyi, çekip alır, çekip
yerin dibine batırır… (*)

İşte ESP, bugün bu durumdadır.

Yalancılığını bildiği için de,
“Halk Cephesi ya da Yalçın Köse
olsun, yalan kim söylemişse onu
çürütür.” demiştir ESP. 

Yani somut bir bilgi yok elinde,
üfürüyor…

ESP, yalanlarının özeleştirisini
vermelidir. Yalan, söylendiği yerde
kalmaz çünkü. Çürümekten kurtul-
mak istiyorsa eğer derhal özeleştiri
vermelidir.

ESP’nin yalanlarını teşhir etmeye
devam edeceğiz…

16.09.2014

Halk Cephesi

* Dip Not: 2000 yılında 19
Aralık’ta hapishanelerde 28 tutsak
katledilerek ülkemiz tarihinin en
vahşi hapishaneler katliamı yapılır-
ken ve yine devrimci tutsaklar tara-
fından hapishaneler tarihinin en gör-
kemli kahramanlıklarının yaratıldığı
direniş destanı yaratıldı. 

Direnişin en uzun sürdüğü Ümra-
niye Hapishanesi’nde düşmanın bom-
balarına, kurşunlarına, kimyasal gaz
ve her türlü saldırısına karşı Parti
Cephe tutsakları 3 gün boyunca bari-
katlarda direnirken, MLKP tutsakları
hiçbir devrimci ahlaka sığmayacak,
tam bir fırsatçılıkla düşmanla “ajan”
olduklarından şüphelendikleri ve sor-
gusu henüz tamamlanmayan Haydar
Akbaba ve Muharrem Buldukoğlu
adındaki iki tutsaklarını direniş anın-
da fırsat bu fırsat deyip diri diri yaktı-
lar… Ve daha sonra bu iki tutsağı
düşmanın yaktığını söyleyip gerçeği
sakladılar. Tarafımızdan sürekli uya-
rılıp gerçekler söylenilmesine rağmen
çeşitli kesimler tarafından 19 Aralık
Hapishaneler Katliamı’nda şehit
düşenlerin sayısı 30 diye anılmıştır. 

Ta ki, “açıklayın aksi durumda
tüm ayrıntılarıyla biz açıklayacağız”
diyene kadar hiçbir açıklama yapma-
dılar. 

Ancak 25 Nisan 2004 yılında
MLKP Merkez Komitesi imzasıyla
bir açıklama yaparak “Haydar ve
Muharrem’in siyasi polis veya karşı
devrimin herhangi bir kurumunun
işbirlikçisi-ajanı olduklarına dair
ikna edici hiçbir kanıt bulunmadığı
görülmüştür...” denilerek ailesinden
özür dilemek zorunda kalmışlardır. 

Ancak bu özrün hiçbir samimiyeti
yoktur. Çünkü sözde özür dilerken
bile “Söz konusu süreçte, Merkez
Komitemiz tarafından, eldeki kısıtlı
ve yeterince sağlıklı olmayan bilgile-
re de dayalı olsa, durumla ilgili olarak
kamuoyunun aydınlatılması kararlaş-
tırılmıştı, fakat 19 Aralık Katliamı’nı
yapan devletin kendini aklamak için
giriştiği yalan ve demagoji kampan-
yasına alet edilebileceği için kararın
uygulanması durdurulmuştu” diyerek
mazeretlerin arkasına sığınıyorlar.
Tam 4 yıl sonra yapılan bir açıklama.

Mustafa Ceylan üzerinden Halk
Cephesi’ne atılan bu iftirayı 19 Aralık
Katliamı’ndaki Haydar Akbaba ve
Muharrem Buldukoğlu adındaki iki
tutsağın diri diri yakılması olayı ile bir-
likte ele alarak halkımızın değerlendir-
mesine sunuyoruz. Bu yalanların, ifti-
raların da ortaya çıkması için 4 yıl mı
bekleyeceğiz?

Halkımız, ESP’nin
Yalan ve İftiraları
Açığa Çıkmıştır:
MAHKUM EDELİM

ESP’lilerin Halk Cephesi’ne uza-
nan iftiracılığını lanetliyoruz.
Yalanlarla, iftiralarla devrimcilere
kirinizi, pasınızı, pisliklerinizi bulaş-
tıramazsınız.

CEPHELİLER’İN TARİHİNDE
KIZILDERE’DEN BUGÜNE
HALKI İÇİN, VATANI İÇİN, SİPER
YOLDAŞLARI İÇİN CANINI
FEDA ETMEK VARDIR. DOST
OLARAK AYNI CEPHEDE
GÖRDÜKLERİ DERİMCİLERE
KURŞUN SIKMAK YOKTUR. 

ELLERİNDE DEVRİMCİ KANI
YOKTUR. 

SİLAHLARI HEP DÜŞMANA
DÖNÜK OLMUŞTUR!
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Aydınlık Gazetesi yaptığı haberlerle tarihi misyonu-
nu sürdürüyor. 

10 Eylül 2014 tarihinde Aydınlık Gazetesi’nin 7.
sayfasında yayınlanan haberde bu misyonunu nasıl sür-
dürdüğünü tekrar çok açık bir şekilde gördük.

“PKK İstanbul’da silahla sokağa indi” başlığıyla
verilen haberde, bir taraftan “PKK’nin gençlik kanadı
Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi (YDG-H) önceki
gece İstanbul caddelerinde silahlı gösteri yaptı.
Çatışmalarda 3 kişi öldü” derken haberde, YDG-H’nin
bu gösterisiyle hiçbir bağlantısı olmayan eski bir taraf-
tarımızın vuruluşunu aynı habermiş gibi vermiştir. Ölen
eski taraftarımızın YDG-H ile çatışmalarda öldürülmüş
gibi göstermekle halkımızı, taraftarlarımızı kışkırtmaya
çalışmak istemiştir.

Yine bir gün sonraki 11 Eylül Perşembe gününe ait
nüshasının 12. sayfasında aynı çaba içerisinde “Kaçak
sigaracı ölü bulundu” başlıklı kısa bir haber içerisinde
bile konuyla hiçbir ilgisi olmadığı halde “sık sık PKK
ile DHKP-C arasındaki çatışmalara sahne olan
Okmeydanı’nda” diyebilmiştir... 

Üç cümlelik, hiçbir ilgisi olmayan bir kaçak sigaracı
haberinde bile kışkırtıcı ifadeleri kullanabilmiştir.

Sol içi şiddet karşısında devrimci değerlerini ve
soğukkanlılığını bugüne kadar ne olursa olsun koruyan,
tarihi tertemiz,  eli devrimci kanına bulaşmamış olan
örgütümüze; Kürt milliyetçi hareket ve kendine sol
diyen provokatörlerin, çetecilerin saldırılarını nimet
saymıştır Aydınlık. 

Örgütümüze yönelik saldırılar üzerinden politika
yapmak, şu anda durmuş olan saldırıları tekrar alevlen-
dirmeye çalışmak elbette varlık nedeni bu olan Aydınlık
için doğal olarak kaçırılmayacak bir fırsattır.

Düşman nasıl bu saldırıyı kaçırmayıp bize saldırma-

nın bir aracı haline getiriyorsa, kendine sol diyenler,
çeteciler nasıl bu fırsatı kaçırmayıp bize saldırmanın bir
aracı haline getiriyorsa, zaten misyonu bu olan Aydınlık
da karşı devrimci cepheden aynı şeyi yapmıştır.

Aydınlık konusundaki tavrımız dünden bugüne net-
tir.

Bu netliğin sebebi Aydınlık’ın da dünden bugüne
uzanan karanlık tarihidir.

Burjuva milliyetçi, ihbarcı Aydınlık bugüne kadar
“bağımsızlık, anti-emperyalizm” gibi sol söylemlerle;
ihbarcı, provokatör, düzenin değirmenine su taşıyan poli-
tikalarını gizlemeye, yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışır-
ken, bir taraftan da kitle zemini yaratmaya çalışmıştır.

Kimi oportünist, reformist hareketlerin faydacı yak-
laşımları dışında solla hiçbir zaman bir bağları olma-
mıştır. Olamayacaktır da.

Aydınlıkçılar, tüm Türkiye devrimci hareketinin
lanetlediği bir örgüt olarak kalacaktır.

Türkiye devrimci hareketi, Türkiye halkları, sayfa
sayfa Aydınlık’ın nasıl devrimcileri krokilerle faşizme
ihbar ettiğini unutmamıştır, unutmayacaktır.

Türkiye devrimci hareketi, Türkiye halkları
Aydınlıkçılar’ın Turgut İpçioğlu gibi bu halkın onurlu
evladı devrimcileri nasıl katlettiğini, ellerinin nasıl dev-
rimci kanına bulandığını unutmamıştır, unutmayacaktır.

Türkiye devrimci hareketi, Türkiye halkları; sürekli
komplo teorileriyle, provokasyonlarla halkı ve solu bir-
birine nasıl düşürmek istediği, bölmek istediğini unut-
mamıştır, unutmayacaktır.

Adları “AYDINLIK”, Kendisi Karanlık
Bir Gazetenin Beyhude Çabası!

Aydınlık, DHKP-C’yi bu tür komplo senaryolarının

Aydınlık Provokasyon Girişimlerine
Devam Ediyor!

Yıl 2014: Lanet Sürüyor!

Tarih: 17 Eylül 2014                        Açıklama: 434

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu



içine katarak aynı zamanda kendini gündem yapmaya
çalışıyor. Devrimcileri geriletemedikleri sürece, hiçbir
zaman gelişemeyeceklerini, güçlenemeyince de oligarşi
nezdinde istedikleri gibi takdir edilmeyeceklerini anla-
mış olmalılar ki, özel olarak örgütümüze saldırıyorlar. 

Aydınlıkçıların başlattığı bu provokasyon girişimle-
rini de bir tesadüf olarak görmüyoruz. İşte “neden
başka zaman değil de şimdi?” sorusu bu durumlarda
çok daha büyük önem kazanıyor. 

VAZGEÇİN! 

SİZİN KANLI ELLERİNİZ BİZİ, BU ONURLU
TARİHİMİZİ KİRLETMEYE YETMEZ! 

SİZİN HESAPLARINIZ, BİZİM BU TARİHİ
GELENEĞİ YARATAN, SÜRDÜREN; NE KAD-

ROLARIMIZ, NE TARAFTARLARIMIZ, NE DE
HALKIMIZ KARŞISINDA TUTMAZ!

ANCAK SİZE YÖNELİK HALKLARIMIZIN
ÖFKESİNİ BÜYÜTÜR... 

ANCAK TARİHİNİZDEKİ LANETİ BÜYÜ-
TÜR!

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

“Sol içi şiddet” solun tarihinde
kara bir leke olarak durmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi süre-
cinde Çayan Mahallesi’nde masa
açmak isteyen HDP'lilerle konuş-
maya giden Cephelilere yapılan
saldırı, solun içinde bulunduğu ruh
halini daha net gösterdi. Açtıkları
seçim standına demir çubuklarla
zincirlerle gelen HDP'lilerin niyeti
daha o dakikada açığa çıkmıştır. 

On yıllardır devrimcilere oligar-
şi saldırmaktadır. Bunlar faşit
düzene karşı mücadelemizde öde-
diğimiz bedellerdir. 

Düşmanın devrimcilere saldırısı
onun sınıf düşmanlığındandır. 

Ancak, solun birbirine karşı
uyguladığı şiddet hiçbir şekilde
mazur görülemez. Hiçbir gerekçey-
le masulaştırılamaz. Bir gerekçeye
dayandırılamaz. 

Ülkemizde sol içi şiddet mah-
kum edilmediği sürece, bir gerek-
çeye dayandırıldığı sürece bitme-
yecektir. 

Kürt milliyetçi hareket saldırıla-
rını “önderliklerine hakaret ettiği-
miz” gerekçesine dayandırmıştır. Bu

yalandır. Bugüne
kadar yazılarımızda
hakaret ettiğimize
d a y a n d ı r m ı ş t ı r .
Fakat bugüne kadar  hakaret içeren
tek bir satır gösterememişlerdir. 

Son saldırılarında ise cumhur-
başkanlığı standına saldırıldığı
yalanını söylediler. 

Gerçek ise Kürt milliyetçi
hareketine yönelik eleştirileri-
mizdir. 

Devrimci hareket dışında sol içi
şiddete bulaşmayan yoktur. Nedeni
solun ideolojik güçsüzlüğüdür. 

İdeolojik güçsüzlüğünü fiziki
şiddetle kapatmaya çalışıyorlar. 

Sol içi şiddet, esas olarak ideolo-
jik bunalımın sonucudur. ideolojik
açmazlara, zayıflıklara düşüldüğün-
de görürüz ki sol içi şiddete başvu-
rurlar. Ve bunu bir çözüm olarak
görürler. Kendi ideolojisine güven-
meyenler, mücadelenin bu boyutunu
bırakıp şiddete sarılırlar. Kendi
açmazını yaşayan Kürt milliyetçileri
ve onların yedeğinden kopamayan-
lar Cephe’ye karşı şiddete başvur-
dukça asıl olarak açmazını da büyüt-
mektedir. Bu açmaz içinde bulun-

dukları bu bunalım zaman içerisinde
hem örgütsel düzeyde, hem de o
örgütün tabanında kendisini gösterir.

Ülkemiz devrim mücadelesinde
var olan örgütlenmeler devrim
iddiasındaysalar güçlerini sola karşı
değil oligarşiye karşı kullanmalıdır-
lar. Böyle olması bugün itibariyle
bir temenni elbette. İşin içinde başta
Kürt milliyetçileri olmak üzere
onun yordakçılarında grupculuk,
rekabetcilik, benmerkezclik olunca
sonuç da bu şekilde oluyor. 

Her ne yaşıyor olursak olalım
yapacağımız tek şey var; o da teşhir
ve tecrit politikası olmalıdır. Sol içi
şiddet kelimesini yaratanların aksi-
ne ısrarla her yerde her alanda
ideolojik mücadalemizi sürdürece-
ğiz. Cephe'ye saldıranlar asıl olarak
her geçen gün kendilerini tüket-
mektedirler. 

Cephe’ye yalanlarla, iftiralarla
saldıranların yalanları bir bir ortaya
çıkıyor. Cephe’yi hiçbir şekilde sol
içi şiddete bulaştıramayacaksınız. 

Savaşan
Kelimeler 

“Sol içi şiddet”
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Çağdaş Hukukçular Derneği,
1971 devrimci kopuşunun avukatlar
üzerinde bıraktığı etki ve örgütlen-
meyle kurulmuş ve  devrimci kültür
ve geleneği yeni halkalarla büyütme,
zenginleştirme perspektifiyle faali-
yetlerine hala devam etmekte olan
bir kurumdur. Türkiye halklarının
kurtuluş mücadelesinde çeşitli anla-
yış ve örgütlerden anti-emperyalist,
anti-faşist hukukçuların mücadele
örgütüdür. Bugüne kadar kimi
zaman duraklamalar, gerilemeler
yaşansa da temel olarak hep halkla-
rın mücadelesine omuz verdi. Ama
hiçbir zaman bugünlerde yaşananlar
gibi saldırılara maruz kalmadı.

Temmuz ayının sonlarında başla-
yan ve hala etkilerini sürdürmekte
olan saldırılar, “eleştiri-özeleştiri
mekanizmasının işletilmemesi” gibi
hayli cilalı bir ambalaja sarılmıştır.
Eleştiri-özeleştiri mekanizması dev-
rimci bir organizmanın yaşaması ve
gelişmesi için hayati önemde ve
devrimci yaşamın odağında yer alır.
Ancak bir sözün, söylemin eleştiri
olarak kabul edilebilmesi için bazı
kriterlere ihtiyaç vardır; 

1- Eleştiri dostlardan gelir, öze-
leştiri dostlara verilir. 

2- Eleştirmek ile saldırmak
farklı şeylerdir ve cevapları da
farklı olur. 

3- Eleştiri uluorta yapılmaz.
Tamir etmeyi, onarmayı hedefler. 

4- Eleştiri dayatma değildir.
Yanlışı gösterir. İçerdiği öneri ile
doğruya yöneltmek amacı güder.

5- Özeleştiri esas olarak pratikte
verilir. 

Bakın, 604 imzalı bir metinle
“ÇHD özeleştiri vermelidir”
diyenler kimdirler? Neyi amaçla-
maktadırlar? Bu metin gerçekten
özeleştiri isteyen bir metin midir? 

“Eleştiri”len husus ne? 
Halk Cephesi’ne HDP bileşenle-

rince uğradığı saldırılarla ilgili olarak
basın açıklaması yapması için ÇHD
İstanbul Şubesi’nce yer verilmesi. 

Neden “Eleştiri”yorlar? 
Çünkü saldıranlar bizzat kendi

mensup oldukları ya da destekledik-
leri parti bileşenleri. 

“Bizim partimiz saldırmışsa, bu
saldırılar eleştirilemez” diyorlar. 

ÇHD’yi “tarafsız olmalı” diyerek
eleştirenler, bir taraflar zaten.
Susarak, saldıranların yani kendileri-
nin yanında yer alınmasını istiyor-
lar. ÇHD bu süreçte susmuştur, aktif
bir tutum almamıştır. Susmak onayla-
maktır, güçlü olanın yanında yer
almaktır. Sol içi meselelerde şiddet
kullanma yoluna giden, şiddet kulla-
nan tarafın karşısında yer alınmalıdır.
Biz de ÇHD’yi kendisine yakışan bu
tutumu alamadığı için eleştiriyoruz.
Ama onlar yer verme gibi sıradan bir
olayı bile “taraf oluyorsunuz” diyerek
bir baskı unsuru haline getiriyorlar.
Mesele bu kadar açık ve nettir.
Meselenin, ÇHD’nin taraf oluşuyla
ilgisi yoktur. Yer vererek ÇHD’nin
taraf olmayacağını gayet iyi biliyorlar.
Ama “özeleştiri verin” diyerek yavuz
hırsız misali üste çıkmak istiyorlar. 

Kim “Eleştiri”yor? 
ÇHD’ye emek verenleri bire bir

tanıyoruz. Emek veren eleştirir.
Ama emek veren aynı zamanda
gözü gibi korur, sakınır. Emek veren
değer verir, değersizleştirmez.
Emeği inkâr edilemeyecek avukat-
ların, metne imza atmaktaki amaçla-
rının farklı olduğu inancını koru-
mak istiyoruz. Bu kişiler ÇHD’ye
gerçekten emek verenler olarak iki
elin parmaklarını geçmiyor. 

Başka kim “eleştiri”yor?
HDP/HDK bileşenleri... Bu bileşen-
ler kimler? Partilerden başlayalım:
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP),
Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin

Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist
Dayanışma Platformu (SODAP),
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP),
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
(SYKP), Devrimci Sosyalist İşçi
Partisi (DSİP) 

Sayalım mı daha... 
78’liler Girişimi, Cam Keramik

İş, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi
(DÖH), Demokratik Özgür Kadın
Hareketi (DÖKH), Demokratik
Pomak Hareketi, Disk Gıda İŞ,
Filistin Halkıyla Dayanışa Derneği
(FHDD),Gökkuşağı Kadın Derneği,
Hevi LGBTİ, İstanbul LGBT,
İşçilerin Sesi, Kaldıraç, Kaos GL,
Küresel Eylem Grubu (KEG),
Limter İş, Marksist Tutum, Munzur
Koruma Kurulu, Nor Zartonk, Özgür
Demokratik Alevi Hareketi, Partizan 

HDP/HDK’nın kendini her şey
sanması, bu listenin kabarıklığından
kaynaklanıyor sanırız. O imza liste-
sinde yer almayacak siyasi hesapla-
rın dışında kalmayı becerebilmiş
imzacı olmamış birçok hukukçu
olduğu gibi, imzacıların neredeyse
tamamı kendi siyasi hesap ve çıkar-
larının peşinde, başka sebeplerle
Halk Cephesi ve kurumlarıyla olan
hesaplaşmalarını akılları sıra ÇHD
üzerinden yapmayı deniyorlar. 

ÇHD içinde politika yürütmeyip,
sadece ihtiyaç duyduklarında talepte
bulunan, emeklerini, zamanlarını,
maddi olanaklarını ÇHD’den esirge-
yenler kışkırtmaya girişip, “bunlar
hep böyleydi zaten”, “ÇHD dar-
laştı, kısırlaştı”, “anti-demokratik-
ler” “emeğe saygıları yok” minva-
linde saldırılarda bulunuyorlar.
Darlık onların kafalarında asıl.
Kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı
kadar sanırmış. Bunlarınki de o
hesap. Halk Cephesi’ne olan düş-
manlıklarını ÇHD üzerinden görme-
ye çalışıyorlar. ÇHD’nin mevcut
yönetimine saldırarak, aslında son on

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ (ÇHD) 

DEVRİMCİ AVUKATLIK GELENEĞİ ve PRATİĞİYLE
HUKUKÇULARIN YÜZ AKIDIR 

ÇÇHD’ye Saldıranlar Neyin Peşinde?

Halkın
Hukuk
Bürosu
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Halk Cepheliler 12 Eylül’de Berkin Elvan’ın ve Uğur
Kurt’un katillerinin cezalandırılması için Taksim Anıtı
önünde pankart açma eylemi gerçekleştirdi. “Berkin Elvan
ve Uğur Kurt’un Katilleri Hala Yargılanmadı! Hesabını
Soracağız” yazılı pankart açan ve Taksim Anıtı’na “Berkin
Elvan Ölümsüzdür!” sloganıyla yürüyen Halk Cepheli
Halil Eren AKP’nin katil işkenceci polisleri tarafından
işkenceyle gözaltına alındı.

Hemen sonrasında yine aynı talebin yazdığı pankartla
bir Halk Cepheli daha eylem yaptı. Bunun üzerine şaşkına
dönen işkenceci polisler Halk Cepheli Melih Işık’ı da
işkenceyle gözaltına aldı. Gözaltılar 13 Eylül’de serbest
bırakıldı.

