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Faşizm Halkı Sindirmek, Zulmü  Meşrulaş-
tırmak İçin Yeni Yasalar Getiriyor!

Emperyalizme Karşı Bağımsızlık, Faşizme
Karşı Demokrasi, Kapitalizme Karşı Sosyalizm
İçin Savaşıyoruz... Haklıyız Kazanacağız!

Baskıları Örgütlü Mücadeleyle Aşacağız...
Bugüne Kadar ki Baskı Yasalarınız  Yetme-

di, Yenilerini Getirin Hiçbirisi Yetmedi, Yet-
meyecek!

Baskılara Karşı Direnişi Yükselteceğiz!
Baskı ve Gözdağını Mücadelemizle Aşaca-

ğız!
Baskı, Terör, İşkence Değil; Adalet İstiyo-

ruz! Hak Gaspları Değil; Hak ve Özgürlükle-
rimizi İstiyoruz!

Baskıya ve Zulme  Karşı Her Tür Direniş
Meşrudur.

Faşizmin Saldırılarını Boşa Çıkarmaya Ka-
rarlıyız.

Yeni Baskı Yasaları Faşizmin Halk Güçleri-
ni Ezme Yasasıdır... Direneceğiz. 

Halkların Kardeşliği ve Mücadelesi ile  Fa-
şizmi Yeneceğiz. 

Faşizme Karşı Halkın Şiddeti Meşrudur.
Halka Karşı Şiddet Faşizmin Doğası Gere-

ğidir.
Faşizmin Zoruna Karşı Tek Yol: Devrimci

Şiddettir. 
Baskı Yasaları Faşizmin Çaresizliğidir. 
Haklıyız ve Faşizmden Daha Güçlüyüz.

Faşizmin Saldırılarını Halkın Direnişi Dur-

durabilir.

Halkların Kardeşliği ve Mücadelesi Faşiz-

mi Yenecektir...

Faşizmin Baskı ve Zulmü Altında Yaşamak

İstemiyorsak Savaşı Büyütmeliyiz!

Faşizme Boyun Eğmeyecek, Tüm Gücü-

müzle Direneceğiz!

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Herkesi

Cephe İçinde Örgütleyebilmeliyiz.

Halkımızın Kurtuluşu Düzenle Uzlaşmada

Değil, Faşizme Karşı Savaştadır!  

Birleşelim Savaşım Kazanalım.

Tüm Halkı  Faşizme Karşı Birleştirelim, Sa-

vaşı Yükseltelim!

Faşizmin Savaş Çağrısı Kabulümüzdür

Faşizme Karşı Birleşelim, Savaşalım Kaza-

nalım!

Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz! 

Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!

Faşizm, Ülkemizde "Olası Bir Tehlike" De-

ğil, Mevcut Devlet Biçimidir. Dolayısıyla,

Faşizme Karşı Mücadele, İktidar Perspektifiy-

le Ele Alınması Gereken Bir Mücadeledir. 

BİZİM DE YASALARIMIZ VAR FAŞİZM BİZİM DE
ALANLARDA, SOKAKLARDA, KUŞATMALARDA 

YAZILMIŞ YASALARIMIZ VAR!



İİ ç i n d e k i l e r
36 Tarihimizden Öğreniyoruz:

Faşist teröre karşı devrimci

mücadele... Bursa

38 Bu Halk Bu Vatan Bizim Kahrolsun

Emperyalizm: Üç yıldızın hayali...

39 Sanatçıyız Biz: Sanatımızda

halkımızın sesi var...

40 Devrimci Okul:

Halk meclisleri

42 10 Soruda: Bağımlılık

45 Kobane halkı yalnız değildir katil

IŞİD işbirlikçi AKP!

46 Devrimci İşçi Hareketi:
İşçi meclislerinde örgütlenelim-2

48 Kamu Emekçileri Cephesi:
AKP’nin akil adamı olmak,
AKP politikalarına su taşımaktır...

51 Uyuşturan sadece uyuşturucu değil

AKP’dir..

53 Avrupa’da Yürüyüş: İngiltere’den

sonra Hollanda da Grup Yorum kon-

serini yasakladı!

55 Kulağımıza Küpe Olsun

56 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz...

6 Savaşınız kabulümüzdür! Savaşı
büyüterek faşist yasalarınızı
boşa çıkartacağız!

10 İ̇ç güvenli̇k reform paketi̇
halka saldırıdır...

12 DHKC: Irak-Suri̇ye tezkeresi̇
AKP’ni̇n emperyali̇zme
uşaklık tezkeresi̇di̇r!

15 Dev-Genç’in 45. yılı coşkuyla
kutlandı!

19 Liseliyiz Biz: YÖK
kaldırılsın, Berkin’in katilleri

cezalandırılsın! 

21 Kendiliğindencilik yerine
planlı ve programlı
olmalıyız...

22 Cepheli: Cepheli nesnelliğe
teslim olmayandır! 

4 Savaşın yasalarına uygun kültürü
ve çalışma tarzını hayata
geçirmek
zorunluluktur..

Halkın iktidarını kuracağız!

Ülkemizde Gençlik

İRFAN’IN, FERHAT’IN
ENGİN’İN SESİ 

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ 
OKUYALIM OKUTALIM

Yürüyüş dergisi 
toplu dergi satışına çağrı

Yer: Şirinevler Metrobüs Çıkışı
Tarih: 30 Ekim 2014, Perşembe
Saat: 17.00-20.00

HALK CEPHESİ

Boran-Haziran Yayıncılık
TUYAP Kitap Fuarında 

8-16 Kasım tarihleri arasında
TÜYAP (Türkiye Uluslar Arası Kitap
Fuarı) Kitap Fuarı'ndayız...
TÜYAP Kitap Fuarı, 
Salon: 2 605 - C standından
kitaplarımıza ulaşabilirsiniz.

YER: İstanbul -Büyükçekmece
TARİH: 6-14 Kasım 2014
BORAN-HAZİRAN YAYINCILIK
Not: Fuar merkezine İstanbul’un birçok yerinden
ücretsiz ulaşım imkanı vardır..

23 Milliyetçiliğin yarattığı

körlük emperyalizmle
işbirliğini
meşrulaştırıyor!..

23 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Kürt halkının
gerçek gündemi “Barış”
değil, iş, ekmek, adalet ve
özgürlük mücadelesidir!

27 Kobane’ye IŞİD saldırısını

protesto eylemlerinde 38
kişi katledildi!... Berkin
Elvan halka malolmuştur”
diye kendi reklamınızı
yapıyordunuz. 38 kişiyi
neden

sahiplenmiyorsunuz?

29 Solun Köşe Taşları: Halk

Cephesi’yle ilişki kesen
ESP, cenaze ve eylem
hırsızlığına soyunuyor!..

31 Bütün yoksul mahalleler

bizim olacak-7

33 Halkın Örgütlü Gücüyle
Birleşmiş Devrimci
Şiddet Yenilmez:
Devrimci şiddetin yaygın

ifadesi olarak milisler. 



Oligarşik düzeni yıkarak yerine
eşit, adil ve sömürünün son bulduğu
halkın iktidarını kuracak olan Mark-
sist-Leninist öncü, sürekli olarak dü-
zenin saldırılarıyla karşı karşıyadır. 

Ezen ve ezilen arasındaki iktidar
savaşının kaçınılmaz sonucu budur. 

Sömürü düzeni kendisini korumak
için ideolojik, fiziki, askeri olarak
her türlü saldırıyı örgütleyecektir. 

Bu nedenle halkın, devrimi ör-
gütleyecek ve başarıya ulaştıracak,
düzenin çizdiği sınırlara hapsolmayan,
devrimin kurmaylığını yapacak, güçlü
bir politik örgüte ihtiyacı vardır. Hal-
kın her alandaki mücadelesini (eko-
nomik-demokratik, ideolojik, politik,
askeri) yönlendiren, halkı örgütleyen,
gücünü birleştiren, devrime önderlik
eden örgüt Marksist Leninist parti-
dir.

Marksist Leninist parti anlayışı
Lenin tarafından formüle edildiği
günden bu yana egemenlerin korkulu
rüyası olmuştur.

Çarlık Rusyası’ndan Vietnam’a;
Parti-Cephe savaşı karşısında "yer-
yüzünde tekrar bir Markist Leni-
nist Parti’nin varlığına izin ver-
meyeceğini" iddia eden Amerikalı-
ların yaşadığı korkuya kadar aynı
gerçek söz konusudur. Korkunun adı
"devrim"dir; korkunun yaratıcısı
ise "Marksist Leninist Parti"...

Tarihteki ilk muzaffer devrimin
örgütleyicisi Lenin, partiyi "çelik
disipline sahip profesyonel dev-
rimcilerin örgütü" olarak ifade et-
miştir. 

Başka bir ifadeyle parti, "düş-
manın darbelerine karşı koyabi-
lecek, HER ŞART ALTINDA MÜ-
CADELEYİ SÜRDÜREBİLE-
CEK, proletaryanın çelik disipli-

nine sahip illegal çekirdek"dir
Dolayısıyla halkın kurtuluş umudu

olan örgütlenme sürekli olarak düş-
manın saldırı ve baskısı altında faa-
liyetini sürdürecektir. 

Sınıf savaşının gerçeği budur.
Devrim hedefi olan bir örgüte

egemen sınıflar asla tahammül gös-
termeyecektir. Düşman ordusu, polisi,
jandarması, istihbarat örgütleri, ya-
saları, mahkemeleri, resmi-sivil ör-
gütlenmeleriyle saldıracaktır. 

Bunun için iktidar bilinci olan
bir parti için "operasyon beklentisi"
içinde olmak söz konusu olamaz.
Çünkü Marksist Leninist bir par-
tinin insanları savaş gerçeğini kav-
ramak; kesintisiz olarak bu savaşa
uygun kültürü ve çalışma tarzını
hayata geçirmek zorunluluğunda-
dırlar. 

Faşizmle yönetilen yeni-sömürge
bir ülkede egemenlerin göstermelik
olarak tanıdığı kısmi hak ve özgür-
lükler hayata geçmez. Halka karşı
açılan savaşta kendi yasalarını dahi
çiğneyen faşizme karşı silahlı mü-
cadele temeldir. Faşizmi yıkacak
anti-oligarşik, anti-emperyalist dev-
rimi gerçekleştirecek olan halk savaşı
stratejisidir. 

Halk savaşı stratejisini hayata ge-
çirmek üzere örgütlenen Marksist
Leninist parti her anlamda savaş ör-
gütü olmak zorundadır.

Askeri örgütlenmelerinden en kü-
çük demokratik mevzisine kadar her
tür kurumlaşması her an düşman sal-
dırısı altındadır.

Tam da bu nedenle silahlı savaşın
gizlilik kurallarına uygun; Partinin
legal-illegal tüm örgütlenmelerinde
gerilla kültürüne göre şekillenen ça-
lışma tarzı hayata geçmelidir. Aksini

yapmak, düşmanın saldırılarını belli
dönemlere özgü olarak ele almak
savaş gerçeğini kavramamak demek-
tir. 

"... Biz silahlı savaşı daha baştan
öncü gerilla biçiminde şehirde ve
kırda Birleşik Savaş perspektifiyle,
gerilla ordusundan halk ordusuna
doğru uzanan bir çizgide ele alıp,
oligarşik devleti yıkmayı düşünüyoruz.
O halde bu savaşa kurmaylık edecek
parti, silahlı savaşı sürdürecek ideo-
lojik ve kültürel yapıda olup, tüm
örgütlenmelerin, bununla uyum içinde
olmasını sağlamak zorundadır. Parti
yöneticileri ve tüm kadrolar, savaş-
çılar, silahlı savaşın örgütlenmesi ve
hayata geçirilmesi bilincinde ve yet-
kinliğinde olmalıdır..."(Kongre Ra-
porundan...)

Gevşeklik, programsızlık, kendi-
liğindencilik, statükoculuk, dediko-
duculuk, alışkanlıkların belirlediği
yaşam ve çalışma tarzı... vb. legal
kültüre aittir ve bir savaş örgütü bu
özelliklere asla sahip olamaz. Silahlı
savaşı sürdürmenin koşulu askeri üs-
tünlük, kitlesellik ya da teknik ola-
naklar değildir. Silahlı savaşı sür-
dürmek her şeyden önce "ideolojik
ve kültürel" şekillenme gerektirir.

"İdeolojik ve kültürel şekillenme"
sürekli olarak savaş hattında olduğunu
unutmamak demektir.

Emperyalizme bağımlı, yeni sö-
mürge bir ülkede mücadele etmek
demek her zaman "ilkeler ve ku-
rallarla" sürdürülen bir devrimcilik
anlamına gelir.

Yılların doğruladığı gerçektir: Bi-
zim bıraktığımız her boşluğu düşman
doldurur. Cepheliler iktidar sorum-
luluğu taşırlar. 

İktidar sorumluluğu dönemsel

Düşman Saldırısı Dönemlere Özgü Değildir...
Saldırı ve Savaş Objektif Bir Gerçektir

SAVAŞIN YASALARINA UYGUN KÜLTÜRÜ
VE ÇALIŞMA TARZINI HAYATA GEÇİRMEK 

ZORUNLULUKTUR
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olarak düşmanın "operasyonlarını
boşa çıkarmak" ya da "önlem al-
mak" değildir. İktidar sorumluluğu
sürekli bir ruh hali, bir yaşam tarzıdır;
devrimciliğin ilke ve kurallarını ke-
sintisiz olarak hayata geçirme so-
rumluluğudur. 

Elbette saldırıları boşa çıkarmanın
temel yolu mücadelenin meşruluğunu
çok daha geniş kesimlere maletmek-
tir.

Halkın mücadelesi ve örgütlen-
meleri hiçbir yasa ile sınırlanama-
yacak kadar büyük bir meşruluk
içerir. Meşruluk sahiplenilip ısrar
edildikçe saldırıları göğüslemek ve
geriletmek mümkün olacaktır. Sal-
dırıları püskürtmenin ve mücadeleyi
kesintisiz olarak sürdürmenin yolu
savaşı halklaştırmaktır.

Ancak ML partinin devrime kadar
kendisinden fizik olarak çok daha
güçlü olan bir düşmanla savaşacak
olması gerçeğinden hareketle; legal
kültürle çatışmak, insanlarımızı sa-
vaşçı kültürle  donatmak mutlak zo-
runluluğumuzdur.

Savaşçı ruh ve bakış açısı bir bü-
tündür, sürekliliktir. 

Düşmanın darbeler vurması, fiziki
ya da moral olarak bizi geriletmek
çabası bir gerilla için ne ise legal
alanda çalışan bir devrimci için de
aynıdır. 

Bir gerilla ya da demokratik alanda
çalışan bir devrimci için aynı savaş
kuralları ve aynı savaş yasaları ge-
çerlidir. Tek fark sadece kullanılan
silahın, araç ve yöntemlerin çeşitli-
liğindedir.

Gerilla kültürünün olmadığı yerde
disipline gelememe, rahatını esas
alan bir yaşam tarzını kurumlaştırma,
iş yaparken yasak savma anlayışı,
hesap vermeye yanaşmama, ilkesizlik,
örgütsüz hareket etme, statükoculuk,
kendiliğindencilik kısacası düşmanın
her tür saldırısına açık olma hali var-
dır.

Savaşçı bir beyin bunların yerine
devrimci ve militan olanı koymak
için zorluklarla ve engellerle çatışır.

Sürekli bir çatışma hali, engellerle
uzlaşmama hali esastır. Mesele ba-
sittir.

Kimi legal ajitasyon propaganda

araçlarına; dergi ve kitabına ya da
gizliliği olan kimi olanaklarına sahip
çıkamayan, bunları düşmanın saldı-
rılarından koruyacak şekilde hareket
etmeyen KENDİSİYLE UZLAŞI-
YOR demektir. 

UZLAŞMAK ÖRGÜTSÜZLÜK-
TÜR.

UZLAŞMAK DÜŞMANIN
KARŞISINDA KENDİMİZİ SİLAH-
SIZ, SAVUNMASIZ BIRAKMAK-
TIR.

UZLAŞMAK,  TESLİMİYET-
TİR.

Her şey önce devrimcinin kendi-
siyle uzlaşmasıyla başlar. Sonra bu
gevşek ve legal çalışma tarzı bulun-
duğu birimden başlamak üzere yayılır.
Ya da en azından verdiği zarar ken-
disiyle sınırlı kalmaz. 

Uzlaşmamanın ilk adımı kurallara
uymak, kurallara uymak için kendi-
siyle çatışmayı başlatmaktır.

Çünkü; İLKELER devrimciliği-
mizi korur, KURALLAR ise yapılan
işin güvenliğini alır.

Faşizm gerçeği üzerinde bir savaş
örgütlüyorsak bu savaşın gereklerine
ve yasalarına uymak zorundayız.
Gevşeklik, legal kültür faşizmin de-
mokrasisine inanmak demektir. 

Kendimizi, kendi düşüncelerimizi
inkar etmektir. Belli zamanlarda ope-
rasyon beklemek faşizm gerçeğini
ve verdiğimiz savaşı hiç anlamamak
demektir. 

Biz, Cepheliler kendi düşüncele-
rimize, ideolojimize, savaşın yasa-
larına inanırız.

Onlardan güç alırız. Sınıf sava-
şındaki pusulamız Lenin’in formüle
ettiği Parti tanımıdır. Bu tanım her
koşul altında savaşı sürdüren, yaşa-
mını ve düşünceleri devrime odak-
lamış insan tipidir.

Biz kurallarımıza inanırız. Ku-
rallarımız örgütümüzü koruyan si-
perlerimizdir.

"Savaş, her şeyden önce disiplin
demektir, kurallı bir yaşam demektir.
Disiplin ilkelerine ve kurallarına
aykırı her özlem, her duygu, her
davranış, her alışkanlık gerillanın
yaşamından silinip atılmalı, savaşçı
ruhu tüm benliğe hakim olmalıdır.

Bu konuda gösterilen her zaaf ya-
pılan her hata, sadece kaynaklandığı
birim veya kişinin zarar görmesine,
hatta imhasına yol açmakla kalma-
yacak, bir bütün olarak askeri ör-
gütlenmemize ve mücadelemize zarar
verecektir. Hiçbir duygu, hiçbir öz-
lem, hiçbir alışkanlık böyle bir zarara
yol açacak kadar değerli değildir"
(Silahlı Devrimci Birliklerin Yapısı,
İşleyişi ve Bazı Kurallardan)

En sıradan, en önemsiz görünen
işin bile kendi içinde bazı kuralları
ve zorunlulukları vardır. Bizim işimiz
ise savaşmak ve devrim yapmaktır.
Yani tarihsel, bilimsel ve ahlaki zo-
runluluğun sonucu olarak ortaya
çıkan bir savaşın ortasındayız. Sa-
vaşların yüzyıllar içinde çıkmış bazı
yasaları ve kuralları vardır. Bu tarihsel
yasa ve kurallar, güncel zorunluluk-
ların yarattığı bazı ilkeler ve kurallarla
tamamlanır. Kurallar devrimi geliş-
tirmek için, düşmanı yenilgiye uğ-
ratmak için en az kayıp vermenin ve
zafer kazanmanın koşullarını yarat-
mak için vardır. 

Kurallarımız mekanik bir listenin
bir araya getirilmesinden oluşmaz.
Onlar devrimci ilkelerimizin, yaşam
ve mücadele anlayışımızın ifadesi-
dirler.

Bu yanıyla kurallarımız devrim-
ciliğimizdir, özgüvenimizdir, cesa-
retimizdir, yaratıcılığımızdır, feda-
karlığımızdır; ahlakımız, adaletimiz,
coşku ve inancımızdır. 

İnancın, moral değerlerin düşman
karşısındaki üstünlüğü işte buradadır.
Tüm askeri ve teknik donanımına
rağmen devrime inanan; fedakar, cü-
retli, kurallı ve disiplinli insan kar-
şısında acizdir emperyalizm... Halk
savaşı, militan ve moral değerlere
inanan insan malzemesi üzerinde bü-
yür. 

Biz insana inanırız.
Oligarşi fiziki ve teknik gücüne

inanır. Oysa onun teknik ve askeri
gücü ayağına dolaşan birer taş gibidir;
hantaldır. Militanlığımız ve uzlaş-
mazlığımız ise bizi dinamik kılar;
düşmanımızın saldırılarını boşa çı-
karttığı gibi ona karşı moral üstün-
lüğümüzü de büyütür. 
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Credit Suisse'nin Küresel Servet
Raporu'na göre Türkiye gelir ada-
letsizliğinin büyümesinde dünya
ikincisi oldu. Nüfusun en zengin
yüzde 10'luk kesimi toplam servetin
yüzde 77.7'sine sahip. Geri kalan
yüzde 90’lık kesimi ise toplam ser-
vetin yüzde 22.3'lük bölümünü pay-
laşıyor. 

İşte AKP’nin 13 yıllık iktidarın-
daki büyüme “efsanesi”nin sonuçları
bu... Nüfusun yüzde 90’ı, asalak
yüzde 10’luk kesim için çalışıyor.

Dünyada ise durum şöyle: En
zengin yüzde 10, dünya servetinin
yüzde 87'sine sahip... En zengin
yüzde 1 ise toplam servetin 48.2'sine
sahip... Neredeyse yarısı.... Yani
dünyanın geri kalan yüzde 99'luk
kesimi diğer yarısını paylaşmak zo-
runda kalıyor. 

2 milyar insan ekmeğe muhtaç,
800 milyonun üzerinde insan da
açlık sınırının altında yaşam müca-
delesi veriyor. 

AKP, 2014 yılı ekonomik planı-
nın hiçbirini tutturamadı. Enflasyon
beklenenin üstünde, büyüme bek-
lenenin altında gerçekleşti. İşsizlik
beklenenin üstünde son beş yılın
en yüksek rakamına ulaştı.  

Tarım dışı işsizlik yüzde 12’ye
yükseldi. 

Patronlar daha rahat işçi atabil-
mek için 2015-2017 Orta Vadeli
Ekonomik planda kıdem tazmina-
tının kaldırılmasını, taşeronluk sis-
teminin daha da yaygınlaştırılma-
sının önündeki tüm engellerin kal-
dırılmasını ve “istihdam büroları”
denilen köle pazarlarının kurulmasını
dayatıyor.  

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan’ın 10 Ekim’de “İç Güvenlik
Tedbirleri” diye açıklayıp, 14
Ekim’de Meclis gündemine getirilen
yeni baskı ve terör yasaları bu mev-
cut tablo içinde değerlendirilmelidir. 

Yukarıdaki zenginler ve yoksul-
ların servet tablosu AKP’nin kimin
partisi olduğunu gösteriyor. AKP
dinci, gerici, hangi kisveye bürünürse
bürünsün emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin partisidir. 

Servetin yüzde 77.7’sine sahip
tekelerin çıkarlarını korumak için
vardır. Seçimlerde aldığı oy oranı
ne olursa olsun faşist baskı ve terör
yasaları olmadan halkı yönetemez.
Çünkü kıdem tazminatının kaldı-
rılması, getirilen yeni vergi yükleri
AKP’ye oy vereni de vermeyeni de
aç bırakıyor. AÇLIK KILIÇTAN
KESKİNDİR. AKP bunu iyi biliyor.
Açlığı bitiremeyeceğine göre açlığa
rağmen iktidarda kalmanın baskı
ve terörden başka yolu yoktur. 

“İÇ GÜVENLİK TEDBİRLERİ” AKP’NİN ÇARESİZLİĞİ,
HALKA VE DEVRİMCİLERE AÇILMIŞ SAVAŞIDIR!

ZULÜM VE TERÖR YASALARINI TANIMIYORUZ! BİZİM DE KENDİ YASALARIMIZ VAR!
FAŞİZMİ TÜM KURUMLARIYLA, YASALARIYLA YIKACAK, 

HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ!

Savaşınız Kabulümüzdür!
Savaşı Büyüterek Faşist 

Yasalarınızı Boşa Çıkartacağız!

ZULÜM VE TERÖR YASALARINI TANIMIYORUZ!66

Credit Suisse'nin Küresel Servet Rapo-
ru'na göre AKP'nin 12 yıllık iktidarında
Türkiye gelir adaletsizliğinin büyümesin-
de dünyada ikinci sırada yer alıyor. Nüfu-
sun en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam
servetin yüzde 77.7'sine sahip. Geri kalan
yüzde doksanlık kesim ise toplam serve-
tin yüzde 22.3'lük bölümünü paylaşıyor.

Dünyada ise durum şöyle: En zengin
yüzde 10 dünya servetinin yüzde 87'sine
sahip... En zengin yüzde 1 ise toplam ser-
vetin 48.2'sine sahip... Neredeyse yarısı....
Yani dünyanın geri kalan yüzde 99'luk ke-
simi diğer yarısını paylaşmak zorunda
kalıyor. 

2 milyar insan ekmeğe muhtaç, 800 mi-
lyonun üzerinde insan da açlık sınırının
altında yaşam mücadelesi veriyor. 



“İÇ GÜVENLİK TEDBİRLE-
Rİ” bunun içindir. Halkımızın ürettiği
tüm değerlerin 77.7’sine el koyan
asalak tekelleri korumak içindir.
Servetin yüzde 23’lük bölümünü
paylaşmak zorunda kalan nüfusun
yüzde 90’lık yoksul halkımızı ve
onların öncüsü devrimcileri sindir-
mek içindir. 

Polisin adam öldürme dahil her
türlü yetkisi zaten vardır. Yasalarla
tanınan yetkinin de ötesinde bizzat
başbakanlar tarafından polise vur
emri veriliyor. 

Katil polisler düzenin mahkeme-
leri, hakimleri, savcıları ve bizzat
iktidar tarafından korunmaktadır.
Berkin Elvan’ın katillerinin hala
mahkeme önüne çıkartılmaması, Ha-
ziran Ayaklanması’nda Ethem Sarı-
sülük’ü vuran polisin 4 yıl gibi bir
ceza ile ödüllendirilip, ailesinin 10
yıllık hapis cezasıyla yargılanması
halka karşı açılan savaşın boyutlarını
göstermektedir. 

AKP, 13 Yıllık
İktidarında Hep Terörle
Yönetmiştir

AKP, iktidara geldiğinden beri
terör hiç eksik olmadı. Fakat buna
rağmen bu düzenden beslenenler ve
faşizme karşı direnme dinamiğini
yitirmiş reformist, oportünist ve tes-
limiyet çizgisindeki Kürt milliyetçileri
AKP’nin ‘demokratlığını’ keşfettiler. 

Oysa AKP kendinden önceki koa-
lisyon hükümetinin hapishaneler başta
olmak üzere her türlü faşist terörünü,
katliamlarını olduğu gibi sürdürmüştür.
Sorun AKP’nin faşist terörünün kar-
şısında 19-22 Aralık Katliamı’ndan
sonra devrimci hareket dışında direnen
kimsenin kalmamasıdır. Faşizmin
karşısında direnemeyenler AKP’nin
demokratlığını keşfederek direnme-
menin gerekçesi yaptılar. AKP’nin
kuyruğuna takıldılar.

AKP’nin faşist iktidarını sağlam-
laştıran da esas olarak AB uyum ya-
saları çerçevesinde Türkiye’yi de-
mokratikleştirdiğini söyleyerek her
türlü desteği veren Kürt milliyetçileri,
reformizm-oportünizm ve küçük bur-

juva liberal aydınlardır. 

AKP iktidara geldiğinden beri
halkın çeşitli kesimlerini vaat, yalan
ve demagojilerle yedeğine aldı ve
tasfiye etmek istediği kesimi tecrit
ederek her türlü saldırıyla yok etmeye
çalıştı. Ergenekon adı altında oligarşi
içi çatışmayı böyle sürdürdü. 

‘Açılım’ politikaları ile Kürt mil-
liyetçileri başta olmak üzere halkın
çeşitli kesimlerini yedeğine aldı. Her
türlü hukuksuzluğun, adaletsizliğin
üstünü “açılım” demagojileri ile örttü.
Hedef aldığı kesimleri adım adım
böyle tasfiye etti. 

AKP’nin 13 yıllık iktidarı boyunca
yok etmek istediği ve her fırsatta
saldırdığı uzlaşmaz çelişkisi hep dev-
rimci hareket oldu.

Yine AKP’nin bütün iktidarı bo-
yunca her türlü faşist terörünü mas-
keleyen “barış”, “çözüm” adı altında
sürdürülen uzlaşma politikalarıyla
Kürt milliyetçi hareket oldu.  En zor
dönemlerinde AKP’ye adeta “can
simidi” olan, “koltuk değnekliği”
yapan Kürt milliyetçi hareketti. 

AKP’nin 13 yıllık iktidarında
nasıl yönettiğini görmek için yandaki
tabloya bakmak yeterlidir. 

2007 yılında Polis Vazife ve Se-
lahiyet Kanunu’nda yapılan değişik-
likten sonra polis 170 kişiyi “dur
ihtarına uymadı” diyerek katletti.

AKP’nin 13 yıllık iktidarında 14
bin 712 işçi iş cinayetlerinde katle-
dildi. Fuhuş 220 kat, uyuşturucu
800 kat arttı... 59 bin olan tutuklu
ve hükümlü saysı 152 bine çıktı. 

AKP bugün oligarşi içi çatışmada
rakiplerini çok büyük oranda tasfiye
etti ve devletin tüm kurumlarını ele
geçirdi. 

Ancak buna rağmen tekellerin
partisi olan AKP’nin halka verebile-
ceği hiçbir şeyi yoktur. Onun için
halkın tüm kesimleri AKP’nin he-
defindedir. 

Oligarşinin büyüyen yönetememe
krizi AKP’ye faşist terörü daha da
arttırmaktan başka seçenek bırak-
mamaktadır. 

Yönetememe Krizi
AKP’ye Özgü Değil,
Oligarşinin Krizidir!

Yeni sömürge bir ülkede krizler
geçici değil süreklidir. 

Çünkü; 

1- Yeni sömürge bir ülkede eko-
nomik, sosyal ve siyasal hayat ta-
mamen emperyalizmin çıkarlarına
göre düzenlenmiştir.

2- Kendi kendine yeterli olmayan
kapitalist veya çarpık kapitalist bir
ekonomi mevcuttur. Teknoloji geri,
verimlilik yetersizdir.

3- Sektörler arası korkunç bir
dengesizlik vardır. Birbirini tamam-
layacak şekilde organize olmuş sek-
törler ya da sanayi yerine, emperya-
lizmin ihtiyacına göre bölük pörçük

AKP’NİN “İÇ GÜVENLİK 
TEDBİRLERİ”İNDEN BAZILARI

POLİSE ‘MAKUL ŞÜPHE’ İLE
SAVCILIK İZNİ OLMADAN 24
SAAT GÖZALTINA ALMA YETKİSİ
VERİLECEK

‘MAKUL ŞÜPHE’ İLE POLİSE
ÜST, ARABA, EV VE İŞYERİ ARA-
MA YETKİSİ VERİLECEK

MOLOTOF KOKTEYLİ ATEŞLİ
SİLAH SAYILACAK

MASKE TAKMAK 4 YILA KA-
DAR SUÇ SAYILACAK

DEVRİMCİLERİ TUTUKSUZ
YARGILAMA KALDIRILACAK

"DİNLEME VE KAYDA ALMA",
"GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREV-
LENDİRME", "TEKNİK ARAÇLA
İZLEME" KAPSAMI GENİŞLETİLE-
CEK

MALA EL KOYMA KAPSAMI
GENİŞLETİLECEK

İNTERNET DENETİM ALTINA
ALINACAK
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bir dağılım sözkonusudur. 

4- Sanayi tek yönlü ve emper-
yalizme bağımlı tüketim sanayisidir.
Altyapıdan yoksundur. Yüksek ma-
liyet ve düşük ücret iç pazarı daraltır
(talep yetersizliği) ve zaten yetersiz
olan cılız bir sermaye birikimi sağ-
larken, bunun da büyük kısmı em-
peryalist tekellere akmakta ve ka-
pitalizm kendini yeniden üretecek
sermaye birikiminden tamamen yok-
sun kalmaktadır.

Bunların sonucu olarak;

1- Yeni sömürgelerde sürekli bir
EKONOMİK KRİZ vardır. Çünkü;
emperyalizmin genel bunalımı kat-
merli bir biçimde bize yansımaktadır.
Bu krizi başka ülkelere aktararak
yumuşatan ve dolayısıyla politik ve
sosyal krize dönüşmesini engelleyen
gelişmiş kapitalist ülkelerin olanak-
larına sahip değildir. Aksine bağımlı
bulunduğu emperyalist ülke tara-
fından dayatılan ekonomik prog-
ramlarla, onun ekonomik krizinin
ağır yükünü de omuzlamak duru-
munda kalmaktadır. Bu kriz halkın
daha fazla sömürülmesiyle sürdü-
rülür...

2- Yeni sömürgelerde ekonomik
krizin sonucu olarak sürekli bir
SOSYAL KRİZ vardır. Çünkü, ege-
men sınıflar,  ekonomik krizi emekçi
sınıflar üzerindeki sömürüsünü her
geçen gün daha da yoğunlaştırarak
atlatmaya çalışmakta ve dolayısıyla
sınıf çelişkileri alabildiğine derin-
leşmektedir. Çifte sömürü altındaki
emekçi halk kitlelerinin yaşam şart-
ları, günden güne güçleşmekte, açlık,
yoksulluk, işsizlik vb. biçiminde
yansıyan sosyal kriz büyümektedir.

3- Yeni sömürgelerde işbirlikçi
oligarşinin güçsüzlüğünden kaynaklı
sürekli bir SİYASAL KRİZ vardır.
Çünkü, çelişkinin keskinliği, eko-
nomik, sosyal ve siyasal güçsüzlük,
pre-kapitalist unsurların önemli bir
güce sahip olması, işbirlikçi egemen
sınıfları çelişkili bir ittifaka zorla-
makta, zayıf ve istikrarsız bir siyasal
yapıyı ortaya çıkarmaktadır. Egemen
sınıfların emperyalizmden arta kalan
sömürüden pay alma mücadelesi,
sürekli bir hükümet bunalımının

kaynağı olmaktadır. Her iktidar de-
ğişikliği yeni çatışmaları yaratmakta,
kısa sürede yeni değişiklik yapma
ihtiyacı doğmaktadır.

İşte bir bütün olarak bunlar, eko-
nomik, sosyal, siyasal krizle sürekli
devrimci durumun varlığı, toplumsal
süreci devrim dönemi olarak belir-
ler.

İşte oligarşinin bütün “tedbirleri”
devrim korkusundandır. Bu korku-
nun sonucudur ki, yeni sömürgelerde
oligarşinin yönetim biçimi SÜREK-
Lİ FAŞİZMDİR.

Oligarşinin krizi derinleştikçe
devrim korkusu büyümektedir. 

AKP’nin “iç güvenlik tedbir-
leri” halktan, devrimcilerden kor-
kusunun sonucudur.  Haziran Ayak-
lanması AKP’nin korkularını kabusa
çevirmiştir. 

Onun için AKP’nin “İç Güvenlik
Tedbirleri” halka ve devrimcilere
karşı açılmış savaştır. 

SAVAŞINIZ KABULÜMÜZ-
DÜR!

Bizim gibi faşizmle yönetilen
bir ülkede yasaların, kazanılmış
hakların hiçbir kalıcılığı yoktur. İş-
kencelerin, kayıpların, katliamların
yapılmadığı hiçbir dönem yoktur. 

Faşizmin icazet sınırları içinde
hiçbir hakkın mücadelesi verilemez.
“İç Güvenlik Tedbirleri” adı altında
çıkartılan yasalar AKP faşizminin
daha da pervasızlaşacağını göster-
mektedir. 

Bugüne kadar hiçbir dönem ica-
zetle politika yapmadık. Düzenin
çizdiği sınırlara hapsolmadık. 

Alınan “tedbirler” açıkça gös-
termektedir; AKP’nin korkusu dev-
rim korkusudur ve hedefinde biz
varız, devrimci hareket var.

Kürt milliyetçi hareket ve onun
yedeğindeki reformizm, oportünizm
düzene teslim olmuş durumda...
AKP ne yaparsa yapsın, AKP’ye
mahkumlar. 

Gelişmelere bakın: AKP, her
türlü terörünü, yedeğine aldığı Kürt
milliyetçi hareketle birlikte “çözüm”
süreci diyerek maskeliyor. 

AKP’NİN 13 YILLIK
İKTİDARINDA

KATLİAMLAR, BASKI
TERÖR VE ZULÜM

VARDIR!

AKP’NİN SUÇLARIAKP’NİN SUÇLARI

1- POLİS KATLİAMLARI:1- POLİS KATLİAMLARI:
'Baran Tursun Vakfı’nın verileri’ne
göre 2007 YILINDA PVSK'DA YA-
PILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRA
2007-2014 yılları arasında polis 170
kişiyi katletti.

2- İŞ CİNAYETLERİ:2- İŞ CİNAYETLERİ: 2002-
2013 Yılları arasında 13 bin 442 işçi
iş cinayetlerinden katledildi…
2014 yılının ilk sekiz ayında 1270
işçi katledildi…

3- FUHUŞ:3- FUHUŞ: Eski Adalet Bakanı
Sadullah Ergin tarafından yapılan
açıklamaya ğöre  fuhuş suçundan
2002 yılında 2669 kişi hakkında
dava açıldı. Bu sayı 2007 yılında
4494’e, 2010 yılı sonu itibariyle de
8409’a ulaştı. Fuhuş suçu 8 yılda
yüzde 220 oranında arttı.

4- UYUŞTURUCU:4- UYUŞTURUCU: Son üç yıl-
da uyuşturucu, özellikle sentetik
uyuşturucu denen bonzai kullanımı
yüzde 800 arttı. 

5- HAPİSHANELER: 5- HAPİSHANELER: Türki-
ye’de 328’i kapalı olmak üzere 377
hapishane bulunuyor. AKP’nin ikti-
dara geldiği 2002 yılında 59 bin 428
olan tutuklu ve hükümlü sayısı,
2006’da70 bin 477, 2008’de 103 bin
296, 2010’ da 120 bin 814, 2012’da
125 bin 100, 2014 ise 152 binin
üstüne çıktı. Bu rakamların 2017
yılında 215 bine çıkması öngörülüy-
or.

6- AKP’NİN YAĞMA VE6- AKP’NİN YAĞMA VE
TALANI:TALANI: AKP döneminde ülke-
mizdeki 124 kamu malı satıldı. Bu
satıştan AKP 41 milyar dolar elde
etmesine rağmen bütçe 171 milyar
dolar açık verdi.
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AKP’nin tüm saldırılarını biz gö-
ğüsleyeceğiz. Şimdi baskılara göğüs
germek zamanıdır.

AKP’nin terör yasalarının halkı-
mızı sindirmesine izin vermeyeceğiz. 

AKP’nin halka ve devrimcilere
terör uygulama konusunda önünde
hiçbir engeli yoktu. 

Kürt milliyetçileri, oportünistler
oligarşiyle uzlaşsa da, silahları bırakıp
teslim olsalar da, halkın devrimci
hareketin öncülüğünde devrime yü-
rüyüşünü engelleyemeyecekler. 

Süreç inkar, uzlaşma, tasfiye, tes-
limiyet süreci değil, süreç devrim
sürecidir. 

Hiçbir inkar, uzlaşma, tasfiye,
teslimiyet devrimci yükselişin önünde
engel olamayacak... 

İç güvenlik tedbirleri bunun gös-
tergesidir. Devrim cephesinde yer
almayıp düzenle uzlaşmaya girenler
sadece kendilerini tasfiye ederler. 

Faşizmin her türlü terörünü biz
Cepheliler göğüsleyeceğiz. 

FAŞİST DİKTATÖRLÜKLER
İSTEDİKLERİ TERÖR YASALA-
RINI ÇIKARTABİLİRLER!

Hatta çıkarttıkları yasalar da yeterli
olmaz infaz, işkence, katliam, kay-
betme gibi her türlü kontra yönteme
de başvurabilirler... Ama ne yaparlarsa
yapsınlar direnenler, savaşanlar va-
rolduğu sürece halkı teslim alamazlar. 

İşkenceler, katliamlar, infazlar,
gözaltında kayıplar oligarşinin baş-
vurmadığı yöntemler değil... Halkı
teslim alabildiler mi? Devrim mü-
cadelesinin büyümesine engel ola-
bildiler mi? Hayır...

Halkı teslim alamayacaklar. Çünkü
biz varız. 

AKP’nin faşist yasalarını da, her
türlü saldırılarını da mücadelemizle
boşa çıkartacağız. 

Oligarşinin Açmazı Ceza Yasa-
larında da Devam Ediyor. Oligarşi
1950’lerden beri “demokratikleşme”
adı altında halkın mücadelesini en-
gellemek için terör yasaları çıkartı...
Engel olabildi mi? Hayır!

AKP’NİN ZULÜM VE TERÖR
YASALARINI TANIMIYORUZ.
Faşizmin hiçbir terör yasası bizim
mücadelemizin önünde engel ola-
maz... 

AKP’nin faşist yasalarına karşı
BİZİM DE KENDİ YASALARIMIZ
VAR! Kanla, canla yazılmış yasalardır
bunlar! 

Hiçbir baskı halkla bütünleşmiş
devrimci mücadeleyi engelleyemez. 

Halkımız; faşizmin baskı ve zulmü
altında yaşamak istemiyorsak savaşı
büyütmeliyiz!

HER ALANDA MİLİSLERİ ÖR-
GÜTLEYELİM!

AKP’nin “iç güvenlik tedbirle-
ri”nin hedefinde kırmızı fularlı
milislerimiz var. 

Milisler halkın örgütlü gücüdür.
Milisler faşizmin terörüne karşı halkın
adaletidir.  

Milislerimizle faşizme karşı halkın
savaşını büyüteceğiz. 

Mahallelerimizde faşizmin yasa-
ları değil, bizim yasalarımız geçerli
olacak. 

Faşizmin hiçbir yasası, hiçbir ku-
rumu meşru değildir. 

Faşizmin tüm yasalarını, tüm ku-
rumlarını yıkıp halkın iktidarını ku-
racağız!

Gazi Halk Meclisi 20
Ekim'de halk toplantısı yaptı.
Toplantıda mahallede yapılan
imam hatip ortaokulu ile ilgili
yapılacak çalışmalar üzerine
konuşuldu. İmam hatipin önün-
de yapılacak açıklama ile ilgili
görev paylaşımı yapıldı.

1-2 Kasım tarihlerinde Gazi
Parkı'nda yapılacak olan Sanat
Meclisi'nin şenliği ile ilgili
Halk Meclisi’nde de komite
kuruldu. Öğle saatlerinde Düz
ve 8 Evler bölgelerinde 100
adet afiş yapıldı. Halk Meclisi
önünde 24 Ekim'de yapılacak
olan halk toplantısı konuşuldu.
Gazi Halk Meclisi'nin toplan-
tıları her hafta pazartesi günü
saat 20.00'da yapılacak. 

Antep'te Halk Cepheliler 17 Ekim'de
her hafta olduğu gibi bu hafta da film gös-
terimi yaptı. ‘Zengin Mutfağı’ filmi izlen-
dikten sonra filmin değerlendirmesi yapıldı.
Film gösterimine 13 kişi katıldı. 
İzmir Halk Cephesi'nin iki haftada bir

yaptığı yemekli buluşmaya 20 Ekim'de
devam edildi. Güzeltepe Ege Kültür Sanat
Müzik Derneği’nde yaşamın her alanında
düzene alternatifler yaratmanın önemi ve
ABD’nin katil sürüsü IŞİD’in Kobane’de
yaptığı katliam üzerine sohbet edildi. Ye-
mekten sonra, “İlk Öğretmen” filmi 37
kişiyle izlendi.   

20 Ekim'de Yeraltı çarşısı üstünde
imza masası açan TAYAD'lılar, hasta
tutsakların serbest bırakılması için imza
topladı. Stantta sesli ajitasyonlar çeki-
lirken masada Yürüyüş, Tavır dergileri,
tutsak ürünleri ve kitaplar sergilendi. 

Bursa Heykel'de TAYAD'lı Aileler,
hasta tutsakların serbest bırakılması için
18 Ekim'de masa açtı. Çekilen ajitas-
yonlarda AKP’nin tecrit politikası teşhir
edilerek imza için sesli çağrılar yapıldı. 

Halk Toplantılarımıza
Tüm Halkımız

Davetlidir

Her Filmde Yeni Şeyler
Öğreniyoruz

Hasta Tutsaklarımızı
Zulmün Elinden Alacağız!

İzmir

Bursa
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IŞİD çetesinin Kobane halkına
yönelik saldırılarına karşı tüm Tür-
kiye’de meşruluk bilinciyle yapılan
dayanışma eylemlerine AKP iktidarı
“misliyle karşılık verilecektir” “po-
lisimiz yalnızca kalkan mı tutacak”
söylemleri ve pervasız bir polis terö-
rüyle cevap verdi. Resmi olmayan
kaynaklara göre siyasi iktidarın em-
riyle polisin uyguladığı terör sonucu
6 Ekim 2 gününden bugüne kadar
toplam olarak 48 kişi hayatını kaybetti. 

