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- Devlet tarafından ezilen, sömürülen, horlanan,
yaşamsal ihtiyaçlarından mahrum bırakılan bir
halk, hayatta kalmak için, hakları için savaşmak
zorundadır.
- Kölece bir yaşamı kabul etmeyen, ulusal onuru-
na, emeğine, geleceğine sahip çıkan herkes savaş-
mak zorundadır.
- Her yer savaş alanıdır. Düşman her yerdedir.
Teslim olmama, uzlaşmama ve her yerde düşmana
biraz daha fazla vurma anlayışımızı geliştirmeli
ve her yeri savaş alanına dönüştürmeliyiz.
- Savaş, sadece cephedeki askerler ve ileri silah-
larla sürdürülmez. Devrimci savaş, her şeyden
önce karşılıklı mevzilerde sürdürülen bir kararlılık
savaşıdır. Düşmanın her hamlesine devrimciler de
karşılık vermek, gerek fizik ve gerekse de ruhen
düşmanı bozguna uğratmak zorundadırlar.
- Doğanın kanunudur, canına kastedilen her canlı

kendini korumaya alır. Köleliğin dayatıldığı bir
halk savaşçı olur.
- Halkın kurtuluş savaşının savaşçıları da halktır.
Milis, şehir veya kır gerillası olmak fark etmez.
Hepsi aynı hedefe kilitlenmiştir.
- Halk ordusunun kadrosu gerçekten halktır. As-
kerleri ve komutanları aynı sınıftan olan başka bir
savaş yoktur.
- Haksızlığa karşı olan herkes savaşabilir. Silahlar
farklı farklıdır; taş, sopa, slogan, sapan, benzin,
law, keleş ya da halkın kurtuluşuna adanmış beyin
ve yürek... Hepsi hedefi aynı kararlılıkla vurur.
Bakın tek başına dünyanın başbelasına meydan

okuyan, hesap soran, Defol Amerika diyen Şanlı
Alişan'a, o bu halkın militan ve mütevazi evladı-
dır.
- Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine her-
kes görev alabilir, adaleti uygulayabilir. İşçisi, iş-
sizi, liselisi, esnafı, mühendisi, sanatçısı, memuru,
emeklisi... bu halk savaşacak, hesap soracak!
- Militanlık iki temel nokta üzerinden belirlenen

bir özelliktir: Çatışmak ve sonuç almak...
- Çatışmanın amacı sonuç almaktır. 
Düşmanı imha etmek, etkisizleştirmek, geriletmek
ya da büyük-küçük mevzi elde etmek... Savaşçı-
nın hedefi bu sonuçlardan herhangi birisine ulaş-
maktır.
- Uzlaşmayan çatışacaktır. Öğrenme isteği taşıyan
herkes militan bir beyne sahip olabilir. Bilgiyle
donanacak, vuracağız.
- Yalın ve köşeli bakarsak, hesap sormamız da
devletin terörünü durdurmamız da, iktidarı ve
hakkımız olanı asalak zenginlerden almamız da
kolaylaşacaktır.
- Savaşçı; halkın adaleti, savaşçı; halkın umudu-
dur.
- Devrimci savaş, her şeyden önce karşılıklı mev-
zilerde sürdürülen bir kararlılık savaşıdır. Düşma-
nın her hamlesine devrimciler de karşılık vermek,
gerek fizik ve gerekse de ruhen düşmanı bozguna
uğratmak zorundadırlar.
- Bilimin ve tarihin yasaları bizden yana. Meşru
olan biziz, onurlu ve haklı olan biziz. BİZ KAZA-
NACAĞIZ!

Köleliğin Dayatıldığı Bir Halk Savaşçı Olur



İİ ç i n d e k i l e r
gelmeyeceğiz!

48 Cephe düşmanlığı yaparak

kimse zafer kazanamaz!

49 Bu Halk Bu Vatan Bizim
Kahrolsun Emperyalizm:
Halk ve vatan sevgisi hakikat
savaşçısı olmak demektir

50 Hayatın Öğrettikleri:
İlk devrimci eylemim börek
satışı

51 Hasta tutsaklar serbest kalana

kadar sesleri olacağız

52 Gerçeğin sesi Yürüyüş’ü

okuyalım, okutalım

53 Hasan Ferit Gedik direniş

günlüğü

54 Avrupa’da Yürüyüş:
Katil Erdoğan, adım attığın

her yerde bizi göreceksin

55 Avrupa’daki Biz: İkiyüzlü

emperyalizm kendi büyütüp
beslediği IŞİD’i bahane
ederek ırkçılığı büyütüyor!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun

59 Öğretmenimiz...

7 Maskenin altındaki
emperyalizmdir

9 “Biji serok Obama”

13 Faşizmin hüküm sürdüğü bir
ülkede dayanışma bedel ve
devrimci irade gerektirir

14 Gençlik Federasyonu’ndan:
AKP’nin yeni faşist
yasalarına karşı çözüm;
Öğrenci Meclisleri

15 Liseli Dev-Genç’li bugün ki

görevi

17 6 Kasım’da boykottayız

21 Bir ülkenin türkülerini
yapanlar, yasalarını
yapanlardan daha güçlüdür

23 Devrimci Okul: Yaratıcılık

25 10 Soruda:
Bağımlılığa karşı mücadele

27 Halkın Örgütlü Gücüyle
Birleşmiş Devrimci Şiddet
Yenilmez: Milis halktır,
halkın içindedir

4 Faşizmi yeneceğiz
zaferden zafere koşacağız

AKP Faşizmi İliklerine Kadar
Korkuyor!

30 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim:
Mevsimlik işçiler

31 Düzene Dönen
Düşmana Döner: İdeolojik
olarak savrulanlar;  düzene
dönerler!

35 Cepheli: Düşmanı tanıyan,

hedefini bilen, buna göre

araç ve yöntem üretendir

36 Devrimci İşçi Hareketi:

İş cinayeti talimattır

39 Röportaj: Kalmadı artık,

daha sabrımız yok!

41 Ocaklarda AKP boğulacak

43 Isparta’da yollara saçılan

insan cesetleri, kölelik

düzeninin resmidir

44 Saraylarınızı

başınıza yıkacağız

45 Halkın Mühendis Mimarları:
Halk için bilim, halk için
mühendis mimarlık
sempozyumu

46 Kamu Emekçileri Cephesi:
Duymazlıktan, görmezlikten

“Tüm Yoksul Mahalleler Bizim Olacak!”
Tarih: 13 Kasım 2014 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Yıldız Düğün Salonu, Atatürk Mahallesi İkitelli
Caddesi No:149, İkitelli/Küçükçekmece-İSTANBUL

İkitelli Özgürlükler Derneği

Bilet Satış Noktaları:
-İkitelli Özgürlükler Derneği
-Özleyiş Müzik

Yozlaşmaya Karşı Birol Karasu Halk Şenliği



Her zaman söylediğimiz bir gerçek
vardır: Türkiye’de "anayasal düzen"
dedikleri FAŞİZMDİR.

"Anayasal düzen"i yani faşizmi
çeşitli biçimlerde "demokrasi şalı"
ile örtmeye çalışsalar da çoğu zaman
faşizmin kanlı ve baskıcı yüzü ortaya
serilir..

Egemelerin yönetememe krizleri
baskıyı, yasakları, katliamları gizleme
olanağı tanımaz.

Faşizmin karşısında direnen; eme-
ğinin karşılığını, hak ve adalet isteyen
tüm halk kesimleri karşılarında fa-
şizmin baskı ve şiddetini bulurlar. 

Halka karşı açılan bu savaş yeni
değildir.

Yıllardır devam eden bu savaşta
cephenin bir tarafında Amerikan em-
peryalizmi ve işbirlikçileri diğer ya-
nında emekçiler, yoksul köylüler, iş-
çiler, gençler... kısacası tüm halkımız
vardır.

Özellikle Haziran Ayaklanma-
sı’ndan bugüne AKP faşizmi olanca
gücüyle saldırıyor. On yıllık AKP
iktidarı kendi tarihinin hiçbir döne-
minde yönetememe krizini bu denli
ağır yaşamamıştı. Halk ayaklanması
düzenin krizini ve AKP’nin korku-
larını kat be kat arttırmış durumda-
dır.

Kriz artarak devam ediyor.
Buna bağlı olarak faşizmin bas-

kıları ve yasakları büyüyor. AKP fa-
şizmi "İç Güvenlik Reformu" adını
verdikleri yasayı çıkartarak yeni bir
saldırı hazırlığına girişti. Yasa mad-
delerinden her biri Cephe’nin öncü-
lüğünde gelişen kitle hareketini bas-
tırmaya yönelik birer adımdır. 

Kolluk kuvvetine atılan tek bir
taşın bile suç kabul edildiği; molotof

kullanmanın silah kapsamına alındığı,
eylemlerde yüzünü fularla ya da mas-
keyle kapatmanın suç kabul edildiği,
vali yardımcısı ya da en üst güvenlik
birimi amirinin dahi polise gözaltı
yetkisi verebildiği, internete yasak-
ların getirildiği... vb yasalarla mü-
cadelenin önüne setler örülmek iste-
niyor. 

Saldırı halkadır. Saldırı "Cephe
tarzı"nadır.

Bazı tali maddeleri bir kenara bı-
rakırsak "yasa paketi"nin iskeleti
Cephe’nin mücadele anlayışına karşı
saldırıyı içermektedir. 

Bu saldırının nedeni AKP faşiz-
minin "HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜ-
CÜYLE BİRLEŞMİŞ DEVRİMCİ
ŞİDDET"ten duyduğu korkudur.

Halk örgütlülüklerimize; halkın
taleplerini örgütlü bir güce dönüştüren
hak alma mücadelemize; faşizmin
halkı uyuşturan yozlaşma saldırılarına
karşı oluşturduğumuz mevzilerimize;
protestocu değil hak alan militan çiz-
gideki kitle eylemlerimize; faşizmin
saldırılarına karşı halka umut taşıyan
devrimci şiddet anlayışımıza yapılan
saldırıyı görüyoruz...

Düşmanımızı Tanıyoruz...
Bu nedenle saldırının arkasındaki

sınıf bilincini de görüyoruz...
Çıkarları zedelenen, iktidarını ve

geleceğini tehlikede gören burjuva-
zinin sınıf bilinciyle saldırıyorlar. 

Çünkü Cephe saflarında tüm ulus-
lardan ve inançlardan halkımız bir-
leşebilir; bu düzenin yıkılmasından
yana olan herkes savaşabilir.

Mahirler’den, Kızıldere’den bu
yana oligarşinin içinden hiç çıkara-
madığı bir korkudur bu...

Korku bugün Başbakan Davu-
toğlu’nun "bir TOMA yakarlarsa
yerine beş on TOMA alırız" sözün-
deki pespaye tehditlerdedir. 

Korku bugün Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın sahte ve keskin pozlarla
gizlemeye çalıştığı ucuz demagoji-
lerindendir; yüzünü fular ile kapatan
Berkin için söylediği "terör örgüt-
lerinin maşası" deyişindedir.

Kendimizi Tanıyoruz...
Tarihimiz tanıktır. Halkımız ta-

nıktır. Defalarca kez faşizmin saldı-
rılarını püskürttük. Bizi kuşatma ça-
balarını boşa çıkardık.

Her çarpışmanın sonunda oligar-
şinin faşist güçleri ellerinde içi boş-
altılmış işlemez hale getirilmiş ya-
salarıyla; bizleri "bitirme"ye yetmeyen
silahlarıyla savaş meydanlarında ka-
lakaldılar.

Yasaları alanlarda, eylemlerde,
hapishanelerde işlemez hale getirdik.
Saldırıları devrimci şiddetimizle ce-
vapladık; halka moral olduk. 

Bunun için her aldığımız hakkın
kaynağında can, kan ve hapislik var-
dır. Ama yenilmezlik de vardır. Ken-
dimizi yenilmezliğimizden tanıyo-
ruz.

Biliyoruz ki, halk güçleri siyasi
olarak teslim olmadıkları sürece ye-
nilmezler.

"Halkın Örgütlü Gücüyle Bir-
leşmiş Devrimci Şiddet" in yarattığı
korkunun ve oligarşinin krizlerinin
büyüttüğü saldırıları çok gördü hal-
kımız... 

1990 atılım dönemi ve anti-terör
yasaları, ANAP iktidarı yasal dü-
zenlemeleri, İstanbul gibi şehirlere
"Devrimci Sol"u bitirmek üzere ye-
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minle gelen emniyet müdürleri, Meh-
met Ağar gibi kontra şefleri, Özal
döneminin kanun hükmünde karar-
nameleri, ANASOL-D döneminin
tecrit saldırılarının yasal düzenleme-
leri...

Ve son olarak AKP döneminin
HSYK düzenlemelerinden stadyum
ve slogan yasaklarına; sadece çocuklar
için yapılacak olan F tipi hapishane-
lerinden, üniversitelerdeki özel gü-
venlik yerine polis getirilmesine; sa-
yısız torba yasalarına, MİT yasalarına
vb kadar sayılabilir..

Oligarşinin son 44 yıllık tarihi
içinde halka yönelik saldırılarını bu-
rada sayarak bitiremeyiz.

Ancak hepsinin ortak özelliği hal-
kın mücadelesini bitirememiş olma-
larıdır.

Oligarşi 12 Temmuz katliamla-
rıyla, "Haklıyız Kazanacağız" şia-
rının kitlelerle kucaklaşmasını;"sus-
ma hakkı"nın, direnmenin türkü-
leştirilmesini; emperyalizme ve iş-
birlikçilerine karşı verilen mücade-
lenin halkın bağrında kök salmasını
engellemeye çalıştı. 

Katliamlar direnilerek zafere dön-
üştürüldü. Ve yanıldıklarını anladı-
lar...

17 Nisan katliamlarıyla; faşizmin
yüzüne geçirdikleri demokrasi mas-
kesini gerektiğinde bir kenara ata-
caklarını bir kez daha göstermişlerdi.
"Yeni dünya düzeni" peşinde koşan
Amerika her şeyin kendi arzusuna
göre biçimlendiği bir dünya özlemiyle
"çıban başı" olarak gördüğü güçlerin
ezilmesini istiyordu. Çünkü devrim-
ciler dünyadaki gelişmelerin aksine
"sosyalizm bayrağını" yükseltmeye
devam ediyorlar; teslimiyeti ve uz-
laşmayı reddediyorlardı. 

İktidarlar CIA ile işbirliği halinde,
kontgerillayı halk güçlerinin, dev-
rimcilerin üzerine saldılar. Ülkedeki
tek hukuk "kontgerilla hukuku"
idi. Amaç halka gözdağı vermek ve
sindirmekti.

Ama başaramadılar... Sosyalizm
bayrağı Çiftehavuzlar’da Sabolar’ın
elinde yükselmeye devam etti ve o
günden beri hiç yere düşürülmedi.

Kimi zaman 2000’lerde olduğu
gibi düzenin krizi öyle bir noktaya

geldi ki, devrimcileri tasfiye etmek
kendisi için bir varlık yokluk sorunu
haline geldi. Hapishanelerde tutsakları
diri diri yakmadan önce "baskı ya-
saları"nı uygulamaya koydular. F
tiplerini yasalaştırdılar.

Halkımızı "F tipi hapishanelerde
çürütmekle" tehdit ettiler.

Yedi yıl boyunca süren büyük di-
renişle devrimciler tecrit ve sansüre
meydan okudular. Devrimciler teslim
olmadıkları için halkın mücadelesi
ve umutları Anadolu topraklarından
silinemedi. 

Biz hiçbir zaman düşüncelerimiz-
den ve inançlarımızdan vazgeçmedik.
Hiçbir zaman "düzeniçi" olmadık. 

Tarih faşizmin baskı ve yasakla-
malarına karşı düşüncelerimizi ve
mücadele anlayışımızı değiştirdiği-
mizi hiçbir zaman yazmadı.

Biz her zaman düşman gerçeğini
gördük; sınıf mücadelesinin gerek-
lerini yerine getirerek devrimci kal-
maya devam ettik.

Gerçeği değiştirme mücadelesini
verdik. Çünkü devrimciliğin nesnel
gerçeği değiştirmek olduğunu hiç
unutmadık.

Kimi "solcular"ın, reformistlerin,
oportünistlerin yaptığı gibi faşizmin
saldırılarına göre düşüncelerimizi ve
çalışma tarzımızı değiştirmedik. Ken-
dimize icazet sınırları çizmedik.

TARİHİMİZDEKİ VE SINIF Bİ-
LİNCİMİZDEKİ BÜYÜK GÜCÜ-
MÜZ BUDUR.

Şimdi oligarşi, AKP iktidarı eliyle
yeni bir saldırı hazırlığı yapıyor.

Biz buradayız. 
Her zamanki Marksist-Leninist

sandalyemizde; her zamanki müca-
dele alanlarımızda; mahallelerde,
alanlarda, işyerlerinde, okullardayız.

Daha önce kazandık. Yine ka-
zanacağız. Kazandığımızın kanıtı;
yine AKP faşizminin yeni saldırı
yasalarının kendisidir.

Bu yasalar Cephe’nin öncülüğün-
de gelişen halkın mücadelesinin ge-
liştiğinin kanıtıdır.

Halkımız; örgütlenmeliyiz...
Faşizmin saldırıları karşısında

halkın silahlı ya da silahsız her tür
örgütlenme biçimiyle savaşması en

meşru hakkıdır.
Faşizm yaşam hakkı tanımaz.
Faşizm özgürlüklerimizin, ekme-

ğimizin ve adaletin düşmanıdır. 
Faşizme karşı direnmek bir halkın

en meşru hakkıdır.
Bir yazarın dediği gibi "faşizm

konuşma yasağı değil, söyleme
mecburiyetidir."

Biz halkız, haklıyız... Bunun için
sloganlarımızla, taşlarımızla, eylem-
lerimizle, hak alma mücadelemizle...
konuşmalıyız. 

Cepheliler;
Sürekli faşizmin olduğu bir ülkede

her koşulda ayakta kalabilecek yeraltı
örgütlülükleri yaratmak zorunludur.

Demokratik alan örgütlenmesi,
legalize olmuş örgütlenme demek
değildir.

Her türlü saldırı ve operasyon
hesap edilerek halkı örgütlemek,
legal ya da illegal "halkın örgütlü
gücü"nü büyütmek herkesin görevi-
dir.

Dayı’nın söylediği gibi "Faşizm
var oldukça ona karşı direnenler
en sağlam halka" olacaklardır.

Biz en sağlam halkayız.
Üzerimize doğrultulan silahları

etkisizleştirmek, geriye teptirmek
için; düşmanı taktik planda ciddiye
almalı, ilkeli ve kurallı davranmalı,
yaratıcılığımıza ve moral gücümüze
güvenmeliyiz.

Mao emperyalizm için "kağıttan
kaplan" demiştir.

AKP’nin bir kağıttan kaplan kadar
bile gücü yoktur. 

Korkaktır. Çünkü faşizm yozlaşır,
çürür... Çürürken, yok ederken aslında
yok olur. Her baskı yasası, her kat-
liamı, her TOMA’sı, her damla gazı...
kendi boyunlarına asılmış birer pran-
gadır.

Halkın yaratıcılığı, halkın örgütlü
gücü karşısında acizdirler.

Savaşı başlatan biz değil, oligar-
şidir.

Tüm devrimciler, emekçiler halka
karşı açılan savaşa karşı koymalı,
birleşmeli ve mücadele etmelidir.

Kazanmak için savaşmaktan başka
yolumuz yoktur.
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Haklıyız kazanacağız. 
Çünkü halkın iktidarı, halkın yö-

netimi için savaşıyoruz. Halkımızın
örgütlü gücüyle birleşmiş devrimci
şiddetimiz yenilmedi-yenilmeyecek.

Biz, insanların acı çektiği, çocuk-
ların yetim, eşlerin dul kaldığı, sömürü
ve zulmün kol gezdiği, emekçilerin
yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı
bir düzen için değil; insanların acıla-
rının  son bulduğu, herkesin insanca
yaşadığı, emeğinin karşılığını aldığı,
hak ve adalet duygularının karşılığını
bulduğu sosyalizm için savaşıyoruz.

Bu düzenin kurulmasına engel
olan herkesi aşıp geçmek zorundayız.