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın katledilme-
sinden itibaren tutulan Adalet nöbetlerinin 49.su 12
Eylül’de tutuldu.

Adalar Migros önünde toplanan halk, sorumlula-
rın cezalandırılmasını istediği sloganlar eşliğinde
oturma eylemine başladı. Bir saat süren eylemde
yapılan açıklamada “... Devletin koruyucu kanatları
arasında saklanabileceğini sanan işkenceci ve katil-
ler, halklara hesap verecekler. Adalet mücadelemiz
tüm işkenceciler, katiller, sorumlular ve işbirlikçiler
cezalandırılıncaya kadar devam edecek…” denildi.
Eylem sloganlar ve bir sonraki hafta yapılacak eyle-
min çağrısı ile bitirildi.  

KKatillerin Cezalandırılmadığını,
Adaletsizlikleri

Her An Her Yerde Anlatacağız!

Halkın Adaletinden
Kaçamayacaksınız!

Yürüyüş
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yılda ÇHD’yi ÇHD yapan, değer
kazandıran, daha geniş halk kitlele-
rince tanınmasını, saygı görmesini
sağlayan politikalara ve anlayışa sal-
dırıyorlar. Ama yaptıklarının sonuç-
larını öngöremiyorlar ya da böyle bir
sorumluluk duygusundan da fersah
fersah uzaklaşmışlar. Bilinmeli ki bu
saldırıların halkların mücadelesine
hiçbir katkısı, faydası olmaz. 

Özeleştiri bekleyenler, önce siz
arkasında durduklarınızın hesabını
tarihe ve halka vermelisiniz. 

İddia edildiği gibi Halk
Cephesi’nin faşist devletin cumhur-
başkanını seçme yarışında HDP’nin
stant açmasına izin vermemesini
“siyaset yasakçılığı” olarak görüyor-
sanız, bir siyasi hareketi bu tavrından
vazgeçirmenin yönteminin ne oldu-
ğunu yüksek sesle dillendireceksiniz. 

Siyaset Yasakçılığı Mı
Yapılıyor? Bunu Mu
Diyorsunuz?

Bunun yönteminin diyalog, ikna,
teşhir ve tecrit olduğunu, sol içinde
başka türlü hiçbir yöntemin meşru ve
haklı olamayacağını ilan edeceksiniz. 

Bu yolların dışına mı çıkıldı?
Kurumlar mı basılıp dağıtıldı,
insanlar mı diri diri yakılmaya çalı-
şıldı, şehit ailelerinin işyerleri mi
molotoflandı, parklar, çay ocakları
mı dağıtıldı, çetelerle, uyuşturucu
satıcılarıyla kol kola mı girildi?
Bunların hesabını soracaksınız. 

Ondan sonra gelip akıl verecek-
siniz...

Diyorsunuz ki “sisteme muhalif
yapılar arasında yaşanabilecek
çatışmalarda ÇHD’nin alması gere-
ken temel pozisyon; mümkünse
çözümleyici ve onarıcı bir rol
almak, bunun gerçekleştirilemediği
durumlarda ise objektif anlamda
taraf pozisyonuna sokan her hangi
bir tutumdan kaçınmaktır.”

“Yaşanabilecek çatışma” da ne
demek? Neden sisteme muhalif yapı-
lar arasında çatışma yaşanacakmış
siz varken! Ortada bir çatışma
yoktur. Bir saldırı vardır. HDP
bileşenlerinin, teşhir ve tecrit yolunu
değil; saldırı yolunu seçerek, “sopay-
la hizaya getirme” adam etme, had-
dini bildirme operasyonu vardır. 

Bu 604 imzaya harcadığınız
emek/zamanla “yaşanabilecek çatış-

malar” dediğiniz saldırıları önleyebi-
lirdiniz. Ama dönüp bu saldırılara tek
kelime etmediniz. 200’ün üzerinde
insanın yaralanmasına, kör olmasına,
sakat kalmasına, çocuk bir işçinin
ölmesine yol açan olayları engelle-
mek için kılınızı bile kıpırdatmadınız.
“Mümkünse çözümleyici ve onarıcı
rol almak bunun gerçekleştirilemedi-
ği durumlarda..” ise elini kolunu bağ-
layıp tarafsızlık oyunu oynamak…
Tıpkı sizin yaptığınız gibi öyle mi? …
Aklınızı kendinize saklayın! 

Ortada bu kadar saldırı varken,
yüzlerce yaralı, yakılmış, yıkılmış
kurum varken bunları yapanlara tek
kelime söylemeyip ÇHD’den özeleş-
tiri istemek için canhıraş didinmenizi
kimse unutamaz. İkbal basamakları-
na doğru süründüğünüz partileriniz-
de eşbaşkanlık, parti meclis üyeliği,
vekillik için gerçekleri tersyüz etme-
ye, akıl bulandırmaya devam edin.
Gerçekler devrimcidir. Duymak ve
görmek istemiyorsunuz diye gerçek-
ler yok olmaz. Er ya da geç siz tarih
önünde sustuklarınızın, görmezden
geldiklerinizin, sahtekârca davranış-
larınızın da hesabını vereceksiniz.



Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısı-
nız? Kazova direnişi, önce işgal
ardından var olan parçaların birleş-
tirilip satılması ve ardından da
mağazanın açılışıyla devam etti.
Şimdi ise penye üretimine başladı-
nız. Bu süreci anlatabilir misiniz,
üretime başlama kararını nasıl ver-
diniz?

N i h a t
Özbey: Biz
fabrikayı işgal
ettikten sonra
zaten eski sahi-
binden kalan
kazaklar vardı.
İşgal sürecinde
onları tamir
e t t i k .
D i k i l m e m i ş
iplikler vardı

onları diktik. Yani yaklaşık 1000 –
1500 kadar kazak ürettik işgal süre-
cinde. Direnişi, dayanışma amacıyla
gelen bütün dostlarımızın aracılığıyla
o kazakları sattık. Ancak üretim
makineleri hacze girdiği zaman yasal
sürecin bitmesi gerektiği için kullana-
madık o makineleri. Alacaklarımıza
karşılık onları haczettirmiştik. Ancak
bu süreç içerisinde tabii ki üretmek
gerekiyordu. Hem bizim hem ailemi-
zin ihtiyaçlarını karşılamak için de
üretmek, boş kalmamak gerekiyordu.
Ayrıca KAZOVA için kiraladığımız
fabrika olsun, satış mağazası olsun
bunların kirasını çıkartmak gereki-
yordu. Önceleri güvendiğimiz firma-
lara birkaç ürün yaptırdık. Ancak o da
yeterli gelmedi.  Daha sonra atölyede-
ki makinaların satışını beklerken gün-
lük ihtiyaçlarımızı karşılamak için
penye üretmeye karar verdik. Ki
bizim asıl işimiz triko, 

Yürüyüş: Daha mı pratik olu-
yor ilk etapta penye? Penye üreti-
mi ile kazak arasındaki fark
nedir?

Nihat Özbey: Triko daha büyük

makinalarda ve detaylı
bir işlem gerektiriyor.
Ancak penyenin kuma-
şını dikip onu ürün hali-
ne getirmek daha kolay
bir iş. Bu nedenle bu
süreçte kazak üreteme-
diğimiz için penye üre-
tip yine kendi makinele-
rimizle yapmak istedik.
Bunun için penye maki-
naları aldık. Şimdilik o
yasal süreci bu şekilde atlatıyoruz.

Yürüyüş: Peki penyelerin üre-
timinde model çizimi gibi işleri
de kendiniz mi yapıyorsunuz?

Nihat Özbey: Çizimlerini vs.
biz yapıyoruz. Onun dışında tasarım-
cı dostlarımız var destek veren,
onlardan da yardım alıyoruz.

Yürüyüş: Üretim esnasında
halkın maddi manevi desteği ne
yönde oluyor? Ve siz bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Nihat Özbey: Bizim üretime
geçmemizi destekleyen yurt içi ve
yurt dışı bir sürü destek görüyoruz.
Penye üretimine geçtiğimizi duyur-
duğumuz andan itibaren de bir sürü
destek mesajı ve telefonları aldık. Bu
destekler ürettiğimiz ürünleri satın
alma şeklinde. Şu an öyle bir şey ki
küçük bir atölye kurduk mağazanın
altına, gelen telefonlar, yapılan talep-
ler gözümüzü korkutuyor açıkçası.
Çünkü onları karşılayabilecek miyiz
bilemiyorum.

Üretime destek olarak da kumaş
gönderen, göndermek isteyen var
zaten. Bizim asıl işimiz penye olma-
dığı için burada gönüllü olarak çalış-
mak isteyen arkadaşlarımız var.
Zaten iş çıkışlarında ve hafta sonla-
rında gelip bize destek veriyorlar.
Çok arkadaşımız var bu şekilde,
onlara vardiya koymaya çalışıyoruz.
Zaten bu arkadaşların çalıştıkları
zamanlar var, kendi boş zamanların-

da gelip buraya çalışıyorlar ve genel-
likle biz de hafta sonlarını ayarlama-
ya çalışıyoruz daha rahat gelirler
diye. 

Yürüyüş: Trikoya dönük plan-
larınız neler, ileride fabrika
kurulacak mı?

Nihat Özbey: Bizim zaten bu
ay üretim şenliği dediğimiz bir kam-
panyamız var. Amacımız şu anda
hacizde olan ve satışı gerçekleşecek
makinaların dışındaki demode, şu
andaki süreçte bizi tatmin edebile-
cek, yeterli kalitede kazak üretmeye
yeterli olmayan bu makinaların yeri-
ne daha çağdaş daha modern makina-
lar almak için bir kampanyamız var.
Bu kampanyayı üretim şenliği olarak
duyuruyoruz. Bunun için de hem
maddi hem manevi destek için çağrı-
da bulunuyoruz. Yurt içinden olsun,
yurt dışından olsun bu konuda büyük
bir ilgi var. Şu anda zaten Almanya,
Fransa ve Avusturya’da arkadaşları-
mız var. Bunun dışında İtalya’ya da
arkadaşlarımız gidecek. İtalyan sol
partilerin, sendikaların ve dernekle-
rin oluşturduğu bir festival var orada.
Özel bir gün de sadece KAZOVA
işçilerine yönelik bir gece yapılacak
o festivalde. Bunun dışında yine
Amerika’dan bir davet var bu konuda
birlikte ne yapabiliriz diye. 

Yürüyüş: Her şeyin özünde
aslında çok büyük bir direniş var
KAZOVA’da.  Patronlardan zorla
sökülüp alınmış bir fabrika fikri var.

R portaj

Nihat Özbey

KAZOVA İşçileri Üretiyor!
KAZOVA, Patronsuz Üretime Geçti!
““Biz bu kapitalist çark içinde yok olmayacağız”
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Fabrikanın en temelde işçi sınıfına
katkısı nedir? Tekstil alanı işçilerin
en çok sömürüldüğü alanlardan
biri, tekstil işçilerine yeterince ula-
şabildiniz mi?

Nihat Özbey: Daha önceden
böyle bir örnek anlatılıyor, Alpagut
Ocağı... Alpagut’ta işçiler ocağı ele
geçirip üretime başlamışlar diye çok
yıllar öncesinden anlatırlar. Fakat
onlar hafızalardan silindiği için
KAZOVA’nın verdiği örnek dünyada
da ses getirdi. Ki Türkiye’de hiç
olmayacak bir şey gibi bakılıyordu.
O yüzden bizim üzerimizde çok
büyük bir tarihi sorumluluk var işçi
sınıfı açısından. 

Biz o süreç içinde hep şöyle bakı-
yorduk. Bir slogan var hep kullanı-
lan; hak verilmez, alınır. Nasıl alınır;
patronlara karşı gelerek, önünde
çadır kurarak, direnerek alınması
gerektiği söylenir. Direnme noktasın-
da herkesin kafasında bir biçim var-
dır. Ama işgal edip makinelere el
koyma fikri kimsenin aklından geç-
miyordu açıkçası. Bizim de aklımız-
dan geçmiyordu. Tabi bize bu cüreti
veren arkasındaki ideolojiydi. Onun
arkasından giderek bunu başarabile-
ceğimizi düşündük. Devrimci İşçi
Hareketi (DİH)’nin öncülüğünde,
onun fikri, onun ideolojisi, onun yol
göstericiliği olmasaydı zaten bu eyle-
min, bu işgalin başarıya ulaşacağını
hiç tahmin etmiyorduk. İşgal etmek
ve orada üretim araçlarına el koy-
mak, üretmek ve haklarını almak
düşüncesi ilk başlarda aklımızdaydı.
Ancak süre içerisinde şunu gördük,
biz bu mücadeleyi verirken şunu gör-
dük, direndik kazandık. Bundan
sonra bu örneğin yaşaması gerekiyor.
O yüzden yeni mağazamızın ve mar-
kamızın adı Diren KAZOVA. Bu

örneğin direnmesi gerekiyordu o
yüzden bastırarak bu adı koyduk.
Daha önce şu vardı kafamızda; işgal
ettik, şimdi üretim aletlerine el koy-
duk. Bundan sonra biz üreteceğiz,
haklarımızı alacağız. Peki, ondan
sonra ne olacak sorusunu kendimize
sorduğumuzda şunu artık kafamıza
yerleştirmiştik, biz patron olmayaca-
ğız. Ama ne olacağız peki, sonuçta
bir fabrikanın sahibi olduk.
Mukaddes çark içerisinde mutlaka o
kapitalist kurallara göre hareket
etmek gerekiyor ki kazanç elde edil-
sin. Ancak dediğim gibi DİH’in bu
konudaki yol göstericiliği bizim önü-
müzü açtı ve şu ortak düşünceye var-
dık. Biz patron olmayacağız, bunu
bir kooperatif şekline getireceğiz ve
biz üreteceğiz. Böylece önceden çok
pahalıya satılan ürünleri ucuza mal
edeceğiz. Aynı kalite ve dayanıklılık-
ta ürünler yapacağız. Ama bunu hal-
kın alacağı biçimde fiyatlandıraca-
ğız. Ki ona rağmen bize yine artı bir
kar kalıyordu. Artı kardan biz bir pay
almayacağız. Şimdiki üretimimiz de
o şekilde. Bütün mağazanın elektriği,
suyu, kirası, hammadde vs... çıktık-
tan sonra elimizde kalan parayı da bir
fon olarak değerlendirip, bizim gibi
direnen, mücadele veren, bu kadar
çalışan bütün işçi direnişlerine destek
olmak için harcayacağız. 

Yani burada işçiler ortak üretecek,
ortak kazanacak ama hiçbiri artı bir
değer üzerine koyup zenginleşmeye-
cek. Bu model başkalarına dışarıdan
baktığın zaman olabilecek gibi gözük-
müyor. Ama biz bunu gerçekleştiriyo-
ruz. Eskiden neysek yine oyuz. 

Çalışma saatlerimizi düzenliyo-
ruz, mesai saatlerimizdeki kazancın
dışında bir kazanç düşünmüyoruz. 

Yürüyüş: Kooperatif maddele-
rine baktığımızda aslında işçi
haklarının da ayrıntılı ele alındı-
ğını görüyoruz. Kooperatifte işçi-
lerin hakları maaşları nasıl plan-
landı?

Nihat Özbey: Türkiye şartların-
da asgari ücret diye ucube bir şey var.
Açlık sınırı, yoksulluk sınırı diye bir
takım rakamlar açıklarlar. O da işte
insanların yiyecek, okul, fatura, kira
gibi en temel ihtiyaçlarının kalemlerin
alt alta konup hesaplanması. Bu
kalemlerden bir maaş ortaya koyuyor-
lar. Şu anda işte onların hesaplarına
göre 1800 küsur lira açlık sınırı. 3800
lira da yoksulluk sınırı. 3800’ün altın-
da maaş alan insan yoksul bir şekilde
yaşar, 1800’ün altında maaş alan insan
açlık çeker diye telaffuz etmek gereki-
yor bu rakamları. Ve günde 8-9 saat,
bazı yerlerde daha fazla çalışma saati
oluyor. Buna rağmen halkın % 80’inin
aldığı maaşlar 890 lira yani asgari
ücret. Bu açlığın da açlığı diye bak-
mak gerekiyor. 

Bizim kooperatifimizde planımız
ve uygulamamız da şu şekilde. Bir
insanın insanca yaşaması için Türkiye
şartlarında aylık geliri 3500 liradan
aşağı olmamalı diye düşünüyoruz ve
maaşları da 3500 olarak değerlendir-
dik. Bunun dışında çalışma saatlerimi-
zi 6 saat olarak belirledik. Neden 6
saat, neden 3500 lira? Onu şöyle
değerlendirmek lazım, açıklanan
rakamlar ne kadar doğru, ne kadar
yanlış bilmiyoruz ama hakikaten bir
eve 3500’den aşağı bir maaş giriyorsa,
o evde açlık da vardır, iyi bir yaşam da
yoktur. Bunun dışında, çalışma saati 8
ve daha fazla olan insan ancak sabah
işe gidiyor, akşam da eve zor girip din-
leniyor. Yemek yiyip uyumasından
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başka şansı yok. Ama bizim insan
olma özelliğimiz vardır, düşünmek
üretmek... Bu üretmek sadece fabrika-
da patrona üretmek değil, aynı zaman-
da sanatsal üretim de gerekiyor, fikir-
sel üretim de gerekiyor. Bunun için de
iş dışında daha boş zamana, kendine
ayıracak zamana ihtiyacı var. 6 saati de
bunun için belirledik. 6 saat çalışıp
ondan sonra sanatsal yanımızı artır-
mak, tiyatroya sinemaya gitmek, fikir
edinmek, fikir üretmek, şiir yazabil-
mek... Bir insanın duygularını da ifade
edebilmesi gerektiği için... Bazıları bu
nasıl işçilik dese de bu aslında insan-
lık... Olması gereken insanca yaşam
budur. 

Biz bu kapitalist çark içinde yok
olmayacağız, bu vahşi yaşamın için-
de insanca yaşayabilmenin, kazan-
dıklarımızı bölüşebilmenin ve diğer
çalışan dostlarımızla bunu paylaşa-
bilmenin hedeflerini koyduk ve öyle
yaşıyoruz... 

Yürüyüş: Eklemek istediğiniz
bir şey var mı?

Nihat Özbey: Bizi duyan, bilen,
tanımak isteyen bir sürü dostlarımız,
arkadaşlarımız olabilir. Gelsinler,
bizi ziyaret etsinler. İhtiyaçlarımız
konusunda bize destek olsunlar. Bu
kampanyamızda özellikle destek
olmasını istiyoruz insanların. Bu
sadece kumaş getirme, makina yardı-
mı ya da makina için maddi destek de
olabilir. Bunun dışında bizim önümü-
zü açacak nitelikte fikir ve düşünce-
leri yansıtabileceği düşünülen sanatçı
dostlarımızın desteği olabilir. Bunlar
olursa biz daha çabuk fabrikamızı
kurarız. Ve halkımıza ucuz ve kaliteli
ürün vermenin mutluluğunu yaşarız.  

Ahmet DEMİRTAŞ: Diren
Kazova Üretim
Kooperatifi Yönetim
Kurulu Üyesi

Yürüyüş: Kazova Direnişine
nasıl başladığınızı geçen zaman-
da nelerle karşılaştığınızı kısaca
hatırlatır mısınız?

Ahmet Demirtaş: Kazova pat-
ronlarının maaşları ödememesi,

mesai ücretlerini ödememesiyle baş-
ladı. 4 ay boyunca hiçbir ücret öden-
medi. Sadece cep harçlığı ödeyerek
geçiştirmeye çalıştılar. Daha sonra 10
gün izin vererek işletmenin ekonomi-
sini gözden geçireceğini, toparlaya-
cağını, 10 gün sonunda tekrar işe baş-
layıp ücretlerin ödeyeceklerini taah-
hüt etti. On gün sonra fabrikaya dön-
düğümüzde fabrikayı kapalı bulduk.
Fabrikada işe yarayacak teknolojik
makinaları kaçırdığını gördük.
Patron kaçınca haklarımızı isteme
adına bir takım girişimlerde bulun-
duk. Patronun evine gidip hiçbir
sonuç alamayınca dava açmaya karar
verildi. Bu açıdan Çağdaş
Hukukçular Derneği’nden(ÇHD)
yardım istendi. ÇHD avukatları
davalarımıza bakacaklarını ama
davalarla pek kalıcı sonuçlar çıkma-
yacağını anlattılar bizlere. Bunun
yolu direnmekten geçeceğini söyledi-
ler. Bizler de Devrimci İşçi
Hareketi’yle (DİH) tanıştık. DİH’in
bize gösterdiği yolda ilk önce göste-
riler, patronun evi önünde, caddeler-
de oturma eylemleri yaptık. Gündem
oluşturmaya çalıştık. Bu sürede pat-
ron da boş durmuyordu. Fabrikanın
içindeki iplikleri kendince değerli
gördüğü malları kaçırmaya devam
ediyordu. Biz bunu engelleme adına
fabrikanın önüne çadır kurarak dire-
nişe geçtik. Daha sonra ise eylemi
yetersiz görüp fabrikayı işgal etmeye
karar verdik. Sadece işgalle bu soru-
nu çözemeyeceğimizi düşünüp üreti-
me geçmemiz gerektiğine inandık.
Bu anlamda üretim yapmaya karar
verdik. Makinalar bozulmuştu, kafa-
ları çalınmıştı. İşçi arkadaşlarla ve
bize destek sunan insanlarla makina-
ları onararak üretime geçtik. 

Yürüyüş: Kazova Direnişi
önce işgal, sonra satış ve en son
üretimle devam ediyor. Üretim
kararı nasıl aldınız?

