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6 Ekim günü Sarıgazi’de, sol örgütlerin Kobane Kat-
liamı’nı protesto etmek için yaptığı eyleme polis sal-
dırısı üzerine Cepheliler, mahallelerini savunmak
için barikatlarını kurdu. 

7 Ekim akşamı ise yaşanan katliamla birlikte ma-
hallede polisin estirdiği teröre karşı solun örgütledi-
ği bir korsan eylem kararı vardı. Cephe de bu eyleme
destek vererek, Demokrasi Caddesi’nde barikatlarını
kurup ateşe verdi.  Yaklaşık 100 kişilik kitlesiyle ça-
tışmayı sürdüren Cepheliler, akrepleri ve tomalarına
rağmen polisin kaymakamlığa sıkışmasıyla bu kez be-
lediye binasına yöneldiler. Burada caddeyi trafiğe ke-
serek barikatlarını kurdular. 

Cephelilerin saldırısıyla belediye binasından hare-
ket edemez hale gelen AKP’nin katil polisleri mahal-
leyi gaza boğdular. 1 saate yakın caddeyi kuşatan Cep-
helileri halk alkışlarla ve sloganlarla destekledi.  “Di-
ren Kobane Parti Cephe Seninle”, “Kobane Hal-
kı Yalnız Değildir!” sloganları atıldı. Burada 2 po-

lis yaralandı.

8 Ekim günü ise polis bu kez Sarıgazi sokakların-
da akreplerle gezerek terör estirmeye çalıştı, insanla-
rı gözaltına alarak işkence yaptı.

9 Ekim akşamı polisin bu terörüne ve ülkemizde ve
Kobane’de yaşanan katliamlara karşı Cepheliler bir kez
daha korsan eylem yaptı. “Kobane Katliamının
Hesabını Soracağız-CEPHE” imzalı pankartlarıyla
Demokrasi Caddesi’ne çıkan Cepheliler, 1 saat boyun-
ca sloganlarla ve ajitasyonlarla halka yapılan katliam-
ların hiçbirinin cevapsız kalmayacağını, bu katliam-
ların hesabını devrimcilerin, Cepheliler’in soracağı-
nı anlattılar. Demokrasi Caddesi’nde Cepheliler’i al-
kışlarla karşılayan halk, Cepheliler’in sloganlarına gür
bir şekilde eşlik ederek direnişe destek verdiğini
gösterdi. Cepheliler, polisin mahallede elini kolunu sal-
layarak rahatça dolaşamayacağını, gözaltı terörüne izin
vermeyeceklerini gösterdiler.

Katil IŞİD ve İşbirlikçi AKP’den
Hesap Soracağız

Sarıgazi’de Kobani eylemi Beyazıt’ta Dev-Genç’in Eylemi



İİ ç i n d e k i l e r
39 Ülkemizde Gençlik:

Dev-Genç 45 Yaşında!
45. yılın coşkusuyla faşizmin
YÖK’üne karşı 6 Kasım
boykot komitelerini kuralım!

43 Düzene Dönen Düşmana Döner:
Direnmeyen çürür,
savaşmayan ölür!

46 Tarihimizden Öğreniyoruz:
20 Ekim 2000 Büyük Direniş,
Anadolu topraklarından
devrim umudunu asla
bitiremeyeceksiniz!

48 Unutmayacağız, affetmeyeceğiz!

49 Halkın ekmeğidir adalet...

50 Daha fazla çalışacak,

umudun sesini daha fazla
insana ulaştıracağız!

53 Avrupa’da Yürüyüş: Direnen

Kobane halkının yanındayız!

55  Anadolu Gençlik:
Irk nedir? Bir ırkı belirleyen
nedir? Irkçılığa karşı nasıl
bir mücadele?

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun

59 Öğretmenimiz...

21 Uyuşturucu, kapitalist
devletlerin halka karşı
kullandığı savaş aracıdır!

23 10 Soruda: Liseliler kimdir?
Nasıl örgütleyeceğiz!

26 Devrimci İşçi Hareketi:
En değerli maden emektir!

29 Halkın Mühendis
Mimarları: Emperyalizmin
çıkarları için verilen
eğitime karşı Mühendislik
Mimarlık Meclisleri’nde
birleşelim!

31 Sanatçıyız Biz: Güçlü ve
haklı olan biziz, Sanat
Meclisi’nde örgütlenelim!

33 Bu Halk Bu Vatan Bizim
Kahrolsun Emperyalizm:
Toprağımın insanı

36 Liseliyiz Biz: Ailelerimize
devrimciliğin güzelliğini
kendi yaşamımızla
göstermeliyiz!

37 Kavgaya davet ediyoruz tüm

Liseli Dev-Genç’lileri!

7 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
IŞİD saldırısını protesto
etmek provokasyon değil,
meşru haktır!

9 DHKC: AKP’den katliamların
hesabını soracağız!

11 Halkın Hukuk Bürosu:
AKP’nin valileri varken
sıkıyönetime gerek yok!

12 Susmayacağız! Saldırılarınız
IŞİD’e desteğin kanıtıdır!

14 Cepheliler hesap soruyor!

16 Halkın Örgütlü Gücüyle
Birleşmiş Devrimci
Şiddet Yenilmez:
Faşizmin şiddetine karşı
devrimci şiddet haklı,

meşru ve zorunludur! 

19 Devrimci Okul:
Halk meclisleri - 4 

4 AKP ülkemizi emperyalizmin
kontra eğitim kampı yapıyor!
Anadolu toprakları
emperyalizmin savaş
karargahı değildir!

Emperyalistler ve İşbirlikçileri
Ülkemizden Defolun!

Ülkemizde Gençlik



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a
Amerikan Başkan Yardımcısı Joe
Biden, IŞİD’e karşı Koalisyon Gücü
oluşturmak için toplanan Ameri-
ka’daki NATO toplantısında açıkça
talimat verip “MUHALİF GÜÇLE-
RE EKİP VE EKİPMAN VERİN”
demişti. 

AKP, Amerikan uşaklığında kusur
etmeyeceğini ispatlamak için söy-
lemde ne söylerse söylesin hızla tali-
matların gereğini yerine getirmektedir. 

Meclisten hızla Irak-Suriye tez-
keresi çıkartıldı. 

Amerikan politikalarının önünde
hiçbir engel yok... 

Amerikan Başkanı Barack Oba-
ma’nın açıkladığı 4 aşamalı savaş
planında “Esad ve IŞİD karşıtı mu-
haliflerin eğitilip donatılması” söy-
leniyordu. EĞİT-DONAT projesi
hızla gündeme getirildi... 

Suriye’deki “Ilımlı Muhalifler”
Türkiye’de eğitilip silah ve techizatla
donatılacak ve tekrar gönderilip IŞİD
ve Esad iktidarına karşı savaştırılacak. 

IŞİD buradaki Suriye devletine
saldırmanın ve “Ilımlı Muhalif” de-
dikleri işbirlikçilerin bir kontra faa-
liyeti için eğitilmesini meşrulaştırmak
için kullanılan piyondur. 

Sadece Irak ve Suriye’yi değil,
bütün olarak Ortadoğu’yu yeniden
şekillendirmeye çalışıyorlar. IŞİD’in
katliamları, kafa kesmeleri, kadınlara

tecavüz etmeleri buna meşruluk ze-
mini yaratmak için kullanılıyor. 

AKP Üsleri Açıyor, 
Topraklarımızı 
Emperyalistlerin 
Ortadoğu’ya Saldırı 
Merkezi Haline 
Getiriyor!

Topraklarımızın 35 milyon met-
rekaresi Amerika ve NATO’nun de-
netiminde üs ve tesislerle dolu...
Şimdi bu üslerden kalkan uçaklar
Irak’ta, Suriye’de halkların üzerine
bombalar yağdıracak. 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
Susan Rice, "Türkiye, toprakların-
daki tesislerin Suriye ve Irak faali-
yetlerinde kullanılabileceğini bil-
dirdi" diyerek memnuniyetini açık-
ladı. 

AKP’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ise "Şu an itibariyle (Su-
riyeli ılımlı muhalifleri) eğit ve donat
projesi kapsamında ABD ile bazı
konularda hemfikiriz. İncirlik veya
başka bir konuyla ilgili şu anda ve-
rilmiş bir karar yok" dedi.

AKP’nin Dışişleri Bakanı yalan
söylüyor. Amerika kullanacağız de-
mişse uşakların “hayır kullandırt-
mayız” diyebilme iradesi yoktur.

AKP, dışta tam bir uşaklık poli-
tikası sürdürürken içerde emperya-
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lizme kafa tutan, onlara “kendi şart-
larını” dayatan, kabul etmezlerse
“rest” çeken bir iktidar olarak gös-
termek istiyor. Topraklarımızın 35
milyon metrekaresi her zaman Ame-
rika ve NATO’nun hizmetinde, fakat
onlar sanki “Türkiye’nin şartlarının
kabul edildiği bir pazarlık sonucu
açılmış” gibi göstermek istiyorlar.
Halkı yalanlarla kandırıyorlar. 

Gerçek şudur: Ortadoğu’da bizi
istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, diyor.
Topraklarımızın 35 milyon metre-
karesi emperyalistlerin hizmetindedir. 

Bir ay önce Amerika’nın İncirlik’i
değil de Irak Kürdistan’ında bir hava
üssü yapıp orayı kullanacağı haberleri
basında çıkınca “terk edilmiş bir uşak”
psikolojisi içinde IŞİD’e karşı açıkla-
malarında da 180 derece ters döndü. 

AKP, Ülkemizi 
Ortadoğu’nun 
Honduras’ı, Panama’sı 
Yapmak İstiyor!

Honduras Latin Amerika’da
112,090 kilometre kare yüzölçümü
ve 6.5  milyon nüfusu ile  ABD’nin
Latin Amerika’daki devrimci hare-
ketleri bastırmak için üs olarak kul-
landığı kontrgerilla eğitim merkezidir.
Latin Amerika’da yüz binlerce insanın
katledildiği katliamlar, darbeler, iş-
kenceler ABD’nin Honduras’taki
kontrgerilla eğitim merkezlerinde
planlanmış ve buralarda eğitilen kont-
ralar tarafından yapılmıştır. 

1823’te Meksika İmparatorluğu
yıkılınca 1838'de Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Nikaragua ve Kosta
Rika adı ile günümüzde olduğu gibi
beş ayrı bağımsız devlet kuruldu.

Honduras, “Muz Cumhuriyetleri”
kavramının içini dolduran Latin Ame-
rika devletlerinin başında gelir. 

ABD tekeli olan United Fruit
Company, iki meyve (muz) şirketinin
birleşmesiyle 1899 yılında kuruldu.
Aynı yıl şirket Honduras'taki yedi şir-
keti bünyesine kattı. Şirket giderek
büyüdü ve pek çok yerde "devlet
içinde devlet" oldu. Örneğin, 1901'de
Guetamala'nın posta idaresini devraldı.
1912 yılında Honduras'da demiryolları

inşa etti ve yan şirketleriyle demiryolları
sistemini yönetti. Bunların karşılığında
Honduras'ta 70.000'i demiryollarının
inşası karşılığında olmak üzere 150.000
hektardan fazla toprak bağışı elde etti.
Benzer uygulamalar başka ülkelerde
de yapıldı ve ortaya devasa topraklara
hükmeden, yerlileri acımasızca köle
gibi çalıştıran, hükümetler kurup
hükümetler deviren büyük bir şirketler
imparatorluğu çıktı. Bu devletlerin or-
duları dev şirketlerin emrine girdi. 

ABD Honduras ve 
Panama’da  Kurduğu 
Kontra Eğitim 
Kamplarında Eğittiği 
Kontraları Bütün Latin 
Amerika’daki Devrimci 
Mücadeleleri Bastırmak 
İçin Kullandı!

ABD, Honduras’ta hükümet po-
litikaları zaman zaman tekellerin çı-
karlarına ters düştüğü için 1903,
1907, 1911, 1912, 1919,1924, 1925
ve 1980 olmak üzere tam 8 kez
askeri müdahalelerde bulundu...  Hon-
duras özellikle 1950’lerden sonra di-
ğer Latin Amerika ülkelerindeki dev-
rimci mücadeleleri bastırmak için
ABD’nin kontra eğitim merkezi ha-
line getirildi. 

ABD, Şili, Paraguay, Brezilya,
Bolivya, Uruguay, Arjantin, Venezu-
ella, Panama, Haiti, Nikaragua, Gua-
temala, El Salvador, Granada, Ko-
lombiya, Küba, Meksika, Peru, gibi
ülkelerde  devrimci mücadeleyi en-
gellemek için askeri darbeler tezgah-
ladı. Faşist diktatörleri iktidara getirdi.
Her ülkenin işbirlikçilerini Haiti’de
kurduğu kontra eğitim kamplarında
eğiterek bu ülkeler içinde kontra faa-
liyetler örgütledi. Bu kontraların da
doğrudan katıldığı savaşta yüz binlerce
Latin Amerikalı katledi.

1954 yılında CIA, ABD’nin Uni-
ted Fruit Company'ne ait toprakları
millileştiren demokratik yollarla se-
çilmiş Başkan Jacobo Arbenz Guz-
mani Hükümeti’ni askeri darbe ile
düşürdü. Darbe, Guatemala’da 40
yıl süren bir faşist diktatörlük döne-

mini başlattı. CIA’nın organize ettiği
askeri cunta ve onun takipçileri ta-
rafından Haiti’de eğitilen paralı kontra
ölüm mangaları ile ülkede 30 yıl
içinde 100.000 kişi öldü. 

1981 yılında ABD Başkanı Regan
yönetimi Honduras'ta eski Somoza
diktatörlüğünün Ulusal Muhafızla-
rından oluşan ücretli bir ordu oluş-
turdu. Böylece kontra adı verilen pa-
ralı askerler ordusu Nikaragua’da
Sandinista hükümetini devirme te-
şebbüslerine başladı. Bunların eğitimi
ve tüm masrafları Amerika tarafından
finanse ediliyordu. 

Nikaragua, 1984 yılında yapılan
seçimlerde Sandinist Ulusal Kurtuluş
Cephesi (FSLN) oyların %67'sini
kazandı. 1985’de dönemin Regan yö-
netimi "Nikaragua, ABD'nin güven-
liğini tehdit ediyor" gerekçesiyle, San-
dinista hükümetine karşı bir ticaret
ambargosu uygulamaya başladı. Ni-
karagua’da, El Salvador’da Haiti’de
eğitilen kontralarla onbinlerce Latin
Amerikalı bu dönemde katledildi... 

1986’da (Lahey Adalet Divanı)
Amerika'yı Nikaragua'ya karşı
yürüttüğü savaş ve terör eylemleri
nedeni ile yargıladı ve haksız buldu.
ABD'nin Nikaragua'ya tazminat öde-
mesine karar verdi. ABD, kararları
kabul etmedi. Aynı zamanda mah-
kemenin biçtiği değer olan 12 milyar
pound değerindeki tazminatı ödemeyi
reddetti.

1987’de beş Orta Amerika ülke-
sinin başkanları tarafından Sandinista
hükümeti ile kontralar arasındaki
görüşmeleri başlatan Contadora An-
laşması imzalandı.

1981-1990’da ABD destekli kont-
ra savaşı sonucunda 30.000 insan
öldü.

1990’da 22.000 kontra, 125.000
ordu mensubu terhis edildi.

ABD’nin Panama’da 
Kontrgerilla 
Akademisi: “Scholl of 
Americos”

ABD’nin kontrgerillaya yaptığı en
büyük yardım kontrgerillaya bir aka-
demi tahsis etmesi oldu? Okul, 1946’da
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Panama’da komünizme karşı müca-
dele için kuruldu.  “Scholl of Ame-
ricos” ya da “Amerika’nın Okulu”...
ABD son 50 yıldır bu okullarda Latin
Amerikalı subayları eğitmekte, dün-
yanın görmüş olduğu en kanlı dikta-
törler, cellatlar ve işkenceciler hep
bu okulun mezunları arasında yer al-
maktadır. Varlığı hep reddedilen bu
okul, artık gizlenemeyecek bir noktaya
gelince ABD bu okulu kapattığını

açıklamak zorunda kaldı. 

Sonuç olarak ABD, Honduras’ta
ve Panama’da kurduğu kontra eğitim
üslerini bütün olarak Latin Amerika
ülkelerindeki devrimci mücadeleleri
bastırmak için kullandı. 

Şimdi aynı şeyi Türkiye’de
“EĞİT-DONAT” projesi altında ku-
ruyor. 

Basında çıkan açıklamalara göre
ilk başta Suriye’deki “Ilımlı Mu-
halefet” dedikleri dinci örgütlerden
2 bin kişi Isparta Eğridir Dağ Ko-
mando Eğitim Kampı’nda eğitile-
cek, donatılacak ve Suriye’de em-
peryalistlerin isteği doğrultusunda
kontra katliamlar yapacak... Burada
yetiştirilen kontralar sadece Suriye’de
değil bütün olarak Ortadoğu’da em-
peryalistler nereyi karıştırmak isti-
yorlarsa orada kullanılacaklar.

Anadolu Toprakları 
Emperyalizmin Savaş 
Karargahı Değildir!

İşbirlikçi AKP emperyalistlerin
“Arap Baharı” adı altında Suriye’ye
saldırılarının başından beri toprak-
larımızı Suriyeli işbirlikçilerin eğitim
kampı olarak kullandı. Topraklarımız
IŞİD, El Nusra gibi kafa kesen iş-
birlikçi örgütlerin eğitim kampı ola-
rak kullanıldı. 

Daha önce de Isparta Eğridir Dağ
Komando Eğitim Kampı Afganistanlı
1564, Somalili 110, Libyalı 300 iş-
birlikçi kontranın eğitimi için kulla-
nıldı. 

Afganistan’da da, Libya’da da,
Somali’de de emperyalistler bu kont-
ralar aracılığıyla halkları katletmeye
devam ediyor. 

Şimdi de EĞİT-DONAT projesi
kapsamında Suriyeli ve Iraklı işbir-
likçiler eğitilecek. 

Halkımız, Müslüman, Hristiyan,
Şii, Sünni, Alevi, Kürt, Arap, Türk-
men... bütün halklar kardeştir... 

Ortadoğu’da akan kan emperya-
listlerin çıkarları için akıtılmaktadır. 

Ortadoğu, Ortadoğu halklarının-
dır. Suriye halkları nasıl yaşayacak-
larına kendileri karar verir... 

Emperyalistler ve işbirlikçi AKP

iktidarı EĞİT-DONAT projesi ile
Ortadoğu halklarını katletmek için
Anadolu topraklarını Ortadoğu’nun
Honduras’ı yapmak istiyor. 

Amerikan ve NATO üs ve tesisleri
ile emperyalistlerin Ortadoğu halk-
larına karşı savaş karargahı olarak
kullanılmak isteniyor. 

Anadolu toprakları emperyalist-
lerin savaş karargahı değildir. 

Anadolu toprakları, emperyalist-
lere ve işbirlikçilerine karşı ulusal
kurtuluş savaşı verilmiş, emperya-
listlerin defedildiği topraklardır. 

Anadolu toprakları emperyalist-
lere ve işbirlikçi faşist iktidarlara
karşı 44 yıldır direnen devrimcilerin
vatanıdır. 

Topraklarımızın emperyalistlere
savaş karargahı yapılmasına izin
vermeyeceğiz. Emperyalistler ve iş-
birlikçileri ülkemizden defolup gi-
dene kadar hedefimiz olacaktır. 

EMPERYALİSTLER ÜLKE-
MİZDEN DEFOLUN!

ORTADOĞU, ORTADOĞU
HALKLARININDIR!

KAHROLSUN EMPERYALİST-
LER VE İŞBİRLİKÇİLERİ! 

YAŞASIN ANADOLU İHTİLA-
LİNİN ÖNCÜ SAVŞÇISI CEPHE-
LİLER!

Milliyetçiliğin gözü kördür. Çıkmazdadır, faydacı,
benmerkezcidir. Yaşadığı ideolojik bunalım nedeniyle
dostunu düşmanını karıştırmıştır. Düzenle uzlaşmak,
rüştünü ispat etmek için onlarca kez devrimcilere öldürme
kastıyla saldırmıştır. Bu çıkmazı devam etmektedir

2 Ekim’de Dev-Genç'liler Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi önünde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını yapmak
için masa açıtılar. Masaya gelen Kürt milliyetçileri Dev-
Genç’lileri burada masa açamayacaklarını söyleyerek
tehdit etti. Dev-Genç'liler devrimcilerin keyfi dayatmalara
boyun eğmeyeceğini, ne olursa olsun Edebiyat Fakültesi
önünde çalışma yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Bir süre sonra Kürt milliyetçileri 20-25 kişi gelerek Dev-
Genç'lilere saldırdılar, yerlerde tekmeleyip, yumruk attılar.

Masayı kaldırıp dergileri yırtıp, masadan Berkin Elvan
pankartını çıkardılar. Yaşanan olay boyunca Dev-Genç'liler,
Kürt milliyetçilerine yönelik bir şiddet eyleminde bulun-
madı. Dev-Genç'liler bu saldırıdan sonra tekrar masalarını
kurdular. Masanın açılmasından kısa bir süre sonra,
masaya gelip tekrar saldırdılar. Dev-Genç'liler masanın
önünde kol kola girip masalarını savundular. Kürt milli-
yetçileri “size bu okulda çalışma yapmaya izin vermeye-
ceğiz“ diyerek saldırdı. Bu saldırıya direnerek karşılık
verdiler. Dev-Genç'lilere üçüncü kez saldırarak yaka
paça yerlerde sürükleyerek Yürüyüş Dergisi, Boran Ya-
yınları’nın kitaplarını, Berkin Elvan pankartını, flamayı
alarak Edebiyat Fakültesi önünden çıkardılar. Dev-
Genç'liler eşyalarını YDG-H’lılardan geri aldı.

Kürt Milliyetçileri Kobane’de Yaşananlara Rağmen
Hala Düşmanlarıyla Uzlaşmak İçin Devrimcilere Saldırıyor!

Yürüyüş
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Geçen hafta 7 Ekim’de başlayan
IŞİD’in Kobane’ye saldırılarını pro-
testo eylemlerinde üç gün içinde
40’ın üzerinde insan öldü. 

Katliamlarla halkı sindiremeyen
AKP, Kürdistan’ın Batman, Diyar-
bakır, Muş, Siirt, Van, Mardin illeri
ve birçok ilçesinde 'ikinci bir emre'
kadar “sokağa çıkma yasağı” ilan
etti.

AKP’nin tüm terörüne rağmen
halk yeni katliamlar pahasına sokağa
çıktı. İlerleyen günlerde polis saldı-
rıları ve çıkan çatışmalarda ölü sayı-
sı 40’ı aştı. 

Direnmek Provokasyon 
Değil Meşru Haktır!

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin
beslemesi IŞİD Suriye’de Kürt hal-
kının yaşadığı Kobane’yi işgal etmek
için günlerdir saldırıyor. IŞİD’in iş-
gal ettiği yerlerde halka nasıl dav-
randığı yaptığı katliamlardan, kelle
kesmesinden, kadınlara tecavüzlerden,
genç kızları cariye olarak alıp  sat-
malarından biliniyor...

IŞİD’in saldırılarına karşı diren-
mek meşrudur. Direnen Kobane hal-
kını desteklemek, saldırıları protesto
etmek meşrudur. 

AKP, sözde IŞİD’e karşı oluştu-
rulan koalisyon ülkelerinin içindedir
fakat el altından ikiyüzlüce IŞİD’i des-
teklemeye  devam ediyor. Bu iki
yüzlülük bütün emperyalistler  için ge-
çerlidir. Tank, top, füze gibi ağır si-
lahlar kullanan IŞİD’e her türlü silah
ve mühimmad’ı veren IŞİD’e karşı sa-
vaştığını söyleyen emperyalistler ve
işbirlikçileridir. 

IŞİD’i Kobane’nin üzerine süren

emperyalistler ve işbirlikçileridir.

Halkın IŞİD’e , emperyalistlere ve
işbirlikçilerine tepki göstermesi, pro-
testo etmesi halklı ve meşrudur. 

HDP Eşbaşkanı Selahattin De-
mirtaş IŞİD’in saldırılarını ve
AKP’nin Kürt halkının Kobene’ye
desteğini engellemesini protesto et-
mek için Kürt halkını alanlara çık-
maya çağırdı. 

Selahattin Demirtaş’ın çağrısına
“misliyle cevap veririz” diyen AKP eli
satırlı, palalı, pompalı tüfekli faşist-
lerini de devreye sokarak saldırdı.  So-
nuç; HÜDA-PAR’lılar ve Bingöl’deki
polislerle birlikte 40’ın üzerinde ölü... 

AKP bunun sorumlusu olarak ‘so-
kağa çağrı yaptı’ diye Selahattin De-
mirtaş’ı buldu. 

AKP’nin suçlaması üzerine HDP
apar toprar eylemlerin ikinci günün-
de Diyarbakır’a giderek halkı “su-
kunet”e çağırdı. 

HDP, DTK ve BDP Eş Genel
Başkanlarının ortak katıldıkları açık-
lamada Selahattin Demirtaş, “Bizler
hem ülke içinde, hem de dışında
halklarımıza yönelen tehdidi Hü-
kümet ile birlikte çalışarak bertaraf
etmek istiyoruz” dedi. 

Selahattin Demirtaş’a soruyoruz;
“Halka yönelen tehditi hükümet ile
birlikte çalışarak bertaraf etmek” is-
tiyorsanız halkı alanlara kimi protesto
etmek için çağırdınız? 

IŞİD’e el altından yardım eden,
IŞİD’i Kobane’de Kürt halkının üze-
rine salan AKP değil mi? 

“Kobane düştü düşecek”diye
dört gözle Kobane’nin IŞİD tarafın-
dan işgal edilmesini bekleyen Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan değil

mi? 

HDP’nin Diyarbakır’da halkı su-
kunete çağırdığında en az 22 kişi po-
lisin saldırıları ve AKP’nin eli satır-
lı, pompalı tüfekli faşistleri ile çıkan
çatışmalarda yaşamını yitirmişti. 

Bunları katleden AKP değil mi?
“Hükümet ile birlikte çalışarak”
neyi nasıl çözeceksiniz. 

IŞİD’in saldırılarını ve AKP’yi
Kobane’ye desteği engellediği için
halkı sokaklara çağıran siz değil mi-
siniz?

Faşist AKP 40’ın üzerinde insanı
katlederken halkı “sukunete” çağır-
mak, “hükümetle birlikte çalışmak”
ne oluyor? 

Selahattin Demirtaş açıklamada,
“Bu kaotik ortamda hem Kobane'yi
yalnız ve sahipsiz bırakmayacak,
hem provokasyona zemin sunmaya-
cak, hem çözüm sürecini ayakta tu-
tacak, hem de halklarımızı saldırı-
lardan koruyacak sağduyulu politi-
kalar oluşturmak zorundayız"

Ne demek “kaotik ortam?”

Halkın direnişi “provokasyon”
mu oluyor? O zaman niye halkı so-
kaklara çağırıyorsunuz? Hükümet ile
birlikte kime karşı çalışacaksınız?
Kim katletti bu insanları? 

Halkı “Provokasyon” 
Diyerek “Sükunet”e 
Çağırmak Faşizmi 
Meşrulaştırmaktır!

HDP, Diyarbakır’da bu çağrıyı
yaparken Kürdistan’ın 6 il ve çok sa-
yıda ilçesinde ikinci bir emre kadar
“sokağa çıkma yasağı” sürüyordu.
HDP heyeti solonda bu açıklamayı ya-
parken Diyarbakır sokakları asker-
lerle, polislerle, tanklarla, panzerler-
le, TOMA’larla doluydu. AKP’nin sal-
dırıları, katliamları sürüyordu. 

12 Eylül faşist cuntasından 32
yıl sonra ilk kez sokağa çıkma yasa-
ğı ilan edildi. HDP’nin açıklamasın-
da buna ilişkin tek bir kelime yok...
“Provokasyona zemin sunmak” de-
mek, AKP’nin katliamları sürerken
halka DİRENMEYİN demektir. 

Halka AKP’nin sokağa çıkma ya-

KÜRT HALKI EMPERYALİZME VE 
OLİGARŞİYE MAHKUM DEĞİLDİR!
IŞİD Saldırısını Protesto Etmek

Provokasyon Değil Meşru Haktır!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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sağına uyun, evinizden dışarı çıkma-
yın demektir. 

Nitekim HDP, AKP’nin sokağa
çıkma yasağına tek bir ses çıkartma-
mış ve halkın yasağa uymasına ça-
lışmıştır. Sokağa çıkan halk, Kürt mil-
liyetçi hareketin bu tavrına rağmen
çıkmıştır. 

Kobane’de emperyalistler ve iş-
birlikçileri tarafından IŞİD kullanı-
larak  Kürt halkı üzerinden emper-
yalist politikalar hayata geçirilmeye
çalışılıyor. 

Kürt halkının bunu her türlü araç
ve yöntemle protesto etmesi, saldırı-
lara karşı direnmesi provokasyon de-
ğil, en meşru hakkıdır. 

HDP, Kürt halkının en meşru di-
renme hakkını “provokasyona ze-
min sunmamak” adına mahkum edi-
yor. 

Halka “provokasyona zemin sun-
mayın” diyerek faşizmin sokağa çık-
ma yasağını meşrulaştırıyor. 

Yaptıkları çağrıda “Hiç kimse hiç
bir yerde birbirine karşı asla şidde-
te başvurmamalı, şiddet araçlarını
kullanmamalıdır" diyor Demirtaş... 

Faşizmin saldırıları karşısında
halkın direnmesi, şiddet eylemleriy-
le saldırılara cevap vermesi suç değil,
meşru direnme ve kendini savunma
hakkıdır. 

Kürt Halkı Ne AKP’ye 
Ne de Emperyalizme 
Mahkum Değildir!

Ancak Kürt milliyetçi hareket
Emperyalizme ve işbirlikçi AKP ik-
tidarına mahkum olmuştur. 

Kürt halkı şunu bilmelidir;

Emperyalistler hiçbir halkın kur-
tuluşunu sağlayamaz... Dünyayı kan-
gölüne çeviren emperyalistlerdir. Bu-
gün IŞİD’i yaratan da, Irak’ta, Suri-
ye’de Kürt halkının üzerine süren de
emperyalistler ve işbirlikçileridir. 

Emperyalistler IŞİD’in yaptığı
katliamlar üzerinden “kurtarıcı
rolü”ne sığınarak Ortadoğu’ya yapa-
cağı saldırıları meşrulaştırmak istiyor.
IŞİD’de Kürt halkı da emperyalist po-
litikaların hayat bulması için kulla-

nılmaktadır. 

AKP ile çalışarak ne içte ne de dış-
ta Kürt halkının hiçbir sorununu çö-
zemezsiniz. Suriye’de Rojava’yı yak-
mak isteyen, Kobane’nin düşmesini
dört gözle bekleyen AKP’dir.

Bütün bunları Kürt milliyetçi ha-
reket de bilmektedir. Fakat buna rağ-
men AKP’nin politikaları ne olursa ol-
sun, AKP ne kadar saldırgan olursa ol-
sun, ne kadar katliam yaparsa yapsın
emperyalizme ve oligarşiye BAKIN
BİZ ZARARLI DEĞİLİZ, BİZİM
ÇIKARLARIMIZ ORTAKTIR Bİ-
ZİMLE UZLAŞIN diye kendilerini
kanıtlamaya çalışıyorlar. 

Kürt milliyetçi hareket emperya-
lizmle ve oligarşiyle uzlaşmaktan
başka yol görmüyorlar... Kürt milli-
yetçi hareket tüm umutlarını emper-
yalizmle ve oligarşiyle uzlaşmaya
bağlamıştır. Oligarşiyle uzlaşmanın
dışında bir “çözüm” görememektedir.

Ve artık bunu AKP iktidarı çok iyi
biliyor ve Kürt milliyetçi hareketin za-
man zaman yaptığı “çözüm biter” tü-
ründen tehditlerini çiddiye bile al-
mıyor... Onun için “Kandil”in teh-
ditlerine “misliyle cevap verilecektir”
diyor. 

En son protestolarda 35 kişinin
katledilmesi Kürt milliyetçi hareke-
tin tehditlerine “misliyle” cevap ve-
rilmesidir. 

Protesto eylemlerinde 35 kişinin
katledilmesi bir ilktir. Kürt milliyet-
çi hareket 35 kişinin adını bile an-
mıyor. Sessiz sedasız cenazeler kal-
dırıldı. 

Kürt halkının öfkesi bizzat Öcalan
tarafından susturuluyor... 

Öcalan da, HDP de AKP’nin kat-
liamlarından, faşist teröründen hesap
sormak yerine AKP’nin faşist politi-
kalarına hizmet eden açıklamalar ya-

pıyorlar.

Bizzat Abdullah Öcalan “provo-
kasyonlara gelmeyin” diye yazılı
mesaj göndererek halkı “sukunet”e
çağırdı. Öcalan tarafından da halkın
direnişi “provokasyon” olarak de-
ğerlendirildi.  

AKP’nin sokağa çıkma yasağını
direnişi büyüterek boşa çıkartmak
yerine halk “sukunete” çağrılarak 32
yıl sonra ilan edilen sokağa çıkma ya-
sağı meşrulaştırıldı. 

Halkın meşru, direnme hakkı mah-
kum edilerek AKP’nin faşit terör ya-
salarını çıkartmasına gerekçe yaratıldı. 

Bingöl’deki polise yönelik ey-
lemden hemen sonra AKP, “misliyle
yanıt verilecektir” diyerek infaz emri
verdi. Eylemden iki saat sonra 5 kişi
katledip “bu alçakları iki saat içinde
bulup hak ettikleri cezayı verdik” diye
açıklama yaptı... 

Ortada 5 kişinin açıkça infaz edil-
mesi var. Öcalan Selahattin Demir-
taş’a gönderdiği mesajda şöyle diyor:
“KCK yönetiminin de sürecin önünü
açacak tedbirleri alarak, gösteri yapan
grupların şiddet kullanmamaları çağ-
rısını tekrar yapmalarını, silahlı ey-
lemleri ciddiyetle soruşturmaları-
nı ve önüne geçecek tedbirleri alma-
larını, tansiyonu düşürecek şekilde
bir gayret içinde olmalarını diliyo-
ruz.” 

AKP’nin katliamlarına, terörüne
tek bir kelime yok. AKP’nin infazla-
rı meşrulaştırılıyor. Bunun nedeni
Kürt milliyetçilerin politikasızlığı-
dır. Oligarşiye mahkum olmuşlardır. 

Kürt halkı oligarşiye de, emper-
yalizme mahkum değildir. Yüzünü
devrimcilere dönmelidir. Ezilen dün-
ya halklarına dönmelidir.

Yürüyüş
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Kamu düzenini tesiste
tereddüt göstermeyiz. Kamu düzeni her ne suretle
olursa olsun sağlanacaktır. Bütün güvenlik birimlerine
talimat verilmiştir” dedi… 

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 10 Ekim tarihinde
yaptığı açıklamaya göre 7 Ekim Salı günü başlayan
IŞİD’ın Kobane’de Kürt halkına yönelik işgal ve katliam
saldırılarını protesto eylemlerine yapılan saldırılar ve
çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı Diyarbakır’da 8, Mar-
din’de 5, Siirt’te 5, Antep’te 4, Bingöl’de 4, Van, Muş,
Batman, İzmir, İstanbul ve Adana’da birer kişi olmak
üzere toplam 32 kişi… 11 Ekim tarihi itibariyle ölenlerin
sıyısı 31’den 35’e çıktı... Katledilenlerin sayısı artmaya
devam ediyor. Ölümlerin dışında 231 kişi yaralandı.
1024 kişi gözaltına alındı, 58 kişi tutuklandı... 

Bunca katliam, bunca terör AKP’nin Başbakanı
Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla faşist düzeni “tesis
etmek” için yapılmıştır. 35 kişinin katledilmesinin so-
rumlusu AKP’dir. 

32 Yıl Sonra İlk Kez
Sıkıyönetim İlan Edildi!

Günlerdir tam bir terör estiriliyor… Asker ve polis
değil sadece terör estiren… Haziran Ayaklanması’nda
ortaya çıkan AKP’nin eli palalı, satırlı, sopalı paramiliter
güçleri  de polislerle birlikte saldırıyor.

35 Kişinin Katillerini Bulmak İçin 
Kılını Kıpırdatmayan AKP 
Bingöl’de İki Polis Vuruldu Diye 5 Kişiyi İnfaz Etti!

7 Ekim’den 9 Ekim’e kadar süren eylemlere yapılan
saldırılarda  onlarca kişi katledildi. AKP onlarca kişinin
faillerini bulmak için kılını bile  kıpırdatmadı. Tam
tersine protesto hakkını kullanan halkımıza saldırmaya

terör estirmeye devam ediyor. 

Hak, Hukuk, Adalet Yok! Bu Ülkenin 
Başbakanı İnfaz Emri Veriyor!

9 Ekim Perşembe günü Bingöl’de bir polis otosuna
yapılan silahlı eylemden sonra Başbakan dahil AKP
adına yapılan tüm açıklamalarda “misliyle cevap verile-
cektir” denildi.  

Katledilen onlarca kişinin failini bulmak için kılını
kıpırdatmayan AKP  ölen iki polis için Bingöl’de sıkı-
yönetim ilan etti… Şehrin bütün giriş çıkışları tutuldu.
Yüzlerce polis ve askerle havadan, karadan terör estirildi. 

AKP’nin “misliyle cevap verilecektir” açıklamasından
2 saat sonra polislere ateş açan kişiler olduğu söylenen 5
kişiden 4’ü otomobilin içinde, yaralı yakalanan bir kişi
de hastaneye götürülürken yolda katledildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu bir gün sonra yaptığı
açıklamada “misliyle cevap verilecektir demiştik, iki
saat içinde bulup hak ettiği cezayı verdik” dedi.

HALKIMIZ! BU NASIL DEVLET? BİR SUÇ VAR-
SA BİLE ONUN YASALARDA BİR KARŞILIĞI VAR-
DIR... CEZAYI VERECEK OLAN DA MAHKEME-
LERDİR! 

BU DEVLETİN BAŞBAKANI KENDİNİ MAH-
KEMELERİN YERİNE KOYUP ÖLÜM CEZASI VE-
RİYOR VE İNFAZINI EMREDİYOR! 

HALKIMIZ! 
BAŞBAKANIN ÖLÜM KARARI VE İNFAZ EMRİ

VERDİĞİ BİR ÜLKEDE HİÇ KİMSENİN CAN GÜ-
VENLİĞİ YOKTUR…

35 Kişinin katledilmesi ve sanki hiçbir şey olmamış
gibi bu devletin kayıtsız kalmasının başka türlü izahı

Kürdistan’daki IŞİD Protestolarında 
35 Kişi Katledildi!

Katliamın Sorumlusu AKP’dir!

AKP’DEN KATLİAMLARIN HESABINI 
SORACAĞIZ!

TTarih: 12 Ekim 2014                            Açıklama: 436
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yoktur. Bu devlet tarafından can güvenliğimiz gasp edil-
miştir... 

AKP, eli palalı faşist köpeklerini de halkın üzerine
saldı… Hem de ellerinde sadece satırlar ve palalar,
sopalar yok, pompalı tüfek, tabanca gibi silahlar da
vererek salıyorlar halkın üstüne...

Benim faşist düzenime karşı çıkarsanız her şeyi
yaparım diyor AKP…

AKP’NİN ASKERİNE, POLİSİNE, FAŞİST KÖ-
PEKLERİNE KARŞI KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ
ANCAK KENDİMİZ ALABİLİRİZ…

AKP’nin faşist terörüne karşı kendimizi korumak
için SİLAHLANMAKTAN VE ÖRGÜTLENMEK-
TEN başka yol yoktur. 

SİLAHLANIN! 

ÖRGÜTLENİN! 
AKP’NİN KATLİAMLARININ HESABINI SOR-

MAK İÇİN CEPHE SAFLARINDA BİRLEŞİN!