Milyonların çıkarı bunu gerektiriyor.
Hiçbir güç, halkın kendi iktidarını
kurma mücadelesini engelleyemez!

İKTİDARI
UYARIYORUZ:

Hangi yasayı çıkarırsanız çıkarın,
hangi baskılara başvurursanız baş-
vurun, halkın mücadelesini engelle-
yemeyeceksiniz! Tarihten ders alma-
yan size, devrimci mücadeleyi terörle
boğamayacağınızı göstereceğiz!

Bizler ateş altında yürüyoruz.
Çünkü faşizm hukuksuzluk demektir,
faşizm terör demektir. Böyle bir ül-

kede devrimcilik ölümüne feda ru-
huyla sürdürülebilir. 44 yıldır sür-
dürdükleri imha operasyonlarına rağ-
men başaramadılar. Biz umudun ve
alternatifin var olduğunu göstermenin
kavgasını veriyoruz. 

Umut ve alternatif olma iddiası
büyük bir iddiadır. 

Bu iddia büyük bir sorumluluk
ister, iddiayı savunmak cüret ve fe-
dakarlık gerektirir.

Umut daha da büyüyecek..
Zafer daha da yakınlaşacak
Dilemiyoruz... İnanıyoruz.
Çünkü gerçekleştirecek olan biziz.

AKP, 'Güvenlik Paketi'
adı altında çıkardığı yeni
yasalarla halka yeni bir
saldırı daha başlattı. İkti-
dara geldiği günden beri
çıkardığı hiçbir yasa, gü-
venlik önlemi yetmemiş
olacak ki, yeni güvenlik
önlemleri ve paketleri bir
kez daha çıkıyor halkın
karşısına.

AKP, yeni halk ayak-
lanmalarından korkuyor.
Halkın büyüyen öfkesini
baskıyla kontrol altına al-
mak istiyor.

Çabaları boşunadır, bi-
zim de yasalarımız var.
Baskı ve yasakları yük-
selen mücadelemizle aşa-
cağız!

7 Kasım Cuma: 7.30-
8.30 Mecidiyeköy, Şiri-
nevler, Uzunçayır, Edir-
nekapı metrobüs çıkışla-
rında bildiri dağıtımı

8 Kasım Cumartesi:
15.00-17.00 Kadıköy' de
toplu bildiri dağıtımı (Top-
lanma yeri: Eminönü İs-
kelesi önü)

14 Kasım Cuma: 7.30-
8.30 Mecidiyeköy, Şiri-
nevler, Uzunçayır, Edir-
nekapı metrobüs çıkışla-
rında bildiri dağıtımı

15 Kasım Cumartesi:
15.00-17.00 Bakırköy'de
toplu bildiri dağıtımı (Top-
lanma yeri: Bakırköy
Cumhuriyet Meydanı)

16 Kasım Pazar: Sarı-
gazi'de yürüyüş

21 Kasım Cuma: 7.30-
8.30 Mecidiyeköy, Şiri-
nevler, Uzunçayır, Edir-
nekapı metrobüs çıkışla-
rında bildiri dağıtımı

22 Kasım Cumartesi:
15.00-17.00 Mecidiyeköy-
Taksim toplu bildiri da-
ğıtımı (Toplanma yeri:
Mecidiyeköy Cevahir
önü)

23 Kasım Pazar: Ok-
meydanı yürüyüş

28 Kasım Cuma: 7.30-
8.30 Mecidiyeköy, Şiri-
nevler, Uzunçayır, Edir-
nekapı metrobüs çıkışla-
rında bildiri dağıtımı

29 Kasım Cumartesi:
15.00-17.00 Kartal'da top-
lu bildiri dağıtımı (Top-
lanma yeri: Kartal Mey-
danı)

30 Kasım Pazar: Bağ-
cılar yürüyüş

Halk Cephesi

Yeni baskı yasalarına karşı Halk Cephesi'nin eylem-
lilikleri devam ediyor. Halk Cepheliler, yeni baskı ve
yasalarını yükselen mücadelemizle aşacağız diyerek,
mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. 

İSTANBUL
1 Mayıs: 2 Kasım günü Halk Cepheliler, baskı ya-

salarıyla ilgili mahallede 2 pankart astı. “AKP’nin Yeni
Baskı ve Yasalarını Yükselen Mücadelemizle
Aşacağız/Halk Cephesi” imzalı pankartlar 3001. Cadde
üzerine ve Mustafa Kemal Köprüsü'ne asıldı. Halk Cep-
heliler pankartları asarken halk alkışlarla destek verdi.

Gülensu: Gülensu Sondurak ve Hasan Ferit Gedik
(Heykel) Meydanı'na 2 Kasım'da birer adet “AKP’nin
Yeni Baskı ve Yasaklarını Yükselen Mücadelemizle
Aşacağız/Halk Cephesi” imzalı pankartlar asıldı. 

Beşiktaş: Halk Cepheliler, 29 Ekim'de saat 17.00-
18.00 saatleri arası, AKP'nin yeni baskı yasalarına karşı,
Beşiktaş Meydanı'nda bildiri dağıtımı yaptı. Yapılan ey-
lemde 800 adet bildiri ve 500 adet kuşlama yapıldı.
Halkın büyük bir kısmı bu yeni baskı yasalarına karşı
olduklarını söyleyerek tepkilerini dile getirdiler.

AKP’nin Koyduğu Yasalar
Mücadelemizi Engelleyemez
İnancımızı Daha da Bileyler

Halk Cephesi'nin, AKP’nin Yeni Baskı Yasalarına Karşı

Eylem Programı
Gülsuyu

Yürüyüş
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IŞİD, tüm kötülüklerin üstünü
örten maske yapılıyor. 

Bu emperyalizmin genel politi-
kasıdır. Dünyayı kan gölüne çevi-
rirler; bunu barış, özgürlük ve de-
mokrasi adına yaptıklarını söylerler. 

Irak halkını Saddam zuLmünden
kurtaracaklardı. Irak’ı işgal ettiler,
1.5 milyon Iraklıyı katlettiler. Irak
şimdi kan gölü ve toprakları üçe
bölünmüş durumda. 

Afganistan halkını gerici Tali-
ban’dan ve bütün dünya için tehdit
olan terörist El Kaide’den kurtarmak
için Afganistan’ı işgal etti. Afganistan
kangölü. 

Libya’yı Kaddafi diktatöründen
“kurtardılar”; Libya kan gölü.

Suriye’de Esad ‘diktatörü’nü de-
virip Suriye halkını özgürleştirmek
için Özgür Suriye Ordusu’nu kur-
dular. IŞİD, El Nusra gibi gerici
dinci örgütleri besleyip büyüttüler.
eğittiler, donattılar. Esad iktidarını
yıkmayı başaramadılar. 

Şimdi Irak ve Ortadoğu halklarını
IŞİD’den “kurtarmaya” çalışıyorlar. 

Irak’ta ve Suriye’de Kürtlerin
yaşadıkları Erbil, Şengal, Kobane
bölgeleri emperyalistlerin bütün Or-
tadoğu’ya saldırılarını meşrulaştır-
maya çalıştıkları oyun tahtaları.  

Oyun Kürt halkı ve Kürt top-
rakları üzerinde oynanıyor. Ve Kürt
halkı bu oyunun piyonu olarak kul-
lanılıyor. 

Amerika’nın IŞİD’i Ortadoğu
politikalarını meşrulaştırmak için
bir araç olarak kullandığını Kürt
milliyetçi hareket dahil hemen herkes
söylüyor. 

Kürt milliyetçi hareketin milli-
yetçilik gözlerini kör etmiş. Bunu
açıktan söyleyip “Ortadoğu’nun
yeniden şekillendirilmesinde bizi
kullanın” diyor. 

3 Kasım tarihli Özgür Politika’da
Günay Aslan’ın KCK Eşbaşkanı

Cemil Bayık ile röportajı var. 
Günay Aslan soruyor, “DAİŞ

projesi üzerinden yürütülen sa-
vaşların Kürdistan’ı biraz daha gö-
rünür kıldığını; Kürtlerin ve Kür-
distan’ın geleceği açısından önemli
fırsatlar açığa çıkardığını düşü-
nüyor musunuz?”

Bayık cevap veriyor: “Elbette
bazı fırsatlar açığa çıkarmış bulu-
nuyor. Eğer Kürtlerin direnişi ol-
mamış olsaydı kesinlikle bu fırsatlar
doğmazdı. Kürtler direnişleri, mü-
cadeleleriyle özgürleşmeyi hak eden
bir halk haline geldi.  Dünyada
bunu gördüğü için Ortadoğu’nun
yeniden şekillendirilmesinde Kürt-
süz bir şekillenmenin olmayacağını,
yeni statünün Kürtlere dayandırıl-
ması gerektiğini tartışmaya başla-
dılar. Dünya devletlerinin birçoğu
tartışmanın da ötesine geçerek yeni
statü Kürtlere dayanmalı diyorlar.
Kürtler artık belirleyici güçtür;
Kürtler olmadan siyaset yapılamaz,
statü oluşturulamaz sonucuna var-
mış durumdalar. Şimdi uluslararası
güçler, bölgesel güçler bunu gö-
rüyor. Bunun için Kürtler ilişki ve
ittifak kuruyor. Çünkü Kürtler Or-
tadoğu’nun en canlı ve mücadele
eden gücüdür. Ancak bu güçle it-
tifak kurulursa Ortadoğu’da yeni
statüler oluşabilir.”

1- Görüldüğü gibi röportajı yapan
Günay Aslan da DAİŞ’in Ortado-
ğu’yu yeniden şekillendirmek için
savaşların yürütüldüğü bir “proje”
olduğunu söylüyor.

2- Bu durumda hiç kimse IŞİD’e
karşı bir mücadelenin sürdürüldü-
ğünü, Amerika’nın öncülüğünde
oluşturulan koalisyonun IŞİD’e karşı
mücadele için kurulduğunu iddia
edemez. 

3- Kendine solum, sosyalistim,
ilericiyim diyen herkes “IŞİD’e karşı
mücadele” adı altında Ortadoğu’nun

IŞİD TÜM KÖTÜLÜKLERE MASKE YAPILIYOR 

MASKENİN ALTINDAKİ
EMPERYALİZMDİR

 EMPERYALİSTLER IRAK,
SURİYE VE BÜTÜN ORTA-
DOĞU HALKLARINA SAL-
DIRISINI IŞİD ÜZERİNDEN
MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALI-
ŞIYOR. 

 AKP İKTİDARI VE İŞBİR-
LİKÇİ ARAP DEVLETLERİ
EMPERYALİSTLERE UŞAK-
LIKLARINI IŞİD ÜZERİN-
DEN MEŞRULAŞTIRMAYA
ÇALIŞIYOR.

 KÜRT MİLLİYETÇİLERİ
IŞİD ÜZERİNDEN EMPER-
YALİZMLE İŞBİRLİĞİNİ,
EMPERYALİZMİN ORTADO-
ĞU POLİTİKALARININ MA-
ŞASI OLMAYI MEŞRULAŞ-
TIRMAYA ÇALIŞIYOR

 KÜRT MİLLİYETÇİLERİN
YEDEĞİNE TAKILAN RE-
FORMİZM, OPORTÜNİZM
KUYRUKÇULUĞUNU VE
EMPERYALİST POLİTİKA-
LARA YEDEKLENMEYİ
IŞİD ÜZERİNDEN MEŞRU-
LAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR! 

 EMPERYALİZM TÜM
DÜNYA HALKLARININ BAŞ
DÜŞMANIDIR! 

IŞİD EMPERYALİZMİN
YARATTIĞI VE ORTADOĞU
HALKLARINA SALDIRILA-
RINI MEŞRULAŞTIRMAK
İÇİN KULLANDIĞI MAŞA-
DIR!

 HİÇBİR GEREKÇE EM-
PERYALİZMLE İŞBİRLİĞİ-
Nİ MEŞRULAŞTIRAMAZ!
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yeniden şekillendirilmesinde durduğu
yeri sorgulamalıdır!

4- KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın
yukarıdaki açıklamaları dikkate alı-
narak “IŞİD’e karşı” olduğu söylenen
“direniş”in nasıl bir direniş olduğu
sorgulanmalıdır. 

5- IŞİD’in proje olduğu söyleni-
yor; doğrudur. Emperyalistlerin Or-
tadoğu’yu yeniden şekillendirmesi
milliyetçiliğin gözlerini kör ettiği
Kürt milliyetçileri tarafından meşru
görülmektedir. 

KÜRT MİLLİYETÇİLERİN KUY-
RUĞUNDAN KOPAMAYAN RE-
FORMİSTLERE, OPORTÜNİSTLE-
RE SORUYORUZ: EMPERYALİST-
LERİN ORTADOĞU’YU YENİDEN
ŞEKİLLENDİRMESİNİ SİZ DE
MEŞRU MU GÖRÜYORSUNUZ?

6- Bayık röportajından alıntılarına
tekrar bakalım: “Kürtler direnişleri,
mücadeleleriyle özgürleşmeyi hak
eden bir halk haline geldi” diyor
Bayık. 

Birincisi; Kürtlere kim verecek
bu hakkı? Bayık bunu emperyalist-
lerden istiyor. Hem de Ortadoğu’nun
yeniden şekillendirilmesi karşılığında.
Bugüne kadar emperyalistler dünya-
nın neresinde bir halka özgürlüğünü
bahşetmiştir? 

İkincisi; Kürtlerin direnişi em-
peryalistlere Ortadoğu’yu yeniden
şekillendirme olanağı kazandırıyorsa
bu nasıl bir direniştir? Şengal’de de,
Kobani’de de “direnişçiler”in yanında
CIA’nın Delta Force’nin, Black-
water’ın elemanlarının olduğu ba-
sında sıkça çıkan haberlerden. 

Bu nasıl bir “DİRENİŞ”tir?
7- “Dünya’da bunu gördüğü için

Ortadoğu’nun yeniden şekillendi-
rilmesinde Kürtsüz bir şekillenmenin
olmayacağını, yeni statünün Kürtlere
dayandırılması gerektiğini tartışmaya
başladılar.” diyor Bayık.

Birincisi; Bayık’ın ‘dünya’ dediği
kimdir? Emperyalistler ve onların
işbirlikçileridir. 

İkncisi; Ortadoğu, Ortadoğu halk-
larınındır. Emperyalistler Ortadoğu’yu
yeniden şekillendirme hakkını nerden
alıyorlar?

Üçüncüsü; Emperyalistlerin Or-

tadoğu’yu yeniden şekillendirmesi
çok normalmiş gibi Bayık bizi kullanın,
bunu bizsiz yapamazsınız diyor. 

Dördüncüsü; Bayık, “Kürtler ar-
tık belirleyici güçtür; Kürtler olma-
dan siyaset yapılamaz” diyor.

Bayık’ın “siyaset” dediği Orta-
doğu’nun emperyalistler tarafından
kangölüne çevrilmesi ve paylaşılma-
sıdır. 

Kobane ve IŞİD,  emperyalistlerin
Ortadoğu politikalarının hayata ge-
çirilmesinde küçük bir noktadır. Ko-
bane’deki “direniş” kimin için, nasıl
bir “direniş”tir! 

Kendine solum, sosyalistim, ileri-
ciyim diyenler bunları tartışmak zo-
rundadır. Emperyalizmin Ortadoğu’yu
“yeniden şekillendirmesi”ne karşı tav-
rını netleştirmek zorundadır.

Sonuç olarak;
1- Hiçbir gerekçe emperyalistlerin

Ortadoğu’yu “yeniden şekillendirme-
si”ni meşrulaştıramaz. Çünkü “yeni-
den şekillendirme” denen şey Orta-
doğu’nun paylaşılmasıdır. Ortado-
ğu’nun kan gölüne çevrilmesidir. Or-
tadoğu halklarının teslim alınmasıdır. 

2- Milliyetçilik, Kürt milliyetçi
hareketlerin gözlerini kör etmiştir.
Kürt milliyetçileri “IŞİD’e karşı di-
reniş” adı altında emperyalistlerle
işbirliğini meşrulaştırmaya çalışıyor. 

Direniş adı altında yapılan açık
bir işbirliğidir. 

IŞİD’in Şengal ve Kobane saldı-
rıları emperyalistlere “kurtarıcı” mis-
yonu yüklemiş ve Ortadoğu’nun bü-
tününe saldırı zemini sağlamıştır.
Kürt milliyetçi hareket bunun için
kullanılan bir araç olmuştur. 

Kürt milliyetçi hareket hiçbir
gerekçeyle emperyalizmle işbirliğini
meşrulaştıramaz.

3- İşbirlikçi Arap devletleri ve
işbirlikçi AKP iktidarı, Ortado-
ğu’nun yeniden şekillendirilmesinde
kendi iktidarlarını korumak için
emperyalizme uşaklıkta sınır tanı-
mıyor. AKP, emperyalistlere Kürtleri
değil, bizi kullanın diyor.  

AKP, Suriye’de PYD-PKK’nin
etkinliğini kırmak için IŞİD’i ba-
hane ederek topraklarımızı emper-
yalizmin her türlü kullanımına su-

narak, uşaklığını meşrulaştırmak is-
tiyor.

4- Emperyalizm çağında temel
çelişki EZİLEN DÜNYA HALKLA-
RI İLE EMPERYALİSTLER ARA-
SINDAKİ ÇELİŞKİDİR! Solun, sos-
yalistliğin, ilericiliğin kıstası bu çe-
lişkide kimin yanında yer aldığınızdır. 

Sol, sosyalist, ilerici kesimler hiç-
bir koşulda emperyalistlerin yanında
yer alamaz. Hiçbir gerekçe emper-
yalist politikalara yedeklenmeyi meş-
rulaştıramaz. 

İktidar iddiasını yitiren, bağımsız
hiçbir politikası olmayan oportünizm
düzene dönüşlerini Kürt milliyetçi ha-
reketin “çözüm” adı altındaki uzlaş-
macılığıyla maskelemeye çalışıyordu. 

Kürt milliyetçi hareketin kuyru-
ğundan kopamayan reformizm ve
oportünizm IŞİD’e karşı “direniş’ di-
yerek emperyalist politikalara ye-
deklenmelerinin üstünü örtmeye ça-
lışıyor. 

Bugün Kobane’deki çatışmaların
hedefi, amacı daha da netleşmiştir.

Hiçbir gerekçe emperyalist poli-
tikalara yedeklenmeyi meşrulaştıra-
maz. 

5- Kürt milliyetçi hareket emper-
yalizme sırtını dayamaktan vazgeç-
melidir. Emperyalistlere sırtını da-
yayarak Kürt halkının kurtuluşu sağ-
lanmaz. Emperyalizmin silahlarıyla,
Amerika’nın öncülüğündeki koalis-
yonla Kürt halkı kurtulmaz. Kürt
milliyetçileri yüzünü emperyalistlere
değil, ezilen halklara dönmelidir.

DÜZELTME
-Yürüyüş’ün 441. sayısındaki  “Em-

peryalizmle, Oligarşiyle Uzlaşma Değil,
Kürdistan’da Tek Yol Devrim” başlıklı
yazının 6. sayfasındaki şu cümle“1-
Kürt sorunu emperyalizmle ve işbirlikçi
oligarşiyle uzlaşarak Türkiye halkla-
rının birlikte savaşıyla çözülecek. Kürt
halkımız uzlaşma politikalarına mahkum
değil” şeklinde yanlış yazılmıştır. 

Doğrusu: “1-Kürt sorunu emper-
yalizmle ve işbirlikçi oligarşiyle uzla-
şarak değil, Türkiye halklarının birlikte
savaşıyla çözülecek. Kürt halkımız uz-
laşma politikalarına mahkum değil.”
şeklinde olacaktır. 

Yürüyüş
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Kobanê'de yaşanan son ge-
lişmeler kimin kimin safında
savaştığını artık daha belirgin
hale getirmiş durumdadır... Em-
peryalizm ve halkların sava-
şında ne ara yer, ne de taraf-
sızlık durumu söz konusudur... 