Ahmet Demirtaş: İşgalden
sonra elimizdeki imkanlarla üretime
geçmiştik daha sonra defileyle satış-
larla hem ekonomik hem de bir adım
ileri taşımak istedik. Daha sonra
Diren Kazova-DİH Mağazasını açtık.
Kafamızda oluşan kooperatif mantı-

ğını hayata geçir-
menin tek yolu üre-
timi canlı tutmak.
Kooperatifi kurunca
Türkiye’ye şunu da
i spa t l ayacak t ık :
Üretenin de tükete-
nin de işçiler olaca-
ğını göstermiş
olduk.  Sadece
hayallerde ve slo-
ganlarda olan bir
şeyin ete kemiğe bürünmesiydi.
Üretime geçmek işgalden beri düşün-
düğümüz bir şeydi. Ama fiili olarak
el koymamıza rağmen hem hukuksal
olarak hem de makinaların yetersizli-
ği bozuk olması söz konusuydu.
İcraya götürmüştük ama patron dava-
lara sürekli itiraz ederek uzatmaya
çalışıyordu. Bundan dolayı da
hukuksal olarak makinaları kullan-
mamız zorlaşıyordu. Sonuç olarak
davaları da kazanarak makinaları
onaylatmış olduk. Ve önümüzdeki ay
prosedür gereği makinaların satışa
çıkmasını bekliyoruz. Ya makinaları
biz satın alacağız ya da satılan maki-
nalardan elimize geçenlerle yeni
makinalar alacağız. Ve daha da geliş-
tireceğiz.

Yürüyüş: Daha önce kazak
üretimi yapılıyordu şimdi ise
penye üretimine başladınız. Bu
karar nasıl alındı ve tekrar kazak
üretimine başlayacak mısınız?

Ahmet DEMİRTAŞ: Kazova
Tekstil zaten kazak üretimi üzerine
kurulmuş bir tekstil fabrikasıydı. Biz
de Diren Kazova Kooperatifi olarak
tabi ki asıl hedefimiz kazak üretimi
olacak. Ancak demin de söylediğim
gibi kazak üretimindeki trikotaj
makinaları hukuksal ve eski olmala-
rından dolayı onları beklemek süre-
cindeydik. Penye üretimi ise yaz
aylarına uygun olduğu için ürettik.
Bu zamanı da penye üreterek değer-
lendirelim istedik. Kazak üretimine
ise kış döneminde kadar başlamayı
hedefliyoruz. Ama asıl hedefimiz
kazak olduğunu tekrardan vurgula-
mak isterim.

Yürüyüş: Halkın desteğini

Ahmet Demirtaş
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nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yardım edenler oluyor mu ve yar-
dımların içeriği nasıl oluyor?

Ahmet Demirtaş: Kazova direni-
şi halkın desteğiyle bugünlere ulaştı.
Halkımız sürekli yanımızda oluyor.
Şimdi yeniden üretime geçince insan-
lar telefonlarla arayarak, mağazamıza
gelerek yeni üretimlerimizi görmek ve
destek için ürün almaya gelenler oldu.
İnsanların asıl hedefi ihtiyacı olduğu
için değil yardım etmek, dayanışmayı
göstermek amacıyla aldılar.
İnsanlarımız şunu da gördüler. İlk defa
işçilerin hem üreten hem de tüketen
olduğu yıllardır söylenen ama gerçeği-
ne ilk defa tanık oldukları için sahip-
lenmelerinin altında yatan neden
buydu. Kooperatif kurarken kendi
tüzüğümüzü hazırladık. Bakanlığa baş-
vurumuzu yaptığımızda normalde bir-
kaç günde cevap verilir dedi ama bir
bir-buçuk ay süre geçip cevap gelme-
yince Ankara’ya gittik. Dosyaya ne
oldu dedik ve bize dediler ki: “ya bu
çok siyasi demokratik kelimeler geçi-
yormuş”. Bizde demokratik kelimesi
sizi neden rahatsız ediyor dedik. “İşte
bu onaylanmaz siz bizim dediğimiz
gibi yapın bakanlığın hazırladığı genel
kooperatiflerle ilgili tüzüğünü alın onu
onaylatın” dayatmasıyla karşılaştık.

Kooperatifimizin adı Diren Kazova-
DİH olduğu için bu sefer DİH adına
taktılar. DİH’i çıkarsan bu sefer Diren
adına takılacaklar. Biz bu zorlukları aşa
aşa bugüne geldik ve halkımıza anlat-
tık yaşadığımız süreçleri. Yaşadığımız
zorlukları halk da bildiği için her engeli
aştığımızda halkımız daha bir coşkuyla
sahip çıktı direnişimize. 

Yürüyüş: Tüm bu yaptıklarını-
zın işçi sınıfı üzerindeki etkisi nasıl
olmuştur ve sizin hedefleriniz neler?
En çok sömürülen iş alanlarından
olan tekstil işçilerine ulaşabildiniz
mi?

Ahmet Demirtaş: Gerçekten
şunu diyebiliriz Kazova Direnişi ön
açıcı bir direniş oldu. İşçi sınıfı üze-
rinde psikolojik ve moral üstünlüğü
olarak bayağı etkili oldu. Biz Kazova
Direnişini yaparken akabinde Beltaş
işçileri de direnişe başladılar. Onlarla
sürekli dayanışma içinde olduk.
Bizden sonra ki en etkili direnişlerden
biri GREİF işçilerinin fabrika işgali
oldu. Onlar bizim yanımıza geldiler
bilgi ve birikimlerimizi paylaştık. Bu
anlamda işçi sınıfı üzerinde etkisi
büyük. Sadece Türkiye değil dünya
işçi sınıfının da dikkatlerini üzerimize
çekmeyi sağladık. Dünyanın çeşitli

yerlerinden heyetler geldi. Onların
bize desteği moralmen oluyor ve işçi
sınıfının mücadele tarihini oluşturma-
nın coşkusunu yaşıyoruz. Tekstil iş
kolu ezilmeyle beraber yozlaşmanın
da çok olduğu işkollarından birisidir.
Ve işçinin tüm kaderi patronun iki
dudağı arasından çıkacak söze bağlı.
Biz ilk direnişe başladığımızda patro-
numuz görür bizi işten atar diye kor-
kuyorlardı ve uzak duruyorlardı. Ama
bu korkuyu yıkacağız. 

Yürüyüş: Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı?

Ahmet Demirtaş: Aslında ekle-
necek ve söylenecek çok şey olması-
na rağmen Kazova zaferi işçi sınıfı-
nın zaferidir. Dünyaya mal olacak bir
zaferdir. Düne kadar işçiler olarak
kendi öz gücümüzü bilmiyorduk
şimdi ise biliyoruz, örgütlendiğimiz-
de neler yapabileceğimizi biliyoruz.
Ama bize bu öz gücünü kazandıran
Devrimci İşçi Hareketi olmuştur.
DİH’in ortaya koyduğu perspektifle
bu yol açılmıştır. İkinci olarak bizi
hiç yalnız bırakmamış olan maddi ve
manevi güç sağlayan Halk Cephesi
bileşenleri olmuştur. Buraya gelme-
mizde Halk Cephesi’nin yardımlarını
kimse görmezlikten gelemez. 

Halk Cepheliler; emperyalizmin
beslemesi IŞİD çeteleri tarafından
katliama maruz kalan, genç kızları
kaçırılıp tecavüze uğrayan Ezidi hal-
kıyla dayanışmak için 11 Eylül’de
Silopi’ye gittiler. İstanbul’un birçok
mahallesinden topladıkları yardım-
larla yola çıkan Halk Cepheliler,
Silopi dönüşü izlenimlerini basın
toplantısı yaparak aktardılar.
İstanbul Divriği Kültür Derneği’nde
yapılan toplantıda öncelikle devletin
Ezidileri istemediğini ve destekte
bulunmadığını söylediler.
Ezidiler’in yaralarını Silopi halkının
sardığını belirttiler. Kampta 800 ile
1100 kişinin, Silopi merkezinde
1500 kişinin kaldığını söyleyen Halk
Cepheliler, Silopi’den döndüklerin-
de yine kalabalık bir grubun geldiği-

ni bildirdiler.

IŞİD’in Ezidi halkına yaptığı
zulmü, gece yarısı köylerin top atışla-
rına tutulduğunu, köylerin nasıl basıl-
dığını kampta kalan Ezidilerden din-
leyen Halk Cepheliler, kaçanların
vurulduğunu, yakalananların din
değiştirmeye zorlandığını, kadınlara
tecavüz edilip, 5-6 yaşlarındaki birçok
çocuğun da öldürüldüğü, küçük kızla-
rın kafalarının kesildiğini söylediler.

Kamptaki Ezidiler şu ana kadar 27
bin kişinin sınırı geçtiğini, 60 bin kişi-
nin ise sınırda beklediğini bildirdiler.

Açıklamanın devamında Halk
Cepheliler kampın kışın barınmaya
uygun olmadığını belirtip Silopi’de
çadır ya da prefabrik evler kurmayı
hedeflediklerini eklediler.

Emperyalizme Karşı Halkların Dayanışmasını Büyütelim!

İstanbul

Silopi

Yürüyüş

21 Eylül
2014

Sayı: 435

KATİL AKP MAHALLELERİMİZDEN DEFOL!36



Madenlerde çalışma ve taşeron
sistemine ilişkin düzenlemeleri de
içeren Torba Yasa 10 Eylül 2014
tarihinde mecliste görüşülerek
kabul edildi. 

Torba Yasa’ya göre, yeraltı işle-
rinde çalışan işçilerde kıdem şartı
aranmayacak. Buna göre, yeraltı
işlerinde bir gün dahi çalışanlar
kıdem tazminatından yararlanabile-
cek. Yeraltı işlerinde çalışma
süresi haftada en çok 36 saat ola-
cak, günlük çalışma süresi 6 saati
geçemeyecek ve emeklilik yaşı
55’ten 50’ye düşürülecek. 

Torba Yasa’da beklenen önemli
değişikliklerden biri de taşeronlaş-
tırma sistemine ilişkin düzenleme-
lerin ne olacağıydı. 

“Taşeron işçilerin kamuya alın-
ması, muvazaa kararlarının uygu-
lanması ve taşeronlaştırmanın
sınırlanması, işçilerin ve sendikala-
rın temel talepleriydi.” 

Ancak meclis gündemine gelen
ve onaylanarak yasalaşan Torba
Yasa’da bu talepler karşılanmaz-
ken, düzenlemede hileli (muvazaa-
lı) taşeron uygulamasının tespiti
daha da zorlaştırıldı. Yasaya aykırı
taşeronlaştırmanın önü bütünüyle
açık tutulurken AKP Hükümeti
kamuya işçi almak yerine taşeron-
laştırmada yetkileri kendinde topla-
ma yolunu seçti. Torba Yasa’ya
göre kamu kurumları taşeron ihale-
sine gitmeden önce Maliye
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ya
da Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’ndan izin alacak. Hangi

yardımcı işlerin taşerona verilebile-
ceğini Bakanlar Kurulu belirleye-
cek. Muvazaalı (hileli) taşeronlaş-
tırma söz konusu olursa fatura
bürokratlara kesilecek. 

Torba Yasa’ya ilişkin sendikalar
ve işçilerden önce ilk tepki patron-
lardan geldi. Yeni düzenlemeleri
gerekçe gösteren patronlar bu koşul-
larda madencilik yapılamaz dediler.
Yürürlüğe giren Torba Kanun ile
maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle
Zonguldak’ta 22 özel maden şir-
keti üretimi durdurma kararı alır-
ken 5 bin işçi işsiz bırakıldı. 

Gediz’de, Torba Kanunun
yürürlüğe girmesiyle maliyetlerin
ortalama yüzde 50 arttığı sebebiyle
7 maden ocağının faaliyetlerinin
durdurulduğu, yaklaşık olarak 700
işçinin de işten çıkarıldığı açıklan-
dı. 

Madenlerde kölece çalışma şart-
ları Soma katliamında gün yüzüne
çıkmıştı: 

Madende dayıbaşılık sistemi
denilen mafya ve zorbalık düzeni
vardı. Üretim zorlaması, işçileri
köle gibi çoğu kez fazla mesai ücre-
ti bile almadan haftada 50-60 saat
çalışmaya zorluyordu. İşçiler her
gün çalışmaya değil adeta ölüme
gidiyorlardı. İşçilerin hiçbir sosyal
güvencesi yoktu. İtiraz eden işten
atlıyordu. Taşeron sistemde tazmi-
nat hakları da yoktu. 

AKP apar-topar bir yasa çıkartıp
Soma katliamı ve katliamın ortaya
serdiği kölece çalışma koşullarını

düzelterek bozulan imajını, işçi
katilini yüzünü temizlemeye çalıştı. 

İşçilerin kanı-canı pahasına kar-
larına kar katan patronlar, işçiler
öldüğünde, karın tokluğuna kölece
çalıştıklarında sesleri çıkmazken
aleyhlerine görünen birkaç düzen-
lemeyle birlikte ayağa kalktılar.
Ocakları kapatıp işçileri kapının
önüne koydular. Patronların söyle-
dikleri şudur: ‘Ürettiğimiz kömürü
yüksek fiyattan devlet alsın!’
‘Devlet alım garantisi versin,
ocakları açalım!’ Böylelikle tatlı
karlarımızdan olmayalım diyorlar.
Ve sonuçta daha şimdiden patronla-
rın tatlı karları uğruna binlerce
madenci işsiz, güvencesiz bırakıldı. 

Bu durumda neler olacağını hep
birlikte göreceğiz. Ancak şurası
kesindir ki patronlar ve onun iktida-
rı olan AKP işçilere bir verdilerse
en az on çalacaklardır. 

Soma Madenleri Yine
Ölüme Açılıyor Soma’da
Değişen Bir Şey Yok 

Soma’da kapalı ocaklar birer
birer açılmaya başladı. Soma katlia-
mından sonra çeşitli eksikler tespit
edilerek kapatılan ocaklar da kısa
süre önce yeniden üretime başladı.
Klasik ayaklarda çalışan işçiler,
mekanize ayakta çalışmaya zorlanı-
yorlar. İşçiler bilmedikleri, eğitimi-
ni almadıkları şartlarda çalışmaya
zorlanıyorlar. Bu şartlarda çalışma-
yı kabul etmeyen işçilere söylenen
ise “ya çalışacaksınız ya da bura-
dan gideceksiniz” cevabıdır. 

Baskı Yasalarına, İş Cinayetlerine
Karşı Komitelerde ve 

Meclislerde Örgütlenelim 
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Soma’da üretime başlanan ocak-
larda çalışmaya başlayan işçiler sis-
temde hiçbir değişiklik olmadığını,
yine eski araç-gereçlerle madenlere
indiklerini söylemektedirler. 

Kimi işletmelerde “işçilerin
işten erken çıktığını” iddia eden
işverenlerin madencilerin çıkış
kapısını kitledikleri belirlendi.
Maden patronlarının gözleri kardan
o derece kararmıştır ki madenleri
işçiler için tabuta çevirmektedirler. 

Soma’daki katliamın baş sorum-
lusunun AKP iktidarı olduğunu söy-
lemiştik. Bu gerçeğin bir kanıtı
daha ortaya çıktı. Çalışma Bakanı
Faruk Çelik Soma için olumlu
rapor veren müfettişlere soruş-
turma izni vermeyerek katliamın
üzerini kapatmaya çalıştı.

Aynı Çalışma Bakanı TMMOB
ve TTB’nin Soma madenlerinde
inceleme talebini de “Türkiye’deki
bütün mühendis ve doktorların
aynı üniversitelerde eğitim aldığı-
nı, üstelik denetimlerde bulunan
bünyelerindeki müfettişlerin bu
eğitimlerine ek olarak aldıkları
formasyonlarla iş eğitimi ve
güvenliği konularında ülkenin en
önemli uzmanları” olduğu gerek-
çesiyle reddetti. 

Ne yapsanız nafile. Katilliğinizi
gizleyemezsiniz. 

AKP ve Patronlar
İş Güvenliği Denetimini
Nasıl Yapıyorlar? 

Her iş cinayetinden sonra “hiç
mi denetim yoktu” denilerek iş
güvenliği tartışmaları yapılır. Katil
AKP ve onun bakanları “iş güvenli-
ği eylem planı hazırlayacağız”
diyerek tartışmaları bitirirler. 

Gerçekte kimse iş güvenliği
yoktu, denetim yoktu demiyor.
Tersine uzmanlarca denetlendi
denilmektedir. İşte AKP’li Çalışma
Bakanı’nın müfettişleri Soma
madenlerinde inceleme yapmışlar
ve olumlu raporlar vermişlerdir.
Demek ki bir denetim vardır.
DKÖ’leri Çalışma Bakanlığı’na
yaptıkları Soma madenlerini incele-

me talepleri “bizim uzmanlarımız
var, size gerek yok” denilerek red-
dedilmiştir. Demek ki uzman iş
güvenliği uzmanları vardır. 

Peki, gerekli yasal düzenleme
mi yoktur? Hayır, yasa da vardır.
2012 Haziranı’nda AKP, yeni İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu
büyük şovlarla kamuoyuna yansıt-
mıştır. Bakın yasa nasılmış: İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uya-
rınca iş güvenliği uzmanlarının
maaşı, işveren tarafından ödenir.
2013 başında yürürlüğe giren kanu-
na göre, uzmanlar görevli oldukları
işyeri ile alakalı alınması lazım
gelen tedbiri işverene bildirmek
mecburiyetindedir. Bu tedbirlerin
işveren tarafından uygulanmaması
halinde uzman, konuyu alakalı
bakanlığa bildirmekle yükümlü.
Fakat aynı maddenin 7. fıkrasında
bu uzmanların maaş ödemelerinin
kurum tarafından yapılması gerekti-
ği belirtiliyor. Yine mevzuata göre
maaşını ödeyen patronunu uyarıp
eğer eksiklik giderilmezse durumu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na bildirmekle yükümlü
olan iş güvenliği uzmanı işini kay-
betmekle karşı karşıya kalabilir. 

Yasanın nasıl göstermelik oldu-
ğu, nasıl patronların lehine düzen-
lendiği açıktır. Maaşını patronun
verdiği bir uzmanın, iş yerinde iş
güvenliği açısından zaafiyetler gör-
düğünde bunu bildirmeyeceği çok
açıktır çünkü bu durumda iş güven-
cesi yoktur. 

Söz konusu yasadan önce de
denetimler doğrudan devletin iş
müfettişleri tarafından yapılmaktay-
dı. Her şeyde olduğu gibi denetim-
leri de taşeronlara verdiler. Soma
katliamının yaşandığı günlerde
maden işçileri denetimlerin nasıl
yapıldığını somut örnekleriyle orta-
ya koymuşlardı. Denetim yapan iş
güvenliği uzmanlarının denetimi
otellerde yaptıklarını, hiç madenle-
re inmediklerini, denetimlerin hep
böyle olduğunu çarpıcı örneklerle
anlatmıştır madenciler. Ve şimdi bu
işleri taşeronlara verdiler. Bu hiç
denetim olmaması demektir. 

İşte AKP ve patronlar yasalarıy-
la, uzmanlarıyla işçilerin iş güvenli-
ğini böyle denetlemektedir. 

Torunlar inşaatta yaşanan katli-
amla ilgili gerçekler de parça parça
ortaya çıkmaya devam etmektedir.
Torunlar inşaatın iş güvenliğini sağ-
layan Nitelikli Cevaplar Akademisi
(NCA) firmasının, ‘Soma Holding
Maden İşletmeleri’nin iş güvenliği-
ni denetleyen firma olduğu da iddia
edilmektedir. 

Dün işçisini katleden Torunlar
inşaat “Asansör için uyarmıştık”
diyen işçiyle birlikte 21 işçiyi işten
çıkararak suçlarına bir yenisini
daha ekledi. 

AKP’nin Düzeninde
İşçiler İçin Denetim Yok
İş Cinayetleri Var 
İşçiler iş cinayetlerinde ölmeye

devam ediyor. 

11 Eylül’de Ordu’nun
Çatalpınar ilçesinde elektrik teknis-
yeni Yusuf Yıldız, Kocaeli’nin
Kartepe ilçesinde Basri Korkmaz,
Eskişehir’de  Türkiye Lokomotif ve
Motor Sanayi AŞ’ye ait fabrikanın
dişli atölyesinde bir vincin bakımıy-
la uğraşan Halil Taykaya, Aydın’ın
Koçarlı ilçesinde de Rıfat Sarışın
hayatılarını kaybettiler. 

14 Eylül’de Zonguldak, Konya,
Kırşehir, İstanbul, Beylikdüzü ve
Kartal’da inşaatlarda 5 işçi hayatını
kaybetti... 

15 Eylül’de İzmir Buca’da inşa-
at işçisi Mehmet İsa Dumlu hayatını
kaybetti... 

13 Mayıs’ta yaşanan Soma kat-
liamı sonrası madenci ölümleri de
durmadı. 13 Mayıs Soma katliamın-
dan bugüne 20 madenci iş cinayet-
leri sonucu hayatını kaybetti... 

İşçi Komitelerinde,
İşçi Meclislerinde 
Örgütlenelim 
Kendi Güvenliğimizi 
Sağlayalım Haklarımıza 
Sahip Çıkalım 
İşçiler olarak birleşmekten,

Yürüyüş

21 Eylül
2014

Sayı: 435

KATİL AKP MAHALLELERİMİZDEN DEFOL!338



BELTAŞ İşçilerinin
Direnişi 52. Gününde

CHP’li Beşiktaş Belediyesi'nde 52 gün önce park bahçeler
işçileri işten atılmıştı. Ardından belediye park bahçeler ile
ilgili iş birimini özel taşerona ihale etmişti. Bunun üzerine
işçiler belediye önünde direnişe geçtiler. Genel-İş Sendikası
park bahçelerde grev kararı aldı. Grev 13. gününe girdi.
BELTAŞ işçileri bir süre önce direnişlerini bir üst aşamaya
taşıyarak grev ile birlikte açlık grevine başladılar. Açlık
grevi 12 Eylül itibariyle altıncı gününe girdi. 