AKP, bir taraftan envai çeşit silah,
gaz bombası, gaz fişeği, cop, toma,
tazyikli su ile tam techizatlı üniformalı
katilleriyle halka fiziken saldırıyor.
Diğer taraftan ise hem kendi saldırılarını
meşrulaştıracak hem de halkın müca-

delesini sindirecek yeni
bir “güvenlik” yasa pa-
ketinin propagandasını
yapıyordu. İç güvenlik
reformu adıyla günde-
me getirilen yasa pa-
ketinin ayrıntıları 21
Ekim günü Başbakan
Ahmet DAVUTOĞLU
tarafından, AKP grup
toplantısında açıklandı.
Tasarının tam metnini
ve ayrıntılarını şimdilik
bilemesek de bu yasa-
nın halka karşı daha
fazla faşist terör uygu-
lanması anlamına ge-
leceği çok açıktır. 

AKP gücünü halktan alan, halkın
hak ve özgürlükleri için çalışan bir
parti değildir. Bu nedenle açlığa,
yoksulluğa, işsizliğe, evsizliğe, has-
talıklara, eğitimsizliğe, aşağılanma
ve yok sayılmaya karşı halkın isyanını
baskı ve terör uygulamadan engel-
leyemez. AKP’nin yönetememe krizi
büyüdükçe daha fazla faşist terör
uygulayacaktır. Başka yolu yoktur.
Bu saldırı yasaları da esas olarak
AKP’nin krizini ve devrimci müca-
deleden korkularını göstermektedir. 

Başbakan Davutoğlu’nun yaptığı
açıklamalara göre yapılmak istenen
yasal düzenlemelerin nedenleri ile
öngörülebilir sonuçlarını şu şekilde
açıklayabiliriz. 

1- Polise 24 Saatlik
Gözaltı Yapma
Yetkisi Verilecek 

Bu yetki, keyfiyet ve katliam teş-
kilatı haline gelmiş polis teşkilatının
önünün bu yönde daha fazla açılması
demektir. Polise 24 saat süreyle,
makul şüpheye dayalı olarak ve-
rilen gözaltı yapma yetkisi kayıp
ve infaz politikalarının yeniden bir
çizgi haline getirilmesidir. Açıkla-

maya göre bu yetki için üst amir ya
da mülki amirden onay alma ve sav-
cıya bilgi verme şartı getiriyor. Savcı
gerek görürse, bunu 48 saat uza-
tabilecek. Şüpheli kişi en geç 4
günde hâkim karşısına çıkarılacak. 

Polis “şüpheli gördüm aldım” de-
diği kişiyi kaybederse, katleder bir
kör kuyuya atarsa akıbetini ne sav-
cıdan ne mülki amirden soramazsınız.
Onların cevabı en iyi ihtimalle “bize
böyle bir bilgi gelmedi” olacaktır.
Evlatlarını arayan analara “Çocuk-
larınız benim cebimde mi ki çıkarıp
vereyim” diyen başbakanın sözleri
bu sorumsuzluğun, keyfiyetin, ay-
mazlığın akıldan çıkmaz bir örneğidir. 

2- Şiddete Dönüşen
Her Türlü Eylem
Suç Sayılacak 

Bu biçimde basına yansıyan dü-
zenleme 2911 sayılı toplantı ve gösteri
yürüyüşleri kanunu kapsamına giren
her türlü düşünce açıklaması ve hak
talepli eylemi engelleme amacı gü-
düyor. Polisin “bu bez parçalarını
indirmezseniz yürütmem, yürürseniz
müdahale ederim” tehdidi karşısında
geri adım atmayanlar, polisin uygu-

1- POLİSE 24 SAATLİK
GÖZALTI YAPMA
YETKİSİ VERİLECEK! 

2- ŞİDDETE DÖNÜŞEN
HER TÜRLÜ EYLEM SUÇ
SAYILACAK!

3- MOLOTOF SALDIRI
SİLAHI OLACAK! 

4- MASKE İLE GÖSTERİ
YAPMAK SUÇ OLACAK! 

5- MALA  ZARAR
VERENLER, BEDELİNİ
ÖDEYECEK!

6- İNTERNET DENETİM
ALTINA ALINACAK!

7- EMNİYET
TEŞKİLATININ FAALİYET
ALANI HALKA KARŞI
SAVAŞA GÖRE YENİDEN
DÜZENLENİYOR!

8- JANDARMA VE SAHİL
GÜVENLİK ATAMALARI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA
BAĞLANIYOR!

Yürüyüş
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AKP’NİN YÖNETEMEME KRİZİNİN 
YANSIMASI VE DEVRİM KORKUSUDUR!



ladığı şiddetten sorumlu tutulacaktır.
Bu düzenleme, polisi, “şiddet kul-
lanmaya mecbur bırakanları” ce-
zalandırmaya dönük bir düzenlemedir.
Hem hakkınız gaspedilecek, hem iş-
kence göreceksiniz, hem de polise
işkence yaparken şiddet kullandırt-
tığınız için siz ceza alacaksınız. 

3- Molotof, Saldırı
Silahı Olacak 

Molotof kokteyli, halkın kendi
kendine rahatlıkla ürettiği, polisin
hak ve özgürlüklere haksız saldırıları
karşısında kendini savunma aracı
olarak kullandığı bir patlayıcıdır.
Halk tipi basit bir patlayıcı türü olan
molotof, direnen halkların silahıdır. 

Molotof kokteyli atmak eylemi,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
170. Maddesinde düzenlenen “genel
güvenliğin kasten tehlikeye sokul-
ması” suçu ile 174. Maddesinde dü-
zenlenen “tehlikeli maddelerin izinsiz
olarak bulundurulması veya el de-
ğiştirmesi” suçu kapsamında değer-
lendirilip cezalandırılır. Mevcut yar-
gılama pratiklerine göre molotof atan
bir kişi, hem molotof atmaktan hem
de molotofu elinde bulundurmaktan
ötürü 170 ve 174. maddeler uyarınca
ayrı ayrı cezalandırılır. Yetmez, “sen
molotof attığına göre kesin örgüt
üyesisindir” varsayımıyla örgüte üye
olmaktan da ceza verilir. Bu da yet-
mez, örgüt, terör örgütü olarak kabul
edildiği için verilen cezalar yarı ora-
nında arttırılır. Hazırlanan yasa pa-
ketiyle görülüyor ki bu yasa ve ağır-
laştırılmış ceza uygulamaları da siyasi
iktidara yetmemektedir. 

Molotof kokteyli, resmen bir sal-
dırı silahı olarak kabul edilerek, mo-
lotof kokteyli atmak suçu ayrıca ve
açıkça düzenlenmektedir. Bu düzen-
leme, tüm ağır ceza tehditlerine rağ-
men meşru hak arama yollarını kul-
lanan bir halkı, yine yargı eliyle ce-
zalandırarak sindirme nafile çabasıdır.
Molotof kokteyli bir saldırı aracı
değil; hak ve özgürlükleri elinden
alınan, her talebi kanla, copla,
gazla bastırılan halkın direnme ve
savunma aracıdır. Hiçbir yasal dü-
zenleme bu gerçeği değiştiremez. 

Yine başbakanın açıklamasına

göre molotof kokteyli kullananların
tutuklanması ile ilgili hâkimlere bı-
rakılan takdir yetkisi, ortadan kal-
dırılacak. Demokratik hak talep eden
eylemlere katılanlar tutuklama tehdidi
ile vazgeçirilecekler. 

4- Maske İle Gösteri
Yapmak Suç Olacak 

Bu şekilde basına yansıyan dü-
zenlemeye göre mevcut yasalarda
varolan cezaların arttırılması sözko-
nusu olabilir. Gösteri yürüyüşlerine
yüzünü kapatarak katılmak, zaten
mevcut yasalarda suç olarak düzen-
lenmiştir. 

Bilinir ki polis saldırısı olmazsa
kimse yüzünü kapatmaz, hak arama
yolları tıkanmazsa, polisin saldırısı
olmazsa molotof kokteyli de atan da
olmaz. Halkın en meşru hak ve öz-
gürlük taleplerini ifade etmesinin yol-
ları kapatılırsa halkın da kendini sa-
vunma ve direnme hakkı doğar. Haksız
ceza tehdidi altında bulunan kişilerin
kimliğini gizlemesi, kim olduğunun
bilinmesini engellemeye çalışması
doğal olandır. Bu düzenlemeyle bir
kez daha görülmektedir ki AKP, kendi
baskı ve terörüyle neden olduğu so-
nuçtan yine halkı sorumlu tutmaktadır. 

5- Mala Zarar
Verenler, Bedelini
Ödeyecek

Toplumsal olay ve eylemlerde
meydana gelen zararlar, eyleme ka-
tılanlardan tahsil edilecek. Bu za-
rarların giderilmesinin istenmesi bir
süre ile sınırlanmayacak, yani za-
manaşımı işlemeyecek. Oligarşi yıl-
lardır demokratik kitle eylemlerinde,
hak alma mücadelesinde estirdiği te-
rörün üstünü örtmek için kırılan cam
çerçeve demagojisi yapmıştır. Polis
insanlarımızı katletmiş, katliamlarının
üstünü örtmek için günlerce kırılan
kaldırım taşlarının, ezilen çimenlerin
demagojisini yapmıştır. Şimdi bu dü-
zenleme ile estirdiği terörün faturasını
da halka kesmek istemektedir. 

6- İnternet Denetim
Altına Alınacak

Son yıllarda halkın, hak alma mü-

cadelesinde iletişim aracı olarak kul-
landığı internet kullanımını da denetim
altına almak istemektedir. Artık her
türlü eylem duyurusu “şiddet çağrısı
yapıyor” “nefret söylemi yayıyor”
denilerek ceza konusu edilebilecek. 

7- Emniyet
Teşkilatının Faaliyet Alanı
Halka Karşı
Savaşa Göre Yeniden
Düzenleniyor

Bugüne kadar ehliyet ve pasaport
işlemlerini yapan emniyet müdürlük-
leri bundan böyle masabaşı memuriyet
işleriyle değil uygulanan baskı ve
terörün derinleştirilip yaygınlaştı-
rılmasıyla meşgul olacak. Bu nedenle
yapılan yeni düzenlemeyle birlikte
ehliyet ve pasaportu emniyet değil,
nüfus ve vatandaşlık idaresi verecek. 

8- Jandarma ve
Sahil Güvenlik Atamaları
İçişleri Bakanlığı'na
Bağlanıyor 

Mevcut sistemde jandarma ve sahil
güvenlik atamaları Yüksek Askeri Şura
tarafından yapılıyorken bu atamaları
yapma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na
veriliyor. AKP kendi güvenliğiyle ilgili
hiçbir konuda açık kapı bırakmayıp,
tüm kadro atamalarını bakanlığına bağ-
lıyor. Yine açıklanan tasarıya göre jan-
darmanın mevcut üniforması da İçişleri
Bakanlığı’nca belirlenip değiştirilecek. 

Bu başlıklar altında “iç güvenlik
reform paketi” adıyla basına yansıyan
yasal düzenlemeler halkı, daha fazla
terörle korkutmayı, sindirmeyi hedef-
leyen AKP iktidarının açmazıdır. Aç-
mazdır; çünkü halkımız açtır, yoksuldur,
işsizdir ve ucuz ölümler kapısında bek-
lemektedir. Yaşamın halk için çekilmez
hale getirildiği bir ülkede halkın isyanını
sonsuza dek engelleyecek bir yöntem
yoktur. Mesele o isyanın devrimcilerin
umudu, iradesi ve yol göstericiliğiyle
halk iktidarı hedefine varmasındadır. 

Tüm halkımızı hak ve özgürlük-
lerimizi çiğnetmemek ve daha ileri
haklar kazanmak için faşist baskı
yasalarına karşı mücadeleye ve ör-
gütlenmeye çağırıyoruz. 
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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ABD’nin Orta-
doğu’ya ait jeopolitik stratejisini açıkladı.  

Biden, “Washington’un IŞİD ile savaşmak için Sünni
devletlere ihtiyacı var, çünkü ABD, bir daha asla
Müslüman ulusların gözünde işgalci konuma düşmek
istemiyor. Dolayısıyla IŞİD ile mücadele meselesi Sünni
İslam devletlerine düşüyor. Biz istesek bile bu savaş
yalnızca bizim savaşımız olmayacak ve bu savaş asla
ABD’nin Ortadoğu’daki İslam ülkelerine karşı bir kara
harekatı olarak gerçekleşmeyecek” dedi.

ABD’nin stratejisi açık: Kendi askerlerini Afganis-
tan’da, Irak’ta olduğu gibi cepheye sürmeyecek. İşbir-
likçilerini maşa olarak kullanacak. Ki, bu konuda Ame-
rika’nın maşası olmaya aday çok... 

AKP’nin geçen hafta içinde mecliste onaylanan tez-
keresi bu açıklama ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Mecliste Onaylanan
Irak-Suriye Tezkeresi AKP’nin
Emperyalizme Uşaklık Tezkeresidir

Bu tezkere ile: 
1-  TSK gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve mü-

dahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilebi-
lecek. Yani TSK emperyalistlerin bölgedeki KARA
GÜCÜ olacak. 

2- Yabancı askerlerin de aynı amaçla Türkiye'de bu-
lunmasına izin verilecek.

Yani, İncirlik üssü başta olmak üzere topraklarımız
emperyalistler için savaş karargahı, halkların katliam
planlarının yapıldığı karargahlar olarak kullanılacak. 

Suriye ve Irak halkları İncirlik’ten kalkan Amerikan
uçakları tarafından bombalanacak. 

Suriye’deki işbirlikçi örgütler Türkiye topraklarında
eğitilecek. 
Şimdiden topraklarımızda 2 bin Suriyeli işbirlikçinin

Amerikan ve Türk subayları tarafından eğitilip donatılacağı
açıklandı. 

Amerika ve diğer emperyalistlerin asıl amacı; Esad
iktidarını yıkarak-bölerek ya da ‘anlaşarak’ Suriye’yi
teslim almak ve bütün olarak Ortadoğu’yu yeniden şe-
killendirmektir. 40’ın üzerinde ülkeden koalisyon gücü
oluşturuldu... IŞİD’a mı güçleri yetmiyor?...

Bu Kapsamda;
1- IŞİD, emperyalistlerin Ortadoğu’daki amaçlarına

ulaşmak için kullandıkları sadece bir piyondur. 
2-IŞİD’in katliamları sayesinde emperyalistler her

türlü politikalarına meşruluk kazandırıyorlar.
3- IŞİD bunun için yaratılmış bir örgüttür. IŞİD kat-

liamları üzerinde kendilerini dünyaya yeniden “kurtarıcı”
olarak göstermeye çalışıyorlar. 

Bunun için Kobanê’de yaşananlara ibretialem için
bakın: ABD, adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor.
Kobanê’de IŞİD’e karşı yapılan bombardımanların bir
oyundan ibaret olduğunu artık herkes görmelidir. 

ABD’nin IŞİD’in Kobanê’ye girmesini engellemek
için hiçbir çabası yoktur. Kobanê’de akan her damla
kanın sorumlusu ABD ve işbirlikçi AKP iktidarıdır.

ABD hava bombardımanlarıyla IŞİD’i durdurmak
bir yana adım adım önünü açarak Kobanê’de Kürt
halkının üzerine sürmektedir. Kobanê’den yapılan açık-
lamalar da bunu doğrulamaktadır. 

Amerika ve AKP İktidarı Kobanê’de
“Kurtarıcı” Rolünü Pekiştirmek İçin
Bir Katliamın Koşullarını Yaratıyor

IŞİD yaşanacak katliamda sadece kullanılan bir araçtır.
On binlerce Kürt’ün katledilmesinin ABD için hiçbir
önemi yoktur. IŞİD katliamları Amerika’nın ve işbirlik-
çilerinin her türlü saldırı politikasına meşruluk kazan-
dırmaktadır.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden: “Washington’un IŞİD ile savaşmak için
Sünni devletlere ihtiyacı var, çünkü ABD, bir daha asla Müslüman ulusların

gözünde işgalci konuma düşmek istemiyor”

OYUN BU: EMPERYALİZMİN İŞGAL GÜCÜ OLARAK
İŞBİRLİKÇİ AKP KULLANILACAK!

IRAK-SURİYE TEZKERESİ AKP’NİN EMPERYALİZME 
UŞAKLIK TEZKERESİDİR! KOBANİ’DE AMERİKAN BESLEMESİ IŞİD’İN 

KATLİAMLARINA KARŞI DİRENEN KÜRT HALKININ YANINDAYIZ!

Tarih: 11 Ekim 2014                           Açıklama: 435

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

Yürüyüş
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AKP Emperyalistlerin
Taşeronluğuna Neden Bu Kadar
Cansiperane Gönüllü Oluyor?

1- Amerika’nın Ortadoğu’da “Ilımlı İslam” projesi çök-
tükten sonra yalnızlaşan AKP, emperyalizmin piyadeliğine
soyunarak Ortadoğu’da yeniden KULLANILACAK BİR
GÜÇ olmaya çalışmaktadır. 

2- AKP’de IŞİD’in katliamları üzerinden “IŞİD gibi
radikal dinci örgütlerin panzehiri biziz” diyerek yeniden
kendini emperyalistlere pazarlıyor. Bizi Suriye’de, Irak’ta
istediğiniz gibi kullanın diyor. 

Taşeronluğun Karşılığında AKP’nin
Emperyalistlerden İsteği Nedir? 

1- Esad iktidarının yıkılması ve yerine AKP’nin bölgedeki
etkisini artıracak Sünni anlayışın iktidara getirilmesi... 

2- Suriye’nin Kuzeyinde iç savaştaki boşluktan doğan
Kürt bölgesi Rojova’nın yıkılması ya da Barzani çizgisinde
uzlaşabilecekleri merkez Suriye devletine bağımlı bir yö-
netiminin oluşturulmasıdır.  AKP için ikincisi temel olandır,
gerçekleşmesi birinciye bağlıdır.

3- Bunun için AKP, sınır bölgesinde emperyalizmin
onayıyla ve NATO’nun desteğinde TSK askerinden bir
“tampon-güvenlikli bölge” oluşturulmasını istiyor.  

“Tampon-Güvenlikli Bölge” demek Rojova’nın TSK ta-
rafından işgal edilmesi demektir. 

IŞİD’in Kobanê’ye saldırması ve Kobanê’nin düşmesi
Amerika ve AKP’nin yukarıda bahsettiğimiz politikalarını
gerçekleştirmeleri için gereklidir.  

Kobanê’de Kürt halkı 15 Eylül’den beri IŞİD’in ağır si-
lahlarına karşı direniyor. Sözde IŞİD’e karşı ABD’nin ön-
cülüğünde koalisyon güçleri kuruldu. ABD’nin IŞİD’i dur-
durması bir yana hava bombardımanlarıyla Kobanê’de Kürt
halkının üzerine sürüyor.  

AKP; “IŞİD de, PKK de bizim için aynıdır” diyor.  
Bu doğru değil, AKP IŞİD’e sadece söylemde karşıdır.

Gerçekte her türlü desteği vermeye devam ediyor. AKP
asla IŞİD’e karşı olamaz. Çünkü AKP’nin tabanı büyük
oranda IŞİD ile aynı anlayışa sahiptir. AKP’nin asıl çelişkisi
Esad iktidarı ve PKK çizgisindeki Rojova yönetimidir. 

Gaziantep’te yaptığı miting konuşmasında “Sadece havadan
bombalamak suretiyle bu terörü sona erdiremezsiniz. Bununla
ilgili olarak yerde, kara harekatında bu görevi ifa edenlerle iş
birliği kurulmadıkça hava harekatı ile bu iş bitmez. Kobanê
de düştü, düşüyor” diyor ve konuşmasının devamında;

“3 şey istedik: 
Bir, uçuşa yasak bölge ilan edilmesi lazım. 
İki, o bölgeye paralel güvenli bölge ilan edilmesi lazım. 
Üç, eğit donat anlayışı ile Suriye ve Irak'ta ılımlı muhalif

kesimin hem eğitilmesi hem de donatılması lazım" diyor... 
Erdoğan’ın bu üç isteğinin anlamı:
1- Uçuşa yasak bölge ile topraklarının işgal edilmesine

karşı Esad’ın kendi hava sahasını yasaklayarak kolunun
kanadının kırılması demektir... 

2- “Güvenlikli Bölge”  Rojova’nın işgal edilmesi demektir. 

3- Oluşturulacak “Güvenlikli Bölge”de “Ilımlı muhalifler”
dedikleri ÖSO gibi işbirlikçi dinci örgütlerin eğitilip,
donatılıp Esad iktidarı yıkılana kadar kullanılması demek-
tir.

Sonuç olarak; AKP’nin amacı önce “güvenlikli bölge”
adı altında Rojova’yı işgal etmek, sonra Esad iktidarı
yıkılına kadar emperyalizme uşaklık yapmaktır.   

Onun için Erdoğan dört gözle Kobanê’nin düşmesini
bekliyor.

Kobanê’nin düşmesiyle birlikte IŞİD bahane edilerek
Kürtlerin yaşadığı tüm bölgeler işgal edilecektir. 

Oligarşinin Rojova’ya ilişkin politikalarının ne olduğunu
Kürt milliyetçi hareketin kendisi de açıklamalarında ifade
ediyor. Buna rağmen Rojova’da hakim olan PYD Eş Başkanı
Salih Müslim geçen hafta Ankara’da AKP’den yardım
istemek için görüşmeler yaptı. 

AKP ise başından beri “yardım istiyorsanız önce Esad’a
karşı net tavrınızı belirleyin” diyor. 

Kobanê’nin Önemi Nedir? 
1- Kobanê, stratejik olarak önemli bir yerdedir. Türkiye’nin

Hatay’dan başlayıp Irak Kürdistan’ına kadar olan, iç savaşta
Esad güçlerinin geri çekilmesiyle Kürtler’in oluşturduğu
özerk bölge Rojova’nın tam ortasındadır.

2- Kobanê’nin IŞİD’in eline geçmesiyle birlikte Rojova
birbirinden kopuk iki parçaya bölünecektir. 

3- İkiye bölünen parçalardan Hatay sınırından Kobanê’ye
kadar olan bölgenin karşısındaki Türkiye tarafı Kürt nüfusun
yoğunlukta yaşadığı bir bölge değildir. Yani bu parça oligarşi
açısından tehdit oluşturmayan yenilip yutulacak bir parça
haline gelecektir.

4- Diğer ikinci parçada ise AKP’nin özerk bir Kürt
bölgesi oluşmasını engelleme koşulu yoktur. Ancak burada
AKP, PKK çizgisindeki PYD yerine Mesut Barzani çizgisinde
Türkiye’ye mahkum bir Kürt bölgesi oluşmasına razıdır.

5- Amerika ise, Irak Kürdistanı’nda olduğu gibi Suriye’de
de her zaman istediği gibi kullanabileceği bir Kürt bölgesinin
oluşturulmasından yana. Hatta ileriki aşamada Kürtlerin
“bağımsızlığını” tanıyarak bölgede Kürtlerden ikinci bir
İsrail yaratmak istiyor. 

6- Bu noktada AKP iktidarı ile ABD’nin çıkarları
çelişiyor. Bunun için AKP Amerika’ya bütün Ortadoğu için
Kürtleri değil bizi kullanın diye can atıyor.

7- Kürt milliyetçi hareket ise, -özellikle Öcalan- Ameri-
ka’nın bölge çıkarları doğrultusunda AKP’yi kendileriyle
uzlaşmaya zorluyor.

Kürt Milliyetçi Hareket
‘Çözüm Süreci” Diye Diye 
ABD’ye ve AKP’ye Mahkum Olmuştur 

Kürt halkı sesini çıkarttığı anda AKP hemen katliam po-
litikalarını devreye sokuyor. Kürt milliyetçi hareket bir kaç
protesto eylemi yapıp “süreç bozulmasın” diye halkı sükûnete
çağırıyor. En son Kobanê’ye yönelik IŞİD saldırılarını
protesto eden Kürt halkına yönelik tam bir katliam gerçek-
leştirildi. Diyarbakır, Mardin, Siirt, Adana, Antep, Urfa,
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Bingöl, İstanbul olmak üzere ülke genelinde üç gün içinde
protesto eylemlerine yapılan saldırılarda toplam 33 kişi kat-
ledildi.

AKP, Kürt milliyetçi hareketin “Kobanê düşerse süreç
bozulur” tehdidine onlarca kişiyi katlederek cevap verdi. 

Kürt halkının bütün ülke çapında alanlara taşan öfkesini
bastırmak ise yine Kürt milliyetçi hareketin kendisine kaldı. 

Onlarca kişinin katledildiği 7-8 Ekim’den bir gün sonra
bizzat Abdullah Öcalan İmralı’dan hem de bir gece vakti
HDP yöneticileri ile bağlantı kurarak “provokasyonlara gel-
meyin”, “çözüm süreci bozulmasın” diye Kürt halkını “sü-
kûnete” çağıran mesajlarını iletti... 

Sanki sinek ölüsü... Katledilen 33 kişinin adı bile anılmıyor.
Kobanê’ye yardım etmek, IŞİD katliamlarını protesto etmek,
katledilen 33 kişiyi anmak bile AKP tarafından  “çözüm sü-
recini sabote etmekle” suçlanıyor. Ve AKP, “çözüm sürecini
sabote edene ‘bedelini ağır ödetiriz’” diyor.

Kürt halkının düşmanı açık; düşman kendini ve amacını hiç
gizlemiyor. Fakat Kürt milliyetçi hareket düşmanına mahkum
olmuş durumda, 31 kişinin katledildiği anda bile ondan medet
umuyor. Yüzünü halklara değil, düşmanına dönüyor.

Amerika Dünya Halklarının
Baş Düşmanıdır!
Irak’ta, Suriye’de, Ortadoğu’da Akan
Her Damla Kanın Sorumlusudur!

Kobanê düştü düşecek denilerek adeta IŞİD’in Kobanê’de
yapacağı katliamlara, keseceği kellelere, kadınlara yapılacak
tecavüzlere dünya halkları çaresizmiş gibi hazırlanmaya ça-
lışılıyor.  

Kürt halkı Kobanê’de 15 Eylül’den beri IŞİD’in tankına
topuna karşı direniyor. Fakat öyle bir hava yaratılıyor ki,
emperyalistler ve işbirlikçi AKP destek vermezse Kobanê’nin
IŞİD’e karşı direnme şansı yoktur. Buna Kürt milliyetçi
hareket dahil.

Hayır! Vatan savunmasında bir halk için belirleyici olan
düşmanın gücü değildir; halkın kendi vatanına sahip çıkma
kararlılığı ve iradesidir. Bunun dünyada onlarca örneği
vardır...  Vietnam, Çin, Kore, Cezayir, Libya, Küba...
Dünyanın en güçlü silahlarla donatılmış orduları halkların
karşısında en büyük hezimete uğramaktan kurtulamamışlardır. 

Kobanê’de Kürt halkının direnişi emperyalistlerin desteğine
mahkum olamaz. Kobanê’deki Kürtlerin katledilmesinden
sorumlu olana Amerika ve işbirlikçileridir. Kobanê’yi onlar
mı kurtaracak?

Kürt milliyetçileri “Kobanê düştü, düşecek” söylemlerine
karşı ABD Başkanı Barack Obama’nın yaptığı açıklamaya ba-
karak dostunu ve düşmanlarını görmelidir. “Kobanê’nin düşmesi
öncelikli kaygılarımızdan değil” diyor Obama... Kobanê’de 1
milyon kişi de ölse ABD kendi çıkarlarının peşindedir.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise “Kobanê’nin
düşmesine ABD’de, Türkiye’de, Batı’da sessiz kalamaz,
tavır almak zorundalar” diyor... 

Emperyalistler sessiz kalmıyor. Tavırsız değiller... Kobanê’de
IŞİD’in katliam yapmasını bekliyorlar... IŞİD katliam yapsın,

kelle kessin, kadınlara tecavüz etsin ki, herkes kurtarıcı olarak
emperyalistleri görsün. Emperyalistlerin Suriye’ye “kurtarıcı”
maskesi altında saldırıları meşrulaştırılsın. Kürt halkı Ameri-
ka’nın kölesi haline gelsin... Emperyalistlerin istediği budur

Kürt Milliyetçi Hareket
Amerikan Yetiştirmesi IŞİD’e ve
Emperyalistlere Karşı Direnmek
İçin Yüzünü Ezilen Dünya
Halklarına Dönmelidir! 

Düşmanımızın kim olduğu belli. Emperyalistler ve onun
işbirlikçileri dünyanın hiçbir yerinde halkların kurtuluşunu
sağlamamışlardır. Dünyanın neresinde akan tek bir damla
kan varsa bundan emperyalistler ve işbirlikçileri sorumludur.
Onun için halkların baş düşmanı emperyalistlerdir. 

Emperyalizme doğrudan tavır alamayan hiçbir hareket
özgür olamaz. Kürt milliyetçileri bugün emperyalistlerin des-
teğini alsalar bile -o da emperyalistlerin kendi çıkarları için
verilen bir destektir- yarın işi bittiğinde ya da daha büyük
çıkarlar uğruna yine emperyalistler tarafından yok edilecektir. 

Bugün “koalisyon” kurup yok etmeye çalıştıklarını söy-
ledikleri IŞİD’e her türlü silahları verenler yine emperyalistler
ve işbirlikçileridir. 

Kürt milliyetçi hareket bu gerçekleri görmüyor mu?
Hayır görüyor ve bunu birçok açıklamalarından söylemişlerdir.
Fakat kendi güçlerini sadece pazarlık unsuru olarak görüp
bütün umutlarını emperyalizme ve düzenle uzlaşmaya bağ-
layınca düşmanlarına mahkum olmuştur. Her hâlükârda em-
peryalizmden ve işbirlikçi AKP iktidarından medet ummaktadır. 

Kürt milliyetçileri bundan vazgeçmelidir. Kürt halkı gün-
lerdir Kobanê’de IŞİD’e karşı direniyor; Kürt milliyetçi ha-
reketler kendi halkına güvenmelidir. Yüzünü ezilen dünya
halklarına dönmelidir. Asıl güç onlardır. 

Kobanê’de günlerdir IŞİD’in saldırılarına karşı direnen
Kürt halkının yanındayız. 

Rojova’da Kürt halkının vatanını işgal etmek isteyenler
emperyalistler ve işbirlikçi AKP’dir. IŞİD sadece emperya-
listlerin kullandıkları piyondur. 
İŞİD emperyalistlerin yarattığı ve Ortadoğu halklarının

başına musallat ettiği halk düşmanı gerici bir örgüttür. Ül-
kemizde de AKP, IŞİD ideolojisini halkımıza karşı tehdit
olarak kullanmaktadır. 

Okullarda, mahallelerde IŞİD adına yapılan her eylemin
sorumlusu bizzat AKP’dir. 

AKP’den ve emperyalistlerden başta Kobanê’de Kürt
halkına yönelik katliam saldırılarının, Türkiye’nin dört bir
yanında yapılan protestolarda katledilen onlarca kişinin  ve
“IŞİD taraftarları” adı altında yapılan saldırıların hesabını
soracağız. 

KAHROLSUN EMPERYALİZM!
KAHROLSUN IŞİD VE İŞBİRLİKÇİ AKP! 

YAŞASIN KÜRT HALKIMIZIN DİRENİŞİ! 
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ! 

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

Yürüyüş
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Halkların umudu bir Dev-Genç’imiz var! Bu umut
45 yıldır taşınıyor! Bir “Dev-Genç’imiz vardı! Hala
var!” denilmişti tarihin akan ırmağında. Ve tarih şimdi
de 45 yaşında koca bir delikanlının hikâyesini yazmaya
devam ediyor. Yeni şehitler, gelenekler ve zaferlerle
yazıyor kendi sayfalarına. Ve Dev-Genç'liler o büyük
günün ilk ışıklarına dek yazmaya devam edecek!

Birinci günü (14 Ekim) Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Fındıklı Kampüsü’nde yapılan
Dev-Genç 45. yıl şenliğinin ikinci günü de Bomonti
Kampüsü’nün sergi salonunda gerçekleşti. Devrim şehitleri
için yapılan saygı duruşundan sonra şenliğe katılan
herkes halk sofrasında hep beraber diz kırdı. Verilen
müzik arasında çekilen halayların ardından tiyatro salo-
nunda Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş Merkezi
çalışanlarının hazırlayıp oynadığı tiyatro izlendi. Oyundan
sonra kurum adına yapılan konuşmada, Merkez'de şu an
120 kişinin tedavi gördüğü belirtilerek Dev-Genç’in 45.
yılını kutladılar. Daha sonra sahneye Dev-Genç korosu
çıktı. Koro Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait türküler
söyledi. Karanfiller Kültür Merkezi Müzik Grubu’nun
ardından, Dev-Genç'lileri şenlik süresince yalnız bırak-
mayan Grup Umut Yağmuru sahne aldı. Grup Dev-
Genç’in 45. yılını kutlayıp şarkılarıyla kitleyi halaya
davet etti. Program bitmek üzereyken iki öğrenci, gitar
ve sazla türküler çalarak destek vermek istediklerini
söyledi, söylenen türkülerin ardından festivalin ikinci
günü sona erdi.

16 Ekim’de şenliğin 3. gün programı başlamadan
önce Dev-Genç'liler, İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu
Parkı’nı pankartlarla donattılar. Şenliği bu yıl Kahraman
Altun ve Buluthan Kangalgil’e, emperyalizmden hesap
soran Dev-Genç'lilere adadılar.

Kahraman Altun anti-faşist, anti-emperyalist müca-
deleye ve buna karşın baskıların yoğun olduğu bir
dönemde kavgaya Liseli Dev-Genç saflarında katılmıştı.
İzmir’de 16 Mart 1991’de emperyalist bir hedefi yerle
bir etmeye çalışırken elindeki bombanın patlaması sonucu
şehit düşmüştü. Buluthan Kangalgil de bir Dev-Genç
neferi, militanıydı. Ankara’da yoldaşı Fintöz Dikme ile
kaldıkları bir üste 14 Temmuz 1991’de çatışarak şehit
düşmüştü. Şenliğin üçüncü günkü programı bu iki Dev-
Genç’linin anılmasıyla başladı. Dev-Genç’in tarihten
bugüne olan yolculuğunu kısaca anlatan bir sinevizyonla
devam etti. Sinevizyonda Mahirler, Dayılar vardı; Haziran
Ayaklanması, Berkin ve Hasan Ferit’in şehitliği, son 1
Mayıs çatışmaları vardı.

Kahraman Altun “Kavgamın Çırağı Olmak İsterim”
diyordu. Liseli Dev-Genç'liler sahneye çıkıp onun şiirlerini
okudular birer birer. İdil Halk Tiyatrosu da Hasan Ferit’in
kanlı gömleğini konu alan tiyatrosuyla katıldılar şenliğe. 

Dev-Genç adına konuşma yapan Ali Ülgü 45 yıldır
mücadeleden bir adım dahi sapmayan şanlı bir tarihe
sahip olduklarını, bu tarihi kendilerine bırakan başta ön-
derler olmak üzere tüm şehitleri saygıyla andıklarını
belirtti. Ülgü Dev-Genç’in 6 Kasım’da DTCF işgalini,

DEV-GENÇ’İN 45. YILI 
COŞKUYLA KUTLANDI!

Kazova’dan, DTCF’ye, İşgallerle, 
Boykotlarla Kavgayı Büyütüyoruz!

YÖK KALDIRILSIN,
BERKİN’İN KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN!

DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE BAĞIMSIZ TÜRKİYE 
ve BERKİN İÇİN ADALET İSTİYORUZ ALACAĞIZ!

26 Ekim
2014

Yürüyüş

Sayı: 440

115BİZİM DE KENDİ YASALARIMIZ VAR!



16 Mart Katliamı’nın hesabını Be-
yazıt’ta sorduklarını ve 1 Mayıs’ta
Taksim için verilen mücadele içinde
olduklarını ifade etti. Dev-Genç’in;
Berkin’in, Hasan Ferit’in ve Uğur
Kurt’un katillerinden hesap soraca-
ğını, Filistin’de İsrail’in saldırılarına
canlı kalkan olarak karşı çıktığını,
gecekondu yıkımlarına, yozlaşmaya,
yoksullaşmaya karşı halkın yanında
olduğunu ve okullarda paralı-ezberci
eğitim sistemine karşı öğrencilerin
yanında olduğunu belirtti. Konuş-
masını “Gücümüzü tarihimizden ve
şehitlerimizden alıyoruz. Bu tarihte
onurlu yerini alan Hasan Selim Gö-
nen’imiz var. Bu tarihte onurlu yerini
alan Ali Rıza Kurt’tan almıştır o da
gücünü” diyerek tamamlayan Ülgü,
Dev-Genç’in 45. yılını selamladı.

Dev-Genç'lileri Özgür Tutsaklar

da yalnız bırakmadılar. El ürünleri
sergisiyle kendilerini orada hissettiren
tutsaklar, Merkezi Özgür Tutsaklar
Örgütlenmesi imzasıyla koçaklama
biçiminde bir mesaj göndererek her-
kesi selamladılar. Dev-Genç'liler bu
yılki kutlamaları üç güne yaymışlardı.
Festivalin iki günü boyunca katkılarını
sunan Grup Umut Yağmuru üyeleri
üçüncü günde de sahnedeki yerlerini
aldılar. Grup yaptığı konuşmalarla
Dev-Genç'lileri kutlarken Kartal Mey-
danı’ndaki Hasan Ferit için kurulan
adalet çadırında yakın bir zamanda
açlık grevine başlanacağını duyurarak
destek çağrısı yaptılar.

Ardından sahne alan şair İbrahim
Karaca kendi şiirlerini seslendirdi.
Erdal Bayrakoğlu da söylediği Lazca
ve Türkçe Karadeniz şarkılarıyla kit-
leye horon teptirdi. 

Daha sonra Dev-Genç tiyatrosu,
oynadığı oyunla Çayan’da gecekondu
yapımını, Seher Şahin’le okullardaki
mücadeleyi, anti-faşist, anti-emper-
yalist eylemleri, Birtan Altunbaş’la
işkencedeki direnişleri, Canan ve
Zehra ile ölümüne direnişleri... Dev-
Genç’in tarihini anlattı. Oyunun bi-

timinde sahneye çıkan Canan ve
Zehra’nın babası Ahmet Kulaksız,
Dev-Genç’lilere umudu Türkiye halk-
larına taşıdıkları için binlerce kez
teşekkür etti.

Programın sonunda sahneye Grup
Yorum ve Dev-Genç korosu çıktı.
Sıkılı sol yumruklar havadayken hep
beraber Dev-Genç marşı söylendi.
Yorum adına yapılan konuşmada 45.
yılını kutlamak için hazırlanan prog-
ramda bulunmanın kendileri için bir
gurur olduğu belirtildi. Bazı Yorum
elemanlarının, Dev-Genç içinde ye-
tişmiş olduğu bilgisi verildi. Çekilen
halayların ardından dinletiyi marşlarla
bitiren Yorum, bir çağrı yaparak her-
kesi Sanat Meclisi’nin 1-2 Kasım
tarihlerinde Gazi Parkı’nda yapacağı
festivale davet etti. Şenlik Grup Yo-
rum'un konserinin ardından sloganlar
ve alkışlarla sona erdi.

Hatay’da Dev-Genç'liler 45. yılını Sümerler Amfi
Tiyatro'da gerçekleştirdikleri şenlikle kutladılar. Bir
düştü Dev-Genç’liler için Anadolu’nun farklı yerlerinde
Dev-Genç’in 45. yılını kutlamak. Bu düş bugün Dev-
Genç'lilerin yoğun emek ve inançlarıyla gerçeğe ulaştı.
Antakya sokaklarında, Samandağ köylerinde Dev-Genç’in
45. yılını duymayan kalmadı. Dev-Genç’in bu coşkulu
gününde ilk önce sahneye, kendisinin bestelemiş olduğu
şiir ve şarkıları söyleyen Altınöz çıktı ve konuşmasında
Haziran Ayaklanması şehitlerinin hesabının mutlaka so-
rulacağını belirtti.

Sonrasında sahneye çıkan Hatay
Dev-Genç Korosu ise Dev-Genç’in
45. yıl marşını Hasan Selim Gönen
anısına söylediler. Şenlik Dev-Genç’in

45. yıl mesajı okunması ile devam ederken, Dev-Genç'liler
Mahir’in ve Dayı’nın bulunduğu Dev-Genç bayrağını
havai fişekler eşliğinde açtı. Şenliğin son bölümünde,
sahneye umudun sesi Grup Yorum çıktı. Umudun türkü-
lerinin seslendirildiği şenliğe konuk olarak katılan Hilmi
Yarayıcı ise, kitleyle beraber Cemo’yu seslendirdi. Ha-
zırlanan programın sonunda Çav Bella marşı söylendi
ve 45 yıllık mücadelenin artarak devrime yol alınacağı
vurgusu yapıldı. Dev-Genç şenliğine 1200 kişi katıldı.

Elazığ Dev-Genç: Halkların Kurtuluşu
Emperyalizme Karşı Mücadelededir

Elazığ Dev-Genç, yaptığı yazılı açıklama ile emper-
yalistlerin maşası olan IŞİD’i protesto etti. Açıklamada
“Halkların tek kurtuluşu sosyalizmdedir. Emperyalist
sisteme karşı savaşmayan, emperyalizme direnmeyen
hiçbir halk kurtuluşu bekleyemez. Emperyalizm yıkılana
kadar kurtuluş gelmeyeceğini biliyoruz. Bundan dolayı
ABD’yi uyarıyoruz kirli-kanlı pis elini Kürt halkından
çek” denildi.

Dev-Gençliler 45. Yılında Umudu Büyütüyor,
Önderlerinin Ayak İzlerini Takip Ediyor!

Yürüyüş
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Dev-Genç'liler Polisi Mahalleden Kovdu!
Hatay'da 21 Ekim günü Dev-Genç'liler, silinen yazı-

lamaları tekrar yaparken, katil işkenceci polisler gözaltına
almaya çalıştı. Dev-Genç'liler sloganlarıyla “Halkımız
katil polisler devrimcileri gözaltına almaya çalışıyor.
Berkin’in katilleri işte karşımızda” ajitasyonlarıyla halkı
çevresine toplayıp polisi halkla birlikte mahalleden kov-
dular.  "Dev-Genç - Berkin İçin 6 Kasım'da Boykottayız"

yazılaması yapıldı. 

Meclislerde
Sorunlarımızı
Tartışıp Çözüm
Üretelim

Hatay’da öğrenci mecl-
islerinin ilk toplantısı 20
Ekim'de yapıldı. 12 kişinin
katıldığı toplantıya katılan

liselilerin ayrı ayrı sorunları, li-
selerde yapılacak olan toplantı
tarihleri belirlendi. Bu toplantı-
ların diğer liselilere de örnek
olmasını belirtirken, 6 Kasım’da-
ki boykota kendi okullarında
çağrı yapılması kararı alındı.

Hatay Bedi Sabuncu Güzel
Sanatlar Lisesi Öğrenci Meclisi
Girişimi toplantısı yapıldı. 9-
10-11-12. Sınıf Müzik öğrenci-
lerinin katıldığı toplantıda okul-
daki bahçe kapısı için fazla para toplanması,

Sorun Varsa Çözüm;
Gençliğin Öğrenci Meclisi!

Dev-Genç'liler 19 Ekim'de Kocaeli'nin Esentepe ve
Erzurum mahallelerinde öğrenci meclisi çalışmalarına
çağrı yapan 80 adet afiş astılar.

Dev-Genç’liler ülkenin dörtbir yanında 45. yıl kutla-
maları için hazırlık çalışmalar yürüttü... 

TEKİRDAĞ: Dev-Genç'liler 9 Ekim’de, Hürriyet Ma-
hallesi’nde Dev-Genç’in kuruluşunun 45. yılını yaptığı
yazılamalarla selamladı. 12 Ekim günü Çiftlikönü Ma-
hallesi, Aydoğdu ve Muratlı caddeleri üzerinde  30 adet
“DEV-GENÇ” yazılamasıyla 1 adet “Berkin Elvan Ölüm-
süzdür-Dev-Genç” yazılaması yapıldı. Ayrıca 13 Ekim
günü sabah saatlerinde Namık Kemal Üniversitesi önünde
bulunan üst geçide “45. Yılımızda Savaşı Hasan Selimlerle
Büyütüyoruz-Dev-Genç” pankartı asldı.

ESKİŞEHİR: Anadolu Üniversitesi’nde 13-17 Ekim
günlerinde, Dev-Genç’in 45. yılı için afişleri asıldı.
Ayrıca sınıf ve amfilere yazılamalar yapıldı.