AKP’DEN KÜRT HALKIMIZA YÖNELİK KAT-
LİAMLARININ HESABINI SORACAĞIZ!

KÜRT HALKIMIZ, KATLİAMLARIN HESABINI
SORMAK İÇİN CEPHE SAFLARINDA ÖRGÜTLE-
NİN!  

KAHROLSUN EMPERYALİZM! KAHROLSUN
IŞİD VE İŞBİRLİKÇİ KATİL AKP İKTİDARI!

YAŞASIN FAŞİZME KARŞI TÜRK, KÜRT EZİLEN
HALKLARIN ONURLU DİRENİŞİ!

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!       

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

Ezidi Halkının Katili ABD
ve AKP’dir!

Halk Cepheliler 8 Ekim günü,
Ezidi halkına yardım için Silopi’ye
neden gittiklerini duyurmak için, İs-
tanbul Cevahir Alışveriş Merkezi
önünde eylem yaptı. Eylemde yapılan
açıklamada; “Ezidi halkının yanında
olmak, Amerika’ya ve AKP’ye karşı
mücadele etmektir. Çünkü bu tab-
lonun sorumlusu onlardır.” denildi.
Kısa bir süre önce Silopi’ye yardım
götüren Halk Cepheliler, yine halktan
topladıkları yardım malzemelerini
Ezidi halkının yaşadığı Silopi’ye
götüreceklerini ilan ettiler.

☆☆
Emperyalizme Karşı
Halkların En Büyük
Silahı; Dayanışmadır!

Halk Cepheliler 9 Ekim’de, 7 ki-
şilik bir heyet oluşturarak Ezidi hal-
kıyla dayanışmak için Silopi’ye yola
çıktı. Kışlık giyecek, ayakkabı, kuru
bakliyat, çocuk elbiseleri ve sağlık
malzemeleriyle yola çıkan heyette-
kiler, Erzincan İl Jandarma Komu-
tanlığı tarafından yolu kesilerek göz-

altına alındı. Halk
Cephesi konuyla
ilgili açıklama ya-
parak, dayanışma
ve sahiplenmeden
korkanların korkularını büyütmeye
devam edeceklerini ve Ezidi halkıyla
olan dayanışmalarının engelleneme-
yeceğini ifade ettiler. Gözaltına alı-
nanların isimleri şöyledir: Engin
Kara, ilhan Çalakoğlu, Özkan Yıl-
maz, Selda Bulut, Yakup Görmez,
Baran Ejder, Mürşit Sargut…

☆
Erzincan'da
Faşist Saldırı Girişimi!

Ezidi halkı ile dayanışma için Si-
lopi'ye yardım götüren Halk Cepheliler
gözaltına alındıkları akşam serbest bı-
rakılırken, yardım malzemelerine jan-
darma tarafından el konuldu. Halk
Cepheliler, 9 Ekim günü akşam saat-
lerinde Erzincan Cumhuriyet Mey-
danı'nda yaptıkları açıklamada yaşa-
dıklarını anlattılar. Yapılan eylemin
ardından Eğitim Sen binasına gelerek
bekleyen Halk Cepheliler’in bulunduğu
binanın etrafı polis ve sivil faşistler
tarafından sarıldı. Katil polis utanma-
dan, devrimcileri binanın arka tara-

fından kaçırmak istedi. Halk Cepheliler,
' Biz gizli saklı kaçacak bir iş yapmı-
yoruz. Bizi bırakın da binayı saran
faşistleri, topladıklarınızı dağıtın' di-
yerek polisin oyununu bozdu.

☆
Erzincan Valiliği El
Koyduğu Eşyalarımızı
Geri Vermelidir!

10 Ekim günü Silopi’ye Ezidi
halkına götürülecek yardım kolilerine
valilik tarafından el konulmuştu. 15
Ekim günü Halk Cephesi bir açıklama
yaparak, “Biz Halk Cepheliyiz. Sab-
rımızı, öfkemizi sınamayın. Gözaltı-
larınız, linçleriniz, ağzı salya akan
itleriniz, bugün git yarın gel diye
önümüze koyduğunuz bürokrasicilik
oyunlarınız bizi yıldıramaz. Yoksul
halkımızla birlikte topladığımız da-
yanışma amaçlı Silopi’ ye götürece-
ğimiz erzakları size bırakmayacağız.
Onların hepsinde halkımızın emeği,
alınteri vardır. Gasp ettiğiniz eşyala-
rımızı derhal geri verin” denildi.

Yürüyüş
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Ezidi Halkının Yanına
Gidiyoruz!

Erzincan



Geçtiğimiz hafta IŞİD’in Kobanê
halkına saldırılarının ardından gelişen
tepki eylemlerinden sonra altı ilde so-
kağa çıkma yasağı ilan edildi. Hü-
kümet halka sokağa çıkmayı yasak-
ladı. Bunu darbelerle hesaplaşacağı-
nı her fırsatta söyleyen AKP yaptı. 

İl valiliklerinin verdiği sokağa
çıkma yasağının yasal dayanağı yok-
tur. İl valilikleri sokağa çıkma yasa-
ğını 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
11/C maddesine dayandırdı. Söz ko-
nusu madde; 

“Madde 11 – A) Vali, il sınırları
içinde bulunan genel ve özel bütün
kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.
Suç işlenmesini önlemek, kamu dü-
zen ve güvenini korumak için gere-
ken tedbirleri alır. Bu maksatla dev-
letin genel ve özel kolluk kuvvetlerini
istihdam eder, bu teşkilat amir ve me-
murları vali tarafından verilen emir-
leri derhal yerine getirmekle yü-
kümlüdür.

C) İl sınırları içinde huzur ve gü-
venliğin, kişi dokunulmazlığının, ta-
sarrufa müteaallik emniyetin, kamu
esenliğinin sağlanması ve önleyici
kolluk yetkisi valinin ödev ve gö-
revlerindendir. 

Bunları sağlamak için vali gereken
karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alı-
nan ve ilan olunan karar ve tedbirle-
re uymayanlar hakkında 66. madde
hükmü uygulanır” şeklindedir. 

İl valisinin kolluk kuvvetlerine
emir verme ve tedbir aldırma yetkisi-
ni düzenleyen bu maddede halka emir
verme yetkisi yoktur. Hele halkın,
bütününe uygulanan ve bir hakkı hür-
riyeti tamamen yok eden bir uygula-
ma tanımı da söz konusu değildir. 

Sokağa çıkma yasağının metnine
baktığınızda bir askeri emirle karşı
karşıya olduğunuzu görürsünüz.

İkinci bir emre kadar sokağa
çıkmayı yasaklamak hukukdışıdır.
Bir tedbirin ne kadar süre ile geçerli

olacağı ve eğer olacaksa uzatma sü-
releri mutlaka belirtilmek zorundadır.
Bir kez daha söylemek gerekirse Di-
yarbakır, Mardin, Van gibi il ve il-
çelerde ilan edilen sokağa çıkma ya-
sağı hukuka aykırı olduğu gibi ya-
saya da aykırıdır. 

Sokağa çıkma yasağının yeri ne-
rededir onu da söyleyelim. 1971 ta-
rihli Sıkıyönetim Kanunu’na bakar-
sanız şunları göreceksiniz; 

Madde 3/l. “Sokağa çıkmayı ka-
yıtlamak ve yasaklamak ve gerekti-
ğinde sivil savunma tedbirlerinin tü-
münü veya bir kısmını aldırmak;” 

Belirtilen yasağı koyma yetkisi sı-
kıyönetim komutanlığına verilmiştir. 

Yine benzer şekilde 2935 sayılı
Olağanüstü Hal Kanunu’nunda da so-
kağa çıkmayı sınırlayan hüküm bu-
lunmaktadır. 

AKP devleti tüm yetki ve güçle-
rini tek elde toplamıştır. Görülüyor ki
sokağa çıkmayı ikinci bir emre kadar
yasaklayan il valileri kendileri varken
sıkıyönetime, darbeye, olağanüstü
hal ilanına falan gerek görmüyor.
Böylece faşizmin uygulamalarını giz-
lemeyi düşünüyorlar. Oysa tam da bu-
rada biz faşizmin kurumsallaşmış
olduğu gerçeğini görüyoruz. 

Diyarbakır Valiliği diyor ki; ‘Şeh-
rimizin huzuru, vatandaşlarımızın
can ve mal güvenliği bakımından
sokağa çıkma yasağına uyulması bü-
yük önem arz etmektedir.’ Bu cüm-
le sokağa çıkarsan can güvenliğin gi-
der anlamını taşımaktadır ve bir teh-
dittir. Ne kadar ciddi bir tehdit oldu-
ğunu da katledilen 22 kişi bize gös-
teriyor. 

Huzur ve güven ortamı sağlanana
kadar süreceği söylenen yasak bazı
yerlerde kaldırıldı. AKP’nin valileri
şimdi orada huzur ve güvenin tesis
edildiğini düşünüyorlar. Kendi top-
raklarında doymayan, iş bulamayan,
toprağını ekemeyen, dilini konuşa-

mayan ve kendi kaderini tayin etme-
si engellenen Kürt halkının şimdi de
Kobanê’deki kardeşlerinin katledil-
mesini sessiz sessiz izlemesi bekle-
niyor. Eğer sessiz kalırsa huzur ve gü-
ven ortamı geri gelecek yasaklar kal-
dırılacak öyle mi? Açık ki AKP nin
valilerinin kastettiği kendi huzur ve
güvenlikleridir. Yoksa Kürt halkının
ne huzuru ne de güvenliği zaten yok-
tur. 

AKP halka isteğiniz nedir neden
böyle tepki gösteriyorsunuz mesele
neyse çözelim demez, diyemez. Çün-
kü halkın çıkarlarını değil sermaye-
nin çıkarlarını gözeten bir devletin hü-
kümetidir. İşbirlikçi sermayenin çıkarı
Esad iktidarının devrilmesindeyse
bunun için gereken her şeyi yapa-
caktır. Sermaye Kobanê’de IŞİD ege-
menliğini gerekli görüyorsa çekin-
cesiz olarak IŞİD’i besleyecektir. O
sermayenin çıkarı karşısında katle-
dilen, vatanlarından edilen Kürt hal-
kını karşılaştırmaz bile. Bölge halkı-
nın açık ve kesin iradesine rağmen
halka karşı politikalar yürütecektir.
Eğer tepki ile karşılaşırsa da doğası
gereği hemen terör uygulayacaktır.
Faşizm bu devletin doğasıdır. 

Öte yandan 32 yıl sonra ilk defa
görülen sokağa çıkma yasağı karşı-
sında halkımızın doğal direnmesinin
dışında siyasi bir karşı koyuş olma-
dığını söyleyebiliriz. Baronun yasal
itirazının dışında bölgedeki etkili si-
yasi güç HDP’nin bir karşı koyuşu ol-
madı. 

İlan edilen sokağa çıkma yasağı
kararlarına uymak faşizmin uygula-
malarını meşrulaştırmak demektir ve
bundan sonra AKP’nin her başı sı-
kıştığında sokağa çıkma yasağı koy-
ması sonucunu doğurur. Oysa hem
yasa hem hukuk dışı olan bu uygu-
lama karşısında mutlaka kararı etki-
siz hale getiren bir tavır alınmalıdır.
Karar gayrımeşrudur ve tanınmama-
lıdır. 

Halkın 
Hukuk
Bürosu

AAKP’nin Valileri Varken
Sıkıyönetim İlan Etmeye

Gerek Kalmadı!

116 KASIM BOYKOT KOMİTELERİNİ KURALIM!
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İSTANBUL
Şişli: Halk Cepheliler 10 Ekim’de

Kobane’de yaşanan katliama ve halk
düşmanı AKP’nin Kürdistan’daki kat-
liamını protesto etmek için Şişli Camii
önünden Taksim’e yürümek istediler.
Eyleme saatler varken her tarafı ka-
patan polisin yığınak yaptığı görüldü.
Halk düşmanlarının yürütmemesine
Halk Cepheliler; slogan atıp, yüksek
sesle  AKP’nin IŞİD’i desteklediğini,
Kürt halkının kurtuluşunun Ameri-
ka’ya karşı mücadeleden geçtiğini
anlattılar. 80 kişinin katıldığı yarım
saatlik otuma eylemi sonrası, Halk
Cepheliler kol kola kenetlenerek Tak-
sim’e doğru yürüyüşe başladı. Polisin
saldırı tehdidine karşı Halk Cepheliler
polis barikatına yüklendi. Çembere
alınan Halk Cepheliler'e biber gazı
ve çok yakın mesafeden plastik mer-
milerin sıkıldığı görüldü. Çember
içine alınan Halk Cepheliler uzun
süre direndi, çemberdekilerin bir
kısmı yüklenip çıktı, kalanlar işken-
ceyle gözaltına alındı. Polis kuşat-
masını yaran kitle, gözaltına alınan
yoldaşlarının hesabını sormak için
Şişli Cevahir Otel’in olduğu yeri mo-
lotoflarıyla ateşe verdi. 50 kişi Şiş-
li’den Okmeydanı’na doğru çekilerek
molotoflarla sokakları ateşe verdiler.
Okmeydanı’na kadar sloganlarla yü-
rüyen Cepheliler'e ilk saldırı Okmey-
danı girişinde akrep aracından sıkılan
gaz bombası ile başladı. Okmeydanı
sokaklarında gece yarısına dek süren
çatışmalarda ise 7 kişi işkenceyle
gözaltına alındı. Cephelilere Okmey-
danı sokaklarında gaz  fişekleri hedef
alınarak sıkıldı. Bir kişi plastik mer-

miyle gözünden yaralandı. Gaz kap-
sülüyle çeşitli yerlerinden yaralananlar
oldu. Şişli’de gözaltına alınan 32
Halk Cepheli'den sabaha doğru çocuk
şubeden bırakılanlar oldu. 

Beyazıt: Günlerdir Kürdistan’dan
başlayarak ülkenin dört bir yanında
IŞİD terörünü protesto etmek isteyen
halka gaz bombaları, tazyikli su,
hatta gerçek mermilerle saldıran katil
polis 13 Ekim günü İstanbul Beya-
zıt’ta eylem yapan Dev-Genç'lilere
saldırdı. IŞİD terörünü protesto etmek
isteyen Dev-Genç’lilere saldıran
AKP’nin katil polisleri 21 Dev-
Genç'liyi gözaltına aldı.

Sarıgazi: 6 Ekim günü sol ör-
gütlerin Kobane katliamını protesto
etmek için yaptığı eyleme polis sal-
dırısı üzerine Cepheliler, mahalleyi
savunmak için barikatlar kurdu. 7
Ekim'de de mahallede polisin estirdiği
teröre karşı örgütlenen ortak korsan
eyleme Cephe de destek verdi. 8 ve
9 Ekim günü polisin terörüne ve ül-
kede ve Kobane’de yaşanan katli-
amlara karşı Cepheliler bir kez daha
korsan eylem yaptı. Sloganlarla ve
ajitasyonlarla halka yapılan katliam-
ların hiçbirinin cevapsız kalmaya-
cağını, bu katliamların hesabını dev-
rimcilerin, Cepheliler'in soracağını
anlattılar.

Halk Cepheliler, emperyalizmin
beslemesi IŞID’in Kobane’de yaptığı
katliamı protesto etmek için 12
Ekim'de Sarıgazi’de duvarlara yazı-
lama yaptılar.

İnönü ve Meclis Mahallesi’nde 9
adet “Kobane'de Direnen Kürt Hal-

kının Yanındayız", "Kobane Katlia-
mının Hesabını Soracağız" yazıla-
maları yapıldı.

Bağcılar: Yenimahalle Yürüyüş
Yolu’na 7 Ekim’de çıkan Cepheliler,
Kobane halkının direnişine destek
amaçlı korsan eylem düzenledi. Bağ-
cılar Asfaltı Caddesi’nde yol trafiğe
kapatılarak halka ajitasyon çekildi.
Cephelilerin 30 kişiyle başlatmış ol-
duğu korsan eylem, direnişin ilerleyen
saatlerinde 100 kişiyi aştı. Polisin
gelmesi üzerine mahalle içlerinde de
barikatlar kuruldu, 2 MOBESE tahrip
edildi.

9 Ekim günü de Kobane eyle-
minde Karanfiller Kültür Merkezi’ne
gaz bombası atılması protesto edildi.
70 kişinin katıldığı eyleme Karanfiller
Kültür Merkezi önünde çekilen ha-
laylarla son buldu. 

Esenyurt: Halk Cephesi 9 Ekim
günü Kobane eylemiyle ilgili bir
açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada:
"HDP-HDK bileşenleri tarafından
7 Ekim'de yapılan eylem içerisinde
Halk Cephesi olarak yer almadık.
Fakat yapılan eyleme polisin sal-
dırması üzerine, devrimci-demokrat
kurumlarla devrimci dayanışma kül-
türümüzün gereği yer aldık. Hede-
fimiz polis saldırısını ve faşist ör-
gütlenmeleri püskürtmek olmuştur.
Bunun dışında yakılan ya da tahrip
edilen araç veya işyerleriyle hiçbir
ilgimiz yoktur. Halka zarar veren
tarzın eylemin meşruluğuna zarar
vermesinin yanında, düşmana pro-
vokasyon yaratma zemini hazırla-
yacağını düşünüyoruz" denildi.  

Saldırılarınız IŞİD’e Desteğinizin Kanıtıdır!
Susmayacağız! 

Ortadoğu’yu Kan Gölüne Çevirenlerden Hesap Soracağız!

Bağcılar Esenyurt Sarıgazi
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Gazi: Gazi Mahallesi'nde 6
Ekim’de AKP’nin katil polisleri
HDP’nin Kobane ile ilgili eylemine
saldırdı. Mahallede terör estiren katil
polislere karşı Halk Cepheliler de
derneğin önünde ve etrafında ma-
halleyi katillerden korudular. Geceye
kadar süren saldırılarda katil polis
mahalleden çekilince Halk Cepheliler
iradi olarak geri çekildi.7 Ekim günü
ise öğle saatlerinden itibaren mahal-
lede derneğin etrafında beklenilmeye
başlandı. Polis gün içinde mahallede
dolaşarak halkı taciz etmeye, tedirgin
etmeye çalıştı. Cepheliler yaklaşık
250 kişiyle karakola yürüdüler.

Alibeyköy: Halk Cepheliler 8
Ekim’de Cengiz Topel, Son Durak
ve Saya Yokuşu mahallesine IŞİD
çetesinin Kobane’de yaptığı katliam
ve saldırıları teşhir etmek için 10
adet afiş asıldı. 7 Ekim günü de ma-
halle esnafına ve Cengiz Topel’de
evlere, Şişli Camii önünde Koba-
ne’yle ilgili yapılacak eylemle ilgili
200 bildiri dağıtıldı.

TAYAD: Kobane’de yaşanılan
katliamları protesto etmek için, 10
Ekim günü Şişli Camii önünde ya-
pılan eyleme polis azgınca saldırmış
ve 50- 60 yaşlarında olan TAYAD'lı-
lardan Nuri Cihanyandı, Melih Işık,
Taylan Eski işkenceyle gözaltına
alındı. TAYAD tarafından yapılan
açıklamada hiçbir saldırının Koba-
ne’ye yapılan desteği engelleyeme-
yeceğini söylediler.   

ANKARA: ODTÜ’de IŞİD’in
Kobane halkına yaptığı katliamlara
ve AKP’nin Kürt halkına yönellik
katliam ve saldırılarına karşı 9
Ekim’de ODTÜ’de dersler boykot
edildi. Kobane ile ilgili 1000 bildiri
dağıtıldı, ODTÜ’nün merkezi yer-
lerine 5 tane A0 boyutunda ozalit,
asıldı. Hazırlık bölümünden başla-
narak  ODTÜ’de yürüyüş yaptıktan
sonra kitle A1 kapısından çıkıp AKP
il binasına yürümek istedi. Ancak
A1 kapısına varan öğrencilerin önünü
kesen polisle çıkan çatışmada, Cep-
heliler en önde çatıştılar.

ESKİŞEHİR: Gültepe Mahal-
lesi’nde 8 Ekim'de Halk Cepheliler
Kobane’ye destek eylemi yaptı. Gül-
tepe Cemevi önünde toplanan Halk
Cepheliler Kobane için önce oturma
eylemi ardından basın açıklaması
yaptı. Eyleme 12 kişi katıldı.

DERSİM: Direnen Kobane hal-
kına destek olmak için Dersim Mer-
kez, Ovacık, Hozat, Pertek ve diğer
ilçelerde 7-8-9 Ekim'de yapılan ey-
lemlere Cepheliler de kızıl maskele-
riyle ve umudun sloganlarıyla katı-
larak faşist AKP’ye ve emperyalistlere
karşı Kürt halkının yanında olduk-
larını gösterdiler. 

AMED: Cepheliler 7 Ekim'de Amed
sokaklarında halkla birlikte Kobane
için AKP'nin eli kanlı polisleriyle ça-
tıştı. AKP ve Hizbullah’la ilgili 9
Ekim'de 5 ayrı yerde ozalitler astılar.

Amed Halk Cephesi, ABD ve
AKP desteğiyle halkın katledilmesini
ve AKP’nin Kobane politikasını teşhir
etmek, halkın hesap sorma bilincini
büyütmek için 9 Ekim günü Kay-
nartepe Mahallesi’nde 500 tane bildiri
dağıttı. Halka çağrı yapılarak katil-
lerden beraber hesap soralım denildi.

15 Ekim’de bir açıklama yaparak;
“Ne Amerika ve AKP’nin beslemesi
IŞİD ne de AKP'nin katil polisi ve
Hizbullah bu halkın mücadele dina-
miklerini ve haklı mücadelesini bi-
tiremez” denildi.

WAN: Halk Cephesi 9 Ekim'de
Kobane Direnişi’yle ilgili bir açıklama
yaptı. Kürdistan'ın her şehrinde di-
renişi desteklemek için eylemlerin
yapıldığını, 6-7 ve 8 Ekim günü ya-
pılan eylemlerde polisin saldırılarıyla
ilgili bilgi verildi.

İZMİR: 12 Ekim’de Karşıyaka
Çarşı’da Halk Cephesi ve Dev-Genç,
IŞİD’in Kobane’deki katliamlarını
protesto için yürüyüş eylemi yaptı.
Karşıyaka İzban önünden İş Bankası
önüne kadar yapılan yürüyüşten sonra
basına açıklama yapıldı.

URFA: Halk Cephesi 14 Ekim’de
bir açıklama yaparak, tüm engelle-
melere rağmen Suruç’a gelen Kobane
halkının yanında olduklarını ve yar-
dımları halka ulaştırdığını belirtti.
Urfa Halk Cephesi, Urfa genelinde
başlattığı yardım kampanyası kap-
samında toplanan yardımların ilk
kısmını bayramdan önce sınırda bek-
leyen Kürt Halkı'na ulaştırdı. Urfa-
Suruç Kobane sınırına götürülen yar-
dımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Bayramın birinci günü ise yine Urfa-
Suruç Kobane sınırına giden Urfa
Halk Cephesi, çatışmaların yaşandığı
noktada, halka destek için bekleyen
kitleyle beraber insan zinciri oluş-
turdu. Halk Cepheliler’in de içinde
bulunduğu insan zinciri, sınırda bir
koridor görevi görerek daha önce
geçişlerine izin verilmeyen Kobane
halkından 5 kişinin Türkiye tarafına
geçmesini sağladı.

Eskişehir Dersim-Ovacık

Dersim-Hozat

İzmir
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Faşist terörün olduğu yerde dev-
rimci şiddet meşrudur. En demokratik
haklarımızın faşist terörle bastırıldığı,
hergün yeni yeni faşist yasaların
çıkarıldığı, adaletin “a”sının olmadığı
ülkemizde halk da kendi adaletini
uygular. Faşizmin terörüne karşı dev-
rimci şiddetle hesap sorar... Cephe
milisleri AKP’nin faşist terörüne her
yerde devrimci şiddet eylemleriyle
cevap verdi.

Cepheliler Polis
Terörüne Korsan
Eylemle Karşılık Verdi

İstanbul Bağcılar’da, 8 Ekim’de
mahalleyi gaza boğan, insanların
üzerine zırhlı araç süren katil polislere,
aynı akşam Cepheliler korsan eylem
yaparak cevap verdi.

Tavukçu Köprü Caddesi’ne çıka-
rak yolu trafiğe kapatan Cepheliler,
barikat kurdular. Yürüyüş Yolu’ndan
mahalleye giren her sokak başını
ateşe veren Cepheliler, güçlü bari-
katları ve sloganları ile halkı direnişe
çağırdı. 1 gün önce tahrip edilen
mobeseler tamamen işlevsiz hale
getirildi. Sonradan YDG-H ve
MKP’nin destek verdiği eylem gece
yarısı iradi olarak bitirildi.

Halk Devrimcilere de
Kurumlarına da
Sahip Çıkıyor!

Bağcılar’daki Karanfiller Kültür

Merkezi’ne 8 Ekim’de katil polisin
gaz atarak saldırmasından sonra
Bağcılar halkı, kültür merkezini sahip-
lendi. 9 Ekim sabahından itibaren
mahalle halkı tarafından kültür mer-
kezinin içindeki gaz kokusunu gider-
mek için bütün eşyalar dışarı çıkarı-
larak yıkandı. Diğer yandan para
toplanıp kırılan camlar takıldı. 

Katil Polisler TAYAD
Çadırına Saldırdı,
Halk Slogan ve
Halaylarıyla, Cepheliler
Silahlarıyla Savundu!

AKP’nin katil polisleri 10 Ekim’de
TAYAD çadırına saldırdı. Kobane’de
yapılan katliama karşı eylem yapanlara
tahammül edemeyen katil polis akrep-
leri, çadırın önünde halay çekenlerin
ortasına biber gazı ve tazyikli su sık-
maya başladı. Polis buna rağmen hal-
kın ve TAYAD’lıların  çadırın önünden
ayrılmadığını görünce çadırdakileri
ve çadırı direk hedef alarak su ve gaz
attı. Şuursuzca saldıran AKP'nin katil
polislerine en güzel cevabı Cephe
Milisleri verdi. Silahlarla çıkan
Cepheliler halkın adaletini Çayan
sokaklarında sağlayarak halk düş-
manlarından hesap sordu.

Bundan Sonra Böyle!
Uyuşturucuya
Savaş Açtık!

6 Ekim’de “Uyuşturucuya Savaş

Açtık-Cephe” yazılı pankartı açarak
Gülsuyu-Gülensu Okul Durağı’ndan
Hasan Ferit Gedik Meydanı’na yürü-
yüşe geçen Cepheliler, meydana gel-
diklerinde, meydana çıkan bütün ara
sokaklara barikatlar kurdular ve pan-
kartlarını astılar. Bu esnada halkın
da yardım etmesiyle barikatlarını
güçlendirdiler. Cephe milisleri mey-
danda güvenlik aldı ve 1 saat süren
eylem boyunca halka hitaben konuş-
malar yaptılar. 

Polisin TOMA ve akreplerle sal-
dırısına karşılık havai fişekler ve
molotoflarla cevap veren Cepheliler
ardından pompalı tüfeklerle ateş açtı-
lar.

Cepheliler
Okmeydanı’nda
Akrep Taradı

Uyuşturucu satıcılarının 4 Ekim’de
Gülsuyu'nda İsmail Doğan’ı şehit
edip kardeşini yaralamasından sonra
Cepheliler, 7 Ekim’de saldırıyı pro-
testo etmek için Okmeydanı'nda akrep
denilen zırhlı aracı taradı. 

Mahallemizde
Ahlaksızlığa İzin
Vermeyeceğiz

Halk Cepheliler 7 Ekim’de Cengiz
Topel Caddesi’nde devriye atarken
bir aracın yoldan geçen kadınlara
laf atan ve sağa sola küfürler eden
ahlaksız bir kişiyi arabadan indirerek

Halkın Örgütlü Gücüyle Birleşmiş Devrimci Şiddet Yenilmez

Cepheliler Hesap SoruyorCepheliler Hesap Soruyor
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sokakta halka teşhir ettiler. Aynı
zamanda arabası taşlanarak mahal-
leden kovuldu.

Amed’de Cepheliler
Umudun Adını
Duvarlara Nakşettiler

Amed Cepheliler 10 Ekim'de
Bağlar-Kaynartepe, Polis Okulu
Mahallesi, Kayapınar-Huzurevleri,
Oryıl Bölgesi ve Cezaevi bölgesinde
duvarlara  “Kobane Halkı Yalnız
Değildir DHKP-C”,  “DHKP-C”,
“CEPHE”; , “Umudun Adı DHKP-
C" sloganlarını nakşettiler.

Silahlarımız
Çetelere ve İşbirlikçilere
Karşı Hiç Susmayacak!

10 Ekim günü İstanbul-Karayolları
Mahallesi’nde, Cepheliler ellerinde
silahlarıyla mahalle halkına çağrı
yapıp duvarlara Cephe imzalı afiş
astılar. Halka yapılan çağrıda halk
düşmanlarını, mahallemizi pislik yuva-
sı haline getiren uyuşturucu satıcılarını,
çetelerin barındıkları dükkânları, evleri
bize bildirin vurgusu yapıldı. Bundan
sonra Karayolları’nda yozlaşmaya,
uyuşturucuya karşı mücadeleyi büyü-
tecekleri, hiçbir suçun cezasız kal-
mayacağı, çetelerden hesap sorulacağı
söylendi. Eylem, konuşmaların ardın-
dan iradi olarak bitirildi.

Armutlu Cephedir
Mücadeledir

Cepheliler tarafından Armutlu
Mahallesi’nde 10 Ekim’de üç ayrı
yere yazılama yapıldı. DHKP ve
DHKC bayrakları çizilerek “Armutlu
Cephe'dir Mücadeledir” yazıldı. “Feda
Savaşçımız İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür”, “DHKP-C” imzalı
yazılama yapıldı. “Hasan Feritlerle
Bir Ordu Kuracağız, Adaleti Biz
Sağlayacağız” “DHKC” yazıldı ve
iki adet Ferit'in resmi yapıldı.

Halkımız Bize Silah ve
İstihbarat Getirin!

Cepheliler, Gazi Mahallesi’nde
silahlı devriye atarak halkın adaletinin
her an uyuşturucu, fuhuş çetelerinin
tepesinde olduğunu, mahallelerini
halk düşmanlarına karşı koruyacak-
larını göstermeye devam ediyorlar.
12 Ekim'de Cepheliler Gazi
Mahallesi’nde silahlarıyla devriye
attılar. Nalbur Durağı’ndan başlaya-
rak, yozlaşmaya, çeteleşmeye, halk
düşmanlarına karşı halktan bilgi iste-
yen ozalitler yapıştırırken polisin sal-
dırısına uğradılar. Cephelilerden gere-
ken cevabı alan halk düşmanı katiller,
arkalarına bakmadan kaçtılar.
Cepheliler durdurdukları araçlarda
uyuşturucu arayarak bir süre daha
mahalle sokaklarında dolaştılar.

Cepheliler sesli çağrı yaparak mahal-
lelerini halk düşmanlarına, uyuşturucu
çetelerine karşı korumaya devam
edeceklerini, dile getirdiler. Halk
düşmanlarından hesap sormak için
halktan istihbarat ve silah isteyen
Cepheliler eylemlerini iradi olarak
bitirdiler.

Halka Yapılan
Saldırıların Hesabını
Misliyle Soracağız!

Cepheliler 14 Ekim günü Çayan
Mahallesi’nde, Şişli’de devrimcilere
yapılan saldırıya misilleme olarak
E5 karayolunu trafiğe kapattılar.
Daha sonra Çayan Mahallesi’nde
çatışma çıktı. AKP’nin katil polisleri
Çayan Mahallesinde kurulu olan
TAYAD’lıların çadırına saldırdı.
Cephe milisleri, ailelere saldıran poli-
sin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunun
ardından katil sürüsü mahalleden
çekip gitmek zorunda kaldı.

ABD Kurtarıcı Değil Katliamcıdır!
AKP Kendini Savunan Durumda
Değil İşbirlikçi ve Taşerondur!

Suriye Halk Cephesi 13 Ekim'de bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "... Kobani’de Kürt halkı başta olmak üzere
tüm Suriye halkı ve dünya halkları ile birlikte direniş
çizgisinde net olma zorunluğu vardır. Direniş çizgisi,
emperyalizme ve AKP faşizmine karşı olmaktan geçer.

Direniş çizgisi, sırtını emperyalistlere değil halka daya-
makla büyür. Direniş çizgisi, dünya halklarının tek kur-
tuluşu olan sosyalist devrimle ve bu devrim için anti-
emperyalist anti-faşist cepheyi büyütmekle olacaktır.
Suriye Halk Cephesi olarak, başta Kobane halkının
işbirlikçi IŞİD’e karşı olan direnişini selamlıyor, tüm
dünya halklarının emperyalizme ve faşizme karşı diren-
işlerini ve dünya halklarının direnişini büyütmek için
anti-emperyalist cepheyi büyütmeye çağırıyoruz" denildi. 

AMED ÇAYAN

ARŞİV



Yeterince kavranmasa da ve kabul
edilmek istenmese de bir savaş ya-
şanmaktadır. Haklı ile haksızın, ezen
ile ezilenin, sömüren ile sömürülenin
savaşıdır bu. Emperyalizme, oligar-
şiye ve faşizme karşı Türkü, Kürdü,
Arabı, Alevisi-Sünnisi ile Türkiye
halklarının savaşı. 

Hiç kimse bu savaşın dışında de-
ğildir. Hiç kimse bu savaşın dışında
kalamaz. Bakın son bir-iki haftada
yaşananlara. Bir savaş olduğu gerçeği,
bu savaşın herkesi etkilediği, etkile-
yeceği görülmektedir. 

Bu ülkede halk ne zaman talepleri
için ayağa kalksa, ne zaman sorun-
larına dikkat çekmek için gösteri
hakkını kullansa, ne zaman sesini
duyurmak istese başta devletin resmi
güçleri olmak üzere devletin tüm
resmi-sivil güçleri, medyası, düzen

partileri ve tüm kurumlarıyla saldırıya
geçiyor. Haklıyı haksız, suçluyu suç-
suz yapıyorlar. Savaş gerçeğidir bu. 

Yasa üzerine yasa çıkartıyorlar.
İşte yine yeni baskı yasalarını çı-
kartmaya hazırlanıyorlar. Adına Gü-
venlik Yasası diyorlar. Halkın gü-
venliği için değil kendi güvenlikleri
için. Halka özgürlük için değil, halkı
katletme özgürlüğü için. Savaş ger-
çeğidir bu. 

Resmi faşist güçlerin, devlet güç-
lerinin faşist yüzünün teşhir olmaması
için çoğu kez sivil-faşist güçleri dev-
reye sokuyorlar. Dikkat edin hep
aynı senaryo: Haklı talepleri için so-
kağa çıkan devrimciler, ilericiler
faşist güruhun linç saldırılarına uğ-
ruyor. O ana kadar olayları izleyen
devletin polisi geliyor, kurtarıcı rolüne
giriyor “güvenliğinizi alamayız, sizi
buradan kaçıralım, buradan gidin”
diyor. Gösteri hakkımızı elimizden
almak istiyor. Sivil-faşist çeteler ken-
diliğinden ortaya çıkmamıştır. “Va-
tandaş hassasiyeti” demagojiden
ibarettir. Sivil-faşist çeteler faşist
devlet tarafından halka karşı örgüt-

lenmiştir. Savaş gerçeğidir bu.

2012 yılı verilerine göre bireysel
silahlanmada Türkiye 178 ülke ara-
sında 14. sıradaymış. Türkiye’de
ruhsatsız 17 milyon silah olduğu
belirtiliyor. Türkiye’de 24 milyon
hane aile olduğu hesaba katılırsa sa-
dece 7 milyon hanede silah yoktur.
Ruhsatlı silahları da sayarsak çok
daha fazla silah vardır. Her 4 kişiden
birinde silah olduğu söyleniyor.
Son 2 yıllık süreçte bu oranların
daha da arttığı bir gerçektir. Ve şu
da gerçektir: Bu silahların büyük ço-
ğunluğu da gerici, faşist, sağ kesim-
lerin elindedir. İlerici, solcu, demokrat
kesimler sürekli evleri basılma po-
tansiyeli taşıdığı için, başlarına bir
iş gelir korkusuyla 12 Eylül’den beri
silahlardan uzak durmaktadır. Herkes
silahlanırken silahsız olan sol ke-
simlerdir. Savaş gerçeğidir bu. 

Meydanlarda, yoksul mahallelerde
polis terör estirmektedir. Hemen her
yeri gaza boğmaktadır. Mahalleleri
halk açısından yaşanmaz hale getir-
mektedir. Hedef gözetmeden gaz fi-
şeklerini ateşli silah gibi kullanmak-

FAŞİZMİN ŞİDDETİNE KARŞI 
DEVRİMCİ ŞİDDET 

HAKLI, MEŞRU VE ZORUNLUDUR! 

IŞİD’in Kobane’de yoğunlaşan saldırıları ve Koba-
ne’de Kürt halkının IŞİD’in katliamlarıyla karşı karşıya
kalması nedeniyle Türkiye’de Kürt halkı ayağa kalktı.
IŞİD’i protesto eden gösteriler gerçekleştirildi. 

Emperyalizm işbirlikçisi AKP iktidarı 6 Ekim tari-
hinden itibaren başlayan protesto gösterilerinin karşısına
faşistleri, gericileri çıkarttı. Gerici faşistler AKP polisinin
korumasında ellerinde palalar, kılıçlar, pompalı silahlarla
protesto eylemlerine saldırdılar. Linç saldırıları gerçek-
leştirdiler. Linç saldırısı gerçekleştirenler değil, saldırıya
uğrayan halkı, devrimci ve yurtseverleri gözaltına aldılar,
tutukladılar. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterilerin başında tehdit
açıklamaları yaptı. “Sergilenen şiddet, vandalizm ve

yağmacılıkla, devletimiz en etkin
şekilde, demokrasi ve hukuk içinde
mücadele edecektir. Saldırılar ber-

taraf edilecektir” dedi. Başbakan Davutoğlu AKP ikti-
darının adalet, hukuk, yargı tanımadığını açıkça ortaya
koydu. İçişleri Bakanı Efkan Ala protesto gösterilerine
karşılık ‘Misliyle cevap verilecektir’ dedi. 

Bu tehdit açıklamalarının ardından onlarca insanımız
öldürüldü, bini aşan sayıda insanımız gözaltına alındı,
onlarcası tutuklandı. Mardin’de taziyeden dönen ve
ölümleri sloganlarla protesto eden halka askerler ateş
açtı. Bir insanımız öldürüldü. 

Bingöl’de polis eylemine karıştı diye 5 kişiyi sorgu-
suz-sualsiz infaz ettiler. Başbakan “2 saat içinde hesabı
soruldu” şeklinde açıklama yaptı. Hukuk, adalet yoktur.
Halkın can güvenliği yoktur. Halk kendi güvenliğini
almak zorundadır. 

Hukukun Adaletin Olmadığı Yerde Halk Kendi 
Adaletini, Güvenliğini Sağlamak Zorundadır 

HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞHALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞ
DEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZDEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZ
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tadır. Gerçek mermilerle halka, devrimcilere ateş
etmektedir. İstanbul Okmeydanı Cemevi bahçesinde
cenaze için bekleyen Uğur Kurt’un polis tarafından
katledilmesi hatırlardadır. Savaş gerçeğidir bu. 

Sorun sadece polisin, sivil-faşist çetelerin fiili
saldırıları sorunu da değildir. Yozlaştırma, uyuşturucu,
fuhuş, hırsızlık, bir bütün olarak çeteleşme oligarşinin
halka yönelik saldırılarının başında gelmektedir.
Tüm halk bu saldırıların hedefindedir. Her gün bir
halk çocuğu uyuşturucudan ölmektedir. Savaş ger-
çeğidir bu.

Hiç kimse bu savaşın dışında değildir. Kendisini
bu savaşın dışında gören aldanır, hayal kırıklığına
uğrar dahası istese de istemese de savaşın bedelini
ödemek zorunda kalır. 