Öte yandan Kıraç'tan desteğe gelen DİH’li fabrika işçileri
sınıf dayanışmasının anlamlı örneğini sergileyerek, direniş
zaferle sonuçlanana kadar BELTAŞ işçileri ile birlikte
çadırda direneceklerini açıkladılar.

Ayrıca Hasan Ferit Gedik’in dedesi de 11 Eylül'de
BELTAŞ direnişçilerini ziyaret etti. Hasan Ferit'in dedesi
işçilerle yan yana omuz omuza birlikte direndiklerini belirtip
direnen işçilere Hasan Ferit’in sevdiği sodalardan ikram
etti.

12 Eylül'de Devrimci İşçi Hareketi BELTAŞ İşçileri
Meclisi yazılı bir açıklama yaparak tüm emekçilere BELTAŞ
işçilerinin direnişine destek vermeye çağırdı. Açıklamada
"baskının sonucunda belediye yönetimiyle direnen işçileri
temsilen sendika yöneticileri arasında görüşmeler başladı.
Bu görüşmelerin 12 Eylül'de Beşiktaş Belediye Başkanlığı

binası önünde sürmesi ve bir ihtimal sonuçlanması bekleniyor.
Bu nedenle halkımızı BELTAŞ işçilerini sahiplenmeye,
desteklemeye Beşiktaş Belediye Başkanlığı önüne çağırıyoruz"
denildi.

Tiyatro sanatçısı Mehmet Esatoğlu 56 gündür taşerona
karşı direnen BELTAŞ işçilerini 13 Eylül'de direniş çadırlarında
ziyaret etti. Taşeronlaşmaya karşı birlikte mücadele ettiklerini
belirten Mehmet Esatoğlu direniş hakkında bilgi aldı. Sohbetin
ardından sanatçı tek kişilik bir oyun sergiledi. Oyunda bir
işçinin ağzından taşeron sisteminin azgınca sömürüsü anlatılarak
direnmenin işçi sınıfının en önemli silahı olduğu vurgulandı.
Mehmet Esatoğlu işçilere moral veren oyununun ardından
açlık grevinde olan BELTAŞ işçisi Rıdvan Çalışkan’la sohbetini
sürdürdü ve BELTAŞ işçilerine başarılar dileyerek çadırdan
ayrıldı. 

Beşiktaş Çarşı Grubu 14 Eylül'de  direnişçi işçileri çadır-
larında ziyaret etti. “BELTAŞ İşçisi Yalnız Değildir”; “Çarşı
BELTAŞ İşçisinin Yanında”, “Direne Direne Kazanacağız”
sloganları ile çadıra gelen Çarşı Grubu’nu işçiler de alkış ve
sloganlarla karşıladılar. 10 gündür taşeronlaşmaya karşı açlık
grevinde bulunan BELTAŞ İşçisi Rıdvan Çalışkan da Nazım
Hikmet Ran’dan “Hürriyet Kavgası” şiirini okuyarak gelen
konukları selamladı. Çarşı grubu işçilere direnişlerinin
yanında olduklarını ve taleplerini destekleyerek taşeronlaşmaya
karşı olduklarını belirttiler. İşçiler yaşadıklarını, taleplerini
ve açlık grevi direnişini gelen konuklara anlattılar

BBELTAŞ İşçilerinin Direnişi Desteklerle Büyüyor!

örgütlenmekten başka çaremiz yoktur.
İçinde bulunduğumuz durumu
değiştirecek olan, işçilerin meclisler
altında örgütlenmesidir. İşçiler mec-
lisler çatısı altında örgütlü olurlarsa iş
güvenliği denetimini kendileri yapa-
caktır… Bunun için şu yasa çıksın, bu
yasa çıksın demeye de gerek yoktur…
Tüm uyarılara rağmen patronlar
gerekli iş güvenliğini sağlamıyorsa
işçi meclisinde alınacak kararla iş dur-
durulabilir, patronlar zorlanıp taleple-
rimizi hayata geçirmelerini sağlayabi-
liriz. 

İşte madenler, kapılar üzerimize
kapatılmakta, iş güvenliği sağlanma-
makta, hiçbir güvencemiz bulunma-
maktadır. Yine inşaatlarda hiçbir
güvencemiz olmaksızın çalıştırılmak-
tayız. Madenlerde, şantiyelerde işçile-
rin doğru düzgün ne tuvaletleri, ne de
duşları var. Binaların kaç kat yerin
altındaki bodrumları, işçilerin koğuş-
ları olarak kullanılır. Tuvalete gitmek
bile yasaklanır. Diğer işkollarında da

durum farksızdır. 

Patronlar bizleri kölece çalıştır-
makta, fazla kar edemediğini düşün-
düğü zaman ise bizleri tereddüt etme-
den kapının önüne koyarak işsizliğe
mahkum etmektedir. 

Patronlar kural tanımıyor, AKP
patronların bir dediğini iki etmiyor. 

Bizim bizden başka güvenebilece-
ğimiz, örgütlülüğümüzden ve birliği-
mizden başka gücümüz yoktur. 

Birliğimizin ve örgütlü gücümü-
zün ifadesi işçilerin iradesini doğru-
dan temsil eden, işçilerin doğrudan
karar aldıkları ve hayata geçirdikleri
örgütlenmeler olan komiteler ve mec-
lislerdir. 

Bir işyerinde en iyi denetimi işçi-
ler yapar. Bunun için de işçilerin
örgütlü olması gerekir. Bu örgütlen-
menin adı meclislerdir. 

Madenlerde, inşaatlarda, fabrika-
larda, atölyelerde ve işyerlerinde İşçi

Komiteleri ve İşçi Meclislerini örgüt-
lemek acil bir ihtiyaçtır. 

İşçilerin, kendi eylemliliklerinde,
örgütlerinde ve geleceklerinde söz ve
karar sahibi olmaları için gereklidir bu
örgütlülükler. Düzeniçi, uzlaşmacı,
patron yanlısı, AKP güdümlü sendika
bürokratlarının dışında, işçilerin oldu-
ğu her yerde İşçi Komiteleri ve İşçi
Meclisleri kurmalıyız. 

Komiteler ve Meclisler meşru
örgütlenmelerdir, işçilerin öz örgütle-
ridir. Bunun için ne patronlardan ne
iktidarlardan izin almak gerekmez.
İşçiler olarak dayanağımız haklılığı-
mızdır. Yaşadığımız sorunlar ve bu
sorunlara çözüm bulma ihtiyacıdır. 

Bir Araya Gel. 

Çözümü Tartış. 

Ortak Karar Al. 

Hep Birlikte Uygula. 

İşte İşçi Meclislerinin özeti
budur. 

21 Eylül
2014

Yürüyüş

Sayı: 435

39HALKLA BÜTÜNLEŞEN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ YENEMEZSİNİZ!



Halkın Mühendis Mimarları Direnen
BELTAŞ İşçilerinin Yanında…

Halk için Mühendislik Mimarlık anlayışını; halk tipi
proje ve üretimleri ile yaşamın içinde somutlayan ve her
şeyden önemlisi de mücadelelerini emekçi halkın mücadelesi
ile birlikte sürdüren Halkın Mühendis Mimarları BELTAŞ
işçilerini 17 Eylül’de direniş çadırlarında ziyaret ettiler.

“BELTAŞ İşçisi Yalnız Değildir”  sloganını atarak direniş
alanına gelen Halkın Mühendis Mimarları bir açıklama ya-
parak; taşeronlaşmaya karşı BELTAŞ işçisinin mücadelesinin
tüm emekçilerin mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade
etti ve kazanana kadar BELTAŞ işçisinin yanında olacaklarını
açıkladılar. Açıklamanın ardından işçilerle direnişte neler
yapılabileceğine dair sohbetler edildi.

Grup Yorum BELTAŞ İşçilerinin Yanında
Grup Yorum 17 Eylül'de direnişlerinin 58. gününde

bulunan BELTAŞ işçilerini, Beşiktaş Belediyesi önünde kur-
dukları direniş çadırında ziyaret etti. BELTAŞ işçisinin taşe-
ronlaşmaya karşı sürdürdüğü direnişin aynı zamanda kendi
direnişleri olduğunu ifade eden Grup Yorum, işçilerle direniş
ve gelişmeler üzerine sohbet etti.

Sohbetin ardından şarkıları ile direniş çadırında coşkulu
bir ortam yaratan Grup Yorum, işçilerle birlikte grev halayları
çekti ve “direnişin kazanımının tüm işçi ve emekçilerin taşeron
sistemine karşı” olacağını vurgulayan bir konuşma yaptı.
Grup Yorum ile birlikte Devrimci İşçi Hareketi adına da bir
konuşma yapıldı. Ve işçiler belediye ve BELTAŞ yönetimi ta-
rafından işe geri alınana ve toplu sözleşme görüşmeleri
yeniden başlayıncaya kadar direnişlerinin süreceği belirtildi.

28 Eylül 1994 tarihinde, yoldaşları İsmet Erdoğan ve Fuat Erdoğan
ile birlikte oturdukları kafede, İstanbul polisi tarafından katledildiler.

Kamu emekçilerinin örgütlü gücüne kavuşması için
kesintisiz mücadele eden, BEM-SEN Başkanlığı

dahil sayısız görev üstlenen Elmas Yalçın’ı, kat-
ledilişinin 20. yılında anıyoruz.

ELMAS YALÇIN ÖLÜMSÜZDÜR!
DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!

Tarih: 28 Eylül 2014-Pazar
Yer: Helvacıdede Mezarlığı-Feriköy
Saat: 12.30

KAMU EMEKÇİLERİ
CEPHESİ

Torun Holding inşaatında ölen 10 işçinin hesabını sormak için 11
Eylül'de Kartal Kurfalı Mahallesi'nde Cepheliler “Katledilen İşçilerin
Hesabını Soracağız - CEPHE" yazılı bomba süsü verilmiş pankart astı.

8 Eylül'de ise
Dev-Genç'liler Ka-
dıköy’de “Dünyanın
En Pahalı Rezidansı
10 Can Aldı Hesa-
bını Soracağız! /
Dev-Genç” pankartı
asarak işçi katliamı-
nı protesto ettiler.

Diren Kazova mağazamızın alt katına
kurduğumuz penye atölyesinde üretimimize
devam ediyoruz. Tekstil emekçisi arkadaş-
larımıza çağrımızdır, gelin Kazova direnişini
birlikte büyütelim, yeni Kazova’lar yaratmak
için birlikte yürüyelim! Kazova'daki üretim
için ayırabileceğiniz bir kaç saat bile bizim
için önemlidir. Hep birlikte üretelim hep
birlikte Kazova'yı büyütelim. Bize destek
olmak için çalışmak isteyecek arkadaşlarımız
0212 252 96 82 numaralı telefondan bize
ulaşabilirler.

Diren Kazova 

İzmir Halk Cephesi Doğançay Mahalle-
si’nde Cem Ali Ulu'ya yapılan çete saldırısıyla
ilgili 15 Eylül’de bir açıklama yapıldı. Yapılan
açıklamada: "Çeteleri uyarıyoruz! Uyuşturu-
cuyla, hırsızlıkla, pisliğinizle, Doğançay’ı kir-
letmenize izin vermeyeceğiz. Cem Ali Ulu
mahallemizin evladıdır. Bu pisliğe karşı beraber
savaşacağız! Bu bataklığı kurutacağız. Yeni
Hasan Feritler pahasına da olsa mahallemizi
koruyacağız" denilerek açıklama bitirildi. 

Katledilen İşçilerin Hesabını Soracağız!
Diren Kazova'da Çalışacak

Gönüllü Tekstil Emekçisi
ArkadaşlarımızıBekliyoruz!

Çeteler Halka Hesap Verecek!
Devrimcilere Kalkan Elleri Kıracağız!

Elmas Yalçın Anmasına Çağrı

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

Uzun ve yorucu bir sınav
sürecini çok çalışarak, emek
harcayarak ve birçok şeyden
fedakarlık yaparak geçir-
din. Şimdi üniversitedesin,
HOŞGELDİN! Ne ümitler-
le geldin üniversiteli olma-
ya dair. Bakalım nasıl bir
üniversite, idare ve öğrenci
yaşamı ile karşılaşacaksın.

Barınma 
Üniversitedeki öğrenci-

lerin hemen hepsi farklı il ve ilçelerden, ailelerinden uzak
yerlerden geliyor okumak için. Onları bekleyen en temel
sorun, barınmadır. Devlet yurtlarının kapasitesi oldukça
sınırlıdır. Bir ildeki toplam öğrenci sayısının yaklaşık %
10'u kadardır. Bu %10'luk kısıma girebilenler için kala-
balık odalar, hijyenik olmayan tuvalet, banyo  sorunu bit-
miyor, yeni başlıyor üstelik. Geriye kalan binlerce öğrenci
için  ise ya özel yurtlarda  ya da ev kiralamak zorunlu-
luk oluyor. En az bir aylık asgari ücret yalnızca barınmaya
gidiyor. En temel hakkımız olan barınmayı dahi devlet
karşılamıyor. Çok az bir kısım öğrenci için karşılandığını
söylese de orada da sağlıksız koşullar içinde yaşamaya
zorluyor. Biz üniversite öğrencileri olarak barınma hak-
kımızı istiyoruz. Öğrenci meclisleriyle bu soruna çözüm
olacağız.

Ulaşım 
Bir başka sorunumuz ulaşımdır. Ulaşımın ücretli olması

yalnızca öğrencileri değil halkın her kesimini ilgilendiren
büyük bir sorundur. Devlet yurtlarının genelinin okula uzak
olması okul yakınlarındaki evlerin kiralarının çok yüksek
olması bizleri her gün ulaşım sorunu ile karşı karşıya ge-

tiriyor. Ayda oldukça fazla
parayı ulaşıma harcadığı-
mız gibi, iyi şartlarda hizmet
alamıyoruz. Saatlerce süren
trafik, seferlerin yetersizliği
ile bu sorun büyüdükçe bü-
yüyor. Ucuz rahat bir ulaşım
için haklarımızı istiyoruz.

Har(a)ç
Üniversite harçlarını

kaldırdıklarını söyleyen hü-
kümetin yalnızca öğretim

harçlarını kaldırarak 2.öğretim ve açıköğretim fakültesinin
harçlarına zam yaparak almaya devam ediyor. Üstelik çar-
pık eğitim sisteminden, bozuk eğitim anlayışından kay-
naklı dersi kalan ve okulu uzayan öğrencilerin 1. öğre-
timde olsa har(a)cını alıyorlar.

Yemekhane 
Şimdi başlığı gördüğünde yok artık insanın en temel

ihtiyacı da sorunlu olur mu diyeceksin! Evet üniversite-
ler devlet eliyle öyle bir ticarethaneye çevrildi ki en te-
mel ihtiyacımız bile para ile karşılar hale geldik! Üniversite
yemekhanelerinde  sağlıksız ve kötü  yemekleri belli bir
ücret ödemeden yiyemiyorsun.

Gördüğün gibi sahip olduğumuz en temel haklarımız
bizden bir avuç asalağın rahatı için alınıyor. Çizdiğimiz
tablo iç karartıcı olabilir ama asla umutsuz değil! Çün-
kü sorunlarımız çözümsüz değil! Çözüm öğrenci gençliğin
örgütlü mücadelesinden geçiyor! Sorunun çözümü sen-
sin! Birlikte kuracağımız öğrenci meclislerinde yerin ha-
zır! Gasp edilen haklarımızı birlikte alacağız!

Gençlik Federasyonu’ndan

MECLİSLERLE GÜÇLÜ, HAKLARIMIZLA DAHA 
BİLİNÇLİYİZ; HAKLARIMIZI İSTİYORUZ!

Antep Dev-Genç’liler polisin bütün baskı ve yıldırma
politikalarına rağmen derneğini kuruyor. Bir ay boyunca
Dev-Genç’lilerin dolaştığı tüm kiralık yerlere sonradan po-
lis gitmiş ve iş yeri sahiplerini korkutarak, vazgeçirmek
istemiştir. Polisin yalanlarına rağmen yılmadan, bıkma-
dan, daha da hırslanarak dernek yerini tutan Dev-Genç’li-
ler, 

14 Eylül’de Halk Cephelilerle bir araya geldi. Kavgaya
yeni bir mevzi katmanın mutluluğu ve onuruyla kurdela
keserek başlanılan programda, günün anlam ve önemini
belirten bir konuşma yapıldı. Hep birlikte türküler söylendi,
Dev-Genç’in tarihi anlatıldı ve Antep’te kurulacak olan
Dev-Genç korosuyla ilgili bilgi verildi. Programa 20 kişi
katıldı.

Halk Düşmanlarının Korkularını Daha da Büyüteceğiz!
Kavgaya Bir Mevzi Daha…

21 Eylül
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Hesapsız kitapsızız 
vatan savunmasında
saflığımız, temizliğimiz 
genç yaşımızın
haydi dendiğinde en öndeyiz
biz Liseli Dev-Genç’lileriz!

Haydi denilince en önde ama
dur deyince pek kolay durmayız
biraz deli dolu, 
bir yanı çocuksu
eylemden eyleme koşmayı seven
biz Liseli Dev-Genç’lileriz!

Yaşımız küçük, 
yüreğimiz koskoca
gözümüz kara, tanımayız engel
ne aile, ne okul...
ne faşizm, ne de Amerika
umudun genç askerleri 
Liseli Dev-Genç’lileriz!

Demokratik Lise,
Bağımsız Türkiye İçin;
Öğrenci Meclislerinde
Örgütlenelim!

Yeni bir yılı daha açtık. Geride
koskocaman, dağ olmuş sorulacak
hesabımız var.

İrfan'ın katillerine, Berkin'in
katilleri de eklendi... 

Katiller yeni İrfanlar ve Ber-
kinler için sokaklarda kol geziyor.
Okullarımızın önlerinde çakal sü-
rüleri, akbabalar gibi bekliyorlar.

Hesabımız, öfkemiz o kadar
büyük ki... 

Bonzai  denilen  uyuşturucu il-
leti artık okullarımızın önlerinde de-
ğil, içlerinde kantinlerde satılır hale
geldi. 

Arkadaşlarımız gözlerimiz
önünde zehirleniyor, gün gün nasıl
eridiklerine, yok olduklarına tanık
olmanın öfkesini duyuyoruz.

Yarın ne olacağını bilmeyerek
yaşıyoruz. Hergün yeni bir eğitim
sistemiyle hayatımız darmaduman

ediliyor, deneme tahtasına çevriliyor ha-
yatlarımız... yapıp, bozuyorlar habire...
olan yine bize oluyor. Teoglar meoglar...
yarın neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.

Amerikan uşaklarının oyuncağı olmak
istemiyoruz, her okul kapısından girerken
bunun öfkesiyle doluyoruz.

Sınav baskısı, idare baskısı, not bas-
kısı... tabii buna bir de polisin baskısı ek-
lendiğinde bu baskılara karşı daha da güç-
lü yumruğumuzu çakıp, yarmak istiyoruz
bu baskılar üzerine kurulmuş dünyayı...
Yeni bir dünyayı yarıp çıkarmak istiyo-
ruz bugüne duyduğumuz öfkenin dolu-
luğuyla...

Sivil faşistleri yetmedi şimdi sivil fa-
şistleri karşımıza çeteler olarak çıkıyor-
lar... Eskiden de sivil faşistler çete gibiydi
ama şimdi buna gericilerin tümü eklen-
di. Polis-idare işbirliğiyle neredeyse bi-
zim için okullar iyice kaynayan kazana
çevrildi. Ama tabii bu kazanlardaki kay-
nar suları başlarından aşağıya dökeceğiz.

Okullarımızda kütüphanedir, labora-
tuardır zaten hak getire... Bunlar yokken
bir de şimdi mesciti zorunlu hale getir-
diler... Bilim yuvası olması gereken yer-
lerde laboratuarlara bile ödenek ayrıl-
mazken mescit için paralar akıtılacak... Ta-
bii ki sormadan edemiyoruz biz; bizim
eğitim hakkımızı gaspeden bu düzen,
burjuvazinin iktidarı AKP acaba hangi ni-
yetle mescitleri zorunlu hale getirebiliyor...
Tabii biz küçüğüz diye aklımızın erme-
yeceğini zannediyorlar.

Hayır aklımız her şeye eriyor, Ber-
kinler’imiz işte bunun somut kanıtı olduğu
için onu yok saymaya çalışıyorlar...  

Sorunun ne ödenek, ne laboratuar, ne
mescit sorunu olmadığını, asıl sorunun sis-
tem sorunu olduğunu biliyoruz...

Daha neler neler sayabiliriz bu so-
runların üzerine... Bu öfkeyi yaratan ne-
denler üzerine... Tabii bunların hepsinin
kaynağını biz çok iyi biliyoruz.

Amerika'nın yeni sömürgesi bir ülke-
de eğitimin de halk için, biz halkın ço-
cukları için olmayacağını biliyoruz. 

Amerika'nın yeni sömürgesi bir ülke-

Liseliyiz Biz

Umudun Genç Askerleriyiz!

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

Yürüyüş
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de eğitimin; akademik, bilimsel olmayacağını biliyoruz. 
Amerika'nın yeni sömürgesi bir ülkede eğitimin; eşit

bir şekilde olmayacağını biliyoruz.
Amerika'nın yeni sömürgesi bir ülkede eğitimin; de-

mokratik liseler olmayacağını biliyoruz.
Daha neler biliyoruz neler ama bunu bilmemiz sanı-

yoruz faşist iktidarın işine gelmiyor, bunu bilmemiz
başka arkadaşlarımıza da bu gerçekleri göstermemiz, "top-
lumu ateşleyen dinamit fitili" olma gerçeğimiz daha bu
yaşımızda AKP'nin korkulu rüyası haline gelmemizi
sağlıyor.