Emperyalizmin olduğu yer-
de buna karşı alınacak, alınması
gereken tavıra ilişkin hiçbir
belirsizlik yoktur. Kuşkusuz bu Mark-
sist-Leninistler açısından böyledir.
M-L olanları bağlayan bir bakış açı-
sıdır bu... M-L olmayanlar açısından
ise çok farklı bakış açıları elbette
olabilir, oluyor. Fakat oluyor diye
bunların doğru olduğu anlamına gel-
mez... Sadece ve sadece bunun bir
gerçek olduğu anlamına gelir... Ger-
çeğe nereden ve nasıl bakıldığı ise
doğru olup olmadığının ölçütüdür. 

Son gelişmelere bakıldığında Ko-
banê'ye destek için gidenler ÖSO ve
Barzani Peşmergeleri... Bunların iki-
sini de esas olarak PYD-YPG iste-
miyor... Ancak buna rağmen uzun
süren tartışmalar ve görüşmelerden
sonra kabul etmek zorunda kaldı...
Acaba neden? PYD'nin bu kabulü
ne anlama geliyor... Barzani ve
ÖSO'nun niteliği mi değişti, ne oldu
da PYD fikrini değiştirip her iki
gücün gelmesine rıza gösterdi ve
ikisiyle birlikte savaşacağını söylü-
yor? 

Kobanê ve PYD cephesinde bun-
lar yaşanırken AKP bir anda üzerine
basa basa Kobanê'ye Ayn El Arap
demeye başladı ve zaten ÖSO'da
oranın Suriye toprağı olduğunu ve
kendilerinin de bu nedenle orada bu-
lunduklarını açıklıyor. Bu konuda

anlaşan, aynı doğrultuda düşünen
AKP ile ÖSO'nun bu düşünce or-
taklığı tesadüf müdür? Yoksa ÖSO
zaten AKP beslemesi olduğu için
doğal ve olması gereken midir? 

Kobanê'de Kim Kimin
İçin Direniyor? 

Geçtiğimiz hafta içinde önce ÖSO
1300 kişilik bir gücü Kobanê'ye yar-
dım için göndereceğini açıkladı... 

Sonra da Barzani peşmergelerin-
den bir gücün Türkiye üzerinden gi-
deceği açıklandı ve sonra da bu
güçler Kobanê'ye geçtiler. ÖSO 1300
kişilik bir güçten bahsetse de gön-
derdiği gücün 400 kişi veya daha az
olduğu sonra yapılan açıklamalarda
ortaya çıkıyordu... Peşmergeler ise
150 kişilik bir güçle gittiler Koba-
nê'ye. Bu iki gücün orada PYD-YPG
güçleri ile birlikte savaşacakları an-
latıldı... PYD önce komutanın ken-
dilerinde olacağını açıklasa da daha
sonra herkesin kendi gücüne komuta
edeceği söylendi... Sonuç olarak bu
giden güçlerin niteliği ile orada kim-
lerle birlikte nasıl bir savaş yürüte-
cekleri konusu bir dolu soruyu da
beraberinde getirmektedir. 

Mesela, ÖSO kimdir? 
Sürekli adını duyduğumuz ve Su-

riye'de Esad yönetimine kar-
şı savaşan, savaştırılan bir
güç olarak bildiğimiz bu güç
gerçekte kimdir, kimin için
savaşmaktadır? ÖSO bugüne
kadar nasıl bir savaş yü-
rütmüştür? 

ÖSO ilk çıktığı zaman-
larda gerek emperyalist ül-
kelerin basın yayın organ-

larında ve gerekse de AKP'nin gü-
dümündeki yayın organlarında öz-
gürlükçü ve Suriye halkını kurtaracak
bir güç olarak yansıtılmıştı... Sonraki
zaman içinde bu yapı belli dağınık-
lıklar da yaşadı ve sonuçta Esad'a
karşı da bir gelişme gösteremeyip
tıkanıp kaldı. Bu gücün Suriye içinde
yaptığı provokasyon eylemleri ha-
tırlanır mı acaba? Emperyalistlerin
uzun bir süre Esad kimyasal silah
kullandı demelerine ve bu konuda
BM tarafından araştırma heyetleri
gönderilmesinden sonra yaşanan ge-
lişmelerde ortaya çıkan gerçekler ha-
tırlarda mıdır? Gerek Şam civarında
ve gerekse de Suriye'nin çeşitli kent-
lerinde gerçekleştirilen kimyasal veya
kimyasal olmayan saldırılarda ço-
cuklara varıncaya kadar yapılan kat-
liamlarda kimin imzası vardır? 

ÖSO Kobanê'ye Kürt halkını
desteklemek için mi gelmiştir? 

Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO)
bağlı Özgürlük Şafağı Tugayı’ndan
komutan Nizar El Hatip şunu söylü-
yor: 

“Kobanê’de savaşmamızın nedeni
Kürtler veya Araplar değil. Orada
savaşmamızın nedeni Kobanê’nin
de Suriye’nin bir parçası olması. Biz
de Kobanê’de Suriyelileri koruyoruz.” 

“BIJİ SEROK OBAMA”
Kobane’de Hiçbir Gerekçe Emperyalizmle

İşbirliğini Meşrulaştıramaz
Amerika Halkların Düşmanıdır! 

Amerikan Silahları ile Kürt Halkı Kurtulamaz! Amerika Halkların
Sorunlarını Çözmez; Çıkarları İçin İşgal ve İmha Eder!
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Barzani Peşmergeleri
Kimin Savaşçılarıdır? 

Barzani'nin peşmergelerini kim
eğitmekte, kim donatmaktadır? Her
ne kadar sonradan bir peşmergenin
kendi kendine edindiği ve taktığı
bir şey olarak gösterilmeye çalışılsa
da Amerikan bayrağı amblemi takan
peşmerge neyin ifadesidir acaba?
Bu da tesadüf müdür, yoksa bireysel
bir tercih midir? Diyelim ki bireysel
bir tercih olarak o peşmerge Ame-
rikan bayrağı taktı, böyle bir tercihi
bir Kürt askerine yaptıran nedir?
Kimi basın yayın organlarında peş-
merge olarak Kobanê'ye giden gücün
içindekilerin hepsinin Amerikan ve
Alman vatandaşlığına alındığı ve
onlar tarafından da eğitildiği iddiaları
var. Bunlar doğru mudur? Askerin
amblemi de bu durumu doğrulayan
bir tavır olabilir mi? 

Peşmergelerin kıyafetleri, giyim
ve hareket tarzları neden Amerikan
askerlerine benziyor, yine bir tesadüf
müdür? Aynı kıyafet tarzı ve hare-
ketleri Amerikan eğitimi almış Tür-
kiye'nin kontra çetelerinde de görmek
neyi ifade etmektedir? 

Peşmergelerin Türkiye'den geçişi
sırasında Urfa'da onları karşılayan
kitle tarafından “Bıji Serok Obama”
sloganları atıldı... Bu ne demek?
Obama lehine bu tezahüratın anlamı
nedir? Önceki hafta Kürt milliyetçi
hareketin yayın organı Özgür Politi-
ka’da yazan Ahmet Kahraman “Ame-
rika'ya teşekkür” etmişti. 

Bütün dünyayı kan gölüne çeviren,
dünya halklarının baş düşmanı Ame-
rika’ya teşekkür etmek, Amerikan
Başkanı’na “Bıji Serok Obama”
demek ne oluyor, hangi ruh halinin,
hangi anlayışın ürünüdür? 

Cemil Bayık’ın yaptığı  açıkla-
mada “çözüm süreci” için “Aracılara,
gözlemcilere ihtiyaç var. Bizler Ame-
rikalıları da (gözlemci olarak) kabul
edebiliriz ve gördüğümüz kadarıyla
o yöne doğru bir gidiş var" ve ar-
dından “Şimdi ciddi ciddi PKK’nin
nihayet terörist örgütleri listesinden
çıkarılması tartışılıyor” diyor. Ne
demek bu? 

Çözüm sürecinin ipleri kimin elin-

de? 
Kürt halkının kaderini Amerika

belirleyemez. Belirlerse o “kader”
Kürt halkı için kurtuluş olmayacaktır.
Kürt milliyetçi hareket tüm umutlarını
emperyalistlere bağlamış durumda. 

Cemil Bayık “Bu savaşın artık
PKK’nin (gerçek) resmini düzeltti-
ğine inanıyoruz” diyor. ABD’nin
desteğini arkasına alarak AKP’yi de
“sıkıştırma”ya çalışıyor. 

Bayık, “IŞİD’e karşı “direniş” ile
emperyalistlere Ortadoğu’da kulla-
nılacak bir güç olarak kendilerini
kanıtladıklarını söylüyor. 

IŞİD’e Karşı Oluşturulan 
Koalisyon Kimdir? 

Amerika'nın öncülük ettiği ve
desteklediği koalisyon IŞİD'e karşı
mücadele etmek üzere kurulmuştur.
Bu koalisyon ağustos ayında kurul-
duğundan bu yana çalışmaktadır. Bu-
günkü katılımlarla birlikte kimler
yok ki bu koalisyonun içinde: ABD
başta olmak üzere AB’sinden, Tür-
kiye’ye kadar, ÖSO’dan işbirlikçi
Arap devletlerine, Barzani güçlerin-
den Rojava’da devrim yaptığı iddia-
sında olan PYD-PKK’ye kadar... 

Tüm bu güçleri bir araya getiren
ve ortak bir paydada buluşturup aynı
çatı altında savaştıran IŞİD nelere
de kadirmiş meğer... Bir yanda dün-

yadaki hemen tüm emperyalist güçler
ve işbirlikçileri, bir yanda ise halk-
larının özgürlüğü için savaştığını
iddia eden ÖSO, PYD, PKK gibi
güçler… Bunları bir araya getiren
bu IŞİD denilen gücün niteliğine
ilişkin defalarca yazdık… IŞİD’in
bu niteliği ortada iken emperyalizm
ile kendini halk kurtuluş gücü olarak
tanımlayan yapıları bir araya getiren
gerçekte nedir? 

Tüm tarihsel sürece bakılırsa
hangi dönemde emperyalist güçler
halkların bir yarasına merhem ol-
muşlardır? Hangi halk emperyalist
güçler ve onun işbirlikçileri eliyle
özgürlüğüne kavuşmuştur? 

Amerika’nın başını çektiği em-
peryalist güçlerin Irak’ta yaptıkları
unutuldu mu? Irak’ı kurtarma adına
ülkeye giren emperyalistlerin Barzani
gibi bir işbirlikçi, yeni bir İsrail

gücü yaratmaları dışında ortaya koy-
dukları bir sonuç var mıdır? Barzani
daha ilk savaş anından bu yana Ame-
rikan’ın gönüllü bekçisi olmak dışında
halkların çıkarına ne yapmıştır? 

Suriye’de yaşananları hangi çer-
çeve içine sığdıracağız? Bir yanda
emperyalizmin oyuncağı olduğu artık
iyice su yüzüne çıkan ÖSO, öte
yanda IŞİD denilen emperyalizmin
yarattığı bir canavar… Bir de kendi
halkının kurtuluşu için savaştığını
iddia eden ve bölgesinde “devrim”
yaptığı söylenen PYD-PKK güçle-
ri… Kim kiminle neyin kavgasını
vermektedir? 

Emperyalizmin belirleyiciliği ve
yönlendiriciliği bu kadar açık olduğu
halde, IŞİD’in niteliği kör gözlere
ayan olacak denli açığa çıktığı halde
IŞİD karşıtlığı temelinde emperya-
lizmin yarattığı bir koalisyonun kimin
çıkarına hizmet ettiği, edeceği açık
değil midir? 

Yoksa Irak’ta olduğu gibi emper-
yalistler halkları boğazlarken Kürtler
de tıpkı Barzaniler gibi aradan çıkıp
kendi iktidarlarını kurarlar hayalleri
mi yaratıyor bu koalisyon? Öyle ise
bu koalisyonun bile bile, göz göre
göre emperyalizm ile aynı çıkar or-
taklığında birleşmek anlamına geldiği
ortaya çıkmaz mı? Ya da başka bir
deyişle Suriye’de de tıpkı Barzaniler

Delta Force Halk Düşmanı
Kontra Bir Örgütlenmedir!

Amerika’nın özel eğitilmiş komando-
lardan oluşan bir askeri gücüdür… Bir
çok ülkede Amerika adına özel ope-
rasyonlar düzenleyen, katliamlar ger-
çekleştiren bir güçtür. 

Black Water
Kiralık Katiller Ordusudur! 

Başlangıçta yakın koruma hizmeti ver-
mek üzere kurulmuş olan ama daha
sonra kiralık asker eğitimi ve silah iş-
lerine de el atan bir Amerikan şirke-
ti… Irakta insanlara yapılan işkencelerin
baş rol oyuncusu şirkettir. Kötü ününü
gizlemek için 2009 yılında adını Xe
Services olarak, 2011 yılında ise Aca-
demi olarak değiştirmiştir.
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gibi bir Kürt iktidarının oluşumu mu
hedeflenmektedir? Yani emperyaliz-
min işbirlikçisi, İsrail gibi yeni bir
güç… “Kürtler katılmazsa, Kürtler
içine alınmazsa, Ortadoğu’daki so-
runlar çözülemez” şeklinde Cemil
Bayık tarafından yapılan açıklama-
ların anlamı emperyalistlerin yeni
bir sıçrama tahtası olmaya hazır olun-
duğu şeklinde değerlendirilemez mi? 

Emperyalistlerin
Katil Ordularıyla
Aynı Safa Düşmek
Kendi Halkını
Kurdun Önüne
Atmaktan Başka
Bir Anlama Gelmez! 

“Körle yatan şaşı kalkar”… Em-
peryalistler ve işbirlikçileri ile bu
kadar içli dışlı olmak sonuçta onlar
gibi düşünmeyi ve onların çıkarları
doğrultusunda hareket etmeyi geti-
riyor. Klasik Ortadoğu politikacılığı
çerçevesinde kullanma mantığıyla
yaklaşanların daha sonra kendileri
kullanılmaktan kurtulamaz. 

Şengal’de Amerika’nın askeri
güçleri ile birlikte hareket edildiğine
ilişkin o dönem çıkan yazılar hatır-
lardadır… 

Yine Kobanê'ye giden güçlerin
orada Amerika’nın katil ordularından
olan iki güçle birlikte savaşacaklarına
dair haberler yer alıyor basında. Delta
Force isimli Amerika’nın kontra as-
keri gücü ve Black Water isimli
Amerikan kiralık asker gücünün de
Kobanê'de olduğu ve bunların ÖSO,
Peşmerge ve PYD-YPG ile birlikte
savaşacakları açıklanıyor... Ameri-
ka’nın bu iki gücünün daha önce
bulundukları ülkelerde neler yaptıkları
biliniyor. Delta Force isimli örgütün
Amerika’nın gizli askeri operasyon-
larını gerçekleştiren kontra örgüt-
lenmedir. Katiller ordusudur. 

Black Water isimli kuruluşun en
son isminin Academi olduğu ve
bunun da zorunlu bir isim değiştirme
olduğu, zorunluluğun bu kiralık askeri
gücün daha önce Irak'ta gerçekleş-
tirdiği katliamlardan ve işkencelerden
kaynaklandığı bilinir mi? Bu katiller

ordusu ile birlikte olmanın Kürt hal-
kının kurtuluşuna, Kobanê'nin kur-
tuluşuna nasıl bir yararı olacaktır?
Bu katiller ordusunun Irak'ı getirdiği
durum ortada olduğuna göre Koba-
nê'de farklı davranması mümkün mü-
dür? 

Kaldı ki bu güçlerle birlikte aynı
çatı altında yürütülen bir “direniş”
nasıl bir “direniştir”? IŞİD’e karşı
“direnirken” onu yaratan ve zaten
kucağında oturduğu güçle aynı safa
düşmek, aynı kucakta oturmak an-
lamına gelmiyor mu? Bu haliyle Ko-
banê’de yürütülen savaşın belirleyici,
yönlendirici ve tek gücü emperya-
listler olmuyor mu? 

Daha da ötesi emperyalizmin katil
ordularıyla birlikte aynı safta bulun-
mak hangi halkın çıkarına olabilir?
Halkların kanına girmiş, işkenceler
yapmış olduğu tescilli olan Amerikan
güçlerinin sadece Irak’ta yaptıkları
hafızalarda çok taze olduğu halde
onunla aynı safta olmak kendine halk
hareketi diyen bir güç için, en hafifiyle
utanılacak bir durum değil midir? 

Dünya Halklarının
Düşmanı
Emperyalistlerin Silahı İle
Hiçbir Halk
Kurtuluşunu Sağlayamaz

Evet, onlarca soru ve daha da so-
rulabilecek onlarca, yüzlerce soru
daha vardır. Hepsi cevaplanması ge-
reken sorular… Kim cevaplayacak?
Kürt küçük burjuva milliyetçileri ya
da onun kuyrukçularının bu sorulara
bir cevabı olmalıdır. 

Emperyalist güçlerle aynı zeminde
buluştuklarını ve bunun da Kürt hal-
kının çıkarına olmasını bir yana bı-
rakalım; tersine Kürt halkının katliamı
ve geleceğinin tam olarak karartılması
anlamına geldiğini umursamıyorlar
bile… Uzlaşma çizgisi artık işbirliği
noktasına gelmiştir.

“Bu savaşın artık PKK’nin (ger-
çek) resmini düzelttiğine inanıyoruz”
diyen Cemil Bayık’ın emperyalistler
nezdinde takdir görmeyi bu kadar
istemesi ve kendi “gerçek resimleri”
olarak bugün içine girilen işbirliğine
bel bağlaması Kürt halkı açısından

hem utanılacak ve hem de kaygı du-
yulacak bir durumdur… Utanılmalı
çünkü halkların katili olan bir güçle
aynı safta bulunmak, onun tarafından
takdir edilmeyi, “terör”listelerinden
çıkarılmayı bu kadar önemsemek an-
cak utanılacak bir durumdur… Kaygı
duyulmalı çünkü bugün Kürt halkı
içindeki en büyük güçlerden biri
halkların katilleri ile birlikte hareket
ediyorsa bir halk ancak bundan kaygı
duyabilir. 

Çünkü, emperyalistlerden bugüne
kadar halklara hiçbir hayır gelme-
miştir. Tarihsel, sosyal tüm gerçekler
bunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne
sererler… Yukarıda sorduğumuz so-
ruların hepsinin cevabını aslında bu
gerçekleri ortaya çıkaran sorulardır.
Fakat gerek Kürt milliyetçi hareket
ve gerekse de onun kuyrukçuları bu
soruları sormak ve cevaplamak yerine
yaşananlara olmadık misyonlar bi-
çerek hayaller kurmaktan öteye geç-
memektedirler. “Rojava devrimi” ha-
yalleri görenler gerçeklere gözlerini
kapattıkları sürece emperyalizmin
dümen suyunda ilerlemekten başka
bir sonuç alamayacaklarını görmek
zorundadırlar. 

Emperyalistler yıllardır birçok
kesime “devrim” hayalleri gördür-
mektedirler… “Turuncu devrim”,
“kadife devrimi” vb. gibi bir dolu
“devrim” yaşadı dünya! “Arap baharı”
denilen bir dolu “demokrasi” göste-
rilerini izledik hep beraber… Em-
peryalistler bu hayalleri gördürür-
lerken ve “devrim” hülyaları yaşa-
tırlarken gerçekte kendi politikalarını
hayata geçiriyorlardı. 

Bu hayalleri yaşayanlar, bu poli-
tikalarda emperyalizm gerçeğini gör-
meyenler bugün IŞİD karşıtlığı nok-
tasında bu kez de emperyalistler ile
aynı koalisyon içinde yer alabiliyor-
larsa emperyalizme “elini verenin
kolunu da kaptıracağı” gerçeğini bir
kez daha hatırlamak zorundadırlar. 

Hatırlarlar mı? Pek sanmıyoruz
ancak yine de söylemek zorundayız.
Çünkü emperyalislerin silahı ile ku-
şanıp onlarla birlikte aynı safta yer
alarak savaşanların yürüttüğü savaşın
hiçbir halkın, Kürt halkı da dahil
hiçbir halkın çıkarına olmayacağı
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kör gözlerin bile görebileceği bir gerçektir.
Buna rağmen hangi çıkar ortaklığı Kürt
milliyetçi hareketi ve kuyrukçularını em-
peryalizmle aynı noktada buluşturuyor
bu da ayrıca sorulması gereken bir soru-
dur. Çünkü halkların çıkarına olmadığı,
halklar açısından kendi katilleriyle aynı
yatakta yatmak anlamına gelen bir gerçeğe
rağmen böyle bir işbirliği içine girmenin
bir yanı elbette milliyetçiliğin yarattığı
körlüktür. Ancak bir de çıkar birliği içine
girecek denli Barzani kafasına uygun
hareket etmek vardır ki; işte en tehlikeli
gidişat da budur? 