Türkiye’nin Ortadoğu açısından taşıdığı stratejik
önem bilinmektedir. Bu nedenle Türkiye gündemin
hızla değiştiği, hızlı gelişmelerin yaşandığı dinamik
bir ülkedir. Her şeyden önemlisi tüm emperyalist
ülkelerin Türkiye üzerinde hesapları söz konusudur.
Birbirleri arasındaki çelişkileri ülkemize yansıtmak-
tadırlar. Bu ne demektir? 

Bu, emperyalist ajanların ülkemizde cirit atıyor
olması demektir. Bu, halklarımızın tehdit altında
olması demektir. Bu, ülkemizin emperyalizmin yeni-
sömürge bir ülkesi olmasıdır.  Bu, faşist bir ülke ol-
duğumuz gerçeğidir. Bu, oligarşinin her şeyi iç
savaşa göre hazırladığı gerçeğidir. Yasalarına, ku-
rumlarına, düzenlemelerine bakın bunu göreceksiniz. 

İşte böyle bir coğrafyada, böyle bir ülkede yaşı-
yoruz... Böylesi bir savaş gerçeğinin tam içindeyiz...

Haklı ve Meşru Olan 
Biziz Haklı Olmak 
Yetmez Örgütlenmek 
Zorunludur 

Mücadele esas olarak haklılık ve meşruluk te-
melinde yürütülüyor. Bakın oligarşiye, halkı sömü-
rüyor, katlediyor. Onlar meşruluklarından güç
alıyorlar. Devlet olmanın, iktidarın sahibi olmanın,
yasaları, kurumları ellerinde bulundurmanın meş-
ruluğuyla hareket ediyorlar. 

Kendi yasalarını çiğneyenler bizden yasalarına
uymamızı istiyorlar. Onlara kendi yasalarını hatır-
lattığımızda baskı ve saldırıya uğruyoruz. Katillerimiz

Sömürücü egemen güçler her zaman kendilerine bir kitle
tabanı yaratmaya çalışmıştır. Bu kitle tabanıyla hem meşru-
luklarını güçlendirirken hem de bu güçleri halkın, devrimcilerin
karşısına çıkartarak, sömürü düzenlerinin devamını sağlarlar.
İşte bunun için özel örgütlenmeler kurmuştur. Bu konuda
geçmişten günümüze zengin deneyimlere sahiptir egemenler. 

“10 Aralık Derneği” – Fransa: 
2. Bonaparte iktidarını güçlendirmek için, 10 Aralık

Derneği diye adlandırılan özel bir örgütlenme oluşturdu. Bu
dernek 1849’da bir yardımseverler derneği kurma bahanesiyle
Paris’in yoksul, işsiz, serseri takımını gizli gruplar halinde
örgütlemişti. Dernek bir general tarafından yönetilirken her
bir grubun başına da Bonapartçı ajanlar geçmişti. Sözde yar-
dımseverler derneği olan bu derneğin bütün üyeleri gerçekte
emekçi halka zarar vermek üzere birbirlerinin yardımına ko-
şuyorlardı. 

Bonaparte 10 Aralık Derneği’ne binlerce hırsız, dolandırıcı,
çeteci, tecavüzcü, katil sokak serserisini toplamıştı. Bu ser-
serilerden oluşan özel birlikler tren vagonlarına doluşup Bo-
naparte’ın gezilerinde gittiği yerlere ulaşıyor, ona hemen bir
karşılayıcı ve dinleyici kalabalığı topluyor ve halk Bonaparte’a
büyük bir sevgi gösteriyormuş gibi, kalabalığın “Yaşasın
İmparator!” diye bağırmasını sağlıyorlardı. 

Resmi polisin koruması altındaki bu birlikler, çeşitli böl-
gelerde cumhuriyetçi yazar ve siyasetçileri hedef alan saldırılar
yürütmekteydiler. Paris’e döndüklerinde ise, Bonaparte’a
karşı düzenlenen gösterileri şiddet kullanarak önlemek ya da
dağıtmakla görevliydiler. 

Marx’ın belirttiği üzere, Bonaparte, ardına bu gizli do-
landırıcılar ve hırsızlar derneğini, bu düzensizlik, kargaşa ve
fuhuş derneğini takmış, kalabalıklara verdiği söylevlerde dü-
zenden, dinden, aileden, mülkiyetten söz ediyordu. 

“Heilsarmee” (Selamet Ordusu)
İngiltere: 

1865’de İngiltere’de kurulan ve benzer şekilde pek çok
ülkeye yayılan bir örgütlenme. Başlangıçta hayır kurumu te-
melinde oluşturulan örgütlenme ilerleyen yıllarda askeri bir
örgütlenme niteliği de kazandı ve Selamet Ordusu adını aldı.
Kilisenin zabıtalarından oluşan gerici-dinci bir örgütlenmedir.
Emekçileri sömürücülere karşı mücadeleden uzaklaştırmak
amacıyla burjuvazi “Selamet Ordusu”na önemli destekler
sağlayarak kendi denetimi altına aldı. Selamet Ordusu yaygın
bir dini propaganda yürüttü, geniş bir hayır kurumları ağı
yarattı. Bu örgütün üyeleri yalan ve demagojiyle halkı alda-
tıyordu.

Sivil-Faşist Çeteler Gerçeği 
Karşısında Halk da Kendi 

Örgütlü-Silahlı Gücünü
Çıkarmalıdır!
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belli. Yargılamıyorlar. Adalet istiyo-
ruz. Saldırıyorlar. 

Halka terör uygulayanlar, hal-
kın kendini savunması, kendi şid-
detini uygulaması karşısında “pro-
vokasyon” diyerek, “terörizm” di-
yerek saldırıyorlar. 

Son bir-iki haftada yaşananlara
bakmak bile yeterlidir. Onlarca in-
sanımız polisin, askerin, Hizbullah
çetelerinin, sivil-faşist çetelerin silahlı,
palalı, linç saldırılarında katledilmiş,
HDP’ye ait onlarca parti binası taş-
lanıp tahrip edilmiş AKP iktidarının,
onun bakanlarının, başbakanının umu-
runda bile değildir. Olayların dökü-
münü yapıyor, basına açıklama ya-
pıyor ancak muhaliflere ilişkin tek
bir söz etmiyor. 

Milyonlarla ayağa kalktığımız
Haziran Ayaklanması sürecini düşü-
nün. Polisiyle, AKP’nin sivil-faşist
gerici güçleriyle ayaklanmayı nasıl
bastırmaya çalıştığını hatırlayın. 

Şimdi yeni yasal düzenlemeler
tartışılıyor: “Polise molotof atana

karşı polis silah kullanacak” deni-
yor. Bu yasal düzenleme olmadan
önce de polis ateş ediyordu. Faşizm
sadece yasalarından da güç almıyor.
Yasal-yasadışı, legal-illegal tüm araç-
larını, örgütlenmelerini ve yöntem-
lerini halkı teslim almakta kullan-
makta tereddüt etmiyor. 

Faşist yasalar bizim meşruluğu-
muzun zemini olamaz. Meşruluğu
yasallıkta arayanlar faşist teröre boyun
eğmeye, çürümeye mahkumdur. 

Haklı ve meşru olan biziz. Biz
milyonlarız. Ezilen, sömürülen, ulusal
haklarından yararlanamayan, inançları
baskı altında tutulan Kürt, Türk,
Arap, Çerkez, Alevi-Sünni, işçi, me-
mur, köylü, aydın, esnaf, genç, yaşlı
Türkiye halklarıyız. Adaletli, eşit,
özgür, baskı ve sömürünün olmadığı
bir ülke, insanca bir yaşam istiyoruz.
Haklılığımız ve meşruluğumuz bu-
radan gelmektedir. 

Haklılık ve meşruluk en büyük
güçtür ancak tek başına haklı olmak
yetmiyor. İstediğimizi almak için ör-
gütlü olmamız, faşizmin saldırılarını

boşa çıkarmamız, oyunlarını bozma-
mız gerekir. Faşizmin şiddetine karşı
devrimci şiddeti, halkın şiddetini ör-
gütlemek zorunlu ve acil bir ihtiyaçtır. 

Biz daha çok hak talep ettikçe,
bizim olana sahip çıktıkça faşizm
daha çok baskı ve şiddetle üzerimize
gelecektir. Gün geçmiyor ki yeni
baskı yasaları çıkartmasınlar. Yeni
yeni silahlar ortaya çıkartmasınlar.
Halka yönelen faşist teröre karşı
çıkabilecek silahlı yerel örgütlen-
meler yaratarak halkın örgütlen-
mesinin ve mücadelesinin önündeki
engelleri kaldıramayanlar, faşizme
boyun eğmeye ve yok olmaya mah-
kumdur. 

Ve her şeyden önemlisi biz halkın
iktidarı için, devrim için mücadele
ediyoruz. Bizim için hiçbir meşruiyeti
olmayan bu düzeni yıkmak için mü-
cadele ediyoruz. Politik, ekonomik,
askeri her tür örgütlenme biçimini
hayata geçirmek kaçınılmazdır. 

(Sürecek – Önümüzdeki Sayıda:
DEVRİMCİ ŞİDDETİN YAYGIN
İFADESİ OLARAK MİLİSLER)

Uyuşturucu Çetelerince
Katledilen İsmail Doğan'ı
Tanıyanların
Anlatımlarından:

"Ercan bu mahallenin çocuğu
değildir, Zümrütevler'den geldi.
Uyuşturucu satıyordu, devrimciler
tezgahını kapattılar. İsmail, uzun za-
mandır Ercan'la uğraşıyordu, tezgahta
içki içilmesine izin vermiyor, rahat
bırakmıyordu... Olay günü İsmail
ve Mesut, Ercan'la karşılaşıyor... Er-
can yanında mafya gibi tiplerle ge-
ziyor... İsmail ''Sana burada uyuştu-
rucu sattırmayız, defol git buradan''
diyor... Ercan bunun üzerine küf-
retmeye başlıyor... Bu sırada uyuş-
turucu kullanmış olduğunu düşünü-

yorum. Normalde
bunu yapacak

cesareti yok-
tur... 

Ben İsmail
D o ğ a n ’ ı
2009'dan beri

tanırım, yürü-
yüşlerde karşıla-

şır, Emek Cadde-
si’nde sürekli görüşürdük.

2010'da Birol Karasu Etkinlik Ala-
nı'nın kurulmasına yardım etmişti.
Oraya güvercin kümesi yerleştirdi...
Çevresinde tanınan sevilen biriydi.
O, caddenin abisiydi, eksik yanları
yok mudur?.. Vardır tabi... 99'daydı
galiba, birini yaralamıştı. Ama hiçbir
zaman çetecilerle, çetecilikle ilgisi
olmadı. Ailesi de Emek Caddesi’nin
duyarlı insanlarındandır."

İsmail Doğan 4 Ekim günü Gül-
suyu'nda, yozlaşmaya karşı olduğu
için çeteler tarafından kurşunlanmıştı.
Kardeşi Mesut ağır yaralanırken, İs-
mail yaşamını yitirmişti. AKP'nin
hamiliğini yaptığı uyuşturucu çete-

lerine, yozlaşmaya ve İsmail'in kat-
ledilmesine karşı eylemler devam
ediyor. 

Uyuşturucu Çetelerinin
Yaptığı Katliamlar
Cezasız Kalmayacak

Halk Cepheliler Gülsuyu’nda
uyuşturucu çeteleri tarafından kat-
ledilen İsmail Doğan için 8 Ekim’de
İzmir Karşıyaka’da yürüyüş yaptı.
Yürüyüş sloganlar ile başladı. Açık-
lamada yozlaşmaya karşı mücade-
lede, çetelerden her ne olursa olsun
hesap sorulacağına değinildi.

Uyuşturucu Çetelerinden
Hesap Soracağız!

Amed Halk Cephesi 10 Ekim’de
yaptığı açıklamada İstanbul - Gül-
suyu Mahallesi’nde Halk Cephesi
taraftarı İsmail Doğan’ın AKP’nin
uyuşturucu çeteleri tarafından kat-
ledildiği söylendi. AKP’den ve polis
destekli çetelerden, katlettikleri in-
sanların ve yozlaştırılan gençlerin
hesabının sorulacağı belirtildi.

Yürüyüş
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Halk meclisleri, "devrim kitle-
lerin eseridir" ya da "örgütlü halk
yenilmez" temel doğrularının yarat-
tığı bir sonuçtur.

Devrimci faaliyetin hedefi faşiz-
mi yıkmak, yerine halkın iktidarını
kurmak, halkın üzerindeki baskı ve
sömürüyü kaldırmak ve sömürüsüz
bir toplum kurmanın yolunu açmak
yani sosyalizme ulaş-
maktır. 

Bunun için silahlı-
silahsız, legal-illegal
pek çok yöntemle mü-
cadele veriyoruz. Çe-
şitli siyasi örgütlenme-
ler oluşturuyor, bedel-
ler ödüyoruz. 

Kısacası bir iktidar savaşı veri-
yoruz.

Bu savaşa halkı katmak zorunda-
yız. Halk kitleleri bu savaşta yer al-
madıkları sürece zaferi kazanmak
mümkün değil. 

O halde görevimiz bir yandan
oligarşiye karşı savaşırken diğer yan-
dan da halkı bu savaşa katacak ör-
gütlülükleri yaratmaktır. Tüm çabamız
kitleleri bilinçlendirmek, örgütlemek
ve kendi iktidarı için savaşan bir
güç haline getirmektir. 

Neden Var Olan
Örgütlenme Biçimleri
Yerine Halk Meclislerinde
Örgütlenme Çağrısı
Yapıyoruz?

Halk tek bir sınıf ve katmandan
oluşmaz. İşçisi, köylüsü, memuru, es-
nafı, küçük üreticisi, öğrencisi ve
diğer meslek grupları, değişik din,
mezhep, kültür, inanç ve siyasi dü-
şünce yapılarıyla karmaşık bir özel-

lik gösterir.

Büyük bir bö-
lümü de egemen
burjuva kültürü-
nün ve onun pro-
pagandasının etki-
si altındadır. 

Emperyalizm
ve oligarşi halkın bu parçalı duru-
munu her gün her saat daha da bölüp
parçalamaya çalışır. Her sınıfı, kat-
manı kendi içinde dahi neredeyse
atomlarına kadar bölüp parçalamak is-
ter. Bunun için her türlü yöntemi
kullanır.

Ekonomik, ideolojik, politik sal-
dırılarıyla, baskı ve terörüyle, pro-
vokasyon ve kışkırtıcılıkla düşman-

lık tohumları eker. Halkı tek tek bi-
reylerine kadar yalnızlaştırmayı he-
defler. Çıkarları bir olan halkın çeşitli
kesimlerini hatta tek tek bireylerini
birbirlerine yabancılaştırır. 

Birlikte hareket etmelerini engel-
ler.Bunu başarabildiği ölçüde sömü-
rüsünü ve yönetimini kolaylaştırır.

Bizim sorunumuz ise bu parça-
lanmış, örgütsüz bırakılmış halkı bir-
leştirip oligarşiye karşı savaştırabil-
mektir.

Bu nasıl olacak?

Öncelikle emperyalizmin ve oli-
garşinin halkı daha fazla bölüp par-
çalamasının önüne geçecek ve halkın
parçalanmış güçlerini birleştirecek
bir örgütlülüğü yaratmak gerekir.

Tabi ki burada sözünü ettiğimiz
farklı siyasal düşüncelerden, inanç-
lardan, kültürlerden ileri yada geri bi-
linç düzeyiyle geniş halk kesimleri-
dir. CHP, MHP, AKP, Saadet Parti-
si...vb. düzen partilerinin tabanında
yer alan, onlara oy veren en geniş ke-
simleri kastediyoruz. 

Bunları büyük çoğunluğu ezilen,

sömürülen, emekçi insanlardır. Bun-
lar devrimin kitle gücünü oluşturacak
kesimlerdir. 

Bu halk kesimleri var olan dev-
rimci, demokrat ya da benzer ku-
rumlara hemen gelmeyeceklerdir.
Bunları birleştirecek en geniş taban ör-
gütlülüklerine ihtiyaç vardır.

Kısacası, eksiğiyle fazlasıyla,
olumlusu olumsuzuyla devrimi bu
halkla yapacağız. Bu halkı düşmanın
ideolojik, politik etkisi altından çıkarıp
örgütleyip oligarşiye karşı savaşan bir
güç haline getireceğiz. 

Her zaman doğrudan siyasal bir
çalışmayla ilişki kurduğumuz insan-
ları eğitip dönüştürerek Cephe safla-
rına katmaya çalışacağız. Bunun için

komitelerimiz, legal, ille-
gal kurumlarımız vb. ör-
gütlenmelerimiz her za-
man olacaktır. Ama sade-
ce bu tarz bir örgütlen-
meyle ulaşabileceğimiz ve
örgütleyebileceğimiz, mü-
cadele içine katabileceği-
miz kesim yine sınırlı ka-

lacaktır. 

Sabırlı, ısrarlı bir çalışmayla doğ-
ru bir politik önderlikle kitlesellik de
sağlanabilir. Ama biz yine de halkın
örgütlenmesi derken sadece halkın ile-
ri, devrimcilere yakın kesimlerini ya
da daha kolay devrimcileşebileceği
düşünülen gençler içinde dar bir ör-
gütlenmeyi kast etmiyoruz. 

Sözünü ettiğimiz halkın farklı si-
yasal eğilimlerindeki çok geniş ke-
simlerin değişip dönüşmesini sağla-
yacak; geniş kesimleri kucaklaya-
cak olan taban örgütlenmeleridir.

Devrimcilerin geniş halk kesim-
leriyle biraraya gelebileceği ortak
zeminler yakalayaması zorunluluktur.
Başka türlü geniş kesimleri etkile-
menin ve devrimcileştirmenin yolu
yoktur.

Bu hedefe ulaşılamazsa hem kit-
leselleşmenin önü kapanmış olur;
hem halk oligarşi karşısında örgüt-
süzlüğe mahkum olur; hem de bur-
juvazinin ideolojik ve kültürel etki-
sinden kurtulamaz. 

Halk kendi deneyimlerinden bu

Halk Meclisleri
Devrimin İhtiyacıdır

Ders:Halk Meclisleri

19 Ekim
2014
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mücadele içinde öğrenir. Düşmanı eylem içinde, mü-
cadele içinde tanımaya başlar ve devrimcilerin propa-
ganda ve ajitasyonu da o noktada etkili olur. 

Halk örgütlülükleri ülkemiz koşullarına, gerçeklerine
göre şekillenecek, içeriği ona göre olacaktır. 

Halk örgütülükleri halkın o günkü koşullarda belir-
li sorunlarına, taleplerine, mücadelenin ihtiyaçlarına çö-
züm yolu olarak ortaya çıkar. 

Halkın günlük sorunlarına çözüm bulmaktan başla-
yarak giderek düzen dışı bir muhtevaya bürünmesi, dev-
rimci bir nitelik kazanması da mümkündür.

Örneğin halk elektrik sorunu etrafında biraraya gel-
mişse meclisin görevi bu sorunu çözmektir. Eğer mec-
lis bu sorunu çözmezse ne olur? 

Halk ya belediyenin ya da burjuva partilerden biri-
sinin kapısına teker teker gidecek ve çözüm yolu ara-
maya çalışacaktır. Sonunda ya sorunu çözecek ya da çö-
zemeyip boyun eğecektir. 

Sorunları ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın halk biraraya
gelmeden, örgütlenmeden kendi gücüyle bir mücadele
içine girmeden düzen dışına çıkacak adımları kendili-
ğinden atamaz. 

Mahalleler ya da işçiler hangi alan olursa olsun aynı
durum söz konusudur.

Devrimcilerin işçilerin günlük yaşam sorunlarına sa-
hip çıkmaları, ekonomik-demokratik mücadelesini ör-
gütleyip öncülük etmeleri için onlarla biraraya gelecekleri
zeminlere ihtiyaçları vardır. Ki ekonomik-demokratik mü-
cadele zamanla siyasal mücadeleye doğru dönüşebilsin. 

Kitleleri iktidar hedefine doğru yöneltmek onları ku-
caklayacak örgütlülükler yaratmak; bu örgütlülükler için-
de onları eğitmek gerekir.

Örneğin 1980’li yıllarda cunta yönetimlerinin ağır
baskı ve sömürü koşullarını yaşayan Latin Amerika’da
bu çerçevede yaygın örgütlülükler yaratılmıştır. Şili’de
cunta terörüyle devrimci hareketleri neredeyse yok et-
mesine rağmen halk yaşamını sürdürebilmek için ken-
tin yoksul mahallelerinde gecekondularda ortak ka-
zanlarda yemek pişirmişlerdir. Yaşamı kollektifleştire-
rek ayakta kalmaya çalıştılar. 

Günlük sorunlarını çözümlemek için kurulan bu ör-
gütlenmeler aynı zamanda devrimci örgütlenmelerin yo-
kedildiği bir ortamda kayıp ve tutsak aileleriyle birlik-
te cuntaya karşı muhaletefetin kitle gücünü de oluştur-
muşlardır. 

Cunta, devrimci örgütleri yenilgiye uğratıp dağıtıyor
ama bu halk örgütlülükleri varlıklarını ve mücadeleleri-
ni sürdürüyorlardır. 

"ÖRGÜTLÜ HALK YENİLMEZ" sloganı da bu ko-
şullarda ortaya çıkmıştır.  Benzer örgütlenmeler Brezil-
ya, Uruguay gibi ülkelerde de ortaya çıkmış ve bunlar fa-
şizmin geriletilmesinde önemli rol oynamışlardır. 

Devrimci örgütler tekrar toparlanabildiklerinde ör-

gütlenmeye başladıklarında halk örgütlülükleri en uygun
koşulları da oluştururlar. Ancak bunların iktidar organı-
na dönüşüp dönüşmeyeceklerini, devrimin temel kitle gü-
cünü oluşturup oluşturmayacaklarını belirleyecek olan, dev-
rimci mücadelenin ulaştığı aşama ve devrimcilerin bu ör-
gütlülükler içinde yürüttükleri çalışmadır; halka taşıya-
bildikleri iktidar bilincidir. 

Sevgili okurlar;

Haftaya yine halk meclisleriyle ilgili bir başka konu-
da görüşmek üzere... Hoşçakalın...

TARİHİMİZDEKİ HALK MECLİSİ
ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER:
OKMEYDANI HALK MECLİSİ’NİN

BATAKHANELERE KARŞI KAMPANYASI:
"Onuruna, Namusuna Sahip Çık"

Okmeydanı Halk Meclisi’nin 1998 yılında yaptığı çalış-
malardan birisi "Okmeydanı’nda Bar Pavyon Birahane İs-
temiyoruz" kampanyasıydı. 

"Gece saat 20.30’da Okmeydanı Halk Meclisi binası önün-
de biraraya gelen kadın erkek tüm insanlar "Okmeydanı’nda
Bar Pavyon Birahane İstemiyoruz" pankartını, "Batakha-
nelere Karşı Halk Meclislerinde Birleşelim", "Onuruna
Namusuna Sahip Çık" pankartını açarak yürüyüşe geçtiler.

Evlerinin balkonlarından ve pencelerden izleyen insanlara
pislik yuvalarından hesap sormak için çağrılar yapıldı. (....)

Analar kitlenin önünde öfkeli bir şekilde "Havuzbaşı Bi-
rahanesi" adındaki pislik yuvasının önüne geldiklerinde bi-
rahane sahibi korkudan kapıyı kilitlediği için analar kapıyı
tekmelediler. "Halk düşmanları dışarı çıkın" çağrıları yap-
tılar. Kapılar açılmayınca analar "Bu çocuklarımızın gele-
ceği için" diyerek camları kırdılar. 

Oradan "Pisliklerden Hesap Sorduk Soracağız" slo-
ganlarıyla başka bir pislik yuvasının önüne gittiler.

Kapıların kapalı olduğunu görünce oranın da camlarını kı-
rarak eylemlerine devam edeceklerini er geç bu pislik yu-
valarının sonunu getireceklerini söyleyerek oradan uzaklaş-
tılar.

Daha sonra aynı öfkeyle Şark Kahvesi’nin önüne gidilince
pislik yuvalarının bekçileri olan polisler müdahale ederek aciz-
liklerini gösterdiler. İnsanlar polislere "Biz bunu geleceği-
miz için yapıyoruz ve halk olarak onur ve namus gibi de-
ğerlerimiz için bu eylemlerimize devam edeceğiz" şeklinde
konuştular. Polis geri çekilmek zorunda kaldı.

Kitle "Yaşasın Halkın Adaleti" sloganıyla Anadolu Kah-
vesi’nin önüne gelince Halk Meclisi Sözcüsü konuşmasın-
da "Hiçbir güç bizim pislik yuvalarından hesap sorma-
mıza engel olamayacaktır. Değerlerimizi koruyacağız"
dedi. "

(Halk İçin Kurtuluş, 28 Şubat 1998, sayfa 6)
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KAPİTALİZMİN KARA Kİ-
TABI’ndan;

Kapitalizmin Kara Kitabı, Evren-
sel Yayınları’ndan çıkan bir kitap.
Bu kitabın 272-277 sayfaları ara-
sından bazı bölümleri aktarıyoruz.
Kapitalizm, uyuşturucuyu halka karşı
bir silah olarak kullanıyor. Okuyalım
ve bugün ülkemizdeki bonzai denen
uyuşturucunun neden bu kadar hızla
arttığını anlayalım. 

Uyuşturucu, beyaz adamın elinde
onun öbür  ırklardan insanlara zul-
münün her zaman önemli bir aracı
oldu. Bunun en iyi bilinen örneği
Çin’e, Hindistan’dan afyon sokul-
masıdır. Bu olay, afyon ticaretini ya-
saklamak isteyen Çin ile İngiltere
arasında ünlü Afyon Savaşı’na (1839-
1842) yol açacaktır. Çin yenilince,
İngiltere’nin egemenliği kokuşmuş
bir rejim ve özellikle, bütün bir halkın
uyuşturucu ile örgütlü zehirlenmesi
nedeniyle kolaylaşmış oldu. Zehir-
lenme Ho Chi Minh’in (adı henüz
Nguyen ai Quoc’du) 1925’te, gizli
kitabı, Fransız sömürgeleştirme sü-
recinde kullandığı bir terimdir. Ho
Chi Minh bu kitabında, Fransa’nın
Çinhindi’nde uyguladığı, her yerliye
önemli ölçüde alkol ve afyon tüketi-
mini zorla kabul ettiren politikayı
açığa vurmaktaydı. 

(...)

Geçmişte, zenciler arasında önce
esrarın, daha sonra afyon, morfin,
eroin ve kokainin kullanılması hoş
görülmüş ya da en azından önlemler
ticaretin genel düzeyini düşürmeyecek
biçimde alınmıştı. Günümüzde, ör-
neğin Harlem’de, New York’un
geri kalan mahallelerinden sekiz
kat fazla uyuşturucu kullanan var-
dır. Bugün, işlenen cinayetlerin %
40’ı uyuşturucu ile ilgilidir. Har-
lem’deki Afrikalı Amerikalılar ko-
kain ile eroinin yerine bugün
‘crack’ı, kokainin yaman ve ani
etkileyen ucuz bir türevini koy-
muşlardır. Beyni etkileyen bu uyuş-
turucu, önce bir mutluluk verir;

bunu bir çöküntü, kızgınlık, korku
ve paranoya durumu izler. Daha
sonra akciğer anfizenleri gelir ve
bir aşırı doz enfarktüse, kalp rit-
minin ve kan basıncının artmasına
yol açabilir; uyuşturucu düşkünü
sanrılara kapılır, vücudunda bir
böcek ordusunun dolaştığını sanır.
Ayrıca iştahsızlık ve önemli ağırlık
kaybı da vardır. Son olarak ölüm
çıkagelir. 

(...) 

Birleşik Devletler’de AIDS virüsü
bulaşmış tüm çocukların yaklaşık
olarak % 80’i Afrikalı Amerikalı ve
İspanya asıllı çocuklardır. 

KOKAİN BEBEKLERİ: Bugün
gettoda doğan beş zenci çocuktan
biri uyuşturucu tutkunudur. Doğma-
dan önce bile böyledir. Genellikle
‘crack’ tüketerek uyuşturucu kullanan
anasının karnında, hamilelik boyunca
böyle  olur. “Uyuşturucu tutkunlu-
ğunun hamilelik üzerinde doğrudan
ve çok yönlü etkileri vardır. Har-
lem’de doğan on çocuktan birinin
ağırlığı ortalamanın altındadır. Harlem
Büyük Hastanesi Doğumevi’nde üç
bin doğumda, uyuşturucu tutkunu
süt bebeklerinin oranı % 15’tir. Bun-
lara ‘kokain bebekleri’ derler. İki
ay eksik doğanların ağırlıkları bu
evredeki başka çocuklardan 600 gram
daha azdır ve ilk yılları içinde ölme
riskleri üç kat daha fazladır. Yine bu
kuruluşta düşüklerin oranı ortalama-
dan iki kat daha yüksektir.

1- ‘Crack’, cenine, gelişmesi bo-
yunca eroin ya da öbür sert uyuştu-
ruculardan çok daha fazla zarar ve-
rir.

2- Çocuk ölümlülüğünden kur-
tulan ‘kokain bebeği’ tüm kısa yaşa-
mında, hamilelikte uyuşturucu tut-
kunluğunun doğrudan ve çok yönlü
etkilerinin acısını çekecektir: 

Sara, inme, doğuştan kusurlar,
hareket ve zihin geriliği, sinirli dav-
ranış, iletişimsizlik... “Kokain be-
bekleri” öbür çocuklara göre 15 kat

fazla “ani ölüm” kurbanları olma
tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Ama
onlara göre, ölüm belki de en iyisidir.
Yaşayan “kokain bebekleri”nden çoğu
için ilk yaşam deneyimleri, kokain
‘yokluğu’nun neden olduğu çökün-
tüdür. Korkunç bir biçimde acı çe-
kerler. O kadar duyarlıdırlar ki insan
onları güdümleyemez, olağan bir bi-
çimde besleyemez. Bir rahatlama
arayışla organlarını boyuna kımıl-
datırlar. Uzman hekimlerin en dene-
yimlileri bile bu bebeklerin dayanıl-
maz çığlıklarına katlanamazlar. Ko-
lombiya’lı Genel Hastanesi’nin do-
ğumevi yöneticisi, Wall Street Jour-
nal’de, “Hekimlik yaşamım boyun-
ca, kokainin neden olduğu acı gibi
bir acıyı hiçbir zaman görmedim”
diye açıklama yapmıştır.

SOYKIRIM: Uyuşturucu, Ame-
rikan zencileri gettolarında bir salgın
hastalık gibi yayıldı. Bu bayağılaşma
bir rastlantı sonucu mudur? Gettoları
bakımından hazin bir biçimde ünlü
Detroit kentinin meclis üyelerinden
üçüne sorulan bu soruya şu cevaplar
alındı: “Bu, kapitalist bir endüstri
ve psikolojik bir eylem aracıdır,
“Uyuşturucu önce bir para kayna-
ğıdır. Ama o zenci toplumu içine
yurttaşlık hakları hareketine karşı
mücadele amacıyla sokuldu. Bu, ge-
çen yüzyılda, yerlilerdeki alkol gibi,
yeni bir kölelik biçimidir. Uyuşturucu
beyazlara da o kadar zarar vermekle
birlikte, orada daha iyi denetlendiğini
saptamak gerekir.” Uyuşturucu tut-
kunluğunun toplumsal nedenlerini
andıktan sonra üçüncü yerel meclis
üyesi şunu eklemektedir. “... Ama
unutmamak gerekir ki, uyuşturucu
halkı sakin tutmaya olanak verir.*1
“Amerikan Friends Service Comit-
tee’den Leonard Mc Neil’in, 27 Nisan
1990’da San Francisco Tenderloin
bölgesinde “crack” konusunda yapılan
bir toplantıda derlenen ve 18 Haziran
1990’da aktarılan sözleri şöyledir:
“Siyah insanlar arasında ortalama
ömrün kısalığı yüksek çocuk ölüm-

Uyuşturucu Kapitalist Devletlerin Halka
Karşı Kullandığı Savaş Aracıdır!
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leri oranı, polise tutuklanan ya
da öldürülen zencilerin oransız
yüzdesi, konutsuzluk, işsizlik, ze-
hirli atıklar ortasında yaşama,
AIDS ve sağlıkla ilgili düzenleme
yetersizliği ile birlikte “crack”
açıkça azınlıklara karşı kararlı
bir saldırıyı göstermektedir.

Yine bu toplantıda “Christic
Institute’den Daniel Sheehan, bir
“crack” pazarının, uyuşturucu üre-
tim ve ithalini denetlerken kar sağ-
lamak amacıyla, Birleşik Devletler
hükümetince bilerek kurulduğu ku-
ramını geliştirdi. Bu karlar, kont-
ralar” (Nikaragualı) silahlandırmak
gibi yasadışı işlerin parasını ödemek
için kullanılmaktadır. Sheehan söyle
der: “Afrika’lı Amerika’lıların uyuş-
turucuya karşı savaş’ın hedefi haline
gelmeleri ve temelde bu sorun ne-
deniyle kınanmaları, kuşkuları ger-
çek suçlulardan uzaklaştırmak ama-
cıyla, kurbanları suçlama strateji-
sinden başka bir şey değildir. Ger-
çek suçlular azınlık toplumlarını
parçalamaya ve hatta onları çö-
kertmeye çalışan tüccarlarla hükü-
met üyeleridir.”  (...)

1996 Ağustos’unda California
gazetesi San Jose Mercury News’de
gazetenin röportaj yazarı Gary
Webb’in yaptığı ve CIA’i, ‘80’li
yıllarda, Amerikan kentlerindeki
zenci gettolarına “yoksul kokaini”
“crack” sokma işinin içinde olmakla
suçlayan, ilgi çekici bir soruşturma
yayımlandı. “Karanlık İttifak” baş-
lığını taşıyan ve gazetenin web
sitesi üzerinden çabucak dağıtılan
soruşturma, Nikaragualı uyuşturucu
kaçakçılarını, CIA ile suç ortaklığı
halinde, kontraların Sandinist rejime
karşı direnişini paraca desteklemek
üzere, Los Angeles’de, pazara çok
büyük miktarlarda crakcı sokmakla
suçlamaktaydı. Bu yayın zenci top-
lumunda büyük bir telaş doğurmuş
ve CIA içerisinde bir soruşturma
açılmasına neden olmuştu. CIA’nın
bu tepkisi tamamen kestirilebilir
bir sonuç verdi. San Jose Mercury
News yönetimi, sonuç olarak ga-
zetenin CIA’yı kanıtsız suçlamış
olduğunu kabul eden bir karşı so-
ruşturma yayımladı. 

“Kapitalizmin Kara Kitabı” adlı ki-
taptan alıntıları hemen yan tarafta ya-
yınlıyoruz. Halkımız okuyun! Okuyun
ve görün, AKP uyuşturucuyu halka
karşı bir savaş aracı olarak kullanıyor. 

AKP bunu Amerika'dan öğrendi ve
bugün ülkemizde halkımızı zehirlemek
için bonzaiyi kullanıyor. Amerika'da
da, bizdeki bonzaiye benzer, crack
denen ve çok ucuza temin edilen uyuş-
turucu çok yaygın. Kapitalizmin Kara
Kitabı'ndan: "Birleşik Devletlerde AIDS
virüsü bulaşmış tüm çocukların yak-
laşık olarak % 80'i Afrikalı Amerikalı
ve İspanya asıllı çocuklardır" Bizim
ülkemizde de yoksul halk çocukları
bonzaiden ölüyor. Nasıl ki, Amerika'da
uyuşturucudan ölenlerin, AIDS virüsü
bulaşanların yüzde sekseni Afrikalı'ysa...
Ülkemizde de bonzaiden ölenlerin büyük
çoğunluğu yoksul halk çocuklarıdır. 

Amerika'da Detroit kentinin meclis
üyelerinden bazılarıyla konuşmuşlar.
Ve hepsi uyuşturucunun neden yaygın-
laştırıldığını çok iyi biliyorlar. Hatta
savunuyorlar, iyi bir şey gibi anlatıyorlar:
"... Ama unutmamak gerekir ki, uyuş-
turucu halkı sakin tutmaya olanak ve-
rir." Meclis üyesinin açık olarak itiraf
ettiği gerçek budur işte. AKP'liler henüz
bu kadar açıktan savunamıyorlar. Uyuş-
turucu kullanımı son 5 yılda 262 kat
arttı. Ağustos ayında sadece bizim sa-
yabildiğimiz 300 kişi bonzaiden hayatını
kaybetti.  4 yıl önce adı bile bilinmeyen
bir uyuşturucunun bu kadar hızla yay-
gınlaşması kendiliğinden olamaz. Kimse
bizim buna inanmamızı beklemesin.
Polisin bilgisi dışında tüm ülkede ya-
yılmasının başka açıklaması yoktur,
AKP halkı zehirlemek için bonzai ve
uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırıyor.
Kapitalizmin Kara Kitabı'ndaki alıntılar
Amerika'yı anlatıyor. Ama okuduğu-
muzda, yaşanan şeylerin aynısı bizim
ülkemizde de yaşanmaya başladığını
görüyoruz. Amerika'da devlet uyuştu-
rucunun önünü tamamen kesmediklerini
söylüyorlar. Aynısı ülkemizde de yaşa-
nıyor, sırf halkımızın gözünü boyamak
için yapılan polis operasyonları dışında
hiçbir şey yapılmıyor. Tersine uyuşturucu
alabildiğine yaygınlaşıyor. AKP halkı
uyuşturmak için, "sakinleştirmek" için

uyuşturucunun serbestçe dolaşmasına
izin veriyor. AKP'nin polisinin operas-
yonları sadece göz boyamak içindir,
göstermeliktir. AKP asla çocuklarımızı
uyuşturucudan kurtaramaz. Devlete ait
uyuşturucuyla mücadele merkezlerine
gidenler anlatıyor, "AMATEM'de sadece
ilaç veriyorlar daha, uyuşturucudan kur-
tulmak yerine daha çok bağımlı hale
geliyoruz" AKP'nin gerçeği budur. Hal-
kın kendisine karşı ayaklanmasını, hak-
kını aramasını engellemek için uyuştu-
rucunun yaygınlaşmasına izin veriyor.
Halkın uyuşturcudan kurtulması umu-
runda değildir. Ankara'da, uyuşturucuyla
mücadele merkezlerinden Gazi Üniver-
sitesi'ne bağlı AMATEM kar elde ede-
mediği için kapatılıyor. AKP sadece
para kazanmadığı için değil, halk uyuş-
turucu kullanmaya devam etsin diye
bu kurumların kapatılmasına izin veriyor.
AKP'nin gerçeği budur. AKP halkımızı
zehirliyor. İstanbul Bakırköy AMATEM
yetkilileri şu tespitleri ise son derece
çarpıcı:“Önümüzdeki yıllarda bonzai'den
inanılmaz ölümler olacak"

Hem ölümleri göreceğiz, hem de
henüz ülkemizde görmediğimiz "Kokain
Bebekleri"i gerçeğini yaşatacaklar bize.
Şimdiye kadar görmedik, varsa da henüz
bilmiyoruz. Amerika'da annesi babası
uyuşturucu kullananların çocukları uyuş-
turucu bağımlısı olarak doğuyorlar ve
bunlara "Kokain Bebekleri" deniyor.
Anneler, babalar, çocuklarımızın ku-
caklarına uyuşturucu bağımlısı bebek-
lerini almasını beklemeyelim. "Benim
çocuğuma bir şey olmaz." demeyin!
Bonzai ilkokullara kadar girdi. Siz far-
kına varmadan bir bakmışsınız çocu-
ğunuz uyuşturucu bağımlısı olmuş. Bu-
nun tek çözümü AKP'ye karşı mücadele
etmektir. Uyuşturucu çetelerini koruyan
kollayan AKP iktidarıdır. Geçen hafta
iki çocuk babası İsmail Doğan’ı sokak
ortasında kurşunlayan AKP'nin beslediği
çetelerdir. Polis koruyor, mahkemeler
koruyor. AKP bu kadar destek verdiği
için kolaylıkla kurşun sıkıyolar. Tek
çözüm AKP'ye ve onun beslediği çetelere
karşı savaşmaktan geçiyor. Halkımız
uyuşturucuya karşı savaşta Cephe'nin
yanında olun... AKP'nin halkımızı ze-
hirlemesine izin vermeyeceğiz... 