Korkularını biz de liseliler olarak büyüteceğiz.
Anne ve babalarımızın sorunlarıyla, okulda bizim ya-

şadığımız sorunların kaynağının bir olduğunu biliyoruz.
Aynı nedenin yarattığı sonuçlar olduğunu biliyoruz.
Bu yüzden de anne ve babalarımız, abi ve ablalarımızla

birlikte mücadelenin daha da ön saflarında yerimizi almak
için bu seneyi artan coşkumuz ve faşizme duyduğumuz
öfkeyle açıyoruz.

- Yolunacak tavuk, güdülecek koyun, otur deyince otu-
ran, kalk deyince kalkan, sormayan, sorgulamayan robotlar

olmayacağız...
- Anne ve babalarımızın alınterini sömürenlerin kali-

fiye elamanı olmayacağız... Anne babalarımızın alınteri-
ni az çaldınız, biraz da bizimkini çalın demiyeceğiz.

- Amerika’nın kiralık katili olmayacağız.
- Ne tarihini, ne kültürünü, ne dilini, geleneklerini bil-

meyen soysuz, sopsuz olmayacağız. 
Öfkemizin karşılığı;
Uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı,
Akademik, bilimsel eğitim için,
Anadilde eğitim için,
Halk için eğitim için,
Demokratik liseleler için,
Emperyalizme ve faşizme karşı vereceğimiz mücadele

olacaktır.
Bağımsız Türkiye için Öğrenci Meclislerinde örgüt-

lenecek, örgütlü gücümüzle genç yüreklerimizi birleşti-
receğiz.

Sorulacak hesabımız, alınacak haklarımız var! 
KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK!

Ankara Ulus'taki Atatürk Ortaokulu peşkeş çekilip Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'ne dön-
üştürülmek isteniyordu. Buna karşılık Hüseyingazi Kül-
tür Araştırma Derneği (HÜKAD) eylemler yaptı. Yakla-
şık 3 aydır devam etmekte olan eylemler okulların açılış
gününde de devam etti.

Veliler 15 Eylül’de okula erken saatte geldiler. Birçoğu
okulun kapatılacağını yeni öğrenmişti. Öğrenciler sınıf sı-
nıf sıraya dizildikten sonra müdür öğrencilerin nakledi-
leceğinin, bunun da kesin olduğunu önüne geçilemeye-
ceğini söyledi. Zilin çalmasıyla çocuklarını sınıflardan çı-
kartan veliler, okulun bahçesinde pankartlarını ve döviz-
lerini açarak kortej oluşturdular. Hep birlikte okuldan çı-
kış yaparak MEB'e yürümek istediler. Okulun merdi-
venlerinde önlerini sivil polisler kesti. Yürüyüş yaptır-
mayacaklarını söyleyip velileri itip kakmaya başladılar.
HHB avukatı Aytaç Ünsal'a da saldıran güvenlik şubeden
Oğuzhan isimli sivil polis velilerin bağırışları sonucu si-
nip çekildi. Tartışma devam ederken kitle sivil polisleri
dinlemeyip aştı ve yürüyüşe geçti. Anafartalar Caddesi üze-
rinden yürüyüşe geçen 300 kişilik kitle sloganlarla, al-
kışlarla, ıslıklarla Ankara Numune Hastanesi’nin bulun-
duğu ışıklara kadar yürüdü. Burada önleri katil polisler ta-
rafından kesildi. Bunun üzerine kitle cadde üzerinde otur-
ma eylemine başladı. Oturma eylemi devam ederken CHP
Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve CHP Tokat Mil-
letvekili Orhan Düzgün'de destek vermeye geldiler. Kit-
le, cadde üzerinde yaklaşık 4 saatlik bir oturma eylemi ger-

çekleştirdikten sonra bu sefer otobüslerle MEB önüne geç-
me kararı aldı. 

Çağrılan yolcu otobüsleri, katil polislerin evrak vs. gibi
gerekçeleriyle gönderilmedi. Artık iyice öfkelenen kitle
bu sefer polislerin üzerine yürüdü. “Yeter artık baştan beri
ılımlı davranıyoruz, artık uzlaşmacı davranmayacağız, aça-
caksınız bu yolu. Yoksa gidip okulu işgal ederiz” şeklin-
de tepkiler oldu. Daha sonra kitle oturma eylemine devam
etti. Bu esnada Ankara Emniyeti Güvenlik Şube Müdü-
rü Adem isimli polis gelip kitleyle görüşmek istedi. Ya-
pılan görüşme sonucunda polis barikatını açtı ve kitle Kur-
tuluş Parkı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından bu-
rada oluşturulan bir heyet MEB'e görüşmeye gitti.

Eylem sabah 7.30'da başladı öğleden sonra 17.30' da
sona erdi. Sık sık “Halkız Haklıyız Kazanacağız!”, “Öğ-
renciyiz Haklıyız Kazanacağız!”, “Direne Direne Kaza-
nacağız!”, “Eğitim Haktır Engellenemez!”, “Susma Hay-
kır Cebeci’ye Hayır!” sloganları atıldı.

Atatürk Ortaokulu Öğrenci ve Velileri MEB’e Yürüdü!

Eğitim Haktır Engellenemez!
21 Eylül

2014
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Milyonları örgütleyeceğiz halkı-
mızı gencimizi, yaşlımızı hatta hal-
kımızın delisini bile faşizmin eline bı-
rakmayacak, faşizme karşı nasıl di-
renebileceğini göstereceğiz. Halkı-
mızla birlikte yeni bir dünya kuraca-
ğız. Bunun için her yerde, her alan-
da olacağız. Bu iddiayla, hemen her
ilde Dev-Genç’lilerin Öğrenci Mec-
lisi çalışmaları devam ediyor.  

BURSA
Teleferik Mahallesi’nde 4 Ey-

lül’de kurulan liseli çadırında 10 gün
boyunca farklı çalışmalar yapıldı. 

Halkın ilgisinin yoğun olduğu ça-
dıra, mahalle halkı gün içinde çadır-
dakilerin ihtiyaçlarını öğrenmeye ge-
liyor.  Mahalleliler, daha önce çadı-
rın kurulduğu meydanda uyuşturucu
içildiğini, çadır kurulduğundan beri,
artık burada uyuşturucu içilemediği-
ni söylediler. Mahalleli gençlikle bir-
likte, hafta sonuna hazırlık için koro
çalışması yaparak türküleri hep bir-
likte seslendirdiler. 8-9-10 Eylül ak-
şamları film, sohbet ve halaylarla
devam eden günlerde, Damında Şa-
han Güler Zere belgeseli, Hasan Fe-
rit Gedik belgeseli, Crood’lar adlı ani-

masyon filmi gösterildi.
14 Eylül’de Bursa Teleferik Ma-

hallesi'nde açılan liseli çadırının son
gününde mahalle halkı ve çocukla-
rıyla birlikte bir kapanış etkinliği
yapılarak, umudun türküleri ve slo-
ganları hep bir ağızdan haykırıldı. 

11 gündür öğrencileri hiç yalnız bı-
rakmayan Teleferik halkı, çadırın
son gününde de türkü ve halaylara eş-
lik ederek devrime olan inancı daha
da büyüttü. Liseli Dev-Genç’liler
kuracakları umudun korosunu ve ti-
yatro, şiir çalışmalarını anlattı. 

14 Eylül’de yapılan program,  Ha-
ziran Ayaklanması Şehitleri ve tüm
devrim şehitleri adına 1 dakikalık say-
gı duruşuyla başladı. Daha sonra bir
öğrenci, çadır günlüğünü anlattı. Ar-
dından Umudun Çocuk Korosu ses-
lendirdiği marş ve türkülerle katı-
lanları coşkulandırdı. Mahalleden
Suat isimli bir genç türküler söyledi.
Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Ne-
hirler aka aka” adlı şiirinin okunma-
sının ardından, mahalle gençlerinin
hazırladığı tiyatrolar ardı ardına su-
nularak yozlaşma ve uyuşturucunun
gençlerle nasıl buluştuğu gösterildi.
Son olarak Bursa Haklar Derneği

müzik grubu, Grup Yarın ve Gem-
lik’ten misafir olan Munzur ekibiyle
sahne aldı. Coşku ve sloganlarla ha-
layların çekildiği etkinlik gece geç sa-
atlere kadar yapılan çadır sohbetinin
ardından sona erdi.

ANTALYA
Öğrenci Meclisleri Girişimi, Ko-

nuksever Mahallesi cemevi arkasın-
da bulunan parkta 11 Eylül günü ça-
dır açtı. 

Çadırda 1. Gün: Saat 17.30’da
mahalle halkına, bir saat sonra açıla-
cak çadırın duyurusu yapıldı, halk ça-
dır açılışına davet edildi. 19.00’da ya-
pılan basın açıklamasıyla çadırın
amacı halka anlatıldı. İlerleyen saat-
lerde çadırı merak eden mahalle hal-
kı çadıra geldi. Mahalle sakinleriyle
mahallenin sorunları hakkında sohbet
edildi. Yapılanların güzel olduğunu ve
desteklediklerini söyleyen halkımız,
çay ve kek yapıp ikramda bulundu.
Çadırın kurulduğu sırada polisler
halkı tedirgin etmeye çalışsa da halk
devrimcileri sahiplendi ve polis geride
durmak zorunda kaldı. 

2. Gün: Sabah erkenden günlük
işler ve ihtiyaçlar halledildikten son-

Ülkemizde Gençlik

Halkımızla Birlikte
Yeni Bir Dünya Kuracağız!

Kırklareli Bursa

Yürüyüş
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ra mahallenin gençleriyle birlikte
dergi okundu ve mahallenin sorunla-
rı üzerine halkla sohbet edildi, ar-
dından türküler söylendi. 

3. Gün: Sabahın erken saatlerin-
de mahalleden bir genç yanımıza
geldi. Her gün uğruyor yanımıza.
Yanında birkaç arkadaşı da oluyor.
Akşam işten dönenler de çadıra uğ-
ruyor. AKP’nin polisi, çalışmalarımızı
taciz amaçlı mahallede dolaşıyor.
Mahallenin genci ve yaşlısı destek-
lerini bildirerek çadırdan ayrılıyorlar. 

4. Gün: Sabah erkenden parka
spora gelen insanlar ve işinden dö-
nenler çadıra geldi. Mahallelilerin
ilgisini sordular. İlginin yoğun oldu-
ğunu, halkımızın ihtiyaçlar nokta-
sında desteğini esirgemediğini anlat-
tık. Mahallede saz çalabilen bir genç
çadıra gelerek bağlamayla kısa bir
süre çalıp destek verdi. 

DERSİM
Dersim Öğrenci Meclisi Girişi-

mi’nin “Yozlaşmaya Uyuşturucuya
Karşı Öğrenci Meclislerinde Birle-
şelim” çadırı hazırlıkları sürüyor. 6-
9-10 Eylül günlerinde Dersim Merkez
ve Yenimahalle, Esentepe mahalle-
lerinde 80 afiş asıldı ve yüzlerce el ila-
nı dağıtılarak çadıra davet edildi. 12
Eylül’de Yeni Mahalle parkında ku-
rulacak çadır 10 gün açık kalacak.

Dev-Genç’liler bir süredir hazır-
lık çalışmalarını yaptığı çadır açma
eylemini yaptı. 

9-12 Eylül tarihleri arasında Der-
sim’in çeşitli mahallelerinde ve mer-
kezinde 600 adet el ilanının dağıtıl-
masıyla duyurusu yapılan öğrenci
meclisi tanıtım çadırı, 12 Eylül’de
Dersim Yeni Mahalle Parkı’nda açıl-
dı. Parkın girişine iki Dev-Genç fla-
ması, “Öğrenciyiz Haklıyız Kaza-
nacağız”,  büyük çadırın içine “Üre-
tim Paylaşım Çözüm İçin Öğrenci
Meclisi” ve alana da “Yozlaşmaya
Uyuşturucuya Karşı Öğrenci Mecl-
islerinde Birleşelim - Dersim Öğrenci
Meclisi Girişimi” pankartları asıldı.

Akşam saatlerinde Dersim Halk
Cephesi'nin hazırladığı kurgu izlen-
di. Daha sonra da ‘Dokuz’ adındaki
animasyon film izlendi.

Çadır on gün açık kalacak. Bu süre
zarfında Dev-Genç’liler Öğrenci
Meclislerini neden kurmak istedik-

lerini halka anlatacaklar.

ADANA
Akkapı Mahallesi’nde 8 Eylül’de

Öğrenci Meclisi Girişimi kapsamın-
da çadır açıldı. Çadır açılmak iste-
nirken sivil faşistler gelerek; “Biz de
sizdeniz’’ gibi demagojilerde bulun-
salar da kovuldular. Merakla gelen in-
sanlara çadırın ne amaçla kurulduğu
anlatıldı. İnsanlar her zaman destek
vereceğini ve her konuda yardımcı ol-
maya çalışacaklarını söylediler.

Adana Öğrenci Meclisleri Girişi-
mi'nin başlatmış olduğu çadır eylemi
5. gününde, mahalle halkı ve genç-
lerin yoğun ilgisi gözlemlendi. Ma-
saya gelen insanlara mahalledeki
yozlaşma ve uyuşturucu sorunu ve bu
sorunların çözümü için çadır kurul-
duğu, Öğrenci Meclisleriyle birlikte
bu sorunlara karşı mücadele edilece-
ği anlatıldı.

11 Eylül’de Berkin Elvan Belge-
sel Gösterimi yapıldı. 30 kişinin ka-
tıldığı belgeselden sonra Halk Cep-
heliler film gösterimine katılanlara
Berkin Elvan'ın katillerinin hala ya-
kalanmadığını anlattılar. Çalışma her
hafta pazartesi günü yapılan adalet ey-
lemlerine çağrı yapılarak sonlandırıldı. 

12 Eylül Cuma akşamı, mahalle-
deki uyuşturucu ve yozlaşma soru-
nuyla ilgili bir söyleşi yapıldı. Öğrenci
Meclislerinin amacının sadece genç-
liğin gündemine hapsedilemeyeceği,
mahalle sorunları, ülke sorunları da
dahil gençliği ilgilendiren ne varsa
Öğrenci Meclislerinin orada olacağı
anlatıldı.

Dersim

Antalya
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AMED
Uyuşturucuya Yozlaşmaya Yok-

sulluğa Karşı Öğrenci Meclislerinde
Birleşelim!

Amed'de Bağlar semti- Kaynar-
tepe Mahallesi'nde Liseli Dev-Genç’
liler ve Halk Cephesi'nin ortak çalış-
masıyla Liseli Öğrenci Meclisi'ni an-
latmak ve kurmak için 7 Eylül’de ku-
rulan ve 9 gün boyunca açık olan ça-
dıra halkın ilgisi yoğun oldu. 

KIRKLARELİ
Kırklareli Öğrenci Meclisleri ula-

şıma yapılan zamlara karşı imza kam-
panyası başlattı. Kırklareli'nde Kavaklı
Kampüsü'ne giden araçlarda öğrenci
ücretinin 2 lira olması üzerine, Kırk-
lareli Öğrenci Meclisleri zammın geri
çekilmesi için imza kampanyası baş-
lattı. 13 Eylül Cumartesi günü mey-
danda masa açılarak bildiri dağıtıldı,
imza toplandı. Kırklareli halkı ve öğ-
renciler bu sorunu hemen sahiplen-
diler. İlk günden 300 adet imza top-
landı ve çok sayıda bildiri halka ulaş-
tırıldı. Yürüyüş Dergisi’nin de tanıtı-
mı ve dağıtımı yapıldı.

14 Eylül günü de Cumhuriyet
Caddesi’nde masa açarak imza topladı
Dev-Genç’liler. Çalışmada 105 adet
imza toplandı. Çok sayıda bildiri
halka ulaştırıldı. Masaya gelen öğ-
rencilere, Öğrenci Meclislerinin ne ol-
duğu anlatıldı. Yeni gelen öğrencile-
re yardım etmeye çalışıldı. Öğrenci-
ler kendi sorunlarına sahip çıkarak
kampanyaya destek verdiklerini söy-

lediler. Ayrıca veliler de bu zam-
lara çok tepkiliydi. Kampanyanın
çok güzel olduğunu ve çok gerekli
olduğunu vurguladılar. 

16 Eylül’de Kırklareli Karakaş
Mahallesi Cumhuriyet Cadde-
si’nde Yürüyüş masası açan Dev-
Genç’lilere polis saldırarak göz-
altına aldı. Polisin saldırısından
sonra açık kalan masa halk tara-
fından sahiplenildi.

Gözaltılarınız Bizleri
Yıldıramaz!

16 Eylül’de, Öğrenci Meclisleri
her gün açtığı ulaşım zamları ile il-
gili masayı yine saat 13.30’da aç-
mıştı. Masanın açılmasından 1
saat sonra, sivil polisler masaya ge-
lerek keyfi bir şekilde hiçbir ge-
rekçe göstermeden kimlik kontrolü
yapmak istedi. Öğrenciler 2 gün
önce gelen polislerle de aynı tar-
tışmanın olduğunu ve onlara kim-
lik numaralarının verildiği, o yüz-
den bu sefer vermeye gerek ol-
madığı ve bu uygulamanın tama-
men keyfi bir uygulama olduğunu
söylediler.

Katil polisler gözaltı tehditle-
ri savurdular. Öğrenciler ise slogan-
larıyla, ajitasyonlarıyla işkenceye di-
rendiler. Halk masanın etrafında top-
landı ve polise tepki gösterdi. Yakla-
şık 100 kişi alkışlarla yuhalamalarla
katilleri protesto etti. Yapılan işken-
ceye tepki gösterdi. Katiller ise hal-
kı da tehdit ederek, korkutarak uzak-
laştırmaya çalıştılar. 5 saatlik gözal-

tı süresinin ardından öğrenciler serbest
kaldı. Gözaltına alınanların isimleri
şöyleydi: Hüseyin Süngü, Gökhan Ay-
taç, Ahmet Özlü, Ayhan Aktaş.

17 Eylül’de gözaltılara karşı eylem
yapıldı. 15 kişilik kitle ile açıklama
okundu, sloganlar atıldı. Masada,
bildiri dağıtımı ve imza toplanması-
na geçildi. Halkın yoğun ilgisi vardı.

Dev-Genç'liler Mar-
mara Üniversitesi
Göztepe Kampü-
sü’nde Seher Şahin
Rehberlik ve Daya-
nışma Masası açtılar.
Okul güvenliğinin
(ÖGB) masaya mü-
dahale etmesine di-
renen Dev-Genç'liler
1 Eylül’de gün boyu
masada okula yeni kayıt yaptıran öğ-
rencilere yardımcı oldular. 2 Eylül’de de
açılan masa aynı gün “Yozlaşmaya Kar-
şı Öğrenci Meclislerinde Birleşelim”
yazılı pankartı okulun bahçesine astılar.
Hasan Ferit’in mahkemesinden dolayı bir
gün ara verilen masa 5 Eylül’de tekrar
açıldı. 150 bildiri ve 4 Yürüyüş Dergi-
si’nin üniversite öğrencilerine ulaştırıl-
dığı faaliyette Dev-Genç'liler Filistin
halkıyla dayanışma amacıyla bir Filistin
bayrağını okulun bahçesine astılar.

Seher Şahin’in Adını,
Marmara Üniversitesi’nde
Yaşatıyoruz!

Kırklareli

Yürüyüş

21 Eylül
2014

Sayı: 435

KATİL AKP MAHALLELERİMİZDEN DEFOL!46



Ülkemizde ve
dünyada sanatçı
olmak, popüler
olmak ve kısa
yoldan para ka-
zanmak olarak
g ö r ü l m ü ş t ü r.
Oysa sanat halk
için yapılır, ya-
pılmalıdır. Çünkü
sanatın kaynağı
halkın ta kendi-
sidir. İşte Yılmaz
GÜNEY de buna
inanıp bu şekilde
hareket etmiştir...

Çukurova’da
doğup orada bü-

yüyen Yılmaz PÜTUN, Çukurova topraklarında çalışan
esmer, kavruk ve yanık bir çocuktur. Yaşadığı dönemin
zorlukları yüzünden erken büyümek zorunda kalmıştır.
Irgatlara su taşıyan çapa  ekiminde artçılık yapan, pamuk
toplayan, bağ bekçiliği yapan, simit ve gazoz satan bu
çocuk bir yandan çalışıyor, bir yandan da ilk ve orta öğ-
renimini tamamlamaya çalışıyordu... Bu çalışmalar
aslında gelecekte yapacağı filmlerin, yazacağı kitapların
ana konusu olacaktır.

Adana'da afişlerle donatılmış arabaların, mahalle ara-
larında dolaştığı,  megafonda o akşamki filmin anonslarının
yapıldığı günlerde sinemaya merak sardı. Arabaların pe-
şinden koştuğu, sinemalara girebilmek için tüm imkanlarını
zorladığı o yıllarda, yedi lira yevmiyeyle bir film şirketinde
pursontaj memuru olarak çalışmaya başladı... Bu meslek,
geleceğin Yılmaz GÜNEY'inin ilk dönemi olacaktı...

Lise sonrası, önce Ankara Hukuk Fakültesi'ne kaydolan
Yılmaz GÜNEY, ekonomik sıkıntılarından dolayı, hem
çalışıp hem de okuyabileceği İstanbul'a geldi ve iktisat
fakültesine girdi... Oysa bu eğitim çabaları hayatının
küçük bir ayrıntısıydı. Bahtına yön verecek olan, iki
yıldır içinde olduğu sinema dünyasıydı... İstanbul'da yö-
netmen Atif YILMAZ ile tanıştı. O artık pursantaj memuru
Yılmaz PÜTÜN değil, Yılmaz GÜNEY olacaktır.

O yılların Yeşilçamı, bebek yüzlü kadın ve erkek
yıldızlarla doluydu. Fakir kızın, zengin erkeğe aşık
olduğu, sonu başından belli olan senaryolar, türlü konular
ekseninde çekilmekte; bunun yanında ucuz ve bayağı
filmler para getirmekteydi. Anadolu insanı kendisini o
karelerde bulamamakta; derdi tasası, umudu, özlemi
beyaz perdeye yansımamaktaydı. Kameralar Anadolu'ya,
halka değil, Yeşilçam denilen kurtarılmış ve parsellenmiş

bir kuytuluğa çevrilmekteydi.