AMED: 16 Ekim günü, Bağlar-Ofis yolu üzerindeki alt
geçite “Dev-Genç’in 45.Yılında Kobane Halkının Dire-
nişine Selam Olsun-Kürdistan Dev-Genç” pankart asıl-
dı.

ANKARA: 21 Ekim’de ODTÜ’de yapılacak olan Dev-
Genç’in 45. yıl şenliğinin duyurusunu hafta boyunca
devam ettirdi.

16 Ekim’de Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
içinde 60 tane afiş asıldı ve bildiri dağıtıldı. Aynı gün
ODTÜ-Vişnelik’te yapılan çalışmada, öğrencilere şenliğin
detayları hakkında bilgi verildi.

17 Ekim’de Kızılay’da açılan masada, Yürüyüş ve
Tavır dergileri tanıtıldı, şenlik bildirileri dağıtıldı. Kızılay
çevresinde afiş çalışması yapıldı. Aynı gün ODTÜ’de
40 tane afiş yapıldı ve Fizik bölümünün çatısından aynı
içerikte pankart asıldı. 

18 Ekim’de ise ODTÜ yurtlarının içine ve giriş kapı-
larına afiş yapıldı. 100. Yıl Mahallesi’nde ev ev gezilip
kapılara bildiri bırakıldı.

HATAY: 21 Ekim günü "Dev-Genç" yazılaması yapıldı.
Uğur Mumcu Caddesi ve Hacı Ali Nurlu Anadolu Meslek
Lisesi çevresine, Dev-Genç'liler tarafından 1000 adet
kuşlama yapıldı. 

Dev-Genç Liselilerle Büyüyecek
Bağcılar Liseli Dev-Genç’liler Dev-Genç’in Bomonti

Kampüsü’nde 15 Ekim'de yaptığı 45. yıl kutlamasına
katıldı. Liseliler  "Bağcılar Liseli Dev-Genç" yazılı pan-
kartla kutlama alanına girdi. Kutlamalara daha bir coşku
katıp Dev-Genç’in şanlı tarihini öğrendiler.

Emekle, Özveriyle, Kararlılıkla Dev-Genç Ruhu Yaşıyor!

ODTÜ Amed

Kocaeli

Hatay

Hacettepe Üniversitesi
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Liseli Dev-Genç'liler geleneksel
tanışma çaylarında buluşarak, sorun-
larını tartıştı ve çözümler üzerine
konuşuldu. Birliğin, beraberliğin, da-
yanışmanın örgütlenme ile sağlana-
cağı ve örgütlü hareket etmenin gen-
çliğe güç, umut taşıdığı üzerinde du-
ruldu.

İSTANBUL
Bağcılar'da Liseli Dev-Genç'liler

18 Ekim'de liseli arkadaşları ile ta-
nışmak, sorunları üzerine konuşmak
için tanışma çayı düzenledi. Üç Ka-
ranfil Sahnesi’nde yapılan tanışma
çayında, Dev-Genç marşının ardın-
dan, 45 yıllık Dev-Genç tarihini ya-
ratan şehitler anısına saygı duruşu
yapıldı. Bağcılar Liseli Gençlik'ten
ve Gençlik Federasyonu’ndan bir
Dev-Genç'li liselerde yaptıkları ça-
lışmalarla ilgili bilgi verdi. Konuş-
madan sonra çaylar içilip müzik din-
letisi ve halayların çekildiği etkinliğe
20 kişi katıldı.

Karanfiller Kültür Merkezi'nde
20 Ekim'de bir araya gelen Liseli

Dev- Genç'liler liselerde yaşanan so-
runlar üzerine konuştular. Liseliler,
18 Ekim’de yapılan tanışma çayı
üzerine sohbet edip birbirlerini tanı-
maya çalıştılar. Yürüyüş Dergisi’nde
çıkan 10 Soruda Liseliler başlıklı
yazıyı okuyarak üzerine sohbet ettiler.
Kendi okullarında yaşadıkları sorun-
lardan örnek verenler oldu. Şiir ve
türkülerin yer aldığı programda tekrar
bir araya gelme kararı alındı. Ayrıca
bir eğlence hazırlama kararı alınıp
iş bölümü yapıldı. Programa 20 kişi
katıldı.   

Esenler'de Liseli Dev-Genç'liler
18 Ekim'de yeni tanıştıkları liselilerle
beraber çay içip sohbet ettiler. Okul-
larda yaşanan sorunlar üzerine sohbet
edilip fikir alış verişinde bulunuldu.
Okullardaki sorunlarımızın çözümü
meclislerde ve komitelerdedir denilen
sohbete 7 kişi katıldı.

Esenyurt Özgürlükler Derne-
ği'nde Liseli Dev-Genç'liler 18
Ekim'de kahvaltı verdiler. Yapılan
sohbetlerde liselilerin sorunları üze-
rine konuşuldu. Liselerde öne çıkan

uyuşturucu sorunu ile ilgili neler ya-
pılması gerektiği konuşuldu. Bir son-
raki toplantıya, herkesin yanında bir
kişiyi daha getirip film gösterimi
yapma kararı alındı. Sohbet bittikten
sonra türküler söylenerek halaylar
çekildi. Tanışma programına 26 kişi
katıldı.

Okmeydanı’nda yaşayan 8 lise-
linin katıldığı tanışma çayı, 18
Ekim’de Sibel Yalçın Direniş Par-
kı'nda yapıldı. Liselerde en önemli
sorunun, yozlaşmanın yaygınlığı ve
paralı eğitim olduğu belirtildi. Buna
karşı neler yapılabileceği tartışıldı.
Öğrenci meclisleri çalışması ile li-
selerde liselilerin kendi öz örgütlen-
melerinin oluşturulabileceği konu-
şuldu. Mahallede yozlaşmaya karşı
film gösterimleri gibi çalışmalar yap-
ma kararı alındı. Bir sonraki haftaya
Sibel Yalçın Parkı’nda "Koro" fil-
minin gösterilmesi kararı alındı. “Ber-
kin İçin Adalet Boykotu” üzerine de
konuşan liseliler, boykotu örgütlemek
için boykot komiteleri kurma ve ha-
zırlıklar üzerine sohbet edildi.

Sorunlarımızı Birlikte Tartışacak Birlikte Çözeceğiz
Çünkü Geleceğin Sahipleri Bizleriz!

Umudun Adını Ülkemizin
Her Yerine Taşıyacağız

Hatay, Dev-Genç’liler 18 Ekim’de Umudun Adını
duvarlara nakşettiler. Armutlu Mahallesi'nin Turunçlu
Caddesi ve Mehmet Rende Orta Okulu çevresine.
“DHKP-C", "DEV-GENÇ", Yaşasın Halkın Adaleti
DHKP-C” yazılamalarından 20 tane yapıldı.

Hatay, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde Dev-Genç'liler
tarafından Armutlu Cadde, Elektrik Mahallesi ve Çekmece
civarında yazılama yapıldı. Birçok yere ‘DHKP-C’,
‘DEV-GENÇ’, ‘Berkin İçin Adalet İçin 6 Kasımda
Boykot Edelim-Liseli Dev–Genç’’ yazılama yapıldı.

İzmir, Buca’nın Kuruçeşme Mahallesi’nde, 18 Ekim
günü Dev-Genç’liler mahallenin birçok yerine, Dev-
Genç’in 45. yılıyla ilgili yazılamalar yaptılar.

Urfa, Merkez Sırrın Mahallesi’nde Cepheliler, 10
Ekim’de yozlaşmaya karşı yazılama yaptı. Mahallenin
farklı bölgelerine; okul ve ev duvarlarına yapılan yazı-
lamalarda "Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür”, uyuşturucu
ve yozlaşmaya karşı kampanya kapsamında ise “Uyuş-
turucu Satmak Şerefsizliktir-Cephe” sloganları yazıldı. 

Antalya, Muratpaşa Mahallesi’nde umudun adı du-
varlara nakşedildi. 16 Ekim’de yapılan yazılamalarda
"Cephe, DHKP/C" yazılamaları yapıldı.

Yürüyüş
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6 Kasım'da güçlü bir şekilde öğrenciye uygu-
lanan zulmün bekçisi YÖK'ün karşısına çıka-
bilmek istiyorsak;

Emek vermeliyiz;
Bıçağımızı eğitimle keskinleş-

tirmeli, emekle, sabırla, cüretle,
vura vura örgütlenmenin yolunu
açmalıyız!

Emeğimiz, bugün 6 Kasım ko-
mitelerinde somutlanmalıdır,

Komiteler, daha çok komiteler,
daha daha çok komiteler örgütle-
meliyiz.

Hadi ne duruyoruz, örgütlen-
meliyiz!

***
“Emek vermeden hiçbir şey olmaz”

der halkımız. Sadece halkımız da değil
genel yaşamın yasasıdır bu. İnsan böy-
le insan olmamış mıdır zaten... 

Yalnız bizim için emek elbette tek ba-
şına bir anlam ifade etmez. Önemli olan
bizim için örgütlenmiş, disipline edilmiş
emektir. Örneğin Bağımsızlık Konse-
ri’nde bir araya gelen bir milyon insan bu
örgütlü, disipline edilmiş emeğin ürü-
nüydü.

Disipline edilmiş, örgütlü emek ise;
kolektif, planlı, programlı, hedefli... coş-
ku ve heyecanla örülmüş bir çalışma tar-
zının somutlanmasıydı. Kitlesel oldu-
ğumuz her çalışmanın mimarı komiteler
vardı. Buzdağının altında  milyonların ar-
dında komitelerin örgütlü emeği vardı. Bu
yüzden biz de 6 Kasım boykotunda kit-
lesel bir şekilde bu düzenin bekçilerinin
karşısına çıkacaksak...

Uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı...
“Berkin'in Katillerini’’, “Bağımsız Tür-
kiye”, “Demokratik Lise İstiyoruz” di-
yeceksek... 

Komiteleri örgütlemeliyiz... Her yer-
de komiteleri örgütlemeli, komitelerle ça-
lışmamızı daha da büyütmeli, en geniş

kesimlere ulaşmalıyız.
Liseli arkadaşlarıma kıssadan hisse; Kral, müneccim

ve eşek...
Eski çağlarda bir kral hava durumunu öğrenmek için

bir müneccim tutmuştu.
Kral bir gün balığa çıkmaya karar

verdi. Balık tutmak için gideceği yer de
sevdiği kızın evinin önündeki göl ke-
narıydı. Kral sevdiği kıza güzel görün-
mek için en yeni elbiselerinden birini
giymişti. Ama yağmur yağıp da güze-
lim elbisesi bozulur diye kaygılanıp mü-
neccime gitti. Müneccime havanın na-
sıl olacağını sordu. Müneccim: - Kra-
lım hiç kaygılanmayın, bir damla bile
yağmur yağmayacak, dedi.

Kral da gönül rahatlığıyla balığa çık-
tı. Bir süre sonra bir köylüyle karşılaştı.
Köylü kralı selamladıktan sonra ko-
nuştu: - Saygıdeğer kralım. Güzel el-
bisesinizin bozulmasını istemiyorsanız
bir an önce saraya dönseniz iyi olur.
Çünkü müthiş bir sağanak geliyor.

Kral şaşkındı: - Nasıl olur? Az
önce müneccime sordum. Bir damla
bile yağmur yağmayacak dedi. Ona mı
inanayım, sana mı, diye cevap verdi.

Kral yoluna devam etti. Ama az
sonra müthiş bir yağmur başladı ve kral
sırılsıklam oldu. Saraya döndüğünde de
ilk iş olarak müneccimi kovdu ve adam-
larına emir verip o köylüyü bulup ge-
tirmelerini istedi. Bir süre sonra köylü
saraya geldi. Kral köylüye kendisini mü-
neccimbaşı tayin ettiğini söyleyince
köylü boynunu bükerek konuştu:

- Ben müneccim değilim efendi-
miz. Yağmur yağacağı zaman eşeğim ku-
laklarını indirir. Sizinle karşılaştığımız
vakit eşeğim kulaklarını o kadar indir-
mişti ki sağanak olacağını anlamıştım.

Kıssadan Hissemiz O Dur Ki;
Komiteler Yoksa, Disiplinle Örülmüş
Emek Yoksa Sonuçta Yoktur... Mü-
neccim Olmaya Gerek Yoktur!

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

Liseliyiz Biz

YÖK Kaldırılsın, Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın 
Demokratik Üniversite, Bağımsız Türkiye ve 

Berkin İçin Adalet İstiyoruz, Alacağız...
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Liseliyiz Biz

İnsan örgütlemek, düzenin
bataklığından insan çekip çıkart-
mak kolay değildir; ama zor da
değildir.

Çünkü her sorun kendi çözümü-
nü de içinde barındırır.

Nasıl?

Düzenin bataklığına saplanmış,
yozlaştırılmış bir gençlik, bu düzeni
tanıyor ve ondan memnuniyetsizdir
de aynı zamanda. Yani ona, düzeni
anlatmak, kafasında somutlamak
çok daha kolaydır. Ve tabii ona karşı
neden mücadele etmesi gerektiğini
anlatmak da mümkündür.

Fakat sadece anlatarak ve sadece
kendiliğinden bu gelişmeyi göster-
melerini bekleyerek kimseyi örgüt-
leyemeyiz. Hatta en yakınımızdeki,
en iyi arkadaşımızı, sınıf-sıra arka-
daşımızı bile bu şekilde örgütleye-
meyiz.

Öncelikle şuna bakmalıyız:

Biz nasıl örgütlendik?

Sır bir şey yoktur aslında.
Düzende göremediğimiz paylaşımı,
arkadaşlığı, sahiplenmeyi, birliği,
kolektif gücü devrimcilerin içinde
gördüğümüz için gelmişizdir çoğu-
muz. Ve bir coşkunun, ruh halinin,
bir örgütün parçası olmanın getirdi-
ği zenginlik bizi bağlamıştır örgüt-
lülüğe. 

Bu bir aydınlanma sürecidir.

Önemli olan nokta bu aydınlan-
manın, gözlerdeki perdenin açılma-
sının KENDİLİĞİNDEN olamaya-
cağını kabul etmektir.

Çünkü örgütlenme, komiteleş-
me, bir program işidir.

Liseli bir genç, içinde bulundu-
ğu sömürü sistemini, kapitalizmin
vahşiliğini, emperyalizmin yozlaş-

tırma politikasını kendiliğinden
kavrayamaz. İçinde yaşar, yan-
lışlığını görür ama nedenlerini
bilmediği için, düşmanını gör-
mediği için buna karşı mücade-
le etmesi gerektiği aklına gel-
mez. Zaten düzeni değiştirebile-
ceğini de bilmiyordur. Çünkü
düzen onu, kendine uygun bir
kafa haline getirmiştir; ya da iyi
ihtimalle getirmeye çalışıyor-
dur.

Onu sarsmak, içinde bulun-
duğu sömürü düzenini tanıma-
sını sağlamak için DIŞARIDAN
MÜDAHALEDE BULUNMAK
gerekir. Kendiliğinden örgütlenme-
sini bekleyemeyiz.

Bu nasıl yapılabilir?

Bunu yapmanın yegane yolu
EMEK vermektir.

Liselilerle bir araya gelmek,
onlarla sohbet etmek, sorunlarını
öğrenmek yani önce tanımak gere-
kir. Tanımak, çözüme giden yolu
aydınlatır.

Sonra o yola girince, ardından
onlara biz anlatmaya başlamalıyız:
Nasıl bir dünyada yaşıyoruz, açlığı-
mızın, yoksulluğumuzun sorumlusu
kimdir, bu düzeni değiştirmek
mümkündür, bunu yapmanın yolu
örgütlenmek, devrimi örgütlemektir
diye...

Ve bir yandan da pratik içinde,
sorunlarımızın çözümü için faaliyet
ve kampanya örgütlemeli, tanıştığı-
mız yeni liselilere görev ve sorum-
luluk vermeliyiz. Ancak böyle
böyle örgütün bir parçası olurlar,
sorumluluk hissederler ve öne
çıkarlar.

Yani KENDİLİĞİNDEN BİR
GELİŞME BEKLENMEMELİ-

DİR.

Bulunduğumuz liselerde bir
kişiyle başlamalıyız örgütlenme
çalışmasına... Bir tek kişiyi örgütle-
yebilirsek eğer devamı gelecektir.
Bu yüzden düzenle çelişkisi en
derin olan, en çok tanıdığımız liseli-
den başlamalıyız. Yoğun bir emek
vererek, sahiplenerek, sorumluluk-
lar verip öne çıkmasını sağlayarak
ve tabii eğitimle onu devrimcileştir-
meliyiz. 

Devrimi örgütlemek böyle bir
tek insanı örgütlemekle başlayacak.

Dünyada, ülkemizde değil,
öncelikle bulunduğumuz lisede
devrimi nasıl örgütleyeceğiz buna
kafa yormalıyız. Kendi lisemizde
devrimi yaparsak eğer, ardından
diğerleri gelir.

Kendi lisemizde devrim yap-
mak, şu an için 6 Kasım boykotunu
%100 örgütlemektir. En azından
kendi sınıfımızda örgütlemektir.

Hedeflerimizi büyütelim, bir
adım öne çıkartalım... DEVRİMİ
ÖRGÜTLEMEYE, TEK BİR KİŞİ-
Yİ ÖRGÜTLEYEREK BAŞLAYA-
CAĞIZ, UNUTMAYALIM...

Kolay gelsin!..

LİSELİLERİ ÖRGÜTLEMEK İÇİN FAALİYET VE KAMPANYA
ÖRGÜTLEMELİ, KOMİTE ÇALIŞMASI YÜRÜTMELİYİZ

KENDİLİĞİNDENCİLİK YERİNE PLANLI VE
PROGRAMLI OLMALIYIZ

Yürüyüş
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Merhaba… Delikanlım!

Kurduğun düşlere ulaşmak için
çıktığın yolda, durup dinlenmeden yü-
rüyerek geldin bugünlere.

Ardın tarih, kanla yazılan. Önün-
de gelecek, uğruna “Bize Ölüm Yok”
denilen. Ve tam ortasında sen, dünü
yarına bağlayansın.

İşte tarihsel gençliğin sırrı, tam da
budur. Hayat denilen kavganın daima
en genç halisin. Gençlik, daimdir
sende. Çünkü, geleceği fethetme ar-
zunla, yarını yaratma gayretinden
hiçbir zaman vazgeçmedin. Vazgeç-
mediğin devrimciliğindi, ki gençliğin
ölümsüzlük sırrı buradadır.

Selam sana, bin selam… Eğilmez
başlım! Halk denilen ağacın, yarına
uzanan genç dalısın. Kırılmaya çalı-
şıldığın yerde, çoğalarak Fidan’a du-
ransın.

Attığın her adımın bedeliyle ördün
gelenek denilen gönül bağlılığını. Ki
senin geleneğin, geleceğindir. Senin
geleneğin, emperyalizme baş eğe-
mezliğindir. Senin geleceğin, eğilmiş
bir başı omuzlarının üstünde, taşımaya
değer bulmazlığındadır.

Selam sana, bin selam…Gözü
karalığım! Girdiğin kavgada, “hiç ol-

maz bozgun”, Karayılan misali. Cü-
ret denilen kılıç, kuşandığın iraden-
dir. Mazlumun mızrağını zalimin al-
çaklığına saplamaktır muradın. Cü-
retin onurunun dışavurumudur ve
gözlerin, onurun kadar karadır.

Selam sana, bin selam…Sıkılmış
yumruklum! Zaman değil ve fakat,
burjuvazinin zulmeti çözdü nicesinin
yumruğunu. Ve artık, avuç açıp “ba-
rış” dilenir oldular asalak burjuva-
lardan. Bir tek senin o dev, o genç
yumruğun taarruz halinde kaldı hal-
kın bütün düşmanlarına. Öyle de
kalsın, çünkü yarın senin o yağız
yumruğunun üstünde kurulacaktır…

Selam sana, bin selam… Çatal yü-
reklim! Henüz yolun başındayken, di-
yordu ki Mahir: “Varsın bütün oklar
üstümüze yağsın, bizler doğru gör-
düğümüz yolda sonuna kadar yü-
rüyeceğiz.”

Yürümek, senin yüreğinin eyle-
midir. Hem de, bütün oklar üstümü-
ze yağarken… Yarına yürümek, an-
cak, Mahir yüreklilerin tarihsel gör-
evidir.

Selam sana, bin selam… Alnı yıl-
dızlım! Senin alnındaki yıldız ile ay-
dınlanır hayat. Kalmaz hiçbir şey
karmaşık. Netleşir dost ve düşman. Ve
apaçık görülür gelecek. Ol sebepten
emperyalist karanlığın sahipleri, sön-
dürmek için o yıldızı saldırırlar dört
bir koldan. Ve beşinci koldan çamur
atarlar. Çünkü senin yıldızın halkın
sönmeyen güneşidir.

Selam sana, bin selam…Bükül-
mez bileklim! Emperyalist zalimler,
sadece senin bileğini bükemediler.
Çünkü, bugün eğilmeden bilek bü-
külmez. Çünkü, emperyalizme karşı

bağımsızlık için silaha sarılma hak-
kından vazgeçmedin asla. İşte budur
senin bileğini bükülmez kılan kud-
retin.

Selam sana, bin selam… Berrin
saçlım!

Yenilmezdir, emperyalistlerin kar-
şısında Berrin’i olan halk. Bir kibrit
çöpünden başka, hiçbir şeyi olmasa da
budur gerçek. Tarihe kan ve kül ile ya-
zılmış, ateşli bir halk gerçeğidir bu.
Ve senin saçların, kırk beş yıldır
Berrin renginde ışıl ışıldır.

Selam sana, bin selam…Civan
merdim! Özü sözü bir olmaktır senin
karakterin. Umuda dair ne söylediy-
sen, onurla getirdin yerine. Ne söy-
lediysen yaptın, ne yaptınsa savundun.
Burjuvaziye özenmediğin için hiçbir
zaman safsata olmadı dilinden dö-
külen. Halka gerçeği taşımanın cö-
merti oldun, bedelini onur bilerek.

Selam sana, bin selam…Kızıl-
dere doğumlum! Mahir Hüseyin
Ulaş’ın emaneti değil, ta kendisi ol-
dun ömrün boyunca. Hayatın ateşli sı-
navlarından alnının aklığıyla her ge-
çişinde, kendini kazandın. Eğilmiş
başlar, kırılmış hayaller ve terk edil-
miş hedefler çöplüğüne dönerken
sol, sen umuda can verdin.

Selam sana, bin selam…

Sıra neferim!

Dayı’mız “Bir Dev-Genç’imiz
var” diyordu. Ve şimdi ve daima, di-
yoruz ki BİZ: Bir Dayı’mız var! İşte
burada…Tam burada…

Dev-Genç’lim! Nice mutlu yılla-
ra… Selam Sevgiler

Özgür Tutsaklar

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

Soma’yı Unutmadık,
Unutturmayacağız!

İdil Kültür Merkezi bünyesindeki FOSEM’in (Fotoğraf
ve Sinema Emekçileri) hazırladığı Soma sergisi Eskişe-
hir’de halkla buluştu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Soma’da
307 madencinin ölümüne neden olan işçi katliamı yaşandı.
Eskişehir’deki Gültepe Kültür Dayanışma Derneği, “So-
ma’yı Unutmadık Unutturmayacağız” diyerek bir fotoğraf
sergisi düzenledi.

Sergi 18 Ekim Cumartesi günü Adalar’da, 19 Ekim
günü Gültepe Cemevi önünde olmak üzere yağışa ve so-
ğuk havaya rağmen iki gün açık kaldı. Sergi alanında Yü-
rüyüş, Tavır dergileri ile Boran yayınevinin kitaplarının
da tanıtımı ve satışı yapıldı. Aynı zamanda Eskişehir’de
Grup Yorum korosu kayıtlarının başladığı duyuruldu. Ser-
ginin ikinci gününde, bu çalışmalara ek olarak Halkın Öğ-
retmenleri, Gültepe Kültür Dayanışma Derneği’nde baş-
lattıkları kursları duyuran el ilanları dağıttılar. Sergide,
Soma’nın hafızalardan silinmeyen görüntüleri ile iktidarın
adaletsizliği ve halk düşmanlığı anlatıldı.
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CEPHELİ  DER Kİ...

ZOR MU ZOR

MÜMKÜN MÜ MÜMKÜN

O ZAMAN BİZ YAPARIZ...

Hemen her alanda ve birimde bir
programın ortaya konulmasında, pra-
tiğimizin örgütlenmesinde karşımıza çı-
kar.. Koşullardan bahseder insanları-
mız, söz konusu alanın-birimin, in-
sanların gerçekliğinden bahseder. Ge-
rekçeler arka arkaya sıralanır ve prog-
ramın hayata geçirilemeyeceği, söy-
lenen işin yapılamayacağı anlatılmaya
çalışılır. 

Gerekçelere sığınmak, nesnel ko-
şullardan bahsetmek her şeyi öyle çok
fazla sorunla karşılaşmadan halletme
eğilimini ortaya çıkarır. Kolaycılık, zor-
luklar karşısında olmazcılık baş gös-
terir. Mevcut durumu aşan bir pratik or-
taya konamaz, koşullara teslim olma-
ya başlanır. "Burayı biz biliriz, ta-
mam öyle olsun ama bakın olmaya-
cak" denerek kendini dayatmaya dö-

ner. 

Olmazcılık
sıradanlıktır.
Cepheli sıradanlığa düşmeyendir. 

Peki biz nasıl bakarız gerçekliğe?
Nesnelliği nasıl ele alırız? 

Cepheliler ML bilimiyle hareket
ederler. ML bize, birinci adım olarak
gerçekliği kavramayı öğretmiştir. Ger-
çek bizim duygu ve düşüncelerimiz dı-
şındaki nesnel durumdur. Peki Cep-
heliler "durum bu" deyip kenara çe-
kilir mi?.. Elbette hayır. İkinci adım,
"peki ben ne yapacağım, bu ger-
çekliği nasıl değiştireceğim" diye
düşünmektir. Cepheli gerçeği değiş-
tirmek için, devrimi büyütmek için kav-
rayandır. 

Düşman bizden daha deneyimli, fi-
ziki olarak daha güçlü olacak. Hiçbir
zaman yeterince insanımız, yeterince
paramız, yeterince evimiz, ilişkimiz ol-
mayacak. Tüm bu yokluklar içinde
Cepheli olmazı olur kılandır. Olmaz-

cılığa teslim olmayandır. 

Bunun için önce yaptığımız işe
inanacağız. Daha o işe elimizi attığımız
andan itibaren yapacağımıza inanaca-
ğız. Bileceğiz ki inanan insanın önün-
de hiçbir engel olamaz. 

İnanan insan önüne çıkan engelle-
ri aşma iradesi gösterir. Sorunları çöz-
mek için yol yöntem geliştirir, yaratı-
cılığını ortaya çıkarır. 

İnanan insan sabırlıdır. Bir işten so-
nuç alamadığında, başarısızlık yaşa-
dığında ya da zorlandığında moralini
bozup kenara çekilmez. Yeniden ye-
niden dener. Ta ki sonuç alıncaya ka-
dar. 

Cepheli olmazcı değildir. Cepheli
"dünyada savaşan sadece biz kaldık,
tüm dünyanın umudu biziz, bu dün-
yayı ayağa kaldıracağız, yapacağız
bunu" diyendir. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli Nesnelliğe
Teslim Olmayandır!

Gerçeği Kavrayıp
Onu Değiştirendi�r! 

Düşmanın teslim alma politikasını, halk sevgileri ve
sınıf bilinçleriyle, 20 Ekim’de, ellerinde kınaları, alınla-
rında sarı yıldızlı kızıl bantlarıyla, özgür tutsaklar uzun bir
halaya durmuştu... 20 Ekim 2000'den 22 Ocak 2007'ye,
7 yıl boyunca direnme hakkı için emperyalizme ve oli-
garşiye karşı direndiler. Tarihte bilinen, kesintisiz devam
eden başka bir Ölüm Orucu direnişi yoktu, sayısız ilk ya-
ratıldı bu süreçte. Tecrit ve sansüre karşı, Özgür Tutsak-
lar hapishanelerde, Cepheliler dışarıda, tecrit ve sansüre
karşı büyük bedeller ödeyerek kazandılar. Adalet Bakanlığı
ilk kez, tecritin varlığını kabul etti ve 10 saatlik sohbet hak-
kı ile tecritte gedik açan genelgeyi yayınlamak zorunda
kaldı. Bu zafer, emperyalizmin 'ya düşünce değişikliği ya
ölüm' politikasına tüm dünyada verilen en güçlü cevaptı
aynı zamanda. Büyük Direniş'te şehit düşen kahraman
122’ler, 14 yılın ardından 20 Ekim’de Cebeci Mezarlığı’nda
Halk Cepheliler tarafından anıldı.

Mezarlık girişinde kortej oluşturularak sloganlarla yü-
rünmeye başlandı. Yürüyüşün başında TAYAD’lı Analar'ın
taşıdığı ‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez’ yazılı, 122
şehidin fotoğrafı olan pankart yer aldı. Daha sonra yürü-
yüş boyunca taşınan “Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-
mez!”, “Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direneceğiz
Dedik Direndik ve Kazandık!”, “Ölüm Orucu Şehitleri

Ölümsüzdür!” pankart-
ları yürüyüş bitiminden
sonra da mezarların ba-
şında açık kaldı.

Büyük Direniş'te şe-
hit düşen Canan ve Zeh-
ra Kulaksız'ın babası Ah-
met Kulaksız, tüm şe-
hitleri için herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Saygı duruşunun ardından direniş sürecini ve bundan 14
yıl önce başlayan F tipi hücrelere karşı mücadelenin öne-
mini anlattı. Daha sonra Halk Cephesi adına konuşan Nuri
Cihanyandı, “Onlara söz veriyoruz, yaktıkları ateş mü-
cadelemizi aydınlatmaya devam edecek ve bayrağımızı za-
fere taşıyacağız. Yaşasın direniş yaşasın zafer” diyerek ko-
nuşmasını bitirdi.

Son konuşmayı yapan, Büyük Direniş gazisi Doğan Ka-
rataştan, direnmenin meşruluğunu, direniş yıllarında ne-
den direnmelerinin gerektiğini ve kazandıkları zaferin tüm
dünya halkları için önemini, kendi yaşamından örnekle-
yerek anlattı. Ardından TAYAD Başkanı Mehmet Güvel,
Sinan Kukul’un ‘Kadife Tenli Zamanlara’ şiirini okudu.
100 Halk Cepheli’nin katıldığı anma ‘Bize Ölüm Yok’ mar-
şı söylenerek bitirildi.

'Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar
Direneceğiz' Dedik Direndik ve Kazandık!

Yürüyüş
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Amerika'nın başını çektiği emper-
yalist güçlerin Büyük Ortadoğu Projesi
ni (BOP) hayata geçirme operasyonu
genişleyerek devam ediyor. Emper-
yalistler bu operasyon çerçevesinde
Kürt milliyetçi hareketi ve onun kuy-
ruğuna takılıp sürüklenen kişi ve ör-
gütleri de kendilerine yedeklemeyi
başardılar. 

Düne kadar BOP'un en önemli
ayağını Ilımlı İslam modeli oluştu-
rurken bu modelin çökmesiyle birlikte
emperyalistler de yeni araçları devreye
soktular. En başta da IŞİD denilen
canavarı piyasaya sürdüler ve onun
sayesinde her kesimi kendi etraflarında
toparlamaya ve halkların gözünü bo-
yayıp kendi politikalarını hayata ge-
çirmeye çalışıyorlar. 

Kürt küçük burjuva milliyetçili-
ğinin peşinden sürüklenenlerden biri
de Ahmet Kahraman. Kahraman, 11
Ekim 2014 tarihli Özgür Politika Ga-
zetesi’ndeki köşesinde şunları söylü-
yor: 

“Kobanê, bebeği katleden, kadın,
erkek Kürdün başını kesen katillerin
muhasarasındayken, dünya uzaktan
seyirciydi. Bunların yanında, "Hewar"
sesine gelen tek ülke Amerika ve di-
renenlere verdiği destek paha biçilmez
değerdeydi. Kimsenin değil, kendi
adıma, "moral destek için teşekkürler
Amerika" diyorum. 

(Teşekkür derken, 1960’ların du-
rağında uyuyanların, Osmanlı rüyalı
IŞİD’çıların vandallığını örtme ça-
basındakilerin, "Emperyalizm" de-
melerini duyar gibiyim. Onlara, Kürt-
lerin canını yakan, yerlerini, yurtlarını
başlarına yıkan asıl emperyalizmin
kim olduğu cevabı bir başka güne)” 

Kürtlerin “Hewar” sesine gelen
tek ülke Amerika'ya “teşekkür” ediyor.
Kobanê neden saldırıya uğradı, sal-

dıran kim, saldıranı besleyip büyüten
kim, Kobanê ve bir bütün olarak böl-
geyi kan gölüne çeviren bundan güç-
lenen kim, “Kobanê’nin düşmesi ön-
celikli kaygılarımızdan değil” diyerek
Kobanê halkını saldırganlarla başbaşa
bırakan güç kim, PYD önlerinde biat
edip de açıkça işbirliğine yanaşmadığı
sürece desteğini ağırdan alan ve
IŞİD'in önünü açan kim? Tüm bu so-
ruların cevaplarına bakmayıp bir de
parantez içine “emperyalizm” deme-
yin sakın bana gibi bir not düşünce
ve de emperyalist diyenleri IŞİD yan-
daşı gibi damgalayınca her şey hal-
lolacak zanneden bir zihniyet.

Deve kuşu misali, emperyalizm de-
meyince emperyalizm gerçeği değişecek
sanki. Emperyalizm demeyince Ame-
rika'nın saldırganlıkları unutulacak;
Irak unutulacak, Ebu Gureyb unutula-
cak, katledilen, tecavüze uğrayan onca
insan, sarfedilen onca yalan unutulacak.
Dünyanın her yanında döktükleri kanlar
unutulacak. Ve emperyalizm demeyince,
dünyaya herkes sizin gibi emperya-
listlerin sunduğu gözlüklerle bakacak.
O gözlükler ki, emperyalizm gerçeğini
unutturuyor, o gözlükler ki, katil Ame-
rika'ya teşekkür ve minnet dolu baktı-
rıyor insana!..

Bu gözlüklerle Kürt halkının ya-
nında olamazsınız. Emperyalizm tari-
hinin hiçbir döneminde halkların çı-
karına tek bir şey yapmamıştır. Hele
de Amerika!.. Dünyanın katil diye an-
dığı Amerika. Kürtlere çok şey yaptı
diye mi düşünüyorsunuz? Barzani ik-
tidarına yapmıştır evet, fakat onu da
kendisi için, Ortadoğu'daki ikinci
İsrail üssü yaptığı için yapmıştır. Ve
yine Kürt halkına değil işbirlikçi Bar-
zani, Talabani yönetimine yapmıştır.
Şimdi aynı biçimde yeni üsler peşin-
dedir. Bunu görmeyip, oradaki tüm

MİLLİYETÇİLİĞİN YARATTIĞI KÖRLÜK 
EMPERYALİZMLE İŞBİRLİĞİNİ 

MEŞRULAŞTIRIYOR!

İNKAR, UZLAŞMA, TASFİYE!

Emperyali̇stler Ki̇mseye 
Boşuna Yardım Etmezler!

“ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı
(CENTCOM), Türkiye ile Suriye sını-
rındaki Kobane’de, IŞİD’e karşı çatışan
Kürt güçlerine havadan, silah, mühimmat
ve tıbbi malzeme attıklarını açıkladı.
CENTCOM’un verdiği bilgilere göre,
Irak bölgesel Kürt yönetiminden sağlanan
27 konteynerlik silah, mühimmat ve tıbbi
malzeme, 3 ayrı C-130 kargo uçağı ile
Kobane’de IŞİD’e karşı çatışan Kürt güç-
lere havadan atıldı.”

Emperyalistler uzun süren görüşme-
lerden kendi politikalarına destek almadan,
BOP'nin bir parçası olmayı kabul ettir-
meden hiçbir yardımda bulunmazlar...
Bu yardımların karşılığını fazlasıyla almak
isteyecekleri de kesindir. Bu halkın daha
fazla kanının dökülmesinden başka bir
şey değildir. Kürt halkının kurtuluşunu
değil, emperyalizmin kölesi olmasını ge-
tirecektir.

Emperyalist İşbirlikçiler 
Kimseyi Boşuna 
Kollamazlar! 

“Irak Başbakanı Haydar Ebadi, Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu ile görüşerek
Kuzey Irak’ta PKK’ye karşı operasyon
yapmamalarını istedi. 

Parlamentoda konuşan Ebadi’nin
“PKK şimdi bizimle birlikte terörist ör-
gütlere karşı savaşıyor. Türkiye’den, Irak
sınırında PKK’ye yönelik saldırılarını
durdurmalarını istedik. Biz bu konuyu
daha önce de telefon yoluyla Türkiye
Başbakanı ile konuştuk” dedi.

Emperyalizmin işbirlikçisi Ebadi bunu
söylemekle Ortadoğu'da PKK'nin em-
peryalizmle girdiği ilişkileri de ortaya
koymaktadır. PKK'nin uzun süredir Ame-
rika ile de görüştüğü, Sincar dağlarındaki
ilk görüşmeleri ve bunun devamının gel-
diği uzun süredir konuşulan ve bilinen
bir gerçektir. Kaldı ki, PYD'nin de PKK
ile ideolojik, politik ve örgütsel bütünlük
içinde olduğunu kendileri bizzat açıkla-
maktadırlar. Bu yanıyla da Ebadi'nin
açıklaması kimin hangi safta yer aldığı
gerçeğini daha açık ortaya sermektedir. 
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gelişmeleri emperyalist efendilerin
anlattığı gibi anlamaya, yorumla-
maya başladığınız anda zaten ger-
çeklerden koparsınız. 

Ahmet Kahraman ve onun
gibi düşünenlerin durumu da bu-
dur aslında. Emperyalistlerin ver-
diği gözlükle bakıyorlar her şeye,
onların yorumları, onların haber-
leri ve onların anlattıkları, temel
doğrular haline gelmiş. Böyle
olunca da Amerika'ya teşekkür
etmek utanılacak bir durum ol-
maktan çıkıp minnet borcu, söy-
lenmezse ayıplanılacak bir şey
haline geliyor.

Dünyada da, Kürdistan ve Or-
tadoğu'da da sınıflar gerçeği hala
değişmedi. Evet, emperyalizm
gerçeği de değişmedi. Bunun de-
ğiştiğini söyleyenler en hafif de-
yimiyle kördürler. Ahmet Kahra-
man emperyalizmin ne olduğunu
anlatacakmış bize. Ne anlatır bil-
miyoruz ama Amerika’nın kanlı
tarihini değiştirmek, onu oldu-
ğundan farklı göstermek için çok
çırpınması gerektiği ve sol yanını
tümden kesip açıkça ve tüm ben-
liğiyle Amerika'dan yana olduğunu
ilan etmesi gerektiği kesindir. 

Ahmet Kahraman elbette bu
düşünce tarzında yalnız değildir.
Bu düşünce tarzı aslında Kürt kü-
çük burjuva milliyetçi hareketten
yayılan ve ona bulaşan herkese
de sirayet eden bir düşünce tarzıdır. 

Bu bir çürümedir. Solun, Kürt
milliyetçilerinin kuyruğuna takılarak
hep birlikte yaşadıkları ve her geçen
gün daha da derinleşerek emperya-
lizmle işbirliği noktasına vardırdıkları
bir çürümedir. Hep söylüyoruz ve
bir kez daha tekrar ediyoruz; diren-
meyen çürür. Bugün emperyalist
politikalar karşısında direnmek yerine
emperyalizmle işbirliği içine girmek
için can atanlar bu çürümeyi derin-
leştirenlerdir. 

Amerika İle İşbirliği 
BOP Ortaklığıdır!

Özellikle son iki aydır Kürt küçük
burjuva milliyetçi hareket ve onun
çevresindekiler IŞİD bahanesiyle

Amerika ile doğrudan bir ilişki içine
girmek için adeta can atmaktadırlar. 

Bu konuda bir yandan gizli gö-
rüşmeler sürerken diğer yandan ise
gerek emperyalisler cephesinde ve
gerekse de Kürt milliyetçi hareket
çevresinde halkları emperyalizmle
girilecek ilişkiye hazırlama manev-
raları hız kazandı. Bu konudaki en
önemli araç ise IŞİD terörizmi oldu.
Emperyalistlerin yarattığı ve besleyip
büyüttüğü IŞİD bir anda emperya-
lizmin can düşmanı gibi yansıtılıp
bu canavara karşı herkesin bir araya
gelmesi çağrıları kapladı ortalığı.
IŞİD'e karşı en etkili savaşan gücün
Amerika olduğu da ayrı bir koldan

propaganda edilmeye başladı.
Öyle bir propagandaki Ahmet
Kahraman gibi geçmişi solcu,
bugünü milliyetçi bir kafa kal-
kıp Amerika'ya teşekkür edecek
kadar kendinden geçebildi. 

Bu hafta içinde yapılan gö-
rüşmeler de görüşmelerin yarattığı
sonuçlar da bir bir ortaya çıkmaya
başladı. 

Önce İngiltere başta olmak
üzere diğer Avrupa emperyalist-
leriyle yapılan görüşmeler açığa
çıkmaya başladı. Kürt milliyetçi
hareketin yayın organlarında ve
ajanslarında yansıyan bu yönlü
haberler Amerika ile de görüş-
melerin eli kulağında olduğu şek-
linde yansıtılmaya başlandı. 

Amerika ile ilişkiler konu-
sunda daha 29 Eylül 2014 tari-
hinde ANF'de çıkan yazısında
Cahit Mervan şunları söylüyor: 

“İngiltere, batı dünyasında
ABD’nin en yakın stratejik orta-
ğıdır. Hatta İsrail’in özel duru-
munu ve Kanada’nın ‘komşu’ ol-
masını bir tarafa bırakırsak, İn-
giltere ABD ile ‘tek’ stratejik or-
taktır. İngiltere, bölgesel ve ulus-
lararası birçok konuda Avrupa
Birliği devletlerinden çok, ABD
ile içli dışlıdır. Karikatürlere
konu olacak kadar bu böyledir. 

Bu nedenle Salih Muslim’in
Londra ziyareti Kürt-ABD iliş-
kileri açısından da önem arz et-
mektedir. Muslim’in Londra zi-

yareti bir bakıma ABD ile dolaylı
görüşmeyi de içeriyor. (.) 

Bugüne kadar ABD Federal Kür-
distan yönetimi dışında kalan bütün
diğer Kürtleri dışlayan bir politika
izledi. Fakat Şengal istilası sonrası
Kürdistan Özgürlük Savaşçıları’nın
ortaya koyduğu tutum ve en son
DAIŞ çetelerine karşı Kobanê’de
akıllara durgunluk veren direniş, eski
politika ve anlayışa ağır bir darbe
vurdu. 

En azından ABD’nin bundan bir-
kaç yıl önce ‘ortak düşman’ ilan
ederek yarattığı ‘PKK algısı’, ka-
muoyu açısından hızlı bir değişime

Bu da Marksist Leninist
Komünist Olanı... 

Kürt milliyetçilerin bakışı ve emperya-
lizmle işbirliği içine girmeleri açık ve nettir
artık... Bunu bilmeyen görmeyen yoktur...
Onların kuyruğuna takılan ve kendilerine
komünist sıfatını yakıştıranlar da vardır...
Bir de onların dediklerine ilişkin haberlere
bakalım: 

HDP eşbaşkanı FigenYüksekdağ,
"IŞİD'in Şengal'e gerçekleştirdiği ilerle-
yişinden sonra, bütün gelişmeler bize şunu
gösteriyordu; Bu ilerleyişe, saldırganlığa
dur demek gerekiyordu. Bu saldırganlığa
son verecek asli güç Türkiye devletidir, biz
bunu iktidara söyledik, uyarılarımızı yaptık"
diyen Yüksekdağ, bütün çağrı ve uyarılarına
rağmen siyasi iktidarın, sorumluluğuna denk
bir duruş sergilemediğini söyledi. Yüksekdağ,
"İktidar, 'Türkiye IŞİD'e destek veriyor'
tezlerini çürütecek hiç bir kanıt ortaya ko-
yamadı" dedi. 

Evet, haber bu... İşte bu da milliyetçi ol-
mayan, komünist olanın bakışı... Türkiye
oligarşisine gerekli uyarıları yapmışlar, IŞİD'i
durduracak tek güç Türkiye devleti imiş...
Neden? Halkların direnişinden, mücadele-
sinden bu kadar mı uzaklaştınız... Yüzünüzü
emperyalistlere ve işbirlikçilerine bu kadar
dönünce elbette onların dışında bir çözüm,
çare göremiyorlar... Yazık!... AKP iktidarı
her gün yeni faşist yasalar çıkarırken, bir
protesto gösterisinde bile 40'a yakın insanı
katlederken ML, komünist bakış çareyi yine
de AKP'de görüyor... yani daha açık bir de-
yişle çareyi faşizmde görüyor, emperyalizmle
girilen ilişkilerde görüyor... 