AKP HALKA KARŞI SAVAŞINI 
BONZAİ İLE SÜRDÜRÜYOR
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1-) Liseliler Kimdir?
Liseliler; yaşı, bulunduğu ko-

num itibariyle her şeye açıktır. Öğ-
renmeye can atar. Yaşam tecrübe-
si yoktur. Her türlü bilgiye açtır.
Yüreği, beyni, hangi bilgiyle do-
natılırsa gençlik de o bilginin sa-
hibi olur. En coşkun ve en militan,
en cüretli damarı olarak da kav-
gada öncüdür. 

2-) Liseliler
Nasıl Yaşarlar?

Liselilerin yaşamı daha çok
okul, ev ve dershane üzerinden şe-
killenir. Gününün büyük bir bö-
lümünü okulda geçirir. Liselinin ar-
kadaşları okulunda ya da okul
çevresindedir. 

Liseli, daha çok derslerine ça-
lışır, arkadaşlarıyla vakit geçirir.
Son süreçte, bilgisayarda ya da in-
ternet kafelerde zamanlarını dol-
durmaktadırlar. Bu anlamıyla günü
birlik yaşarlar. Yaşamlarında okul
ve evin dışında sabitleşmiş bir
şey yoktur. 

3-) Liseliler
Nelerden Hoşlanırlar?

Liseliler zevk almadığı, keyif
almadığı hiçbir şey yapmaz. Bir
eğlenceye, tartışmaya, toplantıya
katılsa, ya da bir pikniğe de gitse,
kursa katılsa burada öğrenecekle-
ri, eğer merakını giderecek şeyler
değilse ve aynı zamanda onun
hoşuna gitmiyorsa yapmaz, git-
mez. Bu yanıyla liselilerin davra-

nış ve hareketlerini belir-
leyen iki faktör, merak ve
zevk almasıdır. Birini di-
ğerine tercih etmez. Her
ikisinin varlığını aynı
anda ister liseli. O halde
yapacağımız her şeyde
bu ikisini sağlamalıyız.
Bu yüzden hazır bir faa-
liyetin içine katmak de-
ğil, onunla örgütlemek,
onun düşüncelerini be-
lirteceği, onun yetenek ve
becerilerini sorgulayaca-

ğı bir zemin yaratılması hoşuna gi-
der liselinin ve bu sahiplenmenin
de daha hızlı gelişmesini sağlar. 

4-) Li̇seli̇leri̇n Düzenle
Çelişkileri Nelerdi̇r?

Liseliler, sorgulamayan, araş-
tırmayan, merak duygusunu kö-
relten bu düzene karşı öfkelidirler.
Özellikle düzenin eğitim sistemi-
ne karşı öfkelidirler. 

Liselilerin vatan kavramı, ba-
ğımsızlık kavramı gelişmiştir. 

Liselilerin bir diğer çelişkisi de
düzen ile aile arasındaki çelişkidir. 

5-) Liselilerin Olumlu
Yanları Nelerdir?
-Öğrenmeye açık 

-Cüretli 

-Delikanlı 

-Coşkulu 

-Yeniliğe açık 

-Meraklı 

-Militan 

-Vatansever 

-Arkadaşlık bağları güçlü 

6-) Liselilerin Olumsuz
Yanları Nelerdir?
-Tecrübesiz 

-Sabırsız 

-Aceleci 

-Çabuk sonuç almak ister 

-Halkı tanımaz 

-Aile bağları güçlüdür 

-Çarpık bir vatanseverliği vardır. 

7-) Liselilerin
Hareketlerini
Kısıtlayan Etkenler
Neler?
Okulu, ailesi, çevresi her zaman o
sınırlarda bilinen duvar oluyor,
aşamıyor, kıramıyor. Kafası her şe-
yiyle açık olmadığı için, isteklerine
nasıl ulaşacağını tam olarak o da
bilmediği için bugün yapacakla-
rının, atacağı adımların hesabını
yapıyor. 

Okuldan atılmak, ailesiyle tartışmak
dünyanın en büyük sorunudur onun
için. Çok istediği bir konsere aile-
siyle tartışmayı göze alsa da kaçar
gider; ama işi eyleme katılmak
olunca, devrimci olmak olunca
aile sorunu devreye giriyor. Mese-
le gerçekten isteyip istenmemesidir.
Liseliler adaletsizliklerin, açlığın sö-
mürünün farkındadır. Ancak, aş-
ması gereken bu duvarları aşama-
dığı için mücadeleye katılma ko-
nusunda engel olabiliyor.

8-) Li̇seli̇leri̇n En Fazla
Zaman Geçi̇rdi̇ği̇ Yerler
Nerelerdi̇r? 

Liseliler en fazla, okulda, ders-
hanede, internet kafelerde ya da
evde bilgisayarda, kafelerde vakit
geçirirler. 

9-) Li̇seli̇leri̇n
Kazanması Gereken
Özelli̇kler Nelerdi̇r? 
-Liselierin öfkesi düzene yönel-
melidir

-Liseliler gerçeği kavramalıdır

-Liseliler düşünen, sorgulayan,
araştıran olmalıdır

-Kitap okuma alışkanlığı kazan-
malıdır

-Var olan savaşın öncüleri olma-
lıdır

-Liselilerin ufku dar olmamalıdır

-Liseliler, halktan, onun mücade-

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

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SORUDA10
Liseliler Kimdir? 

Nasıl Örgütleceğiz!
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lesinden kopuk olmamalıdır

-Dev-Gençli olmanın gururunu ya-
şamalıdır.

-Liseliler militan olmalıdır

-Liseliler asla tembel olmamalı,
emekçi olmalıdır

-Disiplinli olmalıdır

-İnsiyatifli ve kendine güvenli ol-
madır

-Duygularla değil, mücadelenin
ihtiyaçlarına göre düşünen olma-
lıdır

-Liseliler yaptıklarıyla yetinme-
melidir

10-) Düzen Liselileri
Hangi Yöntemlerle
Teslim Almaya
Çalışıyor? 

Düzen liselileri teslim almak
için birçok yöntem kullanır. Okul
baskısı, aile baskısı ile liselileri bir
cendere içine sokar. 

Eğitim sistemiyle liselilerin
saydığımız olumlu özelliklerini
törpülemek isterler. 

Yine gözaltılarla yıldırmaya
çalışır. resmi olarak aileye bağım-
lı olmasını kullanarak aile üzerin-
de baskı yapar. 

Sonuç olarak liselilerin iki temel
sorunu vardı aile ve okul

LİSELİLERİ NASIL
ÖRGÜTLEYECEĞİZ? 

1-) Neden Li̇seli̇leri̇
Örgütlemeli̇yi̇z? 

Liseliler, en coşkun ve en mili-
tan, en cüretli damarı olarak da kav-
gada öncüdür. Halkın kavgasında,
vatan savunmasında, faşizmi boğ-
mada öncü olduğunu bilerek ha-
reket etmelidir.

2-)Liselileri Nasıl
Örgütleyeceğiz?

Liselilerin en çok vakit geçir-
dikleri yerler, okul ve dershane ise
biz de liselileri örgütlemek için ön-
celikle liselerde çalışma yapacağız.

Liselileri örgütleme alanımız, en
başta okullar ve dershaneler ama li-
selilerin olduğu her yerde çalışma
yapmalıyız. 

Liseliler kendilerine ait bir yer-
lerin olmasından hoşlanırlar, orayı
kendileri düzenleyip kendileri şe-
killendirirler. Bunun için gençlik
dernekleri mesela tek gözlü bir
dükkanı kendi şubeleri olarak lise-
lilerin etrafında açıp düzenleyebi-
lir. Burada hem kütüphane yarat-
mak, hem öğle aralarında gençliğin
beslenme sorunlarına çare olacak
kimi düzenlemeler yaparak, çeşit-
li tartışma – seminer günleri de, kül-
türel faaliyetler de bizzat burada ya-
pılabilir. Okul civarında hem fa-
şistlerin, polislerin, hem de gençlere
yoz bir ortam sağlayan kafe vs. gibi
yerlerin olduğunu gözetirsek, sa-
dece dışarıdan müdahaleyle yeter-
siz kalacağımız açıktır. Mahallede
varolan kurumlar bir odalarını buna
göre de düzenleyebilir. Zaten ma-
hallenin çocukları orada oluyor,
halk komitelerinde kadınlar bu işle
ayrıca görevlendirilip beslenme
sorunlarıyla ilgilendirilebilir. Oku-
luna ne kadar yakın olursak, liseli-
lere o kadar yakın oluruz. 

3-) Liselileri
Örgütlerken
Karşılaşacağımız
Sorunlar Nelerdir?

İki temel sorunla karşılaşabili-
riz: Birincisi okul baskısı, ikinci-
si aile baskısı. Bu iki temel çeliş-
ki bizim liselileri örgütlememizde
geciktiren etkenler olacaktır. Bunun
dışında devletin gençliğe saldırıları
ve düzenin yozlaştırma politikası da
bizim liselileri örgütlememiz önün-
de engeldir. 

4-) Liselilerin
Sorunları Nelerdir?

Devamsızlık, staj sömürüsü, ge-
çer not, ezberci eğitim, eğitim hak-
kının gaspı, okula dışardan yemek
getirme, disiplin soruşturmalar, not
tehditi, tenefüs süreleri, sosyal faa-

liyet alanları, aidat, sınıf mevcudu-
nun çok olması, okullarda uyuştu-
rucuya karşı önlemler alınmaması,
kılık kıyafet üzerindeki baskılar...
gibi birçok sorunu yazabiliriz. Bun-
ların dışında aile sorunu da yaşa-
maktadırlar. 

5-) Li̇selerde Aji̇tasyon
ve Propaganda da Di̇kkat
Etmemi̇z Gereken
Noktalar Nelerdi̇r?
-Liseli gençliğin yaşadığı somut so-
runlar ve bunlardan kaynaklanan
talepler temelinde bir ajitasyon
propaganda yapmak gerekir. 

-Sadece genelde liselerde yaşa-
nan sorun ve taleplere bağlı kal-
madan, somut olarak yaşanan gün-
lük gelişmeler etrafında bir ajitas-
yon propaganda yürütmek gerekir. 

-Eğitim ağırlıklı bir ajitasyon ve
propaganda yapmak gerekir. 

-Duyguları daha ön planda oldu-
ğundan, duygulara daha çok hitap
eden bir ajitasyon ve propaganda
yürütmek gerekir. Yani ajitasyon
ağırlıklı bir çalışma içinde olmak
gerekir. 

-Tiyatro, müzik, sinema vb. gibi
araçlarla, görsel propagandaya
önem vermek gerekir. Gerekirse
her lisede bu tür çalışmalar içinde
bulunmak, kendimiz tiyatro ya-
pamıyorsak da, mevcut tiyatrolara,
sinemalara toplu gidişler örgütle-
mek ve daha sonra bunlar hakkın-
da tartışma açarak birer eğitim ve
ajitasyon, propaganda aracına çe-
virmek önemlidir. 

-Liseli gençliğin mücadele tarihi-
ni, her birimin mücadele ve direniş
tarihini, şehitlerini propaganda et-
meye özel önem vermek gerekir. 

-Liselerde diğer alanlara göre daha
basit, daha anlaşılır, daha özendi-
rici bir propagandaya ağırlık ver-
mek gerekir. Bu doğrultuda gere-
kirse sloganlar etrafında bir anla-
tımdan ve şemalaştırmalardan da
kaçınmamak gerekir. 

-Kendine güveni geliştirici bir pro-
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pagandaya önem vermek gerekir. 

-Sorular etrafında şekillenen bir propagandaya özel
önem vermek gerekir. 

-Liseli gençlere yönelik yaşam tercihi propagandası
yapmak oldukça önemlidir. 

6-) Düzen Liselilere Neden
Saldırıyor? 

Düzen liselileri, ilerici yanlarını bildiği için özel
olarak saldırıyor. Yeniliğe açık, militan, bağımsızlık
duyguları olan, vatansever yanlarının olduğunu bil-
diği için saldırıyor. "Ağaç yaşken eğilir" mantığıyla,
daha düşünceleri olgunlaşmadan düzenin istediği gibi
bir tip yaratmak istiyor. Liseliler öfkelerini düzene yö-
neltmesin diye kendi istediği gibi bir gençlik yarat-
mak istiyor. 

7-) Düzen, Liselilere En Çok Hangi
Noktalardan Saldırıyor?

Düzen gençliğe en çok eğitim sistemiyle, okulda
yarattıkları baskılarla saldırıyor. Bunun dışında aile-
sini kullanarak da bir baskı oluşturmak istiyor. Dü-
zenin yozlaştırma politikası da gençliğin maruz kal-
dığı saldırılardan birisidir. 

8-) Liselileri Faşizmin Karşısında
Nasıl Güç Haline Getireceğiz?

Öncelikle, liselilerin her türlü sorunun, bizim so-
runumuz olduğunu bileceğiz. Ve bu sorunlar etrafın-
da liselileri faşizmin karşısında bir güç haline geti-
receğiz. Liselilerin militan yanlarını büyüterek, savaşın
her türlü ihtiyacını karşılayan kadrolar haline getire-
rek, bunu başaracağız. 

9-) Liselilerin Örgütlülüğü Nedir?
Liselilerin örgütlülüğünün adı, 33 yıllık bir geçmi-

şe sahip olan DLMK'dan bugüne onurlu bir tarih yaratan
Liseli Dev-Genç'tir. Bugün liselilerin önünde duran gö-
rev, tüm liselileri örgütlemek için Liseli Meclisle-
ri’dir. 

10-) Liseli Meclislerini Nasıl
Kuracağız?

Öncelikle liselilerin faşizmin karşısında önemli bir
güç olduğunu bilinciyle hareket etmeliyiz. Daha
sonra, tüm liselileri kapsayacak talepler etrafında li-
selerde çalışmalar yürütmeliyiz. Liselilere, neden öğ-
renci meclislerinde örgütlenmeleri gerektiğini, so-
runlarının çözümünün birlikte mücadele olduğunu an-
latmak gerekiyor.

53 Haftadır Ali İsmail İçin
Adalet İstiyoruz!

Haziran Ayaklanması sürecinde Eskişehir'de eylemlere katılan
Ali İsmail Korkmaz, polis tarafından öldürülmüştü. Halk Cephe-
si ve EHP, AKP'nin adaletsizliğini teşhir için her hafta Cuma günü
adalet nöbeti tutmaya devam
ediyor. 53. haftasına giren ada-
let nöbeti, 10 Ekim’de yapıldı. 

AKP’nin eli kanlı polisle-
rinin işkenceyle katlettiği Ali
İsmail’in davası Kayseri’ye
sürülmüştü. 9 Ekim günü Es-
kişehir ve Sivas’tan Kayse-
ri’ye giden Halk Cepheliler
davayı takip etmeye devam
ediyor. Nereye kaçırılırsa kaçırılsın adaletin peşinde olduğunu
söyleyen Halk Cepheliler duruşmanın 26 Kasım'a ertelendiği-
ni duyurdu.

☆
Doğançay Halk Festivalinde

Umudun Türküleriyle Coştuk!
İzmir’de 27-28 Eylül’de Doğançay Halk Festivali yapıldı. Bi-

rinci gün, yozlaşmayla ilgili panel ile festival başladı. Panelde Ha-
san Ferit Gedik’in dedesi olan Mustafa Dede yozlaşmaya karşı ve-
rilen mücadeleyi, ödenen bedelleri anlattı. Panelin bitimiyle be-
raber İmranlılar Derneği semah
ekibi sahne aldı. Semah Ekibi
sahne aldıktan sonra Zeybek
oyununun gösterimi yapıldı.
Daha sonra Tiyatro Simurg İşçi
katliamlarıyla ilgili sergilediği ti-
yatro ile 1. günün programı son
buldu. Festivalin ikinci günün-
de Yürüyüş Dergisi, kitap ve tut-
sak ürünleri masaları açıldı. İkinci günün programı İdil Halk Ti-
yatrosuyla başladı. Hasan Ferit’i anlatan tiyatro gösteriminin ar-
dından Mustafa Dede bir konuşma yaparak Hasan Ferit Gedik’le
ilgili şiir okudu. Hemen ardından Umudun Çocuğu Berkin Elvan
belgeseli izlendi. En son da Grup Yorum sahne alarak umudun,
kavganın türküleri halkla söylenip program son buldu.

☆
Gücümüzü Birlik ve

Beraberliğimizden Alıyoruz!
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Mer-

kezi'nde tedavi gören gençler ve aileleriyle, 12 Ekim günü kahv-
altı yapıldı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılan etkinlikte
"Uyuşturucuya karşı daha ciddi ve kararlı mücadele edilmesi ge-
rektiğinin anlatıldığı kahvaltıya 30 kişi katıldı.
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Madenler, çalışma koşullarının
en ağır olduğu, sömürünün en yoğun
olduğu sektörlerin başında gelmek-
tedir. Ülkemizde iş cinayetlerinin en
çok yaşandığı sektörün madenler ol-
ması da bu gerçeğin ifadesidir. 

Ülkemiz maden çeşitliliği bakı-
mından zengin, dünya rezervleri açı-
sından ise sınırlıdır. 

Maden sahaları ve işletmeleri ül-
kemizin hemen her yerine dağılmıştır.
Zonguldak, Amasya, Soma, Kütahya,
Kahramanmaraş, Balıkesir, Edirne,
Bursa, Kastamonu, Çorum, Karaman,
Erzurum, Yozgat, Bolu, Aydın… 

Madenlerde çalışmak başka işe
benzemez! 

“Önce Emniyet”, “Önce İşyeri
Güvenliği” yazar maden ocaklarının
girişinde. 

Yalandır tüm bunlar. Ne öncesinde
ne de sonrasında işçinin can güvenliği
patronlar ve onların hükümetleri için
en sonda gelir. Çünkü onların felsefesi
“önce kardır”, “daha çok kar.”

“Türkiye Cumhuriyeti sanayisini
kurmak ve geliştirmek uğruna yerin
altındaki taş kömürünü çıkartmak
için, beş binden fazla madencinin
şehit olduğu, on binlerce madencinin
sakat kaldığı, taş ve kömür tozunun
sebep olduğu meslek hastalıklarından
dolayı yüz binlerce madencinin ha-
yatını kaybettiği topraklardasınız.”
diye yazar Zonguldak’ta. 

Böyle yazmış düzenin sahipleri.
Sözde biz madencileri onurlandırmak
için, sözde bize ne kadar değer ver-

diklerini göstermek için. 

Yalan söylemektedirler. Onlar için
hiçbir değerimiz yoktur. 

Gerçekte ölüme uğurlanırız her-
gün. Her gün yerin yüzlerce metre
altında karanlıkta, kömür havası so-
lumak ve grizu patlaması, göçük,
gaz, yangın tehlikesi altında her an
ölümle temas halinde çalışmaktadır
madenci. O gün ölmedi ve sakat kal-
madıysa şanslı değildir yinede. Çünkü
bir sonraki gün onu yine ölüm bek-
lemektedir. 

Bu iş başka işe benzemez. Ma-
dende çalışmak başka bir iş gibi de-
ğildir. 

Madencinin ödediği bedel ölümle
sınırlı bilinir. Ölmeyip de sakat kalan
yüzbinlerce madenci vardır. Madende
çalıştırılmaz. İş verilmez artık ona.
Patronlar ve onların devleti kaldırıp
bir kenara atar, ölümden beter eder.
Ölmemiş, sakat kalmamışsa maden-
lerde çalışmanın yol açtığı hastalıkları
içinde taşır. 

“Zorla Çalıştırma”nın
Yeni Biçimi:
Çalışma Zorunluluğu 

Eskiden “zorla çalıştırma” uy-
gulaması varmış. Adına “iş mükel-
lefiyeti” denirmiş. Günümüzde ulus-
lararası sözleşme ve uygulamalar ge-
reği “zorla çalıştırma” uygulaması
yasaklanmıştır. 

Ancak kapitalist düzenin gizlenen,
görünmeyen, masumlaştırılan öyle

bir vahşi, alçakca yüzü vardır ki;
adına zorla çalıştırma denmese de,
mevzuat gereği yasaklanmış olsa da
işsiz, aç, açıkta kalmamak için ucunda
ölüm de olsa, zulüm de olsa, ağır ça-
lışma koşulları da olsa yüzbinler,
milyonlar çalışmak zorundadır. 

Sözde kapitalist düzen milyonlara
özgürlük getirmiştir. Özgürce çalışma
koşulları sağlamıştır. 

Emekçilerin emeğini satın alan,
emeği isteği gibi ücretlendiren, eme-
ğinin karşılığını da vermeyen, eme-
ğinden başka hiçbir şeye sahip ol-
mayan milyonlar karşısında, üretim
aletlerine el koymuş olan burjuvazinin
kapitalist düzeni özgür değil, ücretli
kölelik düzenidir. 

“En kötü iş, işsizlikten iyidir”
diyen emekçiler yoksulluk, işsizlik,
açlık baskı altında çalışmak zorun-
dadırlar. Yani “zorla çalıştırma” uy-
gulaması günümüzde yasaklanmış
olsa da, gerçekte bu baskı altında
emekçilere dayatılan zorla çalıştır-
maktır. 

Öyle ki, çalışma koşullarının zor
ve tehlikeli olduğu maden ocaklarının
kapatılması karşısında; işçilerin “ma-
denler kapatılmasın” diye eylem
yapmaları karşılaşılan örneklerdendir. 

“Hepsi ‘çalışmak zorundayım’
diye başlıyor söze... Tek ekmek kapı-
ları olan ölüm kuyularının kapan-
maması için tüm mücadeleyi veri-
yorlar. ‘Madeni boşaltın yoksa di-
namit koyar patlatırız’ uyarılarına
cevapları da net: ‘Kuyulara ineriz,
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bizi de kuyularla patlatırsınız!’ Hatta
basına yansımasın diye kuyularda ölen-
leri hemen defnediyorlar. Çünkü ölü-
lerini gizlemeseler madenin kapatıla-
cağını düşünüyorlar.” (Bünyamin Ay-
gün, Kara Köleler, Milliyet Gazetesi,
6-7 Temmuz 2014) 

Soma Katliamı’nın ardından, Milliyet
Gazetesi’nden Bünyamin Aygün’ün
Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerindeki ka-
çak maden ocaklarındaki izlenimlerin-
den yansıyan sözlerdir bunlar. Bu ocak-
lar 2 Ağustos 2013’te devlet tarafından
kapatılmasına, elektriği bile kesilmesine
rağmen bugün faaliyetleri sürüyor. 

“Birçoğu ruhsatsız olan ocaklarda,
günlüğü 50 TL’ye çalışan, 3 binin üze-
rindeki işçinin ne sosyal güvencesi ne
de sağlıklı çalışma koşulları bulunuyor.
Kuyu sistemiyle çalışan ve 80 cm ça-
pındaki borulardan yerin 150-200 metre
altına ince bir halatla sarkan işçiler
adeta ölüme meydan okuyor. Hiçbir
önlemin alınmadığı, tamamen ilkel şart-
larda çalışan yüzü kömür karası işçilerin
hangisine sorsanız ‘Burada ölmezsek
dışarıda açlıktan öleceğiz!’ yanıtını
veriyor. (a.g.y.) 

Ocağı kapatmak, kaçak çalışmayı
sözde yasaklamak yetmiyor. İşçileri bu
koşullarda çalışmaya mahkum eden ka-
pitalist düzendir. 

“Tamamen ilkel şartların hakim ol-
duğu kuyularda can güvenliği adına
tek bir önlem yok. Baretsiz, maskesiz
çalışan işçilerin sarkıtıldıkları kuyuların
ardından ulaştıkları galerilerin hiçbirinde,
tavan desteği bulunmuyor. Bu da her
an göçük tehlikesini beraberinde geti-
riyor. 

Burada kaç çocuk işçi bulunduğu
konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
Çocuk işçiler ailelerine katkı için teh-
likeyi göze aldıklarını, yerüstünde ça-
lışanlardan bazıları günlük 5, yeraltında
çalışanlar da 30 TL kazanabildiklerini
belirtiyor.” (a.g.y.) 

Milyonlara ulaşan işsizler ordusu,
yaşam koşullarının zorluğu, artan yok-
sulluk emekçilere tercih şansı bırak-
mamaktadır. Hele ki emekçiler örgütsüz
ise; işçisine sahip çıkan sendikalardan,
öz örgütlenmeleri olan işçi komiteleri
ve işçi meclislerinden yoksunsa her
türlü azgın sömürüye, kölece çalışma

Grizu patlaması diyorlar. Göçük
diyorlar. Şev kayması, gaz zehir-
lenmesi diyorlar. Yangın diyorlar… 

Bunların hepsi sonuçtur. İşçi
ölümlerinin gerçek nedeni değildir.
Gerçek neden azgın sömürü ve kar
hırsıdır. 

* 7 Mart 1983, Zonguldak'ın Ar-
mutçuk Beldesi’ndeki taş kömürü
ocağında meydana gelen grizu pat-
lamasında 103 işçi öldü. 

* 10 Nisan 1983, Zonguldak
Kozlu’daki kömür madeninde grizu
patlaması sonucu 10 işçi öldü. 

* 14 Temmuz 1983, Amasya Yeni
Çeltek’de grizu patlaması sonucu 5
işçi öldü. 

* 31 Ocak 1987, Zonguldak Koz-
lu’da meydana gelen maden göçü-
ğünde 8 işçi öldü. 

* 31 Ocak 1990, Zonguldak
Amasra’da grizu patlaması sonucu
5 işçi öldü. 

* 7 Şubat 1990, Amasya Yeni
Çeltek Kömür İşletmesi'ne ait maden
ocağında meydana gelen grizu pat-
lamasında 3 işçi yanarak, 65 işçi ise
göçük altında olmak üzere; 68 işçi
hayatını kaybetti. 

* 3 Mart 1992, Zonguldak'ın
Kozlu ilçesindeki, taş kömürü oca-
ğında meydana gelen zincirleme
patlamalarda 263 madenci öldü. 

* 26 Mart 1995, Yozgat'ın Sorgun
İlçesi’nde, Matsan Madencilik Şir-
keti'ne ait kömür ocağında, grizu
patlaması sebebiyle meydana gelen
kazada, 38 işçi göçük altına kalarak
can verdi. 

* 8 Ağustos 2003, Erzurum Aş-
kale’de grizu patlaması sonucu 8
işçi öldü. 

* 22 Kasım 2003, Karaman'ın
Ermenek İlçesi’nde, özel bir firmanın
işlettiği kömür ocağında, grizu pat-
laması sebebiyle, 10 işçi öldü. İşçi-
lerin cesetleri olaydan günler sonra
çıkarılabildi. 

* 9 Ağustos 2004, Çorum Ba-
yat’ta, grizu patlaması sonucu 3 işçi
öldü. 

* 8 Eylül 2004, Kastamonu'nun
Küre İlçesi’nde bulunan, yeraltı bakır
ocağında, meydana gelen yangın ve
oluşan karbonmonoksit sonucu, biri
maden mühendisi toplam 19 işçi
öldü. 

* 21 Nisan 2005, Kütahya Ge-
diz’deki grizu patlamasında, 18 işçi
öldü. 

* 2 Haziran 2006, Balıkesir Dur-
sunbey’deki grizu patlamasında, 17
işçi öldü. 

* 10 Aralık 2009, Bursa'nın Mus-
tafakemalpaşa İlçesi’ndeki maden
ocağında, 19 işçi grizu patlaması
ile oluşan göçük sonucunda hayatını
kaybetti. 

* 23 Şubat 2010, Balıkesir'in
Dursunbey İlçesi’ne bağlı Odaköy'de,
maden ocağında meydana gelen
grizu patlamasında, 17 işçi öldü. 

* 17 Mayıs 2010, Zonguldak'ta,
Karadon Taşkömürü İşletme Mües-
sesesi'nin işlettiği kömür madeninde
grizu patlaması ve göçük sonucu,
30 işçi öldü. 

* 7 Temmuz 2010, Edirne'nin
Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca
Köyü’ndeki madende, çıkan yangın
ve oluşan göçük sonucu, 3 işçi öldü. 

* 10 Şubat 2011, K. Maraş El-
bistan’da, şev kayması nedeniyle 11
işçi öldü. 

* 8 Ocak 2013, Zonguldak'ın
Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü
Kurumu'na ait kömür ocağında, me-
tan gazı patlamasının yol açtığı
göçük sonucu, 8 işçi öldü. 

* 13 Mayıs 2014, Türkiye ma-
dencilik tarihinin en büyük madenci
katliamı yaşandı. Manisa'nın Soma
ilçesinde, Soma Holding tarafından
işletilen kömür ocağında meydana
gelen patlama ve patlamanın etkisiyle
çıkan yangın sonucunda, 301 işçi
ve mühendis yanarak can verdiler. 
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ÖLDÜREN DEVLETTİR 

ÖLDÜREN PATRONLARIN KAR HIRSIDIR 



koşullarına mahkum olmaktadır. 

Kölece Çalışma         Koşulla-
rının Arkasında 

Emperyalizmin       Özelleştir-
me ve Taşeron Sistemi Vardır! 

Ülkemizde üç tip maden iş-
letmesi olduğunu biliyoruz. Dev-
lete ait işletmeler, özel işletmeler
ve kaçak işletmeler. Özellikle
1980 sonrasında artan özelleştirme
uygulamaları ve 2000’lerin başından
itibaren de taşeronlaştırma sisteminin
gündeme getirilmesiyle birlikte; dev-
lete ait işletmeler azalırken özel ve
kaçak işletmeler artış göstermiştir. 

Zonguldak’ta bulunan Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK)’nun ge-
lişim sürecine bakmak, tekellerin uy-
gulamalarını görmek açısından yeterli
olacaktır. 

12 Eylül 1980 faşist cuntası son-
rası emperyalist tekeller lehine eko-
nomi alanında da düzenlemeler ya-
pıldı. Yeni politikalar gündeme geti-
rildi. Bu politikaların başında özel-
leştirme uygulaması gelir. Zonguldak
TTK’da özelleştirme kapsamına alın-
dı. 1989- 1990 yılındaki 3 Ocak
Genel Grevi ve “Büyük Madenci
Yürüyüşü” ve direnişleri sonucu özel-
leştirme kararı geri çekildi. 

Özelleştirme kazanılmış hakların
gaspedilmesi demekti. İşsizlik ve
daha yoğun sömürü demekti. Em-
peryalist tekeller ve onun hükümeti
ANAP’ın, sömürüden vazgeçmesi
onların doğasına aykırıydı. Nitekim
özelleştirmeyle yapamadıklarını başka
uygulama ve düzenlemelerle gerçek-
leştirdiler. Rekabet, etkinlik, verim-
lilik, performans, standartlaşma adı
altında yaklaşık 60 bin çalışanı olan
TTK yaklaşık 9 bin çalışana dü-
şürüldü. 20 işçinin yapacağı iş,
artık 5 işçi ile yapılmaya başlandı.
Böylece yoğunlaştırılmış çalışma
oturtuldu. 

Öte yandan TTK’da bazı işlerin
taşerona devredilmesi, taşeron işlet-
melerdeki güvencesiz çalışma ko-
şulları ve taahhüt edilen zamanda
işin tamamlanması zorunluluğu iş-
çileri adeta bir yarışa sokarak ölümlü

iş cinayetlerini artırmıştır. 

Emperyalist politikanın özü açık-
tır: çalışmanın yoğunlaştırılması, ma-
liyetlerin düşürülmesi, karın arttırıl-
ması. Kamu kurumlarının işlevsiz-
leştirilip tasfiye edilmesi ve özele
peşkeş çekilmesi bunun yollarından
biridir. Kamunun azaltılması, özel
ve kaçak işletmelerin önünü açacaktır.
Böyle de olmuştur. 

Madencilik dünyanın en ağır ve
en tehlikeli işlerinin başında gel-
mektedir. Kamunun bu alanları özele
devretmesi ve kamu denetiminin ye-
rine getirilmeyişi, özel işletmelere
yönelik yükümlülüklerin azaltılması
vb. bu alanda işçi sağlığı ve güven-
liğini tümüyle ortadan kaldırırken,
işçiler karın tokluğuna çalışmaya
mahkum edilmiştir. 

Kapitalist düzende ayakta kala-
bilmek, emperyalist tekellerle rekabet
edebilmek için üretim zorlamasına
gidilmekte, ağır, kölece çalışma ko-
şulları dayatılmakta, maliyeti düşür-
mek için her türlü kural bir kenara
atılmaktadır. 

Maden Cinayetlerinin     Nedeni
Patronların Kar Hırsı ve
AKP’nin Patron Yanlısı Düzenle-
meleridir! Cinayetleri Önlemenin
Tek Yolu Örgütlenmek ve     Mü-
cadele Etmektir!

İşçi ölümlerinin yaşandığı sek-
törlerin başında madencilik sektörü
gelmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
verilerine göre Türkiye, 100 bin çalışan
başına, ölümlü “iş kazaları”nda Avrupa
birincisi, dünyada ise El Salvador
ve Cezayir’in ardından üçüncü sırada. 

1 milyon ton kömür üretimi başına
düşen ölüm oranı, ABD’de 0.2 iken

Türkiye’de 7.22 olarak kayda
geçti. Maden kazaları ile adını
sıkça duyuran dünyanın en
büyük üreticisi Çin ise son
yıllarda aldığı tedbirlerle bu
oranı 1.27’ye düşürmeyi ba-
şardı. 

103 işçinin öldüğü 7 Mart
1983 Zonguldak Armutçuk’ta-
ki kömür madenindeki, iş ci-

nayetinden 13 Mayıs 2014’te 301
işçinin katledildiği Soma maden kat-
liamına kadar geçen süre içinde 1041
işçi madenlerdeki iş cinayetlerinde
öldü. 

2002 yılı sonrasında meydana gelen
büyük maden kazalarının hemen tümü
taşeron veya rödovans uygulamasının
olduğu ocaklarda meydana gelmiştir. 

Dönemin Başbakanı Tayyip Er-
doğan’ın Soma katliamının ardından
Soma ziyaretinde dile getirdiği “Bun-
lar olağan şeylerdir. Bunun yapı-
sında fıtratında bunlar var. Hiç kaza
olmayacak diye bir şey yok” sözleri
hafızalardadır. 

Bu sözler, bu söylemler iş cina-
yetlerinin de nedenini çok açık bi-
çimde ortaya koymaktadır. 

Madenlerde                           İş Ci-
nayetlerinin               Önlenmesi
İçin                   Yapılması Gere-
kenler: 

1-İşçi komiteleri ve meclislerinde
örgütlenme. 

2-DKÖ’lerden, işçi örgütlen-
melerinden bir işyeri denetim ko-
misyonunun oluşturulması. Ve ma-
denlerin denetiminin bu komisyo-
nun denetimine açık hale getiril-
mesi. 

3-İşyeri ve işçi güvenliğini esas
alan yasal düzenlemelerin yapıl-
ması. 

4-İş cinayetlerinin sorumlula-
rının yargılanması ve cezalandı-
rılması. 

5-Sendikaların sorumluluklarını
yerine getirmesi, patronların değil
işçilerin çıkarlarına sahip çıkması. 

Yürüyüş
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Ülkemiz, 1940’lı yılların ortala-
rından beri emperyalizmin yeni sö-
mürgesidir. Ekonomiden sağlığa, spor-
dan sanata, ulaşımdan tarıma kadar
hayatın her alanı, emperyalizmin ve
yerli işbirlikçilerinin çıkarlarına göre
şekillenmiştir. Bu alanlardan biri de
eğitimdir. Bu yazıda, ülkemiz üni-
versitelerindeki mühendislik mimarlık
eğitimini ele alacağız.

Oligarşinin yıldan yıla değiştirerek
yap-boz tahtası haline getirdiği sınav
sistemi; üniversitelere yerleşmedeki
sorunları, adaletsizlikleri çözmediği
gibi günden güne daha da büyüt-
mektedir. Önce genç beyinleri; sor-
gulatmayan, düşündürmeyen, ken-
disine ve çevresine yabancılaştıran,
ezberci bir eğitim sistemiyle biçim-
lendirmektedir. Daha sonra da aylarca
yarış atı gibi çalıştırıp, hiçbir bilimsel
yanı olmayan bugünkü adıyla
LYS’siyle milyonlarca genci adeta
uçurumdan boşluğa bırakmaktadır.
Parası olan dershanelere, özel üni-
versitelere giderken, yoksul halk ço-
cuklarının üniversiteyi kazanma ola-
nağı, sınav sistemindeki değişiklik-
lerle daha da zorlaşmaktadır.

AKP, 2007’den bugüne tam 99
yeni üniversite açtı. Bu fakülteden
bozma tabela üniversitelerinin büyük
çoğunluğunda bırakalım altyapıyı,
laboratuvarları; doğru dürüst öğretim
üyesi bile yoktur. Her yıl bu üniver-
sitelerden on binlerce mühendis dip-
lomalı teknik personel yetişmekte;
‘işsiz’ ya da ‘ucuz iş gücü’ ordusuna
katılmaktadır. Ayrıca YÖK, 2013
Haziran ayında yaptığı düzenlemeyle
80 bine yakın teknik öğretmenin
“Mühendislik Tamamlama Prog-
ramı” ile mühendis olmasının önünü
açmıştır.

Emperyalizmle olan yeni sömür-
gecilik ilişkilerinin şekillendirdiği
çarpık kapitalizmin hakim olduğu
ülkemizde sanayinin biçimi; üretim
araçlarının üretimine değil, dışarıda
üretilen tüketim araçlarının parçala-

rının birleştirilmesine dayalı montaj
sanayidir. Emperyalizmin yeni sö-
mürge ülkelere biçtiği rol; teknoloji
üretmek ve geliştirmek değil, üretimin
ara evrelerini tamamlamaktan iba-
rettir. Bu nedenle ülkemiz sanayi ya-
pısı; üretim bilgisiyle, akademik bil-
giyle, teknolojiyle donanmış mühen-
dislere, bilim insanlarına neredeyse
hiç ihtiyaç duymaz. Teknisyenler,
teknisyen düzeyinde bilgi sahibi olan
mühendisler, montaj sanayi ile yu-
varlanıp giden Türkiye sanayisi için
yeterlidir. Üretimin büyük oranda
bilgisayar teknolojisiyle yapıldığı
günümüzde tekellerin ihtiyacı; ken-
di makinelerini kullanacak kadar
bilgisayar kullanmasını bilen ucuz
teknik elemanlardır. Bu nedenle
AKP’nin tabela üniversitelerini man-
tar gibi çoğaltması veya teknik öğ-
retmenlere mühendislik diploması
sunması gibi örneklerde mühendis-
lik-mimarlık eğitiminin seviyesinin
aşağıya çekilmesi, niteliksizleşmesi,
burjuvazinin işine gelmektedir.

Diğer yandan; üniversitelerde ve-
rilen mühendislik mimarlık eğitimi
de halkın değil, tamamen piyasanın,
emperyalist tekellerin ihtiyaçlarına
göre şekillenmiştir. Mezuniyet pro-
jelerinde şirketler, kendi ihtiyaçları
olan ara ürünleri öğrencilere ücretsiz
yaptırmaktadır. Emperyalist tekeller,
kariyer günleri adı altında okulda
cirit atmakta, seminerler, atölyeler
düzenlemekte, ücretsiz sertifikalar
dağıtarak öğrencileri avucunun içine
almaya çalışmaktadır. Akademisyen-
ler, araştırma görevlileri; ABD em-
peryalizminin TÜBİTAK’ı diyebile-
ceğimiz Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF)
finanse ettiği projelerde yer almak-
tadırlar.