Yılmaz GÜNEY bu bebek yüzlü burjuvaların arasına
girip ilk filmlerini çekmeye başladığında "çirkin kral"
olarak tanındı. Ayhan Işık onu "trafik lambalarında
araba camı silen Kürt çocukları"na benzetip "böyle-
lerinden sanatçı mı olur" diyerek alay etmeye çalışmıştır.
Uzun süre dışlandı Yılmaz GÜNEY. Tek başına kaldı,
küçümsendi, kimse anlamak istemedi onu. Onu anlaya-
mayanlar Yeşilçam'ın eskimiş, köhne fosillerinden başka
kimse değildi. Anadolu seyircisi ise bu esmer, kavruk
adamda kendisinden bir şey bulmuştu. Jönlerin tahtı
sallanıyordu artık...

Bu sıralarda Yılmaz GÜNEY yalnızca sinemayla
uğraşmıyordu. 1956 yılında yazdığı ve "On üç" adlı
dergide yayımlanan "Üç Bilinmeyenli Eşitsizlikler”
sistemi öyküsü İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nın gözünden
kaçmamıştı. Öyküde "komünistlik propagandası ya-
pıldığı" iddiasıyla açılan dava 1961 yılında sonuçlandı.
Karar, Yılmaz GÜNEY'e bir film setinde iletildi. Bir
buçuk yıl hapis altı ay da sürgün cezası almıştı.

Bu onun ilk tutsaklığıydı, son olmayacağı da kesindi.
Nevşehir Hapishanesi’nde yatan Yılmaz GÜNEY burada
bir anlamda kendi biyografisi sayılan Boynu Bükük
Öldüler'i kaleme aldı. Orhan Kemal Roman ödülü'nü
alacak olan romanda; bir yanda ağalar-ırgatlar, öte yanda
ise sanayileşme çabasında olan bir Adana, Anadolu’nun
aynasıdır aslında... Yılmaz GÜNEY tahliye sonrası
1963'te hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü oy-
nadığı "İkisi de Cesurdu"yla  yeniden sinemaya
döndü... Ama komünist damgası ve aykırı tarzı dolayısıyla
Yeşilçam'dan dışlandı. Filmlerinin gösterimi İstanbul'da
engellenerek örtülü bir boykot uygulandı. Bu tavırlar
sonrası Yılmaz GÜNEY Anadolu'ya yöneldi. Yazdıkları,
yaşattıkları halkın yabancı olduğu konular değildi. Ve
iki yılda boşrol oynadığı 21 filmle halkın gözünde efsa-
neleşti. Bu olay prodüktörlerin gözünden kaçmamıştı,
onu küçümsemeyenler "Yılmaz Bey acaba hangi ay-
larda boş gününüz var, sizinle çalışmak isteriz"
demeye başlamıştı.

Yılmaz GÜNEY bildiği yolda yürümeye devam etti.
Hayat ona bir yol çizmişti ve bu yol Çukurova'nın
ırgatları, Adana'nın işçi pazarları, Anadolu’nun mahpus-
larından süzülüp yine o yolun kıyılarından akmaya devam
ediyordu. Bu yol 1970 yılında ilk büyük durağına da
uğradı. Adı Umut'tu. Ülkemiz sinema tarihinde bir döne-
mecin adıydı "Umut." Atım  öldü diyen Cabbar’ın doku-
naklı, hüzünlü sesi, atını öldüren arabanın sahibi burju-
vanın-sanki suçlu Cabbar’mış gibi-merhamet ederek Cab-
bar’ı bağışladığını söylemesiyle, Umut filmi Yeşilçam’ın
klişeleşmiş sinema anlayışına sert bir darbe indirmişti...

YILMAZ GÜNEY
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Umut, gerçekliği, şiirsel sinema dili, kanlı canlı insanları
ve çok iyi çizilmiş çevresiyle çok iyi bir yapıttır.

Yıl 1971'di, İsrail'in İstanbul başkonsolosu Elrom,
THKP-C tarafından kaçırılmıştı. TRT'nin 22:45 haber
bültenin de ise kaçırma olayı verildikten sonra tehditkar
bir edayla hükümet bildirisi okunuyordu... 22 Mayıs
1972 günü saat 13:30’da radyodan "İstanbul'daki tüm
mekanlar tek tek aranacak" anonsu yapılmasına
rağmen O, hayatının en gerçekçi rolünü oynar ve Ma-
hirler’in evde olduğunu belli etmez... Oysa Mahirler
onun evinin çatısındadır.... Ulaş BARDAKÇI, MAHİR-
LER’i kaldıkları evden almış ve evin az ilerisinde
bekleyen Yılmaz GÜNEY'in arabasına götürmüştür.
Hep birlikte Yılmaz GÜNEY'in  Levent'teki evinde
saklanmışlardır.

Yılmaz GÜNEY yalnız filmlerinde, romanlarında
değil yaşamında da devrimciydi. Yazdıklarıyla yaşa-
dıkları arasında bir çelişki yoktu. Bu kişiliği egemenlerin
gözünden kaçmadı tabi ki. MAHİRLER’in evinde sak-
landığı, THKP-C ve DEV-GENÇ'e yardım ettiği için
Yılmaz GÜNEY 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1972
yılındaki bu ikinci tutukluluğunda "Salpa, Sanık ve
Hücrem"i yazdı. Sanıkta aslında kontrgerillanın bir
eseri olan Kültür Sarayı sabotajı ve Marmara Gemisi'nin
kaçırılmasının devrimcilere yıkılma hikayesini ve bunun
için yapılan işkenceli sorguları anlatmaktaydı. 1974'le
birlikte yeniden özgürlüğüne kavuşan Yalmaz GÜNEY
sinemamızın parlak filmlerinden biri olan Arkadaş
filmini çekmeye başladı, Sonra da Adana'da pamuk ır-
gatlarının sorunlarını anlatan Endişe için kameralarını
çalıştırdı. Ama Adana Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu
öldürmekten suçlanarak bir kez daha tutuklandı. Düzenin
adaleti bundan yola çıkarak onu iyice ezmeye ve halktan
uzaklaştırımaya çalışıyordu. 25 Haziran 1976'da Ankara
Birinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan
Yılmaz GÜNEY ise onu ezmeye çalışanlara şöyle yanıt
veriyordu; "Biz kitlelerin devrimci mücadelesine inanır
ve dayanırız. Bizi bir sokak intikamcısı gibi göstererek
kitleleri aldatmak isteyen kişiler yakınlarımda pusudadır.
Onlardan sakınınız. Önümüzde hukuki ve insani değerleri
çiğneyen Ali ELVERDİ gibi bir örnek var. Ali Elverdi
üç devrimcinin idamından, onlarca devrimcinin en ağır
cezaya çarptırılmasında bir maşa olmasının mükafatını
AP saflarında milletvekilli olmakla görmüştür. Bizim
için o mükafat; halkına ihanet etmesini halk çocuklarının
kanına elini bulamanın sömürücülere uşaklık etmenin
karşılığıdır. Şerefsizlik belgesi olarak devrimcilik tari-
himize lanetlenmiş bir leke olarak yazılmıştır."

Yılmaz GÜNEY'in Ankara Merkez Kapalı Hapisha-
nesi’nde devam eden tutsaklığı yeni üretimlerin kaynağı
oldu. “Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz"
romanında hapishanede çocukların başlattığı bir isyanı
anlatır. Yılmaz Güney; tutsaklık sürecini ülkemizin
değişik hapishanelerinde isyan ve direnişlerle sürdürürken,
devrimci bir sanatçının her koşulda yaratıcı ve üretici

olması gerektiği bilinciyle SÜRÜ filminin de senaryosunu
yazdı. Uzun ve zorlu bir çalışmadan sonra film vizyona
girdi. İstanbul'da Sürü'nün oynadığı sinema bir gün
sonra faşistler tarafından bombalandı. Ama devrimcilerin
öncülüğünde halk bu filmi gecekondulara taşıdı ve yüz-
binlerce kişi bu filmi izledi. Bu da devrimcilerin
yaratıcılığı ve Yılmaz Güney'in sahiplenmesine güzel
bir örnektir.

Tüm bu filmler ülkemiz sinema hayatına estetiği ve
içeriğiyle bomba gibi düşerken Yılmaz Güney artık
sanatın doruklarında gezmekteydi. Umu’tla yurtiçinde
üç büyük ödülü toplayan Yılmaz Güney, Granable Film
Festivali'nde de jüri özel ödülünü aldı. Başarısının, gör-
kemini ise Fransa'da Altın Palmiye ile ödüllendirilen
"YOL" filmi ile taçlandırdı. Yılmaz Güney, üç kere
girip çıktığı hapishane yaşamında üretici ve yaratıcı ol-
masını bilmiştir. Yılmaz Güney İmralı Yarı Açık Hapis-
hanesi’ndedir ve neler yapabileceğine ilişkin düşün-
mektedir. Kendi kendine "uzağa bakma, yakına bak.
Bu kez de yakınından yola çıkacak bir film yap" der
ve birlikte kaldığı mahkumları gözlemeye başlar. Onların
yaşadığı her şeyi onları, ayırdıkları, çelişkileri, hasreti...
bir bir inceler... Sonra da kararını verir: "İşte filmin
kahramanları... Gerçek, canlı ve etkili ve üstelik bana
yakın." Yılmaz Güney hapishanede yüzlerce kişiyle ko-
nuşur. Notlar alır, teybe kayıtlar yapar, mahkumları ara-
sında bir ekip kurarak senaryo için malzeme toplar ve o
muhteşem "Yol" filmi böyle yaratılır. Yol, İmralı'nın
duvarlarından çıkılıp daha büyük bir coğrafyadaki ha-
pishaneyi anlatır. Anadolu’nun sınıfsal, sosyal ve kültürel
haritası çizilir. Kişiler İmralı’daki gerçek kişilerdir. Se-
naryolarında onların gerçek öyküleri anlatılır. Yol, Altın
Palmiye ile yetinmemiş, Uluslararası  Sinema Eleştir-
menleri ödülünü de almıştır. 1982 yılında  ABD'de en
çok izlenen yabancı  film olan Yol, Latin Amerika  ül-
kelerinde, Yunanistan ve Japonya’da da kapalı gişe oy-
namışken, Anadolu’da ise ancak on yedi yıl sonra
vizyonu girmiştir.

Yılmaz Güney, "Sinema genel olarak neyi konu
almalıdır" sorusunu "insan" diyerek cevaplamıştır.
İnsan, toplumsal  yanı, derinliği ve devinimliğiyle,
gerçek kimliğiyle ele almıştır. "Öyle küçük, öyle olağan
bir hikaye aktarırsın ki, insana bir şeyler verir, bir şeyler
söyler” demiştir. Biçimleri kaçmakla eleştirirken biçimi
reddetmiş ve Türkiye sinemasına, dili açısından en
özgün filmleri armağan etmiştir. 

"Aslında sanatçı halkın içindeki kişidir: Ahmet'tir,
Mehmet'tir, Süleyman'dır. Yeni sanatçı kendi gerçeğini
yansıtmalıdır. Geçmiş yüzyıllarda Karacaoğlan, Pir
Sultan Abdal, Yunus Emre gibi birçok halk  ozanı halkın
içinde, halkın gerçeğiyle yaşamıştır. Sinema sanatçısı
da Karacaoğlan,Yunus Emre gibi nesiller boyu yaşaya-
bilmek için halkın yani kendisini tanımalıdır" diyordu
Yılmaz GÜNEY... Onu Yılmaz Güney yapan, düşüncesini
ve sanatını etkileyen ve temelini atan şey dünyaya
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gözünü açtığı Çukurova top-
raklarında gördüğü, duyduğu,
yaşadığı olaylardır. Yılmaz
Güney 12 Eylül'lü günleri
İmralı’da lağım akan bir hüc-
rede, iri farelerele dolu bir
hücrede  karşıladı. Isparta
Yarı Açık Hapishanesi’ne gö-
türülmesi ise özgürlüğe açılan
bir kapı oldu. Ülkemden ay-
rılmasını gerektiren asıl ne-
den, hakkında düşüncelerim-
den ötürü açılan ve yüzyılı
aşan davalar değil. “Böyle
bir dönemde Türkiye için bir
şeyler yapabilmek, ezilen
halklar  ve uluslar mücade-
lesine aktif olarak katılmak
için Türkiye'den geçici olarak
ayrılıyorum" diyordu. Söy-
lediği gibi de yaptı Yılmaz
Güney, cuntayı dünya ko-
muoyuna anlatmada durak-
samadı. Siyasi faaliyetlerinin
yanında bir yandan da Yol
filmini tamamladı. Yol, yü-
reğinden kopup gelen uzun
bir yolun en görkemlisi ol-
muş ve dünyanın en büyük
film festivallerinden biri
olan Cannes'da Altın Pal-
miye ödülünü alarak, ül-
kemiz sinemasını tüm dün-
yaya tanıtmıştı. Bu arada
Soba Pencere Camı ve İki
Ekmek İstiyoruz’dan uyar-
lanan Duvardaki filmi de ta-
mamlanmak üzereydi. Tüm
rahatsızlıklarına rağmen 1984
Nisanı’nda cuntayı protesto
etmek için Paris'te, Strasbo-
urg'a dek sürecek olan yürü-
yüşün en başında yerini aldı.
Yılmaz Güney önemli bir
kamuoyu yarattı. Onurlu ya-
şamı 13 Eylül 1984’te son
durağa gelip dayanmıştı.
Adını ülkemiz sinema tari-
hine altın harflerle yazdıran
Yılmaz Güney ardında sayı-
sız film ve roman bırakarak
hayata veda etti. Onu Komün
savaşçılarının yattığı Peire
Lochaise mezarlığına göm-
düler.

İstanbul Altınşehir'de kurulan Anadolu
Halk Okulu'nda çalışmalar sürüyor. Halk
Okulu'nda bu hafta mahallenin çocukları
ile program yapıldı. 7 Eylül’de yapılan
programa çocukların aileleri de katıldı.

Bir hafta öncesinde çocuklarla top-
lantı yapılıp günün nasıl geçeceği, neler
yapılacağı birlikte belirlendi. Programda
çocuklar kendi hazırladıkları şarkı ve
türküleri söylediler. Ardından hep birlikte
origami (kağıt katlama) çalışması yapıldı.
Origami ile gemi yapmayı öğrendiler.
Çalışma bitince birlikte pasta yenildi.
Programın sonunda çocuklara okul he-
diyesi olarak çeşitli kırtasiye malzemeleri
verildi.

Ayrıca gelen annelerle ileride neler

yapılabileceği üzerine sohbet edildi. Yeni
başlayacak olan çocuk korosu için kayıtlar
da alındı. Programa 32 çocuk ve 6 aile
katıldı. 

Halk Okulu’nda çocuklara yönelik
çeşitli programlar okullar açıldıktan
sonra da sürecek. Film gösterimi, koro
çalışması, toplu kitap okuma, origami
ve ders etüt çalışmaları da yapılacak. 

Afyon Afium Alışveriş Merkezi ala-
nında 13 Eylül günü konser çalışması
yapan Dev-Genç'lileri rahatsız olan Afium
güvenlik görevlileri engellemeye çalıştı.
Afyon Eğitim-Sen Başkanı Hüdaverdi
Kılınç da gelip müdahale ederek konser
çalışmasına destek oldu. Polisin gelme-
siyle de hiçbir şekilde geri adım atmayan
Dev-Genç'liler halka konser çalışmasının

engellenmeye çalışıldığını, Afium Alış-
veriş Merkezi'nin sermayenin kontrolünde
ve rant alanı olduğu, burada insanları
düşük ücretle çalıştırarak kendisine ba-
ğımlı hale getirdiği, palazlanmış şirket-
lerin bu konserden rahatsız olduğunu
anlattılar. Çalışma sonunda toplam 200
adet bildiri halka ulaştırıldı.

Ankara Halk Cephesi tarafından "Ek-
mek, Adalet, Özgürlük" için bu sene
ikincisi düzenlenen ve 21 Eylül günü
yapılacak Grup Yorum Halk Konseri
çalışmaları için Halkın Mühendis Mi-
marları tarafından 100. Yıl Mahallesi’nde
afiş çalışması yapıldı. 13 Eylül günü
yapılan afiş çalışmasına 3 kişi katıldı.
Çalışma boyunca toplam 50 adet afiş
asıldı. Afiş çalışması boyunca halkın il-
gisinin de yoğun olduğu gözlemlendi.

Antep Halk Cepheliler her hafta yap-
tıkları film gösterimine devam ediyor.
Bu hafta “Black” filmi izlendi. 12 Ey-
lül’de yapılan çalışmada filmden sonra

çay ve kek servisi yapıldı. 8 kişinin ka-
tıldığı film gösteriminin sonunda film
üzerine sohbet edildi, istendiğinde neler
yapılabileceği bir kez daha görüldü.

Çocuklarımız Geleceğimizdir Sahip Çıkalım! 

Gelin Direniş Türkülerini Hep Bir Ağızdan 
Birlikte Haykıralım

Antep’te Film Gösterimi

Engellemeleriniz Boşuna, Umudun Korosuna
Afyon Halkını da Katacağız
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Hasan Ferit Gedik Uyuştu-
ru İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi
Etkinliklerine Devam Ediyor.

Her hafta düzenlenen futbol
maçı, 16 Eylül Salı günü saat
19.00-20.00 saatleri arasında
yapıldı. Çekişmeli ve dostluk
içeresinde geçen maça madde
bağımlılığından kurtulan genç-
ler ile mahallenin gençleri de ka-
tıldı. Maç haftaya yeniden bu-
luşmak üzere sonlandırıldı.

Bu sene 11.si yapılan Ar-
mutlu Güz Şenliği'ne, 12 Ey-
lül’de yapılan uyuşturucu ile il-
gili panele, madde kullanan bir
gencin babası, maddeyi bırakan
bir genç ile birlikte katıldık.
Bir buçuk saat süren panelde ai-
lemiz, ailelerin neler yaşadığı-

nı ve neler yapması gerektiğini,
ancak devrimcilerin çocukları-
mızı bu bataklıktan kurtaraca-
ğını söyledi. Uyuşturucu mad-
deyi bırakan gencimiz ise nasıl
bağımlı olduğunu ve nasıl kur-
tulduğunu anlattı. Tedavi mer-
kezi adına ise merkezde yapılan
kültürel etkinlikler, tedavi sü-
recinde yapılanlar ve merkezin
yıkımı ile ilgili bilgiler verildi.
Ayrıca Armutlu’da açılacak olan
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ni
halkın sahiplenmesi gerektiği
vurgulandı.

Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu İle Savaş ve

Kurtuluş Merkezi
TEL: 0506 064 65 33

İdilcan Kültür Merkezi’nin “Uyuşturucuya,
Fuhuşa, Kumara ve Yozlaşmaya Karşı Binlerce
Hasan Ferit Gedik Olup Bataklığı Kurutacağız!”
şiarıyla başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde
düzenlediği “Hasan Ferit Gedik Futbol Turnu-
vası” devam ediyor. Turnuvaya 7 Eylül gecesi
oynanan 4 karşılaşmayla devam edildi. Karşı-
laşmalarda şu sonuçlar elde edildi: Zifirspor – So-
kakspor: 0-6, Halkın Mimar Ve Mühendisleri –
Hüseyingazi Spor: 9-6, Şahintepe Spor – Ozans-
por: 6-6 (Berabere biten karşılaşmada 5’er pen-
altıdan sonra maç 11-10 Şahintepe Spor’un ga-
libiyetiyle sonuçlandı.), Cem Spor - Siyah Be-
yaz Spor: 5-4

Bu sonuçlarla: Sokak Spor, Halkın Mimar ve
Mühendisleri, Şahintepe Spor ve Cem Spor ya-
rıfinale yükseldiler. Yarı final 14 Eylül’de Cem
Spor ve Şahintepe Spor arasında, 17 Eylül
günü Halkın Mimar ve Mühendisleri ile Sokak
Spor arasında oynanacak maçlarla tamamlandı.

Hasan Ferit Gedik Futbol
Turnuvası Devam Ediyor

İstanbul Sultanbeyli Başaran Mahallesi’nde,  9 Eylül ak-
şamı, Hasan Ferit'in hesabını sormak için Cepheliler korsan
eylem düzenledi. Eylemde Hasan Ferit'in hesabının sorulacağı
haykırıldı. Halk da alkışlarıyla Cepheliler’i destekledi.
Eylemde “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Çetelerden He-
sabı DHKC Soracak”, “Umudun Adı DHKP-C” sloganla-
rı atıldı. Yarım saat süren eylem iradi olarak bitirildi.

Cepheliler Hasan Ferit Gedik'in Hesabını Soruyor!

Hasan Ferit duruşmasından sonra, 15 Ey-
lül’de İzmir Karşıyaka çarşıda bir basın açık-
laması yapıldı. İzmir Halk Cephesi’nin
yaptığı açıklamada, faşist AKP iktidarının
yargısı teşhir edildi. Öfkeli cümlelerle oku-
nan açıklama, çarşıdaki halkın ilgisini çek-
ti. Hasan Ferit Gedik’in katillerinin hala ko-
runduğu ve duruşmaların kasten ertelendi-
ği özellikle vurgulandı.

And Olsun Ki Adaleti
Sağlayacağız!