Sonuç Olarak; 
1- Kobanê’de yaşananlar artık em-

peryalizm ve işbirlikçileri ile aynı kulvarda
buluşma anlamına gelmektedir. “Bıji Se-
rok Obama” sloganları bünyeyi sarmışsa
bunun başka bir anlamı olamaz. 

2- AKP iktidarı ÖSO ve Barzani güç-
leri eliyle bölgede kendisi dışında bir
Kürt oluşumuna karşı çıkarken emper-
yalizmle elbirliği içinde Kobanê üzerinden
bölgedeki denetimi artırmaktadır. 

3- IŞİD karşıtlığı üzerine kurulu olan
koalisyonda buluşan güçlerin hepsi em-
peryalizmin çıkarlarına hizmet eden bir
poziyondadırlar… Hangi gerekçe ileri
sürülürse sürülsün objektif gerçek budur. 

4- Amerika’nın katil ordularıyla
aynı safta bulunmanın kendisi bile halklar
açısından utanç verici bir durumdur. 

5- Emperyalistlerin dümen suyuna
girip onların silahlarıyla kendi halkının
kurtuluşunu sağlayacağını söyleyenler
hala  gerçeğe uyanmak istemiyorlarsa
artık uzlaşmanın ötesinde işbirlikçilik
noktasına gelmişlerdir. 

7- Kürt milliyetçileri ve kuyrukçularına
bir kez daha sesleniyoruz: Yüzünüzü
dünya halklarına dönün. Silahlarınızı
emperyalistlere ve işbirlikçilerine çevirin.
Girdiğiniz yol emperyalistlerin çıkarlarını
koruma ve kollama yoludur. Bu yoldan
ve emperyalistlerin “yardımı” olarak
gelen silahlardan halklar için kurtuluş
çıkmaz. Emperyalistlerin silahları halkları
köleleştirme silahlarıdır. Bu tarihin tüm
evrelerinde böyleydi ve böyle olmaya
da devam etmektedir. Emperyalizm değişti
hayalleriyle ne kendinizi ne de halkları
kandırın. 

Mahallelere yapılan
keyfi operasyonlar, Ka-
raman'da işçilerin ölüme
terk edilerek katledil-
mesi, yeni baskı yasa-
larına ve uyuşturucu çe-
telerine karşı Cephe'nin
hesap soran eylemleri
devam ediyor. 

İSTANBUL
Çayan: 31 Ekim'de

Çayan'da Sokullu Cad-
desi’ne barikatlar kurup
yolu yakan Cepheliler ajitasyonlarla umudun sloganlarını atarak, caddeye
bomba süsü verilmiş “Soma'dan Karaman'a Katledilen Maden İşçilerinin
Hesabını Soracağız” pankartı astılar.

Okmeydanı: Okmeydanı’nda iki Cephe milisi Anadolu ışıklarına
bomba süslü pankart astı. 28 Ekim’de gece saat 00.30’da, “Artan
Baskılar, Baskı Yasaları Halkı Sindiremeyecek Bizim de Yasalarımız
Var Cephe” imzalı pankartını astıktan sonra havaya ateş açarak son
süreçte AKP’nin eli kanlı polisleri Küçükarmutlu Mahallesi’nde milisleri
arıyormuş, gelsinler buradayız biz” diye ajitasyonlar çektikten sonra
namlularını Cemal Kamacı’nın içinde bekleyen polislere doğrultup ateş
ettiler. Korkak ve aciz polisler zırhlı aracından inip karşılık bile vere-
medi.

Armutlu: Armutlu’da Cepheliler uyuşturucuya, fuhuşa, kumara
karşı devriye attılar. 1 Kasım’da 15 Cepheli ellerinde sopalarla devriye
atarak 'Günü gelir bedel öderiz, şehitler, tutsaklıklar veririz ama her
zaman yozlaşmaya karşı mücadelemiz devam edecek' diyerek kararlı-
lıklarını ifade etti. 

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler, 4 Kasım günü AKP’nin
baskı yasalarına karşı silahlı ve maskeli yazılamaya çıktılar.  Tokatlılar
Mahallesi’ne, Pazar Sokaklarına, Cemevi bölgesine toplam 7 adet
yazılama yapıldı, ajitasyonlar çekildi. Eylem boyunca Cepheliler silahlı
güvenlik aldılar. 

Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi’nde 2 Kasım’da Karaman’da
katledilen 18 işçiyle ilgili “Soma’nın ve Karaman’ın Hesabını Soracağız!
Cephe” yazılı bomba süslü pankart asıldı ve iki tane yazılama yapıldı.

Çekmeköy: Cephe yaptığı açıklamada AKP Çekmeköy Mehmet
Akif Mahalle Teşkilatı’na (İstanbul Anadolu Yakası Ümraniye'ye Bağlı
Çekmeköy Beldesi’nde) 1 Kasım’da sabah 07.30 sıralarında silahlı ey-
lem yaptıklarını yazdı. Açıklamada, yapılan eylemin Karaman'da ölüme
terk edilen 18 madencinin hesabını sormak için olduğu yazıyor. 

BURSA: Bursa-Gemlik’te Cepheliler 1 Kasım'da Balıkçılar ve
Mezbahane bölgesi sokaklarına umudun adını duvarlara nakşettiler.
“Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür-CEPHE”, “Berkin Elvan Ölümsüz-
dür- CEPHE”, “Çetelerden Hesabı DHKC Soracak” yazılaması yapan
Cepheliler; “Parti’nin orak çekiçli bayrağı da duvarlara nakşedildi.

Yürüyüş
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AKP'nin Katil Polisleri Milisleri Arıyormuş,
Gelsinler Buradayız Biz!

Halka Ölümleri Reva Görenlere Karşı,
Adaleti Biz Sağlayacağız!

Esenyurt
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Halk Cepheliler, Ezidi halkıyla
dayanışmak için İstanbul’dan topla-
dıkları yardımlarla ilgili yaşadıkları
sorunlar ve yardımların Ezidi halkına
ulaştırılmasıyla ilgili 4 Kasım'da
açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: 

"Dayanışma amaçlı toplanan yar-
dım malzemelerini bir kamyona yük-
leyen Halk Cepheliler olarak, 9 Ekim
günü Okmeydanı'ndan yola çıktık.
Programda önce Van’a uğrayıp ora-
daki depremzedelerin topladığı yar-
dım malzemelerini alıp Silopi’ye git-
mek vardı. 10 Ekim günü Erzincan
girişinde polis kamyondaki ilaçların
izinsiz taşındığını bahane ederek ilaç-
lara el koymak istedi. Yaşanan tar-
tışmaların sonucunda ilaçların içinde
yeşil reçete ile kullanılan ilaç yoksa
bırakacağını söyleyen polis daha
sonra eşyaların tümüne el koymak
istedi. Meşrulukla malzemeleri sa-
vunup kolkola girip slogan atmaya
başladık. Daha sonra yerlerde sü-
rüklenerek gözaltına alındık. Gece
geç saatlerde jandarma karakolundan
serbest bırakıldık. Yardım malzeme-

lerine de el konuldu. Bu durumu
halka duyurmak ve gasp edilen
eşyaları geri istemek için 11 Ekim
günü Erzincan Cumhuriyet Mey-
danı’nda bir eylem yaparken bu

sefer polis destekli sivil faşistler sal-
dırmaya çalıştı. Polisin yönlendirdiği
faşist güruh tüm saldırılarına rağmen
eylemin yapılmasını engelleyemedi
ve polis provokasyonu boşa çıkarıldı.
Erzincan savcısı, sulh ceza mahke-
mesi, polisi, valisi, jandarması el ele
verip gasp edilen eşyaları vermemek
için bin bir türlü ayak oyunu çevirdi.
Ama bizleri yıldıramadılar. Bir yan-
dan Halkın Hukuk Bürosu avukatı,
hâkimlerle savcılarla tartışıp kendi
burjuva hukuklarını, yasa maddelerini
önlerine koyup nasıl kendi yasalarını
bile çiğnediklerini onlara anlatırken,
diğer yandan da Erzincan halkına
yaşananları anlattık. 15 Ekim günü
mahkemenin el koyma kararını kal-
dırmasına rağmen valiliğin keyfi tu-
tumunu devam ettirmesi üzerine va-
liyle görüştük, yardım malzemelerini
geri vermezlerse yasal meşru tüm
haklarımızı kullanacağımızı anlattık.
"Size burada oturma eylemi falan
yaptırmam" diyen valiye cevap olarak
"halkımızın alın teriyle aldığı Ezidi
halkına gidecek eşyalara yasadışı bir

şekilde el koydunuz, geri vermezseniz
yaşanacaklardan biz sorumlu değiliz,
her şeyi göze aldık eşyalarımızı al-
madan Erzincan’dan gitmeyeceğiz"
oldu. Israrımız ve meşruluğumuz
karşısında 17 Ekim günü tüm mal-
zemeler geri verildi. Yeniden bir
kamyon kiralayıp 19 Ekim günü Si-
lopi’ye gitmek için yola koyulduk.
Bu sefer yolumuz Dersim-Pülümür'de
kesildi. Yapılan GBT’de bir kişi;
hakkında kayıp ilanı olduğu gerek-
çesiyle gözaltına alındı. Saatler süren
bekleyişten sonra gözaltına alınan
Halk Cepheli serbest bırakıldı ve
yola devam ettik. 20 Ekim'de Silopi
Ezidi kampına vardık. Kamyondaki
yardım malzemelerini kamp çalışan-
larına teslim ettik. Kampta kalan
Ezidilerle sohbet ettikten sonra Silopi
Belediyesi’ne giderek Silopi Bele-
diyesi Eş Başkanı Emine Sever’le
görüştük. Kamp alanında yaptığımız
eylemde "Emperyalizmin ve IŞİD’in
Katlettiği Kürt Halkımızın Hesabını
Soracağız Halk Cephesi" pankartı
açtık. Kürtçe yaptığımız açıklamada
Ezidi halkının yanındayız dedik.
Kamptakilerle vedalaştıktan sonra
Şırnak barosundan avukatlarla gö-
rüşüp Silopi’den ayrıldık" denildi.

Faşizmin Hüküm Sürdüğü
Bir Ülkede Dayanışma Bedel
ve Devrimci İrade Gerektirir

Dersim: Hz. Hüseyin
Gibi Zalime Direnmeliyiz

12 İmamlar Orucu dolayısıyla Dersim
Halk Cephesi tarafından Dersim Haklar
Derneği'nde halk oruç açmaya davet edil-
di. 1 Kasım'da gün batımıyla birlikte bir
araya gelenlerle yemekler yenildi, sohbet
edildi. “Hz. Hüseyin, zalimin karşısında
mazlumun yanında olmuştur ve asla bo-
yun eğmemiştir. Yezit’in zulmüne tüm
cesareti ve yoldaşlarıyla birlikte diren-
miştir.  Onların o günkü direnişi bu gü-
nümüzü aydınlatıyor, zalim karşısında
direnişin gerekliliğini bir kez daha gös-
teriyor” denildi. Yemeğe 13 kişi katıldı.

Gücümüz Birlik ve
Beraberliğimizdedir

Elazığ Pir Sultan Kültür Der-
neği'nde 3 Kasım'da Muharrem
sohbeti yapıldı. Öncesinde, ma-
hallede oturan analarla beraber ha-
zırlanan yemeklerle oruç açıldı.
Yemekten sonra, Pir Sultan Kültür
Derneği Dedesi, Kerbela direnişini,
AKP’nin Aleviler’e yönelik sal-
dırılarını anlattı. Birlik ve bera-
berlikten bahsetti, mahalle halkının
örgütlü olması gerektiğini anlattı.
Daha sonra soru cevap şeklinde
sohbete devam edildi. 12 imam
sohbetine yaklaşık 20 kişi katıldı.

Halkla Bir Bütün
Olursak Çözeriz

Kıraç Kuruçeşme Mahallesi'nde,
1 Kasım günü halk toplantısının ikin-
cisi yapıldı. Bir önceki toplantıda ko-
nuşulan; mahallenin en yakıcı sorunu
olan uyuşturucu sorunun çözümü üze-
rine tartışıldı. Mahalle gençlerini ba-
taklıktan kurtarmak için ne yapılması
gerektiği üzerine konuşuldu. Köy der-
neklerinin katılımı ile gerçekleşen
toplantıda uyuşturucu madde kullanan
gençlerin aileleri ile görüşme kararı
alındı, toplantıya 30 kişi katıldı.

28 Ekim'de aynı içerikte yapılan
toplantı 25 kişiyle yapılmıştı. 



Ülkemizde Gençlik

AKP hükümeti yeni yasalar çıkarmaya başladı. Bili-
yor ki sonu geliyor, korkusu büyük, bu yüzden yeni ya-
salar çıkarıyor, en üst düzey korunaklı cumhurbaşkanlı-
ğı sarayları yaptırıyor. Bizler demiştik halk ayaklanma-
sı ile birlikte halkımız korku duvarlarını aştı artık hak-
larını direnerek savunuyorlar. Bununla birlikte faşizmin
yasaları da buna uygun olacaktır, bunun da olacağının bi-
lincindeydik. Çünkü yönetememe krizinin tek çözümü
daha çok saldırı, daha çok baskıdır. Tabi ki bu da halkı
daha çok direnişe ve birlikte mücadele etmeye yönlen-
direcektir. 

Biliyoruz ki bu faşist yasaları en çok biz gençlere kar-
şı düzenliyorlar. Mahir Çayan’ın da dediği gibi “genç-
lik atılgandır, dinamiktir” işte bu yönüne karşı korku sal-
maya çalışıyorlar fakat nafile. Gençlik AKP’nin bu fa-
şist yasalarını da yerle bir edecektir. Çünkü artık gençliğin
öğrenci meclisleri var. 

Gençlik bu yasaları ortak bir mücadele ile ancak ber-
taraf edebilir. Bunun da yolu öğrenci meclislerinden geç-
mektedir. Öğrenci meclisleri birçok demokrat, muhafa-
zakar, ulusalcı, milliyetçi apolitik öğrencileri bir araya ge-
tirecek ve diyecek ki “söz, yetki, karar bizlerin olmalı,
sorunlarımız ortaktır ve çözümü bizlerdedir”. Bugün her-
kesin aklında bir soru işareti olabilir “Bu kadar ayrı dü-
şüncedeki kişiler nasıl ortak bir noktada birleşecekler’’.
Bizim de bir çok arkadaşımız ilk etapta aynı düşünceler
içindeydi ama pratik gösterdi ki gençler zaten bunu bek-
lemekteler. Faşist işgalin olduğu veya politika yürütmenin
zor olarak gözüktüğü öğrenciler üzerinde yine hergün
ÖGB-Polis saldırılarının olduğu üniversitelerde öğren-
cilerle yapılan seminerler, anketler ve birebir sohbetler-
de öğrenciler böyle bir birliktelik istiyorlar. Ne kadar fark-
lı konumda olurlarsa olsunlar hepsi parasız eğitim, bilimsel
eğitim ve üniversite içindeki sorunlarda ortaklar. Bu da

demek oluyor ki biz önce kendi kafamızda net olalım öğ-
renciler bu noktada zaten hazırlar. Elbette ikna olmaya-
cak öğrenciler de olacaktır ama biz öğrenci meclisleri-
ni net bir şekilde anlatırsak emin olalım ki bir çok öğrenci
bu nokta da ikna olacaktır. Öğrenci meclisleri içinde bu
kadar çok düşünceyi bir araya getirmemiz herşeye mü-
samaha göstereceğiz anlamına gelmez. Tabi ki de öğrenci
meclisleri içinde Türk, Kürt, Laz, Çerkez ve bilcümle hal-
kımızı aşağılayıcı, dini görüşlerini yargılayıcı ve öğren-
ciler üzerinde baskıcı, faşist zihniyetleri savunan öğ-
renciler öğrenci meclisleri içinde yer almayacaktır. 

AKP, yasaları çıkara dursun biz de karşılarına daha
fazla öğrenci meclisleri çıkaracağız. Anadolu da ve İs-
tanbul da lise ve üniversitelerde öğrenci meclisleri söz,
yetki ve karar mekanizmasını hayata geçireceklerdir. AKP
hükümetinin faşist yasaları tuzla buz olacak korkuları bü-
yüyecek, kabusu olacağız. 
Şunu unutmayalım faşizmle yönetilen bir ülkedeyiz.

Hiçbir üniversitenin diğerine göre daha “emokratik” ol-
duğu söylenemez. Liselerde, üniversitelerde hergün çok
çeşitli sorunlarla karşı karşıyayız. Bu sorunlardan tüm öğ-
renciler etkilenmektedir.

Bu baskıdan bugün demokrat olmayan öğrenciler de
nasibini almıştır ama birçok öğrenciyi yeteri kadar bil-
gilendirmediğimizden bizle bir araya gelmemekte veya
bizi yanlış tanıdığından birlikte mücadele etmemektedir.
Öğrenci meclisleri bu noktada bu sorunu ortadan kaldı-
racaktır bizim nasıl bir mücadele yürüttüğümüzü daha net
göreceklerdir. 

Son söz olarak diyelim ki; boykotlar ile direnişler
ile mücadelemizi büyüterek öğrenci meclislerinde bir-
leşeceğiz ve AKP’nin faşist yasalarını yere çalacağız. 

Gençlik Federasyonu’ndan

AKP’NİN YENİ FAŞİST YASALARINA KARŞI ÇÖZÜM:

ÖĞRENCİ MECLİSLERİ

Şükrülerle Geliyoruz!
1 Mayıs Mahallesi’ndeki liseliler Şükrü

Sarıtaş yoldaşlarını ölüm yıldönümünde bir
anma programıyla andılar. 29 Ekim akşam
saat 20.00’da Şükrü Sarıtaş Parkı’nda bir

araya gelen liseliler ve Halk Cepheliler
pankart ve kızıl bayraklarla, 1 Mayıs so-

kaklarında sloganlarıyla yürüyüşe
geçtiler. Hesap soran sloganlarla
Şükrü’nün vurulduğu yere gelindi-

ğinde karanfiller bırakıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. 45 kişinin katıldığı anma yeni Şükrülerle mü-

cadelenin büyütüleceği, faşizmin yenileceği vurgusuyla
bitirildi.

Yaktığınız, Boğduğunuz
İnsanlarımızın Öfkesinden Korkun!
Bizim de Günümüz Gelecek!

Anmanın ardından aynı kitle Karaman’da katledilen iş-
çiler için 3001 Cadde üzerinde sloganlarla yürüyüşe baş-
ladı. Halk Cepheliler Karakol Durağında tekrar Emek Pas-
tanesi önüne gelerSek basın açıklaması okudular. Açıkla-
mada “Bizim de günümüz gelecek! Ve o gün milyonların
hesabını vereceksiniz” denildi. Eylem sloganlarla bitirildi.

Yürüyüş
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1- Liseli gençlik öğrenmeye can
atar. Çünkü yaşam tecrübesi yoktur. Bu
yüzden öğrenmeye herkesten daha
çok açıktır. 

2- Yüreği, beyni, hangi bilgiyle do-
natılırsa, gençlik de o bilginin sahibi
olur.  Yüreğinde ve beyninde devrim-
cilik olmasını istiyorsak o zaman dün-
yasını bununla dolduracağız.

3- Burjuvazinin yozlaştırmalarına
ve vatan-millet edebiyatıyla şovenist
kışkırtmalarına karşı gençliğe asıl va-
tan-halk sevgisinin bağımsızlık mü-
cadelesinden geçtiğini göstermeli, on-
ları kendi kültürümüzle donatmalı-
yız. 

4- Burjuvazinin yönlendirmesiyle
vatanseverlik adına milliyetçiliğe sa-
rılan gençlerimize sahip çıkmalı, ger-
çek vatanseverlerin devrimciler oldu-
ğunu onlara göstermeliyiz. 

5- Her genç, Dev-Genç’li olmalıdır!