Yürüyüş
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uğradı. Bu algı eridi, gitti. Sahada
ise zorunlu nedenlerden dolayı
da olsa, ABD bir anda kendisini
DAIŞ’a karşı deyim yerinde ise
PKK’nin ‘yanında’ buldu.” 

İşte milliyetçi bakış açısı için
Amerika ile bir şekilde ilişkiye
girebilmek bu kadar da önemli.
İngiltere ile görüşme başlayınca
arkasından Amerika ile de gö-
rüşmenin önü açılıyor. Bu ne ka-
zandırır, halka yararı nedir bunlar
tartışma dışındadır. Emperyalist-
lerin dünyasında milliyetçi kafada
kendini ona göre biçimlendiriyor.
Halkı düşünmek, halka göre po-
litika belirlemek ve halkların ge-
leceğini düşünmek yok. Onun
yerine güçlünün yanında durarak,
kendini güçlü gösterme çabası
var. 

Bir başkası M.Ali Çelebi ise
Özgür Gündem Gazetesi’nde şun-
ları söylüyor: 

“Obama planı eğer ciddiyse
o zaman ciddi güçlerle, DAİŞ’e
karşı savaşan güçlerle ittifak yap-
maları gerekiyor. YPG iki yıldır
DAİŞ’e karşı savaşıyor ve başarı
kazandı. Finans meselesini kesmek
istiyorlar. Hava saldırılılarıyla
da DAİŞ’i bitiremezsiniz. Havadan
vurursun kaçar başka yere. Bunlar
ciddi tedbirler değil. Yerde doğru
bir ittifak gerekir. Yerdeki güçlerle
ittifak ederek DAİŞ’i o toprak-
lardan çıkartabilirsiniz.” (18 Eylül
2014, Özgür Gündem) 

Obama planı, DAİŞ'in bitirilmesi...
Amerika veya diğer emperyalistler
gerçekten bunu istiyorlar mı? Bugüne
kadar ortaya konan ve artık çocukların
dahi anladıkları ve bildikleri Amerika
ile IŞİD'in işbirliğini görmez mi bu
yazıları yazanlar? Elbette görüyorlar,
Kürt milliyetçi hareket bir bütün ola-
rak da görüyor aslında gerçeği. İşte
Cahit Mervan'ın yazısının başka bir
yerinde söyledikleri: 

“Altını çizmekte yarar var. ABD
ve koalisyon güçleri DAIŞ mevzilerini
ister bombalasın, ister bombalamasın
bu işin sonucunu Kobanê ve Kürdis-
tan Direniş Güçleri’nin tutumu ve
savaş kabiliyeti belirleyecek. Bu ke-

sinlikle böyledir.” 

Evet, sonucu belirleyecek olan
elbette halk güçlerinin direnişidir.
Fakat bunları söyleyen Cahit Mervan
yazısının bütünü içinde bunları dile
getirmiş olsaydı ve yazının ana ekseni
bu olsaydı kuşkusuz doğru bir şey
söylemiş olurdu. Fakat Cahit Mervan
son paragrafındaki iki cümleyle alttan
Amerika'ya bir tehdit yollamak dı-
şında bir amaç taşımıyor. Çünkü ya-
zının bütünü Amerika ile ilişkilerin
önemine dairdir, bunu ne kadar da
istediklerini ortaya koyar niteliktedir.
Bu sadece bu yazara ait bir düşünce
değildir. Kürt milliyetçi hareketin
tüm yazarları ve yayınları esas olarak
bu doğrultuda yazmaktadırlar. Ön-
derleri bu yönde konuşmaktadırlar. 

Sonuç ise artık çıplaktır. Ya da
başka bir deyişle nihayet murat-
larına ermiş bulunmaktadırlar.
Artık açıktan Amerika'nın desteğini
kazandılar. Artık Amerika tarafından
açıkça silah, mühimmat ve tıbbi
yardım gelmektedir. Türkiye oli-
garşisi de koridor açtı ve bunu açık-
ça da ilan etti. 

Hatta öyle ki elbirliğiyle halkları
ne kadar süre kandırdıkları da ortaya
çıktı bu arada. 

Rudaw ajansından yansıtılan bir
haberde PYD sözcüsü Newaf Xelil
şöyle bir açıklama yapıyor: "ABD
ile 2 yıldır görüşüyoruz Türkiye'yi
üzmemek için söylemiyoruz". 

Evet, iki yıldır görüşmeler gizli
saklı yapılıyor ve artık gelinen nok-
tada işbirliği kesinleştirilmiş ve
halk da bir ölçüde buna hazırlan-
mıştır. PYD ile ilişkilerin uzun sü-
redir devam ettiği bir şekilde basına
yansıyordu ancak hep reddedildi.
Bunu hem PYD açıklamadı hem
de Amerika kabul etmedi. Sonuç
işbirliğinin kesinleşmesi noktasına
gelindi. İşbirliği IŞİD'e karşı olarak
yansıtılsa da bunun esas olarak Su-
riye yönetimine, Esad yönetimine
karşı olduğu, olacağı artık kimse
için sır değildir. Amerika'nın bu
konudaki tavrı ve beklentisi uzun
süredir biliniyor, görülüyor. Amerika
da bunu saklamıyor. Ancak adı bu-
gün IŞİD'e karşı olmak olarak ko-

nuluyor. 

Emperyalistler uzun yıllardır ha-
yata geçirmeye çalıştıkları Ortadoğu
başta olmak üzere giderek tüm dün-
yayı kendilerine göre düzenlemenin
projesi olan BOP'ni bu sayede hayata
geçirmenin de adımını atmış bulun-
maktadır. 

Bugün IŞİD'in yarattığı vahşete
karşı çıkmak ve buna direnmek elbette
saldırıya uğrayan tüm halklar açı-
sından meşru ve vazgeçilmez bir
haktır. Ancak bunu emperyalistlerle
birlikte yapmak emperyalistlerin
BOP'nin ortağı olmaktan başka bir
anlamı yoktur. Çünkü, IŞİD denilen
canavarı hep söylediğimiz gibi em-
peryalistler yaratmışlardır. Herkesi
canavarla korkutarak yanında saf tut-

PYD'den İstenenler
Açık ve Nettir! 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu'nun açıklamaları yansıdı geçen
gün basına... Kobane için koridor açıla-
cağını açıklarken aynı zamanda PYD'nin
yeni misyonunun ne olması gerektiğini
de açıklıyor... Her ne kadar bugün PYD
ve Amerika bunu açıkça dile getirmeseler
de Çavuşoğlu bir gerçeği de ortaya koy-
makta sakınca görmüyor: 

"Biz Kobane'den Türkiye'ye gelmiş
insanların, kaçmak zorunda kalan insanların
tekrar Kobani'ye dönüp huzur içinde yer-
leşmelerini istiyoruz. Burada takip edilmesi
gereken bazı hususlar da var. Bunlardan
biri PYD'nin Suriye'ye yönelik amaçları,
Özgür Suriye Ordusu'ndan farklıdır. De-
mokratik bir Suriye emelinden farklı olarak
sadece Suriye'nin belli bir bölgesini kontrol
etme amacı gütmektedir. Aynı IŞİD gibi.
Dolasıyla bunun Suriye'nin geleceği, sınır
bütünlüğü ve demokratik bir yapılanması
için bir tehdit olduğunu düşünüyoruz.
PYD bu emellerini sürdürdükçe Özgür
Suriye Ordusu'nun da desteğini alamaz.
Türkiye'nin desteğini de alamaz. Bunu
açık bir şekilde başından beri söylüyoruz.
Dolayısıyla PYD'nin ve diğer unsurların
da buradaki politikalarını değiştirmesi ge-
rekiyor. Bu emellerinden vaz geçmesi ge-
rekiyor" 

İşte bugüne kadar PYD'ye dayatılan
ve gelinen noktada da kabul edildiği artık
açık olan gerçekler.
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maya çağıran Amerika ve di-
ğer emperyalistlerin amacı gö-
rülmez de değildir. Çok açık
ve belirgindir. Özellikle Tür-
kiye oligarşinin bu konuda
oynadığı rol adeta kör gözlere
bile ayandır. Kaldı ki Ameri-
ka'da bölgedeki Türkiye oli-
garşisinin politikalarını “stra-
tejik ortaklık” adıyla onay-
ladığını defalarca açıklamıştır.
Türkiye oligarşisinin ise Ame-
rika'nın istekleri dışında tek
bir politikası olmadığı, olama-
yacağını da bilmeyen yoktur. 

Buna rağmen üç maymun-
ları oynayarak halkları aldat-
maya çalışmak tam bir aymaz-
lıktır. 

Halkların can düşmanı
olan IŞİD'e karşı olmak adı-
na onun yaratıcısıyla birlikte
olmayı savunmak ve dahası
onunla işbirliği içine girmek
Ortadoğu'da ve Kürdis-
tan'da dökülecek kanların
da ortağı olmaktır. Gerek
Kürt milliyetçi hareket ve ge-
rekse de onun kuyruğuna ta-
kılan tüm kesimler açısından
durum budur. 

Emperyalizmle işbirliği
içine girmek halkların düş-
manı olmaktır. Kürt milli-
yetçi hareketler emperyalist-
lerle işbirliğinden vazgeçip
yüzünü halka dönmelidir. Kürt,
Türk, Arap, Ezidi, Süryani,
Müslüman, Hristiyan tüm halk-
ların ortak düşmanı emperya-
listlerdir.  

Hiçbir mazeret, hiçbir bur-
juva politik oyun gerçeklerin
üstünü örtemez. Emperyalizm
gerçeği de, Ortadoğu'daki IŞİD
ve Amerika gerçeği de bilinen
açık gerçeklerdir. Bu gerçekleri
tersyüz ederek, halkları aldat-
maya çalışarak bir yere varı-
lamaz. Emperyalizmin lanetli
tarihinin ortağı olmak, onun
suç ortağı olmak bugün varılan
en uç noktadır. Kürt halkının
kaderi emperyalistlere bağlı
değil, kendi ellerindedir.

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

''Ekmeğim için Öleceğim'' İşten
atılan 7.000 Van'lı İŞKUR işçisinden birisi
işte böyle haykırıyordu. 7 Eylül 2014 ta-
rihinde Ankara'ya yürümek isteyen işçilere
cop-su-gaz-plastik mermiyle azgınca sal-
dıran polis 118 Vanlı işçiyi gözaltına alıp
bir çoğunu yaraladı. Benzer bir saldırı 10
Eylül tarihinde de gerçekleştirildi. Vanlı
işçiler, maruz kaldıkları polis terörüne
rağmen eylemlerine devam ederek iş ve
ekmek mücadelesinden vazgeçmeyecek-
lerini ilan etmiş oldular.

Tüm bu vahşi saldırılar, adına ''barış
süreci denilen, tasfiyecilik sürecinde ar-
tarak devam etmektedir. Bir yandan
''huzur-istikrar-çözüm'' denilerek sahte
umutlar yeşertilmeye çalışılırken diğer
yandan baskı, zulüm ve sömürü kat-
merleşerek devam etmektedir. ''Tarihi
adımların'' atıldığından, Kürt sorununa
artık ''kalıcı çözüm'' bulunduğundan bah-
sediyorlar. ''Artık analar ağlamıyor'' di-
yorlar fakat ''gençlerimiz ölüyor'' de-
mogojilerinin aksine İbrahim Aras’lar,
Mehdi Taşkın’lar katledilmeye devam
ediyorlar. İş katliamlarında, baraj suları
altında can veriyorlar. Analarımız ağıtlar
yakmaya, evlatlarını toprağa vermeye
devam ediyor. Açlık, yoksulluk, işsizlik,
elektrik-su kesintileri, ödenemeyen fa-
turalar, çocukların okutulamaması, anadil
hakkının yok sayılmasına ve asimilasyon
politikalarına karşı Kürt halkı diren-
mektedir.

“Üçüncü Van Depremini
Yaşadık”

Böyle haykırıyordu işsiz bırakılan iş-
çilerden birisi. Ki doğrudur, işsiz kalmak,
evine ekmek götürememek, çocukların
okul masrafını, kirayı-faturaları ödeye-
memek enkazın altında kalmaktan fark-
sızdır. Depremde ölen de bizdik, yoksul
Kürt halkıydı. O çürük binaları yapan

AKP'nin beslemesi müteahhitler bu inşa-
atları, denetlemeyen yetkililer, demirden-
çimentodan çalan hırsızlar, bizleri asıl öl-
düren onlardır, deprem değil. Depremde
can veren binlerce insanımızı katledenler,
gerçek sorumlular yargılanmadı, adalet
yerini bulmadı, her zamanki gibi katiller
aklandı. Yaralar sarılmadı, toplanan yar-
dımları da devlet iç etti, Van halkına ulaş-
tırmadı. En temel, en insani ihtiyaçlarını
bile karşılamadıkları gibi 7.000 işçiyi
işten atarak Van halkına bir tokat daha
attılar. İşte bu zulmü, bu vicdansızlığı,
açlığa-yoksulluğa mahkum edilmeyi kabul
etmedi-etmiyor, direnmeye devam ediyor
Van halkı.

Van halkının ekmek kavgası, konut
hakkı için verdiği mücadele haklı ve
meşru bir mücadeledir. İşsiz bırakılan
Vanlı işçilerin Ankara’ya yürüyüş yap-
maları en doğal haklarıdır ve doğru bir
hedeftir. Zulmün başkenti Ankara'ya yü-
rümelerinin engellenmesi AKP iktidarının
faşist yüzünü ve halktan korkusunu bir
kez daha göstermektedir.

Ekmek yoksa, adalet yoksa, özgürlük
yoksa barıştan sözedilemez. Ekmeğimizi
çalanlara, bizi adaletsiz bırakanlara, ör-
gütlenme ve eylem yapma hakkımıza,
yürüyüş yapma ve seyahat özgürlüğü-
müze vahşice saldıran bu zulüm ve sö-
mürü düzeniyle barışmak yok, müca-
deleye devam!

Kendine devrimci-demokrat-yurtsever
diyen herkesin öncelikli görevlerinden
birisi de Van halkının bu haklı mücade-
lesinin yanında olmak, maddi-manevi
her türlü araç ve yöntemle dayanışmayı
örgütlemektir. 

Tüm baskı ve engellemelere rağmen
adım adım Ankara'ya yürüyen Vanlı iş-
çilerle dayanışmak görevimizdir.

KÜRT HALKININ GERÇEK GÜNDEMİ
“BARIŞ” DEĞİL İŞ, EKMEK, ADALET VE

ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİDİR!
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IŞİD’in Kobanê’de Kürt halkına
saldırılarını protesto eylemlerine dev-
letin saldırısı sonucunda ve çıkan
çatışmalarda ölenlerin sıyısı 38’e
çıktı. Bu sayı artmaya devam ediyor. 

38 kişinin katledilmesi, ülkemizde
bir olayı protesto eylemlerine devletin
saldırıları sonucunda katledilen en
yüksek sayıdır. 

Faşist devlet daha önce 1 Mayıs
1977’de, 16 Mart 1978’de, Maraş,
Çorum, Sivas, Gazi katliamlarında
onlarca kişiyi kontra yöntemlerle,
kitle katliamlarıyla katletmişti. 

Fakat üzerinden onlarca yıl geç-
mesine rağmen halk bu katliamların
hiçbirini unutmamıştır. Bugün de
devletten bu katliamların hesabını
sormaktadır.

Çok değil, daha haftası dolmadan
ve halen yaralananların hayati tehli-
kesi sürerken, ölüm sayıları artarken
38 kişinin ölümü gündem bile ol-
muyor. 

AKP “misliyle cevap verilecektir”
deyip 38 kişiyi katlederek cevabını
verdi... Bunun karşılığında Kürt mil-
liyetçi hareket adeta hiçbir şey ol-
mamış gibi, 38 insan katledilmemiş
gibi susuyor... 

Kim bu 38 kişi? Kimin ölüsü
bunlar? Kim katletti bunları? Neden
katledildi? Kim bu ölülerin sahibi?
Faşizm 38 kişiyi katlediyor, “iki saat
içinde bulup cezasını verdik” diyor... 

Bu pervasızlık karşısında neden
susuyorsunuz? 

Yok mu 38 ölünün sahibi? Feodal
anlamda bile olsa bir intikam duygusu
vardır. Hesap sormak vardır. 

38 kişinin katledilmesinin karşı-
sında susmak faşizmi meşrulaştır-

maktır. Yeni katliamların önünü aç-
maktır. Katliamlara ortak olmaktır. 

Berkin Elvan’ı hatırlayın... Katil
Tayyip Erdoğan’ın kabusu olmuştur
Berkin Elvan... “Yatıyorlar kalkıyorlar
Berkin Elvan diyorlar” demişti Tayyip
Erdoğan...

Sadece İstanbul’da 3 milyon kişi
cenazesine katıldı... 65 ilde Berkin
Elvan için  eylemler yapıldı... Bütün
dünyada Berkin’e sahip çıkılarak
AKP’nin faşist terörü lanetlendi... 

Reformizm, oportünizm, Kürt
milliyetçileri bir de utanmazca “Ber-
kin halka maloldu, Berkin herkesin
şehididir” diyerek Berkin’i kendi

reklamlarını yapmaya alet etmeye
kalkıştılar... Halen de yapmaya devam
ediyorlar. Fakat Berkin’in katillerinin
cezalandırılması için yine hiçbirisi
kılını bile kıpırdatmıyor... Oysa her-
gün Halk Cepheliler Berkin için
adalet istemeye devam ediyor... Ne
oportünizm, ne reformizm ne de Kürt
milliyetçileri adalet istemeye gelince
ortalıkta yoklar...

Evet Berkin Elvan dünyaya ma-
lolmuştur. Tüm Türkiye halklarının
evladıdır Berkin... Faşizme karşı di-
renişin, umudun adıdır Berkin... 

Peki, hiç dönüp de soruyor mu-
sunuz kendinize Berkin Elvan nasıl
halka malolmuştur?.. Nasıl dünya
çapında bu denli tanınıyor?

Komada kaldığı 269 gün boyunca
Berkin Elvan’ın için eylem yapıl-
mayan, faşizmin katliamlarının teşhir
edilmediği tek bir gün bile yoktur.
Halk Cephesi 269 gün boyunca Ber-
kin için adalet aradı. 

Onun için AKP’nin kabusu oldu
Berkin. Ve katilleri cezalandırılana
kadar da Berkin Elvan için adalet
arayışı durmayacak... 

Kürt milliyetçi hareket 38 kişinin
katledilmesi karşısında neden susu-
yor? 

Roboski’de neden sustu Kürt mil-
liyetçi hareket?

Kürt milliyetçi hareketin oligar-
şiyle uzlaşma politikaları AKP’nin
faşist terörünü aklamaktadır.

Ahmet Türk 2009 yılında AKP’nin
“Kürt açılımı” gündeme geldiğinde
“gerekirse Diyarbakır Hapishane-
si’ndeki işkenceleri, faili meçhulleri,
40 bin ölüyü unutmaya hazırız” de-
mişti... 

KOBANE’YE IŞİD SALDIRISINI PROTESTO 
EYLEMLERİNDE 38 KİŞİ KATLEDİLDİ!

KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET “ÇÖZÜM” ADI ALTINDAKİ UZLAŞMA
POLİTİKALARIYLA AKP’NİN FAŞİST TERÖRÜNÜ MASKELİYOR!

‘Berkin Elvan Halka Malolmuştur’ diye Kendi Reklamınızı
Yapıyordunuz... 38 Kişiyi Neden Sahiplenmiyorsunuz?

Reformizm, oportü-
nizm, Kürt milliyetçileri
bir de utanmazca “Berkin
halka maloldu, Berkin
herkesin şehididir” diye-
rek Berkin’i kendi rek-
lamlarına alet etmeye kal-
kıştılar... Halen de yap-
maya devam ediyorlar.
Fakat Berkin’in katille-
rinin cezalandırılması için
yine hiçbirisi kılını bile
kıpırdatmıyor... Oysa her-
gün Halk Cepheliler Ber-
kin için meydanlarda ada-
let istiyor... Ne oportü-
nizm, ne reformizm ne
de Kürt milliyetçileri ada-
let istemeye gelince orta-
lıkta yoklar...
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Halk Cepheliler, 10 Ekim günü
Silopi’ye Ezidi halkına yardım gö-
türmek isterken Erzincan girişinde
gözaltına alınmış ve yanlarındaki kuru
gıda, bebek mamaları, ilaç ve giysiden
oluşan yardım kolilerine el konul-
muştu. Konuyla ilgili Halkın Hukuk
Bürosu (HHB) bir açıklama yaptı.

HHB, jandarmanın yardım mal-
zemelerine kanunsuz olarak el koy-
duğundan dolayı hala Erzincan’da
bulunduklarını yaptığı yazılı açıkla-
mayla anlattı. Hukuk bürosu, Jandarma
komutanlarından birinin “Biz nereden
bilelim sizin bunları gerçekten yardıma

ihtiyacı olanlara gö-
türeceğinizi?” dedi-
ğini belirterek, tama-
men keyfi bir şekilde
yardım malzemeleri-
ne el konulduğunu
bildirdi. Açıklamada,
malzemeleri geri ve-
rilmesi gerektiği ifade
edildi.

Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer

Halk Cepheliler günlerdir; yoksul
halkımızla birlikte topladığımız ve da-
yanışma amaçlı Silopi’ ye götüreceğimiz
erzakları size bırakmayacağız diyerek
direndiler. Erzincan'da savcı ve valiyle
görüşerek gasp edilen eşyalarını geri
istediler. Halk Cepheliler valiye; mal-
zemeleri almadan gitmeyeceklerini,
kararlı olduklarını, yapılanın yasadışı,
insanlık dışı bir uygulama olduğunu,
geri almak için meşru tüm yolları kul-
lanacaklarını söylediler. Verilen mü-
cadele sonuç verdi ve tüm malzemeler
17 Ekim akşamı iade edildi. 

İşte bu anlayışlı Kürt milliyetçi
hareket faşizmin katliamlarını akla-
maktadır. Aynı mantıkla “çözüm sü-
reci bozulmasın” diyerek Roboski’de
katledilen 34 kişiyi gündeme getirip
AKP’yi yargılamak yerine, katliamın
sorumlularından katilleri yargılama-
sını istemiştir. “Samimiyseniz Ro-
boski’yi aydınlatın” diyerek
AKP’den samimiyet beklemişlerdir.
Oysa Roboski’de karanlık olan hiçbir
şey yoktur. Katliam emrini bizzat
Tayyip Erdoğan vermiştir. 

Paris’te katledilen 3 kadın PKK’li-
yi AKP iktidarının katlettiği ta ba-
şından belliydi. Fakat PKK, AKP’den
cinayetin aydınlatmasını bekledi.
Daha sonra 3 PKK’liyi katledenin
MİT’in adamı olduğu ortaya çıktı...
MİT cinayeti işleyen kişinin kendi
elemanları olduğunu reddetmedi.

Kürt milliyetçi hareket ne yaptı?  

“Çözüm süreci” bozulmasın diye
cenazeleri bile AKP’nin icazetinde
kaldırdı. Hala MİT’e toz kondurmu-
yorlar. MİT, Öcalan’ın en çok gü-
vendiği kurum oldu. MİT’in yapmış
olacağına milyonda bir bile ihtimal
vermem diyerek MİT’i aklamaya
kalktı... 

Sonuç olarak; tüm politikaları oli-
garşiyle uzlaşmaya endekslenince
Kürt milliyetçi hareket uzlaşmanın
önünde engel olacak herşeyi gör-
mezlikten gelmektedir. 

Roboski Katliamı ile AKP’yi sı-
kıştırmak uzlaşmanın önünde engel
olacağı düşünülerek Roboski Katliamı
bizzat Kürt milliyetçi hareket tara-
fından gündem dışına çıkartılmıştır.
Katil Tayyip Erdoğan ile Roboski’de
katledilen çocukların aileleri iftar

sofrasında “uzlaşma” uğruna barış-
tırılmaya  çalışılmıştır. 

Aynı politika devam ediyor. Ko-
bane protestolarında öldürülenlerin
sayısı 38’e çıktı... İzmir’den Hakka-
ri’ye hastanelerde yüzlerce yaralı ve
hala insanlar ölmeye  devam ediyor.
Kürt milliyetçi hareket 38 kişinin
adını bile anmıyor. AKP açık faşizm
koşullarını uyguladı... 12 Eylül Cun-
tasından 32 yıl sonra Kürdistan’da 6
ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti...
Kürt milliyetçi hareket hala uzlaş-
maktan, çözümden bahsediyor. “Çö-
züm süreci” artık AKP’nin faşist po-
litikalarının maskesi oldu. AKP yeni
terör yasaları çıkarıyor. Kürt milliyetçi
hareketin umurunda değil... Çözüm
adı altında Kürt milliyetçi hareket
AKP’ye mahkum olmuş, faşizmi
meşrulaştırmaktadır. 

AKP Faşizmi Ezidi Halkıyla
Dayanışmamıza Engel Olamayacak!

Halk İçin Eğitimi
Yaygınlaştıracağız 

Halkın Öğretmenleri, Kuruçeşme
Kıraç’ta başlatacakları ücretsiz kurs-
larla çalışmalarına devam ediyor.
8 ve 12 Ekim’de mahallede kapı
çalışması yapıldı. Halkın Öğret-
menleri hem kayıt aldı hem de ve-
lilerle tanışıp verecekleri eğitimle
ilgili bilgi verdi. 2 günde 12 kayıt
yapıldı. 15 Ekim’de ise mahalle
pazarına çıkıldı. Halka, yapacakları
derslerle ilgili bilgi verildi ve pazarda
toplam 15 kayıt alındı.  

☆
Hasan Balıkçı
Mücadelemizde Yaşıyor

Adana Halk Cepheliler, 18 Ekim
2002' de Urfa’da devlet destekli
çeteler tarafından katledilen elektrik
mühendisi Hasan Balıkçı'yı, ölüm
yıl dönümünde mezarı başında andı.
18 Ekim'de ailesi, arkadaşları ve
yoldaşlarının katıldığı anmada Hasan
Balıkçı'nın onurlu mücadelesi an-
latıldı. Yapılan konuşmada Mimar-
Mühendis odalarında düzenlenen
şiir geceleri ile Hasan Balıkçı anması
yapılamayacağı kapalı alanlara hap-
solmamak gerektiği söylendi.

Yürüyüş

26 Ekim
2014

Sayı: 440

ZULÜM VE TERÖR YASALARINI TANIMIYORUZ!28



Bilindiği gibi ESP, Kürt milliyetçi hareketinin Çayan
Mahallesi’nde seçim standı açma bahanesiyle Halk
Cephesi'ne yönelik başlattığı saldırılarda, saldıranların
en önündeydi. Saldırmakla kalmayıp, kraldan kralcı
kesilerek Halk Cephesi'yle her türlü sosyal, siyasal iliş-
kilerini kestiklerini açıkladılar. Doğrudur; sadece siyasal
ilişkilerini kesmeyip selam sabahı da keserek ne kadar
apolitik ve çocuk olduklarını göstermişlerdir. Halk
Cepheli devrimcilere selam dahi vermeyen ESP, Gül-
suyu'nda çeteler tarafından katledilen Cephe taraftarı
İsmail Doğan'ın cenazesine, ilişki kestikleri Halk Cep-
hesi'ne bir açıklama dahi yapmadan katıldığı gibi, bir
de şehit hırsızlığı yapmaya kalkmıştır. İşte cenazenin
kalktığı 6 Ekim günü Etkin Haber Ajansı (ETHA)'da
çıkan haberden bir bölüm:

"İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Mahallesi
Emek Caddesi'nde 4 Ekim günü uyuşturucu satıcısı
Ercan Tenekeci tarafından vurularak öldürülen İsmail
Doğan'ın cenazesi bugün kaldırılıyor.

Cenaze töreni için Heykel Meydanı'nda buluşan
Gülsuyu halkı, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve
Partizan taraftarları "Çeteler halka hesap verecek"
pankartının arkasında Gülsuyu Cemevi'ne kadar yürü-
dü.

Gülsuyu Cemevi'nde yapılan törenin ardından İsmail
Doğan'ın cenazesi helallik almak için evinin önüne gö-
türüldü. İsmail Doğan'ın cenazesi cemevinin önünden
kaldırılan otobüsler eşliğinde Kurtköy Sığlı Mezarlığı'na
götürülecek."

Yani ESP'nin haberine göre İsmail Doğan'ın cenazesini
ESP ve Partizan taraftarları Gülsuyu halkıyla birlikte
kaldırmıştır. Peki İsmail Doğan katledildiğinde Gülsu-
yu'nda Halk Cepheliler nerededir? İlk haberlerinde tek
kelime etmemişler. Dünya alemin bildiğini, gördüğünü
yazmamışlar, tersine, habere göre cenazeyi ESP nin
kaldırdığı anlaşılıyor. Haberi kaleme alan kişi eminiz
ki, böyle bir haber içinde Halk Cephesi adının geçmemesi
için kılı kırk yarmış, kıvranıp durmuştur. Evet Halk
Cepheliler nerededir "ESP'liler cenaze kaldırırken"? 6
Ekim 2014 tarihinde çıkan başka bir haberinde onu da
cevaplıyor ETHA;

"Cenaze töreni için Heykel Meydanı'nda buluşan
Gülsuyu halkı, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve
Partizan taraftarları "Çeteler halka hesap verecek" pan-
kartının arkasında Gülsuyu Cemevi'ne kadar yürüdü.

Halk Cephesi, İsmail Doğan için yürüyüş düzenledi,
"İsmail Doğan'ı çeteler katletti hesabını soracağız"
yazılı pankart açtı."

Yani Gülsuyu halkı ESP'lilerle yürümüş, ESP'lilerle

birlikte cenaze kaldırmış da, Halk Cephesi de bir yü-
rüyüş düzenlemiş işte. Geçin bu masalları, kimi kan-
dırıyorsunuz?!

ESP'nin kendine ait politik bir çizgisi yoktur, Kürt
milliyetçi hareketin kuyruğuna takılmış gitmektedir.
Bari ilişki kestiğiniz, bol bol iftiralar attığınız, karalama
kampanyaları başlattığınız Halk Cephesi'nin cenazesinde
“ölü” olmaya kalkmayın. “Her düğünde damat her ce-
nazede ölü” olamazsınız. Bugün kraldan kralcı kesilip
bizimle ilişki kesmekle de sonsuza kadar Kürt milliyet-
çilerinin kanatları altında kalamazsınız. Biraz omurgalı
olun, dürüst olun. Ne halkı ne solu ne de kendinizi kan-
dırabilirsiniz. Gerçekler güçlüdür, er ya da geç açığa
çıkar, "Mustafa Ceylan’ı Halk Cephesi vurdu" yala-
nında olduğu gibi. İster beş satırlık bir haber yapın,
ister methiyeler düzün Gülsuyu'nda verdiğiniz mücadeleye
dair. Gülsuyu halkı İsmail Doğan'ın cenazesini kimin
kaldırdığını da mahallesinde uyuşturucu çetelerine karşı
kimin kan can bedeli mücadele ettiğini de çok iyi
biliyor. Bu yalanlarla, küçük hesaplarla devrime katkı
sunmak bir yana, devrimciliğin onurunu zedeliyorsunuz,
kirletiyorsunuz. Bu kirlenmişliğinizle gideceğiniz yer
bellidir. Gideceğiniz yer bataklıktır, düzenin bataklığıdır.
Ki koşar adım oraya gitmektesiniz. Bu yol, yol değildir,
geri dönün!

***

BİR CENAZE VE SOL'UN 
“SAHİPLENME” TAVRI... 

İsmail Doğan, 4 Ekim'de Gülsuyu'nda bir uyuşturucu
satıcısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
İsmail Doğan, Halk Cephesi'nin bir taraftarıydı... Gül-
suyu'nda Halk Cephesi'nin yürüyüşlerine, etkinliklerine
katılan, gücü yettiği kadar Cephe'nin yozlaşmaya karşı
mücadelesine destek olan, devrimcileri sahiplenen bi-
riydi... Yaşadığı yerde uyuşturucu satıcılarına karşı çık-
ması, duyarlı davranması, bu nedenle hedef olması ve
hayatını kaybetmesi... bu sahiplenmesinin sonucuydu. 

Halk Cepheliler, vurulduğu andan itibaren İsmail ve
Mesut Doğan'ı  sahiplendiler... Mahalledeki Halk Cephesi
taraftarları hastaneye giderek aileyi sahiplendiler... Olası
bir saldırı ihtimaline karşı önlem aldılar... Başından

HALK CEPHESİYLE İLİŞKİ KESEN ESP,
CENAZE VE EYLEM HIRSIZLIĞINA

SOYUNUYOR!
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sonuna aileyle beraber oldular. Ki zaten aile de Halk
Cephesi'nin sahiplenmesini doğru bulmuştu. Buradan
hareketle... cenazenin Halk Cephesi öncülüğünde ör-
gütlenmesi konusunda aileyle de ortaklaşıldı. Halkın
Hukuk Bürosu Avukatları İsmail Doğan'ın hayatını kay-
bettiği gece hastaneye gelerek polisin delil karartma,
görgü tanıklarına yalan ifadeler verdirtme ve yaşananları
basit adli bir olay... çeteler arası hesaplaşma gibi gös-
termesini engellediler... 

Halk Cepheliler, hızla mahallede duyuralar yaparak
bir gün sonra yaklaşık 750 kişilik bir yürüyüş örgütle-
diler.

Halk Cepheliler’in sahiplenmesi doğru ve olması
gerekendi. Cepheliler İsmail Doğan'ı sahiplenmiş, emek
harcamış ve polisin-burjuva medyanın ''çeteler arası
hesaplaşma-adli bir olay'' gibi gösterme oyununu
bozmuşlardır.  Mahallede yozlaşmaya  çetelere karşı
öfkeyi bir kez daha açığa çıkartmışlardı. 

Devrimci olmayan, bırakın devrimciliği halk kültü-
ründe dahi yeri olmayan yaklaşımlar ise oportünizme
aitti.  

Oportünizmin kelime anlamı faydacılıktır. Oportünist
sola da bu yaklaşım yön verir, politikalarını bu belirler.
Emek harcamak, oportünizme uzaktır. O emek harca-
madan, zora gelmeden ''öncü'' olmayı sever. Hayat ve
mücadele bu yaklaşımlarını defalarca tekzip etmiştir
ama onlar vazgeçmemiştir.  

Gülsuyu'ndada böyle yaptılar.  
Halk Cepheliler, HHB avukatları aileyle beraber

hastane önünde beklerken ESP'nin avukatları geldiler.  
Aile, ''HHB avukatlarının olduğunu... onlara

gerek olmadığını görüşmek istemediklerini'' belirtince
hastaneden ayrıldılar. Ertesi gün (5 Ekim) Halk Cepheliler
akşam yapılacak protesto yürüyüşü için mahallenin dört
bir tarafında çağrılar yaparken ESP ve Partizancılar
adeta dedikodu yapmakla meşguldüler. . . Onlara göre
İsmail Doğan, devrimcilerin sahipleneceği biri olamazdı.
Yani bunu hakedecek biri değildi. O da serserinin
tekiydi. İsmail Doğan için kıllarını kıpırdatmadıkları
gibi bu söylemleriyle kendilerince Halk Cephesi'nin
sahiplenmesiyle alay ettiler. .  

İsmail Doğan, bir devrimci değildi.  Devrimcileri
seven sayan eylemlerine katılan, destek olan kapısını
açan biriydi. Eksikleri olumsuzlukları yok muydu? El-
betteki vardı. Yozlaştırma politikalarından elbetteki et-
kilenen yanları vardı.  

Onu, tüm bu gerçekliğiyle sahiplendi Cepheliler. Bu
gerçekliğiyle onurumuzdur dediler. Ve Cephelilerle be-
raber yüzlerce mahalleli sahiplendi İsmail Doğan'ı.  

İkinci gün 500 kişilik bir kitle, Cepheliler’in öncü-
lüğünde İsmail'in vurulduğu yere yürüdü. Burada
açıklama yapıldıktan sonra bir dakikalık saygı duruşu
yapıldı. Saygı duruşu sırasında yürüyüşe ''destek'' olmak
için gelen 5 Partizancı saygı duruşunda bulunmayıp
kitlenin dışına çıktılar. Bu sırada bir Partizan taraftarı

''İsmail'ide devrim şehidi yaptılar'' diyerek dalga
geçer bir tarzda Cepheliler’in arasından geçip gitti. 

Bu hem cenazeye, hem de Halk Cepheliler’e açık
bir saygısızlıktı. Ama herhangi bir cevap verilmedi.

O gece Cepheliler, cenazenin bulunduğu cem evinde
nöbet tuttular.  Ve cenaze sabahı yapılacak yürüyüş için
saat 13:00'a çağrı yaptılar.  

Peki sol ne yaptı? İsmail Doğan için kılını dahi kı-
pırdatmayan. Halk Cephesi'nin sahiplenmesiyle kendince
alay eden sol, halkın sahiplenmesini görünce, daha
doğru bir ifadeyle faydalanılacak bir potansiyel görünce
Halk Cepheliler’in duyurduğu saatten bir saat önceye
çağrı yaptı. 

Nasılsa Halk Cephesi emek harcamış. . . Saatlerce
mahallenin her tarafında çağrılar yapmış. . . Yüzlerce
insan sokağa çıkmış. . . Oportünizme düşen emek hır-
sızlığıdır. Onlarda bunu yaptılar. Daha doğrusu böyle
yapmaya çalıştılar. Ama başta da belirtmiştik. Hayat ve
mücadele oportünizmin politikalarını defalarca ezip
geçmiştir. Gülsuyu'ndada böyle oldu.  

ESP, Partizan, HDP bileşenleri'nin çağrısıyla 50 kişi
ancak toplanmıştı. Halk Cephesi ise 750 kişilik bir
kitleyle büyük bir öfke ve coşkuyla disiplinle Cemevi'ne
yürüdü. Fakat bu da yetmedi onlara. .  

Bu seferde ''İsmail Doğan'ın Halk Cephesi’yle
bir ilişkisi yoktur'' yaygarasına başladılar.  

Başta, sahiplenmemizle dalga geçenler, halkın sa-
hiplenmesini görünce İsmail Doğan'ın aslında Halk
Cepheli olmadığını farkettiler. Faydalanılacak, ucuz
yoldan ''öncü'' kesilecek zemin bulamayınca ''Halk
Cephesi yalan söylüyor. İsmail Doğan'ın onlarla ilgisi
yok'' demeye başladılar. Böylece kendi kendilerini
tekzip etmiş oldular.  

Gülsuyu'nda Hasan Ferit'in şehitliğinden bu yana
süren bir mücadele vardır. Bunun öncesi de vardır.  

Bu mücadelede kimin ne kadar kararlı olduğu açıkça
görülmüştür.  ESP'nin bürosunu kapatıp gitmesinde gö-
rülmüştür mesela. Gülsuyu'nda Hasan Ferit'in mahke-
mesine çağrı için yapılan yürüyüşlere taraftarlarının
katılmaması için nasıl uğraştıklarında görülmüştür.
Halkta bütün bunları görmüştür. Yürüyüşlere katılımdaki
çarpıcı fark bunun sonucudur. 

Devrimciler, mahallelerinde bir insan uyuşturucu
satıcıları tarafından ona karşı çıktığı için öldürülmüşse
ona sahip çıkarlar. Halkında sahip çıkması için emek
harcarlar. Bu tarz ölümlerin kanıksanmasını engellemeye
çalışırlar. İsmail Doğan'ın Halk Cephesi’yle gerçekten
hiç bir ilgisi olmasaydı da yine bu temelde sahiplenirdik.
Çünkü bakış açımız yukarıda ifade ettiğimiz gibidir.  

Sol, bu ciddiyetten uzaktır. Dedikodu, yaygara yapar.
Söz konusu bir insanın ölümü-cenazesi olsa bile o önce
faydacı bakar. Bu ciddi bir yozlaşmadır. Ve solun, bu
yozlaşmayı mahkum etmeden, yozlaşmaya karşı mücadele
etmesi mümkün değildir.  
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Değişim ve Dönüşüm…
Hayat; deniz misali kiminin kıyılarına

bir şeyler bırakıyor, kiminin kıyılarından
bir şeyler alıp götürüyordu. Yer, mekân,
koşullar hiç fark etmiyordu. Aynı tarih
düzlemi içinde bulunan insanlar, içinde
bulundukları çevre ve koşullara göre
yaşamını sürdürüyordu. Yani her şey iç
içe yaşanıyordu. 

Devrimci mücadelenin içinde olan,
yaşananlara şu veya bu ölçüde dâhil
olanlar ile uzağında kalanların hayatını
birlikte sürdürmesi doğal bir şeydi. Ola-
ğanlığı ise örgütlülüğün ve örgütsüzlüğün,
duyarlılığın ve duyarsızlığın yan yana
yürüyor olmasından ileri geliyordu. Yoksa
arada bir sınıf farklılığı bulunmuyordu.
Korkanlar, kaygılananlar, örgütlenmeme
gerçeğiyle birlikte sınıf atlama özlemi
duyanlar vardı. 

Nurtepe-Çayan’ın geçmişi şöyle, bi-
leşenleri böyle bir kültüre sahip denerek
hiçbir şeyden etkilenilmeyeceği basitli-
ğine düşülmüyordu. Değişim ve dönüşüm
sürekliydi. Ya ilerlenecek, kazanımlar
hanesi büyüyecekti ya da tüketim kültürü
altında çürümeye, değersizleşmeye, ben-
cilleşmeye gidilecekti. 

Mahallede kendi bahçesinde sebze-
meyve temin edenler olduğu gibi, at
arabasıyla günlük taze sebze ve meyve
satanlar da vardı. Kemerburgaz’dan gün
ışımaya yakın toplanan sebze ve meyveler
bir saatlik yolculuktan sonra mahalleye
ulaşıyordu. At arabasının 4-5 metre uzun-
luğundaki kasasında taşınan malzemeler
sokak sokak dolaştırılarak tüketiliyordu.
Çoğu zaman at arabası önünde toplanan
kalabalıklar- özellikle çocuklar- salata-
lıkları uzunlamasına bölerek tuzluyor,
orada yiyor, birbirine pay ediyor, hiçbir
çocuk boş geçmiyordu.

Mahallenin sütçü ve yoğurtçusu bu-
lunurdu. Sütler güğümlere doldurulur,
at arabası ile herkesin saatini bildiği za-
manlarda sokaktan geçerdi. Yoğurtçu
ise omzuna astığı değneklerle, bazen
dört bazen altı derin tepsi, bol kaymak
bağlamış yoğurtları yine bilinen gün ve
saatlerde satardı. (...)

Bu işi yapanlar bire bir mahallede
oturan insanlar değildir ancak, aileden
biri gibi davranır, parası olmayanı sı-
kıştırmaz; haftalık, aylık veresiyeler açar,
yoksul olanlara daha paylaşımcı yakla-
şırlardı. Örneğin, ekonomik durumu iyi
olmayan bir ailenin aldığı süt miktarı
bellidir. Evin durumu, çocukların görü-
nümü ortadadır. Süte ihtiyacı olanlar bi-
linip, o aileyi, anneyi incitmeden yarım
litre süt istenmişse fazladan verilirdi.
Bazen de ‘Bu da benden olsun.’ denerek
doğal bir paylaşım, dayanışma örneği
sergilenirdi. Yoğurtçu, ayrıca bir tas kay-
mak ilave eder, karşılıklı anlayış teme-
linde, alan da satan da insan olmanın,
insan kalabilmenin güzelliğini yaşatırdı. 

Sonra arabalara yüklenir oldu sebze
ve meyveler, manavlar açıldı. Hazır
sütler, yoğurtlar, bakkallara, marketlere
taşındı. Veresiye olan hayat yine sürdü-
rülüyordu ancak, doğal olan her şey
kayboluyor, tatlar değişiyordu. 

(...) Paranın kullanılmadığı alışverişler
de yaşanıyordu. Eskiciler, at arabası ya
da bisiklet tekerinden yapılmış el ara-
balarıyla dolaşıyor; bakır alüminyum,
plastik malzemeler ve eski giysileri to-
parlıyor, karşılığında mandal, leğen bazen
de nakit para ödeyerek alışveriş gerçek-
leştiriyordu. 