Halk Cepheliler, yozlaşmaya karşı Hasan Ferit’in bayrağını daha da yük-
seklerde dalgalandırmak için yürüyüşlerine devam ediyorlar. Mahalleler-
de binlerce kişiyle yapılan yürüyüşlerin devamı 1 Mayıs Mahallesi’nde ya-
pılacak. Bu yürüyüş Hasan Ferit’in şehitliğinin yıldönümüne sayılı günler
kala adalet ve hesap sorma mücadelesinin güçlü bir şekilde haykırılacağı
bir yürüyüş olacak. Bu kapsamda Halk Cepheliler çalışmalarına 15 Eylül
günü başladılar. 3001 Cadde, Sağlık Ocağı, Şükrü Sarıtaş Parkı çevresi, De-
niz Gezmiş Parkı ve çevresi, Karakol Durağı, Pazar sokakları, Orhan Veli
İlköğretim Okulu ve çevresi, Çeşme Durağı, Site Mahallesi, 30 Ağustos İlk-
öğretim Okulu ve Son Durak köprüye toplam 33 pankart, 25 ozalit asıldı. 

Tek Yürek Olup Mahallemizde
Yozlaşmaya Geçit Vermeyeceğiz

Uyuşturucuya Karşı Futbol Maçlarımız
Devam Ediyor

İLETİŞİM:
0553 439 42 25

Gültepe Mahallesi Halk Caddesi
Ayrancı  Sokak No:6 Odunpazarı

Eskişehir

Duyuru
Eskişehir Gültepe Kültür Dayanışma Derneği tarafından,
“Uyuşturucuya, Çeteleşmeye, Yozlaşmaya Karşı Dostluğu
ve Dayanışmayı Büyütmek İçin” sloganı ile Hasan Ferit Ge-
dik Futbol Turnuvası düzenleniyor.
7 kişilik takımlar halinde yapılacak turnuva için aşağıdaki
adres ve telefondan bilgi alınabilir.
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Hatay Özgürlükler Derneği tarafından, “Uyuşturucuya,
Çeteleşmeye, Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit Gedik Fut-
bol Turnuvası” sloganı ile yapılacak turnuva 20 Eylül' de
başlayacak. Yozlaştırmaya karşı, rant değil spor için fut-
bol oynamak isteyenler bu numaradan ulaşabilirler:

Duyuru

Gazi Halk Cephesi, yaptığı yazılı açıklama ile Yoldaş
Aydoğan’ın katledilmesi ile ilgili bilgileri halkla paylaş-
tı. Yapılan açıklamada, Yoldaş Aydoğan’ın bir süre Halk
Cephesi çalışmalarına katıldığı ifade edildi. Yoldaş Ay-
doğan’ın ölümüyle ilgili burjuva basında devrimcileri ka-
ralayan haberlerin çıktığının bilindiği fakat açıklamanın
Yoldaş’ın Halk Cephesiyle olan ilişkisi nedeniyle yapıl-
dığı belirtildi. Açıklamada “Yoldaş Aydoğan, politik hiç-
bir tarafı olmayan bir kavga sonucu öldürülmüştür... Her
gün üçüncü sayfalarda okuduğumuz, haberlerde izlediğimiz
yüzlerce insanımızın hayatını kaybettiği bir şekilde öl-
dürülmüştür.

Yoldaş’ın ölümü bir sonuçtur. Bu sonucu yaratan dü-
zenin yozlaştırma politikalarıdır. Hep söylüyoruz: Düzen
kirletir, devrim temizler... İki seçenek vardır... Ya düzen
ya devrim tercih edilecektir. Ara yol yoktur. Ya devrimin,

devrimci safların temizliği, güzelliği ya da düzenin kir-
liliği...”denilerek, düzenin gençlerimizi yozlaşma batağına
sürükleyerek her gün öldürdüğü ifade edildi. Yoldaş’a hem
mücadele içindeyken hem de uzaklaştığı dönemlerde de
Cepheliler'in emek harcadığı belirtildikten sonra “Kendisine
hiç yakışmayacak, yakıştıramadığımız bir şekilde, iki ki-
şiyle beraber hayatını kaybetti Yoldaş” denildi. Halk Cep-
heliler çatışmada taraf olmadıklarını bu nedenle ölen üç
insanın ailesine başsağlığı dilediklerini söylediler.  

“Devrimci değerlere daha sıkı sarılmak zorundayız.
Yozlaştırma politikasının sinsiliğine karşı daha uyanık dav-
ranmak zorundayız.

Tek bir insanımızdan dahi vazgeçmeyeceğiz!
Tek bir insanımızı bile bu düzene terk etmeyeceğiz!”

diyen Halk Cepheliler halkı yozlaşmaya karşı örgütlen-
meye çağırdı.

Tek Bir İnsanımızdan Dahi Vazgeçmeyeceğiz! Tek Bir İnsanımızı Bile
Bu Düzene Terk Etmeyeceğiz!

Halk Cepheliler; Gülsuyu Emek Caddesi, Gülensu Son
Durak, Mesut Caddesi, Telsizler ve Esenkent Son Durak
bölgelerinde 10 Eylül’de kapı çalışması yapıp afiş astı-
lar. Çalışmalarda yaygın bir şekilde Hasan Ferit'in mah-
kemesine çağrı amaçlı kapı kapı dolaşılarak bildiri dağı-
tıldı ve 60 ozalit mahallenin çeşitli yerlerine asıldı.

Çarşamba Pazarı girişi ve Maltepe Beşçeşmeler’de
masa açıldı. Pazar sokaklarında kapı çalışması yapıldı. Pa-
zarın içinde sesli anlatımlarla Hasan Ferit'in 15 Eylül'de
görülecek 3. duruşmasına çağrı yapıldı.

Günün sonuna kadar açık kalan masalarda 4000 bil-
diri, 100 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. 60 ozalit asıl-
dı.

Gülsuyu'nda Hasan Ferit’i
Duymayan Kalmayacak!

Çeteler, uyuşturucu satıcıları mahallelerimizde rahat do-
laşamamalı, geçtikleri her sokakta, sokaktaki her duvarda
Cepheyi, Cephe'nin sözlerini görmeliler. Her duvarı çete-
cilerin korkulu rüyasına çevirmeliyiz. Bu amaçla Cephe-
liler İstanbul İkitelli Köyiçi’nde yozlaşmaya karşı 9 Eylül
günü mahalle sokaklarına ve Ayma-koop bölgesine "Uyuş-
turucu Satmak Suçtur”, “Umudun Adı DHKP-C”, “Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Dursun Karataş Ölümsüzdür”,
“DHKP-C" yazılamaları yoksulların matbaası olan duvarlara
nakşedildi. Toplam 8 adet yazılama yapıldı.

Bursa-Teleferik Akçağlayan Mahallesi’nde Cepheliler
beş ayrı yere “Çetelerden Hesabı DHKC Soracak!”,
“Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!” “DHKP”, “DHKP-
C/SPB”, “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür!” yazılamaları
yaptılar.

Çanakkale’de ise 10 Eylül gecesi aynı içerikte 8 adet
yazılama yapıldı. 

Çeteler, Uyuşturucu Satanlar
Her Duvarda Bizi Görecek!

Elazığ Halk Cephesi, Coşkun Özdemir'in gözaltına alın-
masıyla ilgili 15 Eylül günü bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada: "Baskılarınızla, gözaltılarınızla, tutuklamaları-
nızla mücadelemizi engelleyemezsiniz ancak öfkemizi bü-
yütür, kinimizi bilersiniz. Arkadaşımız Coşkun Özdemir'in
başına gelecek her şeyden AKP'nin işkenceci polisleri so-
rumlu olacaktır" denildi.

Baskılar ve Gözaltılarla Mücadelemizi
Engelleyemezsiniz Kinimizi ve Öfkemizi

Büyütürsünüz

Çanakkale

Tel: 0537 491 12 02

HATAY HALK CEPHESİ
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İşbirlikçi devletin politikalarını bozmak için yozlaşmaya karşı
ülkemizin her alanında kampanyalarla cevap veren devrimciler,  Bur-
sa Teleferik Mahallesi’nde de uyuşturucuya karşı savaş başlatarak
mahallede halk toplantısı düzenlediler. 13 Eylül akşamı başlayan
toplantıda yozlaşma ve uyuşturucu ile ilgili bir seminer sunumu ya-
pılarak toplantıya katılan halkın düşünceleri alındı. Mahallenin her
köşesinde uyuşturucu kullananların izine rastlamanın mümkün ol-
duğu Teleferik Mahallesi’nde, bir köşede bulunan ve esrar içme-
ye yarayan pet şişe halka gösterilerek ailelerin bundan uzak olmadığı
ve ancak örgütlü mücadeleyle sonuç alınabileceği anlatıldı. Uyuş-
turucu kullananların yaşadıkları ve girdiği krizlerle ilgili videola-
rın izletildiği toplantıda en son Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ni tanıtan video izletilerek, sorunları-
mıza alternatif çözüm gösterildi. Çalışmalarının devam edeceği vur-
gulanan toplantıya 35 kişi katıldı. 

Yozlaşmaya Karşı Birliğimiz Gücümüzdür! 
Birleşeceğiz, Paylaşacağız Yozlaşmayı Alt Edeceğiz!

Armutlu’da duvarlara
yağlı boya ile yazılamalar
yapıldı. Yapılan yazıla-
malarda ARMUTLU
CEPHE’DİR MÜCADE-
LEDİR ve bir tanede PAR-
Tİ-CEPHE bayrağı çizildi.

İstanbul-Esenyurt Dersimliler Derneği “Bir Kitap da
Sen Getir” kampanyasına destek vererek kitap topladı. Der-
nek üyeleri kampanyaya neden katıldıklarını şöyle ifade
ettiler: “Wan Anadolu Konteynerkent’te kalan depremzede
aileler tam 3 yıldır kaldıkları konteynerlerde yaşam mü-
cadelesi veriyorlar. Bir yıldır da barınma hakları için mü-
cadele ediyorlar. Başlarını sokacakları bir evleri olsun diye
çalmadıkları kapı, gitmedikleri devlet kurumu kalmadı.
Çözümsüz bırakıldılar. ‘Bilgi güçtür’ sözünden yola çı-
karak Wanlı depremzede ailelerine sosyal bir alan yarat-
maya çalışan ve kütüphanenin adının Wan depreminde
Dersim’den Wan’a yardım götürürken hayatını kaybeden
Hasan Beyaz Halk Kütüphanesi olması biz Dersimliler için
çok anlamlıdır. Bunun için bir halk kütüphanesi kuran Dev-
Genç'lilerin çağrısına uyarak 1 hafta süren kampanya so-
nucunda kütüphanemizden ve duyarlı üyelerimizin kat-
kılarıyla toplanan bu kitapları bugün Van Hasan Beyaz
Halklar Kütüphanesi'ne gönderiyoruz" dediler. 

Bir Kitap da Sen Getir!

Bağcılar’da afiş sökme bahanesiyle mahalleye girip şov
yapan polisin çekip gitmesinden sonra afiş çalışması ya-
pıldı. Asılan afişlerin hiçbirinin belediyeye ait duvara ya-
pılmamış olmasına rağmen, polis korumasındaki beledi-
ye işçilerinin afişleri sökmesine karşılık Halk Cepheliler
afişleri tekrar astılar.

Ancak bu kez hazırlanan afişler, sökülen yerlere ve be-
lediyeye ait tabelalara, trafolara yapıldı. 360 derece gören
mobeseleri, polisin terörünü umursamadan hemen arka-
larından afişler asıldı. 3 farklı noktaya “Polis Terörüne Son/
Halk Cephesi”, “Katil Polis Mahalleden Defol/Halk Cep-
hesi”, “Kanla Yazılan Tarih Silinemez/Halk Cephesi” ya-
zılamaları yapıldı.

Baskılar Bizi Yıldıramaz!

Umudun Adı Armutlu Duvarlarına Nakşedildi



Antalya Attalos Meydanı'nda TA-
YAD'lılar, 9 Eylül'de hasta tutsaklar
için eylem yaptı. Hasta tutsakların sa-
yısınının gün geçtikçe arttığı, zaten
ağır olan tecrit koşullarının daha da
ağırlaştığı ve tüm hasta tutsakları hüc-
relerden çıkarana kadar mücadelenin
süreceği ifade edildi. Eyleme, yoldan
geçenler de ‘Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın'' pankartının arkasına ge-
çerek destek verdi.

İzmir’de TAYAD’lılar 8 Eylül
günü Karşıyaka İş Bankası önünde,
hasta tutsaklar için imza masası açtı.
Hapishanelerde hasta tutsakların
AKP tarafından bilerek tedavilerinin
engellendiği ve onları ölümü bekler

hale getirdiği, tutsakların
yaşam haklarının ellerin-
den alındığı anlatıldı. Bir
buçuk saat açık kalan ma-
sada 120 bildiri ve 90 adet
imza toplandı.

İzmir Karşıyaka Çar-
şı’da, 15 Eylül günü “Has-
ta Tutsaklar Serbest Bıra-
kılsın” kampanyası bünye-
sinde imza masası açıldı.
1,5 saat açık kalan masada
140 imza toplandı. Ayrıca
masada Yürüyüş Dergisi
de satıldı. Çarşı içinde slo-
gan ve sesli çağrılarla be-
raber 200 bildiri dağıtıldı.

Hollanda'daki eğitim sistemi
Amerikan sistemidir. Hollanda'da
ilkokula 4 yaşında başlıyorsun, ilk-
okul toplam 8 sene. İlkokulun 8. sınıfında yani son
senesinde bir sınava giriyorsun, bu sınavdaki sorular
senin bu 8 senede öğrendiklerini kapsıyor. Bu sınavın
sonunda aldığın puan, senin lisede hangi seviyeye
gideceğini belirliyor. Toplam 7 seviye okul var. Her
seviye için belli bir puan alman gerekiyor. Mesela en
yüksek yani birinci seviye için puanın 550 ile 545 arası
olması gerekiyor, ikinci seviye için 545 ile 535, üçün-
cü seviye için 535 ile 525 ve bu böyle yedinci seviye-
ye kadar devam ediyor. Sonra ileride gittiğin seviyene
göre meslek sahibi olabiliyorsun.

Liseden sonra gideceğin okul, senin bu gittiğin
seviyeye bağlı bir şey. Sadece birinci seviyedeki kişi-
ler üniversiteye gidebiliyorlar, ikinci seviyeye kadar
olanlar ise meslek yüksek okulu, üçüncüden yedinci
seviyeye kadarkiler meslek okuluna gidiyorlar. Tabi
bunların hepsi yine hep seviyelere ayrılıyor.

Yani bu 8. sınıftaki sınav, senin bütün geleceğini
belirliyor ve bu sınava girerken daha 12 yaşındasın.

İlkokulda aldığın puan yüksek olsa bile, yabancı
öğrencileri düşük seviyeye gönderiyorlar. Ailelerimiz
buna itiraz ederlerse, çocuklarının daha düşük seviye-
de bir okula gitmesinin öğrenci için daha iyi olacağına
ikna etmeye çalışıyorlar.

Liselerde seviye düşürmen için ellerinden geleni
yapıyorlar ve birçok bahane, tehditlerle senin düşük
seviyeye gitmene neden oluyorlar.

Bu sistem bizim yüksek seviyelerde okumamızı
istemiyor; çünkü onlara göre yabancılar sadece temiz-

lik, araba tamirciliği, dönercilik, manavlık vb... mes-
leklerini yapabilirler. Hollanda emperyalizmi diyor ki
"Benim kendi gençlerim yüksek seviyelerde okuyup
yüksek meslek sahibi olacak, siz 'kara kafalılar' en
düşük seviyelerde okuyup en düşük mesleklerde çalışa-
caksınız; çünkü sizin yapabileceğiniz o kadar".  Açık
açık aşağılıyor, "geri zekalısın sen" diyor!

Bu sistem böyle ezdiği için, gençler iyi bir gelece-
ğinin olamayacağını düşünüp her şeyden vazgeçip
yozlaşmış bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Çünkü gele-
ceğe dair umutlarımızı yok ediyorlar. Çünkü onların
gözünde işe yaramaz hiçbir şey beceremez aptallarız
ve en tehlikesi bunun değişmeyeceğine bizi de inandı-
rıyorlar.

Gençlerimizin uyuşturucu bataklığına ve yanlış yol-
lara sapmalarının en büyük sebebi bu eğitim sistemi-
dir; çünkü bu sistem ırkçı bir eğitim sistemidir! Önce
her şeyi kendileri yapıyorlar sonra da soruyorlar, neden
yabancıların uyuşturucu kullandıklarını ve neden şid-
dete eğilimli olduklarını. Bu sonucu yaratan bu ırkçı,
adaletsiz eğitim sistemidir! Sadece Hollanda değil tüm
Avrupa ülkeleri ırkçı eğitim sistemine sahiptir.

Annelerimizi babalarımızı ezen bu sistem bizleri
ezemeyecek! Geleceğimizi yok etmek istiyorlar.
Avrupa'daki Dev-Genç'liler olarak buna izin vermeye-
ceğiz! Biz, gençlerin umudu olacağız! Avrupa'daki
bütün yabancı gençlere çağrımızdır: Bu ırkçı eğitim
sistemine karşı Dev-Genç saflarında örgütlenip müca-
dele edelim!

Avrupa Eğitim Sistemi
Irkçı ve Adaletsizdir!

Tutsakların Yaşam Hakları Ellerinden Alınıyor!

İzmir

21 Eylül
2014

Yürüyüş
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Irkçılık Avrupa'nın bütün ülkelerinde akla
gelebilecek bütün alanlarda giderek ağırlaşa-
rak devam ediyor. Müslüm Genlik'in Belçi-
ka'da yaşadıkları sadece bir örnek.

10 yıldır Belçika’da yaşıyor, bu süre zarfında evlen-
miş, bir de çocuğu var. Belçika’da yürürlükte olan yasa-
lara göre oturma iznini hak etmesine rağmen, Belçika dev-
leti oturum vermemiş. Ve sonra illegal olduğu gerekçesiyle
polis tarafından alınıp ‘misafir’ edilmiş. Misafir diyoruz
çünkü Müslüm Genlik’in kapatıldığı yerin bir cezaevi ol-
duğunu kabul etmiyorlar. E durum böyle olunca da ‘kâ-
ğıtsızlar merkezi’ denilen yerde kapatılanlarda tutsak de-
ğil ‘misafir’ oluyor.

Hiçbir suçları olmamasına rağmen, sadece oturma izin-
leri olmadığı için insanları aylarca hapse atan Belçika dev-
leti kendilerinin de imza attıkları sözde insan hakları söz-
leşmesine dahi uymayarak işledikleri suçu bu şekilde giz-
lemeye çalışıyor. Bu yüzden cezaevi olduğu herkes tara-

fından bilinen yere kâğıtsızlar merkezi, içinde tutsak edi-
lenlere de misafir diyorlar. Aylarca alıkonulan misafirlik
Avrupa demokrasisinin misafirperverliğinin ne menem şey
olduğunu gösteriyor.

Öylesine keyfi öylesine ırkçı uygulamalarıyla bilini-
yor ki bu VOTTEM ve benzeri merkezler, değme hapis-
hanelere taş çıkarır. Müslüm Genlik ile 8 gün hapsedil-
dikten sonra serbest bırakılan bir arkadaşı, Müslüm’ü zi-
yaret etmek istiyor. Hiçbir yasal engeli bulunmayan ar-
kadaşına, Vottem’den verilen cevap Belçika demokrasi-
si için ibretliktir. SİZ BURADA MİSAFİR EDİLDİNİZ,
TÜZÜĞÜMÜZE GÖRE SİZ BURADA BİR MİSAFİRİ
ZİYARET EDEMEZSİNİZ!  Bir hapishanede bile olma-
yan böyle bir uygulama 'demokrasinin beşiği' Avru-
pa'nın misafirhanelerinde (!) mevcut.

Av ru pa’da

Londra’da haftalık yapılan Yürüyüş Dergisi standı açılmaya devam
ediyor. Her Cumartesi olduğu gibi açılan stand, bu hafta saat 16.00 – 18.00
arası Wood Green Kütüphanesi önünde açıldı.

Stantta Filistin bayrakları ve kızıl bayraklar açılırken İngilizce ve Türk-
çe olarak sloganlar atıldı. “Katil ABD, Katil İsrail, Kim Terörist Kim Ka-
til” sorularına “ABD, İsrail” sloganları atıldı. 4 kişinin beklediği stant-
ta 1 Yürüyüş Dergisi ve 3 Tavır Dergisi halka ulaştırıldı.

30 Ağustos 2014 tarihinde yapılan
KPÖ'nün (Avusturya Komünist Partisi)
gerçekleştirdiği geleneksel “Halkın Sesi
Festivali” (Volksstimme Fest) yapıldı.

Festival saat 9.30’da bir parkta başladı.
Viyana’ daki sol çevrelerin düzenlediği bir
festival olan ‘Volksstimme Fest’ de İran, Irak,
Küba, Venezüella ve Türkiye’den örgütle-
rin çadırları vardı. Küba Büyükelçisi de ka-
tılımcılar arasındaydı. Adlarını saymadığı-
mız birçok ülkenin de çadırları bulunuyor.

Festivalde Kazova’nın programı Cu-
martesi günü saat 18.00’da başladı. Soma’da
ve Türkiye’de yaşanan işçi katliamlarına de-
ğinilip KAZOVA ile ilgili bilgiler verildi.
KAZOVA birçok ülkenin de ilgisini çekti.
Çok fazla sorular soruldu. Daha çok kuru-
lan üretim kooperatifi üzerine tartışmalar
oldu, öneriler sundu ülkeler. Üretilecek kı-
yafetlerin nasıl olması gerektiğinden, satı-
şının nasıl yapılması gerektiğine kadar bir-
çok şey konuşuldu. KAZOVA Kooperati-
fi’nin ürünlerini Avusturya’da satabilecek-
lerini, KAZOVA Kooperatifi’ne böyle des-
tek verebileceklerini anlattılar.

IRKÇILIK AVRUPA'NIN BÜTÜN ÜLKELERİNDE
İLİKLERİNE KADAR İŞLEMİŞ BİR

DEVLET POLİTİKASIDIR! 

İnsanlarımızın Onların Elinde Aşağılanmasına
İzin Vermeyeceğiz! 