6- Gençliği kazanmanın yolu; kız-
maktan-azarlamaktan değil, doğru dü-
şünmeyi bilimsel temelleriyle gençli-
ğe öğretmekten geçer.

7- Öğretmemiz gereken her şeyi
önce biz öğreneceğiz, önce biz inana-
cağız!

8- Ulaşamadığımız, örgütleyeme-
diğimiz, dünyasına giremediğimiz her
gençte, sorunun gençlerde değil bizde
olduğu bilinciyle hareket edeceğiz.

9- Doğru ve haklıysak, gençliği ör-
gütleyemiyorsak yöntemimizi gözden
geçireceğiz. Başka başka yöntemlerle
tekrar tekrar deneyeceğiz! Sonuç ola-
na kadar!

10- “Ağaç yaşken eğilir” demiş ata-
larımız! Burjuvazi nasıl bunun bilin-
cinde hareket ediyorsa, biz de bu bi-
linçle hareket edeceğiz!

11- Halkın söz sahibi olmadığı bir

toprağa vatan denilebilir mi? Bunu
gençliğe göstermek, bunu sorgulatmak
her Dev-Genç’linin temel görevidir!

12- Türkiye emperyalizmin yeni sö-
mürgesi bir ülke olduğu sürece Ana-
dolu topraklarında halkın söz sahibi ol-
mayacağını görmeli, göstermeli, bunun
için mücadeleye her genci katabilme-
liyiz!

13- Gerçeği; izlediği televizyonlar,
kitaplar, annesi, babası doğru yerden
göstermez ona. Ona gerçeği göstere-
cek olan biz, biz Dev-Genç’liler ol-
malıyız!

14- Gençlik; topraklarımızın, su-
yumuzun satılmasına, emperyalistle-
rin istedikleri gibi at koşturmasını
onuruna yedirememelidir! Gençliğe bu
bilinci verecek olan Dev-Genç’lilerdir!

15- Gençliğe tarihini; direnenlerin
ve halk ayaklanmalarının tarihini öğ-
retmeliyiz.

16- Halkını tanımayan, halkını na-
sıl sevebilir! Halkı öğreteceğiz!

17- Emperyalist asalaklar karşısında
kendi halkından, vatanından utanan
gençler değil, başı dik- gururlu genç-
ler olacağız.

18- Emperyalizmin büyüttüğü ben-
cilce bir yaşam değil, kendi halk kül-
türümüzün üzerinde yükseldiği da-
yanışmayı gençlikte büyüteceğiz.

19- Tarihimizin padişahların, sa-
rayların değil halkın ve halk ayaklan-
malarının tarihi olduğunu göstermeli-
yiz.

20- Sömürenlerin; Osmanlı’nın ta-
rihi bizim tarihimiz değildir! Sahiple-
necek; gurur duyacak tarih halkın ta-
rihidir. Bu da Şeyh Bedreddinler'den
Mahirler’e, Hasan Selimler’e ulaşan ta-
rihdir.

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

Liseliyiz Biz

LİSELİ DEV-GENÇ’Lİ BUGÜN Kİ GÖREVİN;
LİSELİ ARKADAŞLARIMIZI DA KAVGAYA KATARAK, ÖĞRENCİ MECLİSLERİNDE GÜCÜMÜZÜ

ÖRGÜTLÜ HALE GETİRMEKTİR! ÖĞRENCİ MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM,
DEMOKRATİK LİSE, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ KAZANALIM!
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Devrimcilik bir tercihtir, gönüllü-
lüktür ama aynı zamanda faşizmle yö-
netilen ülkemizde bir zorunluluktur. 

Zorunluluk dediğimiz şey, bizim
devrimcilik yapma nedenlerimizdir.
Bu nedenler öyle önemli nedenlerdir
ki, çözümleri sadece devrimde vardır.
Bu yüzden devrimcilik zorunluluktur.
Peki, bir liselinin Liseli Dev-Genç’li
olma, devrimcilik yapma nedenleri ne-
lerdir, neler olmalıdır?

1- Vatanımızın bağımsız olmasını
istiyorsak devrimci olmalıyız. 

2- Amerikan kültürünün, saçımız-
dan yürüyüşümüze, dinlediğimiz mü-
zikten aile ilişkilerine kadar bizi yoz-
laştırmasını istemiyorsak devrimci
olmalıyız. Yozlaşma, özünü-aslını
unutmak demektir.

3- Kendi halkımızın öz değerleri-
ne sahip çıkmak istiyorsak devrimci
olmalıyız.

4- Halk kemerini sıkacak delik bu-
lamazken, koca göbekleriyle göm-
leklerinin düğmelerini patlatan bir

avuç asalaktan kurtulmak için dev-
rimci olmalıyız.

5- Annelerimizin çatlamış elleri,
nasır tutmuş ayaklarının hesabını so-
rabilmek için devrimci olmalıyız.

6- Babalarımızın bükülen belleri,
çaresiz bakışlarını yerden kaldırmak
için devrimci olmalıyız.

7- Ekmek, adalet ve özgürlük is-
tiyorsak, yok başka çare, devrimci ol-
malıyız...

8- Sevdiğimiz kızın, erkeğin para-
menfaat için değil bizi gerçekten sev-
diğine emin olmak için devrimci ol-
malıyız.

9- Sıra arkadaşlarımızla rekabet et-
mek zorunda kalmamak için, hayatı-
mızın sınavlara mahkum edilmesine
izin vermemek için devrimci olmak
zorundayız.

10- Simit paramız yokken, okulun
istediği türlü paraları okuldan atılma
tehditlerine karşı ödemek zorunda
kalmak istemiyorsak devrimci olma-
lıyız. 

11- Eşofmanımız olsun, yırtık pan-
tolonla-ayakkabıyla okula gitmeyelim
diye, hava atmanın geçer akçe olma-
dığı günleri görebilmek için devrim-
ci olmak zorunluluktur.

12- Sinemaya, tiyatroya, kültür-sa-
nat faaliyetlerine katılabilmek, kitap
okuyabilmek için devrimci olmak
zorundayız.

13- Yozlaşma batağına saplanmak
zorunda bırakılıyorsak, arkadaşları-
mızın karşısında boynumuz bükük ka-
lıyorsa, ezilmemek için devrimci ol-
malıyız.

14- Uyuşturucu, fuhuş, kumar  vs.
tüm gençliği kirletme, uyutma yolla-
rına karşı beynimizi devrimcileştir-
meli, düşmana teslim etmemeliyiz.

15- Bu halk içindeki değerimizi
görmek istiyorsak, halk için, vatan için
faşizme karşı mücadelenin içinde yer
almalıyız. Gençlik, gerçek değerini
halkının geleceğinde görecektir.

16- Özgür bir gelecek için, dü-
şüncelerimizi geliştirebilmek, halkımız
için devrimcilik tercihi zorunluluktur.

17- Seçme şansı bizde olmadığı,
azgın sömürüyü yaratan sistemin ken-
disi kötü olduğu için direnmek ve sa-
vaşmak zorundayız.

Unutmayacak, Affetmeyecek, 
Devrimcilik Nedenlerimizi Arttıracağız!

Liseliyiz Biz

Berkin'i katle-
denlerin, AKP'nin
kabusu olmaya de-
vam edeceğiz. Hala

Berkin'in "terörist"
olduğunu sayıklayan

cumhurbaşkanı, milyonların
Berkin'i sahiplenmesine bir cevap
bulamıyor. Bulamayacak da... Ber-
kin'in katilleri cezalandırılıncaya ka-
dar Halk Cephesi, gerçekleri anlat-
maya ve eylemlerine devam edecek. 

İzmir: 2 Kasım günü Doğançay
Mahallesi’nde, Halk Cephesi tara-
fından “Berkin İçin Adalet İstiyoruz”
yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşten önce
mahalle meydanında, kahvehaneler-
de sloganlarla, ajitasyonla bildiri da-
ğıtımı yapıldı. Yukarıçeşme Meyda-
nı'ndan aşağı meydana yüründü.
Açıklamadan sonra sloganlarla tekrar

yürüyüşe geçildi. Meydanda yapılan
açıklamada: "Berkin Elvan’ın vu-
rulmasının üzerinden 1 yıldan fazla,
şehitliğinin üzerinden aylar geçti.
Bu yüzden 'Kuşlar uçmayı, balıklar
yüzmeyi unutsa bile biz Berkin El-
van’ı unutmayacağız' denildi.

Adana: Adana İnönü Parkı’nda
Halk Cepheliler tarafından 2 Ka-
sım'da "Berkin Elvan İçin Adalet İs-
tiyoruz" eylemi yapıldı. Yapılan açık-
lamada Berkin’in katillerinin bilindiği
halde açıklanmadığı, katillerin ko-
runduğu, bir kişiyle de olsa Berkin
için adalet talebinin haykırılacağı
söylendi. Açıklamaya 15 kişi katıldı. 

Antalya: Antalya’nın Kışlahan
Meydanı’nda yapılan eylemde pan-
kart açılarak sloganlar atıldı. Eylem-
de yapılan açıklamada; "Berkin’in ka-

tilleri cezalandırılancıya kadar ülke-
nin her yerinde karşınıza çıkmaya de-
vam edeceğiz” denildi. Daha sonra
Antalya Halk Korosu tarafından Pab-
lo Neruda’nın "Bir Ceza İstiyorum"
şiiri okundu. Ardından Grup Yo-
rum’un Berkin için yaptığı şarkı söy-
lendi. Eyleme 16 kişi katıldı. Eylem
sloganlarla bitirildi.

Dersim: 30 Ekim günü Dersim’de,
“Berkin İçin Adalet İstiyoruz” eylemi
yapıldı. Yeraltı Çarşısı üstünde bir
araya gelen Dersim Halk Cepheliler,
“Berkin İçin Adalet İstiyoruz” pankartı
açarak ellerinde “Katillerden Hesap So-
racağız, Berkin’in Katilleri Yargılansın,
Yaşasın Halkın Adaleti, Berkin Elvan
Ölümsüzdür” dövizleri taşınarak, he-
sap soran sloganlar atıldı. Yapılan
açıklamanın ardından 8 kişinin katıldığı
eylem sloganlarla bitirildi.

Berkin İçin Adalet Yürüyüşümüz Adalete Erişinceye Dek Sürecek!

Yürüyüş

9 Kasım
2014

Sayı: 442

AMERİKA HALKLARIN DÜŞMANIDIR!116



Dev-Genç’liler YÖK (Yüksek
Öğrenim Kurumu)'ün kuruluş yıldö-
nümü olan 6 Kasım'da her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da eylem ve boykotlar
için çalışmalara başladı. Bu yıl, YÖK
protestoları Umudun Çocuğu Berkin
Elvan'a adalet talebiyle birleştirildi.
Dev-Genç’liler, ülkenin her yanında
öğrencileri, 6 Kasım'da tüm arka-
daşlarımızı YÖK'ü protesto etmeye,
boykota çağırıyor.

İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi: 27

Ekim’de okulun merkez, Hukuk,
Edebiyat, İletişim Fakültelerinde ça-
lışmalar yapıldı. Dev-Genç’liler 30
Ekim’deki öğrenci meclisi semineri-
nin duyurusunu yaptı. Çalışma bo-
yunca; seminer çağrı ozalitleri, 6
Kasım boykot afişleri asıldı. Öğren-
ci meclisi kuşlamaları okulun her
tarafını sardı. Çalışmada 8 adet Yü-
rüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. 

28 Ekim’de Dev-Genç’liler oku-
lun her yerine seminer çağrısı olan
ozalitleri astı, öğrenci meclislerini an-
lattı. İletişim Fakültesi’nde Sanat
Meclisi’nin afişleri asıldı. Halkın
Mühendis Mimarları’nın Armutlu’da
yapacağı sempozyumun bildirileri
camlara, kantine yapıştırıldı, bildiri-
ler dağıtıldı ve afişler asıldı.

Mimar Sinan Üniversitesi:

27-31 Ekim günleri Bomonti Kam-
püsü'nde afişler asıldı, bildiriler da-
ğıtıldı, yazılamalar yapıldı, anket
dolduruldu. Öğrenci meclislerinin de
anlatıldığı çalışmalarda öğrencilerle
tanışılıp telefon numarası alındı, Yü-
rüyüş Dergisi dağıtıldı. Öğrenciler, 6
Kasım' da yapılacak boykot ve Ber-
kin imzasıyla yazılan mektuplarla,
Berkin için adalet istemeye çağrıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi:
Dev-Genç'liler 30 Ekim'de Yıldız
Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ), 6
Kasım'da gerçekleşecek boykotun
çalışmasını yaptılar. Okul içerisinde
tek tek öğrencilerle sohbet eden Dev-
Genç’liler 50 afiş yaptılar. 10 anket
doldurup 6 tane "Berkin Elvan'ın
Katilleri Cezalandırılsın! YÖK Kal-
dırılsın! 6 Kasım'da Boykottayız!" ya-
zılaması yaptılar. 

Dev-Genç'liler 31 Ekim'de
YTÜ'de boykot çalışmalarına devam
ettiler. Okul içerisinde yemekhane bi-
nasına afişleme yapıldı. Yemek saa-
tinde bildiri dağıtımı yaptılar.
Elektrik-Elektronik ve Kimya Fa-
kültelerinde Dev-Genç'liler tahtalara
çağrılar yazdılar. Dev-Genç'liler am-
filerde Berkin Elvan için yazılmış
mektuplar bırakarak öğrencileri 6
Kasım'da boykota çağırdılar. Dev-
Genç'liler okul içerisinde farklı yer-
lere "Hasan Selim Gönen, Yıldız

Teknik Üniversitesi Öğrencisiydi
Halkın Adaletini Uyguladı Katil Po-
lisler Gazi Mahallesi Girişinde Önü-
nü Kestiler ve Çatışarak Şehit Düştü"
yazılaması yaptılar.

Marmara Üniversitesi: 31
Ekim'de Marmara Üniversitesi Göz-
tepe Yerleşkesi’nde öğrenci meclis-
lerinin 6 Kasım boykot çalışması
yapıldı. 17 anket yapılan öğrenciler-
den 15 numara alındı. 6 Yürüyüş Der-
gisi yine bu çalışmalar sırasında öğ-
rencilere ulaştırıldı. Bunun dışında 6
Kasım boykot afişlerinden 25 adet
asıldı ve 20 bildiri dağıtıldı ve 30 adet
de yazılama yapıldı.

Okmeydanı: Okmeydanı Lise-
li Gençlik Komitesi 29 Ekim'de Ha-
lil Rıfatpaşa Lisesi ve okul çevresine
6 Kasım’da Berkin Elvan Adalet
Boykotu ile ilgili 70 adet afiş astı ve
ardından bildiriler ve kuşlamalar yap-
tı. 6 Kasım’da Berkin Elvan İçin
Adalet Boykotu’na çağrılar yapıldı.
Okul çevresinde duvarlara, okul için-
de sınıf tahtalarına yazılamalar ya-
pıldı. 6 sınıfta konuşma yapıldı ve öğ-
renciler boykota çağrıldı.

Esenyurt: Liseli Dev-Genç’liler
30 Ekim’de Esenyurt Lisesi’nin içi-
ne girerek afişleme ve pullamalarla li-
selilere 6 Kasım’da yapılacak olan

Ülkemizde Gençlik

6 Kasım’da Boykottayız!

BERKİN’İN KATİLLERİ CEZALANDIRILSIN! 
YÖK KALDIRILSIN!

İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Mimar Sinan GSÜ
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boykotu anlattı.
31 Ekim’de ise sabah erken saat-

lerde okulun içine girerek yazılama ya-
pıldı, öğrencilere YÖK anlatıldı. Okul
idaresi de okulda çalışma yapan Dev-
Genç'lilerin peşine düşerek engellemek
istediler. Okulda bulunan öğrenciler
Dev-Genç'lileri sahiplenerek yardım-
cı oldular. Okul idaresinin polisi arama
tehdidine karşı, çalışmalarına devam
edeceklerini söyleyerek okuldan ay-
rıldılar.

3 Kasım'da Liseli Dev-Genç'liler, 6
Kasım boykotu çalışmaları kapsamın-
da Esenyurt Lisesi’nin etrafını afişler-
le donattılar. Toplam 50 tane afiş yap-
tılar.

Gazi: Şair Abay öğrencileriyle
birlikte okulun konferans salonunda 27
Ekim'de 50 kişilik boykot toplantısı ya-
pıldı. Toplantıda YÖK’ün işlevi ve bu
boykotun neden yapıldığı anlatıldı.
Toplantıda okulun öğrencileri tarafın-
dan boykot günü 250 kişiyi yürütme ka-
rarı alındı.

Liseli Dev-Genç'liler 30 Ekim'de,
Gazi Ticaret Lisesi'nde boykot çalış-
malarına devam ettiler. Okulun Spor
Salonu'nda 20 kişilik toplantı yapan Li-
seli Dev-Genç'liler öğrencilerle boykot
üzerine konuşup 6 Kasım'ın programını
yaptılar. Toplantıdan sonra okulun öğ-
rencileriyle birlikte okulun duvarları-
na 15 tane afiş asıldı, YÖK, maden iş-
çileri ile ilgili yazılamalar yapıldı. 

Okul çıkışında dev pankart asıldı,
ajitasyon çekildi, öğrenciler aşağıdan
"Berkin Elvan Ölümsüzdür!" sloganı
atarak alkışladılar. 

4 Kasım'da Dev- Genç'liler, 6 Ka-
sım günü öğlen 11.00 Şair Abay Ko-
nanbay Lisesi'nde yapılacak olan boy-
kota öğrencileri davet etti. Ayrıca öğ-
len 12.00 Gazi Ticaret Lisesi’ndeki
boykota da tüm liseliler davet edildi. 

İkitelli: Liseli Dev-Genç’liler 3
Kasım’da boykot afişlemeleri yaptılar.

Mahalle aralarına ve Gülten Özaydın
ÇPL çevresinde toplam 100 afiş yapıldı. 

Şişli: Dev-Genç’in 6 Kasım'daki
boykot çalışmaları Şişli Endüstri Mes-
lek Lisesi'nde 3 Kasım'da başladı. Sı-
nıflarda ajitasyonlar çekerek, öğrenci-
leri örgütleme, sohbet toplantısı yapıldı.
Okul çıkışı bildiri dağıtılarak öğrenci-
ler 6 Kasım'daki boykota çağrıldı.

DERSİM: Dersim Merkez, Gazik
(Cumhuriyet), Siğenk (Atatürk) ma-
hallelerindeki okullarda 3 Kasım günü,
6 Kasım boykot bildirileri dağıtıldı. Öğ-
rencilerle boykot üzerine sohbetler
edildi.

2-3 Kasım tarihlerinde Dersim Ye-
nimahalle, Gazik, Siğenk mahallele-
rinde boykot afişleri asıldı. Yenima-
halle’de asılan afişler katil polis tara-
fından sökülünce yenileri yapıştırıldı.

3 Kasım’da Gazik Mahallesi'nde
bulunan Spor Lisesine “Mahir’den
Dayı’ya Dev Genç 45 Yaşında Dersim
Dev Genç” yazılı pankart asıldı.

1 Kasım günü Dersim'in Ovacık İl-
çesi’nde, 6 Kasım'da yapılacak olan
Berkin Elvan boykot çalışmalarında
Çarşı ve lise civarında 100 adet afiş asıl-
dı.

ANKARA
Hacettepe Üniversitesi: Anka-

ra Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü’nde 3 Kasım’da, 6 Kasım
için boykot çalışması yapıldı. 30 tane
afiş okulun farklı fakültelerine asıldı.
Ali İsmail Korkmaz Amfisi’ne ise
boykot çağrısı yapan bir pankart asıl-
dı. Çekilen ajitasyonlarda öğrenciler
boykota çağrıldı.

Ankara’da Kızılay ve çevresine
29 Ekim günü Liseli Dev-Genç'liler “6
Kasım’da Boykottayız” yazılı 20 tane
afiş yaptı.

ADANA: Akkapı Endüstri Meslek
Lisesi’nde 3 ve 4 Kasım günleri Ber-

kin İçin Adalet İçin 6 Kasım’da yapı-
lacak olan boykota çağrı yapıldı. Okul-
daki liselilere bildiri dağıtılıp ajitasyon
çekildi.  4 kişinin katıldığı çalışmada
359 bildiri dağıtıldı.