Bunun dışında; özellikle tekno-
kentlerde üniversite sanayi işbirliği
projelerinde üniversitelerdeki aka-
demisyenler, araştırma görevlileri ve
öğrenciler; tekellerin ihtiyaçlarını
karşılamak için çalışmaktadır. 2010

yılında Bilkent Üniversitesi'nde açılan
Üniversite Sanayi İşbirliği Merke-
zi'nde; Microsoft, Coca Cola, Hyun-
dai, Oyak Renault gibi emperyalist
şirketlerin yöneticileri danışmanlık
yapmakta, üniversitenin Ar-Ge faa-
liyetleri bu şirketler için yapılmak-
tadır.

ODTÜ Teknokent Üniversite Sa-
nayi İşbirliği ve Teknoloji Transferi
Geliştirme Projesi Tanıtım Sunumu'na
göre; “300'den fazla şirketin olduğu
ODTÜ Teknokent'te üniversitelerle
bugüne kadar 889 Ar-Ge projesi
yapılmış, 534 farklı akademisyenle
1517 sözleşme yapılmış, 44 farklı
bölüm ve enstitüyle işbirliği yapıl-
mıştır.” Bu projelerin büyük bir bö-
lümü, silah sanayi projeleridir. Pro-
jelerde yer alan şirketler; ABD'li, İs-
railli silah tekelleriyle anlaşmalar
yapan ASELSAN, HAVELSAN,
ROKETSAN, TAI gibi silah sanayi
şirketleridir. Projeler; emperyalizmin
işbirlikçisi devletin MİT, TSK, Em-
niyet, SSM gibi halk düşmanı ku-
rumları için yapılmaktadır. Bu pro-
jelerde yer alan akademisyen, araş-
tırma görevlileri ve öğrenciler; aynı
zamanda emperyalistlerin ve yerli
işbirlikçilerinin döktüğü kanların,

EMPERYALİZMİN VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN ÇIKARLARI İÇİN 
VERİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK EĞİTİMİNE KARŞI 

Mühendislik Mimarlık 
Meclislerinde Birleşelim!

Gülsüman Şenay 
Halk Bahçesi
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katlettikleri ve zulmettikleri insanların
sorumluluğunu da taşımaktadırlar.

Kısacası; üniversite-sanayi işbirliği
adı altında üniversitelerde bilimsel
araştırmalar, akademik personeller
ve öğrenciler; emperyalist savaş ba-
taklıklarına çekilmektedir. Örnekleri
çoğaltacak olursak; ASELSAN'ın
2013'te hazırladığı Üniversite-Sanayi
İşbirliği raporuna göre ASELSAN,
21 üniversiteyle işbirliği içindedir.
Bu üniversitelerle 167 adet proje yü-
rütmektedir ve üniversitelere verdiği
proje tutarı 113 milyon dolardır. 2011
yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ve ODTÜ ile ASELSAN,
ROKETSAN, TUSAŞ arasında baş-
latılan Savunma Sanayii için Araş-
tırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)
programı ile bu şirketerde çalışan
ve  ODTÜ'de yüksek lisans-doktora
yapan öğrencilerin tez içerikleri; şir-
ketler ve SSM tarafından belirlen-
mektedir.

Burjuvazinin mesleki kuruluşla-
rından Association for Computing
Machinery (ACM)'nin mühendislik
mesleği için sıraladığı genel etik ku-
rallarının birkaçı şu şekildedir:

1- Toplum ve insanlığın refahı
için çalışmak.

2- Başkalarına zarar vermekten
kaçınmak.

3- Dürüst ve güvenilir olmak.

Bunlar pratikte hiçbir karşılığı
olmayan kurallardır. Patronların çı-
karları her şeyin üstünde gelir...
Bugün kapitalist tekeller, kendi sı-
nıfının belirlediği ilkeleri bile çiğ-
neyecek bir mühendislik anlayışıyla
çalıştırmaktadır mühendisleri...

Hangi etik kuralları madenlerde,
inşaatlarda, fabrikalarda iş güvencesi
almadan işçinin çalıştırılmasını kabul
eder... Öyle değilse bunca ölüm niye? 

Sonuç olarak; ülkemizdeki mü-
hendislik mimarlık eğitimi, halkın
değil emperyalizmin ve işbirlikçile-

rinin çıkarlarına göre şekillenmiştir.
Buna bağlı olarak;

1- Ülkemizde mühendislik-mi-
marlık eğitimi günden güne nitelik-
sizleşmektedir. Bu sorun; ülkemizde
eğitimin tümden niteliksizleşmesi
sorunundan bağımsız değildir. Ve
çözümü; mühendislik mimarlık öğ-
rencilerinin Mühendis Mimar Mecl-
islerinde, Öğrenci Meclislerinde eşit,
parasız, bilimsel, anadilde eğitim ta-
lebi etrafında birleşmesinden geçer.

2- Emperyalist-kapitalist tekeller
üniversitelerde öğrencileri ve aka-
demisyenleri halk düşmanı projelerde
çalıştırmaktadır. Buna karşı mühendis
mimarlar, kendi mesleki bilgi biri-
kimlerini halk için, halkın ihtiyaçları
doğrultusunda kullanmalı, halk için
mühendislik mimarlık yapmalıdır.
Bunu sağlayacak yerler ise mühendis
mimar meclisleridir.

HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI

Sempozyumumuzda, ülkemizdeki ve dünyadaki halk
için mühendislikmimarlık örneklerini ve pratiklerini bu-
luşturacağız . “Halk için mühendislik mimarlık nasıl
yapılır” sorusunu tartışmayı ve halkımızla birlikte ürete-
bileceğimiz yöntemleri geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Emperyalizme karşı direnişin olduğu her yerde, halk
kendi mücadele yöntemlerini ve çözümlerini üretmiştir.
Küba'dan Sovyetler Birliği'ne kadar dünya halklarının
mücadele pratikleri ve sosyalist ülkelerin deneyimleri,
bugüne kadar taşınmıştır. Bu sempozyumda da bir yandan
bu deneyimleri bir araya getirecek, diğer yandan da kendi
yapmış olduğumuz projelerimizi paylaşacağız. Düzenin
mühendislik mimarlık anlayışına karşı, halkın mühendis
mimarlığını güçlü bir alternatif olarak sunacağız. Teknik
bilgimizi halk yararına kullanarak yaptığımız çalışmala-
rımızı; pahalı elektriğe karşı kendi evimizde kullanabile-
ceğimiz rüzgar türbinimizi; ucuz gıda için Halk Bahçemizi,
binlerce yürüme engeli insanımız için Ferhat Gerçek
Yürüteci'mizi ve diğer projelerimizi anlatacağız, tartışacağız.
Ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda yeni fikirler, yeni
projeler üreteceğiz.

Gücümüzü geçmişimizden ve inancımızdan; bağımsızlık,

demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşen
devrimci mühendis-mimar olan Eda Yüksel'den, Yücel
Şimşek'ten, Ömer Coşkunırmak'tan, İsmet Erdoğan'dan,
Tülin Aydın Bakır'dan, Hasan Balıkçı'dan alıyoruz .

Gücümüzü halkımızdan ve haklılığımızdan alıyoruz.
Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü rant için
değil, halk için üretiyoruz.

Bu projeleri hayata ge-
çirmek için sempozyumumu-
za başta meslektaşlarımız ol-
mak üzere tüm halkımızı ve
dostlarımızı davet ediyoruz.

Düşük ücretle güvencesiz
çalıştırmaya karşı;

Halkın Mühendis
Mimarları Meclisinde

Örgütlenelim!

Mühendisiz Mimarız
Haklıyız Kazanacağız!

HALKIN MÜHENDİS
MİMARLARI

2. ULUSLARARASI EDA YÜKSEL HALK İÇİN BİLİM, HALK İÇİN
MÜHENDİSLİK MİMARLIK SEMPOZYUMU'NA ÇAĞRIMIZDIR!

EMPERYALİZM İÇİN DEĞİL
HALK İÇİN ÜRETELİM...
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Örgütlü bir halkın ve örgütlü bir sanatçının yıkama-
yacağı bir duvar, aşamayacağı bir yol yoktur. Biz usta-
larımızdan öğrendik "Ya karanlıkta yürümeyi öğre-
neceğiz, ya da kendi alevimizle yolumuzu aydınlata-
cağız.”

Devrimcilerin ustaları, yol göstericileri hep doğru
yolu göstermiştir bugüne kadar halkımıza. Bu yola sa-
natçılarımız da güvenmelidir. Kimse bize bir yol sun-
mayacak, bir sihirli değnek yok maalesef sorunlarımızı
çözecek. Biz kendi yolumuzu bulacağız. 

Ama yolumuz aydınlık, çünkü yolumuzu açmış olan
7 yıllık yaşanmış bir direniş var bu ülkede. 7 yıl dişe
diş  bir irade savaşı. Devrimci tutsaklar açlığın koynunda
7 yıl direndiler ve dediler ki "Ya yeni bir yol bulacağız,
ya yeni bir yol yapacağız" ve dediklerini yaptılar düş-
mana boyun eğdirdiler.

Bugün biz onurumuzla ayakta durabiliyorsak, bugün
milyonlar sokaklara çıkıp hakkını aramak için mücadele
ediyorsa bu onların onurlu direnişi sayesindedir. Bizim
öğretmenimiz, öncümüz oldular. Bize boyun eğmemenin
ne demek olduğunu öğrettiler, asla pes etmemeyi
öğrettiler. 

Bu güçle biz 500 bin kişiyi toplayabildik Bakırköy
Bağımsızlık Meydanı’na. 

Halkımızın onurlu bir tarihi var, halkımızın boyun
eğmeyen evlatları var. O zaman biz de kendi yolumuzu
yapacağız. 

Güçlü olan AKP iktidarı ve onun yalakaları değil.
Güçlü olan biziz, bizim örgütlü gücümüzdür.

Gücümüzü göstermeliyiz. AKP iktidarının
yaratmaya çalıştığı soytarı sanatçılığa karşı
alternatif sanatçıları biz yaratacağız. 

Televizyonlar yoz, dejenere dizilerden ge-
çilmiyor. Hiçbirinin gerçek hayatla alakası
yok biraz sos gibi kullanıyorlar bazı gerçeklikleri
sadece. Evet basın-yayın AKP iktidarının
elinde, peki o zaman biz hiçbir şey yapamaz
mıyız? Yaparız, halkın içinde olursak her şeyi
yaparız. Halkımız boş laf değil somutluk
istiyor. 

Somutluk;
1- Sokaklar ve yoksul mahalleler bizim, ti-

yatrolarımızı oralarda oynayalım. Yeni genç

sanatçıları o yoksul halkın içinden çıkaralım.
2- Fotoğraf sanatçıları; Yoksul mahallerimizi çe-

kelim, direnişi ölümsüzleştirelim. Mahallelerde çocuk-
larımıza eğitimler verelim oralarda üretimlerimizi ser-
gileyelim.

3-  Oyuncular; Dizilerden para kazanılıyor biliyoruz.
Ama halkın içinde olursanızda aç kalmazsınız. Evet
çok lüks içinde yaşamazsınız ama onurunuzla yaşarsınız
ve sanatınızı icra edersiniz.

Sinema filmleri çekelim. O kadar çok senaryo çıkar
ki bu halkın içinden, yeterki onların içine girin. Halkın
çocuklarını oyuncu olarak yetiştirin.

4- Ses sanatçıları; yoksul mahallelerimizde polis
ve çeteler işbirliği ile zehirleniyor çocuklarımız bu ço-
cuklarımıza eğitim verin. Onların dünyasına müzik ile
bir umut olmaya çalışın. İnanın o çocuklarda ne cevherler
çıkacağını siz kendiniz göreceksiniz. Ki sizde birer halk
çocuğusunuz bunu bilirsiniz.

Sadece sosyalistler sanatı geliştirebilir, sadece sosyalist
düşünceli bir sanatçı üretir, geliştirir. Diğer türlü kısır
döngü içinde dönülür durulur, tıkanırsınız.

Faşizmle yönetilen bir ülkede orta yolcu olmak ne
kurtuluştur ne de masumdur! Safımızı belirleyelim,
somut adımlar atalım, halkımıza da düşmanlarımıza da
halkın sanatçısının ruhunun da beyninin de emeğinin
de gücünü gösterelim.

AKP'nin satılmış sanatçılarını da bulunduğumuz her
yerde teşhir edelim.

Sanatçılarımız, Aydınlarımız 
Güçlü ve Haklı Olan Biziz!

Sanat Meclisi Çatısı Altında
Örgütlenelim!

Sanat Meclisi; 1-2 Kasım günlerinde
Gazi Mahallesi, Büyük Gazi Parkı’ndaki
2. Sanat Buluşması’nı gerçekleştirmeye
hazırlanıyor. Festival boyunca tüm etkin-
likler ücretsiz olacak. Alanın farklı köşe-
lerinde kurulacak olan sanat meydanlarında
resim, fotoğraf, karikatür ve heykel sergileri
tüm gün gezilebilecek. Konser, tiyatro,
dans, şiir performansı, film gösterimleri
yine iki gün boyunca devam edecek.

2. Sanat Buluşması’nın tüm etkinlik-
lerine halkımız davetlidir!

Sanat Halkla Buluşuyor
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Zalimin sofrasında bir kez yemek yedinmi artık
gerisi gelmeye başlar. Çünkü başlarsan bir kez haram
lokma yemeğe, başladınmı kanlı bir eli sıkmaya artık o
el de kanlı olmaya kadar gider.

Omurgasız insanlardan düşman dahi olmaz.  Her
yerde dans eder o, fırıldaktır. Bugün dediğini yarın sa-
vunamaz, yani dik duramaz. Nasıl dursun omurga yok.
Bir gün ak dediğine ertesi gün kara der.  Yalakadır, her
söylenilene kafa sallar.
İşte bunlardan biridir Yavuz Bingöl. Daha önce de

yazmıştık Erdoğan'ın sofrasında yemek yemenin karşı-
lığını alacağını almış omurgasız bey, TRT'de  bir koltuk
kapmış. Ayaklanma sonrası bırakın devrimcilere yakın
olmayı en ufak eleştiri yapanı dahi TRT'de barındırmazken
AKP iktidarı Yavuz Bingöl'ü ödüllendiriyor.

Omurgasız insanla düşman dahi olunmaz neden mi?
Bugün yanında muhalefettir, yarın iktidarın yanında.
Çünkü sınıfının yanında değil nefislerinin, şöhretlerinin
yanındadır bu insanlar.

Düşman neden olmaz? Çünkü düşmanını bilirsin sı-
nıfsal olarak tanırsın,  karşında sana bir sınıf kiniyle
yaklaşır ve savaşır seninle.  Ona göre yolunu bilirsin,
düşmanınla dişe diş savaşırsın. 

Peki, bu değerlerini, onurunu satanlarla ne yaparsın?
Bilerek ve isteyerek yapanlara? Ayaklanma sürecinde
solculuk nedir? Sosyalizm nedir? Bilmeyen bir çok genç
sanatçı ayaklanmalara katıldı ve bedel ödediler. Bu sa-
natçılar korkularından geri adım atsalar onlar için diyecek

çok sözümüz var.
Cüretli olmaları için,
aslında ne kadar
güçlü bir tarihe, ge-
leneğe sahip olduk-
larını anlatırız. Ki
anlatıyoruz başınızı
dik tutun, haklı ve doğru olan biziz, yolunuzdan dönmeyin,
yüzünüzü devrimcilere dönün diyoruz. Onlar Yavuz
Bingöl gibi omurgasızlardan çok çok daha temizdir.
Çünkü sosyalistleri, devrimcileri tanımıyorlar, görmemişler
devrimci sanatçıları nasıl olur bilmiyorlar ama öğreniyorlar.
Ama Yavuz Bingöl biliyor, tanıyor ve onları kullanarak
buralara geldi. Bu yüzden kirli batıyor.

Yılmaz Erdoğan denilen sanatçı bozuntusu da Antalya
Film Festivalinde Jüri  Başkanı. Ne tesadüftür ki o
festival de gösterilmek istenilen Gezi Direnişini konu
alan belgesel engellenmişti tepkilerden dolayı yeniden
kabul edildi.  Tayyip Erdoğan ile top koşturan, gülücükler
atan Yılmaz Erdoğan'ın jüri başkanı olduğu bir festivalde
engellendi. Bu bir tesadüf değil elbette ki. Yoksa para-
cıklarından olur çanak yalayıcı Yılmaz Erdoğan.

Giderek batıyor dibe Yılmaz Erdoğan ve Yavuz Bingöl.
Sadece şunu hatırlatmak isteriz tekrar kendilerine;

Tarihin çöplüğüne karışır gidersin, kullanır kullanır
bu düzen seni bir çöp torbası gibi atar bir kenara
çürürsün, kokarsın. Bu halk da böyle çürümüş dönekleri
asla unutmaz, biz de unutmayız!

Gazi Mahallesi'nde 9 Ekim günü, İdil Halk Tiyatro-
su'nun gerçekleştireceği ücretsiz tiyatro kursunu duyuran
40 ozalit 9 Ekim’de asıldı.

Kartal'da bulunan Hasan Ferit için Adalet Çadırı'nda
İdil Halk Tiyatrosu, Hasan Ferit Gedik'i anlatan “Kanlı
Gömlek” isimli oyunu oynadı. 10 Ekim’de oynanan
oyun sonrasında İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları yaptıkları
konuşmayla çadır direnişini selamlayarak, adaleti halkın
kendisinin sağlayacağını ifade etti.

Duyuru
İstanbul İdil Halk Tiyatrosu Hasan Ferit Gedik vurul-

masından şehit düşmesine kadar geçen sürede, internet
sitesi twitter’a an an yazılanları oyunlaştırdı. Hasan Ferit'in
son gecesi isimli 30 dakikalık oyunun provaları bitti.
Oyun ilk olarak, 14 Ekim'de Hatay'da Dev-Genç gecesinde

oynanacak, ardından İstanbul'daki Dev-Genç etkinliğinde
ve de 19 Ekim'de Akatlar Kültür Merkezi'nde Kangal
Dernekleri Federasyonu'nun etkinliğinde oynanacak.

İdil Kültür Merkezi Yeni Koro ve
Kurs Kayıtları Başladı
İdil Kültür Merkezi, çalışmalarını yürüttüğü Okmey-

danı'ndaki binasında yeni kurs dönemini başlattı. Yan
flüt, Keman, Tiyatro Atölyesi, Grup Yorum Korosu,
Bağlama, Gitar, Fotoğraf ve Sinema Atölyesi kayıtlarına
başlayan İdil Kültür Merkezi Kasım ayı içerisinde kurs-
larını başlatacak. Aynı zamanda Umudun Çocukları Or-
kestrası da kaydı süren kurslar arasında.

İdil Kültür Merkezi kurslarına kayıt yaptırmak iste-
yenler; 0212 238 81 46 nolu telefondan kayıtlarını yap-
tırabilirler.

OMURGASIZ BİR SANATÇIDAN BIRAKIN DOST OLMAYI
DÜŞMAN BİLE OLMAZ!

İdil Halk Tiyatrosu Üretmeye ve Çalışmalarını
Halka Duyurmaya Devam Ediyor

Yavuz BingölYılmaz Erdoğan

Yürüyüş
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Kalabalık bir aileydik, okuma
sırası bana gelene kadar, işe girmiş,
işimi sevmiş, ustamla işleri büyütm-
üştük. Yırtık-sökük dikerken parça
mal almaya, sonra parti mal almaya
başlamıştık. Hasan Ustam çizim de
bilirdi. Çocuklara kıyafetler çizer,
parça parça diker, önce kendi ye-
ğenlerinde denerdi. Bakardı ki güzel,
kullanışlı benim kardeşlerime de di-
kerdi, biz de beğendiysek diker vitrine
koyardık. Kullanışlı değilse hem
emeğine, hem hammaddene yazık
derdi. "Emeğin senin göz nurun, ço-
cuklar da geleceğimiz. Göz nurunu
geleceğin üstünde hayal et. Sonra
zaten en iyisini yaparsın derdi."
Bizim dükkanın önüne çocuklar da
aileleri de bakmaya doyamazdı. Ama
bazen anneler babalar çocukların
gözü dükkana takılmasın diye, kala-
balık çarşının içinde istemeseler de
çocuklarını sürüklerlerdi.

Ustam çok temizdi. Dükkanı evi
bilir, ev gibi temiz olsun isterdi. Bir
gün dükkanın önünü yıkarken anne-
oğul sırtlarında yamalı kıyafetlerle,
dükkanın önünden geçiyordu. Dik-
katimi çekmediler ilk başta, ana oğul
birbirlerinden habersiz ve birbirlerine
farkettirmeden vitrine bakıyorlar bir
yandan da yürüyorlardı. Elimde sü-
pürge çocuğun gözlerine mıhlandım
hayran ve mahcup ana da imrenerek
ve mahçup...Ustam da fark etmiş ol-
malı ki, ana oğul biraz ilerledikten
sonra oğlana seslendi. 'Delikanlı, bak
hele.' Oğlan yakalanmış da annesini
utandıracak bir şey yapmış gibi kı-
zardı. 'Bacım sen de gel hele' dedi.
Dükkana girmeye çekinen ana-oğul
ustamın babacan bakışları altında
girdi dükkana, börekle çay söyledi.
Önce hep beraber yedik, sonra sohbet
açıldı. Ustam nereliler, neden geldiler,
neyin nesiler, kimin fesiler sordu-
öğrendi. Çocuğa vitrinden en güzel

takımı verdi, ablaya da hanın iç
tarafındaki börekçide çaycılık işi
buldu.

Dükkanın karşısında, demirci
Botan Xalo'nun vardı, Botan Xa-
lo'nun bir de kızı vardı Narin. Na-

rin'i kız kardeşim Fatma'nın düğü-
nünde görmüştüm ilk, kara gözleri,
keman kaşları, ok gibi bakışlarıyla o
da beni gördü de ayıptır diye daha
da bakmadık birbirimize. Narin'i
aylar sonra gördüm. Botan Xalo'nun
dükkanının yeri yanmıştı, biz de es-
naflar olarak temizliğe ailelerimizle
gitmiştik. Orada karşılaştık. Kaydı
gönlümüz birbirine, çarşı esnafı da
kefil oldular bana. Botan Xalo, Bave
Botan oldu benim için. Yan komşu-
muz Seyid Efendi kalp krizi geçirip
vefat ettiğinde bütün mahalle bir
araya gelip, Seyid Efendi'nin çocuk-
larını okutup ayakları üstünde du-
runcaya kadar elimiz hep omuzla-
rındaydı.

Bacaklarımın dermansızlığını ya-
kın geçmişi tekrar hatırlayarak his-
setmeye çalışıyorum. Narin'im bitkin,
kucağında Helin, sırtında Dilan, benim
elimde Memo, sırtımda annem. Yarım
gündür hiç durmadan yürüyoruz.
Gözlerimi ara ara kapatıyorum ama
yok, yüz binlerce insan konvoy ha-
linde, sırtımızda evimiz yürüyoruz.

Anamı evden ayırmak çok zor
oldu. Ölürüm de gitmem dedi evim-
den. Ben atamı bırakmam dese de
gitmek zorundaydık. Gayrı kalacak
kimse yoktu yörede. Bizim mahal-
lemiz biraz daha kasaba gibi olmasına
rağmen çok hızlı boşaldı.

Haberleri ilk izleyişimizi hatırlı-
yorum, Narin'imin çayını yudumlar-
ken Kobane'nin sınırında katiller var-
mış. İnanmadık, kendimize uzak gör-
dük. Sınırdan gelenler anlatıyordu
silah sesleri duyuyorlarmış. Sınırdan
gelen haberle telaşlanmıştık. Haberleri
daha sık ve dikkatli izlemeye başladık.
Haberlerde adı geçiyor 'IŞİD', 'terör
örgütü'... Bir örgüt birkaç ayda mey-
dana gelir mi? Bu kadar silahı olur
mu, nereden alır? Bu gelen insanlar
nereye gidiyor? Bizim toprakları-

mızdan ne istiyorlar? Neden insanları
katlediyorlar? Düşmanları kim? Biz
onlara n'aptık?

Bu adamlar gelmeden kanlı olay-
ların anlatımı geldi. Köyümüzü bir
korku aldı, kadınlarımız, çocuklarımız
gitmeliydik buradan ama nereye?
Tüm yaşamımız burada. Burası Kür-
distan. Burası vatan, ev, hayat...

Tüm bunları düşündüğüm zaman
vatanımızdan bir ayrılık, hem de
böyle bir ayrılığı hiç düşünmemiştim.
Dayan dizlerim az kaldı, Türkiye sı-
nırına yaklaştığımızı söylüyorlar. Dü-
şünmek bütün fiziki yorgunluğu kat-
merlese de düşünmeden edemiyorum.
Türkiye'ye gittiğimizde ne yapacağız?
Ne yiyip ne içecek, ne iş tutacağız?
İnsanlar orada da öldürülüyor. Biz
düştüğümüz denizde başka bir yılana
mı sarılacağız?

Kafamdaki sorular bunca der-
mansızlığın, açlığın arasında cevap
istiyor ve cevabını buldukça daha
büyük bir belirsizliğe düşüyorum.
Memo bana bakıyor, Narin'imin, Di-
lan'ımın, Helin'imin dermanı kalma-
mış artık.

Topraklarımız işgal altında, bizi
katliamlarla atamızdan, evimizden,
barkımızdan kopardılar. Şimdi de aç
kurtların sofrasına gidiyoruz bir deri
bir kemik. Anam ağıt yakıyor, Seyid
Efendi, Leyla Abla, Hasan Usta,
Bave Botan... geleneğimizi geride
bıraktık. Ama andımdır ben toprak-
larımı bir kurttan kurtarmak için
başka bir kurda el açmam, halkım
da el açmaz. Taş, sopayla savaşırız
da düşman silahıyla düşman vurma-

BU HALK BU VATAN BİZİM
KAHROLSUN EMPERYALİZM
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AKP'nin emperyalizme uşaklığının
bir sonucu olarak her alanda, hakla-
rımız gasp ediliyor, sömürü ve baskı
artıyor. Ve bunlardan payını kamu
emekçileri de alıyor. En önemli hakları
olan güvenceli çalışma hakkı adım
adım ellerinden alınıyor. Memurların
işten atılmaları, sürgün edilmeleri,
iş yerlerinin, iş zamanlarının, çalışma
sürelerinin değiştirilmesi önemli şekil
şartlarına ya da birkaç koşula bağlıydı.
AKP ile birlikte bu şekil şartları, ka-
nuni güvence, yasal zorunluluk de-
ğiştirilmeye çalışılıyor. Kamu emek-
çilerinin sahip oldukları güvenceler-
den sadece iş güvenceleri değiştiril-
miyor, emekçilerin çalışma alanlarını
da içine alan bu değişiklik daha geniş
sosyal, kültürel boyutları içine alıyor. 

Esnek ve performansa dayalı ça-
lışma sistemi ile devlet dairelerindeki
iş işleyiş sistemi örgütlü, nitelikli ve
iş güvencesine sahip kamu emekçileri
ile değil; esnek, savunmasız, iş gü-
vencesi gösterdiği performansa bağlı
olan, kamu emekçilerinin hiçbir yasal
engel ile karşılaşmadan kolaylıkla
kapı önüne konulabileceği bir sis-
temdir. Ve bu sistem elbette emekçileri
koşulsuz uzlaşmaya ve itaate zorlama
amaçlıdır. 

Bu uygulamaların sonuçlarını özel
sektördeki çalışma sistemini incele-
diğimizde görüyoruz. Performasyona
dayalı çalışma sistemi emekçiler açı-
sından hep daha fazla sömürü, daha
fazla baskı, daha fazla işsizlik ve
kendilerini savunma araçlarından
(özellikle örgütlü mücadeleden) yok-
sun bırakılma anlamına geldiğini gö-
rüyoruz. Özel sistemde yaygınlaşan
bu sistem artık AKP’nin iktidara gel-
diği 2002 yılından bu yana çalışma
alanında yapılan yasal değişikliklere
önü daha da açılmıştır. AKP bu uy-
gulamaların önünü önce fiili olarak
açtı. Bunun için kapsamlı çok sayıda
fiili adım attı. Emeklilik sonrası yeni
memur almama, taşeronlaşma, söz-
leşmeli-ücretli personel uygulaması,

geçici ya da mevsimlik çalıştırma
vb gibi uygulamalarla kamu kesi-
minde kadrolu çalışan önemli ölçüde
daraltılırken sözleşmeli, geçici ve ta-
şeron çalıştırma uygulamaları belirgin
bir şekilde arttırıldı. 

Devletin halka karşı anayasal gör-
evi yeni iş alanları yaratma, eğitim,
sağlık, sosyal güvenlik vb olanakları
saglamaktır. Bu sorumlulukları ger-
çekleştirme, başta sağlık ve eğitim
olmak üzere bu gibi kamu hizmeti
alanlarında halkın çıkarını gözetme-
yen, aksine her alanda müşteri/kar
kriteri benimsenmiştir. 

Performansa dayalı ve esnek ça-
lışma sistemi kamu emekçilerine ne
getirecek? 

1- Her bir kamu emekçisinden
yaptığı iş dışında, başka ve değişik
işler yapacak. Bugün pek çok işko-
lunda fiilen uygulanan bu durum
yasal hale geldikten sonra, iş yükü
belirgin bir şekilde artacak. Kamuda
verimlilik esas olacağından kamu
yönetimi, daha az kişi ile daha çok
iş yapmayı hedefleyecek ve bu he-
defler, tıpkı fabrikalarda olduğu gibi
performans değerlendirme uygula-
maları ile sürekli artacak. 

2- Bulunduğu yerdeki görev ta-
nımına uygun işleri yapan kamu

emekçileri, tanımlanmış görevlerinin
dışındaki işlere de kaydırılarak, tıpkı
“ödünç işçilik” uygulamasında ol-
duğu gibi kurumlar arasında “ödünç”
alınıp verilebilecek. Böylece kamu
emekçileri üzerinden hem işlevsel
esneklik (bir kişiye birden çok iş
yaptırmak), hem de sayısal esneklik
(daha az kişi ile daha çok iş yapmak)
söz konusu olacak. 

3- İş güvencesi açısından memur
sayısı sınırlı tutulurken, kamuda söz-
leşmeli istihdam temel olacak. İlk
başlarda sözleşmeli çalışmayı özen-
dirmek için sözleşmelilerin ödev,
hak, yetki ve sorumlulukları, göreve
alınma, hizmet şartları ve şekilleri,
mali ve sosyal hakları kadrolu me-
murlara göre daha olumlu koşullarda
düzenlenirken, sözleşmelilere yem
olarak verilen bütün haklar zaman
içinde yavaş yavaş kaldırılacak. Önü-
müzdeki 3-5 yıl içinde kamuda kad-
rolu çalışma istisna, sözleşmeli ve
geçici çalışma kural haline getirilerek,
kamu emekçilerinin büyük bir kısmı
iş güvencesiz ve sözleşmeli olarak
çalıştırılacaktır. 

4- Sözleşmeli ya da ücretli olarak
çalışanların aylık ücretlerine ve sigorta
primi ödemelerindeki azalmalar ne-
deniyle emeklilik hayal bile edile-

GGüvencesiz Çalışma
Geleceğimizin Çalınmasıdır!

Yürüyüş
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meyecek. Çalışması tam zamanlı olarak kabul
edilmeyen çok sayıda kamu emekçinin, mevcut
ekonomik ve özlü hak kayıplarının yanı sıra,
sigorta, sağlık ve sosyal güvenlik kazanımlarında
da ciddi kayıplar söz konusu olacak. 

5- Kamu emekçilerinin anayasal ve yasal iş
güvenceleri adım adım ortadan kaldırılacak kamu
emekçilerinin kazanılmış haklarının önemli bir
bölümü (görev tazminatları, fazla mesailer, ek
ödemeler vb) piyasa kurallarına göre düzenlenecek.
Kadro gereği ödenen ücretler yerine, bireysel per-
formansa göre bireysel ücret belirlenecek. 

Güvencesiz çalışma çok açıktır ki geleceğimizin
çalınmasıdır, haklarımızın gasp edilmesi, köle
gibi çalışma koşullarına zorlanmasıdır. Geleceğimize
dönük büyük bir saldırı karşısında örgütlü gücü-
müzle karşı koyabiliriz. Performansa dayalı çalışma
sistemi ile karşılaşılabileceklerin bir kısmını saydık
belki de... Sorunları birlikte sahiplenmez, birlikte
ortak çözümler bulamazsak, çok daha büyük teh-
likeler ile karşı karşıya kalacağımız ortadadır. Bu
saldırılar karsısında tek gücümüz örgütlülüğü-
müzdür. Bulunduğumuz her yerde işyeri meclislerini
kuralım, çoğaltalım...

Memur alanında en temel
çelişkilerden birisi meşru mü-
cadele ile düzeniçi mücadele
arasındaki çelişkidir.

Meşru mücadele: ideolojik
netlik, düşmanının gözünün içine
bakmak, militanlık, bedel ödeme
kararlılığı, ekonomik-demokratik
mücadelenin iktidar mücadele-
sinden bağımsız olmaması de-
mektir.

Düzeniçi mücadele: 
Düşmanınla uzlaşmak, tes-

limiyet, ilke ve kurallarından
taviz vermek, yasaların dışına
çıkmamak, yasaklara boyun eğ-
mek, makul olmak demektir.

Hangi mücadele anlayışı bizi
haklarımızı almaya götürür?

Faşizmle yönetiliyoruz.
Faşizm, finans kapitalin en

gerici, en şoven ve en emper-
yalist unsurlarının açık terörcü
diktatörlüğüdür.

Faşizm, burjuva demokrasisi
ile yönetilemeyen yeni sömürge
ülkelerdeki yönetim şeklidir.

Faşizm koşullarında, düzen
sınırlarına hapsedilen bir mü-
cadele anlayışının zafer kazan-
ması mümkün değildir. 

Çünkü sınıflar arası uzlaşma-
yan çelişkiler vardır. Memurların
çıkarları ile patronun, devletin
çıkarları asla ortaklaşamaz.

Faşizm varken, düzeniçi mü-
cadele ile hakların korunabileceği
ham bir hayaldir.

Faşizm karşısında makul olu-
narak mücadele edilemez. Makul
olmak demek, "akla uygun,
aşırı olmayan" demektir...  Kimin
aklına uygun? Düzenin! Aşırı ol-
mak ise devrimci olmaktır. 

Makul olmak, düşmanı an-
lamak, ona anlayış göstermektir.
Haklarımızı gasp eden, emeği-

mize, alınterimize el koyan, vah-
şice saldırılarla kölece, insanlık
dışı yaşam dayatanlara karşı ma-
kul olamayız.

Makul olma adına, iktidarın
kabul edebileceği sınırlara hap-
solamayız. 

Biz emekçiler haklılığımızın
ve birliğimizin gücüyle hareket
etmeliyiz.

Meşruluğumuz buradadır.
Mücadele çizgimiz, kendine gü-
venli ve hesap sorucu olmalıdır.
Kararlı direngen, radikal bir mü-
cadele hattı bizleri güçlendirir,
düzeni ise güçsüz kılar. Düze-
niçinde erimek istemiyorsak,
düşmanımızı ANLAMAK yeri-
ne, onunla uzlaşmak yerine mü-
cadele etmeliyiz. 

Bugüne kadar ne kazandıysak
mücdele ile kazandık... Hemde
dişe diş bir mücadele ile kazan-
dık. 

Sendikalarımızı düenin ica-
zetiyle kurmadık. Mücadelemiz
ne zaman militan bir hat izledi,
devrimcilerin öncülüğü ağır bas-
tı, o zaman düzene  geri adımlar
attırabildik. Ne zaman reformiz-
min etkisini kıramarıysak o za-
man kamu emekçilerinin mü-
cadelesi geriledi ve devletin sal-
dırıları daha da pervasızlaştı... 

Onlar mücadeleyi yasallıkla
boğmaya kalktıkça biz meşru-
luğumuzu yükseltmeliyiz.

Onlar kitleyi geriye çekip
kendini tekrar eden eylemlerle
moral bozukluğu yaratarak kit-
lede inançsızlığı yaymaya ça-
lıştıkça, biz devrimciler daha
radikal bir çizgiyle ayrımı de-
rinleştirmeliyiz.

Makul olmak değil, çelişkileri
derinleştirmek... Tavrımız bu ol-
malıdır.

Makul Olmak Yerine
Çelişkileri

Derinleştirmeliyiz
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Sınıf sendikacılığı duygusal zaafa düşme-
den, bir taraf olunduğu bilinciyle hareket etme-
yi gerektiriyor. Böyle bir durumda sayının azlı-
ğı veya çokluğu değil, tavrın kendisi belirleyi-
cidir. İki sınıf vardır kapitalizmde, burjuvazi ve
proletarya. Memurların olması gereken sınıfta
proletaryadır. Burjuvaziye karşı her koşulda
sınıfın ideolojisi ile savaşarak, mücadele ede-
rek kazanacaktır. Elbette bu mücadelenin kitle-
sel olması esastır, ancak kitle yok bekleyelim
demekle olmaz, belirleyici olan düşmana karşı,
halklarınızı gasp edenlere karşı koyduğunuz
tavırdır. Bu tavrınızın aynı zamanda kitleler
tarafından görülmesi ve burjuvazinin politika-
larının boşa çıkartılmasıdır.

Emekçiye Mücadeleden Notlar

Memurlar Bir Taraf
Olmalıdır!



Liseli Dev-Genç'linin yüreği dev-
rim ateşiyle yanarken, gördüğü ada-
letsizliklerin hesabını sormak için
sabırsızlanırken, geçmesi gereken
ilk engellerden birisi ailedir... Çünkü
ailelerimiz devrimciliğimizin önün-
de engeldir.

Bu her aile için böyle olmayabi-
lir; ama çoğunlukla böyledir. Çünkü
ailelerimiz devrimcileri tanımazlar;
devletin propagandalarına kanarak,
devrimciliğin teröristlikle aynı anla-
ma geldiğine inanırlar. Devrimciliğin
baskıya uğramak demek olduğunu bi-
lirler ve çocuklarını bundan korumak
isterler. Ama bunu yaparken bizim
irademizi yok sayarlar. Yasaklarla, ce-
zalarla bizi engellemeye çalışırlar.

Devlet, gençliği zapturapt altında
tutmak için aileleri de kullanır. Polis,
ailelerimizi arayarak, görüşerek, söy-
lediği yalanlarla, ailelerimizin bize
baskı uygulamasını sağlar. Bunun
için çalışır. 

Devletin Liseli Dev-Genç'lileri
aileleriyle tehdit altında tutması, ai-
lelerimizin baskıları karşısında biz ne
yapacağız?

Ailelerimizle çatışmaktan başka
yolumuz yok.. Devrimcilik yalan
söyleyerek, kaçak güreşerek yapıla-
maz. 

Onlarla çatıştıkça, kendi kararla-
rımızı kabul ettirdikçe devrimciliği-
miz de gelişir. Yalan söyleyerek, ge-
çiştirerek, gizleyerek devrimcilik ya-
pamayız. Bu bizi geriletir.

Devrimciler yalan söylemezler.
Meşru olduğumuzu unutmamalıyız.
Açlığımızın, yoksulluğumuzun, zulmün
sorumlusu biz değiliz. Bebekleri aç-
lıktan, soğuktan öldüren bu düzendir.
Ve biz bu düzene karşı savaşıyoruz. 

Gençliği uyuşturucuyla, fuhuşla,
kumarla zehirleyen bu düzenin ken-
disidir. Biz ise ekmek ve adaletin ol-
duğu bir düzen istiyoruz. Bunun için

devrimcilik yapıyoruz. Ailelerimizle
tartışmak için pek çok haklı sebebimiz
var. Asıl biz onlara sormalıyız, haksız-
lıklar karşısında devrimcileri neden des-
teklemediklerini?