KAZOVA Alternatif Olduğumuzun
Göstergesidir!

Avrupa'da da Büyüteceğiz!

Belçika Anadolu Federasyonu, bu ülkenin hapishanelerinden biri olan
VOTTEM’in önünde, her hafta bu gerçeği haykırmaya devam ediyor.
Belçikalı ilericilerin örgütü CRAÇPE’nin 16 yıldır her hafta sürdürdüğü
eyleme 4 haftadır katılan Belçika Anadolu Federasyonu, bundan son-
raki haftalarda da bu eylemliliklere katılacağını açıkladı. Müslüm Gen-
lik isimli Türkiyeli için özgürlük taleplerinin de haykırıldığı eylem, her
cumartesi saat 16.00 - 17.00 saatleri arasında yapılıyor.

HAKLI OLAN GÜÇLÜDÜR! BU GÜÇ İLE DOĞRULARI
HALKIMIZA TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ!

MERKEZ DEĞİL HAPİSHANE,
MİSAFİR DEĞİL TUTSAK!

Yürüyüş

21 Eylül
2014
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SENE '925
Divanı harp kuruldu

Şeyh ve yoldaşlarının başı vuruldu

Aylardan ve günlerden

aydınlık bir gündü

Kimi ölmemek için döndü

Kimi kazanmak için öldü

Ölenlerden biri öncüydü

Halkının şeyhiydi

Aksakallı ve aksaçlı bir "ermişti"

Haykırdı ipin ucunda

"Torunlarımız bizi 

mahçup etmesin yeter" dedi bana

Sene 1972

On yiğit haykırdı hep bir ağızdan

"Teslim olmayacağız" diye

Biri "önderdi" bilgeydi

Yedi düvelin başı

Yankeelere meydan okumuştu

Başı dik alnı aktı

Alnından vurulmuştu

Alnı kızıla boyandı

Sene 1996

Ateşlendi 12 barut fıçısı

12 alev topu aydınlattı

Alem-i mahşeriyatı

12 yiğit haykırdı

"Zaferi şehitlerimizle kazanacağız"

Ölüm kısrak başıydı

Taçlandırıldı halk için

Ölenlerin mesajı anlaşıldı

Şeyhimiz ve şehitlerimiz 

mahçup olmadı

Sene 925

Sene 938

Gösterildi halk uyumuyor

Sene 972 tarih unutulmuyor

Sene 996

Zalimler karartmaya çalıştı

Savaşanlar ölerek aydınlattı

Yüzlerce yıllık tarih unutulmadı

Savaş büyüyor

Tarihin defterinin ak kağıtları

kızıla bürünüyor

Zaferin adı altın harflerle yazılıyor

Yani sözün kısası

Ak sakallı ak saçlı "ermiş"

Mahçup olmadınız, anlaşıldınız

Malatya Hapishanesi, 1996

Şiir

Beton Gibi!

Burjuvanın biri doktora gider. Doktor,
burjuvayı tepeden tırnağa kontrol ettikten
sonra teşhisini bir bir sıralar:"Karnında su
toplanıyor. Adelelerinde kireçlenme var.
Böbreklerinde kum var. Kanında da demir
fazla..."

Burjuva şaşırarak: “Desene  beton gi-
biyim" der.

Fıkra

Hamur yoğurmak istemeyen, beş gün un
elermiş. 

Yunan Atasözü

Ata Sözü

Göze Göz, Dişe Diş

Misilleme; aynı biçimde kötülük yapıp öç
alma, kötülüğü yapandan acısını çıkarma.
"Düşmanla artık göze göz, dişe diş mü-
cadele edilecektir."

Deyim

Babai İsyanı, Anadolu'da ilk örgütlü, planlı ve bilinçli halk
hareketi olmuştur aynı zamanda. Babailik tarikatının kuru-
cusu, Horasan'dan Anadolu'ya gelen ve Amasya'ya yer-
leşen, Baba İlyas adlı bir Alevi şeyhidir. Ancak Babailiği
bir halk hareketine dönüştüren, Baba İshak'tır. Baba İshak,
hayatını çobanlıkla kazanan mütevazı biridir. Ama bir bilge
gibi doğruları anlatır muritlerine, halka. Böylelikle
Türkmenler arasında Veli diye kabul görmeye başlar. Ve o
"Veli'nin, Baba İshak'ın görüşlerini benimseyenler için;
Selçuklu’nun zulmünden, onun gösterdiği yoldan giderek
kurtulacağına inanan binlerce kişi için o bir kahramandır,
önderdir, kurtarıcıdır. Baba İshak, halka, uğradıkları
haksızlıkları, sömürüyü, zulmü ve talancı Selçuklu
sömürücülerinin ahlaksızlıklarını anlatır hep ve tüm insan-
ların eşit olduğunu, halkın sömürüldüğünü öğretir...

Özgürlüğün yolu Selçuklu'yu yıkmaktan ve yeni bir
düzen kurmaktan geçiyordur. Ve Baba İshak, Türk-
menler’e, Kürtler’e, Hıristiyanlar’a kurtuluşun yolu-
nu gösterir: Ve tarih 3 Ağustos 1239'u gösterirken; 50

bin Babai, Selçukluya karşı ayaklanmış! Öfke ve isyan
ateşi karşısında, Selçuklu’nun kaleleri birer birer düşmüş.

BABAİ AYAKLANMASI



“Tüm yoksul mahalleler bizimdir! Tüm yoksul
mahalleler bizimle özgürleşecekler! Çeteler halka
hesap vermekten kaçamayacaklardır! Devlet destekli
çeteler halka saldırmaktan vazgeçecek! Çetelere karşı
on yıllardır verdiğimiz mücadeleyi bugün de veriyor,
bedel ödüyoruz”

Hasan Ferit GEDİK

28 Eylül - 04 Ekim

Elmas YALÇIN, Fuat ERDOĞAN, 

İsmet ERDOĞAN:

28 Eylül 1994’te İstanbul Beşiktaş’ta bulunan
Arzum Kafe’de polis tarafından katledildiler. Üçü de
Devrimci İşçi Hareketi Komitesi’nde yer alan dev-

rimcilerdi.

Elmas YALÇIN, 1960 Sivas Divriği
doğumludur. 1978-79’da lise yıllarında
devrimci oldu. 1986’da İstanbul’da ör-
gütlü mücadelede yerini aldı.
BEMSEN’in kurucularındandı. 

Fuat ERDOĞAN,
1962 Denizli Acıpayam
Dedebağı Köyü doğum-

ludur. Hukuk Fakültesi öğrencisiyken
mücadeleye katıldı. Avukat olarak dü-

zenin değil, halkın ada-
letinin temsilcisi oldu.

İsmet ERDOĞAN,
1968 Sivas Yıldızeli doğumludur.
Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrenci-
siyken mücadeleye katıldı. 1990’da
İstanbul Belediyesi’nde atölye şefi olarak
mücadelesini sürdürdü.

Hasan Ferit GEDİK:

İstanbul Gülsuyu mahallesinde uyuş-
turucu çetelerine karşı verilen mücadelede
polis destekli uyuşturucu çetelerinin saldırısı
sonucunda 30 Eylül 2013’de şehit düştü.
28 Eylül günü Halk Cephesi tarafından
İstanbul Gülsuyu’nda yozlaşmaya karşı bir
yürüyüş düzenlendi. Bu eylemde çeteler

Halk Cephelilerin üzerine ateş açtı. Ertesi gün, 29 Eylül’de
Halk Cepheliler saldırıyı protesto ederken polis destekli
çeteler bu sefer arabayla gelip kitleyi arkadan tarayıp
kaçtılar. Bu saldırıda Hasan Ferit Gedik’in kafasına 4,
boynuna 1 ve sırtına 1 kurşun isabet etti. Kaldırıldığı
hastanede 30 Eylül’ün ilk saatlerinde şehit düştü.
Uyuşturucuya karşı mücadelede bayrağımız oldu.

Hasan Ferit Gedik

Elmas Yalçın

Fuat Erdoğan

İsmet Erdoğan

Makbule SÜRMELİ:

28 Eylül 1992 gecesi, İçerenköy’de
bulunduğu evde kuşatıldığında çatışarak
şehit düştü. 1966 Muş Varto doğumlu
Makbule, Ankara Cebeci Sağlık Meslek
Lisesi’nde mücadeleye katıldı. 89 1
Mayısı’nda tutsak düştü. Tahliyesinden
sonra Türk Hemşireler Derneği’nde ça-

lıştı. ‘90 ortalarından itibaren farklı görevler üstlendi.

Makbule Sürmeli

Ayşe BAŞTİMUR: 

1967 Balıkesir-Bigadiç doğumludur.
1987’de örgütlü ilişkiler içinde yer aldı.
Türk Hemşireler Derneği’nde  görevler
üstlendi. Mücadele içinde çeşitli görevler
üstlendikten sonra, 92’de tutsak düştü.
F Tiplerine karşı, Çanakkale 1. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yer aldı. 19 Aralık

Katliamı’nı, zorla müdahale işkencesini yaşadı. Tahliye
sonrası, direnişini dışarıda Özlem Durakcan'la yan
yana sürdürdü. 28 Eylül 2001’de ölümsüzleşti.

Ayşe Baştimur

Özlem DURAKCAN:

1982 Çorum doğumludur. Lisenin ilk
yıllarından itibaren mücadele içinde yer
aldı. 1996’dan başlayarak, tüm 1 Mayıslar’da,
Newrozlar’da, 8 Martlar’da kavganın içinde
oldu. Ülkemizde Gençlik dergisinde muha-
birlik yaptı. TAYAD'ın düzenlediği eylemlerin
çoğunda yer aldı. Ve nihayetinde "Bu ülkede

zulüm varsa, direniş de var" diyerek ölüme yattı. Tutuklu
Aileleri Bülteni Ankara Temsilciliği’nde başladığı direnişte
28 Eylül 2001’de ölümsüzleşti.

Özlen Durakcan

Mehmet BAŞBAĞ:

1979 Dersim Pertek doğumludur. ‘84
Ölüm Orucu şehidimiz Haydar Başbağ’ın
yeğeniydi. Devrimcilerin içinde, şehitleri-
mizin mirasıyla büyüdü. 1997 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gemi
Mühendisliği bölümünü kazandı. Dev-
Genç’liydi. En son Karadeniz Bölge Komitesi

içinde yer alıyordu. Aranır duruma düşmesi nedeniyle,
silahlı birliklerimizde istihdam edildi. 4 Ekim 2011'de
Yunanistan’ın Selanik kentinde, bulunduğu ortamdaki pat-
layıcının kaza ile patlaması sonucunda şehit düştü.

Mehmet Başbağ

Yüksel GENÇ:

Devrimci bir görevi yerine getirirken
28 Eylül 1980’de silahının ateş alması so-
nucu aramızdan ayrıldı.

Yüksel Genç



Fatma SÜZEN, Kayhan TAZEOĞLU:

29 Eylül 1992’de İstanbul Beylerbeyi’de bulundukları
üssün ölüm mangaları tarafından kuşatılması üzerine,
üslerini, SDB savaşçılarına yaraşır bir tarzda savunarak
şehit düştüler.

Fatma SÜZEN, 1972 Konya/Akşehir doğumluydu.
Yoksul bir emekçi ailenin kızı olarak,
Manisa'da büyüdü. Mücadeleyle 9 Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
öğrencisi iken, dernek çalışmaları sıra-
sında tanıştı. Ve Dev-Genç'li oldu. '91
Mayıs'ından itibaren yeraltına geçti. '92
başında SDB savaşçısı olarak görev

aldı. 

Kayhan TAZEOĞLU, 1970
Bayburt doğumludur. Kayhan, yoksul
bir emekçi ailenin çocuğuydu. Mesleği
elektronikçilikti. Yaşamı hep çalışmakla
geçti. '89 sonunda devrimci mücadeleyle
tanıştı. '90 1 Mayıs'ında gözaltına alındı.
İşkencecilerle ilk karşı karşıya gelişinde
onları yenilgiye uğrattı. Giderek daha

çok, daha güç görevler üstlendi. Eğitim sürecinden
sonra SDB'li oldu.

Fatma Süzen

Kayhan Tazeoğlu

Derya Devrim Ağırman, Mustafa İşeri, Salih
Çınar, Sebahattin Yavuz, Songül Koçyiğit:

29 Eylül 2004’te Tokat İli Yağmurlu Beldesi kırsal
alanında gerillalarla oligarşinin askeri güçleri arasında
çıkan çatışmada şehit düştüler. Bir görev nedeniyle
bölgede bulunan Cephe üyesi, Çorap Emekçileri
Derneği (ÇEM-DER) başkanı Salih Çınar ise sağ ya-
kalandıktan sonra infaz edildi. Uzun yıllar boyunca
dağlarda tüm zorluklara göğüs gererek devrim ve sos-
yalizm bayrağını taşıdılar. Umudu büyüttüler
Karadeniz’in yoksul köylerinde. Dört gerilla, yılların
tecrübesiyle, sınıf kinleriyle, devrimci coşkularıyla
direndiler. Songül Koçyiğit 11 yıl, Sebahattin Yavuz
10 yıl, Mustafa İşeri 10 yıl, Derya Devrim Ağırman

ise 6 yıldır dağlardaydılar.

Sebahattin Yavuz, 1973 doğumlu-
dur. Aslen Erzincan-Kemahlı olup, Tokat
Almus İlçesi Mescit Köyü’nde doğup
büyüdü. 1990 başlarında mücadeleye
katıldı.

Songül Koçyiğit,
1973'te Sivas Ulaş İlçesi,
Kurtlukaya Köyü’nde

doğdu. 1991’de örgütlü mücadeleye,
Eylül 1993'te gerillaya katıldı.

Mustafa İşeri,
1971'de Tokat'a bağlı Almus İlçesinin
Durudere Köyü’nde doğdu. Mücadeleye
1989’da Küçükarmutlu'da başladı. 1994
Kasım’ında gerillaya katıldı.

Derya Devrim Ağırman, 1981
İstanbul doğumludur. 16 yaşındayken
devrimci harekete sempati duymaya

başladı. 17 yaşında dağ-
larda savaşçı oldu.

Salih Çınar, Tokat Almus İlçesinin
Kınıklı Köyü’nde doğdu. 1998’den bu
yana mücadele içindeydi. Çorap
Emekçileri Derneği’nin (ÇEMDER)
başkanıydı.

Sebahattin Yavuz

Songül Koçyiğit

Mustafa İşeri

D. Devrim Ağırman

Salih Çınar

Hasan Veli AŞIKÇI:

1977'den itibaren devrimci hareketin
Balat, Fener, Ayvansaray Bölgesi'ndeki
çalışmalarında yer aldı. 12 Eylül sonrası
Kabakoz ve Metris Hapishaneleri'nde
kaldı. Tahliyesinden sonra da mücade-
lesini sürdürdü. 29 Eylül 1987'de has-
talığı sonucu aramızdan ayrıldı.

Hasan Veli Aşıkçı

Rıdvan SANCAR:

1956 Mardin Nusaybin doğumludur.
Devrimci Sol'un yaratılmasına katılan
kadrolardan biriydi. Beyazıt Dev-Genç
Komitesi’nde yer almıştı. 12 Eylül
Cuntası'na karşı direnişi örgütleyen
Devrimci Sol kadrolarındandı. 2 Ekim
1980'de cuntaya karşı gerçekleştirilecek

bir eylemin hazırlıkları sırasında, elindeki bombanın
patlaması sonucu şehit düştü.

Rıdvan Sancar

Ömer Faruk BAYRAKTAR:

1960 doğumludur. İstanbul
Serencebey'de 2 Ekim 1979'da faşistler
tarafından katledildi.

Ömer F. Bayraktar

F. Yılmaz GÜVEN:

1959 doğumludur. 1 Ekim 1979'da
İstanbul Bahçelievler'de faşistlerle çıkan
bir çatışmada bıçaklanarak katledildi.

F. Yılmaz Güven



Songül Koçyiğit'in Ablası 
Kiraz KAÇAR: 

“Çocuklarımız Onların İsmiyle,
Onların Direnişlerini Dinleyerek
Büyüyecekler”

Songül çok iyi bir insandı. Bütün insanları
severdi ve onlara yardım etmek isterdi. Köylülerin
tarlasına, harmamına yardım ederdi. 

Çok duygusaldı, bir karıncayı bile incitmezdi.
“Sen nasıl gerilla olacaksın?” derdim. O da, “bu
başka, böceklerin kime ne zararı var, düşmana
karşı aynı merhameti göstermeyeceğim” derdi.
Küçük yaşta çalışarak başlayarak ailemize destek
oldu. Bu duygusallığının yanında, çok cesaretli ve
hırslıydı. Öyle ki; daha devrimcileri tanımadan
önce bile hep bu düzene karşı kin duyar, yoksullu-
ğumuzun sebebi olan zenginlerden nefretini dile
getirir. Hep hesap sormak gerektiğini söylerdi. Bir
de sözünü hiç sakınmadan söylerdi. 

Diyebilirim ki Songül'ün gençliğinin ilk yılları
Devrimci Solcuları aramakla geçti. Biz köyden
Sivas’a göçtükten sonra ilk işi bu oldu. Bir gün se-
vinçle eve dönüp onları bulduğunu söylediğinde
sevinci görülmeye değerdi. 

Gerillaya gitmek istediğini söylerdi. Ancak ge-
rillanın bu zulüm düzenine bu yoksulluk düzenine
son vereceğine inanıyordu. Birlikte şehit düştükleri
Sebahattin Yavuz'u tanıdıktan sonra artık onun için
gerillaya gitmek, hayatında gerçekleşmesini istediği

tek hayal haline gelmişti. 

Kardeşim olduğu için
insanın içi yanıyor. Ama
sadece o değil Sebahattin
ve diğer yoldaşların ölümü
de acı veriyor. 4 yıldır sü-
ren ölüm orucunda şehit
düşen arkadaşların ölümün-
de de aynı acıyı yaşıyorum.
Ama bu ölüm karşısında be-
nim en büyük tesellim onun bir
kahraman olarak şehit düşmesidir.
İsterdim ki, daha uzun yılar mücadele etsin, devrimi
görsün. Ama o hep doğru bildiği gibi yaşadı, doğru
bildikleri için savaştı ve onun için öldü. Gurur du-
yuyoruz. 10 yıl gerillada kaldı. Birçok zorlukla
karşılaştığına inanıyorum. Buna rağmen yılmadı,
ihanet etmedi, başımızı dik tuttu. Eğer yılgınlaşsaydı,
biz ailesi olarak başımız dik olamazdık. Ancak
şimdi acı çekiyor olsak da, başımız dik, alnımız
ak. 

Devlet onlardan, cenazelerinden ve hatta mezar
taşlarından korkuyor. Cesetlerine işkence yapacak
kadar alçaklaşıyorlar. Ama onlar ölerek bitmezler.
Herkes bir gün ölecek. Ancak Songül böyle bir
ölümle tarihe adını yazdırdı. Herkes artık onları ta-
nıyor. Böyle anlamlı ve kahramanca bir şehitlikten
dolayı artık onlarca çocuk onların isimleriyle ve
onların direnişleriyle büyüyecek, böylesi bir karde-
şimin olması kadar büyük bir gurur olamaz. Onun
uğruna canını verdiği davasını sürdürenler hep
olacak, bu mücadele mutlaka başarıya ulaşacak.

Anıları Mirasımız

Rotası çizilmemiş gemiye
yardım etmez hiçbir rüzgar
Oysa rota çizildi mi bir kez
Asılmak gerek küreklere
Dinliyoruz
kah işin zorluğunu aşarak
kah sevinçten ve efkardan coşarak

Bağırıyoruz!
Bu gemi güneşe ulaşacak!

Özlem Durakcan

Arkadaşımız, Dostumuz   
Mücessem Bahçetepe’yi

Kaybettik
Dostumuz Mücessem

Bahçetepe (Duran) hayatını
kaybetmiştir. Londra’da ya-
şayan Mücessem arkadaşımız
5 aylık hamileydi. 11 Eylül’de
evinde ölü olarak bulunmuş-
tur. Adli tıp  raporuna göre
beyin kanaması yüzünden
hayatını kaybetmiştir.

İngiltere Halk Cephesi
olarak, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.

İngiltere Halk Cephesi



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

-Hayallerimiz, düşlerimiz bizimdir.

Umudumuzun büyüdüğü yerde, 

devrimciler düşlerinin ayak izlerini

takip ederlermiş... 

-Hayal gücü çok önemlidir. 

Hayal etmesini bilmeyen geleceği kuramaz. 

-Hayallerimiz ve Yaratıcılık 

Heyecan ve cürettir... 

Eylemlerimizde tüm yaratıcılığımızı

kullanmalıyız. 
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“2 Dakikada”* Çete Aklanır, Katil Saklanır! 
Çete-Polis-Yargı İşbirliğiyle; 

Katiller Devrimcilere, Halka Saldırmaya Devam Ediyor!

Adaletsiz Zulüm Düzeninde Adaletsiz Zulüm Düzeninde 
Adaleti Biz Sağlayalım!Adaleti Biz Sağlayalım!

AKP Soyuyor, Yeni Baskı Yasaları Çıkarıyor... 
Çeteleriyle, Polisleriyle, Halkı Katlediyor, 

Yargı da Katilleri Aklıyor!

Pisliği, Çürüyeni, Halka Karşı Olan Her Şeyi Yok Etmek İçin;

Adalet İsteyelimAdalet İsteyelim

*Çetelerin telefon dinlemesinden: “... ya bu olayı senin yaptığını söylüyorlar 
gel 2 dakikada  ifadeni alalım...”

Cepheli 24 Şehidiyle Onurlu Gazi Halkı  
Yeni Direniş Gelenekleri Yaratıyor!

KATİLLERİMİZİ MAHALLELERİMİZE 

SOKMAYACAK, ÇETESİNE, POLİSİNE
KARŞI HALKIMIZLA DİRENECEĞİZ!