TEKİRDAĞ: Çerkezköy ve Te-
kirdağ Kapaklı'da 29 Ekim günü lise-
liler, 6 Kasım' da boykottayız yazılı 150
adet afiş asıldı. Tekirdağ’ın Saray İl-
çesi’nde 3 Kasım'da, boykot afişle-
meleri yapıldı. 6 Kasım için liseliler bil-
diri dağıtımı kuşlama ve afiş çalışma-
sı yaptı, halkın yoğun ilgisi ile karşı-
landı. 

AMED: Amed’de 31 Ekim günü
Dev-Genç’liler, KİPTAŞ Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi önünde, 6 Ka-
sım ile ilgili bildiriler dağıttı. Öğren-
cilerin ilgisinin yoğun olduğu bildiri da-
ğıtımında öğrencilere; zulme direndi-
ği için katledilen Berkin'in ve ezilen
halkların hesabını sormak, YÖK'ün
baskılarına karşı 6 Kasım’ daki boykota
çağrıldı. 45 dakikada 260 bildiri öğ-
rencilere ulaştırıldı.

2 Kasım'da Kiptaş Endüstri ve Tek-
nik Meslek Lisesi’nin duvarlarına ya-
zılamalar yaparak öğrencileri adalet için
boykota davet ettiler.

3 Kasım’da Yeni Diyarbakır Ana-
dolu Lisesi’nde boykotu anlatan bil-
diriler dağıtıldı. Aynı lisede yazıla-
malar yapıldı, okul bahçesinde ve dı-
şında 200 bildiri dağıtıldı.

Aynı gün KİPTAŞ Endüstri ve Tek-
nik Meslek Lisesi'nde 240 bildiri da-
ğıtıldı. 

Amed Liseli Dev-Genç, 4 Kasım’da
Ziya Gökalp Anadolu Lisesi’nde 150
bildiri dağıtıldı. Öğrencilerin ilgiyle kar-
şıladığı çalışmada boykota çağrı ya-
pıldı.

5 Kasım günü ise Ziya Gökalp
Anadolu Lisesi’nde 50 bildiri dağıtıl-
dı. Okul müdürü Dev-Genç’lileri okul-
dan kovmak istedi. Dev-Genç’lilerin
kararlı tavrı karşısında geri adım atan

Amed Amed Adana

Yürüyüş

9 Kasım
2014

Sayı: 442

AMERİKA HALKLARIN DÜŞMANIDIR!118



müdür okulun içerisine doğru gitti.
Aynı gün, 400 tane bildiri öğrencilere
ulaştırılarak öğretmenler de boykota
çağrıldı.

KOCAELİ: Kocaeli'de Dev-
Genç'liler 30 Ekim'de “YÖK Kaldırıl-
sın, Berkin'in Katilleri Cezalandırılsın”
talebi ile boykot örgütledikleri Saban-
cı Meslek ve Teknik Lisesi’nde işken-
ceci polislerin saldırısına uğradılar.
Polisin istediği bildirileri de kimlikle-
rini de vermeyen Dev-Genç'liler slo-
ganlar ve Dev-Genç marşıyla seslerini
duyurdular. Polis gözaltı yapamadı ve
Dev-Genç'liler çalışmalara devam et-
tiler. 

ANTEP: Öğrenci Meclisi Girişimi
30 Ekim'de Şehit Şahin Lisesi öğrenci
çıkışları sırasında, 6 Kasım sebebiyle
gençliği, dersleri boykota çağıran bil-
diriler dağıtıldı. Adil olmayan eğitimin
verildiği bu sistem yerine, demokratik

eğitimin talep edildiği bildirilerden
150 tane ulaştırıldı.

BANDIRMA: 6 Kasım’da Ay-
yıldız Lisesi'nde örgütlenecek boykotu
engellemek için polis 1 Dev-Genç’liyi
gözaltına aldı. Polislere, tehditlerden,
gözaltılardan vazgeçin diyen Dev-
Genç’liler çalışmalarını sürdürdüler.

HATAY: Samandağ Merkez'de 29
- 30 Ekim'de 120 afiş yapılarak öğren-
cileri 6 Kasım'da Berkin için adalet is-
temeye boykota çağrıldı. 29 Ekim ta-
rihinde ise Dr. Mustafa Gençay Anadolu
Lisesi'nde okul koridorlarına 4 adet
“Berkin İçin Adalet İçin 6 Kasım'da
Boykottayız” yazılaması yapıldı.

Samandağ- Merkez’de 6 Kasım’da
Berkin İçin Adalet Boykotu afişi asan
Dev-Genç’lilere 1 Kasım’da AKP'nin
katil polisleri saldırdı. Gözaltına alınan
2 Dev-Genç’li daha sonra serbest bı-
rakıldı.

İZMİR: İzmir Dev-Genç, 6 Kasım
boykotu polisin engelleme çabalarına
rağmen sürdü. Bildiri dağıtımları, soh-
betler yapıldı. Çiğli Güzeltepe N.F Kı-
sakürek Lisesi’nde süren çalışmalarda
bildiri dağıtımları okul çıkışında tek tek
konuşularak yapıldı. Polisi aramak is-
teyen müdüre “Katillerle, şerefsizlerle
işbirliği yapmayın, temiz kalın" dediler. 

6 Kasım boykot bildirisi dağıttıkla-
rı ve astıkları afiş için durdurularak göz-
altına alınan Halk Cepheli ve Dev-
Genç'liler 4 Kasım akşamı 189 TL
para cezası kesilerek serbest bırakıldı-
lar.

Dev-Genç’liler birçok yerinde ya-
pılan faaliyetlerde liseliler ve üniver-
siteliler kendi sorunlarına çözüm için bi-
raya geldiler. 

İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi'nde 30 Ekim

günü öğrencilerin sola dair önyargıla-
rını yıkmak amacıyla sınıflara girilip ko-
nuşmalar ve seminere çağrılar yapıldı.
Kantinde ajitasyonla öğrencilere mec-
lis anlatıldı.  Dev-Genç'liler okulun her
tarafını seminere çağrı ozalitleriyle
doldurdular. Okuldaki POLİS –ÖGB iş-
birliğini teşhir eden ozalitler işbirlikçi
olan ÖGB’lerin gözünü korkuttu. Kam-
püs kart sorununa dair de ozalitler fa-
kültelerde ve kantinde asıldı.  Öğrenci
Meclisi Girişimi Semineri öğleden son-
ra başladı. Seminerde öncelikle mecli-
sin öneminden bahsedildi. Soru cevap
kısmandan sonra kararları alma ve uy-

gulama nasıl olacağı üzerine sohbetler
edildi. Karaman işçileri için İstanbul
Üniversitesi Öğrenci Meclisi Girişimi
olarak tepki verme eylemlilik yapma ka-
rarı alındı. 

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Mec-
lisi Girişimi, üniversitenin Edebiyat
Fakültesi Hergele Meydanı’nda 31
Ekim'de Karaman’da mahsur kalıp ölü-
me terk edilen maden işçileri için masa
açıldı. Çalışma boyunca Enerji ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlarının istifası ve
patronların yargılanması için imza top-
landı toplam 91 imza toplandı. 

Okmeydanı: Liseli Gençlik Ko-
mitesi 29 Ekim’de Halil Rıfatpaşa Li-
sesi öğrencileriyle halı saha maçı yap-
tı. Maçtan sonra Okmeydanı Liseli
Gençlik Komitesi yaptığı açıklama ile
yozlaşmaya karşı yeni faaliyetler ya-
pacağını ifade etti.

1 Mayıs Mahallesi: Her hafta dü-
zenli olarak yapılan ateş başı sohbetleri
bu hafta 1 Kasım akşamında gerçekleşti.
Şükrü Sarıtaş Parkı’nda bir araya gelen
liseliler mahallede yaşanan sorunlara,
uyuşturucu kullanımıyla ilgili sohbet et-
tiler. Çözüm yollarını tartışan liseliler
mahallede düzenli devriye atma kara-
rı aldılar. 10 liselinin katıldığı faaliye-
tin gelecek haftaki konusu devrim şe-
hitleri.

Gazi: Liseli Dev-Genç’liler 6 Ka-
sım’daki boykota hazırlanmak için top-
lantı düzenledi. 30 Ekim günü Muhar-
rem Karademir Aile Çay Bahçesi’nde 6
Kasım’da yapılacak olan boykotun ama-
cı ve bunun için yapılacak hazırlıklar tar-
tışılıp ortak kararlar alındı. Tüm liseli-
ler 6 Kasım’da boykota davet edildi. 

Liseli Dev-Genç’liler ayrıca 9 Ka-
sım’da Gazi Mahallesi’nde halı saha

Devrimci Gençlik Örgütleniyor, Örgütlendikçe Güçleniyor

Esenyurt Ankara

Gazi
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maçı düzenleme kararı aldılar.

İkitelli: İkitelli Liseli Dev-
Genç'liler 29 Ekim'de tanışma çayı
düzenlediler. Liseliler çaylarını yu-
dumlarken bir yandan da birbirleriy-
le tanışıyorlardı. Hep beraber Umu-
dun Çocuğu Berkin Elvan Belgeseli
izlendi. Ardından Yürüyüş Dergi-
si’ndeki 10 Soruda Liseli konusu
tartışıldı. Liselilerle her çarşamba
buluşma sözü alındı.

Esenler: 1 Kasım’da liselilerle ta-
nışma çayı düzenlendi. 6 kişinin ka-

tıldığı faaliyette okullarda
yaşanan sorunlar ve bu so-
runların nasıl çözüleceği
konuşuldu. Yaklaşık 1 saat
süren sohbetin ardından
toplu dergi dağıtımı yapıl-
dı. 18 Yürüyüş Dergisi hal-
ka ulaştırıldı. 

MUĞLA: Muğla Öğ-
renci Meclis Girişimi tara-
fından 1 Kasım ve 2 Ka-
sım'da masa açıldı. Öğren-
ci meclislerinin tanıtımı ve
yapılacak olan meclis ku-
rultayının çağrısı yapıldı.
Öğrenci sorunlarının anla-
şılması için anket çalışma-
sı yapıldı. Halkın yoğun il-
gisinin ve desteğinin yer al-
dığı çalışmada ilk gün 50, ikinci gün
60 anket dolduruldu.

ADANA: Adana’da İnönü Par-
kı'nda 29 Ekim Çarşamba günü po-
lisin yapmış olduğu taciz ve tehditlere
karşı eylem yapıldı. Polisin arayarak

tehdit ve taciz ettiği Erdal Özbay’ın
okuduğu açıklamada; polisin yalan-
cı, katil, yozlaşmanın hamisi olduğu
ve devrimcilerden korktuğu vurgu-
landı. 11 kişinin katıldığı açıklamada:
“Polis Simit Sat Onurlu Yaşa" sloga-
nı atıldı. 

Dev-Genç'liler Anadolu'da da yeni
mevziler kurmaya, militan ve kararlı
mücadelesiyle Anadolu'da köklerini
sağlamlaştırıyor. Ülkemizin yüz akı,
mücadele geleneğinin öncüsü Dev-
Genç örgütlülüklerini büyütmeye de-
vam ediyor.

İZMİR
Gücünü Canan Kulaksız'lardan

alan İzmir Dev-Genç’liler, çalışmala-

rını yeni kurumlarında sürdürmeye de-
vam edecekler. 2 Kasım günü derne-
ğin açılışını gerçekleştirdiler. Yapılan
konuşmada, Ege Gençlik Derneği’nin
öneminden bahsedilerek “Mücadele-
ye kaldığımız yerden yeni bir mevzi
kazanarak sonuna, sonuncumuza ka-
dar sürdüreceğiz” denildi. Dev-Gen-
çliler, öğrenci gençliğin ve halkın so-
runlarına duyarsız kalmayacak, faali-
yetlerini sürdürecek olmanın heyeca-

nıyla dernek açılışı gerçekleşti.

ÇANAKKALE
Gençlik Gelecektir, Gençlerimizi

Düzenin Pisliklerinden Koruyalım
Çanakkale Öğrenci Gençlik Der-

neği'nin açılışı 2 Kasım’da yapıldı.
Açılış konuşmasında, derneğin düze-
nin gençliğe dayattıklarının alternati-
fi olması gerektiğini ve düzenin pis-
liklerinden ve ahlaksızlıklarından
gençleri korumak ve onlara bir gele-
cek vaat etmek için derneğin açıldığı
vurgulandı. Gençlik ülkenin gelece-
ğiyse herkesin bu derneğe sahip çık-
ması gerektiği söylendi. Dev-Genç’li-
ler, yaşanan gelişmelere kayıtsız kal-
madı. İşçi katliamları ile ilgili bir şiir
okundu ve ailelerin hazırladığı ye-
mekler hep beraber yendi. Sonrasında
açılışa Biga’dan katılan Grup Gün-
doğdu türküleriyle, halaylarıyla ayrı bir
coşku kattı. Çanakkale Dev-Genç ola-
rak pasta kesildi. Saat 17.00’de sona
eren açılış etkinliğine 38 kişi katıldı.

ODTÜ’de 31 Ekim’de AKP döneminde
olan işçi katliamları için yemekhane içine oza-
lit asıldı. Ozalitte 12 yıllık iktidarı boyunca fa-
şist AKP hükümetinin katlettiği 14.712 işçi kat-
liamlarına değinildi. Aynı gün öğrenci meclis-
lerini anlatan 150 tane bildiri dağıtıldı. Dağıtı-
lan bildiride Dev-Genç’liler öğrencileri oğ-
renci meclislerinde buluşmaya davet etti.

Katledilen İşçilerin Sesiyiz

DEV-GENÇ YENİ MEVZİLERLE DAHA GÜÇLÜ

ODTÜ

Yürüyüş
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1-2 Kasım 2014 tarihlerinde Sanat Festivali'nin 2.’si
yapıldı. Gazi Mahallesi Büyükpark'ta, soğuğa, yağmura
rağmen sanatçılar  festivallerini sahiplendiler. Sanatın
halkla buluşması gerektiğini düşünen sanatçılar iki gün
boyunca Gazi Büyükpark'ta resim yaptılar, şiir okudular,
konser verdiler. Birçok sanat dalından sanatçının bir
araya gelerek düzenlediği sanat buluşmasının bu yılki
konusu “İşçi Ölümleri ve İşçi Direnişleri” idi.

Düzenlenen buluşmada her iş koluna ait bir meydan
kuruldu. İnşaat işçilerine atfen Müzik Meydanı, mevsimlik
işçiler için Dans Meydanı, set işçileri için Sinema
Meydanı, tekstil işçileri için Tiyatro Meydanı, tersane
işçileri için Şiir-Edebiyat Meydanı'nda performanslar
gerçekleşti. Yine maden işçileri için Resim-Heykel-Sergi
Meydanı, taşeron sistemiyle çalışan işçiler için Karikatür
Meydanı kurularak sanat eserleri sergilendi.

Festival, iki gün boyunca halka açık ve ücretsiz
olarak yapıldı. 2. Sanat Festivali’nde, Gazi Mahallesi'nde
çalışma yürüten Halk Meclisi ve park içinde yer alan
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nde tedavi gören gençler de hazırlık çalışmalarına
katıldı. Bununla kalmadı kendi hazırladıkları tiyatro
oyununu sergilediler. 

Set İşçileri Sinema Çadırı
Kurulan sinema çadırında işçileri konu alan kısa

metrajlı film gösteriminin yanı sıra söyleşiler de ger-
çekleşti. İlk söyleşi, festivalin birinci günü Müzik Mey-
danında gerçekleşti. Ezel Akay, Reis Çelik, Barış
Pirhasan ve Sinan Demirtaş’ın katıldığı söyleşinin

konusu “Yönetmen ve Senaristin Dramaturgisi” idi.
Yönetmen Hüseyin Karabey’in konuşmacı olarak ka-

tıldığı söyleşinin konusu Bağımsız Sinema üzerineydi.
Söyleşinin sunuculuğunu yapan FOSEM’den Veysel Şahin,
kendilerinin sinema anlayışlarının Yılmaz Güney sineması
olduğunu sosyalist-gerçekçi sanatı savunduklarını, bugüne
kadar yaptıkları sinema örneklerinde maddi kaygılarla da
olsa resmi kişi ve kuruma, devlet organlarına yaslanma-
dıklarını dile getirdi. 
Şiir meydanında toplanan şiir dostları ve şairler önce

ustaların Rıfat Ilgazlar’ın, Aziz Nesinler’in, Kemal Özer-
ler’in kendi seslerinden şiirler dinlediler. Şairler İbrahim
Karaca, Zerrin Taşpınar, Edip Yeşil, Duygu Çivi, Galip
Doğan, Yelda Karataş, Osman Genç, Fadıl Öztürk,
Tunay Bozyiğit, Mustafa Angın bazen kendi şiirlerini
bazen de ustaların şiirlerini seslendirdiler. Mikrofon ara
ara seyirciye uzatılarak seyircilerin de şiirler seslendirmesi
istendi. Seyirciler de sevdikleri şiirleri mikrofondan ses-
lendirdiler.
Şiir ve şairlik hakkında konuşuldu. İki saat süren

şiir programına katılanlar gelecek yıl yeniden buluşmak
üzere sözleşti...

İnşaat İşçileri Müzik Meydanı
Festivalin ilk günü inşaat işçilerini temsilen “inşaat

alanı” olarak dizayn edilen Müzik çadırında Fuat
Saka’nın açılışını yaptığı konser Cihan Çelik ve Ozbi
şarkılarını söyledi. Müzik çadırı horonlarla ilk günü
sona erdirdi. İkinci gün müzik çadırında, Denge Hevi
ve Umudun Çocukları Orkestrası konser verdi.

Sanat Meclisi’nin Düzenlediği 2. Sanat Festivali  
İstanbul Gazi Mahallesi'nde Yapıldı

Bir Ülkenin Türkülerini Yapanlar,
Yasalarını Yapanlardan Daha Güçlüdür
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Tiyatro Meydanı
1 Kasım günü tiyatro etkinlikleri

Gazi Mahallesi gençlerinden Ezgi
Şimşek'in şair Adnan Yücel'in "Acı-
ya Kurşun İşlemez Artık" şiirini yo-
rumlamasıyla başladı. Esenyurt'ta
çalışmalar yapan Bağımsızlar Tiyatro
Topluluğu ise geleneksel tiyatro kö-
kenli bir ortaoyunu gösterisi sundular.
Günün üçüncü gösterisini Tiyatro
Simurg yaptı. Mehmet Esatoğlu'nun
yazıp yönettiği "Nerede Bu Adalet"
gösterisi ülkemizde son yıllarda yoz-
laşan hukuk ilişkilerini irdeliyordu.
Oyunun finalinde ise yargılanırken
yargılayan Dev-Genç’lilerin öyküsü
vardı.  Orta direk Tiyatrosu ise ge-
leneksel tiyatronun bir ögesi olan
"aşık-maşuk"u konu alan bir gösteri
sahneledi. Havanın kararması üzerine
gösterilere son verildi.

2 Kasım günü gösteriler yine ge-
leneksel tiyatrodan Hacivat- Karagöz
gösterisiyle başladı. Gazi Mahalle-
si'nden Ezgi Şimşek'in gösterisinin
ardından Tiyatro Simurg "Nerede Bu
Adalet" adlı gösterisini sundu. Günün
bir başka gösterisi ise iş kazalarını
konu alan "Ah! Şu Tersaneler" adlı
oyundu. İbrahim Karamemet, Hale
Üstün ve Mehmet Esatoğlu’nun rol
aldığı oyunda dünden bugüne yaşanan
iş kazalarının öyküleri yer alıyordu.
Bir başka iş kazalarını konu alan
oyunu da İdil Halk Tiyatrosu sundu.
Emekçilerin yaşadığı sorunları değişik
ozanların dizelerinden oluşan bir me-
tinle anlatan Esenyurtlu Gölge Ti-
yatrosu Topluluğu günün bir başka
rengini var eden topluluğu oldular.
Bileşke Tiyatrosu ülke çapında yaşan
uyuşturucu konusunu işleyen bir gös-
teri sundu. Günün son gösterisini Ha-
san Ferit Gedik uyuşturucu ile mü-
cadele merkezinde tedavi gören genç-
ler yaptı. Bir mahallede yaşayan iki
gencin farklı duruşlarını anlatan oyun
izleyicinin yoğun alkışlarıyla uğur-
landı. 