(...) Hayat öyle ya da böyle sürüyor,
karşılıklı hoşgörü ve anlayış temelinde
akmaya devam ediyordu. Akıp giden
hayatın içinde akla, mantığa, insanlığa
sığmayan olaylar da yaşanıyor, bunlar
nerede olursa olsun halka ulaşıyordu.
80’lerin ortaları ‘canavar’ sözcüğünün
en sık telaffuz edildiği dönemi ifade
ediyordu. En meşhur olanı ise Kasımpaşa
canavarıydı. 

Tek sayfa çıkan, elle dağıtılan, çoğu
zaman kırmızı yazılarla sokak sokak sa-
tılan gazeteler, halkın ilgisini çekiyordu.
İlgi çekmesinin en büyük nedeni, işlenen
cinayetlerin, uygulanan vahşetlerin, aile
içi cinnet vb.’nin o gazetelerde anlatılıyor
olmasıydı. Ve yine, kimliği belirsiz ki-

şilerin çocukları kaçırması, sokakta kat-
ledip bir kenara atması, gece ortaya
çıkıp herhangi bir eve girmeye çalışması
diye uzayıp gidiyordu. Bu işleri yapanın
bir canavar olduğu anlatılıyordu. En yo-
ğun cinayetlerin yaşandığı mahalle Ka-
sımpaşa olunca, canavar diye ifade edi-
lenin ismi de oradan geliyordu. 

Gazeteleri satanlar, olayı daha ür-
pertici ve dramatize etmek için boynuna
astığı teyplerden yürek burkan, ağıt içe-
rikli müzikler dinletiyordu. 

Haberleri okuyanlar acımakla kal-
mıyor, kendi ailesine, ilişkilerine daha
bir önem veriyor ve ortaya çıkan olumsuz
tartışmalara ise şükredebiliyordu. 

Değişim ve dönüşümler, yaşanmış-
lıklar içinden ortaya çıkan tablo, bunlarla
sınırlı kalmıyor, mahallenin çehresi de
değişiyordu. 

‘86-‘87 sonrası, Çayan üzerinden yol
geçeceği, bu nedenle gecekondu evlerinin
yıkılabileceği söylentileri dolaşmaya
başladı. Bir kez daha yollar ortaya çıkıyor,
bir yerlerden gelip, bir yerlere götürü-
yordu. Yol iyiydi, ulaşımı sağlıyordu
ancak yolun iyiliğini kötülüğünü belir-
leyen de amaçlardı. Halk için halkın ya-
rarına yapılan, doğayı ve yaşamı tehdit
etmeyen yollara kimsenin bir itirazı
yoktu. Ancak, birilerini evinden yur-
dundan ediyor ve doğal yaşamı bozu-
yorsa, orada durulmalıydı. 

Bahsi geçen yol yeni yapılacak olan
2. Köprü güzergâhı için planlanıyor, E-
5 (1. Köprü), E-6 (2. Köprü) bağlantısını
sağlıyordu. 

Yeni bir direniş süreci mi kapıdaydı
yoksa her şey söylentiden mi ibaretti?
Bunun netleşmesi gerekiyordu. Elbette
netleşme sağlanırken ilgili ve yetkili ki-
şilere, ortaya konacak bir yıkım politi-
kasının ne tür sonuçlar doğuracağı da
anlatılıyordu. 

Yapılan inceleme ve ölçümler sonucu
en uygun güzergâhın Güzeltepe, Nurte-
pe-Çayan arasındaki boşluğun olduğu;
askeri alanın, yol güzergâhı içine dâhil
edileceği belirtiliyordu. Bu güzergâha
göre, Çayan’ın Güzeltepe’ye yakın birkaç
evi devre dışı kalıyordu ancak ona çözüm
bulmakta sorun yaşanmıyordu. Ki oradaki
evlerin ortaya çıkışı da ayrı bir çatışmalar
ve elde edilen sonuçlar gıpta ile izleni-
yordu. Anlattığımız gibi, devlet, mahalle
oluşmaya başladığında da ihtiyaçları

BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER BİZİM OLACAK
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karşılamıyor, mahalleyi yok sayıyordu.
Aynı dönemde Şişli’ye bağlı Feriköy Ma-
hallesi’nde büyük bir sel baskını yaşandı.
Çoğu yoksul olan halk, kelimenin tam
anlamıyla açıkta kaldı. Devrimci hareketin
bilgi sahibi olması, mahalle örgütlülüğünün
de onayıyla açıkta kalan halk Çayan’a
davet edildi. İlgili kişilerin, belediyelerin
de bu durumdan haberi oldu. Onların çöz-
mesi gereken sorunu bir kez daha dev-
rimciler, örgütlü halk çözüme kavuşturu-
yordu. Çayan’da yeni arsalar açılıp evler
yapıldı ve açıkta kalan yoksul halktan ai-
leler buraya taşındı. 

Yıllar sonra, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü güzergâhı, sonradan kurulan bu
evlerin yanından geçecek olsa da hiç
kimse etkilenmiyordu. Aksine, bu değişimle
birlikte askeri bölge de ortadan kalkıyordu.
Yol güzergâhı; Okmeydanı, Örnektepe,
Nurtepe-Çayan ve Hasdal üzerinden köprü
anayoluna bağlanacağı için, Nurtepe’nin
eteklerinde bulunan taş ocağından Kâğıt-
hane Hasbahçe’ye kadar uzanan askeri
kışla da boşaltılacaktı. Elbette bir yol gü-
zergâhı için boşaltılmıyordu. Askeri böl-
geler, şehirleşmenin yaygınlaşması, evlerin
çoğalarak askeri bölgeyi kuşatması ve
yeni rant alanlarının açılması için binlerce
dönüm araziyi kamulaştırmış askeriye,
Hasdal Kışlası Merkezi’ne kadar çekili-
yordu. 

(...) Uzun süre tellerin aşılıp nöbetçilerin
atlatıldığı, çeşit çeşit ağaçlardan meyve-
lerin, çam kozalakların, böğürtlen ve ce-
vizlerin toplandığı, yeşillikler içindeki
göle girip serinlenildiği, topların yuvarlanıp
sık sık askerlerle köşe kapmaca oynanan
bir alan herkesin kullanabileceği bir araziye
dönüyordu. Elbette yaşanmışlıklar unu-
tulmuyordu: Çalınan düdükler, sıkılan
kurşunlar, eğitim adı altında korku yayma
amaçlı yürüyüş ve marşlar, Hüseyin AK-
SOY’un katledilmesi… Hemen her şey
hafızalardaki yerini koruyordu. 

Kâğıthane-Hasbahçe’deki askeri böl-
gede sadece geçici bir karakol bırakılıyordu.
Osmanlı sarayından kalan ve kışlaya çev-
rilen binalara Bulgaristan’dan göç eden

insanlar yerleştiriliyordu. Çayan tarafındaki
askeriye, Çobançeşme’ye kadar halka açı-
lıyor, üst tarafları İSKİ’ye ait bir arazi
olarak düzenleniyordu. 

Geriye kalan bölgeler imara açılıyor,
belediye lojmanları yapılıyordu. Ancak
tüm bunlar yaşanırken, Çayan’daki arsalar
için tapu belgeleri verilmiyordu. Beledi-
yece, kaçak yapılaşma statüsünde hiçbir
değişim gerçekleşmiyordu. 90’lı yılların
başında, burası cami arsası, şurası karakol
yeri, diğer taraflar yol, kreş, park, yeşil
alan denerek mahallenin boşaltılabileceği
söylemleri ortaya atılıyordu. Seçim dö-
nemlerinde ortaya atılan bu söylemlerin,
zamanla gerçeğe dönüşebileceği dillenince,
belediye meclisinde böyle bir kararın so-
nuçlarının ne olacağı anlatılıp yapılması
düşünülenlerin tartışma konusu dahi ola-
mayacağı vurgulanarak oyunlar boşa çı-
karılıyordu. 

Mücadele ve İnsan
Gerçeği...

Değişim ve dönüşüm sadece mahal-
lenin çehresiyle sınırlı kalmıyordu. İçinde
bulunulan halkı da kapsıyordu. Değişim
ve dönüşümün ortaya çıkardığı insan ger-
çeği de vardı. Aynı şeyleri düşünüyor,
aynı şeylerin özlemini duyuyor, birlikte
yaşıyor, sosyal faaliyetleri birlikte hayata
geçiriyorlardı. Ancak kimi noktalarda ay-
rışmalar da yaşanıyordu.    

Düşünen, sorular soran, sorgulayan,
düzene muhalif özellikler taşıyanlar, ken-
dilerine sınırlar çizerek düzenin ya da sı-
nırlarını aşarak mücadelenin şu veya bu
şekilde içerisinde yerini alıyordu. 

(...) 12 Eylül’ün etkileri kırıldıkça;
gençlik, devrimci söylemleri daha da bü-
yütüyordu. Buna paralel olarak kendi al-
gıladığı şekliyle bir devrimci portresi çiz-
meye çalışıyordu. Yeşil parka, postal ayak-
kabılar, kırmızı atkı, elde tespih, pos bı-
yıklar ya da pala bıyıklar ve koltuğun
altına sıkıştırılan “Felsefenin Temel İlke-
leri”  ya da “Kapital” kitabı bu portrenin
ana unsurları oluyordu. Bununla birlikte

“İç Birinci, Ol Devrimci” söylemiyle ta-
şınan Birinci sigaraları ya da sarma tütünler,
yeri geldiğinde kalın çerçeveli gözlükler,
mizah dergilerindeki “muhalif” olma hali
ile türkü kafe tarzı mekânlarda, oradan
derneklere uzanan süreçlerde bilgiler sı-
nanıyor; Marks, Engels, Lenin kitapları
ezberleniyor, felsefi terimlerle konuşuluyor,
bir anlamda arayışlar bu çerçevede hayata
geçiriliyordu. 

Bahsi geçen bu tipleme, örgütsüzlüğün
hâkim olduğu, devrimcilik anlayışının şe-
killenmediği hemen hemen her bölgede
hayat bulan, belli etkinliklerden görülüp
kopya edilen, hızlı bir şekilde yayılan bir
gerçekliği ifade ediyordu. Elbette bunun
zeminini yaratanlar ise yılgınlığa düşen,
oportünist anlayışla hareket edenlerden
başkası değildi. 

Adına politikleşme denen, “aydınlaş-
ma” olarak açıklanan bu tarzın, pratikte
devrimcilikle hiçbir alakası bulunmuyordu.
Entelektüel bilgiçliklerin, aydın havalarının,
sadece lafazanlık yapıp zaman tüketmenin
ötesinde bir anlam da ifade etmiyordu.
Takınılan ağır abi havaları, tuğla gibi ki-
tapları, bıyıklarla oynanıp düşünmeleri,
3-5 tane herkesin bilmediği ve söylemekte
zorlandığı sözcükleri kullanmaları pek
çok insanı etki altında bırakabiliyordu.
Bilgi birikim elbette önemliydi ancak bil-
mişlik, bilgiyi üstünlük gibi görme asla
bilgelik olmuyordu. Kimseye de yararı
dokunmuyordu. Oysa aynı süreçte Meh-
met’ler, Aşur’lar da öğreniyordu. Onlar
da değişim ve dönüşüm içindeydiler. Yü-
celler de üniversitede okuyor, bilgi birikim
elde ediyorlardı. 

BİTTİ

Not: Yer sorunundan kayanaklı “Bütün
Yoksul Mahalleler Bizim Olacak, Çayan,
Umudun Tarihidir" başlık yazı dizimizi
burada bitiriyoruz. Çayanla ilgili daha
geniş bilgiyi Boran Yayınevi tarafından
basılan Burası Çayan kitabından okuya-
bilirsiniz. 

YÜCEL ŞİMŞEK MEHMET SALGIN AŞUR KORKMAZ METİN KESKİNHÜSEYİN AKSOY

ÇAYAN MAHALLESİ’NDE YAŞAMIŞ VE DEVRİMCİ MÜCADELENİN
DEĞİŞİK ALANLARINDA ŞEHİT DÜŞEN HALKIN ONURLU EVLATLARI
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Bir savaş gerçeği içinde yaşadı-
ğımızı, hiç kimsenin bu gerçek dışında
kalamayacağını söylemiştik. Dahası
baskının, sömürünün olmadığı, ada-
letli, insanca bir düzen istediğimizi,
bunun için mücadele ettiğimizi be-
lirtmiştik. 

Bu söylediklerimizin tek karşılığı
buna uygun örgütlenmek ve mücadele
etmektir. Bunun haklı ve meşru ol-
duğunun bilinciyle hareket etmektir.
Faşizmin şiddetinin karşısına kendi
şiddetimizi çıkartmaktır. 

Hangi gerekçe ve nedenle olursa
olsun buna karşı çıkanlar, bu ger-
çekleri reddedenler bırakalım baskı-
nın, sömürünün olmadığı eşit, özgür,
adaletli bir düzen kurmayı adaleti
bulamazlar, haklarını alamazlar, ta-
leplerini dile dahi getiremezler. Fa-
şizmin baskı ve şiddeti, yalan ve de-
magojisi karşısında sessiz yığınlara,
izleyici yığınlara dönüşürler. Dahası
faşizmin halka yönelik baskı ve şid-
detinin araçlarına dönerler. Bu ise
çürümek ve yok olmak demektir. 

Faşizmin Şiddetine Karşı
Devrimci Şiddet
İhtiyacının Somut İfadesi
Halk Milisleridir

Halkın adalet özlemi karşısında,
hak ve özgürlük mücadelesinde emek-
çi halklar faşizmin şiddetini karşıla-
rında bulduğunda devrimci şiddette
daha çok tartışılır, aranır ve kendisini
hissettirir hale gelir. Halkın yaşadık-
larının bilincinde olanlar, yaşadığımız
ülke gerçeğinin farkında olanlar bu
gerçeği görmektedir. Halkın devrimci

şiddete duyduğu ihtiyacın giderek
artması, bunu, alan, bölge ve birim-
lerde yerleştirecek olan milisler için
nesnel bir zemin oluşturur. 

Silahlı milis örgütlenmelerine sa-
hip olunan her alan ve bölgede, halk
kitleleri sırtını dayayacağı, güven
duyacağı örgütlü, silahlı bir güç bul-
manın rahatlığını duyacaktır. Faşist
terörün halkta yaratmayı hedeflediği
korku ve panikle teslim alma politi-
kasının devrimci şiddetin yaygın ifa-
desi olan milis örgütlenmeleri karşı-
sında şansı yoktur. Tüm devrim de-
neylerinin kanıtladığı bir gerçektir
bu. Yerel silahlı güçler olarak milis-
lerin devrimci şiddeti, psikolojik mo-
ral üstünlüğü halka kazandıracaktır.
Psikolojik moral üstünlük de devrimci
çalışmaların da önünü açacaktır. 

Faşizmle yönetilen, yeni-sömürge
bir ülkede, ülkemizde temel mücadele
biçimi silahlı mücadeledir. Bu bir
tercih olmanın ötesinde ülkemiz ger-
çeğinin dayattığı bir zorunluluktur.
Nasıl ki oligarşi her şeyi iç savaşa,
halka karşı savaşa göre örgütlendir-
mişse; devrimci hareketde devrim
mücadelesi ve örgütlenmelerini bu
temelde ele almak ve düzenlemek
durumundadır. 

Silahlı mücadeleyi büyütmeyen
hiçbir örgütlenme ve mücadelenin
gelişme, ilerleme ve sonuç alma şansı
yoktur. İşte halk milisleri silahlı mü-
cadeleyi halka kavratmada, halkta
sempati yaratmada, meşruluk kazan-
dırmada önemli bir rol oynayacaktır.
Milis faaliyetleri ajitasyon ve pro-
pagandayı da canlandıracaktır. Halkın
devrimci şiddeti halk düşmanlarına
yönelik somut, açık hedeflere vurduğu
ölçüde halkı politikleştirip faşizmin
etkisinden çıkaracaktır. 

Milisler,
Savaşı Halklaştırmanın
Halkı Savaştırmanın
Somut  İfadesidir 

Devrimci faaliyetin özü halkı ka-

zanmak, halkı devrim mücadelesine
katmaksa faşizmin politikalarının
özü de halkı devrim mücadelesinin
dışında tutmak, kendi tabanı haline
getirmektir. 

Bu açıdan milislerin önemi bü-
yüktür. 

Milisler yerel örgütlenmelerdir

DEVRİMCİ ŞİDDETİN YAYGIN
İFADESİ OLARAK MİLİSLER

HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞ
DEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZ

2

"Gerilla ordusundan ayrı bir
yapı olarak kurulan Halk Milisleri,
tüm halkı silahlı mücadele içinde
örgütlüyordu. Kampları, su kuyu-
larını korumak ve su temini, milis-
lerin başlıca görevlerindendi. Gerilla
ordusu dışındaki gençlerden ve yaş-
lılardan oluşan Halk Milisleri, çölde,
kamplar arasında malzeme, doktor,
insan sevkedilmesini düzenlemek,
saldırılara karşı onların güvenliğini
almakla da görevliydiler. Milisler
aslında bütün halkı silahlandırma
anlayışının ifadesi olan bir yaygın-
lığa sahipti. Kadınlar da dahil olmak
üzere, 14-15 yaşından büyük hemen
herkes silahlandırılıyordu. Doktorlar,
hemşireler bile tüfek taşıyorlardı."
(Batı Sahra, Polisario Cephesi) 

“Halk savunmasını örgütleyen
silahlı gruplar olarak milisler de
Halk İktidarı örgütlülüğünün bir
parçası durumundaydı. İşçiler, köy-
lüler ve üretimin içinde bulunan di-
ğer kesimlerden oluşan milisler, her-
hangi bir Halk İktidarı üyesi olarak
her türlü üretim ve örgütsel faaliyette
yer alıyorlardı. Faaliyetleri sokak
çatışmaları ve kitle savunması bi-
çiminde kendini gösterir. Milis gü-
cünün aynı zamanda, silahlı pro-
paganda, halk düşmanlarını ceza-
landırmak ve sabotaj gibi gerilla
tipi eylem görevleri de olabiliyordu.
Milis birimleri ayrıca halkı barikat,
silah kullanma, çatışma konularında
eğitmekle de görevliydi.” (El Sal-
vador, FMLN) 

Halkı Savaştırmanın 
Savaşı Halklaştırmanın 

Aracı Olarak Milisler
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ve halkın şiddetini devrimci hareketin
genelde faşizme vurduğu darbelerle
bütünleştirerek elde edilebilecek si-
yasal sonuçları daha da büyütmüş
olacaktır. Bu açıdan milis örgütlen-
melerini yaygınlaştırmak, sadece bu-
lunduğu yerel düzeydeki kitle örgüt-
lenmelerini güçlendirmekle kalma-
yacak, etkisi tüm alan ve birimlere
yayılmış olacaktır. Gerektiğinde daha
büyük bir güç oluşturmak için bir
araya gelerek, silahlı güçler olarak
halkın sokağa dökülmesinde ve halk
düşmanlarıyla çatışarak mevziler ka-
zanılmasında önemli bir rol üstlene-
cektir. 

Milisler sadece halkı faşizmin sal-
dırılarından korumanın aracı değil
asıl olarak da halkı kendi mücadele-
sine katmanın, halkı örgütleme ve
savaştırmanın aracıdır. 

Milisler, küçük gerilla ekiple-
rinden gerilla ordusuna, gerilla or-
dusundan da halk ordusuna evri-
lecek olan halk savaşımızda ilk
kadro okulları, halkı silahlı müca-
deleye hazırlamada önemli ve temel
bir işleve sahip olacaktır. 

Oligarşi faşist düzeni daha en ba-
şından iç savaşa göre organize etmiştir.
Devrimci mücadelenin geliştiği, dü-
zenin krizinin arttığı koşullarda oli-
garşi de yeni önlemler, yeni baskı
yasaları hazırlayarak halkı devrimci
savaşın dışında tutmaya, devrimci
hareketi yalnızlaştırmaya çalışır. As-
keri, politik, psikolojik bütün aygıt-
larını bu amaçla devreye sokar. De-
mokratik mücadele olanaklarını, dev-
rimcilerin kitlelere ulaşma olanaklarını
daraltır, olabildiğince ortadan kaldırır. 

Olanaksızlıkları kıracak, baskı po-
litikalarını boşa çıkartacak tek yol
kitlelere, halka gitmek, halkı savaşın
asli unsuru haline getirmektir. Buna
uygun örgütlenmelerdir. Bu noktada
milis örgütlenmelerini hızla geliştir-
mek, güçlendirmek ve bu örgütlen-

melerle devrimci şiddeti tüm alan ve
bölgelerde yaygınlaştırmak, halkı
devrimci savaşın içine çekmek zo-
runludur. Zorunluluktan da öte her
geçen gün aciliyetini hissetiren bir
görevdir. 

Bütün alan, birim ve bölgelerde
devrimci görevlerimizi yerine getirip
getirmediğimizin en temel ölçütle-
rinden biri milisleri yaratmak ve ge-
liştirmektir. 

Milisler Halkın
Adaletinin
Yereldeki Temsilcisidir 

AKP iktidarı hırsızlığı, katletmeyi
meşrulaştırmıştır. Ülkeyi emperya-
listlere satmayı, ülkemizi kendisi gibi
işbirlikçilerin yatağı haline getirmeyi
meşrulaştırmıştır. İş cinayetlerinde
her gün işçiler ölmektedir. Ölümler
de kitlesel hale gelmiştir. Meclisten
birer ikişer geçirilen adına “Torba
Yasa” denen düzenlemelerle faşizm
kurumsallaştırılırken halkın aleyhine,
emperyalist ve yerli tekeller lehine
baskı ve sömürü ağırlaştırılmaktadır.
AKP iktidarı faşizmin özüne uygun
olarak her şeyiyle şiddet üretmektedir.
Devletin tüm kurumları, karakollar,
mahkemeler adaletsizlik üretmektedir. 

İşten atılanlar, iş güvencesi ol-
mayanlar, kölece çalışanlar, açlığa,
yoksulluğa mahkum edilenler, uyuş-
turucu çetelerinin, mafyanın hedefi
olanlar, hak ve özgürlük istemleri
polisin şiddetiyle karşılananlar… Kı-
sacası ulusal, inançsal, sınıfsal, de-
mokratik, sosyal her türlü hak talebi
devletin terörüyle bastırılanlar için
adalet yoktur bu ülkede. Adalet özlemi
ise çoktur. 

Tam da bu noktada milisler halkın
adaletinin temsilcisi olacaktır. Halkın
gözü, kulağı ve adalet kılıcı olacaktır. 

Milisler halkın adaletinin yerine
getirilmesinde halkı söz sahibi haline

“Kara Yüzler” - Çarlık Rusya’sı:

İşçilerin, köylülerin, askerlerin is-
yanlarını bastırmakta Çar'ın en önemli
araçlarından biri de, bizzat Çar polisi
tarafından örgütlendirilmiş olan silahlı
gruplardı. Halkın "Kara Yüzler" olarak
adlandırdığı bu gruplarda yer alan kişi-
lerin nitelikleri, halkın bu ölüm manga-
larına neden bu adı taktığını da gösteriyor. 

Grubun üyeleri arasında; subaylar,
toprak beyleri ve "sosyete" ailelerinin
çocukları, efendiye sadakatten başka
bir değerin farkında olmayan uşak ruhlu
kişiler, polisteki sabıkaları yüzünden
bu işe giren suçlular, iflas etmiş esnaf
ve zanaatkarlar, büyük şehirlerin zen-
ginliği karşısında eziklik duyan gece-
kondu proleterleri... vardı. Bir yandan
dincilikle, bir yandan boş milliyetçilik
yaygaraları ile bir araya getirilmiş olan
bir güruh. Bu güruh, bizzat Çarlık tara-
fından silahlandırılmış, her türlü serse-
rilik, ahlaksız lık yapmaları serbest bı-
rakılmış, buna karşı da devrimcilere ve
halka karşı her türlü katliamı gerçek-
leştirme görevi verilmiştir. 

Kara Yüzlerin sancağı, ya kutsal bir
ikon ya da Çar'ın heykelidir. Yürüyüş-
lerinde "Tanrı Çar’ı Korusun" marşını
söyleyen bu serseri çetelerin ırza geç-
meden, adam yaralamaya, katliama
kadar işledikleri tüm suçlar polis tara-
fından örtbas ediliyor ve bunların halka
korku salmaları için önleri tamamıyla
açılıyordu. Bu güruh, devrime kadar
Çarlık adına halka karşı suç işlemeye
devam etti. 

Yeni yerleri ele geçirme rüyasıyla
girilen savaşlardan peş peşe yenilgiler
alan Çarlık yönetimi, halkı daha fazla
soymaya girişti, boyun eğmeyen halklara
karşı daha büyük kıyımlar yaptı. Her
grevi, her isyanı Kazak askerleriyle,
polisiyle, ordusuyla zorla bastıran Çarlık,
bunların yetmediği yerde Kara Yüzler
çetelerini devreye soktu.

Sivil-Faşist Çeteler
Gerçeği Karşısında

Halk da Kendi
Örgütlü-Silahlı Gücünü

Çıkarmalıdır
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getiren bir araçtır aynı zamanda. Artık
halk kendi adaletini doğrudan kendisi
düşmanlarına ve mücadelede önüne çı-
kanlara karşı tereddütsüz ve anında uy-
gulama olanağına kavuşacaktır. Kimin
ne cezaya çarptırılacağına kendi birim,
alan ve bölgelerinde emekçi halk karar
verdiği oranda, yeni bir adalete olan
inanç gelişip güçlenecektir. Oligarşinin
adaletsizliği karşısında halkın adaletinin
kurumsallaşmasını gelişip yaygınlaşmasını
sağlayacaktır. 

Bu anlamda milislerin devrimci şid-
deti oligarşinin adaletsizliği karşısında
halkın adaletini yaratmakla kalmaz
aynı zamanda halka adaletin nasıl sağ-
lanacağının da yolunu gösterir. 

Halka karşı işlenen hiçbir suçun ce-
zasız kalmayacağının gösterilmesi dev-
rimci mücadeleye, halkın devrimci şid-
detine duyulan güveni büyüterek halkın
mücadeleye katılımının da zeminini bü-
yütecektir. Halka zarar verenlerin suçla-
rıyla orantılı cezalar da halktaki güveni
giderek pekiştirecektir. Milis halka kendi
adalet duygusunu tattıracak güç ol-
malıdır. Halk kendi adaletini milislerde
bulmalıdır. 

Faşizmin başlıca üç silahı vardır: Te-
rör, yalan ve demagoji. Bu anlamda
oligarşinin yönteminin özü her zaman
baskı, terör, tehdit ve gözdağıdır. Aldatma,
hile, satın alma ve ahlaksızlıktır. 

Halkın adaletinin uygulayıcılarından
olarak milislerin silahı ise; halkın adale-
tinin şaşmazlığı ve hassaslığı, halk düş-
manlarıyla uzlaşmamak ve halka karşı
her koşulda açık olmaktır. 

Devrimcilerin adaleti somut ölçülere
dayanır. Yargılanan suçuna göre ceza
alır. Bu genel ilkeleridir. Devrimci adaletin
uygulanmasında şiddet temel yöntem ol-
makla birlikte tek yöntem değildir. Her
engele şiddetle saldırılacaktır diye bir
anlayışları da yoktur. Elbette halka karşı
işlenen suçların bir karşılığı olmalıdır.
Olacaktır. Ancak asıl amaç hedefi tümüyle
tecrit etmek, zararsız hale getirmek yani
mücadelenin önünde engel olmaktan çı-
kartmaktır. 

Sürecek 

Sonraki Sayıda: Milisler Her Alan ve
Bölgenin Kendi Özgünlüğüne Göre Bi-
çimlenecektir

MSGSÜ Fındıklı Kampüsü'nde
14 Ekim'de Dev-Genç’in 45. yıl kut-
lamaları dâhilinde düzenlenen “Ada-
let” paneline katılan Halkın Mühen-
dis Mimarları, Dev-Genç’in şanlı
tarihini selamlayarak konuşmaya
başladı. Konuşma boyunca bilimin
tekniğin, burjuvazi tarafından halkları
daha da yoksullaştırmak, köleleş-
tirmek için kullanıldığı anlatıldı.
Buna karşılık halkın ihtiyaçları doğ-
rultusunda örgütlenen halk için mü-
hendislik-mimarlık pratikleri pay-
laşıldı. Çözümün mühendis mimar
meclislerinde çözülebileceği anlatıldı.
Konuşma, 2. Eda Yüksel Halk İçin
Bilim Halk İçin Mühendislik Mi-
marlık Uluslararası Sempozyumu'na
çağrı yapılarak bitirildi.

Mühendis Mimar
Meclislerinde
Örgütlenelim

31 Ekim 1-2 Kasım tarihlerinde
Küçükarmutlu’da düzenlenecek olan
sempozyumun üniversitelerdeki çağ-
rılarına başlandı. 15 Ekim'de Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fındıklı Kampüsü’nde, 150 adet
sempozyum çağrı afişi yapıldı ve
400 adet bildiri dağıtıldı. Mimarlık
Fakültesi’ndeki, Mimarlık, Şehir
Bölge Planlama ve İç Mimarlık bö-
lümlerindeki akademisyenler tek tek
gezilerek sempozyum programının
da olduğu broşürlerden 25 adet da-
ğıtıldı. Akademisyenlerle, Mühendis
Mimar Meclislerinde örgütlenmenin
gerekliliği üzerine sohbet edildi. Bo-
monti Kampüsü’nde 20 adet afiş
yapılarak Fen-Edebiyat Fakültesi

öğrencileri sem-
pozyuma ve Mü-
hendis Mimar
Meclislerinde ör-
gütlenmeye çağ-
rıldı.

Halkın Mü-
hendis Mimarları
17 Ekim Cuma
günü Kadir Has
Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi
ile Doğa ve Mü-
hendislik Fakül-
telerindeki akademisyenleri gezerek
kendilerini ve projelerini tanıttılar.
Ayrıca 31 Ekim 1-2 Kasım tarihlerinde
Küçükarmutlu’da düzenleyecekleri
2. Uluslararası Eda Yüksel Sempoz-
yumu’na çağrıda bulundular.

Mühendis mimarlar, 18 Ekim
günü Avcılar’da, sempozyumunun
duyurusu için 1000 adet bildiri da-
ğıttılar. Havanın yağmurlu olmasına
rağmen ilginin yoğun olduğu bildiri
dağıtımında inşaat mühendisi ve mi-
marlık öğrencisi meslektaşları ile
tanışarak sempozyum davetinde bu-
lundular ve Mühendis Mimar Mecl-
islerinde örgütlenmeye çağırdılar.

Halkın Mühendis
Mimarları Piknikte
Buluştu

Halkın Mühendis Mimarlarının
artık gelenekselleştirdiği ve her yıl
düzenlediği dayanışma pikniği 19
Ekim’de yapıldı. İstanbul Bahçeköy
Bentler mevkiinde 60 kişinin katılı-
mıyla gerçekleşti.

Halkın Mühendis Mimarları Halk İçin Mühendislik
Mimarlık Pratiklerini Meclis ve Sempozyum

Çalışmalarıyla Halkla Buluşturuyor

Taksim

HMM Piknik
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Marmara Bölgesi'nde '80 öncesi
faşistlerin barınamadığı yerlerden
biri de Bursa'dır. En başından beri
kararlı, kesintisiz anti-faşist müca-
deleyle, gelişmeye çalışan sivil faşist
hareket etkisiz hale getirilmiştir. Ör-
neğin Bursa'nın Kemerçeşme Ma-
hallesi’ndeki sivil faşist işgalin kı-
rılması doğrultusunda başlatılan ça-
lışmalar çerçevesinde ÜGD'nin bir
kaç kez tarandığı, sivil faşistlere yö-
nelik cezalandırmalar yapıldığı halde
1979'un ilk aylarına kadar henüz
faşist işgal kırılamamıştı. Bursa'nın
çeşitli bölgelerinden ve çevresindeki
esnaftan sınırlı da olsa destek alarak
tutunmaya çalışan faşistleri bölgeden
atmak için eylemler düşünülmektey-
di.

Sivil faşist harekete yönelik ger-
çekleştirilen devrimci şiddet eylemleri
ve faşistlerin etkinliklerinin her geçen
gün azalması esnafa da cesaret vermiş,
o güne kadar verdikleri "haraç"ı da
vermez olmuşlardı. Bu durumu ka-
bullenemeyen faşistler ise saldırgan-
lıklarını daha da artırdılar. Bu noktada
mahalle halkı Devrimci Sol'a şika-
yetlerde bulunmaya başladı. Devrimci
Sol ile halk arasında güçlü bağların
kurulmasından rahatsız olan faşistler,
Devrimci Sol'un prestijini sarsmak
için devrimci ve ilericilerin gidip
geldiği bir kahvehaneyi taramış, dini
bir gün olan mevlüt gecesinde bir
başka kahvehaneyi tarayarak "ko-
münistler"in üzerine atmaya çalış-
mışlar, kahvehanenin taranacağından
haberi olan ama çıkmakta geciken
bir başka faşisti yaraladıkları için,
yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardır.
Yine bir başka yerde Devrimci Sol
adına kahvehane basıp içeridekileri
yere yatırarak aramak istemişlerdir.
Ancak bu kontra sahtekarlıklarına
kendilerinden başka kimse inanma-
mıştır. Bölgede Devrimci Sol örgüt-
lenmesinin halk ile kurduğu ilişkiler
ve gerçekleştirdiği eylemliliklerle
halka güven vermesi bu tür sahte-

karlıkların açığa çıkmasının en önemli
nedenidir. 

Devrimci Sol’cular Faşistlerin
azalan gücü ve etkinliğine son darbeyi
vurmak üzere faaliyetlerini yoğun-
laştırmıştır. Bursa'nın Yeşilyayla Ma-
hallesi’nden başlayıp Elmasbahçe,
Selamet, Çınar, Kemerçeşme, Fatih,
Çirişhane, Soğanlıköy'e uzanan hattın
kesilmesi gerekmektedir. Bunun sağ-
lanabilmesi için bu yolda değişik za-
manlarda pusular kurulmuş ve bu
hattı onlar açısından riskli hale ge-
tirmek için devriyeler çıkarılmıştır.
Silahlı nöbetler bu hatta tutulmaya
başlanmıştır. Daha önceki nöbet de-
netimi de artırılarak eskisinden daha
fazla insan seferber edilmiş, devrim-
ci-demokrat halktan insanların gidip
geldiği yerlerin güvenliği alınmıştır.

Bursa'da hedef nettir. Bir tek faşist
kalmayıncaya kadar eylemler yoğun-
laştırılacaktır. O yüzden daha cüretkar
eylemler örgütlenmeye başlanmıştır.
Faşist odaklara karşı daha cüretkar
eylemlere girişilmesi düşüncesiyle o
güne kadar oluşan statülerin hiç birisi
tanımayarak ÜGD binası bir kaç kez
Devrimci Sol yazılarıyla donatıldı.
Bu yazılamaların bazısında bina ta-
ranıp uzaklaşılır. Binanın on-yirmi
metre altında ve üstünde yol kesilerek
kimlik kontrolü yapılır. Esnaf ve
çevre halkına faşistlerin buradan atı-
lacakları, saldırı ve rahatsızlıkların
yakında biteceği hatırlatılır. Bu ey-
lemler faşistleri şaşırtır. Binalarını
dahi koruyamaz olurlar. Faşistlerdeki
psikolojik çöküntü, devrimci-demo-
krat çevrede coşku yaratır. Son olarak
Devrimci Sol'un bir bildirisi faşistlerin
yoğun olarak bulunduğu ÜGD ki-
taplığına da girilerek dağıtılır.

Bu eylem şöyle gerçekleştirilir;
Bildiri dağıtmak için önce silahlı iki
kişi ÜGD binasına girer. İçeride bu-
lunan 30 kadar faşist, yüzleri maskeli
ve silahlı iki Devrimci Sol'cuyu kar-
şılarında görünce adeta şok yaşarlar.
Silahlı iki Devrimci Sol'cunun hemen
peşinden iki Devrimci Sol'cu daha

girer içeriye. Bu devrimcilerin elle-
rinde dağıtılacak Devrimci Sol bil-
dirileri vardır. Bildiri dağıtılmaya
başlanır. Bildiri verilen ilk faşist bil-
dirinin altındaki Devrimci Sol imza-
sını görür görmez elini en yakın san-
dalyeye atıp adeta ölü gibi oturmuş,
sonucu beklemeye başlamıştır. Di-
ğerleri de bildiriyi aldıkça önce bil-
diriye sonra içeride bulunan Devrimci
Sol'culara bakmaya başlamışlardır.Fa-
şistlere yönelik yapılan konuşmada,
Kemerçeşme'de faşistlere yer olma-
dığı, sonlarının geldiği, artık halka
zarar veremeyecekleri, yüksek sesle
anlatılır. Faşistlerden çıt çıkmamak-
tadır. Bu sürede aynı zamanda çevrede
de bildiri dağıtılmaktadır. Mahalle
tamamen denetim altına alınmıştır.
Ayrıca mahalle muhtarı olan bir fa-
şistin kahvehanesinde de bildiri da-
ğıtılması devrimcilerin prestijini yük-
seltmiştir. Artık Bursa'da Devrimci
Sol sözü dinlenir, güvenilir bir örgüt
durumundadır.

1979 başlarında bölgenin hemen
tamamında faşistlerin denetimi söz
konusuyken, '79 ortalarında faşistlerin
çok dar bir alana sıkışmaları, Devrimci
Sol'un anti-faşist mücadeleyi aktif
olarak yürütmesinin ürünüdür. Faşist
örgütlenmenin Kuruçeşme’deki ka-
lıntılarını temizlemek için son bir
darbe vurma kararı alınır. Geçmişten
beri yapıla gelen silahla tarama, tahrip
etme, duvarlarına yazı yazma gibi
eylemlerin sonucunda ÜGD binasının
yakılmasıyla sonuçlandırılır.

Ertesi gün ÜGD binasının o halini
gören ve duyan halktan insanlar "bu
iş burada bitti" demekten kendilerini
alamazlar. Nitekim bir süre sonra
ÜGD binası tuhafiye dükkanı olarak
açılmıştır.

Faşistlerin Bursa'daki örgütlen-
meleri devrimci şiddet eylemleriyle
teker teker dağıtılmaya devam edil-
mektedir. Devrimci Sol'un eylemleri,
örgütlenme faaliyetleri kesintisiz sür-
mektedir. Şehreküstü, Bursa'daki üst
düzey MHP'lilerin dükkanlarıyla ku-

Faşist Teröre Karşı 
Devrimci Mücadele BURSA
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rumlaşmaya çalıştıkları bir yerdir.
Aynı zamanda MHP binasının da bu
semtte bulunması, bu semtin sivil fa-
şistler ve devlet tarafından özel bir
korumaya alınmasına neden olmuştur.
Bu semtte dükkanı bulunan MHP il
yönetiminden, faşist Halil Sivri, Dev-
rimci Sol tarafından hedef olarak se-
çilir. Faşistler tarafından güvenilir
diye seçilen bu mekanda eylem ya-
pılması, faşist saflarda panik yaratırken
devrimcilerin prestijinin artmasını
sağlayacaktı. Bu eylem aynı zamanda
Maraş Katliamı’nın hesabını sormak
için yapılacaktı. Daha önce bu iş yeri
basılmış, Halil Sivri'nin yakını olan
bir faşist cezalandırılmıştı. '80 yazında
eylem tüm zorluklara karşın gerçek-
leştirilir. Eylem, işyerinin çok kalabalık
olmasından dolayı bir kaç kez ertelenir.
Eylem gerçekleştirildiği zaman içeride
Halil Sivri'den başka faşistlerde vardır.
Savaşçıların üstüne atlayıp engellemek
isteyen Halil Sivri'nin koruma görevlisi
faşist bekçi ve Mudanya MHP ilçe
yöneticisi ölür. Halil Sivri yaralı olarak
kurtulur. Bunun yanında, üç faşist
daha ağır yaralı olarak kurtulur. Eylem,
Bursa'da düşmana korku, dosta büyük
bir güven verir. Etkisiz kalan faşistler
yerine artık devlet müdahale etmek
zorunda kalır.

Devlet Baskı ve Terörünü
Artırıyor Devrimci
Mücadele Yok Edilemiyor 

Bursa'da 1980 Şubat ayı sonunda,
oligarşi yükselen devrimci mücadaleyi
durdurabilmek amacıyla, devrimciler,
ilericiler ve tüm halk üzerinde yoğun
bir saldırıya geçti. Devrimcilerden
başka bir çok sıradan insan da gözaltına
alındı. Odalarda, Bursa Tüm-Der'de,
sendikalarda polis terör estirdi. Hemen
hemen tüm mahallelere giren polis
semtlerde bulunan kahveleri ve evleri
bastı. Bunların tümü topyekün bir sal-
dırı biçimindeydi. Tüm devrimcilerin
ve ilericilerin pasifize edilmesi, etki-
sizleştirilmesine yönelik devlet terö-
rüydü. Bu saldırı planı uyarınca ge-
nellikle sendika yönetimindeki işçiler
de "gizli örgüt" sanığı olarak gözaltına
alındı. 20'yi aşkın devrimci tutuklandı.
İşkenceler İstanbul 1. Şube'de devam
etti. Gözaltı süresinin 15 gün olmasına
karşın devrimciler 1 ay kadar işken-
cehanelerde tutuldu.

Bu saldırılar ülke genelinde sür-
mekteydi. 1980 yazında Devrimci
Sol, ülke genelinde, işkencelere ve
faşist teröre karşı mücadele kampan-
yasını örgütler. Bursa'da bu kampanya
içinde yerini alır. 

Bir süre önce Devrimci Sol'a karşı
sürdürülen operasyonlar ve bazı tu-
tuklamalardan dolayı polis, "Artık
Devrimci Sol Bitti" diyordu. Bunun
böyle olmadığını, kesintisiz sürdürülen
mücadeleyle ve özellikle kampanya
süresi içinde herkes tarafından çok
açık bir biçimde görüldü. Eylem çiz-
gisinin yükseltilerek sürdürülmesi kar-
şısında polis ne yapacağını şaşırmıştı.

Kampanya süresince Bursa'da ya-
pılan devrimci şiddet eylemleri ve
cezalandırmalardan bazıları şunlardır;
Yeşilyayla'da faşist bir diş teknisyeni
cezalandırıldı. Işıklar Polis Karakolu
basılarak nöbetçi bekçi etkisiz hale
getirilip, silahı alındıktan sonra ka-
rakol bombalandı.Ayrıca bir polis
noktası da tahrip edildi. Ve semtler
geçmişte olduğu gibi faşist artıklardan
temizlenmeye devam edildi. Örneğin,
Alacahırka ÜGD binası kurşunlanmış
ve aynı yerdeki faşist muhtarlık bom-
balanmıştır. Çınar'da faşistlerin manav
ve terzi dükkanları bombalanmış ve
kurşunlanmıştır. Zafer, Kemerçeşme,
Selamet, Yeşilova, Yeşilyayla, Mol-
laarap mahallelerinde lastikler yakı-
larak yollar kesilmiş ve meşaleli gös-
teriler yapılmıştır. Devrimci Sol'un
Haziran-Temmuz aylarında Bursa'da
devrimci şiddet eylemleri devam etti. 

Gazi Halk Meclisi: Mahallemizde
Gerici Eğitime İzin Vermeyeceğiz!

Gazi Mahallesi’nde Şair Abay Konanbay Lisesi'nin arka ta-
rafına yapılan okulun imam hatip ortaokulu olarak eğitime baş-
lamasının ardından Gazi Halk Meclisi, 21 Ekim'de okul önünde
eylem yaptı. İmam hatip ortaokulunun, mahallede yetersiz
sayıda bulunan normal örgün eğitime dönüştürülmesi için imza
kampanyasına başlayacaklarını dile getirdiler. AKP’nin, ma-
hallelerini gericileştirmeye çalışmasına izin vermeyeceklerini
söyleyen Gazi Halk Meclisi sözcüsü; “Bu okul normal örgün
eğitime dönüştürülene dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazi
Halk Meclisi olarak imza kampanyası başlatıyoruz” diye konuştu. 

Grup Yorum Elazığ'a Geliyor! 
Elazığ´da Yozlaşmaya ve Emperyalist Sal-

dırganlığa Karşı Grup Yorum Konseri çalışmaları
büyük bir coşkuyla devam ediyor. 17-18-19
Ekim günleri Yıldızbağları, Fevzi Çakmak Ma-
halleleri ve Hozat Garajında esnaflar gezilerek
konsere çağrı yapıldı. Esnafların dükkan camlarına
konser afişleri asıldı. Araçla sesli duyuru yapılması
için kayıt hazırlandı. Dersim'in Çemişgezek,
Pertek ilçelerine ve Elazığ Merkez hatlarda
çalışan araçların camlarına afişler asıldı. 25
Ekim'de Elazığ-Atapark'ta yapılacak konserin
çalışmaları son güne kadar devam edecek.
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Adı Semiran'dı. Kürt kızıydı.
Evin tek kızıydı. Onun için nazlı,
bir dediği iki olmamıştı hiç. Her is-
tediği olmuştu. Yıldızları da almak
istiyordu; ama başaramıyordu. Her
gece yıldızları tutmaya onlara ulaş-
maya çalışırmış...