Ailelerimizi de
Devrimcileştirmeliyiz

Ailelerimizi ikna etmenin, meşrulu-
ğumuzdan vazgeçmeden kararlı ve ısrarlı
olmaktan geçtiğini söylemiştik. Bık-
madan, usanmadan, sinirlenmeden, işin
kolayına kaçmadan onlara devrimciliğin
gerekliliğini anlatmalıyız. Onlarla ya-
şanan politik, ekonomik, demokratik ge-
lişmeler üzerine tartışmalıyız. Politi-
kanın, evimize giren ekmeğin parası de-
mek olduğunu anlatmalıyız. 

Devrimciliğin dünyanın en onurlu işi
olduğunu anlatmalıyız.  Ve bunu ken-
dimizden başlayarak göstermeliyiz. Ai-
lelerimiz, bizdeki değişimi görmelidir.
Devrimciliğin bizi nasıl olumlu etkile-
diğini, değiştirip dönüştürdüğünü gös-
termeliyiz. 

Yani önce bizdeki değişimi görmeli ai-
lelerimiz. Kendi yaşamımızla ikna etme-
liyiz onları. Düzenli, disiplinli, aileye yar-
dımcı olan, gündemi takip eden, kitap oku-
yan, sorumluluklarını yerine getiren, doğ-
ruları için ailesiyle çatışmaktan çekinme-
yen, yozlaşmanın her türlüsüne karşı mü-
cadele eden devrimciler olduğumuzu gös-
termeliyiz.

Ailelerimizi ikna etmenin en etki-
li yolu, kendimizi devrimcileştirmek-
ten geçiyor.

Emek ve cüret... Ailelerimizle olan
ilişkimizde bunları esas almalıyız. Bık-
madan usanmadan tartışmalıyız, ger-
çekleri anlatmalıyız. Unutmayın Liseli
Dev-Genç'liler yorulmaz, vazgeçmez!
Ailelerimizi değiştiremediğimiz yerde ise
onların devrimciliğimizin önünde engel
olmasına izin vermemeliyiz. Bu karar-
lılığımızı onlara da göstermeliyiz.

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

Liseliyiz Biz

AİLELERİMİZE DEVRİMCİLİĞİN GÜZELLİĞİNİ,
KENDİ YAŞAMIMIZLA GÖSTERMELİYİZ!

Yürüyüş
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Liseliyiz Biz

6 Kasım'da okulları boykot edeceğiz. Peki hangi
okulları boykot edeceğiz... 

"Okulda insanlar imal edilir. İnsan yapma olayına
eğitim denir. Aile çevresi, sinema, televizyon, tiyatro,
radyo, gazeteler, kitaplar ve afişler de bir anlamda
okuldur. Yani tüm bilgi ileten yerler okuldur.

Nesneler araçlarla yapılır. İnsan yapma aracı ise
bilgidir.

Öyleyse okullarda yalnız insan değil, aynı zaman-
da insan hayatı da biçimlendirilir." (Düzene Uygun
Kafalar)

Yani; eğitim ile insanları yeniden yaratabiliriz, her
sistem kendi insanını üretir, kapitalist sistem bireyci,
yalnız ve giderek çürüyen insanı yaratıyor, bizde insan-
ları eğitim ile tepeden tırnaga değiştireceğiz. Eğitim ile
soran sorgulayan, üreten, vatanı halkı için yüreği çarpan
gençler yetiştireceğiz.. Yeni insanı yaratacağız. 
İşte bu yüzden kendine ve halkına yabancı, tekellere

en değerli şeyini onurunu satan ücretli köleler, robotlar
üreten bu eğitim sistemini yok etmek, yerine eşit, ana-
dilde, bilimsel, halk için demokratik liseleri kurmak
için bugünden çalışmalarımızı büyüteceğiz.

Eskiyi yıkacak olan da, yeniyi kuracak olan da biziz.
Bu her zaman aklımızda olmalıdır. 

Yarın 6 Kasım'daki boykotumuz yeniyi kurma iddia-
mızı dosta da düşmana da göstermekle kalmayacak,
yanıbaşımızdaki sıra arkadaşımıza, okul arkadaşımıza,
liseli arkadaşlarımıza ulaşmanın, bu gerçeği gösterme-
nin önemli bir acı olacak. 

FAŞİZM ARAMIZDAN FİZİKEN ALDI BER-

KİN'İ..
AMA BURJUVAZİ YÜZBİNLERCE LİSELİ

ARKADAŞLARIMIZIN BEYİNLERİNİ ALIYOR
BİZDEN. HER GÜN HÜCRE HÜCRE YİYİP
BİTİRİYOR GENÇ BEYİNLERİMİZİ!

Burjuvazinin faşist devleti, AKP iktidarıyla birlikte
her zamankinden daha pervasızca saldırılarını sürdürü-
yor.

Baskı, zulüm beraberinde beyinlerimize hergün işle-
yen eğitim sistemiyle birleşiyor. Sisteminde yiyemediği
beyinlerimizi de uyuşturucu illetiyle tüketiyor.

NE YAPACAĞIZ GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN
BEYİNLERİNİ TESLİM Mİ EDECEĞİZ?

DİRENECEK MİYİZ?
BERKİN'İN KATİLLERİNE KARŞI ADALET

Mİ İSTEYECEĞİZ?
YOKSA YENİ BERKİNLER İÇİN FAŞİZMİN

ALETİ Mİ OLACAĞIZ?
Öncelikle elbette Liseli Dev-Genç'li arkadaşlarımıza

sesleniyoruz... 
Ne istiyorsunuz?
Berkin'in abileri olarak ne yapacaksınız? 
Omuzlarınızda Berkin'in 15 kiloya düşen bedenini

ne kadar hissediyorsunuz?
Arkadaşlarımızın ve bizim beyinlerimizi yiyip bitir-

mesine izin mi vereceğiz faşizmin? 
Ne yapacağız?
Yok bunu kabul etmeyeceğiz diyorsak... 
O zaman örgütleneceğiz,
O kadar çoğuz ki, yüz binleriz...

FFAŞİZMDEN HESAP SORMANIN YARIŞINA DAVET
EDİYORUZ TÜM LİSELİ DEV-GENÇ’LİLERİ

KAVGAYA DAVET EDİYORUZ
TÜM LİSELİ DEV-GENÇLİLERİ!

DAVETİMİZİ
KABUL EDİYOR MUSUNUZ?

HAYDİ LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER 45 YILIN COŞKUSUYLA...
FAŞİZMİN “İNSAN İNSANIN KURDUDUR” DEYİP,

BAŞKASININ KUYUSUNU KAZARAK KAZANILACAK
BİR YARIŞ DEĞİL, BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE...

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYLA...
KOMİTELERLE YARIŞACAĞIZ! 

YARIŞIMIZ FAŞİZMDEN HESAP SORMANIN, YARIŞIMIZ BERKİN'İN
KATİLLERİNİN CEZALANDIRILMASI, ADALET YARIŞIDIR!
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Liseliyiz Biz

Bu çokluğumuzu
birleştireceğiz... Bu
çokluğumuzu gücü-
müzü örgütlü güce
çevireceğiz... 

Örgütlü güce
çevirmek bugün
meclisleri hayata
g e ç i r m e k t i r .
Meclisleri hayata
geçirmek ise bugün-
den boykot komite-
lerini örgütlemek-
ten geçiyor. 

Boykot Komitelerimizi 
Oluşturalım!

Gücümüzü birliğimizle faşizme gösterelim...
Faşizme, Berkin'in katillerine cevabımızı yüzler-

ce komiteyle verelim.
Komiteler yarının Meclisleri olacaktır!
Haydi görev başına, Liseli Dev-Genç’liler yüz bin-

lerce genç arkadaşımız bizi bekliyor!
Her yerde tek kişilik de olsa komitelerimizi oluştu-

ralım!
Her okulda Liseli Dev-Gençliler olarak adımızı

komitelerle duyuralım.
FAŞİZMDEN HESAP SORMANIN YARIŞINA

DAVET EDİYORUZ TÜM LİSELİ DEV-GENÇ’Lİ
ARKADAŞLARIMIZI... 

ALİ, MEHMET,
VELİ, AYŞE,
FATMA...

YARIŞIMIZ
FAŞİZMDEN HESAP
SORMA,

BEYNİMİZİ,
BEYİNLERİ KUR-
TARMANIN YARIŞI-
NA...

6 KASIM’A BOY-
KOT'LA GİRELİM...

HANGİ LİSELİ
DEV-GENÇ’Lİ ARKA-

DAŞIMIZ KAÇ KOMİTE KURMUŞ...
HANGİ OKULDA KAÇ KOMİTE KURULMUŞ...
HAYDİ LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER 45 YILIN

COŞKUSUYLA...
FAŞİZMİN İNSAN İNSANIN KURDUDUR

DEYİP, BAŞKASININ KUYUSUNU KAZARAK
KAZANILACAK BİR YARIŞ DEĞİL,

BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE... DAYANIŞMA
VE YARDIMLAŞMAYLA... KOMİTELERİMİZİ
YARIŞTIRALIM.. 

YARIŞIMIZ FAŞİZMDEN HESAP SORMANIN,
YARIŞIMIZ BERKİN'İN KATİLLERİNİ İSTEME
YARIŞIDIR!

KAVGAYA DAVET EDİYORUZ TÜM LİSELİ
DEV-GENÇLİLERİ!

DAVETİMİZİ KABUL EDİYOR MUSUNUZ?

Biliyoruz ki düzende lise çağındaki gençlerin dağınık,
temizliğe gereken önemi vermeyen gençler olması nor-
mal karşılanır. Düzen kafası karışık, dağınık, paspal
gençler yaratmak istiyor. Düzen gençlerin daha meraklı,
daha aktif olduğunu bilerek ona göre politika belirliyor.
Yat, kalk, dağıt, ardına bakma gibi eksiklikleri gençliğin
önüne özgürlük adı altında sunuyor.

Düzene karşı tek alternatif biz olmalıyız. Düzenin öyle
kafası karışık, rahat insanlarını kabul etmiyoruz. Asıl öz-
gürlük kendi giyiminden kuşamına düzenli olan kendine ve
çevresine karşı sorumlu, temiz ve düzenli olmamızdır...

Düzen en fazla liselilere saldırmaktadır. Çünkü lise-
li gençlik en temiz, düzen tarafından henüz zehirlenme-
miş saf kişiliklerle doludur. Fakat düzen sinsi bir şekilde
liseli gençliği zehirlemeye,  genç beyinleri çürütmeye ve
yozlaştırmaya çalışmaktadır. Buna alternatif olan sadece
biz varız. Liseli Dev-Genç’liler var.

Bizler devrimci liseliler olarak en başta devrimcile-
rin düzenli, tertipli olduğunu göstereceğiz sonra da tüm
liselilere örnek olacağız. Bizler geleceği, temiz olanı tem-
sil ediyoruz bu kirliliğin içinde temiz kalarak geleceğin
nasıl olacağını ve nasıl kurulacağını göstereceğiz.

Halkın Öğretmen-
leri 8 Ekim’de Gazi
Şehitleri Cemevi
önünde ücretsiz
kurslara başladı. Ön-
celikle Cemevinde
iki derslik oluştu-
ruldu. Birinin adına
Gazi şehitlerinden
Sezgin Engin'in, di-
ğer dersliğe de Berkin Elvan Kütüphanesi ve Dersliği
adı verildi. Sıralar, tahtalar ve gerekli eşyalar veliler ve
öğretmenlerle birlikte tedarik edildi.  Şu ana kadar ka-
yıt yaptıran; 4. sınıfta 15 öğrenci, 5. sınıfta 20 öğrenci,
6. sınıfta 14 öğrenci, 7. sınıfta 19 öğrenci, 8. sınıfta 20
öğrenci derse başladı.  Derslikler dolu olmasına rağmen
halen kayıt yaptırmak isteyen velilere var. Gönüllü Eği-
tim Topluluklarının ilk adımı Gazi’de başladı. Başka ma-
hallelerde de Halkın Öğretmenleri halkın çocuklarına eği-
tim vermeye,  aydın ve eğitimci kimlikleri gereği halk-
la kaynaşmaya devam edecek.
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Liseliler Nasıl Olmalı? Halkın Öğretmenleri 
Derse Başladı!



Dev-Genç’liler, Dev-Genç’in 45.
Yılını Kutlama Festivali’ne 11 Ekim
günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’nde
başladılar.

Saat 15.00’da kampüs bahçesinde
bir araya gelen Dev-Genç’liler festi-
vallerine bir dakikalık saygı duruşu ile
başladılar. Programda ilk olarak ye-
rini alan Dev-Genç Korosu oldu.
Koro adına yapılan konuşmada 10
Ekim günü Beyazıt’ta IŞİD karşıtı ey-
lem sırasında yaşanan polis saldırısı
ve gözaltılara değinilerek şu andaki
festivalin aslında bir protesto niteli-
ğini de taşıdığı belirtildi. Koro üye-
leri çeşitli türküler söyledikten sonra
kitle halaya durdu.

Dev-Genç Korosu’nun ardından
yapılan seminerin ilk konuşmacısı
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından
Özgür Yılmaz, bu sistemin içinde ada-
let mücadelesinde kazanımlar elde
edebilmek için örgütlü olmak ge-
rektiğini vurguladı. Ardından söz
alan TAYAD üyesi Mehmet Güvel,

Türkiye’nin faşizmle yönetildiğini
belirterek bu seminerlerin, festival-
lerin yapılabiliyor olmasının sebebi-
nin devrimcilerin ödediği bedeller sa-
yesinde gerçekleşebildiğini anlattı.
Son olarak konuşan Halkın Mü-
hendisleri’nden Olcay Abalay halk
için geliştirdikleri projelerden bah-
sederek, bu yıl 31 Ekim-1-2 Kasım ta-
rihlerinde yapacakları 2. Uluslarara-
sı Eda Yüksel Halk İçin Bilim Mü-
hendislik-Mimarlık Sempozyumu’na
katılım çağrısı yaptı.

2. bölümde Seher Şahin’in haya-
tı ve mücadelesi anlatılarak üniver-
sitelerde açılan masalara onun adının
verildiği ve onun mücadelesinin sür-
dürüleceği ifade edildi. Ardından
müzik grubu Umut Yağmuru, kendi
bestelerini seslendirdi. Festivalin
ikinci gününün aynı üniversitenin
Bomonti kampüsünde yapılacağı du-
yurularak program bitirildi.

Dev-Genç 45. yıl şenliğinin ikin-
ci günü (15 Ekim) Bomonti kampü-
sünün sergi salonunda gerçekleşti.

Saat 15.30'da devrim şehitleri nez-
dinde yapılan saygı duruşuyla prog-
ram başladı. Yemek ikramından son-
ra kampüs bahçesine çıkılıp halay çe-
kildi. Ardından Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nin çalışanları, yozlaşma
konulu bir oyun sergiledi. Oyunun bi-
timinde, Merkez'in çalışmalarını an-
latan çalışanlar Dev-Genç’in 45. yı-
lını kutladılar. Dev-Genç’li, Seher Şa-
hin’in bu okulun Fındıklı kampüsünde
yeni gelen öğrencilere yardımcı olmak
için açtıkları masaya polislerin sal-
dırması ve onu okul yurdunun pen-
ceresinden atmaları sonucu katledil-
diğini söyleyerek “Seher Şahin'i unut-
madık, unutturmayacağız" dedi. Dev-
Genç Korosu, Karanfiller Kültür
Merkezi Müzik Grubu ve  Umut
Yağmuru türkülerinin ardından, Dev-
Genç’i ve ve son süreşte yaşananla-
rı anlatan bir sinevizyon izlendi. Söy-
lenen şarkılar, marşlar ve çekilen ha-
laylarla festivalin ikinci günü sona
erdi.

Ülkemizde Gençlik

Gelenekleriyle, Değerleriyle, Şehitleriyle DEV-GENÇ 
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Mücadelede Onurumuzdur!

Dev-Genç 45 YaşındaDev-Genç 45 Yaşında

45. Yılın Coşkusuyla Liseliler, Üniversiteliler, 45. Yılın Coşkusuyla Liseliler, Üniversiteliler, 
Öğretim Görevlileri... Faşizmin YÖK’üne Karşı Öğretim Görevlileri... Faşizmin YÖK’üne Karşı 
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Dev-Genç'liler bu hafta, başta İs-
tanbul olmak üzere yurdun çeşitli yer-
lerinde Dev-Genç’in 45. yıldönümü
dolayısıyla yapılacak şenliğin duyu-
rusunu yaptılar.

İSTANBUL
Kadıköy: 12 Ekim’de Bahariye

Caddesi'nde Dev-Genç Şenliği için
masa açıldı. Masa açık kaldığı süre
boyunca 35 davetiye halka ulaştırıl-
dı.Dev-Genç'liler ayrıca 100 şenlik
afişini Kadıköy'ün farklı noktalarına
astılar. Akşam saatlerinde de Kadı-
köy'de 3 farklı bölgede yazılama
yaptılar.

Armutlu: 13 Ekim'de Dev-
Genç’in 45. yıl şenliğine çağrı afişleri
asıldı. Çalışmalar Cemevi çevresin-
de başlayıp cadde üzerinden devam
edip Armutlu giriş kavşağında son-
landırıldı. Toplam 100 afiş asıldı.

Bakırköy: Bakırköy Özgürlük
Meydanı’nda 13 Ekim' de Dev-Genç
şenliğine çağrı için masa açıldı. Açı-
lan masada 29 Yürüyüş Dergisi, 200
bildiri ve 32 bilet halka ulaştırıldı.

Bağcılar: Yürüyüş Yolu’nda Dev-
Genç’in 45. yıl kuruluş kutlamaları-
nın çağrısı için Dev-Genç’liler masa
açtı. 13 Ekim’de açılan masa’da 20
Yürüyüş Dergisi’nin yanı sıra 100
Dev-Genç şenlik bildirisi halka ulaş-
tırıldı. Polisin türlü provokasyonlar-
la masaya faşistleri saldırtma ve çev-
redeki esnafı tehdit etme girişimleri
boşa çıkarıldı.

14 Ekim'de Bağcılar'da Liseli
Dev-Genç’liler, Yavuz Selim Lisesi
kapısında şenliği duyuran bildiriler da-
ğıttı, şenlik bileti sattı. Ayrıca yakla-
şık 100 afişleme yapıldı. 

Sarıgazi: Dev-Genç’in 45. yılını

kutlamak için yapılacak konserin du-
yurusu için, Sarıgazi’de afişleme ya-
pıldı. Halk Cepheliler, 13 Ekim’de Ye-
nidoğan yoluna 60 afiş yaptılar. 14
Ekim günü de bilet dağıtımı yaparak
halkı şenliğe çağırdılar.

Esenyurt: Halk Cepheliler 14
Ekim'de Dev-Genç’in 45. yıl şenlik
programının duyurusu için Yeşilkent
Mahallesi’ne toplam 75 afiş astılar.

TEKİRDAĞ
Çerkezköy: 12 Ekim günü yapı-

lan çalışmada şehrin merkezi yerlerine
DEV-GENÇ'in 45.yıl şenliğine çağ-
rı için 250 afiş asıldı. Ayrıca 10 adet
bilet, 500 adet de bildiri halka ulaş-
tırıldı.

MERSİN
Özgür Çocuk Parkı'nda Dev-

Genç'liler tarafından 12 Eylül’de
stant açıldı. İki saat süren çalışmada
300 bildiri, 5 Yürüyüş Dergisi, 2
Grup Yorum fuları ve 1 adet Grup Yo-
rum atkısı halka ulaştırıldı. Stant ça-
lışmasından sonra Dev-Genç’in 45.

yılı ile ilgili eylem yapıldı.
Pozcu'da 9 Ekim’de "Söyleyecek

Sözün Emperyalizme Öfken Varsa
Dev-Genç'te Yerin Hazır" Şenliği
için çağrı yapan Dev-Genç'liler 45
adet afiş astı.

KOCAELİ
Dev-Genç'liler 12 Ekim’de Ba-

yındırlık bölgesinde Dev-Genç'in 45.
yılı için 9 adet yazılama ve 10 adet
afiş yaptılar.

Merkezde Dev-Genç'liler Dev-
Genç'in 45. yıl şenlikleri için masa
açtı. 1 saat açık kalan masada 180 bil-
diri halka ulaştırıldı. Ayrıca ajitas-
yonlarla halka 45. yıl şenliklerinin ses-
li duyurusu yapıldı. 1 kişiye bilet sa-
tıldı. Polisin tacizlerine rağmen ça-
lışmaya büyük bir coşkuyla devam
edildi.

Dev-Genç'liler 14 Ekim'de İzmit
merkezde Dev-Genç'in 45. Yıl Şen-
liği için 40 adet afişleme yaptılar. Afiş-
leme sırasında afişlerle ilgilenen in-
sanlara etkinlik hakkında bilgi verip,
şenliğe davet ettiler. 

Dev-Genç 45. Yıl Şenlik Çalışmaları

Liseli Dev-Genç'liler 10 Ekim'de
Gazi Mahallesi Ticaret Meslek Li-
sesi'nde Berkin Elvan için adalet ta-
lebiyle okulda çalışma yaptıkları sı-
rada okul çevresinde toplanan ve
kendilerine YDG-H'li olarak tanı-
tan bir grup, sloganlarla lisede çalış-
ma yapan Liseli Dev-Genç'lileri ta-
ciz etmeye çalıştı. Bu tacizlere al-
dırmadan çalışmalarına devam eden
Dev-Genç'lilere yönelik bu sefer de
1 Akrep ve 1 sivil araçla okulun önü-

ne gelen polislerin tacizi başladı.
Polisleri okulun etrafından uzaklaş-
tırmaya çalışan Dev-Genç'li Eren
Türk ve Murat Işık polisler tarafından
gözaltına alındı. Devrimcilerin ça-
lışmalarından rahatsız olan Kürt mil-
liyetçileri polisin okula gelmesine ve
gözaltı yapmasından hiç rahatsız ol-
madı. Gözaltına alınan Dev-Gençli-
ler, para cezası kesildikten sonra ser-
best bırakıldı.

Yürüyüş
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İZMİR
Dev-Genç’in 45. yılı nede-

niyle yapılacak şenliğin duyuru-
sunu ve Yürüyüş dergisinin ta-
nıtımını yapmak için, Dev-
Genç'liler Ege Üniversitesi’nde
masa açtı. 8 Ekim’de açılan ma-
sada Dev-Genç’in tarihi anlatıl-
dı. Emperyalistlerin kendi elle-
riyle yarattığı IŞİD’ın yaptığı
zulüm ve katliamlar anlatıldı.
Şenlik için çıkarılan afişler ası-
larak çalışma sonlandırıldı.

HATAY
Dev-Genç’liler 45. yıl şenli-

ğinin duyurusunu ‘Duymayan,
bilmeyen kalmayacak’ kararlılı-
ğıyla sürdürüyor. Bir haftaya ya-
kın bir sürede, Antakya ve Sa-
mandağ’da sürdürdükleri çalış-
malarda 15.000 bildiri dağıtıp
2000 afiş astılar. Onlarca duva-
ra ‘Dev-Genç 45. Yılında’ yaz-
dılar. Antakya'da bildiri uzatılan
insanlar, Dev-Genç’in 45. Yılını
Grup Yorum konseri ile kutlana-
cağını bildiklerini ve mutlaka
katılacaklarını dile getirdi. 

ÇANAKKALE
Dev-Genç'liler 10 Ekim günü

Çanakkale merkezindeki Mc Do-
nalds'ın terasından "Dev-Genç'in
45. Yılında Kobane Direnişi’ne
Selam Olsun" yazılı pankart sal-
landırdı. Ajitasyon çekmeye baş-

layan Dev-Genç'lilere katil ve iş-
kenceci polis saldırdı. Dev-
Genç'lilerin direnmesiyle bir-
likte dakikalarca arbede yaşan-
dı. Arbedenin ardından Sibel
Yücel ve Sevda Hasırcı işken-
ceyle gözaltına alındı.

ANKARA
9 Ekim’de Dev-Genç’liler

ODTÜ'de, Ankara Vişnelik'te
21 Ekim günü yapılacak olan
Grup Yorum'un da katılacağı
45. Yıl Dev-Genç Şenliği’ne
çağrı afişi yapıldı. ODTÜ'nün
yemekhane, Kütüphane, Hazır-
lık binaları ve Fen Edebiyat Fa-
kültesi bölümlerine toplamda
40 tane afiş yapıldı.

Dev-Genç'liler 13 Ekim'de
şenlik duyurusu afişinden 30
adet astılar. Ardından hazırlık bi-
nasında şenliğin duyurusunu
yapmak için masa açtılar. Açılan
masaya gelen öğrencilere Dev-
Genç'in 45. yıl şenliği anlatıldı.

BURSA
14 Ekim günü Dev-Genç’li-

ler saat 12.30-13.30 arasında,
Uludağ Üniversitesi yemekhane
önünde Dev-Genç şenliğinin af-
işlerini asıp bildiriler dağıttılar.
Daha sonra Eğitim Fakültesi
yolunda afişlerini yapan Dev-
Genç’lilerin önü, sivil polis ve
ÖGB'ler tarafından kesildi. Ça-
lışmalarının engellenemeyece-
ğini söyleyen Dev-Genç’liler,
bu durumu ajitasyonlar çekerek
teşhir ettiler. Dev-Genç’liler
kaybettikleri zamanı, çalışma-
larını ikiye bölerek Görüklü’ye
de taşıdılar. Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımı ve dağıtımı da yapılan
çalışmada toplamda 100 tane afiş
400 tane bildiri dağıtıldı.

Öğrenci Meclisleri
Sorunlarımızın Çözüm Alanıdır

Antalya Akdeniz Üniversitesi Olbia Çar-
şı'sında 14 Ekim'de öğrenci meclisleri girişi-
mi masası açıldı. Çalışmada toplam 500 bildiri
dağıtıldı. Bildiri dağıtımı sırasında öğrencile-
re, öğrenci meclislerinin nasıl örgütlenmeler ol-
duğundan, hangi sorunlarla ilgilendiğinden bah-
sedildi, öğrencilerden iletişim için bilgi alın-
dı. 

***
Yaptıklarınızın Hesabını

Polisten Misliyle Soracağız!
14 Ekim günü, Kadıköy Hasanpaşa Muh-

tarlığı önünde Dev-Genç’li Yalçın Öztürk si-
vil polisler tarafından kaçırılıp işkence yapıl-
mıştır. Beyaz Fiat Linea 34 GK 1283(93) pla-
kalı bir araçla adres sorma bahanesiyle yaklaşıp
bir diğer sivil polis arkadaşımızı zorla araba-
ya bindirmiştir. Arabada işkence yapan sivil po-
lisler tehdit ve küfür edip arkadaşımıza Kadı-
köy'de çalışma yaptırmayacaklarını söyle-
mişlerdir. Dev-Genç açıklama yaparak, tehdit
işkence, kaybetme sindirme politikalarının
kendilerini yıldıramayacağını ve yaptıklarının
hesabını misliyle soracaklarını belirtti.

***
Er ya da Geç Katiller

Katliamlarının Hesabını Verecek
Dev-Gençliler, 14 yaşında dönemin Baş-

bakanı tarafından talimat verilerek polisin
gaz kapsülüyle başından vurulan Berkin Elvan
için eylemlerine devam ediyor. Umudun ço-
cuğu Berkin Elvan'ı katleden polisler ve tali-
matı verenler gün gibi ortada olduğu halde dev-
let tarafından korunuyor. Halk, katil düzenden
adalet beklemiyor. Dev-Genç’liler, her yerde
şehidine sahip çıkıyor, unutmuyor, unuttur-
muyor.

Antalya Halk Cephesi 10 Ekim’de Berkin
için adalet eylemi yaptı. Antalya Attalos Mey-
danı’nda yapılan eylemde Berkin'in de, Ko-
bane'nin, Filistin'in, Anadolu halklarının da he-
sabının mahşere kalmayacağı, dökülen her
damla kanın hesabının sorulacağı ifade edildi.
15 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdi.
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Bugün dünyada ve ülkemizde em-
peryalistlerin saldırıları da halkların
savaşı da paralel bir şekilde sürüyor.

Emperyalistler pervasız bir şekilde
saldırırken, onun yarattığı katiller kel-
leleri soğukkanlılıkla keserlerken aynı
yerden besleniyorlar. 

Katillikleri, canilikleri bu sistemden
bağımsız olarak şekillenmiyor.

Amerikan askerlerinin canilikleri,
halkın üzerine attıkları bombaları bü-
yük sevinçle atarken ortaya çıkan in-
sanla, bugün yine emperyalizmin ya-
rattığı IŞİD'in kelle kesen "insanı"
aynı yerden doğuyor, besleniyor ve
gelişiyor. 

Yani bu sistem kendi katillerini,
hırsızların, açgözlü oburlarını yaratı-
yor.

Yaratılan bu gerçekte belirleyici
olan; düzen ve devrim arasındaki çe-
lişki oluyor...  

Yani yaşanılan her şeyi ezen ve
ezilen, emek sermaye  çelişkisi belir-
liyor. Ezen ve ezilenlerin tarafında
olmak çalışmaya, yaşamaya, savaş-
maya her şeye ortak bir şekil veriyor.

Tarafı olduğun yer sana şekil ve-
riyor.

Bugün de emperyalizm ve halklar
bir tarafta duruyor... 

Emperyalizm kendi "insanı"nı ya-
ratırken, halklar da buna karşı dev-
rimcilerini içerisinden çıkartıyor... Di-
reniyor emperyalizme...

Her türlü sömürü, talan ve yozlaş-
tırmanın halkı esir aldığı işte böyle
bir dünyada, işte böyle bir ülkede ya-
şıyor ve bu gerçeği halktan yana de-
ğiştirmek için savaşıyoruz. 

Emperyalizmin, Burjuva 
İdeolojisinin, Sol'daki 
Uzantısı; Reformizm, 
Oportünizmdir!

Emperyalizm yok etmek istiyor.
Yarattığı bu tablo karşısında kimsenin
sesini, soluğunu çıkarmasını istemiyor.
Halkın öfkesinden, halkın hak ve öz-
gürlükleri için örgütlenmesinden, yani
kendi sonlarından, geleceğinden kor-
kuyorlar. 

En büyük korkusu ise elbette Mark-
sizm-Leninizm’in tekrar gelişip, ye-
şermesi oluyor.

Marksizm-Leninizm’in gelişip ye-
şermemesi için saldırırken, burjuvazi
bunun için sadece tankını, topunu,
gözaltısını, işkencesini kullanmıyor.
Çok daha sinsice saldırıyor. Refor-
mizmi, oportünizmi kullanıyor.

Geçmişte nasıl dünya sosyalist ha-
reketine, burjuva ideolojisinin çok çe-
şitli türevlerinden biri olarak ortaya
çıkardığı ikinci enternasyonal ile sal-
dırmışsa, bugün de bu geleneğini, bu
saldırısını farklı biçimlerde sürdürü-
yor.

İşte yine geçmişteki sosyalist ül-
kelerdeki gelişimi engellemek, kapi-
talizmi yeniden inşa edebilmek için
kullandıkları işbirlikçi Kuruşçev ve
Brejnev'den, SBKP revizyonizmi, Gor-
baçov yine bu süreçlerde "sol" "sos-
yalist" söylemlerle sosyalizmi burju-
vaziye pazarlayanlar bugün de buna
devam ediyorlar. 

İdeolojik Olarak Net 
Olmayanlar, İdeolojik 

DİRENMEYEN ÇÜRÜR,
SAVAŞMAYAN ÖLÜR!

İktidar iddiası olmayanlar
her rüzgarda savrulurlar!

Devrimcilerin görevi çatışmanın
gerektirdiği örgütlenmeleri ve
araçları yaratmaktır.

İDEOLOJİK OLARAK
NET  OLMAYANLAR,

BURJUVA İDEOLOJİSİNİN
ETKİSİNDE KALANLAR,

İDEOLOJİK BUNALIMLARDAN
KURTULAMAYANLAR...

BU BUNALIMLARDAN
KURTULMANIN TEK YOLU;

PANZEHİRİ;YÜZÜNÜ
HALKA DÖNMEKTİR!

YÜZÜNÜ DEVRİMCİLERE
DÖNMEKTİR!

BURJUVA
İDEOLOJİSİNE DEĞİL,
DEVRİMCİ  İDEOLOJİYE
SARILMAKTIR!

DEVRİM İÇİN  SAVAŞMAYANA
SOSYALİST DENMEZ!

DEVRİM İÇİN SAVAŞMAK
BURJUVAZİNİN DEĞİL,
HALKIN VE HALKIN
TEMSİLCİSİ DEVRİMCİLERİN
YANINDA DURMAK
DEMEKTİR!

DEVRİMCİLERE DEĞİL,
FAŞİZME SALDIRIN!

DEVRİMCİLERLE MÜCADELE
DEĞİL, BURJUVA İDEOLOJİSİ
VE TEMSİLCİLERİYLE
MÜCADELE EDİN! SAVAŞIN!

DDİRENMEYEN ÇÜRÜR, DİRENMEYEN ÇÜRÜR, 
SAVAŞMAYAN ÖLÜR!SAVAŞMAYAN ÖLÜR!

İDEOLOJİK OLARAK İDEOLOJİK OLARAK 
SAVRULANLAR; DÜZENE DÖNERLER!SAVRULANLAR; DÜZENE DÖNERLER!

DÜZENE  D
ÖNEN 

DÜZENE  D
ÖNEN 

DÜŞMANA DÖNER

DÜŞMANA DÖNER

1
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Olarak Bunalımlardan 
Kurtulamıyor,
Her Saldırıda Sağa-Sola 
Savruluyorlar!

İdeoloji nedir?  İdeoloji; top-
lumların, sınıfların, çeşitli topluluk
ve grupların siyasi, hukuki, kültürel,
ahlaki, dinsel, felsefi görüş ve dü-
şüncelerinin sistemleşmiş halidir. 

Başka bir deyişle, ideoloji, nasıl
bir dünya istediğimize dair görüşle-
rimizdir. Toplumu oluşturan ve çı-
karları birbirinden farklı olan kesimler,
birbirlerinden farklı bir dünya isterler.
Ve kendi istedikleri dünyanın en iyi,
en doğru, en mantıklı ve zorunlu ol-
duğuna tüm toplumu ikna etmeye
çalışırlar. İdeolojik mücadele, işte
temel olarak bu dünya görüşleri ara-
sındaki mücadeledir. 

Bugün ideolojik mücadele iki güç
arasında sürüyor; burjuvazi ve pro-
letarya ideolojisi..

İşte bu yüzdendir ki burjuvazinin
çıkarları ile proletaryanın çıkarları
tamamiyle birbirinin zıttıdır. 

Bir ideolojinin varlığı, diğerinin
yokluğudur. 

Burjuvazi bugün bunun bilincinde
hareket ederken, kendine "sol" di-
yenler ise iki sınıfı barıştırmak veya
sol saflarda burjuva ideolojisini sa-
vunur hale gelmiştir.

İdeolojik olarak net olmayanlar,
dünyaya proletaryanın dünya görüşü
diyalektik materyalizmle bakmayanlar
politikalarını da devrimci bir şekilde
şekillendiremez, devrimci bir pratik
sergileyemezler. 

Bugün emperyalizm gelişip ser-
pildiği, tek güç haline geldiği dün-
yamızda, burjuva ideolojisi karşısında
proletarya ideolojisinin tek ve en
güçlü temsilcisi Marksizm-Leni-
nizm'dir.

Marksist- Leninist bir ideolojiye
sahip bir örgüt bu yüzden bugün em-
peryalizmin; inkar, teslimiyet, tasfi-
yesine karşı dayanabilir.

Marksist-Leninist bir ideolojiye
sahip olmayanların ise savrulmaları,
bu savrulmayla burjuva ideolojsine
yedeklenmeleri kaçınılmazdır.

İşte bugün oportünizmde, refor-
mizmde, Kürt milliyetçilerindeki çü-
rüme ve yozlaşma işte bu ideolojik
bunalımın, savrulmaların sonucudur. 

İdeolojik Bunalım 
Savrulmaya, Savrulma 
İse Silahlı Mücadelenin 
Reddine Götürüyor!

İdeolojik bunalım; varlığını ko-
rumak, hatta varlık yokluk sorunu
çekerken statüyü korumak peşinde-
dirler.

Cephe nasıl “savaş örgütü savaş
meydanlarında yaratılır” doğrusunu
kendine rehber edinmişse, onlar da
varlıklarını burjuvaziyle uzlaşmakla
koruyabileceklerini sanmış ve kendini
inkara gitmişlerdir.

Silahlı mücadeleyi reddetmiş, bay-
raklardan orak-çekiçler çıkarken,
meşruluğu burjuvazinin yasallığına
hapsetmişlerdir.

İdeolojik olarak dik durmak, ken-
dini emperyalizmin ideolojik saldı-
rılarından korumak, cüretli olmak,
bedel ödemek gerektiğinde bu bedeli
ödemekten kaçmamaktır. 

Her koşulda savaşı büyütmektir.
Sol ise bedel ödenmesi gereken her
süreçte; ideolojik bunalım ve sav-
rulmalarını göstermişlerdir. 

'84 ve '96 Ölüm Oruçları, 19 Ara-
lıklar, Büyük Direniş'te aldıkları tavır
Kürt milliyetçiliğinin bugün reformist,
oportünist solu  nasıl savurduğunun
en yakın, en çarpıcı örneklerinden
olmuştur.

İdeolojik Olarak 
Savrulanlar;
Ne İktidar İddiasını,
Ne Devrim İnancını
Taşıyabilir, Ne de
Burjuva İdeolojisine
Karşı Savunabilirler!

Devrim inancını, iktidar iddiasını
yitiren solda ideolojik bunalımlar ve
çürüme kaçınılmazdır. Bunun aksi
M-L bilimine aykırıdır. Söylemde
ne söylerlerse söylesinler pratikleri
onları şekillendirmektedir. Bugün
soldaki çürümenin nedeni de iktidar
iddialarını yitirmiş olmalarıdır.

Soldaki bu iddiasızlaşma onla-
rı;

- Statükonun kanıksanması

- İdeolojik savrulma

- Eylem anlayışındaki darlık

- İdeolojik, politik hantallık

- Abartıcılık ve keskinlik

-Yasallığa boyun eğme 

- İcazetçilik 

- Demokratik mücadelede çar-
pıklıklar

- Aydınlar karşısındaki oportünist
tavır olarak kendisini göstermiştir. 

Zulme de, Soldaki 
Çürümeye Karşı da 
Direniyoruz!

Direnmeyen yozlaşır, çürür dedik.
Bugün soldaki tablo aslında bunun
yansımasıdır. 

Her şey bedel ödemeyi göze al-
mayı gerektiriyor. 

Bedel ödemekten kaçanlar, dire-
nişten kaçıyorlar.

Bedel ödemekten kaçanlar, halktan

BURJUVA İDEOLOJİSİNİN
YARATTIĞI;
İDEOLOJİK BUNALIMLA
NASIL SAVAŞACAĞIZ!
SAVAŞI BÜYÜTECEĞİZ!
NASIL YAPACAĞIZ?

Örgütsüzlük örgütlülüğe,
Suskunluk mücadeleye...
Yoksullaşmayı hak aramaya,
örgütlenme bilincine...
Apolitikleşmeyi  politikleş-
meye,  onursuzlaşmayı
onurluluğa  dönüştüreceğiz..

TESLİMİYETE, İNKARA,
TASFİYEYE KARŞI
BULUNDUĞUMUZ
HER YERDE YÜZÜMÜZÜ
HALKA DÖNECEK,
BAŞ EĞMEYECEK,
DİRENECEĞİZ!
ÖRGÜTLENMEMİZİ,
SAVAŞIMIZI
BÜYÜTECEĞİZ!

Yürüyüş
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da kaçıyorlar.

Bedel ödemekten kaçanlar, kendi
statülerini, varlıklarını koruyabilmek
için; halk için savaşanlara saldırıyor,
halk için savaşanları düşman beller
duruma geliyorlar.