Dans meydanı
2. Sanat Meclisi Festivali buluş-

masında, mevsimlik işçileri ve temel
sorunları dans meydanına taşındı.1
Kasım’da,  Levent Ketenci’nin eğit-

menliğinde Muğla yöresi, halk oyun-
ları ile programımız başlarken, 2 Ka-
sım Pazar günü, çıplak ayaklar dans
kumpanyasından "sen balık değilsin
ki" isimli oyunu ile Mihran To-
masyan bizlerle birlikte oldu. Tek
kişilik performans yaklaşık 20 dk.
sürdü. Ardından Messa Dans Grubu,
yüksel kahraman eğitmenliğinde,
Kafkas halk oyunları ile sahne aldı.
Gonca Gümüşayak’ın “likit politika”
isimli performansı takip etti.  Mev-
simlik işçiler dans meydanındaki
program İdil Halk Oyunları Toplu-
luğunun, Gaziantep yöresi halk oyun-
ları gösterisi ile son buldu. Dans
meydanında gerçekleşen bütün gös-
teriler bu sene de büyük ilgi gördü,
beğeni ile izlendi.

Ana sahnedeki program akşamüstü
Mikail Değirmenci konseriyle başladı.
Konser başladığı andan itibaren, Gölge
isimli grafiti sanatçısı, sahnede grafiti
yaptı, konser sonunda grafiti tamam-
landı. Heykeltıraş Zafer Sarı ve Ayla
Turan’ın özel metalden tasarladıkları
madenci heykeline kömür tozu, talaş
ve un karışımı sıvanarak ana mey-
danda ateşe verildi. Zafer Sarı, ma-
denciyi yakan bu düzendir, fakat biz
bu yaptığımız heykeli yakacağız.
Ölümlere dur demek için yakacağız
dedi. Madenci ölümlerini protesto
etmek ve işçi ölümlerine karşı dur
demek için tasarlanan madenci heykeli
halk tarafından da büyük ilgi gördü.
Umudun Çocukları Orkestrası ikinci
gün de, ana sahnede konser verdi.
Orhan Şallıel’in şefliğini yaptığı or-
kestra ilgiyle izlendi. Bir yıl içinde
sahneye çıkabilecek kadar gelişen
çocuk korosunu izleyenlerden göz-
yaşını tutamayanlar oldu. Ana sahnede,
Osman Genç şiir okudu, Tiyatro Si-
murg oyun sergiledi.

Akşam saatlerinde devam eden
konserde;  Hüseyin Turan, Efkan Şe-
şen, Ahmet Aslan, Özlem Taner, Mikail
Değirmenci, Erdal Bayrakoğlu, Ayla
Yılmaz, Grup Abdal, Mazlum Çimen
ve Grup Yorum sahne aldı. Madenci-
den şarkılarıyla konsere başlayan Grup
Yorum tüm sanatçılar ve halkla birlikte
Çav Bella’yı söyledikten sonra festival
sona erdi.

Yürüyüş
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Sevgili Devrimci Okul okurları
merhaba;

Devrimci mücadelede yaratmak,
yeniyi üretmektir. Yaratıcılık hiç de-
nenmemiş, hiç yapılmamış bir yön-
temi devrimci mücadelenin ihtiyaç-
ları için kullanmaktır. Yaratmak, ya-
ratıcı olmak ve yeniyi üretmek bir
devrimcinin nihai hedefine yani sos-
yalizme erişme çabalarının daha çok
sonuç vermesini sağlar. 

Üretici ve yaratıcı olmak,
mücadelenin önünü açan, bu-
lunduğu alanın önderliği, mis-
yonunu yerine getirebilen her
kişinin ya da her kurumun
üyelerinin sahip olması zo-
runlu özelliklerdir.

Hedefleri ve idealleri olan
bir devrimci yaratıcılığı ile
her şeyi silaha dönüştürür. 

Bu güçlü silahını düşmanla yüz
yüze geldiği her vakit kullanır.

Devrimci, mücadelenin  her ala-
nında yaratıcı olmak zorundadır. Ha-
pishanelerde, demokratik alanda, si-
lahlı alanda olsun bu zorunluluk te-
melinde mücadele büyür.

Yaratıcı olmak için "zorunluluğu"
tespit etmek, önümüze koyduğumuz
hedefleri ulaşılması "zorunlu" basa-
mak olarak nitelemek gerekiyor. Bu
hedefe ulaşmak için karşımıza çıkan
her engeli aşmayı, bir mevzi savaşı-
nı kazanmak gibi düşündüğümüzde
varılamayacak hedef yoktur.

Asıl olarak da devrimcileri yara-
tıcı yapan, zorunluluklar değil; önle-
rine koydukları hedeflere ulaşmayı
zorunluluk düzeyinde belirleyen ira-
deleridir. Hedeflerine kilitlenmektir.

Dayı'mızın dediği gibi, "Yaratı-
cılık; yürekle beynin birleşmesidir." 

Yaşatılan tüm acıların, infazların
katliamların hesabını sormak içinde
mücadele ediyoruz. Hesap sormak
için gene bu acıları yüreğimizde her
an her saniye hissetmek gereklidir. 

Devrimci düşünen
bir  beyin yaratıcıdır.
Zafer bu yaratıcı be-
yinlerle kazanılacaktır. 

Dayı yürekle bey-
nin birleşmesi derken
savaşma isteğimizin
bilince çıkartılmasını

vurgulamıştır. Bir çok zorluk ve ola-
naksızlıklarla devrimci mücadeleyi
sürdürüyoruz. 

Fakat devrimci yaratıcılığımız ile
tüm bu zorlukları kolayca aşabiliriz.
En önemlisi de büyük başarılar ya-
rattığımız yeni geleneklerin sağlam-
laşmasını sağlamaktadır.

Yaratıcılık; her durumda pratik dü-
şünmenin ürünüdür. İnsanın, evin, si-

lahın vb. olanakların olmadığı du-
rumda dahi mutlaka düşmanı vuracak
bir beynin, yüreğinin olduğunu bil-
mektir. Ancak bu inanç dolu bir  yü-
rek ve yaratıcı bir beyinle mümkün-
dür.

Yaratıcılığı Büyütmek
Silahlı Bir Örgütü
Zafere Götürür!

Yaratıcılığı büyütmek; savaşı bü-
yütmektir. 

Yaratıcılığı büyütmenin en so-
mut yolu olan tarihimizden ve şehit-
lerimizden öğrenmek; onlardaki ya-
ratıcı tarzı iyi kavramak ve öğren-
mektir. 

Bütün ulusal kurtuluş savaşların-
da halkı savaştırmanın, savaşı ka-
zanmanın yolu yaratıcılıkla mümkün
olmuştur. Silahları dahi olmayan halk-
lar, karşısındaki düşmana silah olarak
kullanmak için etrafında varolan her-
şeyi silaha dönüştürmüştür. Bu bazen
taş, sopa vb. iken bazen bedenini
saldırılara karşı barikat yapmıştır.

Yaratıcılık
Hayatımızın Her Anında
Yer Etmelidir!

Savaşı, en iyi düşünen kazanır.
Çok silahı, askeri olanakları olan
değil... Tabi ki bir savaşçının silahlara
da, olanaklara da ihtiyacı vardır.
Önemli olan bu silahları ve olanakları
temin etme, kullanma yol ve yönte-
midir. Geliştireceğimiz yol ve yön-
temlerin sonuç alıcı olması yaratıcı
düşünme ile mümkündür.

Ben silahı nereden nasıl bulurum
sorusunun cevabını doğru düşünerek
bulmak gereklidir. 

Tarihte yaratıcılık ile ilgili hem le-
gal alanda, hem de silahlı alanda ol-

sun bir çok örneğimiz vardır.
Örneğin bugün demokratik
mücadele alanındaki yaratı-
cılığımız ile bir çok savaş tak-
tiğimizi gelenekselleştirdik.
Gençliğin parasız eğitim mü-
cadelesi ile başlattığı çadır
eylemleri artık meşruluğunu
kanıtlamış yaratıcılık örne-

ğidir. Ya da Grup Yorum’un binleri,
onbinleri biraraya getirdiği bağım-
sızlık konseri yaratıcılığımız ve ya-
pacağımıza olan inancımızla başarıldı. 

Hayal ettik, tüm yaratıcılığımızı
ortaya koyduk. Konser çalışması sı-
rasında düzenin sahip olduğu hiçbir
olanak biz de mevcut değildi.

Bazen yaptığımız bir eylem bir ba-
sın açıklaması burjuva basında yer et-
mediği halde geniş bir kitleye ulaşa-
biliyor ya da binler bizim politikala-
rımızla alanlara çıkabiliyor. Bunu
yapabilmenin tek yolu ve yöntemi
bizlerin  yaratıcı düşünen beyinleri-
dir.

Gecekondu yıkımlarında halkın
kurduğu barikatlar dahi yaratıcılığın
örgütlenmesi ile mümkün olmuştur.

Düşman topraklarına girer gibi
yüzlerce polisi ile mahalleyi abluka
altına alan iş makineleri ile yıkımla-
ra gelen iktidarın uşağı polislere kar-
şı  halkın silahı barikatıdır.

Halkımız yaratıcıdır. Direniş içe-
risinde silahı yoksa evindeki kaynar
suyu onun en güçlü silahına dönüşür.

Şehidimiz Ali Rıza Kurt'un ko-

Dünya Deneyleri
ve Somut Kazanımlar

Ders:Yaratıcılık
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İzmir Doğançay Mahallesi’ne olağanüstü hal varmış ha-
vasında 29 Ekim'de polis güruhu, duvar yazılamalarının fo-
toğraflarını çekti, parmak izi aldı ve yazıların incelemesini
yaptı, mahallede dolaşıp halka korku salmaya çalıştı. Ayrı-
ca, Doğançay Dayanışma Derneği’nin önünde asılı bulunan
Hasan Ferit Gedik pankartını indirmeye çalışan katil polis-
ler Halk Cepheliler tarafından engellendi. Mahalle meyda-
nında polislerin yığınak yaptığı yere giden Halk Cepheliler,
kahvelerin önünde yüksek sesle, katil polisleri halka teşhir
etti. Kahvehanelerden, evlerden meydana doğru biriken halk
ve Cepheliler, katil sürüsüne geri adım attırdı. Polisler ara-
balara binip tehditler savurarak kaçmak zorunda kaldı. Halk
Cepheliler “Katil Polis Mahalleden Defol” “Doğançay
Cephe'dir Mücadeledir” sloganları attı. Aynı gün içerisinde
Halk Cephesi'nin Konak Kemeraltı girişinde Karaman ma-
dencileri için yapılan eylemi görüntüleyen halktan bir kişi,
polisler tarafından yolu kesilip rahatsız edildi. İzmir Halk Cep-

hesi, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada; “İzmir polisini
uyarıyoruz: Komplolarınıza
zemin hazırlamaktan vaz-
geçin. Bizler meşruyuz.
Haklı olan biziz" denildi.             

Polis Tacizi
Dayanışmamızı Engelleyemez!

İzmir Güzeltepe Ege Kültür Sanat Derneği’nde 1 Kasım
günü yemekli buluşma düzenlendi. 2 haftada bir yapılan ye-
mekli buluşmaya, bu hafta 20 kişi katıldı. Bir araya gelin-
mesinden rahatsız olan İzmir polisi, dernek çevresinde si-
vil araçlarla dolaşmaya başladı. Araç içinden bir polis der-
neğin fotoğrafını çekti. Fotoğraf çekildiğini gören Halk Cep-
heliler sivil polis aracını durdurup tartışmaya başladı. Daha
sonra polisler Halk Cepheliler tarafından kovuldu. 

mutanı olduğu birliğin İzmir Bay-
raklı Çınarlı Karakolu’na yönelik
eylemindeki yaratıcılığı da bir baş-
ka örnektir. Eylemin yapılacağı
karakolun bitişiğindeki apartman-
dan karakolun bacasına bomba
paketi iple sarkıtılmış ve bombanın
patlaması sonucu dışarıya çıkan
polisleri savaşçılar tarayarak ce-
zalandırmışlardır.   

Cüret, inanç ve kararlılığın so-
nuçlarından birisi de yaratıcılıktır.
Ciddi adımlar atmak isteyen, sonuç
almak isteyen herkes üretken ve ya-
ratıcı olabilir. 

Dünya Devrimleri
Halkların Yaratıcılığıyla
Doludur!

Tüm dünya halklarının düşmana
karşı direnişinde elde ettikleri zafer-
lere bakacak olursak, bunlarda da ya-
ratıcı olmanın büyük önemi vardır.
Çünkü yaratıcı olmak direnmenin
başka bir şeklidir.

Meksika'da köylülerin direnişine
önderlik eden Zapata düşmanla savaşı
sırasında kaleyi ele geçirmek iste-
mektedir. Bu kale büyük toprak sa-
hiplerinin de korunaklı bir mevzisidir.
Fakat halkın yaratıcılığı aşılmaz de-
nilen o yüksek kale duvarlarını aş-
mıştır. Köylü kadınların torbalarına
doldurdukları barutu kalenin içine dı-

şına altına açtıkları delikten dök-
müştür. Düşmanın mevzisi halkın
yaratıcılığı ile yerle bir olmuştur.

Yine Vietnam'da oluşturulan yer-
altı şehirleri başka bir yaratıcılık ör-
neğidir. Yeraltı  şehirleri sayesinde Vi-
etnam halkı Amerika'nın bombala-
madıkları yer kalmayan ülkelerinde
sağ kalabilmiştir.

Bu iki örnek daha halkların savaş
konusundaki yaratıcılıklarının bü-
yüklüğünü gösteriyor.

Yaratıcı Olmak İçin
Yetenek Değil İnanç Ve
Cüret Gerekir!

Gerçek bir savaşçı inancıyla ve cü-
retiyle bir çok zorluğun üstesinden ge-
lebilir. Eski bir silahla düşmanın en
korunaklı mevzisine girebilmek ya-
ratıcılığın, inanç ve cüretin eseridir.

Silahım yok diyerek gelmesini bek-

lemek, düşünmemenin, yoğun-
laşmamanın yarattığı bir sonuç-
tur. Böyle bir durumdan başarı
beklemek hayal olur. 

Demokratik alanda dahi ben
bunu mücadelenin silahlı alanı-
na nasıl kanalize edebilirim bu
bilgi ne için gerekli olur ya da
buna benzer bir çok soru ile ya-
ratıcılığımızı bütünleştirmeliyiz. 

Hata yapmaktan korkma-
yanlar üretebilirler.

Sorumluluk alma cesaretinin
artması ile gelişen kişilik üretken ve ya-
ratıcıdır. Çünkü hata yapmaktan kork-
maz.

Hatalardan ders çıkarmayı bilir ve
kendisini geliştirmek için yeni ola-
nakların, yeni düşünce ufuklarının ka-
pısını açar.

İhtiyaçları karşılayan, sorun çözen
olmalıyız. Bu da büyük istek ve yo-
ğunlaşmayla gerçekleştirilebilir. Ger-
çekten sosyalizmi istiyorsak bunun si-
lahlı mücadele ile gerçekleşeceğini bi-
liyorsak bulduğumuz, gördüğümüz
her bilgiye yoğunlaşmalıyız.

Düşmanın anlık saldırılarında dahi
yaratıcılığımızı hayata geçirmeliyiz. 

Üstün yetenekli değil yaratıcı olarak
düşmanın karşısında zafer kazanmaya
gönüllü olmalıyız. Bütün olanakları
mücadelenin ihtiyaçlarına sunmalıyız.

Sevgili okurlar, haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere... Hoşçakalın...

Asıl olarak da devrimcileri
yaratıcı yapan, zorunluluk-
lar değil; önlerine koydukla-
rı hedeflere ulaşmayı zorun-

luluk düzeyinde belirleyen
iradeleridir. Hedeflerine

kilitlenmektir.
Dayı 'mızın dediği gibi,

"Yaratıcılık; yürekle beynin
birleşmesidir." 
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1-)Bağımlılık nedir?
Kişisel olarak bağımlılıktan
kurtulmak mümkün müdür?
Kendi özgücü ve olanaklarıyla temel

ihtiyaçlarını karşılayabilecekken,
ihtiyacı olmadığı halde irade zayıflı-
ğı göstererek, dışındaki bir maddey-
le, nesneyle, güçle ilişki kurup ondan
vazgeçmeme halidir. Fiziksel, ruh-
sal-kültürel olarak iradesini kullana-
mayanlar çeşitli neden ve gerekçe-
lerle vücudun savunma sistemini,
sinir sistemini sabote eden kimyasal
maddeleri ağız-damar vb. yollarla
vücutlarına alarak bağımlılığa neden
olurlar.

Bağımlılık bir sonuçtur. Bağımlı olma-
mak mümkündür. Bağımlılığın ilk
anlarında kişisel çabayla bağımlılığı
engellemek mümkündür. Bağımlı
olmamak ve engellemek kişinin
kendi istek, çaba ve iradesini zorla-
yarak gerçekleşebilir. Ama kişi vücu-
du-beyni ile her açıdan bağımlılığı
ilerletmiş ise kendi çabası ile bağım-
lılıktan kurtulması mümkün değildir.

2-)Bağımlı birinin iradesi
nasıl güçlenir?
Bağımlılıktan kurtulmak
mümkün müdür?
Bağımlılıktan kurtulmak mümkündür.
Bağımlı birinin kurtulmasının önündeki

temel engel bağımlı insanın kendi
dışındaki koşullardır. Uyuşturucu
çetelerinin kol gezdiği, iletişim tek-
nolojisinin her yere ulaştığı, emper-
yalizmin bağımlılığı körüklediği
koşullara karşı örgütlü mücadele
bağımlılıktan kurtulmanın koşulları-
nı da sağlar.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen birinin

iradesini güçlendirecek
tek bir yol-yöntem, tek bir
kalıbı yoktur. En belirle-
yici olan kişinin kendisi-
nin istemesi, çevresinde-
kilerden kurtulabileceğini
o insanı inandırması ve
inanmasıdır. İradeyi güç-
lendirmek adım adım,
sabırla, emekle gerçekle-
şir. Tüm araçlar, kullan-

mak gereklidir. Hiçbir isteği
olmayana ise ilk yapılacak olan onda
istek uyandırmaktır.

3-)Bağımlılıktan kurtulmak
(veya kurtarmak) için
aşılması gereken aşamalar
nelerdir?
Bağımlı kendisi kurtulmak için bize

gelebilir (ailesi getirebilir) ama asıl
olarak bizler bağımlıları bulup, tespit
edip, onları bağımlılıktan kurtarmayı
hedefleyeceğiz.

Bağımlılığın hangi aşamasında, yeni mi
başlamış, ilerlemiş mi, tam bağımlı
mı? Beyninde, vücudunda hangi tah-
ribatlar oluşmuş? Uyuşturucuyla
Mücadele Merkezi gibi tıbbi müda-
hale gerektiren bir yerde 24 saat tut-
mak gerekli mi? Ailesinin yanında,
evinde müdahale etmek mümkün
mü? Ayrıntılı bir tespit zorunludur.

Tespit edilen bağımlı istekliyse olanak-
lar değerlendirilir. İstekli değilse
bizim çabamızla istek yaratıp ger-
çekten kurtulması için olanaklarımı-
zı sunacağımıza dair güven vermeli-
yiz. Kendisinin hiçbir olanağı olma-
yabilir. Bir sonraki aşama program
çıkarmaktır. Programın kararlılıkla
uygulanması, denetlenmesi sonuç
almak için önemlidir. Tüm bu aşa-
malardan uzman doktorlar, bağımlı-
lıktan kurtulmuş olanlar programın
uygulanması, sonuç alıcılıkta başvu-
rulacak araçlardır. Zorunlu olmadık-
ça ilaçlı tedaviye başvurulmaması
gerektiği uzmanlarca da belirtilmek-
tedir.