Adı Tülay'dı. Türk kızıydı. Yoksul
bir ailenin kızıydı. Mahallenin so-
kaklarında oyunlar oynayarak bü-
yümüştü. Arkadaşlarıyla oyun oy-
namaktan eve hep geç gidermiş. Ar-
kadaşlarıyla hep yıldızlarla konuşma
oyunu oynarmış.

Adı Yusuf'tu. Arap halkının çocu-
ğuydu. Çok çalışkan, hareketli ve ha-
yalleri büyük idi. Yaşı küçük; ama aklı
büyük idi. Bilime meraklı idi. Bilime
merak, başına çok iş açmış, ölümden
dönmesine neden olmuştur. Hayalle-
rinden biri yıldızlara ulaşmaktı.

Anadolu topraklarının yetiştirdiği
üç çocuktular. Hayallerinin peşinde
koşarak büyüdüler. Tanımıyorlardı
birbirlerini; ama üçü aynı hayalin
peşindeydiler. Yıldızlara ulaşmak...
Bu hayaller ile ilkokul, ortaokul ve
liseyi bitirdiler. Bu hayaller ile üni-
versiteyi kazanıp başka başka mem-
leketlere okumaya gittiler.

Bu üç çocuk, aynı semtte büyü-
melerine rağmen birbirlerini hiç gör-
memiş, tanımamışlardı. Ayrı ayrı yer-
leri kazandılar ama küçük yıldızlara
ulaşma isteğinden vazgeçmediler.
Hep bir arayış içindeydiler.

Yusuf, Diyarbakır'ı kazanıp gitti-
ğinde yıldızını bulmuş gibiydi. İçi
kıpır kıpırdı bu yüzden... Bulduğu
yıldızın adı Refik'ti. Semiran ve
Tülay da üniversiteyi kazanıp gittiler
ve her ikisi de yıldızlarına ulaşmış
gibiydiler. Yıldızlarının adı Uğur'du.
Onların da içi kıpır kıpırdı. Yusuf,
Semiran ve Tülay yıldızlara ulaşma
hayallerine ulaşıyorlardı. Yıldızları
onların yeniden doğmaları oldu. Oku-
dular, soruşturdular, tanıdılar, öğren-
diler. Sonrasında sevdiler, bağlandılar

ve hesap sorma isteği ile
doldular.

Refik, halkı ve vatanı
uğruna işkencelerde kat-
ledilirken ser verip sır ver-
memenin yıldızı oldu. Se-
lim, Havva ve Hüseyin
ile katledilen Refik, Yu-
suf'un yıldızıydı. Uğur ise
kızılbantlı yıldızı ile Se-
miran ve Tülay'ın yıldızı
oldu. Uğur ve Refik, bu üç çocuğu
tanıştıran yıldızlar olmuşlardı. Küçük
ailelerinde yaşamadıkları, paylaşım-
larla, değerleri paylaşır yaşar oldular.
Kendilerini bir anda derya deniz olan
bir ailenin içinde buldular. Çünkü
Uğur ve Refik onlara yol gösteri-
yorlardı. Uğur ve Refik'in gücüyle
birbirlerine öyle bağlandılar ki bir-
birlerinden kopmaz oldular.

Bir gün Yusuf, Semiran ve Tülay,
kendi evlerine geldi. Damlarının üs-
tünde olan asma ağacının altında
oturup saatlerce sohbet ettiler. Soh-
betlerinde üçü de gökyüzüne bakı-
yorlardı. Şimdi gördükleri yıldızlar,
onlar için bir rehber, bir rotaydı artık.
Hayallerinin nasıl gerçekleştiğini ve
artık kendilerinin nasıl birer yıldız
olabileceklerini konuşuyorlardı.

Vatan nedir, halk nedir, kimdir,
sömürücü sınıflar, savaşlar, zaferler,
bedeller... Yıldız olmanın gerekleri...
Konuştukça coşuyorlar, sevginin ger-
çek anlamını hissediyorlardı. Ko-
nuştukça Refik görünüyor, gökyü-
zünde Selim görünüyor ve ışık gibi
aydınlatıyordu yüreklerini ve geceyi.
Sarıp sarmalıyor üçünü de bu ışık.

Yıldızlara tutunmuş büyük bir
huzur ve coşku ile gidiyorlardı. Ar-
kalarına hiç bakmıyorlardı. Çünkü
yeni bir dünyanın kapıları açılıyordu
kendilerine. Gelecekte kendilerinin
de bir yıldız olacağı serüvene koşu-
yorlardı. Kendileri gibi yüzlerce se-
rüvencinin olduğu kervana katıldılar.
Uzun, zorlu ama onurlu bir yola çı-
kıyordu kervan. Yükü ağırdı kervanın
ve halkının sevgisiyle dolu yürekleri
taşıyacaktı.

20 Ekim 2000'de devletin F tipi
zulmüne karşı başlayan Ölüm Oru-
cuyla kendilerini savunacak, beden-

lerinden başka silahı olmayan tut-
sakların eylemi başlıyordu.

Yusuf, Tülay ve Semiran; adaletli,
onurlu, eşit bir dünya için özgür bir
vatanı ve özgür bir halkı yaratmak
ve en önemlisi hayallerine kavuşmak
için çıktıkları yolda tutsak düştüler.
Biliyorlardı, bu hayalin bir bedeli
vardı. Ve o bedeli ödemek onların
payına düşmüştü. Bakıyorlardı ker-
vandaki diğer yıldızlara, her biri
yarış halindeydi. Herkes "önce ben"
diyordu. "Bir canım var, halkıma
feda olsun" diyorlardı. Bedenleri
meşaleye dönüyordu, yıkılmıyordu,
diri diri yakılıyor, teslim olmuyor-
lardı... Düşmanı şaşırtan, Anadolu
ve dünya tarihine kanla yazılan bu
irade neydi? Nasıldı, nereden alıyordu
gücünü?

Yusuf, Tülay ve Semiran fiziki
olarak görmüyorlardı birbirlerini; an-
cak yürekleri görüyor, hissediyor,
aynı inanç ve gururla çarpıyordu.
Onlar birlikte büyümüş, birlikte yola
çıkmış, birlikte hayaller kurmuşlardı.
Refik, Selim, Uğur... Onlara göz
kırpmışlardı, asma ağacının altında
oturdukları o gece. "Görüşeceğiz"
demişlerdi o gece...

Vakit gelmişti artık yıldızlarına
kavuşmaya. Yusuf ve Tülay içeride
kuşandıkları alın bandıyla. Semiran
ise dışarıda kuşandığı inancıyla bom-
ba olup patladılar F tipi zulmün bey-
ninde.

Üç küçük yıldızdı onlar. Hep
yıldız olma hayalleriyle büyüdüler.
Onlar asma ağacının altında oturmaya
başlayan küçük Yusuflar'ın yıldızı
oldular şimdi. Küçük Yusuflar, Tü-
laylar, Semiranlar, Uğurlar onların
ışığında büyüyor, onların hayallerini
büyütüyorlar.

Üç Yıldızın Hayali
BU HALK BU VATAN BİZİM

KAHROLSUN EMPERYALİZM
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Burjuvazi sanat ve sanatçı diyerek biçim olarak
farklı olsalar da, öz olarak aynı pek çok ucubeyi sanat
diye karşımıza çıkarıyor. Öyle ki halkın sanatla, sanatçıyla
hiç bağı yokmuş gibi. Halkımız müzikten halk oyunla-
rından, sanattan anlamaz izlenimi yaratılıyor. 

Anadolu toprakları ise bunun tersini anlatıyor. Hal-
kımız yazılı olmasa da sözle müzikle anlatmış duygularını,
tiyatronun bir biçimi olan seyirlik oyunlarıyla simge-
leştirmiştir yaratıklarını. Aşıkları, dengbejleri vardır
topraklarımızın. Yaşadıklarını, sorunlarını... bağlamasıyla
diyar diyar anlatır. Anadolu sanatı ve sanatçıyı bilir. Bu
yüzden türkülerimiz, halaylarımız seyirlik oyunlarımız,
Hacivat'la Karagözümüz vardır. Burjuvazi her alanda
saldırdığı gibi sanat alanında da saldırıyor. İlk yaptığı
halkı edilgen hale getirmek, ikinci ise kendi yoz kültürünü
yaymaktır. Bizim de sanatı ve sanatçımızı korumak
adına iki sorumluluğumuz var. 

Birincisi müziğimizi geliştirmek ve yetkinleştirmek.
1987'den bu yana halkı ve yaşadığı sorunları dile  getiren
bir grubumuz var. Dünyada böylesine uzun-soluklu,
gündemi yakalayan devrimci bir müzik grubu gösterilecek
nadir örnekler arasındadır. Bunun temeli ise halkımızın
ve topraklarımızın yaşadığı acılardır. Bu acılara derman
olacak olan ideolojimiz ve örgütlülüğümüz Grup Yo-
rum'un sanatını örnek haline getirir. Devrim isteğini
halkımızın acılarını, öfkelerini, kinlerini dile getiren
müziklerle de büyütüyoruz. Anadolu topraklarının
yaşadığ, acılar ve ezilmişlik müziğimizin nasıl olması
gerektiğini gösteriyor. Topraklarımızın yazdığı destanlar,

yarattığı gelenekler bizim sanatımızda yer alıyor. Sanatı
müziği halktan ve sınıflardan ayrı düşünemeyiz. 

Yazar ve sanatçılar  günlük olayları yoğunlaştırırlar,
bu olayların bağrındaki gelişmeleri ve mücadeleleri ör-
nekleştirir ve kitleleri uyandıran, coşkuyla tutuşturan
ve onların çevrelerini değiştirmek üzere birleşmeye ve
mücadeleye yönelten eserler yaratılır. Sanatta ve müzikte;
halklar sorunlarını ve sorunlarının çözümünü mücadele
ile olduğu anlamalı. Bizim müzikte gelişmemiz ve yet-
kinleşmemiz de bu sayede olacaktır. Halkı ne kadar bi-
linçlendiriyor ve sorunlarının temelini ne kadar görüyor
sanatımız? Bu bizim müziğimizin yekinleşip geliştiğinin
bir ölçüsü olacaktır. Aydın olmanın ölçütü de; halka so-
runlarının çözümünü, coşkusunu vermesidir. Günümüzün
aydınları için bizim ülkemizde de Pir Sultanlar, Ruhi
Sular, Yılmaz Güneyler örnektir. 

Sanatın ve sanatçının sorumluluğu bununla bitmiyor,
sanatın kirletilmisine ve dejenere edilmesine seyirci
kalmamalı; sinema adına sadece aşk filmleri, umutsuz-
çözümsüz insanların anlatılmasına tiyatro diye ahlak-
sızlıkların sergilenmesine seyirci kalınmamalı. Sanat
halkın değerleri içindeyse değerlidir. Onlar galalara,
büyük bololara gerek kalmadan yayılır. Sadece üretime
halkı, halkın değerlerini katmak yeterlidir. 

Sanatı ve sanatçıyı burjuvaziden korumanın tek yolu
da budur. Burjuvazinin tüm saldırıları, yozlaştırma ve
çürütme saldırılarına karşı bir tek devrimci sanat durubilir.
Devrimci saflıkla ve temizlikle, halkın kültürüyle bir-
liktelikle sanatımıza sahip çıkar, korururuz. 

SANATIMIZDA HALKIMIZIN SESİ VAR

Kurşunlarınız
Bize İşlemez, Direniş

Türküleriyle ve
Sanatımızla Hep

Karşınızda Olacağız!
İdil Kültür Merkezi, polisin

saldırısıyla ilgili 19 Ekim'de açık-
lama yaptı. Açıklamada: "Okmey-
danı'nda polis, bu akşam Rojava'da
hayatını kaybeden Suphi Nejat
Ağırnaslı için yapılan anma yü-
rüyüşünü bahane ederek mahallede
terör estirdi. Kültür merkezimizin
camlarını, kapısını ve duvarlarını
boyalı plastik mermilerle taradı.
Polisin kültür merkezimize yönelik
saldırıları yeni değildir. Sanatı-
mızdan korktukları için saldırı-
yorlar.  Bu çabalar devrimci sanat
mücadelemize en ufak bir gölge
bile düşüremeyecektir" denildi.

Yozlaşmaya karşı halk kültürünü yaşatmak, dayanışmayı büyütmek
için; halk için müzik diyoruz.

Trakya Kültür Merkezi olarak müzik atölyemizde gitar ve bağlama çalışmalarımız
başlamıştır. Tüm halkımız davetlidir!

Gitar ve Bağlama çalışması günleri: Her Salı 18.00-20.00

Adres: Gazi Kemal Mahallesi Çarşı Sokak Numara-52
Babaeski/Kırklareli

İrtibat Tel: 0530 582 72 92 (Gazi Kemal Mahallesi Muhtarlığı Karşısı)

Eskişehir’de 19 Ekim‘de Grup
Yorum Korosu'nun yeni dönem ça-
lışmalarının başlangıcında bir kahvaltı
düzenlendi. Gültepe Kültür Daya-
nışma Derneği’nde düzenlenen kahv-
altıda İstanbul’dan gelen Grup Yorum
üyeleri ile Gün Kızıl müzik grubu
buluştu. Koro kayıtları ve yeni dönem
çalışmaları konuşuldu, daha sonra
mahalledeki Soma sergisi gezildi.

Duyuru

Daha Çok Biraraya Geleceğiz
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Bu hafta dünya deneylerinden ör-
neklerle halk örgütlülüklerini anlat-
maya devam edeceğiz.

Halk örgütlülüklerinin hedefi,
devrim sürecinde oynadıkları
roller, işlevleri değişebilir. 

Çünkü her örgütlülük o
ülkenin hatta o ülkede belki
bir bölgenin ya da alanın ih-
tiyacına göre biçimlenir. 

Dünya devrimleri bunun
çok zengin örnekleriyle do-
ludur

1930’larda Vietnam’da köylü-
lüğün temel sorunu topraktır. Mev-
cut topraklar sınırlı sayıda feodal
beyin, belli kişilerin elinde top-
lanmıştır. Bunun yanı sıra yüksek
vergileri, ürün fiyatlarının düşük-
lüğü ve benzeri etkenler köylüle-
rin memnuniyetsizliğini arttır-
mıştır. 

Bu süreçte Vietnam Komü-
nist Partisi köylüler arasında hız-
la örgütlenmeye başlar. Onları
kendi sorunları doğrultusunda
Köylü Çiftçi Komiteleri ve Öz Sa-
vunma Birimleri içinde örgütler. 

Eylül 1930’da köylülerin Nghe
Anh Eyaleti’nin başkentine doğ-
ru başlattıkları yürüyüş Fransız
uçaklarının bombardımanıyla kat-
liama dönüşür. 

Bu katliam üzerine Parti’nin
önderliğinde ayaklanan köylüler
denetimlerine geçirdikleri bölge-
lerde “Viet Sovyeti”ni kurarlar.
Vietnam’ın ilk devrimci iktidarı
olarak kabul edilen bu köylü sov-
yetlerinin programına baktığı-
mızda bunların sömürge yöneti-
minden zarar gören köylü ailele-
rine yardım etmek, hukukun üs-
tünlüğünde bir yönetim kurmak ve
halk maliyesi oluşturmak gibi he-
deflere sahip olduğunu görürüz. 

Bu dönemde
yine köylüler tara-
fından Halk Mah-
kemeleri kurulur.
1931 yılı ortalarına
kadar varlığını sür-
düren bu köylü sov-
yetleri Fransanın
ağır saldırıları kar-

şısında dağılırlar. Ancak Parti bu sü-
reçten köylülerin güvenini sağlayıp
güçlenerek çıkar. 
İleriye yönelik köylü kitleleriyle

köklü ilişkilerin kurulmasının to-

humları atılmış olur.
1936’da Fransa’da seçimleri Halk

Cephesi’nin kazanması sömürgesi
durumundaki Vietnam’da belli bir
demokratik ortam sağlar. 1937’de
Vietnam Komünist Partisi, yönlen-
diriciliği altındaki kitle örgütlerini ya-
sallaştırma kararı alır.

Sendikalar ve Köylü Birlikleri
Yardım ve Dostluk Derneklerine,
Komünist Gençlik Birliği Çin Hin-
di Demokratik Gençlik Birliği’ne,
Kızıl Yardım Derneği Halk Yardım
Derneği’ne dönüştürülerek legalleş-

tirilir. Bunlara anti faşist
olan herkesin katılması çağ-
rısı yapılır.

Hızlı bir kitleselleşme
sağlanır. Bu Parti’nin üye
sayısında büyük bir artışı da
beraberinde getirir.

Ancak bu ortam uzun
sürmez. Fransa’da Halk
Cephesi’nin iktidardan düş-

mesiyle Vietnam’da devrimci güçlere
yönelik saldırılar tekrar başlar. 

1939 yılı 2. Emperyalist Paylaşım
Savaşı’nın başlama yılıdır. Japonya
Fransa’nın sömürgesi Vietnam’a
göz diker ve saldırı hazırlıklarına baş-
lar. Bu durum karşısında demokra-
tik ortamda legalleştirilen halk ör-
gütlülükleri savaş koşullarına göre
yeniden biçimlendirilir.

Halk Örgütlülükleri
Düşmanın Silahının Geri
Tepmesine Neden Olur

Emperyalistler Vietnam’da “stra-
tejik köyler” kurmuşlardır.
İşgal altındaki Vietnam’da em-

peryalistler, gerillalarla köylülerin
ilişkisini kesmek, gerillaları destek-
siz bırakmak için küçük köyleri bel-
li merkezlerde toplayarak stratejik
köyleri oluşturdular. 

Stratejik köylerin etrafını teller-
le çevirdiler, çevresinde mayın tar-
laları oluşturdular, zırhlı araçlarla kö-
pekli devriyelerle bu köylerin etra-
fında önlemler aldılar.

Amaç gerillanın bu köylerle
ilişki kurmasını engellemekti. An-
cak tüm bu önlemlere rağmen gerilla
bu köylerle ilişki kurmayı başardı.

Ders: Halk Meclisleri

DÜNYA DENEYLERİ
VE SOMUT

KAZANIMLAR

GAZİ HALK MECLİSİ 

DENEYİMİNDEN...

“HELE BİR GÖRELİM...”

“Başlangıçta Halk Meclisi konusun-
da ben pek umutlu değildim. Bu kadar ça-
buk olabileceğini düşünmüyordum.”

“Mahallenin hepsinde Halk Meclisi-
ne karşı müthiş bir ilgi var. Öncelikle kim-
se inanmıyordu”

“Hele bir görelim diyenler vardı. Ya
da çok net söyleyenler 'yahu biz bunları
çok yaşadık ama bir şey çıkmadı, inşal-
lah siz yaparsınız' diye karşılayanlarda
oldu” (...)

Kafamızdaki şekiller, ideal örgütlü-
lükler, hep en ileri, “en devrimci”, “en ko-
münist” örgütlülüklerle büyümez müca-
dele. Sayısız ara aşamadan geçer. En ile-
ri olana varmak için alt basamakların yü-
rünmesini zorunlu kılar. 

Bunu atlayanlar “keskinlik” yapabi-
lirler ama halka önderlik  yapamazlar.
Gazi halkının Halk Meclislerini sahip-
lenmesi, devrimci politikada, önderlikte
bu halkanın yakalanmasının sonucudur.
Evet, taban örgütlenmelerinin önemi bu-
radaydı işte. Halk ancak kendisinin söz-
karar sahibi olacağı bir örgütlülükte ken-
di kaygılarını, korkularını atabilirdi.

Yürüyüş
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Stratejik köylerde oluşturulan örgüt-
lülüklerle düşman hakkında istihba-
rat elde ettiler. Örneğin kek satan yaş-
lı kadınlar, subayların ayakkabılarını
boyayan çocuklar, zorla askere alı-
narak üslerde çalıştırılan gençler is-
tihbarat toplama, düşmandan silah
alma, dışarıya ve köyler arasında
bağ kurmak için tünel kazmada ge-
rillalara yardımcı oldular. 

Halkın yardımıyla köylerin plan-
ları çıkarıldı, düşmanın uçaklarının,
silah depolarının, mayın tarlalarının
yerleri saptandı.

Vietnam halkı düşmanın en ağır
baskı ve terörü altındayken bile Ce-
naze Derneği, Domuz Kesme Derneği
gibi çeşitli isimler altında biraya gel-
di ve örgütlenmekten geri durmadı.

Bunlar görünüşte siyasal örgütler
gibi görünmüyorlardı ancak kurtuluş
mücadelesine destek veren halk ör-
gütlenmeleriydi.

İşgal Altındaki
Filistin’de
Halk Komiteleri
İsrail işgali altındaki topraklarda

Filistin halkının günlük yaşamını
sürdürmek, İsrail’in yaptırımlarına
direnmek ve İntifada’yı sürdürmek
için oluşturduğu örgütlenmeleri de ör-
nek gösterebiliriz.

Mesela İntifada’nın temelini oluş-
turan Halk Komiteleri 1985-1986
yıllarında kamplarda İsraillilerin sal-
dırılarına karşı korunmak için kuru-
lan basit örgütlenmelerle başlamıştır. 

“Başlangıçta bu komiteler altyapı
sorunlarını çözüyorlardı. Gençlerin
futbola karşı ilgileri değerlendirilerek,
futbol sahaları askeri-siyasi eğitim
alanlarına dönüştürüldü. Mezar, şehit
aileleri ziyareti, kültürel çalışmalar,
birlik ve dayanışma ruhunu güçlen-
diriyordu. Örgütlenme oturup güç-
lendikçe İsrail güçlerine ve karakol-
larına geceleri taşlı sopalı saldırılar dü-
zenleyerek, İsrail denetimini zayıf-
latmaktaydı. İsrail güçleri özel bir-
liklerle kampa girebiliyor fakat ör-
gütlenmeyi sekteye uğratamıyordu. 
İşte bu komiteler, Halk Komite-

lerinin temeli oldu. İNTİFADA öncesi
ve sonrasında da gelişerek kurtuluş

mücadelesinin altyapısını oluşturdu-
lar” (İntifada Dersleri)

Yine Filistin’de hayatın her ala-
nındaki ihtiyaçları karşılamak için
“Beslenme Komiteleri, İlk Yardım
Komiteleri, Ticaret Komiteleri, En-
formasyon Komiteleri, Destek Ko-
miteleri” gibi onlarca komite kurul-
muştur.

SOVYETLER
Devrim mücadelesi yıllarında

Rusya’da kurulmuş olan İşçi, Köylü,
Asker Sovyetleri de halk örgütlü-
lükleridir.

Sovyetler fabrikalardan ya da
köylerden başlayan taban örgütlen-
meleri üzerinde yükseldiler. Farklı si-
yasi eğilimleri içlerinde barındırı-
yorlardı ve demokratik bir işleyişe sa-
hiptiler. Sovyetler, Çarlık despotiz-
mine karşı mücadele amacıyla ku-
rulmuşlardı.

“Sovyet”in kelime anlamı; işçi, as-
ker ve köylü delegelerinden oluşan
kurul demekti.

Sovyetler 1917’de kurulmuş ol-
malarına rağmen ilk çıkış noktası
1905 ayaklanmasıydı. 1905 yılında
gerek partiler gerekse sendikalar iş-
çilerin mücadelesine önderlik et-
mekte yetersiz kalıyorlardı. İşçiler ör-
gütlenmedeki bu boşluğu doldur-
mak, grevlerini sürdürmek ve yürüt-
mek üzere kendi örgütlerini yani ilk
İşçi Sovyetleri’ni oluştur-
dular. Ancak 1905 Ayak-
lanması’nın yenilgiye uğ-
ramasıyla bu Sovyetler da-
ğıldılar.

1917 Şubat Devri-
mi’nden sonra ayaklan-
manın şehirlere hakim ol-
masıyla ilk Sovyet örgüt-
lenmeleri önce işçiler ara-
sında oluşmaya başladı.
İşçiler seçimlerle kendile-
rini temsil edecek ve top-
lanarak karar alacak dele-
gelerini seçiyordu. 

1917 Petersburg Sov-
yeti’nin en önemli özellik-
lerinden biri işçi ve asker
temsilcilerinin ortak bir
örgütlülüğü olmasıydı.
Daha sonra diğer bölge-
lerde de askeri birliklerde

yapılan seçimlerde askerler de Sov-
yetlere dahil edildi. Daha sonra İşçi
ve Asker Sovyetlerine Köylü Sov-
yetleri de eklendi.

Lenin, Sovyetler hakkında şöyle
diyor:

“Sovyetler, 1917 Eylül’ünden iti-
baren ilk olarak işçilerin ve köylüle-
rin silahlı gücünü sağlayan yeni bir
devlet aygıtı oluşturdular. Bu güç, eski
sürekli ordu gibi halktan kopmuş
değil, halka en sıkı biçimde bağlan-
mıştır. Askersel bakımdan bu güç, eski
zamanlardakilerle kıyaslanamayacak
kadar güçlüdür. Devrimci açıdan ye-
rine başkaca hiçbir şey alamaz. Da-
hası, bu aygıt, kitlelerle, halkın ço-
ğunluğuyla ilişki kurmaya olanak
sağlar; hem bu ilişki öylesine sıkı, öy-
lesine çözülmez, öylesine kolayca
denetlenebilir ve yenilenebilir ki eski
devlet aygıtında buna benzer hiçbir
şey bulunamaz. Bundan başka bu
aygıt seçimle meydana geldiğinden ve
bürokratik formaliteler olmaksızın
halkın isteğiyle yenilenebilir oldu-
ğundan tüm aygıtlardan çok daha
demokratiktir. Eğer devrimci sınıfla-
rın yaratıcı halk dehası, Sovyetleri ya-
ratmamış olsaydı, Rusya’da proleter
devrim gerçekleşemezdi.

Sevgili Okurlar; haftaya başka
bir konuda görüşmek üzere... Hoş-
cakalın...

Kamu Emekçileri Cephelilerin
Davasında Tarihi Bir Karar Alındı

Kamu Emekçileri Cepheliler'in (KEC) 19 Şubat
2013'te polis operasyonuyla tutuklanan memurların
İstanbul davasının 3. duruşması 15 Ekim'de görüldü.
Dava dosyasının Anayasaya aykırılık iddialarının in-
celenmek üzere Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na
gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, Anayasa
Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar da-
vanın geri bıraktırılmasına hükmetti. Sanıklar hak-
kındaki tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına
karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Mart 2015
gününe erteledi. Duruşmanın bitminde Çağlayan
Adliyesi C Kapısı önünde yapılan eylemde, KEC'li-
lerin avukatı Engin Gökoğlu bir açıklama yaptı. "Bu
mücadelenin hukuki ve sokak ayağının iyi işletil-
mesinin sonucunu aldıklarını belirtti. Karar bizim için
çok önemli ve sevindirici. Davayı takip edeceğiz." diye
konuştu. Engin Gökoğlu’nun ardından basın açıkla-
ması yapıldı. Eyleme 30 kişi katıldı.

26 Ekim
2014

Yürüyüş

Sayı: 440

41BİZİM DE KENDİ YASALARIMIZ VAR!



Soru 1: Bağımlı olmak ne
demektir?

Cevap: Bağımlılık, sözlük tanımı
olarak; bir kişinin, toplumun ya da
toplumsal grubun, siyasal, eko-
nomik, yaşamsal ihtiyaçlar bakı-
mından başka kişi, grup ya da top-
lumların güdümü ve yönetimi al-
tına girmesi anlamına gelir. Ba-
ğımsız olmak ise; kendi isteğine
göre davranmakta serbest olmak
olarak tanımlanır. Yani bağımlılık
öncelikle kişinin öz iradesini yi-
tirmesidir. Yaşamını olağan şe-
kilde sürdürebilmesi için bir mad-
deye, kişiye vs. ihtiyaç duyması,
muhtaç olmasıdır. Aynı zamanda
bağımlılık, insanın yaşamını eskisi
gibi sürdürememesi ve yaşam ni-
teliğinin düşmesine neden olan
bir durumdur.

Soru 2: Madde bağımlılığı
nedir? Kapitalist sistem
içerisinde farklı tür
bağımlılıklar var mıdır?

Cevap: Madde bağımlılığı; genellikle
uyuşturucu, keyif verici olan ve ba-
ğımlılık yaratıp kullanılmaması
durumunda insan vücudunda çok
çeşitli tepkilere yol açan, kulla-
nılmaya devam edilmesi duru-
munda ise insan sağlığını olumsuz
etkileyen doğal ya da sentetik
maddelere bağımlı olunmasıdır.
Bağımlılık yaratan bu maddelerin
en yaygın kullanılanı alkol ve si-
garadır. Alkol ve sigaranın ba-
ğımlılık etkilerinin uyuşturucu
maddelere göre daha hafif olma-
sı ve insan sağlığına tahribatı daha

uzun sürece yayılması ne-
deniyle, alkol ve sigara ba-
ğımlılığı çok fazla yaygın-
laşabilmiş ve diğer mad-
delere göre doğallaşmış,
meşruluk kazanmıştır. Ero-
in, kokain, esrar, sentetik
uyuşturucular, tiner, bali
gibi çok çeşitli bağımlılık
yaratan uyuşturucu madde-
ler bulunmaktadır. Kapita-
list sistem içerisinde madde

bağımlılığı dışında insan yaşamı-
nı olumsuz etkileyen çok sayıda
bağımlılık çeşitleri de mevcuttur.
Televizyon, dizi-film bağımlılı-
ğı, bilgisayar-video oyunu ba-
ğımlılığı, ''şans oyunları'' denilen
kumar bağımlılığı, alışveriş ba-
ğımlılığı gibi daha çoğaltabilece-
ğimiz pek çok madde bağımlılığı
kadar öne çıkmasa da bu tür ba-
ğımlılıklar da insanların hayatını
kimi zaman madde bağımlılığı
kadar olumsuz etkilemektedir. 

Soru 3: Bağımlılık
yaratan nedenler nelerdir?

Cevap: Bağımlılığın her türlüsünü ya-
ratan temel neden kapitalist sis-
temdir. Sömürü düzeni halkı her
geçen gün daha kötü şartlarda ya-
şamaya zorlar. İşsizlik, geçim sı-
kıntısı, barınma, eğitim, sağlık
gibi yüzlerce sorun içinde boğar
halkı. İkinci olarak da, insanları he-
defsiz, amaçsız, sıkıntı ve bunalım
içinde bireyler haline getirir.

Düzenin halka sunduğu bu olumsuz ya-
şam tablosundan kısa bir süreliği-
ne de olsa kopmak için yaratılan
sahte kapılardır bağımlılıklar. Ör-
neğin; alkol ve sigara sıkıntılardan
kurtulmak, rahatlamak adına tüke-
tilir. Televizyon, bilgisayar vb. ile
yaratılan sahte dünyalar insanları
gerçek yaşamından alıp götürür.
Hedefsiz, amaçsız, hak arama, bu-
nalımlı insanlar, ''alışveriş çılgınlı-
ğı'' gibi bağımlılıklara bırakır ken-
dini. Yine bu nedenlerden ötürü bir
uyuşturucu madde ile beynini uyuş-
turmak isteyebilir insanlar. Çürüme
ise başlı başına bağımlılıkların or-
taya çıktığı zemin oluyor. Düzen

çürürken halkı da kendisiyle birlikte
çürütmeye çalışmaktadır. Yozlaşma,
ahlaki dejenerasyon özellikle uyuş-
turucu gibi madde bağımlılıklarının
artmasına yol açıyor.

Soru 4: Bağımlılık
nasıl yayılır? 

Cevap: Bağımlılık düzen tarafından
iradi bir politika çerçevesinde ya-
yılır. Düzenin tüm kurumları bu
politikaya hizmet eder. İnsanlar,
televizyon, gazete-dergi, internet,
radyo... gibi bütün görsel, işitsel,
basılı iletişim araçları ile bağımlılık
oluşturan maddelere-ürünlere, alış-
kanlıklara yönlendirilir. Televiz-
yon, alışveriş...  türü bağımlılıklar
en fazla bu kanallardan beslenip
yayılmaktadır.

Madde bağımlılığı; özellikle uyuştu-
rucu bağımlılığı polisin denetimi
ve kontrolündeki çeteler ile, daha
çok da yoksul halkın yaşadığı
semtlerde yaygınlaştırılmaktadır.
Alkol ve sigara bağımlılığının ya-
yılması için tüm koşullar mevcut-
tur, rahatlıkla tüketime sunul-
maktadır. 

AKP iktidarı döneminde uyuşturucu
maddeye ulaşım da son derece ko-
laylaşmıştır. Bu durum, madde
bağımlılığında büyük patlamaya
yol açmıştır. 2009-2014 yılı arası
sadece esrar kullanımının 262 kat
artması bağımlılığın yayılma hı-
zına ilişkin çarpıcı bir örnektir.

Bağımlılık devlet eliyle yayılır, çün-
kü düzen bağımlı insanlar yarat-
mak ister. Bağımlı insan iradesini,
reflekslerini, duyarlılığını yitir-
miştir ya da zayıflamıştır. Tüm il-
gisi bağımlı olduğu maddeye yö-
nelmiş, o maddeye ulaşmak dı-
şında amacı kalmamış insandır. Bir
nevi beyni uyuşturulmuş, düşün-
cesi esir alınmış bu insanlar düzen
için en rahat yönetilecek insan-
lardır. Sömürü, baskı, adaletsizli-
ğe ses çıkarmak bir yana farkına
dahi varmazlar. Bu nedenle em-
peryalizm ve oligarşi her türlü
yol ve yöntemle bağımlılığı teşvik
eder, yayılması için iradi bir poli-
tika izler. 

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
Bağımlılık

Yürüyüş

26 Ekim
2014

Sayı: 440

ZULÜM VE TERÖR YASALARINI TANIMIYORUZ!42



Soru 5: Bağımlılık insan
yaşamını nasıl etkiler?

Cevap: Bağımlılıkların insanın beden
sağlığına, psikolojisine, sosyal ki-
şiliğine yönelik olumsuz etkileri
vardır. Örneğin, televizyon, bil-
gisayar başında uzun süre oturan
bağımlı insanlarda obeziteden,
ani ölümlere yol açan damar has-
talıklarına kadar birçok sağlık so-
rununun oluştuğu bilinir. Esas
olarak en ciddi sağlık sorunlarını
madde bağımlılıkları yaratmakta-
dır. Vücudun tamamına, bütün
organlara zarar verebilen bu zehirli
maddeler sayısız kalıcı ve ağır has-
talıklara yol açar. Kullanımının de-
vamında ise ölüm kaçınılmazdır.

Bağımlılıklar insan psikolojisine za-
rar verir ve asosyalleştirir. Du-
yarsızlık, tepkisizlik, edilgenleşme,
iradesizleşme, güvensizlik gibi
insan üzerinde en sık görülen so-
nuçları bağımlı insanın yaşamın-
da da bozulmalara yol açar. Aile-
si ve çevresiyle ilişkisi yıpranır.
Çevresindeki insanlara da zarar ve-
rir. Elbette ki kısa sürede yalnız-
laşması, istenmeyen kişi konu-
muna gelmesi kaçınılmazdır. Böy-
lelikle bağımlı insanın tüm sosyal
yaşamı çökmüş olur. Bağımlılık,
özellikle madde bağımlılığı zaman
içerisinde farklı sorunları da te-
tikler. Bağımlılık düzenin çürü-
mesine açılan kapıdır çünkü. Ba-
ğımlı insan ihtiyaç duyduğu mad-
deye ulaşmak için zamanla tüm
ekonomisini çökertir. Hırsızlık,
fuhuş, çetecilik batağına saplanma
bu koşullarda çok olası ve en sık
görülen durumdur. 

Soru 6: Devlet bağımlılıkla
mücadele eder mi?

Cevap: Devlet bağımlılığa karşı mü-
cadele etmez, sadece ediyormuş
gibi görünmek ister. AMATEM
gibi kuruluşların varlığı sadece bu
aldatmacayı güçlendirmek içindir.
Zaten bu kuruluşların sayısı ihti-
yacı karşılamaktan da çok uzaktır,
milyonlarca bağımlıya karşılık
sadece 26 tane AMATEM bulu-
nur. Bu kuruluşlar tüm izlenimi de
yitirmiştir, madde bağımlılarını
tedavi etmek yerine tekrardan
başlamasına vesile olan, uyuştu-
rucu satıcılarının mesken tuttuğu
yerler haline gelmiştir. Devlet
uyuşturucu çetelerini her zaman
teşvik etmiş, koruyup kollamıştır.
Ortaya çıkan tüm uyuşturucu çe-
telerinin polis ya da askere bağı ol-
duğu geçmişte tankların koruma-
sında askeri konvoylarla uyuştu-
rucu taşındığı dahi deşifre ol-
muştur. AKP milletvekili Dengir
Mir Mehmet Fırat'ın şirtekine ait
tırların uyuşturucu taşdığının or-
taya çıkması bugün de uyuşturu-
cu baronlarının meclis koltukla-
rında oturduğunu gösterir. 

Devlet bağımlılığa karşı mücadele
etmediği gibi devrimcilerin mü-
cadelesini de engellemeye çalışır.
En somut örneği, uyuşturucuya ve
yozlaşmaya karşı mücadele ettiği
için Halk Cephesi'nin basılan on-
larca kurumu, dava açılan, tutuk-
lanan yüzlerce üyesi, katledilen
Hasan Ferit Gedik ve Birol Kara-
su'dur.

Soru 7: Bağımlılıkla
mücadele görev midir?

Cevap: Bağımlılıkla mücadele, baş-
ta devrimciler olmak üzere tüm
halkın görevidir. Bağımlılığın ya-
yılması her yönüyle halkın yaşa-
mını tehdit eden bir sorundur.
Hem bağımlı olan insanlarımızın
yaşamı yok olur, hem de bağımlı
kişi halkın geri kalanına zarar ve-
rir. Madde bağımlılığı çeteleşme-
yi de beraberinde getirir, böylece
de halkın can ve mal güvenliği teh-
likeye girer. Yozlaşmayı yayar,

halk değerlerinin bozulmasına yol
açar. Duyarsızlık ve güvensizliğin
büyütülmesi gibi sonuçları, halkın
bölünüp parçalanmasına, sonuç
olarak da örgütsüzleşmesine neden
olur.  

Halk kendi geleceğini güvenceye al-
mak için, devrimciler de ciddi
bir örgütsüzleştirme, halkı çürüt-
me saldırısını geri püskürtmek
için, halkı çetelerin, düzenin eli-
ne bırakmamak için yozlaşmaya
ve bağımlılığa karşı mücadele et-
mek zorundadır.

Soru 8: Bağımlılıkta
kişinin-bireyin rolü nedir? 

Cevap: Bağımlılık yaratan alışkan-
lıklara, maddelere insanların yö-
nelmesi düzenin baskısı, özen-
dirmesi, yönlendirmesi sonucu
olsa da ilk başlamayı son tahlilde
kişinin iradesi belirlemektedir,
geriye kalanlar etkendir. İnsan
iradesine bağlı olarak başlayan
madde kullanımı kısa sürede ba-
ğımlılığın oluşmasıyla insanın
kontrolünden çıkmaktadır. Ve ar-
tık kullanımı sonlandırmak kişinin
iradesini aşmaktadır. Kimse bir
maddeye bağımlı olmak için, sağ-
lığının bozulması için başlamaz.
Ancak bu sonuçlar ortaya çıktı-
ğında iş işten geçmiş olmaktadır.
Çünkü bağımlılık insan idaresini
zayıflatır, parçalar. Bu nedenle
''ben bağımlı olmam'' gibi kör
güvenle hareket edenler hüsrana
uğramıştır. İradenin parçalanma-
sı bağımlılığın en ciddi sonuçla-
rındandır. Sadece bağımlılıkla sı-
nırlı değil yaşamının tamamında
kişiyi iradesiz, kendine güvensiz
bir insan haline getirir. 

Soru 9: Sosyal bir sorun
olarak bağımlılığın
temeli nedir?

Cevap: Bağımlılık tek başına tıbbi
açıdan ele alınmamalıdır, aynı
zamanda sosyal bir sorundur. Tam
da bu nedenle kurtulmak için sa-
dece tıbbi yöntemler yeterli gel-
memektedir. 

Düzenin halka yaşattığı sosyal bu-
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nalım, sorunlar, insanların sosyal etkinliğinin neredeyse
sıfıra indirilmesi; ev-iş, ev-okul vb. arası, sadece ya-
şam sorunlarıyla kuşatılmış asosyal bir hayatın daya-
tılması. İnsanların spor, kültür-sanat vb. sosyal akti-
vitelerden yoksun olması ve hatta birbirleri, aileleri ile
düzenli görüşme, zaman geçirme olanaklarından dahi
yoksun olması gibi sosyalleşmenin çok zayıf olduğu
bir yaşam, bağımlılığın geliştiği sosyal zemindir.

Bağımlılık yaratan, haz verici madde ve alışkanlıklara ye-
nilmek büyük oranda sosyal sıkıntılardan bireysel yol-
dan kurtulma arayışıdır. İnsanlar, bir araya gelip sos-
yalleşme ihtiyacını gidermesi durumunda, alkol, uyuş-
turucu ya da televizyon müptelalığı gibi bağımlılıklara
da daha az rağbet gösterecektir.

Soru 10: Sosyalizmin bağımlılık
sorununa yaklaşımı nedir?

Cevap: Bağımlılık en başta düzenin yarattığı bir sorun-
dur. Yani bağımlı insan, kapitalizmin sömürüyü so-
runsuz ve en rahat biçimde sürdürebilmesi için yarat-
maya çalıştığı insan tipidir. Kapitalizmi yıkarak sö-
mürüye son vermek isteyen sosyalizmin ise bunun tam
tersi bir insan tipine ihtiyacı vardır. Yani beyni uyuş-
muş, bağımlılığın yarattığı bireyleşme, duyarsızlaşma,
iradesizleşme gibi zayıf insan özelliklerinden kurtul-

muş insan tipidir sosyalizmin ihtiyacı olan. Sosyalizm
için bağımlılık yok edilmesi gereken ciddi bir sorun-
dur.

Devrim mücadelesi aynı zaman da büyük bir sosyal faa-
liyettir, bu nedenle bağımlılığın geliştiği asosyallik te-
melini dağıtır. Amaçsız ve bilinçsiz insan bağımlılığa
açıktır, devrim mücadelesi insanlara büyük bir amaç,
güçlü bir bilinç ve irade kazandırdığı için bağımlılığa
karşı panzehirdir.

Dünya devrim örneklerinde de görülmüştür: Rusya hal-
kında devrim öncesi alkol bağımlılığı, Çin halkında ise
uyuşturucu bağımlılığı son derece yaygındı. Küba fu-
huş-kumar-uyuşturucu ile anılan bir ülkeydi. Ama dev-
rim süreci ve sonrasında inşa edilen sosyalizm tüm ba-
ğımlılıkları yok etti.

Sosyalist ülkelerde yaratılan yüksek ahlak, idealler; sos-
yalizmin sunduğu refah seviyesi, sosyal-kültürel ola-
naklar, sağlık ve eğitim olanakları da bağımlılığın ge-
lişmesine izin vermemiştir.

Bağımlılıktan ancak sosyalizmde, halk iktidarında kur-
tulunabilinir. Bağımlılığı yayan kapitalizmdir. Bizim
ülkemizde de bağımlılık, kapitalizmi, sömürü düzenini
yıkma mücadelemiz içinde gerileyecek ve sosya-
lizmde tam olarak son bulacaktır.

Halk Cepheliler, 15 Eylül’den bu yana Kartal Mey-
danı’nda Hasan Ferit Gedik’e adalet için çadır açıp ada-
let nöbeti tutuyorlar. Halk Cepheliler, adaletsizliklere kar-
şı Kartal’da kurdukları adalet çadırında 1 aylık açlık gre-
vi başlattılar.

19 Ekim günü Kartal’da bulunan çadırdan başlayan
yürüyüşle açlık grevini halka duyurdular. Saat 15.00’de
Adalet çadırında toplanan kitle, “Uyuşturucuya Karşı Ha-
san Ferit İçin Adalet İçin Açlık Grevindeyiz/Halk Cep-
hesi” ve Hasan Ferit’in resminin olduğu “Hasan Ferit İçin
Adalet İstiyoruz/Halk Cephesi” yazılı pankartlarla cad-
deyi trafiğe kapatarak yürüdü.

Yürüyüş boyunca hesap soran sloganlar atıldı. Çadı-
ra varıldığında burada bir açıklama okunarak açlık gre-
vi etkinliği yapıldı. Ferit'in annesinin konuşmasıın ar-

dından şair İbrahim Karaca şiir okudu. Grup Umut Yağ-
muru bir dinleti verdi ve hep beraber halaylar çekildi. 250
kişinin katıldığı yürüyüş çadırdaki programın bitiminde,
açlık grevi ekibi önlüklerini giyerek açlık grevine baş-
ladı.