İdeolojik Netlik; Devrim 
İddiasını, Devrim İddiası 
İse Silahlı Mücadeleyi, 
Silahlı Mücadele İse
Tüm Mücadele

Alanlarında Bunu Temel
Alan Bir Meşrulukla
Savaşmayı Gerektiriyor!

Tüm oportünist ve reformistler
ve kürt milliyetçileri ideolojik bunalım
içindedir. 

Bugün biz halkın içerisinde geli-
şip, bize her türlü saldıran güçlere
karşı direnirken işte bu ideolojik net-
liğimizle ayakta kalıyoruz.

İşte bu ideolojik netliğimizle silahlı
mücadeleyi büyütüyoruz.

İşte bu ideolojik netliğimizle halkı

savaştırıyor, savaşı halklaştırıyoruz.

İşte bu ideolojik netliğimizle em-

peryalizme ve faşizme karşı savaşta

bir adım bile gerilemeden savaşı sür-

dürüyoruz.

İşte bu yüzden burjuva ideoloji-

sinin tüm saldırılarını boşa çıkartıp,

her saldırıdan daha da güçlü çıkıyo-

ruz.

SÜRECEK

Wan Halk Meclisi toplantısı 10 Ekim’de yapıldı.
Yapılan toplantıda öncelikle Ezidi halkı için toplanan
yardımlar, son durum konuşuldu ve görev dağılımı
yapıldı. Sonrasında, kadınların okuma programı dü-
zenlendi ve çocuk korosu için hafta sonuna kadar
başlanacak faaliyetler karara bağlandı. Ardından yoz-
laşma ve konteynerkentte yaşanan hırsızlık sorunu
üzerine konuşuldu. Bu işi yapan kişilerin uyarılması
kararlaştırıldı. Barınma sorununun çözümü için ise
isteyen herkese briket odalar yapılması kararlaştırıldı.

Wan’da Yozlaşmaya Karşı Mücadele
Gözaltılarla Devam Ediyor!

Wan Anadolu konteynerkentte yaşanan bir hırsız
olayına Halk Cepheliler'in müdahale etmesi üzerine,
hırsızlık yapan kişi devrimcilere saldırdı. Halkın sa-
hiplenmesi üzerine hırsız Tuncay Koç, polisi arayarak
şikayette bulundu. Analar en önde özel harekatçıları
elleriyle itekleyerek polisin saldırısına engel olmaya
çalıştılar. Polislere neden geldiklerini soran 3 Halk
Cepheli yerlerde sürüklenerek zorla akrep aracına
bindirilip gözaltına alındılar. 17 yaşındaki Mehmet
çocuk şubeden serbest bırakılırken, Harran Aydın ve
Bülent Uluada 13 Ekim’de çıkarıldıkları mahkeme
tarafından denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağı ile
serbest bırakıldılar. Birleşirsek Tüm Sorunların

Üstesinden Geliriz
Alibeyköy’de 7 Ekim’de uyuşturucuya ve yıkımlara karşı

mücadeleyi ele alan bir halk toplantısı yapıldı. Toplantıda,
mahallelerde uyuşturucunun yaygınlaştığı ve her gün bir
gencin uyuşturucudan öldüğü, gençleri kurtarmanın örgüt-
lenmeden geçtiği anlatıldı. Ayrıca mahalledeki gecekondu
yıkımları üzerinde son süreçte mahalleye müteahhitlerin
girmesi gündeme getirilerek, halk komitesi olarak neler ya-
pılacağı tartışıldı. 18 Ekim’de bir toplantı kararı alındı. Top-
lantıya bütün mahalle temsilcilerinin gelmesi ve mahalle
temsilcileriyle beraber mahallelerde ve sokaklarda toplantı
kararları alındı. Toplantıya 30 kişi katıldı. 

Gazi Mahallesi'nde Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nde 8 Ekim Çarşamba
günü, halk okulu çalışmasının ikincisi yapıldı. Bu
haftaki çalışma konusu, Kobane'de Kürt halkına karşı
uygulanan katliamdı.

Kobane katliamında AKP’nin ve emperyalizmin
sorumluluğu, Kürt milliyetçilerinin tutumu ve bizim
olaylara bakış açımızın konuşulduğu çalışmaya 15
kişi katıldı.

Sorunlara Halk Meclislerinde
Örgütlenerek Çözüm Bulalım

Çayan Mahallesi ve Güzeltepe’de 9, 10, 11 Ekim'de,
Halk Meclisi çalışmaları devam etti. Kapı kapı gezilerek el
ilanı dağıtımı, pazarlarda el ilanı dağıtımı ve sokaklarda
arabayla ve yürüyerek sesli çağrılar yapıldı. Çalışmaların
sonucunda 11 Ekim’de halk toplantısı başladı.

Hüseyin Aksoy Parkı'nda başlayan halk toplantısında
Halk Kürsüsü kuruldu. Daha sonra Nurtepe-Güzeltepe Halk
Meclisi olarak, halk meclislerini anlatan bir konuşma yapıldı.
Halk meclislerinin halkın bir araya gelerek sorunlarını anlatıp
çözüm bulduğu bir örgütlenme olduğu anlatıldı. Halk kür-
süsüne mahalleliler çıkarak sorunlarını anlatmaya başladı;
halkın ev kiralarından ve hırsızlıktan şikayetleri oldu,
çözümler konuşuldu. Toplantıdan sonra Hüseyin Aksoy Par-
kı’ndan Dilan Kafe’nin önüne kadar meşaleli yürüyüş yapıldı.
Toplantıya 80, yürüyüşe ise 100 kişi katıldı.

WAN Halk Meclisi Toplantısı

Sorularımıza Cevap Bulmak İçin
Halk Okulu'nda Buluşalım
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24 Temmuz 2000 tarihinde ha-
pishaneler tarihinin gidişatını değiş-
tiren olaylar yaşandı.

Bu tarihte F tipi hapishanelere
geçiş kesinleşti ve TAYAD bir kam-
panya başlattı.

Bu yoğun kampanyada tüm mü-
cadele yöntemleri kullanıldı, her türlü
eylem yapıldı.

Ve adına Büyük Direniş denen
bir destan yazıldı. 

Direniş 20 Ekim 2000’de başladı
ve 2 ay sonra 19 Aralık’ta 19 Aralık
Hapishaneler Katliamı yapıldı. Bu
katliamda 28 devrimci tutsak katle-
dildi. 28 Mayıs 2002’de MKP, TKİP,
MLKP ve TKP/ML direnişi terk etti
ve DHKP-C ve TKEP-L ölüm oru-
cunu 22 Ocak 2007’de somut kazanım
ve siyasi zafer elde edene dek sür-
dürdü. 122 şehit verdik Büyük Dire-
nişte. 

Dışarıda feda eylemi yapanlar,
içeride bedenini zalime karşı tutuş-
turanlar, ölüm orucuna başlayan ana-
lar, mahallelerimize yönelik katliamlar
oldu. Defalarca Ankara’ya yüründü,
imzalar toplandı.

F tipi hapishanelerin açılma nedeni
devrimci mücadeleyi geriletmek değil,
devrimcileri teslim alarak tüm halkı
teslim almak ve emperyalizmin po-
litikalarını pürüzsüz, engelsiz uygu-
lamasıydı. Devrim hedefinde yürü-
yenleri yok ederek devrim hedefini,
sosyalist ideolojiyi yok etmek isti-
yorlardı. Saldırının hedefi büyüktü!

Tüm Türkiye halklarına saldırı
büyük olunca cevabı da büyük ol-
malıydı. Tecritin ideolojik amacını
unutmadan, M-L ideolojiyi koruyarak
direnilmeliydi. Biz de öyle yaptık.
Tecrit saldırısı bir dönemeç oldu. Ki-
misini olduğu yerden de geriye fırlattı,
tarihin sayfaları ‘80 darbesinde de
olduğu gibi direnenleri ve direnme-
yenleri yazarken, direnmeyenlerin
isimleri çoğalıyor ve zamanla bu
isimler de yok oluyordu. Tarihin ak

sayfalarında direnişle kalarak, o say-
faları zaferlerle doldurmaya devam
ettik.

122 şehit verirken, 600’ü aşkın
insanımız da sakat kaldı. Kimileri
farkını koydu, kimileri kaymak ta-
bakayı korudu. Cepte keklik değil-
lerdi, ölemezlerdi. Onlar ölmüyordu
ama devrimci demokrasi ölüyordu.
Büyük Direniş hem oligarşi tarafından
karalanıyordu hem de sol tarafından.
Kadrolarını şehit vermeyerek, dire-
nişten çekerek koruyanlar örgütsel
varlığını koruyamadı. Nicelik olarak
olsalar da ne halka bir umut nede
düşmana korku olalabilirler, olmu-
yorlar.

İsmen var olsalar da devrimi ge-
liştiren, yön veren bir pratikleri yok.
Çünkü insan var, devrimci ideoloji
yok. Bugün kadrolarını koruyanlar
tükenir ve etkisizleşirken yüzlerce
şehit ve gazi veren Parti-Cephe mil-
yonları etkileyerek büyüyor. Her yö-
nüyle halktan beslenen, bir halk ha-
reketi olan DHKP-C halka öncülük
edip devrimin rotasını çiziyor.

“Örgütsel, kitlesel, kadrosal kü-
çülmelerin çaresi vardır. Ama beyin-
lerin, iddianın, coşkunun, kararlılığın
küçülmesinin çaresini bulmak zor-
dur.

Şu ya da bu nedenle militanların
sayısı azalabilir, faşist terör altında
kitlelerin militan mücadele eğilimleri
azalabilir, bunlar süreç içinde aşıla-

bilir, fakat kitleleri örgütleme ve kit-
lelere öncülük etme iddiasındakiler
bu iddiayı kaybetmişlerse, düşünce-
lerde ve politikalarında militanlık
yok olmuşsa, kitlelerin içinde bulun-
duğu durumu da değiştiremezler”

(Ekmek ve Adalet sayı:119, Büyük
Direniş ve Sol, syf: 642 )

Biz şehitler, gaziler vermeyi seçtik,
onurla zaferi kazandık. Bu direniş
bizi azaltmadı, çoğalttı, halklaştırdı.
Bu direnişin tohumları Anadolu’ya
yayıldı. Direniş kendi sürecinde kendi
kadrolarını yarattı.

Şimdi yüzlerce Hasan Selim, yüz-
lerce Alişan yolumuzu gözlüyor. Bü-
yük Direnişin yarattığı kadrolar sa-
vaşıyor, şehit düşüyor, mücadele edi-
yor.

Büyük Direnişin yaratığı kadrolar
halkı savaştırıyor, alternatifleri kurarak
devrimi büyütüyor.

Erdal Dalgıç... F tiplerinde öğrendi,
savaştı, yoldaşının hesabını sorarak
şehit düştü.

Hasan Selim Gönen... Büyük di-
reniş örgütledi, F tiplerinde öğrendi,
savaştı, çatışarak şehit düştü.

Alişan Şanlı. Büyük Direnişin
içinde yer aldı. Ölüm orucu gazisiydi,
baş düşman emperyalizmin kalesini
fedayla yıkarak şehit düştü.

İbrahim Çuhadar... Büyük Dire-
nişte, F tiplerinde öğrendi, öğren-
dikleriyle savaştı, yoldaşının hesabını

20 EKİM 2000 BÜYÜK DİRENİŞ

Anadolu Topraklarından Devrim
Umudunu Asla Bitiremeyeceksiniz!
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fedayla sorarak, zulmün kalelerini
yıkarak şehit düştü.

Muharrem Karataş... F tiplerinden
öğrendi, öğrendikleriyle savaşı bü-
yüttü, katillerin inlerini lavlayarak,
ayaklanma şehitlerinin, Berkin’in he-
sabını sorarak şehit düştü.

Savaşarak şehit düştüler ve savaşı
büyüttüler. Onlar F tiplerine karşı
elde ettiğimiz zaferin kanıtıydılar.
Hepsi tecriti yenerek oligarşiye korku
saldılar. F tiplerinde kinlerini büyütüp
zalimleri titrettiler, halka umut oldular.
Direnişin yarattığı kadrolar fiziken
de azalmadığımızı, tarihi dönemeç-
lerle verdiğimiz kararlarla, yok olan-
ların ideolojik olarak yenik düşenler
olduğunu gösterdi. Bugün Bağımsız
Türkiye konserlerine 1 milyon insan
geliyorsa, Berkin’in cenazesine 3
milyon geliyorsa, halkı elde silah sa-
vaştırabiliyorsak, Büyük Direnişin
sayesindedir. O gün direnmeseydik,
7 yıl direnmeseydik çürüyen oportü-
nizm ve reformizmden farkımız kal-
mayacaktı.

BİZ O GÜN DİRENMEYEN ÇÜ-

RÜR DEDİK... BUGÜN SOLDA
YAŞANAN ÇÜRÜME DİRENME-
MENİN SONUCUDUR. 

Emperyalizmin tecrit saldırıları
esas olarak beyinlerin imhasını he-
deflemekteydi. Katliamlarla yaptığı
fiziki imha sadece beyinlerin imhasına
hizmet eden bir saldırıydı. 

Direnmeyenler yaşadılar, fiziken
bedenlerini korudular, fakat beyin-
lerinin imhasını koruyamadılar. Be-
yinleri imha olan oportünizmin fiziken
yok olması uzun sürmedi. 

Ancak Parti-Cephe 44 yıldır ol-
duğu gibi kararlarını halktan, dev-
rimden, zaferden yana verdi. Öle öle,
yeniden doğarak, vura vura halklaş-
tık.

Bugün F tiplerinde de Özgür Tut-
saklık kimliğini büyütüyorsak bu Bü-
yük Direnişin sonucudur. Bugün F
tiplerini de devrimin okulları haline
getirebilmişsek bu Büyük Direnişin
eseridir.

Bugün hapishanede kazanılmış
tüm haklar direnişin eseridir.

Tarihimizden günümüze büyük
direniş bize öğretmeye devam ediyor
ve diyor ki; Devrimcilik kendini
değil, devrimi korumaktır. 

Devrimin korunduğu her karar
başarıya götürür. Kararlarımızın öl-
çüsü Halk için, Devrim için, Cephe
içindir! Kararlarımızı verirken stra-
tejik hedeflerimizden uzaklaşmadı-
ğımız müddetçe zafer bizim olacaktır.
Faşizmin her alandaki saldırıları te-
reddütsüz direnişlerle karşılanır. Em-
peryalizmin ve oligarşinin her saldı-
rısını defetmenin, zaferin tek yolu
direnmek ve savaşmaktır. 

Bugün tüm Cephelilerin görevi
savaşı büyütmektir. Hangi görevde,
hangi düzeyde olursa olsun. Büyük
Direnişin şehitlerine olan borcumuz
onların bize emanet ettikleri devrim
iddiamızı büyütmektir. 

Devrim iddiamızın ölçüsü savaşı
büyütmekten geçer. Büyük Direniş
şehitlerimiz onurumuzdur. Onlara
devrim sözümüz var... Sözümüze sa-
dık kalacak, devrimi şehitlerimize
armağan edeceğiz.

Hasta
Tutsaklar
Serbest
Bırakılsın!

TAYAD’lı-
lar yaptıkları
yazılı açıklama
ile hasta tutsak-
ların tahliye
edilmemesini protesto etti.
Hüseyin Üzmez gibi te-
cavüzcüler çıkarılırken,
siyasi tutsakların ve ölüm
sınırındakilerin tahliye
edilmediği söylenen açık-
lamada halkın böyle bir
hukuk mekanizmasından
adalet beklemeyeceğinin
altı çizildi. 

TAYAD Çadır
Günlüğü
9. Gün-9 Ekim 2014

Bugün tutsağımız Sez-
gin Engin’in ailesi geldi.

Ziyaretine gittiğimiz bir
ailede Fintöz Dikme’nin
amcası ve onların hastaları
vardı. Araba bulamadıkları
için hastaneye götüreme-
mişler, sabah arabayla gi-
dip hastamızı doktora gö-
türeceğiz. 

Bugün Dev-Genç'liler
de ziyarete geldiler. 

Sabah saatlerinde ça-
dırın önüne bir halk oto-
büsü yanaştı, şoförü indi
arabadan imza atmak için
gelmiş, abiye çay ikram
ettik, daha sonra tekrar
gelecekmiş.

Çağrı: Özgür Tutsaklarımızla Yaşıyor
Mücadeleyi Büyütüyoruz!

Hasta tutsaklarımız için açtığımız çadırda hasta tut-
saklarımızı sahiplenerek onlara mektup yazıyor, çadırı-
mızın gücüyle birlikteliğimizi büyütüyoruz. Siz de gele-
ceğimiz için bedel ödeyen özgür tutsaklarımıza mektup

yazın!

Şehitlerimizin Bayrağını Can
Pahasına Dalgalandıracağız

12 Eylül 1980 faşist cuntası; baskılar, tutuklamalar, iş-
kenceler, infazlar... vb uygulamalarıyla 45 milyon halkı
teslim almak istiyordu. Hapishaneler, inançlarından ve umu-
dundan soyundurulmak istendiği yerlerden biriydi. Abdullah
Meral, cunta uygulamalarına karşı, hapishanelerde devrimci
tutsakların yaptığı Ölüm Orucu direnişinde 14 Haziran
1984'te şehit düştü. İstanbul Sağmalcılar Özel Tip Hapishanesi
1. Ölüm Orucu ekibinde yer alan ve Ölüm Orucunun 63.
gününde, Haydarpaşa Askeri Hapishanesi'nde şehit düşen
Abdullah Meral'in Balıkesir'in Manyas ilçesi Kalebayır Kö-
yünde yaşayan ailesi 13 Ekim'de Bandırma Dev-Genç’liler
tarafından ziyaret edildi. Mezarına da karanfiller bırakan
Dev-Genç’liler, şehitlerden aldıkları bayrağı can pahasına
dalgalandırmaya devam edeceklerini ve aileyi sık sık ziyaret
edeceklerini söyledi. 
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Ölümler bir kara bulut gibi üstümüze
çökse de, ağıtlar kulaklarımızı kana-
tırcasına gökleri yırtsa da, toprağa ver-
diklerimizin isimleri-yüzleri unutulsa
bile katilleri unutmayacağız! Katliam-
ların sorumlularını affetmeyeceğiz!

Çünkü öfkemiz acımızdan büyük!
2014 Mayısı’nda Soma'da öfkemizi

ölümle sınadılar yine.
Alnımıza yine aynı yazıyı yazmaya

çalıştılar. Yine aynı masallarla uyusun
istendi yoksul-emekçi anadolu insanı. 

Maden işçileriydik, ışığa hasrettik.

Sıcak yuvaya, tatlı uykuya
hasrettik. Analarımız vardı;
eşlerimiz, çocuklarımız, kar-
deşlerimiz. Gece yarıları uy-
kulardan... Yerin derinlikle-
rinde acı bir türkünün ritmini
tutardı kazmamızdan küre-
ğimizden çıkan sesler. Mec-
bur bırakılmıştık böylesi bir
mezarda çalışmaya. 

Alınterimizden milyarlar
kazananlar doymak bilmedi-
ler yine. Daha fazla kar hır-
sıyla göz göre göre 307 ma-

denciyi ölüme gönderdiler. Bile bile!
Sorumluluklarının farkında oldukları
halde! Nasıl olsa hesap soran olmaz
diyerek çektiler iplerimizi yine.

Tabutların omuzlarımıza yaralar aç-
tığı günlerde hesap da sorulur elbet!

Kardeşlerin yan yana mezarlara
uzandığı yerler de öfke de büyür elbet!
İşte o gün ne polisleri kurtarabilir onları
ne medyaları

Ne plazaları, ne de kasalarındaki
milyarlar. 

Maden işçileriyiz öfkenin büyüdüğü
yerde yatıyoruz. Toprak bile titriyor
artık geride kalanların sıkılı dişlerin-
den.

Unutulur sandılar, yanıldılar.
Bir parça ekmek için cehennem ku-

yularında ateşe düşenlerin öfkesi uyandı
bir kere!

Artık bu öfke karşısında adaletin
gücünü kim durdurabilir?

Halkız biz! Dehşetimiz saflığımız
kadardır. Felaketimiz mazlumluğumuz
kadardır. Soma beynimize kazındı bir
kere! Bu acı yüreğimize oturdu bir
kere!

Bu düzen, bu iktidar adaleti sağla-
mayacak biliyoruz.

Katillerden hesap sormayacak, ken-
disi hesap vermeyecek.

Maden ocaklarında, inşaatlarda, atöl-
yelerde katliamlar devam edecek.

Onlar yine karlarını düşünecekler.
Fakat korkuları da büyümeye devam
edecek. Çünkü büyük öfkemiz uyandı
bir kere!

UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ!

Gazi Halk Meclisi’nin yeni yerinin açılışı 11 Ekim'de
yaklaşık 200 kişinin katılımıyla yapıldı. Açılış programı, tüm
devrim şehitleri için saygı duruşu ile başladı. Katil polisin
yıktığı yerin yenisinin yapılma sürecini anlatan "Efo dayı"
olarak tanınan Mehmet Yücetepe; "Bir daha yıksınlar bir
daha yaparız bedeli ne olursa olsun" diye konuştu. Kurdeleyi
Efo dayının yanı sıra Hasan Ferit'in dedesi Mustafa Meray,
Halk Meclisi’nden Songül Çimen ve Hasan amca alkışlar eş-
liğinde kesti. Farklı mahallelerdeki halk meclisleri çalışanlarından
Songül Çimen, Musa Aykanat, İsmet amca ve Hasan amca
sahneye çıkarak geçmiş yıllardaki meclis deneyimlerini anlatan
konuşmalar yaptılar. Programın 2. bölümü Gazi'nin çocukla-
rından Berdan'ın, Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" adlı şiirini
okumasıyla başladı. Okunan şiirin akabinde Dev-Genç'liler
sahnedeki yerlerini alarak kendilerinin de öğrenci meclisleri
kurma girişimlerinde bulunduklarını anlattılar. Bu anlamda

Gazi halkından da destek beklediklerini anlatan Dev-Genç'liler
"Dev-Genç Marşı"nı söylediler. Marş bittikten sonra halk,
davul eşliğinde halaya durdu. Çekilen halayların ardından
sahneye, umudun ve halkın türkülerini söyleyen Grup Yorum
çıktı. Yorumcular geçen yıl Gazi Mahallesi'nde iki gün
boyunca yapılan festivali hatırlatarak, bu sene de Sanat Festi-
valinin 1-2 Kasım tarihlerinde yine Gazi Mahallesi'nde yapı-
lacağını duyurdular. Açılış programı halaylarla sona erdi.

Yürüyüş
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Kartal Meydanı’nda Hasan Fe-
rit'e Adalet İçin Açılan Çadır Günlü-
ğü'nden

23. Gün – 7 Ekim 2014
Bayramın 4. günündeyiz. Bayra-

mın diğer günleri gibi yoğun ve ha-
reketli çadırımız. Kartal’dan ve di-
ğer mahallerden ziyaretçilerimiz
gün boyu akın etti. BDSP’den 10
kişi çadırımızı ziyaret etti. Beşiktaş
Çarşı Grubu Kartal İDO İskele-
si’nden sloganlarla çadırımıza yü-
rüdü. Kobane için yürüyüş yapan
HDP’li bir grup yürüyüşün ardın-
dan çadırımızı ziyaret etti. Akşam
saatlerinde Grup Umut Yağmuru
müzik dinletisi verdi.

24. Gün – 8 Ekim 2014
Silopi'ye yardıma gidecek malze-

meleri ayarlayıp götürdük. Çadırımıza
gelen ailelerle görüştük, Hasan Ferit İçin
Adalet Çadırımıza ilk günden beri ge-
len aileler haricinde yeni gelen aileler

de oluyor, soruyorlar anlatıyoruz…
Bizlere desteklerini ilettikten sonra an-
lattıklarımızdan memnun bir şekilde ay-
rılıyorlar. Akşam saatleri halkımızla
ateşlerimizi yaktıktan sonra sohbetler
ediyoruz ve türkülerimiz eşliğinde hep
birlikte halaylar çekiyoruz.

(***)

29. Gün - 13 Ekim 2014
Bugün toplu bir şekilde dergi dağı-

tımına çıkıldı. Gün içinde gelen misa-
firlerimiz ile ilgilenip 19 Ekim’de baş-
layacak olan 1 aylık açlık grevimizi,
adaletin sağlanması ve 4. duruşması ya-
pılacak olan mahkemenin İstanbul dı-
şına kaçırılmaması için geriye kalan 1
ayı açlık grevinde geçireceğimizi ve des-
tek için çağrılar yaptık.

Hasan Ferit
Gedik... Uyuştu-
rucuya karşı açtı-
ğımız savaşta Gül-
suyu’nda şehit
düştü.

Hasan Ferit’in
katilleri tam 3 du-
ruşmadır yargı-
lanmıyor. Hasan
Ferit için adalet
isteyen halka
AKP’nin katil pol-

isleri saldırıyor, işkenceyle gözaltına alıyor.
Hasan Ferit için... Adalete doymak için 1 ay aç

kalacağız! Tüm halkımızı, Hasan Ferit Direniş
Meydanı'na (Kartal Meydanı) bekliyoruz.

Tarih: 19 Ekim 2014 Pazar
Saat: 15.00

Yer: Hasan Ferit Direniş Meydanı
(Kartal Meydanı)

HALK CEPHESİ

Hatay'da 21 Eylül’de başlayan "Yozlaşmaya Karşı Hasan
Ferit Gedik Futbol Turnuvası" 8 Ekim’de sona erdi. 7 Ekim 2014
günü yapılan maçlarda, Harbiye Spor’un Yaylıca Spor’la, Umut-
veren Asi Spor’la Dursunlu Spor’un karşılaşmaları sonucu, Dur-
sunlu Spor’un puan kazanması sonucu maçlar bitti. Kazanan
takıma, üzerinde Hasan Ferit’in resminin bulunduğu madalyalar
hediye edildi. 

Eskişehir’de 15 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında düzen-

lenen Hasan Ferit Gedik Futbol Turnuvası, 7 Ekim tarihinde
Gültepe Kültür Dayanışma Derneği’nde yapılan kupa töreniyle
sona erdi. Toplam sekiz takımın katıldığı turnuvada takımlar
iki gruba ayrıldı. Finalde yine çekişmeli bir maçla Yusuf Et Cen-
ter’ı 3-2 mağlup eden Hacı Bektaş Veli Derneği Gençlikspor
turnuvayı kazanan takım oldu. Maçlarda Hasan Ferit’i anan slo-
ganlar atıldı. Turnuvanın kazanan takımı davet edilerek, Gül-
tepe Kültür Dayanışma Derneği’nde kupa verildi. 

İstanbul Gülensu Hasan Ferit Gedik Meydanı’nda (Heykel) Hasan Fe-
rit'in sene yemeği verildi. Bir hafta boyunca yapılan çalışmalarda ma-
hallenin merkezi yerlerine 220 adet afiş asıldı, 4000 bildiri dağıtıldı. Ye-
mekten bir gün önceki akşam meydanda sene yemeğine çağrı etkinliği
yapıldı. Etkinlikte Hasan Ferit için türküler çalınıp söylenerek halaylar
çekildi, dilek fenerleri uçuruldu, havai fişek gösterisi yapıldı. 12 Eylül’de
verilen yemekten önce bir açıklama yapıldı. Açıklamadan sonra Hasan
Ferit’in annesi Nuray Gedik ve dedesi Mustafa Meray söz alarak 19 Ka-
sım’da görülecek mahkemeye çağrı yaptılar.

Amed Halk Cephesi 10 Ekim’de yaptığı açıklamada İstanbul - Gül-
suyu Mahallesi’nde Halk Cephesi taraftarı İsmail Doğan’ın AKP’nin uyuş-
turucu çeteleri tarafından katledildiği söylendi. AKP’den ve polis destekli
çetelerden, katlettikleri insanların ve yozlaştırılan gençlerin hesabının so-
rulacağı belirtildi. 

Halkın Ekmeğidir Adalet!

Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit Gedik Futbol Turnuvası

Hasan Ferit’in Anısına Gülensu’da Yemek Verildi

Uyuşturucu Çetelerinden Hesap Soracağız!

Halkın Ekmeğidir Adalet!
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Zulme karşı hiç durmadan ilerle-
menin adıdır Yürüyüş Dergisi... Yü-
rüyüş Dergisi halkın önünü görmesi,
olayları tahlil etmesi, kendini güven-
de hissetmesini sağlayacak güçtür,
adalet isteğidir, umuttur. Bu umudu
yüklenerek, ev ev, sokak sokak herkese
ulaşıyoruz..

İSTANBUL
Alibeyköy: 12 Ekim günü saat

16.00’da başlayan toplantıya 55 kişi
katıldı. Alibeyköy Özgürlükler Der-
neği’nde yapılan toplantıda derginin
önemini kavramak aynı zamanda der-
giyi daha çok insana ulaştırmaktır de-
nildi. Birçok kişi Yürüyüş’ün halkın
gerçekleri öğrenmek ve halkı müca-
deleye katmak açısından önemli ol-
duğunu söyledi. Ayrıca kapı kapı der-
gi dağıtımının halka gitme ve yaşam-
larına katılma konusunda çok faydalı
olduğunu da söylediler. 

Altınşehir:12 Ekim’de Halk Cep-
heliler ev ev gezerek umudun sesi Yü-
rüyüş Dergisi’ni halkla buluşturdular.
Yapılan çalışmada 77 adet dergi dağı-
tıldı. 14 Ekim günü Altınşehir’de Şa-
hintepe bölgesinde 2 Halk Cephelinin
katıldığı dergi dağıtımında 40 dergi
halka ulaştırıldı.

Gazi: Halk Cepheliler bu hafta
2700 dergi dağıttı. "Bizler Hasan Fe-
rit'in İsmail Doğan’ın Ferhat Ger-
çek’in yoldaşlarıyız. Dayı’nın bize
bıraktığı mirasın yolundan gidiyo-
ruz” sözleriyle kararlılıklarını dile ge-
tirdiler. 

Bağcılar: Bağcılar’da 6 Yürüyüş
okuru, Yavuz Mahallesi’nde Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımını yaptı. 50 adet
dergi halka ulaştırıldı.

ADANA
Akkapı ve Yamaçlı Mahallesi'nde

9 Eylül’de Yürüyüş Dergisi’nin dağı-
tımı yapıldı. Akkapı’da 50 dergi hal-
ka ulaştırıldı. Yamaçlı Mahallesinde 35
dergi dağıtıldı.

12 Ekim günü, Şakirpaşa ve Ak-
deniz mahallelerindeki dağıtım sıra-
sında, IŞİD’in Kobane’de Kürt halkı-
na yönelik katliamları ve AKP’nin asıl

amacının Suriye’ye girmek olduğun-
dan bahsedildi. 79 dergi halka ulaştı-
rıldı. 

AMED
Yürüyüş Dergisi okurları 19-20-26

Eylül tarihlerinde Merkez Ofis’te Sa-
nat Sokağı 50, Kaynartepe Mahalle-
si’nde 40, Merkez Ofis semtinde 15
Yürüyüş Dergisi ve 10 Tavır Dergi-
si’nin dağıtımını yaptılar.  Kaynarte-
pe Mahallesi’nde 9 Ekim’de 50 adet
Yürüyüş, 4 adet Tavır Dergisi halka
ulaştırıldı.

13 Ekim'de, Yürüyüş okurları,
Kaynartepe mahallesinde 5 Yürüyüş
okurunun katılımıyla halka 60 dergi
ulaştırıldı. 14 Ekim de yine 6 Yürüyüş
okurunun katılımıyla 100 dergi dağı-
tıldı.

ANTEP
Halk Cepheliler 9-10 Ekim’de

Düztepe mahallesinin evlerini ve es-
naflarını gezerek halka 66 Yürüyüş
Dergisi ulaştırdılar. 

12 Ekim'de Yeşilsu Meydanı’nda
Yürüyüş Dergisi ve kitap tanıtımını ya-
pan Halk Cepheliler’in çalışmasında 9
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

BURSA
Kestel Meydanı’nda başlayan der-

gi dağıtımı Cemevi civarında, daha
sonra Elmacık Mahallesi’nde devam
etti. 11 Ekim’de yapılan dağıtıma 4 kişi
katıldı.  Dağıtım sırasında polis saldı-
rısı yaşandı gözaltına alınan Halk
Cepheliler gözaltı işlemlerinden son-
ra dağıtıma kalınan yerden devam
edildi.

12 Ekim günü Halk Cepheliler Te-
leferik ve Panayır mahalleleri ile Kes-
tel ve Gemlik ilçelerini dolaştılar.
Dört ayrı bölgede yapılan çalışmada
toplamda 120 Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.  

HATAY
Samandağ’ın Tekebaşı ve Çöğürlü

köylerinde 6 Ekim günü dergi dağıtı-
mı yapıldı.

Çöğürlü’de başlayan dergi dağıtı-
mı Tekebaşı Beldesi’nde devam etti.

Dağıtımda toplam 100 dergi halka
ulaştırıldı. Dergimizi sahiplenen hal-
kımızla köyde yaşanan sorunlar üze-
rine konuşuldu.

İZMİR 
Dev-Genç'liler 10 Ekim’de Uzun-

dere ve Çiğli Kop, 11 Ekim’de  Nal-
döken, Harmandalı ve Uğur Mumcu
mahallelerinde, dağıtım yaptılar. Da-
ğıtımda, halk meclislerinin ne oldu-
ğunu işleyişinin nasıl gerçekleşeceği
hakkında bilgi verildi. Toplam 100 der-
gi halka ulaştırıldı.

Güzeltepe Mahallesi’nde 12
Ekim’de yapılan tanıtımda ise 49 der-
gi halka ulaştırıldı.

KOCAELİ
Esentepe Mahallesi’nde Dev-

Genç'liler 11 Ekim’de umudun sesi Yü-
rüyüş Dergisi’ni kapı kapı dolaşarak
halka ulaştırdı. Dağıtımda 14 dergi da-
ğıtıldı.

ESKİŞEHİR
Halk Cepheliler Gültepe ve Yıl-

dıztepe mahallelerinde Yürüyüş Der-
gisini halka taşıdılar. 12 Ekim’de ya-
pılan çalışmada 80 dergi halka ulaştı-
rıldı.

DERSİM 
Merkezde 9-12 Ekim günlerinde

yapılan çalışmada Moğultay, Yeni-
mahalle, Ali Baba Mahallesi’nde der-
gi tanıtımı yapıldı. Toplam 210 dergi
halka ulaştırılırken 6 eve misafir olup
sohbet edildi.

Hozat: 10- 11 Ekim günlerinde
Merkezde, Yenimahalle ve Fikripaşa
Mahallesi’nde yapılan dergi tanıtı-
mında 110 dergi halka ulaştırıldı.

Ovacık: Merkezde yapılan dergi ça-
lışmasında 90 dergi halka ulaştırıldı.

ANTALYA
Göksu Mahallesi’nde yapılan ça-

lışmada toplam 35 adet dergi halka
ulaştırıldı. 6 Halk Cepheli'nin katıldı-
ğı çalışma 11 Ekim’de yapıldı. Tanıtı-
mın yanı sıra mahalledeki çocuklara ka-
lemlik, kalem, silgi ve mahalledeki yok-
sullara kıyafet dağıtımı yapıldı.

Daha Fazla Çalışacak, Umudun Sesini
Daha Fazla İnsana Ulaştıracağız!

Yürüyüş
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Halkın Hukuk Bürosu, 13 Ekim'de Berkin Elvan’nın katil-
lerinin korunduğuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "…Bir
yılı aşkın bir süredir Berkin ELVAN dosyasına 2 Ekim 2014 ta-
rihinde giren yeni belgelerden de bir kez daha anlaşıldı. Bilir-
kişi raporuyla tespit edilen komiser yardımcısı polisin (sarışın
amir)adının K. E. H. olduğu belirtildi. Ancak 1, 2 ve 4 numara
ile gösterilen polislerin, eşkâlleri belirgin ve o zaman dilimi için-
de hangi ekiplerin  ‘görevli’ olduğu belli olduğu halde açık kim-
lik bilgilerine ulaşılamadığı söyleniyor… Polisler siyasi iktidarın
talimatları ve politikaları doğrultusunda hareket ettiği için, açık-
ça korunmaktadırlar… Bu halkı adaletsizlikle sınamayın. Hal-
kın öfkesiyle dalga geçmeyin. Ve halkın adaletini hafife alma-
yın.  Berkin ELVAN için adalet istiyoruz. Katilleri en hızlı bi-
çimde bulun ve cezalandırın!" ifadeleri yer aldı. 

ODTÜ’de 13 Ekim'de okulun öğrencisi olmayıp kam-
püs içinde propaganda yapıp adam örgütlemeye çalışan Fet-
hullahçılardan biri, Dev-Genç'liler tarafından gece 23.00 sa-
atlerinde takibe alındıktan sonra yakalanıp sorguya çekil-
di. Gerici örgütlenme yaptığı öğrenilen bu kişi dövülerek
cezalandırıldı. Ardından örgütleme çalışması yaptıkları
yurda giden Dev-Genç'liler kantinde ajitasyon çekerek “Biz-
ler okulumuzda gerici faşist örgütlenmelere izin vermeye-
ceğiz. Devlete kadro çıkarmaya çalışan bu yobazları gör-
düğümüz her yerde bugün yaptığımız gibi cezalandıraca-
ğız. Sizler de bu yobaz zihniyetli insanların örgütlenme ça-
lışması yaptığını görürseniz biz Dev-Genç'lilere bildirin” de-
diler.

Bursa’da 11 Ekim’de Kestel Elmalık Mahallesi’nde Yü-
rüyüş Dergisi tanıtımı yaparken 14.30’da polisin keyfi tu-
tumu sonucu işkence ile gözaltına alınan Mehmet Ter, En-
ver Karagöz, Mesut Karabulut ve Ali Can Erdem, aynı gün
saat 17.30’da serbest bırakıldı. 

Antep’te Film Gösterimleri Devam Ediyor
Antep Halk Cephesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da film

gösterimi yaptı. 9 Ekim günü bir araya gelerek, ‘Ejderhanı Na-
sıl Eğitirsin’ isimli animasyon filmi izlendikten sonra filmin
değerlendirmesi yapılarak etkinlik sonlandırıldı.

Adana Halk Cepheliler 12 Ekim’de İnönü Parkı’nda “Ber-
kin Elvan İçin Adalet” istemeye devam etti. Okunan açıklama-
da Berkin'in katilleri belli olduğu halde yargılanmadığını ve ger-
çek adaleti halkın sağlayacağını dile getirdiler. Eyleme 12 kişi
katıldı. 

Sakarya Dev Genç'liler 1 Ekim'de Sakarya Üniversitesi Esen-
tepe kampüsünde pankart sallandırdı. Üzerinde “Berkin’in Ka-
tilleri Cezalandırılsın/Dev Genç” yazan pankart merkez kampüs
girişine, öğrencilerin yoğun olduğu sabah saatlerinde asıldı. Yak-
laşık yarım saat asılı kalan pankart ÖGB tarafından söküldü. 

Herkesi Berkin Elvan Kütüphanesi’ne destek olmaya çağı-
rıyoruz. Herkesin bulunduğu yerde kitap toplamasını istiyor, kü-
tüphanemizi hep birlikte kurmaya çağırıyoruz…

,

Tepebağ Mah. Cemal Gürsel Cad. No: 33
Dilek İşhanı (Tepebağ Lisesi Karşısı)

Telefon: 0546 200 42 33
Adana Özgürlükler Derneği

Berkin Elvan'ın Katil Zanlılarından
Birinin Kimliği Belli Oldu

Diğer Üç Polis Hala Korunuyor

Berkin'i Unutturmayacağız
Hesabını Soracağız

Adana’da Berkin Elvan Kütüphanesi
Kuruluyor!

Adana

Adana Akkapı Mahallesi’nde polis devrimcileri kara-
layarak, mahalle gençlerini devrimcilere karşı kışkırtmaya
çalıştı. Cephelileri tehdit eden gençlerin devrimcileri tanı-
madığı görüldü. Cepheliler kendilerini anlatınca, gençler Cep-
he’ye karşı olmadıklarını, aksine sevdiklerini söylediler. Es-
nafa dergi dağıtılırken polisin esnafı dolaştığı, dergiyi ala-
na para cezası verileceğini söylediği görüldü. Polisin tüm
çabalarına rağmen 50 dergi Akkapı esnafına ulaştırıldı. Cep-
heliler, "Halk düşmanı polis başarılı olamayacak, doğrula-
rı anlatmaya, örgütlenmeye devam edeceğiz" diyerek ka-
rarlılıklarını dile getirdi. 

Gerici Faşist  Örgütlenmelere
İzin Vermeyeceğ iz

Bursa’da İşkence ve Gözaltı

Adana’da Polis
Halkı İhbarcılığa Zorluyor!

12 Ekim günü, Adana Özgürlükler Derneği’nde kahv-
altı yapıldı. Kahvaltıda gündem hakkında sohbetler yapıl-
dı. Kahvaltı sonunda Yürüyüş Dergisi sayısını artırıldığı-
nı, dergiyi halka ulaştırmanın öneminden bahsedildi. Kahv-
altı bittikten sonra hep birlikte dergiye çıkıldı. Kahvaltıya
10 kişi katıldı.

Kahvaltı Sofralarında Birliğimizi ve
Yürüyüş’ümüzü Büyütüyoruz
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İstanbul Bağcılar Halk Meclisi Girişimi, 11 Ekim’de
Gazi Mahallesi'nde yapılan Gazi Halk Meclisi açılışına
kendi pankartlarıyla katılarak çalışmalara başladığını
duyurdu.

“Açlığa ve Zulme Karşı Hak ve Özgürlüklerimiz İçin
Halkın Meşru Örgütlü Gücü, Halk Meclislerinde Örgüt-
lenelim/ Bağcılar Halk Meclisi Girişimi” yazılı pankart
daha sonra Bağcılar Yenimahalle'de görünür bir yere asıl-
dı.

Geçtiğimiz Kur-
ban Bayramı’nda
Halk Cepheliler, bu-
lundukları alanlarda
halkla bayramlaştı. 

İstanbul – Bağ-
cılar'da, Kurban
Bayramı’nın son
günü, Karanfiller
Kültür Merkezi’nde
bayramlaşma etkin-
liği yapıldı. 7
Ekim’de yapılan
programda, daha
fazla birlik olunma
ve halk meclislerin-
de örgütlenme vur-
gusu yapıldı. Ka-
ranfiller Kültür Mer-
kezi Müzik Gru-
bu’nun küçük kon-
serinden sonra yapılan skeç ve tatlı ikramı ile etkinlik sona
erdi. Bayramlaşmaya 41 kişi katıldı.

Hatay Özgürlükler Derneği’nde bayramlaşma etkinliği
yapıldı. 4 Ekim’de yapılan faaliyette TAYAD komitesi, dev-
rim şehitleri ve tutsak ailelerine bayram ziyaretinde bulun-
dular. 5 Ekim’de ise devrim şehidi Erdinç Aslan'ın ölüm yıl-
dönümü olduğundan dolayı mezarı başında ailesi ve yol-
daşlarının katılımıyla bir anma yapıldı.

86 gün süren direnişleri sonucunda talepleri olan sosyal
haklarını elde eden Sarıyer Belediyesi park-bahçe işçileri,
örgütlenme mücadelelerini İşçi Meclisi çalışmalarıyla de-
vam ediyorlar. 12 Ekim’de yaptıkları toplantıya en az üç kişi
katarak gelme ve 15 gün sonra yapılacak toplantıda 5 kişi-
yi temsilci seçme kararı alındı. Bu temsilciler, yılbaşında ya-
pılacak olan 3 yıllık sözleşmenin şartlarının belirlenmesinde
işçilerin de söz hakkı olması talebiyle Sarıyer Belediyesi’yle
görüşecek. Devrimci İşçi Hareketi’nin işçi meclislerini an-
latmasıyla devam eden toplantıya 14 işçi katıldı.

Devrimci İşçi Hareketi
İşçilerle Futbol Maçında Buluştu

Kıraç Kuruçeşme'de 4 Ekim’de Kuruçeşme Hadımköy
yolu üzerinde bulunan halı sahada futbol maçı yapıldı.
Gondol Plastik işçileri ve Kuruçeşme'de oturan diğer
işçilerin oluşturduğu takımla Devrimci İşçi Hareketi
maç yaptı. 

Duvar Yazılaması Yaptı
DİH Kıraç Kuruçeşme'de 4 Ekim’de Erdoğanlar Alü-

minyum Sac Profil fabrikası karşısında "İşçi Haklarımız
İçin İşçi Meclislerinde Birleşelim" içerikli bir adet duvar
yazılaması yaptı.

Halkın Mühendis Mimarları, Küçükarmutlu’da kur-
dukları Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’ne ek olarak,
mahalledeki her evin bahçesini halk bahçesine dönüş-
türmeye başladı. Bu kapsamda 11 Ekim’de 2 evin bahçesi
otlardan temizlenerek, ekime uygun hale getirildi ve kış-
lık dönem için tohumlar serpilerek can suları verildi. Yap-
tıkları açıklamada “Halkımız, kendi gıdamızı kendimiz üre-
tebiliriz. Emperyalizmin bize dayattığı gıda politikaları-
na muhtaç değiliz. Devletin tarım alanlarımızı sanayi ve
inşaat sektörüne peşkeş çekmesine karşılık her bulduğu-
muz boş toprakta ekim yapabiliriz. Anadolu’nun bereketli
topraklarından gelen yerel tohumlarımız ile kışlık ürün-
lerimizi üretebiliriz” dediler. Halkın Mühendis Mimarları
Küçükarmutlu’da halkın gücü ile birlikte ekilmedik boş
alan bırakmayacaklarını açıkladılar.

Ekilmedik Boş Alan
Bırakmayacağız!

Bayramları Bayram Coşkusuyla
Kutlayacağımız Günler de Gelecek!

Halkız, Meclislerimizle
Daha Güçlüyüz!

Sarıyer Belediyesi İşçileri Meclis
Çalışmalarına Devam Ediyor

Yürüyüş
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Kobane'de emperyalizmin tasma-
lı işbirlikçi katillerine karşı direnen
Kürt halkı ile dayanışmak için Avru-
pa'nın bir çok şehrinde eylemler ya-
pıldı. 

YUNANİSTAN: 8 Ekim' de

Atina’da Profilya Meydanı’nda top-
lanan kitle Türkiye Konsolosluğuna
yürümek istedi. Meclis binası önün-
de polis barikat kurup elçiliğe yü-
rünmesini engelledi. Burada oturma
eylemi yapıldı. Yunanistan Halk
Cephesi'nin de katıldığı ve Yunan sol
örgülerinin destek verdiği eylem ya-
rım saat süren oturma eyleminin ar-
dından sona erdi.

ALMANYA
Berlin:10 Ekim günü Berlin Tür-

kiye Büyükelçiliğinin önünde Halk
Cepheliler eylem yaptı. Eyleme saat
14.00 de basın açıklamasının okun-
ması ile başlanıldı. Eylem boyunca
“Yaşasın Halkların Kardeşliği, Fa-
şizme Karşı Omuz Omuza, Katil
ABD İşbirlikçi AKP, Katil Erdoğan
Halka Hesap Verecek, Kobani Fa-
şizme Mezar Olacak ve Halkız Hak-
lıyız Kazanacağız” sloganları hay-

kırıldı.

Köln: 11 Ekim  günü, Türkiyeli-
ler'in yoğun yaşadığı Köln-Mülheim
semtinde Ortadoğu'da ve özellikle de
Kobane'de IŞİD katliamlarına ve ku-
şatmasına karşı direnişle dayanış-

mak için bir yürüyüş gerçekleşti.
Kortejin başında “IŞİD'İ YARATAN
ABD EMPERYALİZMİDİR, KO-
BANE'DE DİRENEN HALKLAR
KAZANACAKTIR - HALK CEP-
HESİ" yazılı pankartlar yer aldı. 

Halk Cephesi'nin yanı sıra Türki-
yeli sol örgütlerin de katılımıyla kor-
tej oluşturulup, sloganlarla yürüyüşe
geçildi. Güzergah boyunca çevreden
ve yoldan geçen araçlardan destek
alan yürüyüşe yol boyunca katılımlar
oldu. Yürüyüş tamamlanırken polis ta-
rafından gözaltına alınan Grup Yorum
elemanı İhsan Cibelik akşam saatle-
rinde serbest bırakıldı. Yürüyüşe yak-
laşık 100 kişi katıldı.

FRANSA
Nancy:11 Ekim  günü Nancy'nin

Place Maginot Meydanı’nda yaklaşık
300 kişinin katıldığı bir mitinge ve
daha sonrasında yürüyüş düzenlendi.

Mitingde Nancy Halk Cephesi,
HDP-HDK bileşenleri, Avrupa Alevi
Birliği ve Nurhak Anadolu Kültür Evi
yer aldılar. Nancy Halk Cephesi ola-
rak 350 adet Fransızca bildiri Fransa
halkına ulaştırıldı.

Av ru pa’da

Geleneksel Kahvaltılarımız
Avusturya’nın Innsbruck şehrinde Halk

Cepheliler, geleneksel olarak yapılan kahv-
altı ve sohbet etkinliği 12 Ekim tarihinde
yeniden başladı. Saat 10.00’da başlayan
kahvaltı 12.00'ye kadar sürdü. Kahvaltıda
8 Ekim’de Linz’de yapılacak Grup Yorum
konseri için sohbetler yapıldı. Kahvaltıya
23 kişi katıldı.

DİRENEN KOBANE
HALKININ YANINDAYIZ!

İsviçre Halk Cepheliler Zürih'te Çadır Açtı 
İsviçreli, Türkiyeli, diğer milliyetlerden insanlara, Kobane'de yaşananları,

IŞİD'i, emperyalizmin ikiyüzlülüğünü, katliamcılığını anlattılar. Dağıtılan
bildirilerde emperyalizmi teşhir edip, direnen halkların yanında oldukla-
rını söylediler. 11 Ekim sabahı başlayan Kobane çadır eylemi, 12 Ekim günü
yapılan bir konuşmayla sona erdi. Çadır eylemine İsviçre TAYAD’lılar da
destek verdi.

İsviçre solu, Türkiyeli devrimci- demokrat gruplar, Alevi dernekleri;
İsviçre’nin Basel şehrinde Kobane’de yaşanan katliamları kınamak ve dün-
yaya duyurmak için bir araya geldiler.
Yapılan yürüyüşe Halk Cepheliler de
katıldı. Son bir hafta içinde İsviçre’nin
çeşitli kantonlarında Kobane için ya-
pılan yürüyüşler, tren garları, havaa-
lanları işgallerinin yanı sıra Türk Kon-
soloslukları da Türkiye’nin Kobane’de
yaşananlar karşısındaki sessizliği ne-
deniyle protesto edildi. Basel’de yapı-
lan İsviçre genelini kapsayan yürüyü-
şe yaklaşık 5.000 kişi katıldı.

Gerçeğin Sesi Fransa
Sokaklarında!

Gerçeğin Sesi Yürüyüş bu hafta 9
Ekim  günü Fransa’nın başkenti Paris so-
kaklarında gerçekleri haykırdı. Toplu
dergi dağıtımında Toplam 25 dergi hal-
ka ulaştırıldı.
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Londra’da Yasaklanan
Grup Yorum Konseri Canlı

Yayınla Gerçekleşti 
Grup Yorum Londra konseri bu kez de “Ulusal Gü-

venlikleri” gerekçe sunularak üçüncü defa reddedildi.

12 Ekim günü konserin gerçekleşeceği konser salonuna
bir kaç dakika uzaklığında bulunan Wood Green Kütüp-
hanesi önüne çağrı yapılmıştı. Saat 17.00’da bir araya ge-
len Grup Yorum dostları ve Halk Cepheliler “Türküler Sus-
maz Halaylar Sürer, Grup Yorum Halktır Susturulamaz,
Kürdistan Faşizme Mezar Olacak, Kobane Halkı Yalnız
Değildir, Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganlarıyla
yürüdüler. Konser alanına “Türküler Susmaz Halaylar Sü-
rer, Grup Yorum Halktır Susturulamaz, Kobane’de Ame-
rika Beslemesi IŞİD’in Katliamlarına Karşı Direnen
Kürt Halkının yanındayız” yazılı pankartları asıldı, Yü-
rüyüş Dergisi standı açıldı.  Grup Yorum’la canlı bağlantıda
“And olsun ki bu konseri mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunu
birlikte başaracağız”dendi. Daha sonra Gel ki Şafaklar Tu-
tuşsun, Çav Bella, Haklıyız Kazanacağız, Cemo marşla-
rı hep bir ağızdan öfke, coşku ve hasretle söylendi. 150
kişinin katıldığı protesto konseri halaylarla sona erdi.

Kurumlarımız
Gücümüzdür

5 Ekim günü Stuttgart Halk
Kültür Evi’nde, 1 yıl içerisinde
yapılacak faaliyetlerin anlatıldı-
ğı sezon açılış etkinliği düzen-
lendi. Bir dakikalık saygı duru-
şuyla başlayan program, Grup Kı-
zıl Rüzgar’ın seslendirdiği Yorum
şarkıları ve halk türküleriyle de-
vam etti. Nazım Hikmet’in "Büyük İnsanlık" adlı şiirinin
okunmasından sonra, dernek faaliyetleri görüntülerinden
oluşan bir sinevizyon gösterildi. Verilen yemek arasının
ardından Stammheim ve Schwäbisch Gmünd’de tutuklu
bulunan Anadolu Federasyonu tutsaklarına bayram kart-
ları yazıldı. Duruşmalarla ilgili bilgi verildi. Program, gün-
cel konularla ilgili siyasi sohbet bölümüyle son buldu. Et-
kinliğe yaklaşık 50 kişi katledildi.

İngiltere'de Engin Çeber’in
Ailesi Ziyaret Edildi 

Şehidimiz Engin Çeber’in ablası ve kardeşi ziyaret
edildi. Engin Çeber’in kardeşlerinin içten sıcak karşı-
lamaları ve ikramlarından sonra genel gündem konşul-
du.

Grup Yorum’un Engin Çeber için bestelediği “Hakikat
Savaşçısı” destanı dinlendiği sırada ablası gözyaşlarını
tutamadı. Anma geç saatlere kadar Engin, mücadelemiz
ve şehitlerimiz üzerine konuşularak bitirildi.

Türkiyeli Devrimciler Üzerindeki
Baskılara Son

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 10 Ekim'de, devrimci
Harika Kızılkaya’nın Türkiye'ye iade mahkemesi gö-
rüldü. Yunanistan Halk Cepheliler mahkeme önünde;
“Türkiyeli Devrimciler Üzerindeki Baskılara Son!
Hiç bir Türkiyeli Devrimci Faşist Türkiye Devletine İade
Edilemez!” pankartı açtı. 25 kişinin katıldığı mahkeme,
Harika Kızılkaya’nın Türkiye' ye iadesinin reddedil-
mesiyle sona erdi.

KONSER İÇİN ADIM ADIM
12 Ekim günü Londra’da gerçekleşecek olan Grup Yo-

rum Konser çalışmasına adım adım devam ediyor.

7 Ekim günü Türkiyelilerin de yaşadığı şehrin mer-
kezinde yapılan konser çalışmasında 13 poster asıldı, yak-
laşık 200 el ilanı dağıtıldı, 24 konser bileti ve 12 Yürü-
yüş Dergisi halka ulaştırıldı.

“Irkçılığa Karşı Biz Varız” 
Fransa’nın Paris kentinde Strasbourg Saint-Denis

Mahallesi’nde, 4 Ekim  günü Anadolu Federasyonu ça-
lışanları “Irkçılığa Karşı Biz Varız” kampanyası dahilin-
de eylem yaptı. Yak-
laşık 40 dakika süren
eylemde Fransızca ve
Türkçe dayanışma
sloganları atılarak Irk-
çılığa Ve Yabancı
Düşmanlığa Karşı
mücadele çağrısı ya-
pıldı.

Yürüyüş
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IRK'ı belirleyen, doğa ve iklim ko-
şullarına göre oluşan deri rengi, tüğ-
lenme, burun, dudak ve vücudun di-
ğer orantılarıdır. Yani bir ırkın fiziki
özellikleri doğanın koşullarında ge-
lişmiştir. Irkçılık, emperyalizmin duy-
guları ve değerleri yozlaştırmanın, ka-
rını katlama, çıkarları için dünya
halklarını birbirine kırdırıp, birlikle-
rini sağlamamaları için kurduğu SÖ-
MÜRÜ düzeninin bir sonucudur. 

Bir ırkın diğer ırkdan üstün oldu-
ğunu kendince kanıtlamak için bilimi,
dini ve tarihi kendi çıkarına göre şe-
killendirmiştir emperyalizm. 

Örneğin, dini çerçevede bir halkın
bilgi birikimininden faydalanarak in-
sanların koyu renkli derilerini tanrı-
ların kendilerine bir ceza olarak ve-
rildiğini açıklayıp, kendilerinin de-
ğerinin beyaz tenlilerden daha az ol-
duğunu böylece kabullendirmek is-
temişlerdir. Bu durumda beyaz deri
rengine sahip olan bir insan, güneşin
altında karalaşıyorsa tanrı tarafın-
dan cezalandırılıyor demektir. Gelmiş
geçmiş en büyük dahisin sen emper-
yalizm!

Bu basit örnek bile emperyalizmin
ırkçılığı körüklemeye çalıştığını ka-
nıtlayan bir örnektir. İnsanların kara-
laşması, vücudun güneş ışığının bir
kısmını oluşturan, kanseri tetikleyen
UV-ışığına karşı savunma mekaniz-
masıdır. Tarihsel olarak Avrupalıların
insan türünün en gelişmiş, en ileri, en
üstün versiyonunu oluşturduğunu sa-
vunur emperyalizm. Tarihsel olarak
kanıtlanmış insanlığın beşiği Afrika kı-
tasındadır. Bilimsel olarak insanların
genlerinden biyolojik ve fiziki özel-
liklerini tespit edip değerli veya de-
ğersiz kılıp ezen ve ezilen, zengin ve
yoksul diye sınıflandırmıştır. 

Peki, emperyalizmin ırklar arası
yarattığı çatışmayı, ırkçılığı nasıl
durduracağız?

1- Yukarıda yazdığımız gibi em-
peryalizmin karını katlamak, halkla-
rın kardeşliğini bozmak ve kurduğu
sömürü düzeninin yıkılmaması için
kafalardaki IRK kavramını kendi çı-

karına göre şekillendirip IRKÇILIĞI
yaratan emperyalizme karşı bilimsel
doğrularla savaşacağız. Haklılığımız
bilimseldir!

2- İnsani değerlerin, fiziksel ve bi-
yolojik özelliklere göre belirleneme-
mesini, emperyalizmin ise insani de-
ğerlerin içini boşaltıp yerine kendi 'de-
ğer'lerini koymasını anlatacağız.

3- Irk nedir ve ırkçılığı bilimsel ele
alıp, insanların doğa koşullarına göre
fiziki oluşumlarını ve değer olarak hiç
bir farklarının olmadığını anlatacağız.
Ve böylece insanlarda ırkçılığa karşı
savaşma bilincini yaratacağız. 

4- Bilinci örgütlü bir duruma ge-
tirip, emperyalizmin ırkçı politikala-
rına karşı bir mekanizma yaratacağız.

Emperyalizm ırkçılığı, IRK'lar ile
de sınırlandırmamış, bugün her yerde
etkisini göstermektedir. Eğitim siste-
minde ırkçılık örneğin şu boyutta çı-
kar karşımıza: Anaokulunu bitirdikten
sonra karnendeki notlara göre ortaokul
veya liseye gönderilirsin. Yani küçük
çocukların zeka seviyesini notlardan
tespit eder ve böylece okul kariyerinin
geleceğini belirler. Burada da yerli ve
yabancı farkı üzerinden ırkçılığını
gösterir. Notları iyi olan bir yabancı-
nın ailesi, çocuğunun ortaokula gön-
derilmesinde ısrar edilir ve bunun ge-
rekçelerini çocukların zeka seviyele-
rinin, yeteneklerinin üzerine kurar.
İş hayatımızda da sürekli ırkçılık-

la karşılaşırız. Bu iş bulmak isterken

de, işimiz varken de değişmez. İş
bulmak için belli kurumlara başvuru-
lur. Bu kurumlarda analarımıza en az
maaş ödenen temizlik işleri, babaları-
mıza ağır koşullar altında fabrikalar-
da işler verilmiştir veya hiç bir iş ve-
rilmeden, perspektif ve yol gösteril-
meyip baştan savmacılık yapılmıştır.
Aynı referansı olan bir yerliye bu işler
verilmez, çünkü yabancı kökenli, azın-
lıkta olduğu için hak arama mücade-
lesinde baskı ile susturulabilir. Bu
yaptırımla aynı zamanda kendi ırkının
daha değerli olduğunu gösterme iste-
ğindedir.

Sosyal-ekonomik, medya, siyaset,
ulaşım, barınma-oturum vb. alanlar-
da da bu değişmez. Örnekleri fazla-
sıyla var.

Emperyalizm ırkçılığı savaş baş-
latmak için, halklar arası çatışmalar
yaratmak için, emekçi halkları bölüp
parçalamak için, sömürü düzenini
kurmak ve sürdürmek için ortaya çı-
kartmıştır. Hiçbir doğru altyapıya
sahip olmayan ırkçılık politikalarını
bilimsel yollar ile boşa çıkartıp, ey-
lemlerimizle, tespitlerimizle, faali-
yetlerimizle siyasi bir mücadele bi-
lincini yaratıp,  ırkçılığa karşı halkları
saflarımızda örgütleyip emperyaliz-
min düzenine karşı mücadele etme-
liyiz. Emperyalizmin ırkçı politika-
larla halkları birbirine düşmanlaş-
masına, önyargılarlar yaklaşmasına
için vermeyeceğiz!

IIRK nedir? Bir IRK'ı Belirleyen Nedir? 

Irkçılığa Karşı Nasıl Bir
Mücadele?

Grup Yorum 30 Kasım’da
İsviçre’de

Grup Yorum 30 Kasım'da İsviçre’nin Zürih Kan-
tonu’ndaki Dietikon Stadthalle de Konser verecek.
Grup Yorum Konseri; “Politik Tutsaklara Özgürlük”
başlığını taşıyor. Konsere Türkiye'den Av. Behiç Aşçı
konuşmacı olarak katılacak. Şair Nihat Behram’ın
şiirleriyle katılacağı konserde Taj Kurdistani ve Xu-
seyni Omeri de konuk sanatçı olarak katılacaklar.

19 Ekim
2014

Yürüyüş

Sayı: 439

556 KASIM BOYKOT KOMİTELERİNİ KURALIM!

Arşiv



“Belirleyici olan nasıl gerekiyorsa öyle davranmak” 
Yaşar Yılmaz

26 Ekim - 01 Kasım

Burhan Remzi KAFADENK:

1964 doğumludur. Devrimci Hare-
ketin bir sempatizanıydı. 26 Ekim
1991’de İstanbul Gayrettepe’de sokak
ortasında polis tarafından katledildi.

Burhan R. Kafadenk

Ali DEMİRALP:

1958 Elazığ Koru Köyü doğumludur.
Annesi Kürt, babası Türk-Alevi’dir. 12
Eylül öncesi katılmıştı kavgaya. 12
Eylül cuntası öncesi, ortaokuldayken
DEV-GENÇ'lilerle tanıştı. Lisede aktif
bir DEV-GENÇ'li oldu. Faşistlerle kav-
gaların, çatışmaların içinde yer aldı.

Onun örgütlenmesinde Haydar Başbağ'ın, Nazım Ka-
raca’nın büyük emeği vardır. Zaten Nazım ile aynı
köydendi. Yaz tatillerinde köyünde, hem ailesine
yardım eder, hem de köyün gençlerini örgütlemek
için çalışırdı. 27 Ekim 1987’de İstanbul Çengelköy
Kuleli’de polisle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü. 

Ali Demiralp

Ahmet ÖZTÜRK,

Zeynep GÜLTEKİN:

26 Ekim 1994’te Mersin Arpaçbahşiş
Beldesi’nde polisin bulundukları eve
yaptığı baskında katledildiler. 2,5 saat
boyunca sloganlarıyla marşlarıyla di-
rendikleri evde, birlikte bulundukları
Sevgi Erdoğan da yaralı olarak tutsak
düştü. Ahmet, 1968 Antakya Harbiye
doğumludur. Antakya Meslek Yüksek
Okulu’ndayken mücadeleye katıldı.
Gençlik içinde ve Adana Mücadele Ga-
zetesi’nde çalıştı. ‘93 sonunda daha
farklı sorumluluklar üstlendi. Zeynep
Gültekin, 1970 Antep Kilis doğumludur.
İşletme Fakültesi öğrencisiydi. Müca-

deleye TÖDEF içinde başladı. ‘93 Haziran’ından şehit
düşene kadar her şeyiyle devrimci mücadelenin içinde
oldu.

Ahmet Öztürk

Zeynep Gültekin

Şükrü SARITAŞ:

1985 İstanbul doğumlu olan Şükrü,
aslen Erzincanlı’dır. 15 yaşında bir Cep-
he sempatizanıydı. Eflatun Cem Güney
İlköğretim Okulu öğrencisiydi. Okulunda
dergi dağıtır, arkadaşlarına devrimciliği
anlatırdı. 29 Ekim 2000'de İstanbul Üm-
raniye'de MHP'li faşistlerin kurşunlarıyla
katledildi.

Şükrü Sarıtaş

Tayyar Turhan SAYAR, 

Yaşar YILMAZ:

26 Ekim 1993’te, Ankara Balgat’ta bulundukları
evde kuşatıldılar, saatlerce bomba ve kurşun yağmuruna
direnerek şehit düştüler.

Tayyar Sayar, 1967 Konya doğum-
ludur. 1990 yılında Dev-Genç’lilerle
tanıştıktan sonra mücadeye katıldı. Gi-
derek tüm yaşamını mücadeleye adadı.
Şehit düştüğünde, Ankara’da silahlı bir-
liklerde görevliydi.

Yaşar Yılmaz, 1970
Tekirdağ doğumluydu.
1989’da gençlik içinde başladığı mü-
cadelesini, 1990’dan itibaren Dev-Genç
saflarında sürdürdü. 1992 yılı sonlarında
Ankara’da konumlandırıldı.

Tayyar T. Sayar

Yaşar Yılmaz

YAŞAMAK
Yaşamak, diş ile tırnak ile inadına direnmektir 
Yaşamak, karşılıksız paylaşmaktır. 
Yaşamak sevmektir.
Yaşamak her şeye rağmen kavgadır. 
Ve yaşamak,
Vietnamlı Troi 
Kübalı Frank Pais, 
Türkiyeli Mahir, 
Kürt kızı Zekiye, 
Filistinli Sena, 
Sovyet Nataşa 
Ve enternasyonalist Che... gibi 
Ölmeyi de bilebilmektir. 
Ve yaşamak, 
"Yaşadım" 
Ve arkasından 
"Yaşıyor" denilebilmektir. 

Mete Nezihi Altınay
Sivas Dağları 1994 Aralık



Ali Demiralp’i
Bir Yoldaşı Anlatıyor

Ali, Elazığ Koru Köyü doğumludur. Annesi Kürt, babası
Türk-Alevidir. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra ortaokul
ve liseyi Elazığ Merkez'de okudu. 12 Eylül Cuntası
öncesi, ortaokuldayken Dev-Genç'lilerle tanıştı. Lisede
aktif bir Dev-Genç'li oldu. Küçük yaşta mücadeleyle ta-
nışmıştı. Faşistlerle kavgaların, çatışmaların içinde yer
aldı. Onun örgütlenmesinde Haydar Başbağ'ın, Nazım
Karaca’nın büyük emeği vardır. Zaten Nazım ile aynı
köydendi. Yaz tatillerinde köyünde, hem ailesine yardım
eder, hem de köyün gençlerini örgütlemek için çalışırdı. 

1980 cuntasının ardından Malatya'da görevlendirildi.
Kır gerillasının oluşturulması için yapılan alt yapı ça-
lışmalarına katıldı. Operasyon ve tutsak düşmelerle
Malatya'daki faaliyetleri aksadı. Deşifre oldu. Bu yüzden
tekrar Elazığ'a döndü. Bu arada hareketle ilişkisi de
koptu. Tutsak düşmelerle bölgedeki çalışmamız gerile-
mişti. Hapishane direnişleri gündemdeydi. Cuntanın
hapishanelere yönelik saldırılarına karşı halkı, tutsak
ailelerini duyarlı kılmaya çalıştı; yazılama, pullama,
pankart asma vb. eylemleri içinde yer aldı. 

O süreçte dışarıda pek kayda değer bir örgütlülüğümüz
yoktu. Ali, neredeyse tek başınaydı. Yılgınlığın, korkunun,
kaçkınlığın revaçta olduğu bir dönemdi. Bu aynı zamanda,
bağlılığın, feda ruhunun, inancın sınandığı bir dönemdi
de. O yıllar devrimciler açısından en önemli sınav yıl-
larıydı. Ya korkunun esiri olup tüm değerlere, şehitlere
ihanet edilecekti; ya da her koşul altında halka, devrime
bağlı kalınacak, zorlu süreci göğüsleyecektik. Cunta,

ara yol bırakmıyordu. Ali, bu sınavı başarıyla verenler-
dendi. Elazığ küçük bir ildi. Ali'yi herkes tanıyor, polis
de arıyordu. Buna rağmen yazılama-pullama yapıyor;
pankart asıyor, altına da "Devrimci Sol" imzasını
atıyordu. Yani, Elazığ'da, Ali vardı, Ali ile birlikte Dev-
rimci Sol vardı. O, Devrimci Sol'u yaşatıyordu. İşte,
gerektiğinde tek başına örgüt olmanın anlamını bulduğu
yıllarda öğretiyordu. Ali, sessiz, olgun haliyle, ne yapa-
cağına karar veriyor, sessiz görünümünün aksine büyük
ve heyecan içinde karar verdiği işi yapıyordu. Tüm so-
runlara, zorluklara karşın her zamanki gülümsemesini
de yüzünden eksik etmiyordu. 

Elazığ gibi bir ilde o koşullarda, dört yıl boyunca
polisin eline geçmeden faaliyet sürdürmek büyük bir
ustalık, uyanıklık işiydi. Ali, kendi köyünde kalıyor,
her gün hangi evde, hangi çatıda, bağda, bahçede
kalacağı yeri belirliyor, jandarma ve polis O'nun köyde
kalacağını biliyor, hergün köyü arıyor ama yine de
O'nu bulamıyordu. Çünkü O, kolaycılığa kaçmıyor, re-
havete düşmüyordu. Her şeyiyle yürüteceği faaliyetlere,
Devrimci Sol'u yaşatmaya kilitlenmişti. Bununla birlikte
sanki aranan kendisi değilmiş gibi bildirileri, pankartı
ya da hangi eylemi yapacaksa o malzemeleri alır, akşam
alaca karanlıkta köyden yola çıkar, otuz kilometrelik
yolu yaya olarak yürüyüp, Elazığ'da yapmak istediği
eylemi gerçekleştirdikten sonra, tekrar aynı yolu yürüyerek
köye dönerdi. 

"Hareket beni bulsun" diye bir köyde de oturup
beklemedi. Yeniden ilişki sağlamak için kendisi hareketi
aradı. Ve 1984 sonlarında İstanbul'a giderek hareketle
bağlantı kurdu. Ondan sonraki devrimci yaşamını İs-
tanbul'da sürdürdü. 27 Ekim 1987'de Beykoz'da polisle
girdiği çatışmada şehit düştü. 

Anıları Mirasımız

Bakın, 
bakın bitirebilir misiniz bizi?
Bakın, yok edebilir misiniz bizi?
Akşam sabah aynı masalı
anlatıyorsunuz...
bitirdik, bitireceğiz... 
Bakın bakın...
Bizde bu yaşlı inanç, 
bizde bu çocuk yürekler
varken, 
sizde bu zulüm
sizde bu soygun varken,
bakın bitirebilir misiniz?

12 Mart’larda, 12 Eylül’lerde
denediniz bunu... 
Faili meçhullerde, kayıplarda
yok etmeye çalıştınız bizi... 
Biz hep ayakta kaldık...
Şükrüler vardı çünkü hep...

Öldürerek, hapsederek kimi
bitirebilirsiniz?
MHP’li faşistlerinizi saldınız 12
Eylül öncesi sokaklara. 
Yetmedi, sokak infazlarını
polisiniz üstlendi... 

Yetmedi özel, daha özel ölüm
mangaları oluşturdunuz...
İşte yine sokaklardayız... 
Çocuk, genç, yaşlı, kadın erkek,
biz halkız. 
Halkı kim bitirebilmiş ki?

Siz vurdukça
çoğalarak geliyoruz... 
Öfkemizle geliyoruz.
Erkan’larla,Cem’lerle,
Sibel’lerle, Şükrü’lerle
büyüyerek geliyoruz... 

ŞÜKRÜLER’LE GELİYORUZ



“Her yeni tarihsel evrede eskinin hataları
yeni bir biçim altında kendilerini gös-
terirler. Yalnız birincilerde trajedi olan ik-
incilerde komediye dönüşür…” Marx

Özlü Söz

KULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

Bir Nazım Hikmet Fıkrası

Cezaevi denetimine Adalet Ba-
kanlığı’ndan bir müfettiş gelir. Bir-
kaç gün denetim yaptıktan sonra
müdüre: “Nazım da buradaymış,
çağır da görelim nasıl biridir?”
der.

Nazım’ı odaya getirirler. Müdür
koltuğuna iyice kurulan müfettiş
Nazım’ı tepeden tırnağa süzer ve:
“Demek Nazım Hikmet sensin”, der.
Nazım’a oturması için yer göstermez.

Kısa bir konuşma sonrası, “gi-
debilirsiniz” der.

Nazım tam kapıdan çıkarken du-
rur ve müfettişe: “Ömer Hayyam

adını duydunuz mu?” diye sorar. Mü-
fettiş hemen atılır.

“Kim bilmez ki Hayyam’ı”

Nazım: “Hayyam zamanında
İran hükümdarı kimdi?” diye sorar.

Müfettiş şaşırır. Nazım konuş-
masını sürdürür: “Görüyorsunuz,
sanatçıyı anımsadınız ama hüküm-
darı anımsamadınız. Yıllar sonra
beni dünya anımsayacak, ama dö-
nemin Adalet Bakanını ve sizi kim-
se anımsamayacak” der ve çıkar.

Müfettiş yaptığı yanlışı anlar,
Nazım’ı geri çağırır ama Nazım ko-
ğuşunun yolunu tutmuştur, asla geri
dönmez.

Kıssadan Hisse

Abdullah Gül,
Amerika Büyük-
elçisi ile birlikte
Türkiye'de Ame-
rikalılar   tarafın-
dan açılan ilk do-
muz çiftliğini zi-
yarete gitmiş. Bir
gün sonra Yeni Şa-
fak Gazetesi ya-
zarları Gül'ün do-
muzlar arasında
çekilen resmine
uygun 

bir başlık aramaya
başlamışlar. 

Biri " Gül domuz-
lar arasında" olsun
demiş. 

Bir başkası "Do-
muzlar Gül’ün et-
rafında" olsun de-
miş. 

Ve üçüncü öneri
çok beğenil-
miş."Soldan ikin-
cisi GÜL" 

Fıkra

Anadolu, biricim geleceğim
Biz sana aşığız bunu biliyorsun 
Bunu bilmezden gelmesin kimse 
Gözümüz kör senden gayrısına
Amerika’sına, Avrupa’sına 
kem bakışımız
Sana sevdamızdandır
Bizimkisi kara sevda
Senden vazgeçmeyişimiz
bundandır
Anadolu, hakikatli yarim 
Biz sana aşığız
Bunu bilmezden gelmesin kimse

zordan kaçmıyorsak
Gözlerini üstümüzde 
hissettiğimizdendir
Zorbaya yenilmiyorsak
Seni utandırmak
istemeyişimizdendir
Seni öyle sevmişiz ki
Karışıp toprağına toz olmayı
Sana öyle balamışız ki
Dalıp yangınına kül olmayı
En büyük bahtiyarlık bilmişiz...

Ümit İlter

Şiir



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

VAHŞETİN YARATICISI EMPERYALİZM, HALKLARI BİRBİRİNE
BOĞAZLATMAK İÇİN DİN ve MİLLİYETÇİLİĞİ 

KULLANMA SUÇU İŞLEDİ.
EMPERYALİZM, ASYA'DAN AFRİKA'YA, LATİN AMERİKA'YA 

YENİ TERÖR YÖNTEMLERİ VE KATLİAMLARIYLA FAŞİZMİ İHRAÇ ETTİ. 
KITALARI AÇ VE YOKSUL BIRAKAN EMPERYALİZMDİR.     

ÜLKEMİZDEKİ YOKSULLUĞUN, İŞSİZLİĞİN, FAŞİST TERÖRÜN,
SOSYAL GÜVENCESİZLİĞİN SORUMLUSU DA 

EMPERYALİZMDİR.
ABD EMPERYALİZMİNİN BÜTÜN DÜNYADAKİ 5311 ÜSSÜ 

HALKLARIN KANINI DÖKEN SUÇ MERKEZLERİDİR.

- Dünyanın en büyük ve güçlü ordusuna sahip olan Amerika Birleşik Devletleri Savunma
Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre; 2007 yılı için yayınlanan Üs Yapısı
Raporu’na göre ABD’nin kendi sınırları içindeki üsler de hesaba katıldığında toplam

üs sayısı 5 bin 311’e ulaşıyor. Bu rakamlara “güvenlik nedeniyle” açıklanmayan Afganistan
ve Irak’taki üsler dahil değil. Bunların dışında dünyanın hemen her ülkesindeki elçilikleri

ajan faaliyeti yürüten karargahlarıdır.
1986-1989'da CIA'nın İstanbul Bölgesi Şef Yardımcısı olarak görev yapan

Philip Giraldi; ‘Ben orada iken İstanbul, Avrupa'nın en büyük CIA üssü idi’ diye anlatıyordu. 
CIA'nın ülkemizin birçok şehrinde birimler açtığı, gizli üslerin olduğu daha önce de

gazetelere yansımıştı. İzmir, Ankara ve İstanbul'daki Amerikan Büyükelçilikleri,
konsoloslukları da birer üs gibi çalışmaktadır. ABD ile imzalanan ikili anlaşmalar,

açılan üsler, konsolosluklar, paravan şirketler, hepsi Türkiye ve Ortadoğu halklarına karşı
yürütülen savaşın bir parçasıdır.

Üslerden, elçiliklere kadar ortadaki bu tablo, bağımlılığın, Amerika’nın bir ‘eyaleti’
olmanın sonucudur. Amerika burada kendi evindeymiş gibi hareket etmekte, istediğini

yapma hakkını kendinde görmektedir.

DÜNYA HALKLARININ GÜCÜ EMPERYALİZMİ
DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞACAKTIR!

TERÖRİZMİN ASIL KAYNAĞI EMPERYALİZMDİR! 
EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞMAK MEŞRUDUR!

EMPERYALİZME KARŞI DİRENEN VE KURTULUŞU İÇİN 
SAVAŞAN HALKLAR KAZANACAK!  BİZ KAZANACAĞIZ!      

Katil IŞİD ve İşbirlikçi AKP’den
Hesap Soracağız
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“EĞİT - DONAT”

Dev-Genç 45 Yaşında!
Gelenekleriyle, Değerleriyle, Şehitleriyle 
DEV-GENÇ Emperyalizme ve Oligarşiye

Karşı Mücadelede Onurumuzdur!

45. Yılın Coşkusuyla Liseliler, 
Üniversiteliler, Öğretim Görevlileri 

Faşizmin YÖK’üne Karşı 
6 Kasım Boykot Komitelerini

Kuralım!