Halk Cepheliler Kartal’daki Hasan Ferit Gedik ada-
let çadırında başlayacak olan bir aylık açlık grevi çalış-
malarını sürdürüyor.
İstanbul Armutlu’da çağrı afişleri asıldı. Çalışmada

Armutlu’nun çeşitli yerlerine toplam 250 afiş asıldı.
Kartal'da 15 ve 17 Ekim’de Kartal Merkezde açılan

masada 800 bildiri dağıtıldı. Merkeze 80 afiş yapıldı. Kar-
lıktepe Mahallesi’nde 500 bildiri halka ulaştırıldık. Aynı
mahallede 16 Ekim günü 100 afiş yapıldı. Kapı çalış-
masında 200 bildiri halka ulaştırıldı.
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Halk Cepheliler ülkenin dört bir
yanında halk düşmanı IŞİD’in Ko-
bane’de Kürt halkına yönelik saldı-
rılarını çeşitli eylemlerle protesto
etti.

İSTANBUL
Okmeydanı: 15 Ekim günü,

Okmeydanı’nda Sağlık Ocağı yakın-
larında “Kobane’de Direnen Kürt
Halkının Yanındayız-Halk Cephesi”
yazılamaları yapıldı.

Okmeydanı Halk Cephesi 17
Ekim’de yapılan yürüyüş öncesinde
15-16-17 Ekim tarihlerinde ajitas-
yonlarla dağıtılan bildirilerle eyleme
çağrı yaptı. Toplam 2000 bildiri da-
ğıtıldı ve 8 ozalit asıldı. 17 Ekim’de
Okmeydanı Mahallesi içinden Yolağzı
denilen bölgeye sloganlarla yüründü.
Yürüyüş kolu ilerledikçe katılanlar ve
pencereden alkışlarla destekleyenler
oldu. Coşkulu geçen yürüyüşün biti-
minde Halk Cephesi adına yapılan
açıklamada, katillerden hesap sormak
için halkların dayanışmasının büyü-
tülmesi çağrısı yapıldı. Eyleme 100'ü
aşkın insan katıldı.

Gazi: 17 Ekim'de Gazi Halk
Cephesi, yürüyüş düzenlendi. Ey-
lemden önce yürüyüşe çağrı ozalitleri
mahallenin farklı bölgelerine asıldı.
Ayrıca yürüyüş saatine kadar mahal-
lede masa açıldı, sesli çağrı yapıldı.
Yürüyüş saatinde Eski Karakol Du-
rağı’nda toplanan Gazi halkı, hesap
soran sloganlara alkış ve ıslıklarla des-
tek verdi. 250 kişi meşalelerle Gazi
Cemevi önüne geldi, yapılan açıkla-
manın ardından çekilen halaylarla
eylem bitirildi. 

1 Mayıs: Halk Cepheliler tara-
fından 12 Ekim ve 17 Ekim’de dire-
nen Kobane halkı için yazılama ya-
pıldı. Sağlık ocağı bölgesinde 4 ayrı
yere “Kobane Halkı Yalnız Değildir-
Halk Cephesi”, 1 yere “Katil IŞİD İş-
birlikçi AKP”, Tokatlılar Mahallesi’ne
ise 2, Cemevi bölgesine 2, Merkez
köprü bölgesine 2 olmak üzere top-
lamda 4 bölgede 10 yazılama yapıl-

dı. Halkla sohbet eden
Halk Cepheliler emperya-
lizmin beslemesi IŞİD’e
karşı direnen Kobane hal-
kının yanında olduklarını
söylediler.

Sarıgazi: Sarıgazi’de
Halk Cepheliler 17
Ekim'de yürüyüş düzenle-
di. Sarıgazi Haklar Der-
neği önünde toplanıp Demokrasi
Caddesi’ne çıkan Halk Cephelileri
halk alkışlarla karşıladı. Eylemden
sonra polis Sarıgazi Haklar Derne-
ği’ne dönen devrimcileri akreplerle ta-
ciz etmeye çalıştı. Cepheliler, gün-
lerdir mahalle aralarında akreplerle
gözaltı yaparak terör estirmeye çalı-
şan polisleri taş yağmuruna tutarak ce-
vap verdiler. Akreplerinden inemeyen
polisler araçlarından gaz bombası
attılar. Ancak Cepheliler akreplere tır-
manıp yumruk, tekme ve taşlarıyla ce-
vap verince kaçıp uzaklaşmak zo-
runda kaldılar.

Alibeyköy: 17 Ekim’de Alibey-
köy Halk Cephesi tarafından Koba-
ne’de yaşanan katliama karşı yürüyüş
yapıldı. Yürüyüşten önce mahallenin
birçok yerinde çağrı bildirileri ve oza-
litleri asıldı, mahalledeki kahvelere gi-
rilerek halka Kobane’de yaşanan kat-
liam anlatıldı ve eyleme çağrıldı. Saya
Yokuşu Gülpa Meydanı’nda alkışlar ve
sloganlar eşliğinde başlayan eylemde
ajitasyon çekildi. Kobane’deki katlia-
mın sorumlusunun emperyalizm ol-
duğu halka anlatıldı. Yürüyüş Gülpa
Meydanı’nda açıklama yapılarak bi-
tirildi. Eyleme 45 kişi katıldı.

Bağcılar: Bağcılar Yenimahal-
le’de 17 Ekim’de meşaleli yürüyüş
yapıldı. Meşalelerin yakılması, oza-
litlerin açılmasıyla sloganlar atılarak
eylem başladı. Karanfiller Kültür
Merkezi önünden başlayan yürüyüş,
Yenimahalle Yürüyüş Yolu’nda de-
vam etti. Sloganlarla basın açıkla-
masının yapılacağı Barbaros fırına
doğru yüründü. Sloganlarla akrep
aracı kovuldu ve basın açıklaması

okundu. Sloganlarla ve “Zafer Ya-
kında” marşıyla biten eyleme 25 kişi
katıldı.

Yenimahalle'de, Kobane halkına
destek amaçlı 21 Ekim'de “Kobane’de
IŞİD’in Katliamlarına Karşı Dire-
nen Kürt Halkının Yanındayız” “Em-
peryalizmin Ve IŞİD’in Katlettiği
Kürt Halkımızın Yanındayız!” yazı-
lı iki adet ozalit asıldı.

Bahçelievler: Bahçelievler Halk
Cephesi tarafından 16 Ekim ve 17
Ekim tarihlerinde Kobane halkı için
yapılacak yürüyüşe sesli çağrılar ya-
pıldı ve masa açıldı. Açılan masada
400 bildiri ve 13 dergi halka ulaştı-
rıldı.

Kartal: Kobane’de Amerika’nın
beslemesi IŞİD tarafından Kürt hal-
kına yönelik katliam 17 Ekim'de
Kartal’da yapılan yürüyüşle protesto
edildi. Bankalar Caddesi'nde toplanan
Halk Cepheliler sloganlarla yürüyü-
şe geçti. Kartal Meydanı'na gelindi-
ğinde okunan açıklamada, Kürt hal-
kının kurtuluşunun emperyalizme
karşı mücadelede olduğu vurgulandı.
Eyleme 30 kişi katıldı.

MUĞLA: Dev-Genç’liler,
IŞİD saldırısına karşı Kobane halkı-
nın haklı direnişine destek olmak
amacıyla, 13 Ekim’de Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Karya Kafe
önünde eylem yaptı. Üniversite rek-
törlüğünün engellemesine rağmen
okunan açıklamadan sonra oturma ey-
lemine geçildi ve “Varsa Cesaretiniz
Gelin” marşı söylendi, Sinan Ku-
kul’un "Kadife Tenli Zamanlarda” şii-
ri okundu. Eylem, atılan Türkçe ve
Kürtçe sloganlarla bitirildi.

Kobane Halkı Yalnız Değildir
Katil IŞİD İşbirlikçi AKP!

Gazi

26 Ekim
2014

Yürüyüş

Sayı: 440

445BİZİM DE KENDİ YASALARIMIZ VAR!



Çalışma Bakanlığı’nın 2014 Ocak ayı verilerine göre
madencilik ve taş ocakları iş kolundaki çalışan işçi sayısı
190 bin 346. 

Yine aynı verilere göre madencilik ve taş ocakları iş
kolunda sendikalı üye sayısı ise 38 bin 492’dir.

Madenlerdeki Yüz Binlerce İşçi 
Örgütsüzdür, Örgütsüzlük
Kölece Çalışma Demektir!

Çalışma Bakanlığı verilerine göre sendikalı işçilerin
sendikalara göre dağılımı şöyle: 

Türk-İş’e bağlı Türk Maden-İş: 27 bin 251 üye (yüzde
14.32), 

Türk-İş’e bağlı Genel Maden-İş: 10 bin 992 işçi (yüzde
5.77), 

DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen: 174 üye (yüzde 0.09), 
Hak-İş’e bağlı Öz Maden-İş: 74 üye (yüzde 0.04), 
Bağımsız Tüm Cevher-İş: 1 üye (yüzde 0). 
Resmi verilere göre tablo böyledir. Kaçak ve kayıt dışı

çalışma düşünüldüğünde maden ve taş ocaklarında çalışan
işçi sayısının 190 binlerin çok üzerinde olduğu açıktır.
Kayıt dışı çalışan işçiler de hesaba katıldığında sendikalı
oranı yüzde 10’lar civarındadır. 

Özelleştirme ve taşeronlaşma ile sendikalı işçi sayısı
giderek azalmıştır. Buna karşılık sendikasız örgütsüz çalışan
sayısı artmıştır. 

Sendikaların niteliği ise bilinen bir gerçektir. Türk-İş,
Hak-İş ve onlardan çok da geri kalmayan DİSK işçisine
sahip çıkmayan, işçilerin deyimiyle “koltukçu”, patron
ve düzen sendikacılığı anlayışıyla madenlerde sömürünün,
iş cinayetlerinin sorumlusu durumundadır. 

Yüzbinlerce maden işçisi örgütsüzdür. Patronlar ve
onların iktidarları hükümetler bu örgütsüzlüğümüzden güç
almaktadırlar. 

Devrimci işçiler örgütsüzlüğe karşı sendikasız ve örgütsüz
yüzbinlere ulaşmayı hedeflerken bir yandan da patron sen-
dikacılığına karşı mücadele etmek durumundadır. 

“Soma Gerçeği”
Biz İşçilere Örgütlenin ve 
Mücadele Edin Diyor 

13 Mayıs 2014’de Soma’da Türkiye madencilik tarihinin
en büyük katliamı yaşandı. Soma Maden Katliamı başta
madenlerde çalışma koşulları olmak üzere, taşeronlaşmayı,
devletin sorumluluğunu, sendikaları bir kez daha tartışma
gündemine getirdi. 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın “Soma Faciası
Ön Raporu”, Soma gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Katliamın yaşandığı maden ocağı bir kamu kuruluşu
olan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)’ne ait olmasına
rağmen “hizmet alım sözleşmesi” kapsamında özel bir fir-
maya ihale edilmiştir. Bu taşeronun varlığı demektir. 

TKİ ile yüklenici firma arasında yapılan sözleşmede;
ocaktan yapılacak üretimin, projesine uygun şekilde 1,5
milyon ton olacağı, ancak yüklenicinin isterse bundan
daha büyük miktarlarda üretim yapabileceği belirtilmiştir.
Sonuçta “üretim zorlaması” katliam riskini büyütmüştür. 

Madenlerdeki işletme yöntemleri işçi güvenliğini değil,
daha ucuz ve düşük maliyeti esas almaktadır. 

Metan içeren ve yangına elverişli kömür damarlarının
bulunduğu ocaklarda çalışanların, çalışma süresince yan-
larında karbonmonoksit maskeleri taşımaları zorunludur.
İşçiler için olası bir tehlikede koruyucu donanım eksikliği
ortaya çıkmıştır. 

Facianın yaşandığı yeraltı ocağında iş güvenliği denetim
sorumluluğu; asıl işveren TKİ, alt işveren Soma Kömür
AŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Maden İşleri Genel
Müdürlüğü (ETKB-MİGEM) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı/İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda (ÇSGB-İTK)
olup, denetimlerin bu kuruluşlar adına TKİ kontrol teşkilatı,
İş Güvenliği Uzmanları, Teknik Nezaretçiler, MİGEM per-
soneli ve İş Müfettişleri tarafından yerine getirilmesi gerekir.
307 işçinin katledildiği madenlerde bu denetçilerin hiçbirisi
tarafından herhangi bir sorun tespit edilememiş olması,
madenlerdeki denetim gerçeğini gözler önüne sermiştir. 

EN DEĞERLİ MADEN EMEKTİR! 
MADENLERDE KÖLECE ÇALIŞMAYA KARŞI 
TEK GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZDÜR!

İşçi Meclislerinde Örgütlenelim
Mücadele Edelim -2-

Yürüyüş
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Kurtarma çalışmalarının or-
ganizasyonu ölümlerin engel-
lenmesinde birebir önemli ol-
masına karşın Soma madenci
katliamındaki organizasyonsuz-
luk işçiye, onun can güvenliğine
hiçbir önem verilmediğini gös-
termiştir. 

İşçi Komiteleri ve
Meclislerini
Örgütlemeliyiz!

Maden işçilerinin ağır çalış-
ma koşulları, sendikaların düzen
içi, patron yanlısı politikaları
madenlerde örgütlenmenin zor-
luklarının başında geliyor. Ancak
bu gerçeklik aynı zamanda ör-
gütlenmenin de zeminidir. 

Yoğun sömürü gerçeği sınıf
bilincinin de zeminidir. Bu bi-
linci alan maden işçisi üretimden
gelen gücünün farkına varmakta
ve büyük direnişlerin de yaratı-
cısı olmaktadır. 

Hiç kuşkusuz bu bilinci ken-
diliğinden kazanamaz. Maden
işçilerinin sınıf bilincini kazan-
dığı yer örgütlülüğü ve müca-
delesidir. 

1990 Zonguldak Büyük Ma-
denci Yürüyüşü’nden Soma Kat-
liamına uzanan süreç başarı ve
başarısızlıkların, yenilgi ve za-
ferlerin, çalışma koşullarının,
iş cinayetlerinin nedenlerini gös-
termektedir. 

Maden işçilerinin kendi ira-
delerini ortaya çıkaracak örgüt-
lenme ihtiyacı vardır. Kendi ka-
rarlarını alıp kendisinin uygu-
ladığı örgütlenme ihtiyacı vardır.
Sendika bürokratlarının, işbir-
likçi, sarı sendikacıların ayak
oyunlarından uzak kararların
ortak alındığı örgütlenme ihtiyacı
vardır. 

Bu örgütlenmeler İşçi Ko-
miteleri ve İşçi Meclisleridir. 

En değerli maden emektir
dedik. Emeğin gücünü hiçbir
güç yenemez. Gücümüzü ör-
gütlülüğümüzde, mücadelemiz-
de göstereceğiz. 

Bitti

Düzenin faşist baskı, sömürü sisteminin
halka umutsuzluk yaydığı ülkemizde, Yü-
rüyüş Dergisi’yle umut oluyoruz. Sorunlar,
çözümler, gerçekler... Bize, halka ait olan
her şey Yürüyüş Dergisi'nde... Bize ait
olana sahip çıkalım ve bıkmadan, usan-
madan, yorulmadan Yürüyüş'ümüzü halka
ulaştırmaya devam edelim.  

İSTANBUL
Gazi: Gazi Mahallesi’nde bu hafta

2750 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Yapılan dağıtımda halka AKP'nin çıkaracağı
yeni güvenlik yasalarıyla halkı daha fazla
baskı altına almaya çalıştığı dile getirildi.

Bağcılar: Mahallede 15 Ekim’de dergi
dağıtımı yapıldı. Bağcılar Asfaltı Caddesi
üzerinde evlere ve işyerlerine dergi tanıtımı
yapan okurlar 20 Yürüyüş, 1 Tavır Dergisini
halka ulaştırıldı.

ANTALYA: Göksu Mahallesi’nde 9
Ekim’de yapılan dağıtımda  IŞİD yanlısı
faşist, provokasyon çıkarmak istedi, gereken
cevap verilerek kovuldu. 

ANTEP: Düztepe Mahallesi’nde Yü-
rüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. 17-18
Ekim’de yapılan dağıtımda 62 dergi halka
ulaştırıldı. Köseler Köyü'nde ise 19 Ekim
günü 22 dergi dağıtıldı. 

Antep Balıklı ve Yeşilsu’da açılan Yü-
rüyüş Dergisi standına 20 Ekim’de polis
saldırdı. Balıklı’da yaşanan saldırıda halkın
Yürüyüş dergisine sahip çıkmasıyla polis
saldırısını durdurmak zorunda kaldı. Ye-
şilsu’da yaşanan saldırıda gözaltına alınanlar
21 Ekim'de serbest bırakıldı. 

BURSA: Gemlik, Panayır, Kestel, Hey-
kel ve Teleferik Mahallesinde Yürüyüş
Dergisi dağıtımları yapıldı. 15-16-18-19
Ekim’de Halk Cepheliler, Yürüyüş Dergisi
önlüklerini giyerek, megafon eşliğinde
yozlaşmaya karşı ajitasyon çekti. 

HATAY: Dev-Genç’liler 15-16 Ekim’de
Sümerler, Aşağıokçular ve Harbiye' de
dergi dağıtımı yaptı. 

İZMİR: Dev-Genç'liler 17-18 Ekim’de
Buca merkez ve Kuruçeşme mahallesinde
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı. Kurulacak
Halk Meclisleri hakkında bilgi verildi. 

16 ve 17 Ekim’de, Güzeltepe’de 18
Ekim’de Menemen Asarlık Mahallelerinde
Yürüyüş dergisinin tanıtımını yapıldı.

AMED: Halk Cepheliler 13-14-15 Ekim
tarihlerinde Yürüyüş dergisinin 438. sayısını
sırasıyla Kaynartepe, Ofis, Vilayet’e ulaş-
tırdılar.
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Umudun Sesi Tüm Anadolu Topraklarına
Umut Taşıyor!

Baskın ve Komplolara Karşı
Mücadelemizden Vazgeçmeyeceğiz

Halk Cephesi’ne yönelik 18 Ocak 2013 tarihinde
yapılan operasyonla dernekler, hukuk büroları,
kültür merkezleri, dergi büroları ve evler basılmıştı.
Yasadışı örgüt operasyonu adı altında demokratik
mücadele içinde olan birçok sendikacı, işçi, öğrenci
hakkında, polis komplo örgütleyip tutuklanmalarına
neden olmuştu. Açılan mahkeme sürecinde bu kom-
plolar boşa çıkarılmış ve tutuklu kimse kalmamıştı.
17 Ekim’de yapılan duruşma öncesinde Halk Cep-
heliler, Adliye önünde bir eylem yaptı. Eylemi en-
gellemeye çalışan Özel Güvenlikle tartışan Halk
Cepheliler, “yaptırmayız” tavırlarına aldırmadan ve
eylemin meşruluğunu anlatarak eylemlerini yaptılar.
Tartışmaların ardından ÖGB’ler çekilmek zorunda
kaldı. Yapılan açıklamada, baskın ve komplolarla
mücadelelerinin bitirilemeyeceğini ifade etti. AKP
faşizmine karşı milyonları örgütlememiz engelle-
nemeyecek denilen eylem sloganlarla bitirildi.

Adalet İçin Alanlarda
Olmaya Devam Edeceğiz!

Eskişehir’de AKP’nin katil pol-
isleri tarafından sokak arasında
katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın
9 Ekim'de Kayseri’de görülen
mahkemesine, bir gün öncesinden
giden Dev-Genç'liler ve DKÖ'ler,
yol boyunca polisin engellemele-
riyle ve keyfi uygulamalarıyla kar-
şılaştı. Alana girmek isteyenlere
üst araması dayatıldı. Bu dayat-
manın kabul edilmemesi üzerine
polisler biber gazıyla saldırdı. Sal-
dırıda 5 kişi gözaltına alındı. Göz-
altıların serbest bırakılmasının ar-
dından Dev-Genç'liler, Ali İsmail'e
adalet istemekten vazgeçmeye-
ceklerini ve 26 Kasım'a ertelenen
davanın takipçisi olacaklarını dile
getirdiler.



AKP iktidarı top-
lumsal tıkanmayı aşmak

için yine "Akil Adamları" çağırdı.
Başbakan başkanlığında İstanbul Dol-
mabahçe'deki Başbakanlık Çalışma
Ofisi'nde yapılan toplantıya 63 kişilik
akil heyetten 7 kişi toplantıya katıl-
madı. Bunlar Lale Mansur, Baskın
Oran, Murat Belge, Şemsi Bayrak-
tar, Kürşat Bumin, Orhan Gence-
bay, Yücel Sayman. 

Hala AKP iktidarından bir bek-
lentisi olan İHD başkanı Öztürk
Türkdoğan ve KESK genel başkanı
Lami Özgen toplantıya katılan kişiler
arasındaydı. "Akil Adamlar" AKP
iktidarının maskotu oldular. AKP on-
ları istediği zaman çağırıyor, istediği
zaman dağıtıyor, istediği zaman azar-
lıyor ya da şımartıyor. İstemediğini
de heyetten atıyor. AKP akil heyeti
topladığında ne oldu, bugün ne ola-
cak? Bizce bu açıktır. AKP kendi
düşüncelerini onlara söylettiği, kendi
politikalarını onlara yaptırdığı sürece
"Akil Adamları" kullanacak. "Akil
Adamlar" onun işine yaradığı sürece
eli altında tutacak. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu heyete
“Bu yeni aşamada sizlerle istişarede,
sizler ne kadar isterseniz ben bura-
dayım. 24 saat derseniz dururum,
'Uykusuz kalalım' derseniz kalalım.
Sizlerin kanaatleri bizim için önemli”
çağrısında bulunmuş. Ahmet Davu-
toğlu dersini "ustadından" iyi öğrenmiş

olmalı, o da Tayyip Erdoğan gibi de-
magoji yapıyor, gerçekte akil adam-
ların düşüncelerinin onlar için bir
önemi yoktur. “Akil adamlar”la so-
runların tartışıldığı günlerde meclis
halka saldırı yasalarını tartışıyordu.
Ve bu toplantıda "Valilerimize tali-
matlarımızı verdik her koşulda kamu
düzeni sağlanacak" diyerek halka
karşı şiddet uygulayacaklarını utan-
madan da söylüyorlar. Daha önce de
söyledik "çözüm süreci" PKK'nin tas-
fiyesidir. Davutoğlu "PKK'nın silahlı
unsurlarının ülke dışına çıkması
gerçekleşseydi farklı bir ortam oluşur,
bizim Kobani'ye, PYD'ye tutumumuz
ve bakışımız farklı olurdu" diyerek
beklentinin ne olduğunu da yineledi. 

KESK Başkanı
Emekçilerin Çıkarını
Temsil Etmelidir

KESK Başkanı Lami Özgen, üyesi
olan 240 bin kamu emekçisinin tem-
silcisi olduğunu düşünerek hareket
etmelidir. Oysa Lami Özgen, hakları
gasp edilen, güvencesiz çalışmaya
zorlanan, yoksulluğa itilen kamu
emekçilerinin hakkını savunmak ye-
rine AKP iktidarının değirmenine su
taşımaktadır... Kamu emekçilerinin
çıkarlarını savunmayan bir sendika
başkanı emekçilere yönelik yapılan
saldırıların hesabını soramaz... Lami
Özgen de soramıyor. 

Akil adamlar ile yapılan toplantıdan

sonra basına açıklama yapan Lami
Özgen “Demokratikleşmeyi öne koy-
madan, demokrasi hedeflenmeden
bir kamu düzeni yaklaşımı ‘çözüm
süreci’nin sadece söylemde yürüyor
olduğunu gösterir... Hükümetin has-
sas olması gerekiyor” dedi. 

AKP’nin "Akil Adamlar"ı ilk
görevlendirdiğinden bugüne çok şey
yaşandı. Hadi diyelim ki, başlangıçta
AKP’nin niyetleri bilinmiyordu... Fa-
şist düzeni tanımıyordunuz. Hala AKP
size göre “demokrat”tı. Kürt sorununun
çözümüne ‘katkı’da bulunacağınızı
düşünerek katıldınız. Ancak o günden
bugüne çok şey yaşandı. Haziran
Ayaklanması yaşandı. Bizzat Eski
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın  tali-
matıyla insanlarımız katledildi. 

O kadar gerilere gitmeye de gerek
yok... Toplantının olduğu hafta içinde
IŞİD’in Kobanê’ye saldırısını protesto
eylemlerinde 38 kişiyi katletti AKP.
SİZ HANGİ DEMOKRASİDEN
BAHSEDİYORSUNUZ? NEYİN
AKİLLİĞİNİ YAPACAKSINIZ? 

Bu bir yanı... Bir diğer yanı ise
hangi sendikanın onayını alıp
KESK’in adını kullanarak AKP’nin
emirerliğini yapıyorsunuz! 

Biz sendikalarımızı icazetle kur-
madık, iktidarlara karşı dişe diş mü-
cadele ederek kurduk. Hiç kimse
sendikalarımızı halk düşmanı, emek
düşmanı AKP iktidarının politikala-
rına yedekleyemez...

AKP’NİN AKİL ADAMI OLMAK, 

AKP POLİTİKALARINA
SU TAŞIMAKTIR

Hatay'da Ataması Yapılmayan
Öğretmenler Direniyor

22 Ekim’de ataması
yapılmayan öğretmenler
Antakya Saray Cadde-
si’nde imza masası açtı.
Atanmayan bir kadın öğ-
retmen ve bir amca, ken-
dinden örnekler verip so-
nuna kadar yanınızdayız dediler. 4 saat açık kalan
masada 175 imza toplandı. Hatay’da ataması yapılmayan
öğretmenler direnmeye devam ediyor.

19 Ekim Pazar günü yapılan
veli toplantısında her gün aileler
kurs saatleri boyunca Gazi Şe-
hitleri Cemevi’nde kalıp ders
aralarında çocuklara ikramlar
hazırlıyor. Aralarında iş bölümü
yapan aileler, çocuklarının eği-
timine katkı sunmanın, çocuk-
larıyla aynı ortamı paylaşmanın
mutluluğunu yaşıyor.

Aileler Çocuklarıyla
Aynı Ortamı Paylaşıyor

Yürüyüş
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Gönüllü Eğitim Toplulukları
(GET)'yla  işe başladık. Halkın eği-
timi için sadece söylemde değil, pra-
tikte de halk okulları ve GET'lerle
söylemlerimizi somutladık.

Gücümüz ve olanaklarımız çer-
çevesinde başladık çalışmalarımıza,
şimdi de her insanımızın görevi bu
eğitim sürecinin halklaşmasını sağ-
lamaya, geniş kesimleri bu çalışmaya
katmaya çalışmaktır. Direkleri, temeli
attık şimdi inşaatı tamamlamak, ete
kemiğe büründürmeli elle tutulur
hale getirmeli, sürekliliği sağlama-
lıyız. Sürekliliğiyle birlikte eğitimi
yaşamla birleştirmeli, üretime kat-
malıyız.

Bu konuda çalışmalarımıza, özel-
likle GET'lere başlarken karşımıza
koyduğumuz örnek Lenin ve Krups-
kaya'nın oluşturduğu eğitim top-
luluklarıydı.

Bugün Gazi Mahallesi'deki GET
çalışmaları bunun mütevazi karşılığı
olmuştur. Eğitimde amacımız elbette
burjuvazinin okulları için değil, ya-
şamda hayatın, halkın içinde sorunları
gören, sorunları çözen insanlar ye-
tiştirmek...

Eğitimimizin amacı elbette bur-
juvazinin okulları için silik kişilikler
değil, güçlü soran- sorgulayan, ken-
dini tüm yetenekleriyle ortaya ko-
yabilen insanın yetişmesine hizmet
etmektir. Yaşadığımız düzen açısın-
dan, emperyalizmin kuşatması altında
elbette bunun kolay olacağını dü-
şünmüyoruz.

Çünkü insanlar doğal olarak, doğar
doğmaz bu düzen içerisinde dünyaya
geliyor ve onu kuşatan koşullar düzen
oluyor. Bu yüzden kendiliğinden,
"doğal", "alışılmışın dışında" birşey-
lerden bahsediyoruz. Biz diyalektik-
ten, materyalizmden hatta tarihselli-
ğinden bahsediyoruz. Kendiliğinden
olanı parçalıyor, yerine iradi, prog-
ramlı bir çalışmayı düzenin idealiz-
mine karşı diyalektik materyalizmle

şekillendiriyoruz. Eğitimi dört işlemi,
okuma yazmaktan tutalım da yabancı
dile kadar bu perspektifle ele alıyo-
ruz.

Bu süreç halka öğretirken, halktan
öğreneceğimiz, düzenin eğitimine
karşı pratikte çıkan sorunlarla başa
çıkacağımız, çözümler üreteceğimiz
bir süreç olacak... 

Güçlüyüz haklıyız, güçlüyüz bi-
limin ışığıyla aydınlanıyor yolumuz..
Güçlüyüz çünkü tarih, hayat bizden
yana, bizi doğruluyor.

Eğitimi Nasıl 
Ele Alacağız?

"Beşikten mezara kadar olan
öğrenme süreci"dir der sözlükler
eğitimi anlatırken.

Peki düzen,  halkın bilincini nasıl
şekillendiriyor. Ki bilinçin kelime
anlamını biliyorsunuz... Bilinç; in-
sanın kendisini ve çevresini tanıma
yeteneğidir. 

Düzenin halkta yaratmak istediği
bilinç,

-Uysal olması, her şeye boyun
eğmesidir.

- Başkaldırma, isyan gibi durum-
ların karşısına düzenden önce gel-
mesidir.

- Her türlü gelenek ve kültüründen
sıyrılıp, düzenin dayattığı kültüre
tam anlamıyla uyum sağlamasıdır.

- Düşünme, sorgulama gibi şey-
lerden uzak durması, düzenin istediği
kadar ve düzenin istediği şeyleri dü-
şünen olmasıdır.

Özetle düzenin halkta yaratmak
istediği bilinç, düzene zararlı olabi-
lecek her şeyden kendiliğinden uzak
durmasıdır. Düzen bu bilinci yaratmak
için hayatın her alanında planlı, prog-
ramlı bir saldırı örgütler. Reklam-
lardan dizilere, aile yaşamından in-
sanlarla ilişkilere, iş hayatından okul
yaşamına yaşamın her ayrıntısında
kendi kültürünü halka dayatır. Halkı
doğumundan itibaren kuşatır ve ya-

şamın her aşamasında ona düzen
kültürünü aşılar. 

Peki bizim eğitimimiz neyi amaç-
lamalı? Bizim için eğitim; 

“Yalnız toplumsal üretimin art-
tırılması yöntemi olarak değil”, aynı
zamanda “tüm yönlü gelişmiş insa-
nın üretimi”nin aracı olarak da ele
alacak ve yeni insanı bugünden ya-
ratacak bir eğitimdir, Marx'ın da de-
diği gibi. 

Bizim eğitimimiz;
1- Doğru düşünmeyi öğretmek
2- Güçlükleri yenmeyi öğretmek
3- Sorun çözmeyi öğretmek
4- Dayanıklı olmayı öğretmek
5- Savaşma ve kazanma iddasını

geliştirmek içindir.
Bizim eğitimimiz; yurtseverliğin

kaynağı, vatana karşı, kendi halkına
karşı, kendi kültürüne ve yaşamına
karşı duyulan sevgiyle şekillendirir.

Eğitimimizin kaynağında vatan,
halk sevgisi vardır. 

Halkına düşman olana kin duy-
mak, açlık ve zulmün kaynağı bu
düzene karşı intikam, adalet özlemi
zafer bilincidir. Emperyalizme, iş-
birlikçilerine... bu düzene kinin ol-
madığı yerde uzlaşma, yozlaşma, de-
ğerlerini yitirme vardır. 

Amacımız;
BİR; halkı anlamak, dinlemek

ve sorunlarına ortak olmaktır. Anla-
madan, dinlemeden ve dışardan ha-
zırlanmış bir programla yapılacak
hiçbir şey sonuç getirmez. Biz bu
halkın çocuklarıyız, kendimizi onların
dışında görmeyeceğiz. 

İKİ; halka karar alma gücü ve
iradesi kazandırmaktır. Halkın kendi
geleceği hakkında karar alma gücünü
ve iradesini açığa çıkartmalı ve bunu
halka göstermeliyiz.

ÜÇ; kararları uygulama cüreti
kazandırmalıyız. Korku ve kaygılarına
karşı birlik olup kararlarını cüretle
hayata geçirmesini sağlamalıyız.

Düzenin Okulları İçin Değil, Hayatın,
Halkın İçinde; Sorunları Gören, Sorunları
Çözen, Güçlü, Kişilikli İnsanlar Olsun Diye

Öğretiyoruz!
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2015 yılının ilk 6 ayı için meclise sunulan bütçe
yasa tasarısında memurlara %3'lük zam verilmesi plan-
lanıyor. Rakamlarla, istatistiklerle kafamızı bulandır-
mak için ellerinden geleni yapıyorlar. %3 deyince ger-
çekler, matematik ifadelerinin arkasına saklanıyor. 

Rakamları TL olarak yazacak olursak: memurun
maaşı sadece 60 TL artacak. Yani 2 bin 25 TL olan
memur maaşı 2 bin 85 TL olacak. Öğretmen maaşına
ise 70 TL zam gelecek.

Mesai ücretine ise 9 KURUŞ zam yapıldı.

Öte yandan milletvekillerinin maaşına %9 zam
yapılması planlanıyor. Yani 1700 TL zam yapılacak. 

Memura 60 TL, milletvekiline 1700 TL zam yapıla-
cak.

AKP iktidarı döneminde (2014 hariç) 124 kamu
malı tekellere peşkeş çekildi. Özelleştirilen 124 kamu
malından 41 milyar dolar kazandılar.

Devlete ait malları tekellere satıp para kazanıyorlar.
Halktan çaldıklarını ayakkabı kutularında saklıyorlar...

Milyar dolarlarla konuşuyorlar. İşçiye-memura gelince
ise 60 TL zam yapıyorlar. 

AKP soyguncudur! Devlet bütçesini emperyalistlerin
hazırladığını biliyoruz. Halkımızın malını, emeğini,
ekmeğini çalanlar bize sadaka dağıtır gibi zam yapıyorlar.

Memurlar olarak bu zamları kabul etmemeliyiz. 

Türkiye'nin en zengin %10'u toplam servetin
%77.7'sine sahipken; memura 60 TL zam veren iktida-
ra karşı mücadele etmeliyiz.

Baskı yasalarıyla, "ayakların baş olmasının" önünü
kapatmak isteyen AKP, her yönden saldırıyor. 

Bir milletvekili yeni zamla birlikte 15 bin TL maaş
alırken ülkemizde 100 kişiden 10'u işsiz...

Bu adaletsiz düzende, işçisiyle-memuruyla-köylü-
süyle birlikte emperyalizme ve oligarşiye karşı hakları-
mıza sahip çıkmalıyız. 

Tüm memurları, bu soygun düzenine karşı memur
meclislerinde örgütlenmeye çağırıyoruz.

Hasan Ferit Gedik için 75 gün
sürecek olan TAYAD'ın Adalet Çadırı
eylemi devam ediyor. 19 Ekim'den
itibaren 1 aylık Açlık Grevi eylemini
halka duyurmak için çalışmalar devam
ediyor.

Adalet Çadırı Günlükleri:
30. Gün - 14 Ekim 2014
Amerika'da konsoloslukta komi-

serlik yapan biri geldi… Türkiye'ye
mecbur kalmadıkça gelmek isteme-
diğini ve Türkiye'de artık devrim yap-
manın imkânsız olduğunu düşündü-
ğünü ifade etti. Bizler ise tam tersini
söyleyerek, bizlerin inancının tam ol-
duğu ne olursa olsun mücadeleyi bı-
rakmayacağımızı bu uğurda canlarını
hiçe sayarak feda eden yoldaşlarımıza
devrim yapacağız sözümüzün bilin-
cinde devam edeceğimizi, Dayı'nın
dediği gibi dünyayı bir kez de Türki-
ye'den sarsacağımızı söyledik. Daha
sonra akşam saatinde ateş yakarak
etrafında toplanıp türküler söyledik.

31. Gün – 15 Ekim 2014
Topluca okumamızı yaptıktan son-

ra açlık grevi ile ilgili afiş ve broşür
dağıtımına çıktık. Bankalar Cadde-
si’ne standımızı kurup insanları bil-

gilendirdik. Karlıktepe ve Esentepe
Mahalleleri’nde kapı ve esnaf çalış-
ması yaptık. Toplam 600 kadar bil-
diriyi halka ulaştırdık. Basından da
gelen oldu bugün Nuray anne ile rö-
portaj yapıp çadırımızı çekti ama ya-
yınlayacağı meçhul.

(...)
33. Gün – 17 Ekim 2014
Saat 00.00'da uyuşturucu çeteleri,

çadırda bulunan 12 kişinin üzerine
ateş açtı. Çadırda yatan 2 arkadaşımızın
3 cm yukarısından giren 2 mermi, ça-
dırın diğer tarafından çıktı. Biz kova-
lamaya başlayınca kaçan çeteciler,
AKP binasını bekleyen çevik kuvvetin
olduğu yere kaçarak izlerini kaybet-
tirdiler. Çağrımız üzerine 50'den fazla
insan, kimi hastaneden, kimi koşarak,
kimi taksiyle, kimi uzaktan, kimi ya-
kından dakikalar içinde çadırımıza gel-
diler. 19 Ekim’de başlayacak olan açlık
grevimizden korktukları için üzerimize
kurşun yağdırıyorlar, ama şunu bilmi-
yorlar ki bizler vuruldukça çoğalırız.

***
Adalet Çadırında Buluşalım
1 Mayıs Mahallesi’nde Hasan

Ferit Gedik için, adalet için 17

Ekim’de cemevi bölgesine, 3001 Cad-
de üzerine ve ara sokaklarında afiş
ve bildiri çalışması yapıldı. Toplamda
100 afiş asan ve 500 bildiri dağıtan
Halk Cepheliler halkı adalet için Kar-
tal Meydanı’nda olan Hasan Ferit
Gedik için adalet çadırına davet etti. 

Saldırılarınız Boşuna
Adalet İstemekten
Vazgeçmeyeceğiz!                 

Hasan Ferit Gedik’e adalet için
Kartal Meydanı'nda açılan çadıra 17
Ekim günü 3 çeteci silahlarla saldır-
mıştı. Çadıra 10’un üzerinde mermi
sıkılmıştı. Kartal’da adalet çadırına
yapılan silahlı saldırı yürüyüşle protesto
edildi. 18 Ekim'de Meydan'da toplanan
kitle, ana caddeyi trafiğe kapatarak
yürüyüşe geçti. Hesap soran sloganların
atıldığı eyleme 100 kişi katıldı.

Bursa'da, Halk Cephesi’nin çağ-
rısıyla 18 Ekim'de Heykel Atatürk
Anıtı önünde toplanan kitle, Hasan
Ferit Gedik Adalet Çadırı’na yönelik
çete saldırısıyla ilgili eylem yaptı.
Basın açıklamasının ardından oturma
eylemi yapıldı. Grup Yarın solistleri,
"Bize Ölüm Yok" marşını söyledi.
14 kişinin katıldığı eyleme, BDSP
de temsilen destek verdi.

MEMURA 60 TL, MİLLETVEKİLİNE 1700 TL ZAM

Bizler Vuruldukça Çoğalırız
Yürüyüş
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“Uyuşturucunun kullanım yaşı
12’ye, ölüm yaşı ise 14’e kadar
indi.” 

Yıllardır, ülkemizin narkotik ti-
caretinde bir “transit” ülke konu-
munda olduğu söylenmektedir. Tür-
kiye sadece transit bir ülke değil
aynı zamanda uyuşturucu üretilen, ti-
caretinin merkezi olarak yapıldığı
uyuşturucu baronlarının devlet tara-
fından korunduğu bir ülkedir. 

Biz biliriz ki ülkemizde ne zaman
resmi bir rakam yayınlansa gerçek ra-
kam çok daha farklıdır. Aşağıdaki
araştırmalar ve ifadeler devletin res-
mi ağızlarından çıkmıştır. Devletin
resmi kurumlarının araştırmalarıdır. 

Uyuşturucu nedeni ile yaşanan
ölümlerin rakamları halkımızın içine
çekildiği çürümenin acı bir tablosu-
dur. Bunlar sadece sayısal rakamlar
değil halktan ölen insanlardır…
“Uyuşturucu nedeni ile 2008-2013
yılları arası 6 yılda; 925 kişi öldü.
Uyuşturucu kullanımına bağlı; kaza,
cinayet, kavga, kalp krizi, intihar
gibi dolaylı olarak ölüm oranı ise,
2008 yılında 137 iken 2013’te 416’ya
çıktı. Oransal olarak ise, uyuşturu-
cudan doğrudan ölümler bir önceki
yıla göre yüzde 43, dolaylı ölümler
yüzde 155 oranında arttı. Bu rakam-
ların 2014 yılı içerisinde kesin so-
nuçlar alınmasa da daha da büyük ar-
tış gösterdi...” 

Uyuşturucudan kaynaklı ölümler
Anadolu’nun tüm illerine hatta köy-
lerine kadar yayılmıştır. Ama en çok
ölüm yoksul insanlarımızın bin bir
umutla yaşam mücadelesi verdikleri,
göçle geldikleri büyük şehirlerde ya-
şanıyor. Kapitalizmin çarkı sadece
ezerek öldürmüyor, gençlerin beyin-
lerini uyuşturarak, damarlarına gire-
rek eziyor, öldürüyor. 

Devletin resmi araştırma kuru-
mu TÜİK’in araştırmasında “Türki-
ye’de uyuşturucu tedavisi gören en
küçük bağımlının yaşının 13, en bü-
yük bağımlının yaşının ise 65 oldu-
ğu, hastalardan yüzde 0,24’ünün 15
yaşın altında bulunduğu bildirildi.” 

AKP ile artan sadece uyuşturucu

kullanımı değil, fuhuş, kumar ve
yozlaşmanın her bir türüdür. 

2012 yılında Eski Adalet Bakanı
Sadullah Ergin’in verdiği rakamlara
göre, 2002-2010 yılları arasında fu-
huş suçları yüzde 220, ırza geçme ve
çocuklara cinsel taciz suçları yüzde
125 oranında arttı. Bunları AKP’li ba-
kan kendi ağzı ile söyleyerek kapita-
lizmin yarattığı ve AKP’nin büyüttüğü
bataklığı ifade etmiştir. 

Uyuşturucudan kurtulmak için
AMATEM’e başvuranların sayısı,
2004 yılından bu yana yüzde bin
781 arttı. Alkol kullanımı arttı… Bu
artış Ulaştırma Bakanı Binali Yıldı-
rım’ın “Tekirdağ’da rakı fabrikası
sayısını 2’den 18’e çıkardık” açık-
lamasıyla doğrulanmış oldu. 

2004’te AMATEM’e başvuran-
ların sayısı 40 bin iken, bu rakam
2012 sonunda 227 bini aştı… 

Tayyip Erdoğan’ın ifadesi ile
“Türkiye hamdolsun bir cazibe mer-
kezi haline gelmiştir”… İşte Tay-
yip’in gençleri öldürerek, aileleri da-
ğıtarak, kadınları fuhuş bataklığına ite-
rek yarattığı “cazibe merkezi”

“Büyük Türkiye” nutukları atan-
lar, açıktan söylemeseler de bu baş-
lıklarla da övünüyorlardır herhalde.
Çünkü halkı yozlaştıran tüm bu ba-
taklığı yaratanlar 12 yıllık AKP ikti-
darı ile övünenlerdir. ‘İslamcı’, ‘mu-
hafazakar’ AKP iktidarı boyunca da
fuhuş, uyuşturucu, kumar artmaya de-
vam etti! 

Uçucu kullanma yaşı 11’e, esrara
başlama yaşının 12-13’lere, eroin, ecs-
tasy gibi “ağır” maddeleri kullanma
yaşının 14’e indiği bir ülkede yaşı-
yoruz. Ve yıllar geçip, kapitalizm
yaşadıkça bu oranlar daha aşağılara
iniyor. Hap, tiner, bali, esrar, eroin
veya benzeri uyuşturucuları kulla-
nanların sayısının 5 milyona ulaş-
tığı bir ülkeden söz ediyoruz. 

Peki nasıl geldi bu ülke bu hale?
Ülkemizi bu hale kim getirdi? Üç beş
tane uyuşturucu mafyası mı? Hayır.
Devlet eliyle, bizzat devletin, oligar-
şinin yöneticileriyle işletiliyor bu
çark. AKP neredeyse Uyuşturucu Ti-

caretinden Sorumlu Bakanlık açacak.
Neredeyse mahallelerimize girip in-
sanlarımızı zehirleyen, silahlarıyla
öldüren çetecilere madalyalar verecek. 

Bu ülkeyi yönetenler, Cumhur-
başkanı’ndan, bakanına, TÜSİ-
AD’ından, askeriyesine uyuşturucu-
nun, fuhuşun ve kumarın ticaretini ya-
pan, yaptıran ve bunlarla halkın ka-
nını emenlerdir. 

Oligarşi neden yozlaşmayı; uyuş-
turucu, fuhuş ve kumarı teşvik ediyor? 

Yozlaştırma Politikasının
3 Ana Nedeni: 

Birincisi; yozlaştırma, kitleleri
apolitikleştirme politikasının olmazsa
olmaz bir parçasıdır. Fuhuş, uyuştu-
rucu, kumar ve benzeri pislikler yay-
gınlaştığı ölçüde, o halkın düzene
karşı çıkma dinamikleri azalacaktır.
Beyinleri uyuşturulan, düşünmeyen in-
sanlar, kendisini yok eden düşmanına
karşı da savaşmayacaktır. Bu neden-
le, bir yandan medya aracılığıyla kit-
leler yozlaşmış yaşamlara özendirilmiş,
insanı insan yapan değerleri ayaklar al-
tına alınıp bireycilik, bencillik kö-
rüklenmiştir. Bencilleştirilen ve yok-
sullaştırılan kitleler ise, fuhuşun, uyuş-
turucunun bataklığına yuvarlanmaya
hazır hale getirilmiş demektir. 
İkincisi; fuhuş, uyuşturucu ve ku-

mar, düzen içinde önemli bir rant kay-
nağıdır. Oligarşinin politik ve büro-
kratik kadroları, esas olarak bu rantla

EMPERYALİZMİN VE İŞBİRLİKÇİ OLİGARŞİNİN, AKP’NİN KÖRÜKLEDİĞİ YOZLAŞMA!

UYUŞTURAN SADECE UYUŞTURUCU DEĞİL AKP’DİR!
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beslenirler. Kontrgerilla faaliyetleri de
esas olarak bu kaynaklardan finanse
edilir. Böyle olduğu içindir ki, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir bakanının “uyuş-
turucu tırları polis otolarının es-
kortluğunda gidip geliyor” sözleri
veya resmi raporlarda “uyuşturucu-
ların panzerle taşındığı” gerçeğine
yer verilmesi, bu ülkede doğaldır.
Yaşar Öz gibi uyuşturucu kaçakçıla-
rı, bizzat bu ülkenin resmi görevlile-
ri tarafından istihdam edilmiştir. 

Üçüncüsü; özellikle uyuşturucu,
Türkiye bütçesinin yazılı olmayan en
önemli kalemlerinden biridir. Bir
Mali Şube Müdürü, 1994 rakamlarıyla
Türkiye'den geçen eroin miktarının pi-
yasa değerinin 50 milyar dolar ol-
duğunu, bunun 5-6 milyar dolarının
“Türkiye'ye kalan para” olduğunu
açıklamıştı. İşte bunun sonucudur
ki, Türkiye uyuşturucu kaçakçılığının
transit ülkesidir. Ne yarım milyonluk
ordusu, ne yüzbinlerce personellik po-
lisi, bu sevkiyata engel olmaktadır. Ki,
son yıllarda Türkiye’nin sadece
“transit” ülke olmaktan çıkıp, bizzat
uyuşturucu üretiminin yapıldığı bir
ülke haline geldiği de artık raporlar-
da sık sık belirtilmektedir. Başbaka-
nı bile uyuşturucu ticaretiyle anılmış
kaç ülke var acaba yeryüzünde? 

Bu Yozlaşma Çarkının
Dışında Sadece
Devrimciler Var 

Bir rapordan (Birleşmiş Milletler
Uluslararası Uyuşturucu Kontrol

Kurulu'nun raporundan) bir cümle
daha: “Uluslararası Göç Örgütü,
Türkiye'nin kadın ticareti ve fu-
huşta merkez üs haline geldiğini or-
taya koydu.” Hakkında böyle ra-
porlar hazırlanan bir ülkenin yöneti-
cilerinin utançtan yerin dibine girmesi
gerek. Ama bu ülkeyi yönetenler,
hiçbir şeyden utanmazlar. Tam tersi-
ne, gizli raporlarda, halkı nasıl yoz-
laştırdıklarıyla, nasıl apolitikleştir-
dikleriyle övünürler. Uyuşturucu, fu-
huş ve kumar, yalnız ülkemizde de-
ğil, sosyalist ülkeler dışında, tüm
dünyada emperyalistlerin himaye-
sindedir. Afganistan çok çarpıcı bir ör-
nektir; ABD ve Avrupa’nın Afga-
nistan’ı işgaliyle birlikte uyuşturucu
kullanımı ve fuhuş alabildiğine artmış,
Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuş-
turucu Kontrol Kurulu'nun (INCB)
2004 yılı raporuna göre, “ülkenin ne-
redeyse tamamına yayılmıştır.”

Dünya genelinde uyuşturucu ba-
ğımlılarının sayısı her geçen gün ar-
tarken, en çokda emperyalizmin sö-
mürgesi olan ülkelerde artarken uyuş-
turucu ticaretinin ve politikasının
emperyalizmden ayrı olduğunu dü-
şünmek, bunun sorumlusunun em-
peryalizm olduğunu görmemek ah-
maklık olur. 

Bu pisliğin dışında yalnız dev-
rimciler vardır. Böyle olduğu için de
gazetelerde sık sık devrimci örgütle-
rin uyuşturucu ticareti yaptığına dair
yalan, karalayıcı haberler çıkar. Ha-
san Ferit Gedik uyuşturucu çeteleri-

ne karşı mücadele ederken öldürül-
mesinin hemen ardından burjuva
medya “uyuşturucuda rant kav-
gası” gibi başlıklar atarak haber yap-
mıştı. Amacı devlet eliyle beslenen çe-
teleri koruyup, uyuşturucuya, yoz-
laşmaya karşı halkın onurunu savunan
devrimcileri karalamaktı. 

Oysa gerçek ortadadır. Hem de
AKP’liler kendileri araştırıp kendileri
ifade etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın en
büyük ordularından birine sahip ol-
duğu gibi, dünyanın en kalabalık po-
lis teşkilatlarından birine de sahiptir.
Polis teşkilatının neredeyse tamamı,
“terörle mücadele” ve “halkın ey-
lemlerini bastırmak” göreviyle is-
tihdam edilmiştir. Polis çetelere eği-
tim verir, korur, kol kanat gerer, hal-
kın üzerine ise silahı, TOMA’sı, gazı
ile kan kusturur. 

Yeşilayı, Diyanet Bakanlıkları,
Sağlık Bakanlıkları, Adalet Bakanlık-
ları raporlar çıkarır, açıklamalar yapar,
halkın doktorlarının ellerini kollarını
bağlayıp, din görevlilerine görevler ve-
rir ama gelin görün ki uyuşturucu, fu-
huş, kumar azalmaz tersine artar. Biz
Uyuşturucu ile Savaş Merkezi açarız,
gençlerimizi, insanlarımızı zehirle-
yen uyuşturucuyu, bataklığı kurut-
maya çalışırız AKP’nin kurumları
merkezimizi kapatmaya çalışır. Yoz-
laşmaya karşı çıkan devrimciler terö-
rist olur uyuşturucu patronları bakan-
larla, vekillerle oturur. AKP’nin bü-
yüttüğü, Türkiye değil yozlaşmadır. 

Emekle, Eğitimle
Gençlerimizi Dönüştürecek,

Hayata Kazandıracağız!
Bağcılar Yenimahalle'de Halk Cepheliler, 28 Eylül'de

uyuşturucu maddeden kaynaklı yarı baygın haldeki
gençler kendilerine geldikten sonra, kendileri ve aile-
leriyle görüşülüp el birliğiyle madde kullanımını bı-
rakmaları konusunda konuşuldu. Bunun üzerine haftanın
belli günlerinde bir araya gelme sohbet ve çalışma yap-
ma programı konuldu. İlk olarak 15 Ekim'de Yürüyüş
Dergisi’nde çıkan 10 Soruda Uyuşturucu başlıklı yazı
okundu ve üzerine sohbet edildi. Tek bir insanımızdan
bile vazgeçmeyecek, düzenin saldırıları karşısında ça-
resiz bırakmayacağız.

TAYAD
Çadırı Günlüğü
TAYAD, Hasta Tutsakla-

ra Özgürlük talebiyle açtığı
çadırda evlatlarının sesini
dışarıya taşımaya devam edi-
yor. Hapishanelerin durumu,
tecrit politikası, tutsakları
önce hasta edip, tedavisini
engelleyen, yasalarda bile
hak olan hasta tutsakların
tahliyesinin engellendiği an-
latıldı. 

TAYAD çadırında 28.
Gün (20 Ekim 2014)

Bugün 20 Ekim, Ölüm

Orucu’nun 14. Yıldönümü.
Cebeci Mezarlığı’na gide-
ceğiz. Sürekli şehitlerimizi
konuşup halkımızı anmaya
çağırdık. Anmada kına dağı-
tacağız... Kınanın paketlen-
mesini çadırda yaptık. Saat 6'
da mezarlığa gittik, geldiği-
mizde çadırın önü çok kala-
balıktı. Biz çadırları açar-
ken çalışmalarımızı halka ta-
şıyacak, halkı birleştirece-
ğiz demiştik ve bugün bunu
somutladık. Şimdi de gitti-
ğimiz bütün mahallelerde
aynısını yapacağız diyoruz.

Yürüyüş
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Av ru pa’da

19 Ekim günü Hollanda'nın Lahey şehrinde Dev-
Genç’in 45. yılı dolayısıyla yapılacak olan Grup Yorum
konseri, Hollanda istihbaratından belediyeye gönderilen
bir mektupta, Grup Yorum, Anadolu Gençlik ve Dev-Genç'e
terörist damgası vurup yasaklanmıştır. Hollanda Anado-
lu Gençlik konuyla ilgili açıklama yaparak, konserin ola-
cağı şehirden yüzlerce gencin Hollanda devletinin deste-
ğiyle IŞİD'e katıldığını hatırlattı. "Hollanda devleti bunun
hesabını vermelidir! Son aylarda dünyada gelişen olayla-
rın Lahey'e de sıçradığını ve bu konserde tekrar olay çı-
kabileceği için konseri iptal etmelerinin nedenlerinden biri
olarak göstermişlerdir. Hollanda istihbaratı (AİVD),
MİT'in talimatlarını yerine getirmektedir. Hollanda istih-
baratı AKP'nin yardakçılığını yapmaktadır" denildi.

Selanik’te Halk Cephesi
Kobane İçin Yürüdü

14 Ekim günü Selanik’te, Yunan solunun da katılımıyla
emperyalizmin beslemesi IŞİD’in katliamlarına karşı
direnen Kürt halkıyla dayanışmak için bir yürüyüş dü-
zenlendi. Yunanistan Halk Cephesi'nin çağrısıyla Yunan
solunun da içinde olduğu bir eylem, Aristotelus Meyda-
nı’nda saat 18.30’da kitlenin toplanmasıyla başladı. Halk
Cepheliler “IŞİD, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ço-
cuğudur! Kobane’de direnen Kürt halkı yalnız değildir”
yazan pankartlarıyla en önde yerini aldı. 500 kişinin ka-
tılımıyla gerçekleşen yürüyüşte Amerikan Konsolosluğu
önünden geçerken Halk Cepheliler üzerinde “IŞİD, em-
peryalistlerin ve işbirlikçilerinin çocuğudur’ yazan 1X2
metre ebatındaki Amerikan bayrağını sloganlar eşliğin-
de yaktılar. Yürüyüş kolu, polis korumasına alınan Türk
Konsolosluğu’na gidildi, fakat muhatap bulunamadı.
Daha sonra Kamara Meydanı’na sloganlar ile inilerek yü-
rüyüş bitirildi.

Polonya'da Dev-Genç Yazılamaları
Polonya’da Dev-Genç'liler, Mahir’den Dayı’ya 45 yıl-

dır sürdürülen Dev-Genç mücadelesinde bizler de varız
diyerek başkent Varşova’da yazılamalar yaptılar. Türki-
yeli öğrencilerin yoğunlukta olduğu Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej Üniversitesi çevresinde yapılan
yazılamalarla Dev-Genç'in 45. yılı selamlandı.

DÜZELTME
Dergimizin 439. sayısının 53. sayfasında yer alan 'Di-

renen Kobane Halkının Yanındayız' başlıklı haberde, yan-
lışlık yapılmıştır. 

11 Ekim 2014 günü, Almanya-Köln'de Kobane ile il-
gili yapılan eylemin haberinde; "Halk Cephesi'nin ya-
nısıra Türkiyeli sol örgütlerin de katılımıyla kortej oluş-
turulup, sloganlarla yürüyüşe geçildi" diye yazmakta-
dır. Bu ibare yanlıştır. Eylemi Halk Cephesi yapmış ve
başka kurumların katılımı olmamıştır. Düzeltir, okur-
larımızdan özür dileriz.

Hollanda'da Dev-Genç 45. Yıl
Konser Çalışmaları

19 Ekim gününde Hollanda’da yapılacak olan Dev-
Genç 45. yıl konseri çalışmaları devam ediyor. Rotterdam
ve Eindhovenşehrinde birçok yere konser afişleri asıla-
rak Türkiyeliler konsere davet edildi.

15 Ekim günü Hollanda’nın Lahey şehrinde Anado-
lu gençlik üyeleri, Dev-Genç 45. yıl konserinin tanıtımını
yaptı. 5 kişinin katıldığı tanıtımda onlarca afiş asıldı ve
yüzlerce bildiri halka ve esnaflara dağıtıldı.

İngiltere'den Sonra Hollanda da
Grup Yorum Konserini Yasakladı!

Belçika'da Anadolu Federasyonu’ndan
Kağıtsızlara Yönelik Baskılara Karşı Eylem

Anadolu Federasyonu, her hafta olduğu gibi 11 Ekim
günü, oturma izni olmayanların hapsedildiği merkezin ka-
patılması ve hapsedilenlerin yalnız olmadıklarını hay-
kırmak için eylem yaptı. VOTTEM’de hapsedilen Tür-
kiyeli dostumuz Müslüm GENLİK’in devam ettirdiği aç-
lık grevi bu gün itibarı ile 15. gününde. Bir Pakistanlı, su-
suz açlık grevini hala sürdürüyor. Misafirhane denilerek
insanlık dışı koşullarda tutsak edilen yabancılar, özgür-
lüğü ve iade edilmemeleri için açlık grevi yapıyor. Bir ço-
cuk sahibi ve yıllardır Belçika’da yaşayan Müslüm
GENLİK’in Türkiye’ye iadesini engellemek için sahip-
lenme çağrısı yapıldı.

26 Ekim
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Berkin İçin Adalet Talebimizden
Vazgeçmeyeceğiz!

Antalya Attalos Meydanı'nda 17 Ekim'de, Berkin için ada-
let talebimiz sürüyor eylemi yapıldı. Kobane'de yaşanan kat-
liamlar, uyuşturucu çeteleri tarafından katledilen Hasan Fe-
rit Gedik ve İsmail Doğan için de adalet istenen eyleme 35
kişi katıldı. Sloganlarla başlayan eylemde: "Şehitlerimizin
hesabını soracağız! Adalet istemekten asla vazgeçmeyece-
ğiz denilerek katillerin rahat uyku uyuyamayacakları belirtilen
eylem sloganlarla bitirildi.

Adana Halk Cephesi, 19 Ekim günü İnönü Parkı’nda, Ber-
kin’in katillerinin ortaya çıkarılması ve cezalandırılması ta-
lebiyle eylem yaptı. 11 kişinin katıldığı eylemde; Halkın Hu-
kuk Bürosu tarafından ortaya çıkarılan görüntülerin dikka-
te alınmadığı, katil polisin kimliği belli olmasına rağmen ko-
runduğu vurgulandı. Katillerin cezalandırılmaması duru-
munda halkın da bir adaletinin olduğu hatırlatıldı.

Hatay Dev-Genç'liler 18 Ekim'de pankart astı. Ha-
tay’ın Armutlu Mahallesi’nin Gündüz Caddesi’nde “Berkin
İçin Adalet İçin 6 Kasım'da Dersleri Boykot Edelim - Li-
seli Dev-Genç” pankartı asıldı. Pankart, esnafın ve halkın
ilgisiyle karşılandı.

Gelin Canlar Bir Olalım
Zalime Kılıç Çalalım

19 Ekim günü Elazığ Pir Sultan Kültür Derneği'nde,
Muharrem Ayı öncesi halkla, Muharrem Ayı’nın önemi ve
Kerbela Direnişi hakkında sohbet edildi. Pir Sultan Kül-
tür Derneği'nden Mustafa Dede, “Kerbela’da sadece Al-
evilik, Kızılbaşlık tarihi yaratılmadı. Kerbela’da zalimin
zulmüne karşı bir direniş geleneği yaratıldı, bu gelenek yüz-
yıllardan bugüne sürmektedir” dedi. Dernek Başkanı
Necla Güney ise, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Biz
bir olursak zamane Yezitlerini yeneriz. Biz birleşirsek Ker-
bela’da Hüseyin oluruz, Gelin canlar bir olalım, zalime kı-
lıç çalalım” dedi. Sohbete yaklaşık 50 kişi katıldı.

Adana Şakirpaşa’da Azadiya Welat ve Gündem ga-
zetelerinde çalışan ve 14 Ekim'de gazete dağıtırken mo-
torlu iki kişi tarafından katledilen, Kadri Bağdu’nun ce-
naze evine taziye ziyaretine gidildi. Taziye ziyaretinde Kad-
ri Bağdu’nun ailesi ve HDP’liler: “Halk Cepheliler’in gel-
mesi bizi mutlu etti” dediler.

İngiltere’nin Başkenti Londra’da
Yürüyüş Dergisi Standıyla Gerçekleri

Halka Ulaştırmaya Devam Ediyoruz
11 Ekim günü Yürüyüş Dergisi standı açıldı. Bu

haftaki standımızın konusu Kobane’deki Kürt hal-
kının direnişi ve ölüm yıldönümü nedeniyle Engin
Çeber ve Grup Yorum’un vizesi verilmeyerek İn-
giltere’ye girişleri engelleyen İngiliz emperyalizmi
teşhir edildi. Bu hafta stant yerimize standımıza “Ko-
bane’de Amerika Beslemesi İŞİD’in Katliamlarına
Karşı Direnen Kürt Halkının yanındayız”, “Kürt Hal-
kının Direnişini Selamlıyoruz!” , “Yaşasın Kürt Hal-
kımızın Direnişi” dövizleri asıldı. Ve Engin Çe-
ber'imizin resmi de yer aldı standımızda. Stant bo-
yunca 20 Yürüyüş Dergisi dağıtıldı.

İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği, 17 Ekim
Cumartesi günü Woodgren Kütüphanesi önünde aç-
tığı stant da, Kobane’de Kürt halkının, emperyalizmin
yarattığı IŞİD’e karşı direnişini selamladı, müca-
delesini sahiplendi. Aynı zamanda emperyalizmi ve
işbirlikçileri teşhir eden sloganlar atıldı. Stant bo-
yunca 4 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Gençlik Avrupa'da da Dev-Genç'in
45. Yılını Selamladı

15 Ekim gecesi, Fransa’nın Paris bölgesine yakın Melun şeh-
rinde yazılama yapıldı. Dev-Genç’in 45. yılında, Avrupa genç-
lik “HASAN SELİM GÖNEN YAŞIYOR DEV-GENÇ SA-
VAŞIYOR", "DEV-GENÇ” yazılamalarıyla 45. yılı selamladı.

Avusturya Anadolu Gençlik
Dev-Genç’in 45. Yılını Kutladı

Avusturya Anadolu Gençlik, Viyana'da Dev-Genç'in 45. yı-
lını kutladı. 10 Ekim günü yapılan etkinlikte, okunan açıklamanın
ardından, 3 bölümden oluşan bir resim sergisi sunuldu. Sergi-
de Ülkeden Gençlik Manzaraları, Avrupa'dan Gençlik Manza-
raları ve Yoz Gençlik Manzaraları vardı. 2 saat süren programın
sonunda Dev-Genç’in 45. yaşı için pasta kesildi.

Adana

Adana’da Taziye Ziyareti

Yürüyüş
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Çağrı
Doğrudur yıldırımın düştüğü,
yağdığı yağmurun, 

Bulutların rüzgarla sökün ettiği. 

Ama savaş öyle değil,
savaş rüzgarla gelmez;
Onu bulup getiren insanlardır. 

Duman tüten topraktan
bahar boyunca, 

Dökülüp yükselir birden gökyüzü. 

Ama barış ağaç değil,
ot değil ki yeşersin: 

Sen istersen olur barış, istersen 

çiçeklenir. 

Sizsiniz uluslar, kaderi dünyanın. 

Bilin kuvvetinizi. 

Bir tabiat kanunu değildir savaş, 

Barışsa bir armağan gibi verilmez 

insana: Savaşa karşı 

Barış için 

Katillerin önüne dikilmek gerek, 

'Hayır yaşayacağız! ' demek. 

İndirin yumruğunuzu suratlarına! 

Böylece mümkün olacak
savaşı önlemek. 

Onlar demir çeliği elinde tutan
birkaç kişidir, 

Yoktur karabasandan bir çıkarları 

Dünyaya bakıp 'ne küçük' derler, 

Bir şeylerle yetinmezler acunda, 

Para hesap eder gibi
hesaplıyorlar bizi, 

Savaş da bu hesabın ucunda. 

Ürkmeyin tutmuşlar diye
suyun başını: 

Korkunç oyunları, davranın, bitsin. 

Söz konusu olan çocuğundur, ana: 

Koru onu, dikil karşılarına, 

Biz milyonlarca kişi 

Savaşı yener miyiz? 

Bunu sen bileceksin. 

Bunu biz bilecek, biz seçeceğiz. 

Bir de düşün 'Yok! ' dediğini: 

Düşün ki savaş geçmişin malı 

ve barış taşıyor gelecekten. 

Bertolt Brecht

Şiir

Eğer basitçe izah edemiyorsan, yete-
rince anlamamışsın demektir.

Albert Einstein

Özlü Söz

Bir Hint masalına göre, kedi korku-
sundan devamlı endişe içinde yaşayan
bir fare vardır. Büyücünün biri fareye
acır ve onu bir kediye dönüştürür. Fare,
kedi olmaktan son derece mutlu olacağı
yerde bu kez de köpekten korkmaya baş-
lar. Büyücü bu kez onu bir kaplana dön-
üştürür. Kaplan olan fare, sevineceği yer-
de avcıdan korkmaya başlar. Büyücü ba-
kar ki, ne yaparsa yapsın farenin korkusunu
yenmeye imkan yok. Onu eski haline
döndürür. Ve der ki, “Sen cesaretsiz ve kor-
kak birisin. Sende sadece bir farenin yü-
reği var. O yüzden ben sana yardım ede-
mem.”

Kıssadan Hisse

Esas Akıl
Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında,
adamın biri sorar:

"Bir insanın akıl hastanesine yatıp yat-
mayacağını nasıl belirliyorsunuz?"

Doktor, "Bir küveti su ile dolduruyoruz.
Sonra hastaya üç şey veriyoruz. Bir kaşık,
bir fincan ve bir kova. Sonra da kişiye kü-
veti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini soru-
yoruz. Siz ne yapardınız?", der.

Adam, "Ooo! Anladım. Normal bir insan
kovayı tercih eder. Çünkü kova, kaşık ve
fincandan büyük."

"Hayır," der doktor, "normal bir insan kü-
vetin tıpasını çeker."

... Akıl, sadece bize sunulanlar dışında çö-
züm bulmaktır...

Fıkra

Karikatür



“... emperyalizm ve işbirlikçileri asla ama asla
halkın kurtuluş mücadelesini boğamayacaktır. Asla
ama asla sosyalizm idealini yok edemeyecekler...” 

Eyüp Samur

02 Kasım - 08 Kasım

Necdet PİŞMİŞLER:

1955 Bursa doğumlu olan Necdet,
devrimci düşüncelerle lise yıllarında ta-
nıştı. 1974-75 yıllarında İstanbul’da
Cepheliler’in saflarında mücadeleye ka-
tıldı. Liseli Dev-Genç ve Bursa mahalli
alan  sorumluluğunu üstlendi. 1980’de

tutsak düştü. Tutsaklığına firar eylemi ile son verdikten
sonra, kır örgütlenmesinde görevlendirildi. Devrimci
hareketin kır gerillası geleneğinin yaratıcılarından biri
olarak, 5 Kasım 1981’de Ordu Aybastı’da jandarmayla
girdiği çatışmada şehit düştü.

Necdet Pişmişler

Ahmet ARIÖZ,

Orhan Veli SAYDEMİR:

Vatan Dergisi’nin dağıtımcısı  ve
aynı zamanda bir tutsak yakını olan
Ahmet ile Vatan okuru olan Orhan,
devrimci düşüncelerin yayılması için
çalışan devrimcilerdi. 3 Kasım 1999'da
Isparta'da geçirdikleri trafik  kazasında
yaşamlarını yitirdiler.

Ahmet Arıöz, Isparta’da halkın dev-
rimci mücadelesini örgütlemeye, halka
devrimci düşünceleri taşımaya çalışan
bir taraftardı. Aynı zamanda bir tutsak
yakınıydı.

Orhan Veli Saydemir, devrimci ha-
reketin taraftarıydı. Gericiliğe, faşizme

karşı devrimci düşüncelerin   yayılması için çaba gös-
teren bir devrimciydi.

Ahmet Arıöz

Orhan V. Saydemir

Numan KAYGUSUZ:

1956 doğumludur. Yıldız DMMA'da
Dev-Genç saflarında mücadele ediyordu.
4 Kasım 1978'de İstanbul Şehremini'de
faşistler tarafından kaçırılıp işkenceyle
katledildi.

Numan Kaygusuz

Arzu GÜLER, Sultan YILDIZ, 

Bülent DURGAÇ, Barış KAŞ:

5 Kasım 2001’de, oligarşinin Küçükarmutlu’daki
direniş evine gerçekleştirdiği katliamda şehit düştüler.

8 Mart 1978 Tunceli Hozat doğumlu
olan Arzu, 1992’de mücadeleye katıldı.
İstanbul Bahçelievler’de Devrimci Halk
Güçleri içinde mücadelesini sürdürürken,
F tiplerinin gündeme gelmesi üzerine,
4 Haziran 2001’de TAYAD’lıların İkinci
Ölüm Orucu Ekibi’nde taktığı kızıl ban-
dını, şehit düşene kadar
onurla taşıdı.

20 Şubat 1973 Sivas-Kangal’ın To-
pardıç Köyü’nde doğan Sultan, Kırşe-
hir’de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
öğrencisiyken mücadelede yer aldı.
1999'da İstanbul’da Kurtuluş Gazete-
si’nde çalışmaya başladı. 2000’de ise,
F tipi hapishanelere karşı TAYAD’lıların
içindeydi. Küçükarmutlu’nun ölüm oruçlarının sür-
dürüldüğü bir direniş mahallesi olmasıyla, onun mü-

cadele alanı da Küçükarmutlu oldu.

25 Eylül 1974, Kahramanmaraş, Af-
şin, Çomudüz Köyü’nde doğan Bülent,
1991’de mücadeleye katıldı. Mersin’de
1993’te tutsak düştü. 1996 Ölüm Oru-
cu’nda Birinci Ekip’te yer aldı. 19
Aralık 2000 Katliamı’nda Bursa Ha-
pishanesi’ndeydi. 13 Ekim 2001’de Adli
Tıp raporuyla Edirne F Tipi’nden tahliye

edildi. Küçükarmutlu’da katledildiğinde tahliye edileli
henüz iki hafta olmuştu. 

1981 Dersim Pertek Doğrultay
Köyü’nde doğan Barış, çocukluğundan
itibaren devrimcileri, gerillaları tanıdı.
Akrabalarından tutsaklar vardı, kendisi
de mücadele içinde iki kez kısa süreli
tutsaklıklar yaşadı. 2000 Ölüm Orucu
Direnişi sürecinde, Küçükarmutlu’daki
direnişçilere destek olmak için Der-

sim’den Küçükarmutlu’ya gelmişti. İnandığı değerler
uğruna ölümsüzleşti.

Arzu Güler

Bülent Durgaç

Sultan Yıldız

Barış Kaş



Duyulur da durmak olur mu

Dayan Armutlu yetti Muharrem

Eyüp sabrıyla beklemiştik

Nail olup geldik can feda

Bir yangına baş koymaya

Üç mevziden fırladık ateşli adımlarla

Üç dal karanfil İkarus kanatlarıyla

Yandık ki onur demektir şimdi

Değil mi ki külümüz yarına karışacaktır

Yandık ki umut demektir şimdi

Değil mi ateşimiz dünyayı saracaktır

Tutuşuyor karanlık bir ucundan

Ve zorbanın yarını, sarayı, saltanatı... 

...

Her ömrün bir sonu vardır

Her ömrün bir sonu olacaktır

Ve fedakar kaç ömür baharında 

Umutlu cümleler kurup gider

Ki onlara Adalılar derler

...

Ölüm kasırgasıyla geliyorsa geliyorsa

zulüm

Ardında suyu çekilmiş topraklar

Ruhu çekilmiş insanlar bırakarak

Ve sömürüye “özgürlük” diyorlarsa

Hayat kurmanın adı cinayetse

İşte düşüyoruz yalanın tam ortasına...

İşte saplıyoruz ateşimizi karanlığa...

Ümit İlter

Birol KARASU:

1966 Giresun Şebinkarahisar do-
ğumlu. İstanbul’da büyüdü. 1988'de
devrimcilerle tanıştı ve 1990'lı yılların
ikinci yarısında çeşitli örgütlülükler
içinde yer aldı. 6 Kasım 2006’da, yoz-
laşmaya karşı mücadelede ölümsüzleşti. Birol Karasu

Çetin GENÇDOĞAN:

1965 Dersim doğumlu. 1992 yılında
gittiği Almanya'da mücadeleye katıldı.
Darbeci kontralar tarafından 6 Kasım
1994’te, Köln’de katledildi.

Çetin Gençdoğan

Eyüp SAMUR:

Tokat’lı olan Eyüp, 13 Kasım
1978’de İstanbul’da doğdu. Gazi Ayak-
lanması’na katıldığında 17 yaşındaydı.
Gazi’de sorumluluklar üstlendi. 1998’de
Küçükarmutlu’da faaliyet yürüttü. 1999
Kasım’ında tutsak düştü. Küçükarmutlu
Katliamı olduğunda saldırıları, katliamları

durdurmak ve teşhir etmek için bedenini tutuşturdu. 7
Kasım 2001’de ölümsüzleşti.

Eyüp Samur

Nail ÇAVUŞ:

Ocak 1964 Sivas doğumlu. 1985'te
Marmara Üniversitesi’nde gençliğin
mücadelesinde yer aldı. 1987'de Yeni
Çözüm Dergisi’nde çalıştı. Akdeniz
Bölge Komitesi Siyasi Sorumlusu iken
tutsak düştü. Küçükarmutlu Katliamı’na,
feda eylemiyle cevap verdi. 7 Kasım
2001’de şehit düştü.

Nail Çavuş

Serdar KARABULUT:

1970 Amasya doğumlu. 1987'de De-
nizli Mühendislik Fakültesi'nde mücadele
saflarına katıldı. Ege Kır Gerilla Birli-
ği’nde gerilla iken, 1992 Eylülün’de
tutsak düştü. Hapishanelerde çeşitli gö-
revler üstlendi. Büyük direnişte, 6. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yer aldı. 8 Kasım
2002’de ölümsüzleşti.

Serdar Karabulut

Hikmet KURU, Alaattin GENÇ, Ahmet ÇOBAN
Kadir DOĞAN:

Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin
çocuklarıydı. Devrim mücadelesine gö-
nül vermiş, devrimci hareketin müca-
delesine katılmışlardı. Halkın devrimci
uyanışını faşist terörle boğmak isteyenler
tarafından Kasım 1979’da Ordu Ay-
bastı’da faşistler tarafından katledildi-
ler.

Hikmet Kuru

Alaattin Genç Kadir DoğanAhmet Çoban



Özgür Tutsaklar, Serdar’ı Anlatıyor:  
Merzifon’un Alişar Köyü’nde yoksul Alevi bir

ailenin 1970 yılında doğan ikiz çocuklarından biri olan
Serdar; hareketli, meraklı ve inatçı bir çocuk olarak bü-
yüdü. İnatçılığı zaman zaman başına “dert” açsa da o
hep büyük hayallerinin peşinde oldu. Ve ilk hayali olan
üniversiteyi kazanarak 1978 yılında Denizli Mühendislik
Fakültesi’ne geldi. Ailesine, köylülerine yaşattığı gurur
onun en büyük sevinciydi. Üniversite ortamı Serdar’a
yeni ufuklar açtı ve o, köyünün dışındaki hayatı, hak-
sızlıkları görüp öğrenmeye başladı. Çocukluğundan
kalma alışkanlığıyla her şeyi merak ediyor, soruyor ve
sorguluyordu. Kısa süre içinde okulundaki Dev-Genç’li-
lerle tanıştı ve onları da soru yağmuruna tuttu. Verilen
Yeni Çözüm Dergisi’ni büyük bir ilgiyle okudu. Yalnız
okuldaki, yurttaki sorunları değil; köyü, yoksulluklarını
düşündü. Okuldaki mücadaleyi görüp de geri durmak
zaten Serdar’a yakışmazdı.

Artık mücadelenin tam ortasındadır Serdar. Yürüyüşler
yaparlar, sivil faşist saldırılara cevap verirler, diğer üni-
versitelerdeki İzmir’deki, Manisa’daki Dev-Genç’lilere
desteğe giderler. Elbette demokratik üniversite müca-
delesinin, vatan ve halk sevgisinin bedelleri de vardır.
Soruşturmalar açılır, gözaltına alınanlar olur. Birlikte
Manisa’daki arkadaşlarının açlık grevine destek verdikleri
Baki Erdoğan tutuklanır. Yıl 1989 olmuştur ve devrimci
hareket, Ege Bölgesi’nde örgütlenmesini geliştirmek
için faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır. Dev-Genç’liler
sık sık uğradıkları yerlerden biri de İzmir Yeni Çözüm
Dergisi Bürosu’dur. Burada Müjdat Yanat’la, Recep
Güler’le, Hüseyin Coşkun’la tanışan Serdar artık kararını
vermiştir: Ne olursa olsun devrimcilik yapacak ve gerilla
olacaktı.

Bu hayalinin gerçekleştiği gün daha büyük bir ateşle
yürekler yangın yerine döndü. Ege dağlarında atılan
her adımda Sabo’lara bağlılık, hesap sorma bilinci
vardır. Serdar artık Ege Kır Gerilla Birliği’nin öncüsü
İbrahim Yalçın Arıkan’ın, Bülent Pak’ın en yaman ge-
rillasıdır. Özel bir tecrübesi, bilgisi olmadığı halde
ısrarla öncülüğe aday olmuş ve bu zorlu görevi almıştır.
Sadece öncülük değil her işte gönüllü ve ataktır Serdar.
En iyi keşfi yapmaya, su kaynağı bulmaya, depo
kazmaya, en sessiz yürüyüşü yapmaya, attığını vurmaya,
ilk eylemde yer almaya hem de büyük bir inat ve ısrarla
adaydır Serdar. İlk kez yürünen, hiç bilinmeyen bir or-
manın içinde saatlerce birliği yürütür; çoğu zaman
birliği durdurup “Siz biraz dinlenin” deyip yanına bir
yoldaşını alarak sessizce gözden kaybolur ve yine
sessizce ön keşif yapmış olarak geri dönerdi. Hiç din-
lenmeden gayet kendinden emin birliği belirlediği hedefe
doğru yürüyüşe geçirirdi. 

Ege Gerilla Birliği Berdanlar’la, Yaseminler’le güç-
lenmiştir ama bir de kavganın diğer yanı vardır. Devrimci
hareket yeni atılımlara, devrim yürüyüşünü umutla bü-

yütmeye hazırlanırken darbecilik ihanetini yaşamıştır.

Dayımız hainler tarafından tutsak edilmiş, komutan
İbrahim Yalçın Arıkan Hareketi ve Dayı’mızı sahiplenmek
için birlikten ayrılmıştır. İç düşmanın darbesinden haberi
olmayan Ege Gerilla Birliği yer değiştirmeye çalışırken
bu kez dış düşmanın darbesiyle karşılaşmış ve tutsak
düşmüştür.

Serdar çatışmadan tutsak düşmenin acısıyla işken-
cecilere meydan okur. Onun direnişine tahammül ede-
meyen işkenceciler “böyle olacağını bilseydik dağda
kafanıza sıkardık” der… Serdar’ın cevabı “sıkmazsanız
şerefsizsiniz, orda ya da burda şehit düşmek benim için
onurdur” olur. İşkenceciler yıllar geçse de cevabı unut-
mayacaktır.

Buca Hapishanesi’ne yüreği buruk ve acılı ama başı
dik giren Serdar’ın yeni hedefi Buca Okulu’nun örnek
bir öğrencisi olmaktır... Serdar da başarılı bir öğrenci
olarak direnişlerde, özgürlük eylemi çalışmalarında
yerini almıştır... 

Serdar Buca Okulu’nun öğretmenlerinden biri ol-
muştur. Ali Rızaları sürgün edenlerin bütün hesapları
boşa çıkmıştır ve Buca Okulu’nun öğrencileri düşmanın
korkularını büyütmeye devam etmişlerdir.

Bu kez 17 Temmuz 1995 günü özgürlük eylemi ba-
şarıyla gerçekleştirilir. Serdar bu eylemin her aşamasında
görev alır, sabırla çalışır ve sonuçta 4 komutanını Ali
Rıza’yı, Celalettin’i, Bülent Pak’ı, Tevfik’i kendi elleriyle
kavgaya gönderir. Oligarşinin bu darbeye cevabı Ali
Rıza’yı katletmek ve 21 Eylül 1995’teki katliam saldırısı
olur. Hedef katliamla, tutsakları teslim alarak halka
gözdağı vermek ve sindirmektir. 

İşte 21 Eylül günü tüm bunların acizliğiyle geldiler
Özgür Tutsakların kapısına. Ve o gün öğle üzeri “Vatan
Buca, Namus Buca, Onur Buca” olmuştu. Uğur Yusuf,
Turan bu inançla, bu bağlılıkla ve bu feda bilinciyle
tohum oldular yüreklere, halkın ve vatanın bağrına.
Katiller Serdar’ı da özel olarak hedef seçmişler, ağır
yaralamışlar ve öldüğünü düşünerek bırakmışlardır.

Serdar 21 Eylül’den sonra hep o günkü feda ruhuyla
yaşadı, direndi, savaştı… Hep en önde oldu. Barikatlarda,
göğüs göğüse çatışmalarda, Ümraniye’nin, Ulucanlar’ın
hesabını sorarken ve nice direnişte, eylemde, okumada,
öğrenmede…

19 Aralık’ta ve büyük direnişte de hep en önde, hep
feda ve zafer gönüllüsü oldu. Berdanlar’ın, Ali Rıza
komutanın yıl dönümünde alın bandını kuşandığında
hayallerinden biri daha gerçek olmuştu.

Ege dağlarında yürür gibi Berdanlar, Yaseminler
gibi yürüdü Serdar. “Muştumuzu bekleyin” diyordu
yoldaşlarına ve halkına. Muştuyu 8 Kasım 2002 günü
verip yüreklerde ve kavgada zafer bayrağı oldu. 
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Ülkemizin  birçok bölgesinde halk, düzene karşı savaşmak
istemesine rağmen örgütsüzlüğünden, neyi nasıl yapacağını
bilmemekten kaynaklı, ya tepkilerini yanlış yönlendirmekte

ya da çeşitli din tüccarlarının gerici-faşist partilerin demagojik
söylemlerine kanarak, arayışlarını buralarda sürdürmektedirler.

Halk kitlelerinin bu durumu mevcut gelişmeler içerisinde bir
çelişkiyi-zıtlığı ifade etmektedir. Bu çelişkiyi çözmeliyiz.

Devrimin, halkın eseri olacağı basit gerçeğinden hareketle,
halk kitlelerini, sınıfsal karakterleriyle ele alıp, gerici,

karşı devrimci düşüncelerin geçici ve demagojik olduğunu
görüp devrimci propagandayı, halkımızın değerlerini göz

önünde bulundurarak şekillendirecek ve ısrarla onlara
gideceğiz. Gerçekleri açıklayacağız. Zaten kendi

yaşadıklarından, gerici propagandaların çelişkisini gören halk
saflarında devrimci propagandanın çarpıcılığı ve somutluğu

karşısında gerici propagandalar giderek etkisiz hale gelecek ve
halk devrim gerçeğine ulaşacaktır.

Halk gerçeğimiz daha geniş bir zemine yayılmalı,
emperyalizme ve faşizme karşı saflaştırılmalıdır. Bu saflaşma
hızla yayılıyor ve netleşmeye doğru gidiliyor ama örgütsüzdür.

Örgütlü hale getiremezsek, faşizm, yaşananlardan dersler
çıkartarak daha şiddetli baskı ve terörle bu saflaşmayı

engelleyici, dağıtıcı roller oynayabilecektir.

Faşizm Halkı Sindirmek, Zulmü  Meşrulaş-
tırmak İçin Yeni Yasalar Getiriyor!

Emperyalizme Karşı Bağımsızlık, Faşizme
Karşı Demokrasi, Kapitalizme Karşı Sosyalizm
İçin Savaşıyoruz... Haklıyız Kazanacağız!

Baskıları Örgütlü Mücadeleyle Aşacağız...
Bugüne Kadar ki Baskı Yasalarınız  Yetme-

di, Yenilerini Getirin Hiçbirisi Yetmedi, Yet-
meyecek!

Baskılara Karşı Direnişi Yükselteceğiz!
Baskı ve Gözdağını Mücadelemizle Aşaca-

ğız!
Baskı, Terör, İşkence Değil; Adalet İstiyo-

ruz! Hak Gaspları Değil; Hak ve Özgürlükle-
rimizi İstiyoruz!

Baskıya ve Zulme  Karşı Her Tür Direniş
Meşrudur.

Faşizmin Saldırılarını Boşa Çıkarmaya Ka-
rarlıyız.

Yeni Baskı Yasaları Faşizmin Halk Güçleri-
ni Ezme Yasasıdır... Direneceğiz. 

Halkların Kardeşliği ve Mücadelesi ile  Fa-
şizmi Yeneceğiz. 

Faşizme Karşı Halkın Şiddeti Meşrudur.
Halka Karşı Şiddet Faşizmin Doğası Gere-

ğidir.
Faşizmin Zoruna Karşı Tek Yol: Devrimci

Şiddettir. 
Baskı Yasaları Faşizmin Çaresizliğidir. 
Haklıyız ve Faşizmden Daha Güçlüyüz.

Faşizmin Saldırılarını Halkın Direnişi Dur-

durabilir.

Halkların Kardeşliği ve Mücadelesi Faşiz-

mi Yenecektir...

Faşizmin Baskı ve Zulmü Altında Yaşamak

İstemiyorsak Savaşı Büyütmeliyiz!

Faşizme Boyun Eğmeyecek, Tüm Gücü-

müzle Direneceğiz!

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Herkesi

Cephe İçinde Örgütleyebilmeliyiz.

Halkımızın Kurtuluşu Düzenle Uzlaşmada

Değil, Faşizme Karşı Savaştadır!  

Birleşelim Savaşım Kazanalım.

Tüm Halkı  Faşizme Karşı Birleştirelim, Sa-

vaşı Yükseltelim!

Faşizmin Savaş Çağrısı Kabulümüzdür

Faşizme Karşı Birleşelim, Savaşalım Kaza-

nalım!

Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz! 

Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!

Faşizm, Ülkemizde "Olası Bir Tehlike" De-

ğil, Mevcut Devlet Biçimidir. Dolayısıyla,

Faşizme Karşı Mücadele, İktidar Perspektifiy-

le Ele Alınması Gereken Bir Mücadeledir. 
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DEV-GENÇ’İN 45. YILI
COŞKUYLA KUTLANDI!

Kazova’dan, DTCF’ye, İşgallerle, 
Boykotlarla Kavgayı Büyütüyoruz!

YÖK KALDIRILSIN, BERKİN’İN KATİLLERİ
CEZALANDIRILSIN!

DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE, BAĞIMSIZ 
TÜRKİYE ve BERKİN İÇİN ADALET 

İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!