4-)Sovyetlerde, Küba’da,
Çin’de bağımlılıktan
kurtulmak için kullanılan

yöntemler nelerdir?
Çin bugün emperyalist bir ülke olma-

sına rağmen sosyalist dönemin
bıraktığı miraslardan biri uyuşturu-
cuyla mücadeledir. En büyük suç-
lardan birisi uyuşturucu satışıdır ve
cazası ölümdür… Küba’da da
uyuşturucu ticareti, alımı-satımı
büyük suçtur. Bağımlılık kapitalist
ülkelere oranla yok denecek boyut-
tadır. Emperyalizmin kışkırtmasıy-
la bağımlı hale gelenler de
Küba’daki gelişmiş sağlık sistemi
sayesinde tedavi edilmektedir.

Sosyalizm insana değer veren, bireyin
ruhsal-bedensel, her açıdan gelişme-
si iradesinin güçlenmesi için ekono-
mik-siyasi-kültürel olanakları halkın
hizmetine sunduğundan bağımlılıkla
mücadele de güçlü bir pratik ortaya
koymuştur. Bağımlılığa yol açan
kapitalist sömürü ve yoz kültür sos-
yalizmde yaşama-gelişme şansı
tanınmamaktadır.

5-)Bağımlılığa karşı
tıbbi-psikolojik mücadele
yöntemleri yeterli olur mu?
Ne yapmalıyız?
Oportünist sol bu faşist düzen yıkıldı-

ğında yozlaşmaya yol açan uyuştu-
rucu-fuhuş vb.nin ortadan kalkacak-
tır gibi çarpık bir bakış açısıyla
bağımlılığa karşı sosyal-kültürel
örgütlenmeleri, düzendışı alternatif
kurumları yaratmamaktadır.

Bağımlılığa karşı tıbbi-psikolojik ya da
uyuşturucu çetelerine karşı askeri
yöntemler tek başına yeterli olamaz.
Bu gerçekliği gördüğümüzden ve
iktidar perspektifli bir hareketin her
alanda, her biçimde düzen dışı alter-
natifleri örgütlemesinin vazgeçil-
mez-yaşamsal ihtiyaç olduğunun
bilincindeyiz. Bu nedenle Halk bah-
çeleri, halk sofraları, futbol turnuva-
ları, Anadolu halk festivalleri, alter-
natif filmler ve gösterimleri, eğlence
programları… kısacası tek tek insan-
larımız ve halkımızın iradesini güç-
lendirecek, halk değerlerini geliştire-
cek örnekler yaratıyoruz. Bağımlı
birine tıbbi-psikolojik destek kalıcı
çözüm üretemez. Kalıcı cözümler

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
Bağımlılığa

Karşı Mücadele
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halkın yararına alternatif örgütlen-
meler ve üretimleri artırmaktır.
Yukarıda saydığımız örnekler önem-
lidir ama yeterli görülmemelidir.
Sadece halka ait park-bahçeleri (hiç-
bir uyuşturucu çetesinin adım atama-
dığı, halk kültürünün 7 gün 24 saat
yaşatıldığı) alanları, sokakları,
mahalleleri, sinemaları, spor sahala-
rını, eğlence alanlarını çoğaltmalı-
yız. Daha çok Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve  Kurtuluş
Merkezleri açmalıyız. Bağımlılıktan
kurtulmak isteyenler insan olarak
değer gördükleri ve üretimde yer alıp
yeni ilkleri yaratabilecekleri olanak-
ları görmeli, o gücü hissederek
bağımlılığa karşı savaşın kadroları
olmalılar.

6-)Bağımlılıktan kurtulma-
da ailenin rolü var mıdır?
Devrimcilerin ailelere
yaklaşımı nasıl olmalı?
Bağımlılıktan kurtulmada birinci kurtar-

ma amacıyla ailelerle ilgilenmezler.
Ama her aileyle demokratik bir aile
yapma perspektifiyle ilgilenilmeli-
dir. Aile demokratikleştikçe hem
evladını nasıl sahipleneceğini bilir,
kavrar, hem de bağımlılık kaynağı-
nın kurutulması bilincini kazanacak-
tır.

Anadolu’da ailelerimiz hala bağımlı
olan evlatlarını kurtarmak için
uğraşmakta, sokağa atmamaktadır.
Bu önemlidir. Diğer yandan evladı-
nın bağımlılığını gizlemeye, kendini
korumaya çalışan, geri tavırlar sergi-
leyen aileler de vardır. Bağımlılığa
karşı mücadelede başarı kazanmak
ile aile demokratikleştirilmesi, aile-
lerin kazanılması birbiriyle doğru-
dan bağlantılıdır.

7-)Bağımlılıktan kurtardığı-
mız, her türlü araç ve yönte-
mi kullandığımız halde
sonuç alamadığımız birine
karşı ne yapmalıyız?
Duygusal davranamayız. Ama aynı

zamanda evladımızı, kardeşimizi,
dostumuzu bu hale getiren emperya-
lizme, sömürü düzenine kinimiz art-

malı, öfkeyle dolmalıyız. Çünkü
bağımlıları kurtarmamızı, zamanın-
da müdahale etmemizi engelleyen
bu düzendir. Bizi katlederek, hapse-
derek bağımlılığın önünü açmak
isteyende bu düzendir. Diğer yandan
biz halkların kurtuluşu için savaşıyo-
ruz. Olanaklarımız sınırlı şu an, sal-
dırılara uğruyoruz: uyuşturucu çete-
leri, devlet… her yerden saldırı var.
Tüm bağımlılara ulaşmak, kurtarmak
temel hedefimiz olmasına rağmen
hepsini kurtaramayabiliriz. Tüm
araç, yöntem ve çabaların bittiği
yerde bağımlı birinin halka zarar
vememesi için uyarı, cezalandırma,
tecrit, etkisizleştirme yöntemleri kul-
lanılmak zorundadır. Aksi halde
bağımlılığın son noktasında olan bu
kişi masum insanlarımıza önlenemez
zararlar verecektir. Kanserli hücre
nasıl kesilip atılıyorsa bu insanlar da
kanserli hücre gibi koparılıp atılmalı-
dır halkın bünyesinden.

8-) Din bağımlılıktan
kurtulmak için bir çözüm
yolu olabilir mi?
Din yüzlerce yıldır dünyanın pek çok

yerinde hakimdir. Egemen sınıflar
daima inançları kullanarak halkları
birbirine kırdırmaya devam etmekte-
dir. Din her türlü kötülük karşısında
alternatifmiş gibi gösterilse de uyuş-
turucu azalmamış aksine artmıştır.
Özellikle ülkemizde “dini değerleri
tam ve katı muhafazakar” iktidarlar
yönetimde olmasına rağmen bağım-
lılık yaşı 11’e kadar düşmüştür. Dini
en çok kullanan AKP iktidarında ise
ilkokul önlerinde bile satılır hale gel-
miştir.

Diyanet işleri, sağlık ve eğitime göre kat
be kat fazla maddi imkanlara sahip-
ken, dini söylemler artarken bağımlı-
lık azalmayıp artmaktadır. Bu bir
yanıdır. Asıl belirleyici olan İslam
dini de dahil olmak üzere tüm dinler
mevcut ekonomik düzenle bütünleş-
miş, ondan beslenmektedir.
Bağımlılığa yol açan kapitalist düze-
ni toptan yok edecek hiçbir alternatif
ekonomik sisteme sahip olmayan
dinin bağımlılığı engellemesi imkan-
sızdır. Aksine kapitalist bataklığın
yarattığı sonuçlar üzerinden sanki

kapitalizme karşıymış gibi bağımlı-
lıktan korunabilecek sığınabilecek
liman olarak din gösterilmektedir.
Bu yanıyla düzenin bağımlılıkla tes-
lim alamadığı kitleler din kullanıla-
rak yine düzene yedeklenmek isten-
mektedir.

9-)Bu düzende bağımlılık
tamamen yokedileblir mi?
Bu düzende bağımlılık tamamen yok

edilemez.
Bu düzenin bağımlılığı yok etme prog-

ramı yoktur zaten. Türkiye’de 26
tanee Alkol ve Madde Bağımlılığı
Tedavi Eğitin Merkezi (AMATEM)
var. 26 AMATEM’de 543 yatak…
Resmi rakamlara göre 223 bin
bağımlı (2004’te 40 bin)…
Bağımlılığı körükleyen, tedavi etme-
yen, kazanç sağlayan bu düzen yıkıl-
madan bağımlılığı tamamen yok
edemeyeceğiz. Bağımlılığa karşı
mücadelemiz emperyalizme, faşiz-
me karşı mücadelemizin bir parçası-
dır. Ve bağımlılıkla halkımızın tes-
lim alınmasına karşı da kan can
bedeli bir savaşın içindeyiz.

10-)Devrimci halk
iktidarı’nda bağımlılık
olabilir mi?
Devrimci Halk İktidarı’nda ve sosya-

lizmde halkımızın bir kısmını etkile-
yen bir bağımlılıktan değil, bağımlı
insanların sınırlı, sayıda var olabile-
ceğini söyleyebiliriz. Emperyalizm
var oldukça her türlü araçla, sömüre-
mediği bir halk iktidarına karşı şu
veya bu şekilde bağımlılığı yayma-
ya-bulaştırmaya çalışacağını biliyo-
ruz. Ayrıca bağımlılıkla mücadele
ederken faşist bir düzeni yıkıp hak
iktidarını kurduğumuzda belirli bir
süre bağımlılığın süreceğinin farkın-
dayız. Fakat şunu çok net-açık bir
şekilde söyleyebiliriz; Devimci Halk
İktidarı’nda bağımlılığı yaymaya
çalışanlara karşı acımasız olacak
ama diğer yandan bağımlı insanları-
mız sağlıklı, üretken kılabilmek için
bugünkü gibi her yola başvuracağız.
Sosyalizmden başka insanlara hak
ettiği gerçek değeri veren başka bir
ideoloji, başka bir düzen yoktu.
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Milis halkın savaşçısıdır. Halkın
adalet özleminin ifadesidir. Milis üye-
leri halktan insanlardan oluşur. Halkın
sorunlarını devrimci şiddet temelinde
çözmenin yereldeki ifadesidir. Bu
anlamda halkı milisten, milisi halktan
ayırmak mümkün değildir. 

Milisleri ayakta tutacak yegane
güç, onun halkla olan bütünleşmesidir.
Halkla bütünleşmiş olmak ne anlama
gelir? 

Halkla bütünleşmek milisin he-
defleri, mücadele biçimleri, adalet
anlayışı, sorunlara yaklaşımı ve ör-
gütlenme tarzında ifadesini bulur.
Mücadelesiyle, halka ve halk düş-
manlarına yaklaşımıyla milis halkta
saygı ve güven; düşmanda korku ya-
ratarak, halkın beklentilerine cevap
vererek halkla bütünleşir. 

Milis az sayıda, yetenekli dev-
rimcilerden oluşan dar bir örgütlenme
değil, tersine devrimcileşmiş halktan,
halklaşmış devrimcilerden oluşan
yaygın, yerel bir örgütlenmedir. Mi-
lisin halkla bütünleşmesinin ifadesi
burada da karşılığını bulur: Halkın
tüm kesimlerini örgütlemesinde ve
savaştırmasında... 

Devrimcinin görevi halktaki öf-
keyi, dinamiği bulup açığa çıkarmak,
örgütlü güce dönüştürmektir. Bu ba-
şarıldığı oranda halkla bütünleşme
sağlanmış olur. 

Halkımızın düzene öfke duyma-
dığını düşünenler halkı tanımayan-
lardır. 

Halkımız düzenin ve onun tüm
kurumlarının karşısında çaresizliği
yaşasa da, düzene kızmakta, her an

öfkesini çeşitli biçimlerde dile ge-
tirmektedir. Onun için, öncelikle her
birim ve alanda halkın öfkesi ve
onun şiddet isteği örgütlü hale geti-
rilmeli ve açığa çıkartılmalıdır. 

İnsanlar öfkelerini akıtacakları
kanalları, yöntemleri bilememenin
çaresizliği içerisinde. Bu kimi zaman
yerel patlamalara, kimi zaman kişisel
öfke kasırgalarına dönüşmektedir.
Yolları kapatan, ya da kızına, karısına
"laf" attığı için saldıran insanları gö-
rebiliyoruz. Bu öfke çok daha büyük
boyutlu da olabilir, devrimci dina-
mikler taşıyabilir. 

Bu nedenle milis, halkın düzene,
düzenin bütün kurumlarına ve uy-
gulamalarına yönelik öfkesini dev-
rimci örgütlenmelere akıtabilme-
lidir. 

Halkın öfkesini biz örgütleyeme-
diğimizde bunu düzene ait güçler
yapmakta ve bizim potansiyelimizi
bizzat bizim karşımıza, halkın kar-
şısına dikmiş olmaktadırlar. Kara
Yüzler, Kara Gömlekliler, Ülkücüler,
Hizbullahçılar vb... sivil-faşist çeteler
bu gerçeğin ifadesidir. Elbette bu
unsurlar halktan kopmuş, halkın çe-
teleşmiş, serserileşmiş, çürümüş ke-
simleridir. Küçümsenmeyecek bir
tabandır. Ve biz kucaklayıp çeteleş-
melerinin önüne geçemediğimiz için
düzen onları halktan kopartıp halkın
ve devrimcilerin karşısına dikmeyi
başarmaktadır. 

Halk, devrimin tabanıdır ve tek
bir kesimi dahi düzene teslim edil-
memelidir. Halkın tüm kesimleri,
7’den 70’e düzenin karşısına dikil-
melidir. 

"Halkın Örgütlü Gücüyle Bir-
leşmiş Devrimci Şiddet" sloganının
bugünkü anlamı kendini milislerde
ve halkın şiddetinin açığa çıkartıl-
masında gösterecektir. 

Halkın şiddeti, devrimci şiddet
ve milis tanımlamaları da bu noktada

hızla birbirini tamamlayan, birbirini
koşullandıran, biri olmadan diğerinin
olamayacağı tanımlamalar haline gel-
mektedir. 

Halkın öfkesini açığa çıkarmak,
halkın düzenle olan çelişkilerini so-
mut, elle tutulur hale getirmek buna
özgü devrimci politikalar üretmekten
geçiyor. Milisler, halkın düzene, dü-
zenin bütün kurumlarına ve uygula-
malarına yönelik öfkesini biçimlen-
direcek devrimci örgütlenmeler ola-
caktır. Devrimci bir tarzda yoğrulup,
biçimlendirilen öfke, düşmana yö-
neltildiği noktada önemli bir geliş-
meyi ifade edecektir. 

Halktan öğrenmeyi bilmek ve bil-
diklerimizi halka öğret. Bu milis ör-

MİLİS HALKTIR, HALKIN İÇİNDEDİR, 
HALKIN ÖRGÜTLÜ, SİLAHLI GÜCÜDÜR 
HALKIN YARATICILIĞININ İFADESİDİR
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"Ordu saldırılarına karşı semtlerin
savunmasına genç-ihtiyar, kadın-
erkek bütün Katolikler katılmaktadır.
Yetişkin erkekler, tüfekler ve ateşli
silahlarla, gençler ve çocuklar, benzin
ve çivi bombalarıyla askerlere nefes
alacak zaman bırakmamaktadırlar.
Kadınlar ise, çöp tenekeleri kapak-
larının birbirine vurulmasına dayanan
bir alarm sistemiyle, ordunun (...)
habersizce bastırmasına engel olma
görevini yüklenmişlerdir. Ordunun
sürekli saldırıları sonucu, Katolik
semtlerde, karşılıklı yardım temel-
lerine dayanan komünler oluşmuştur.
Komşular evi hasar görenlere yardım
etmeyi bir görev olarak kabullen-
mişlerdir. Katolik semtlerde can ve
mal güvenliğinin korunmasını üst-
lenen 'Sokak Komiteleri'nin hırsızlık,
yüksek fiyatlarla yiyecek maddesi
satma gibi suçları işleyenleri ceza-
landırma yetkileri vardır."(İrlanda
Sorunu, George Kramer, syf.197)

Düşman Saldırılarına
Karşı Halkın Tüm

Kesimlerini Harekete
Geçirmeliyiz



gütlenmelerinin ete kemiğe bürünmesine yol açacağı
gibi, halkla daha fazla bütünleşmeyi kolaylaştıracak
ve hızlandıracaktır. 

İşte tüm bunlar sağlandığı oranda milisler halkla
bütünleşmiş ve yenilmez olacaktır. Cephe milisleri,
halk milisleri olarak genişleyip büyüyecektir. 

Halkla bütünleşmiş bir milisi açığa çıkarıp yok
edebilecek hiçbir güç yoktur. Düşmanın hiçbir
teknik gücü bunu başaramaz, başaramamıştır. Dünya
devrimci pratiği bunun sayısız örneğiyle doludur.
İşte faşizmin halkla bütünleşmiş devrimci şiddet
karşısındaki zayıf yönü de burasıdır. Halkı dev-
rimcilerden ne kadar uzak, kopuk göstermeye çalı-
şırlarsa çalışsınlar; devrimcilere ne kadar “terörist”,
“marjinal” derlerse desinler; halkın kendilerinden
yana olduğunu söylerlerse söylesinler bir anlamda
tüm bunlar korkularını bastırmak içindir. Zayıf
yönlerini kapatma çabasıdır. Çünkü düşman da çok
iyi bilmektedir ki milis halktır, halkın kendisidir. 

Halkın Yaratıcılığını,
Halkın Öfkesini, Halk Kaynağını 
Düşmanın Hiçbir Teknik Gücü 
Yenemez, Bitiremez 

Tükenmeyecek tek kaynak halktır. Halkın savaşa
katılımı, halkın savaştırılması bu anlamda çok
önemlidir. 

Düşmanı alt etmek için olağanüstü, süper insanlar
olmak gerekmiyor. İyi düşünen, sabırlı, yaratıcı ve
inisiyatifli olmak, halka inanmak ve güvenmek ye-
terli. Halkı savaştıracak örgütlenmelerimiz ve bu
örgütlenmelerin mücadelesi düşmanı geriletmek ve
yok etmek için yegane yol oluyor. 

Savaş, halkın yetenek ve yaratıcılıklarıyla bü-
yüyüp, gelişir. Yaratıcılığın olmadığı, yeteneklerin
savaşa sürülmediği koşullarda, teknik anlamda
güçlü olan savaşı daha baştan kazanacaktır. Oysa
halkla ve halkın yaratıcılığıyla bütünleşmiş devrimci
mücadeleyi bugüne kadar kimse yenemedi. Örgütlü
hareket edildiğinde halkın sadece sayısal gücü dahi
düşmanı şaşırtacak, politikalarını boşa çıkartacak
bir gücü taşır. 

"Bu taktikler düşmanı şaşkına çevirmekte bi-
rebirdi. Düşman ateş gücünü doğru dürüst nasıl
kullanacağını bir türlü bilemezdi. Büyük bir kuv-
vetle ilerlese karşısında savaşacak kimse bulamıyor,
kuvvetleri böldüğü zaman da pusulara ve saldırılara
hedef oluyordu." (Zapata, Meksika'da Köylü Dev-
rimi, Robert P. Millon, syf.32) 

Halk bulunmaz bir yaratıcılık kaynağıdır. Örneğin
Vietnamlılar aydınlatma amacıyla kullandıkları
petrol lambalarını, eski parfüm ya da nane likörü
şişelerinden yapıyorlardı. 

Düşmanın Teknik Gücüne Karşı
Her Şeyi Silaha Çeviren Halkın Gücü
"Köylüler ormanda birkaç sokusu insanı öldürmeye yeten,

başparmak iriliğinde eşek arılarının kovanlarını toplayıp, ka-
sabalarının çevresine yerleştirmişler. Arılar kovuklara saklanıp,
ucuna sopa bağlı bir iple yuvalarının üstüne vuran yaşlılar ta-
rafından sabırla terbiye ediliyorlar. Kendilerine böyle saldırılan
kızgın arılar, yuvaya girip çıkarak rahatsız edenin kim
olduğunu araştırıyorlar ve bir şey göremiyorlar. Köylüler yır-
tıcılaşan arılara bir anda delik deşik ederek öldürecekleri bir
domuz kurban edeceği güne dek hiç durmadan vuruyor
yuvalara. Böyle terbiye edilen arılar çok geçmeden kendilerini
yuvaya vurduğu sopanın sesini duyar duymaz fırlayıp, domuza
yaptıkları gibi, kasabayı yerle bir etmeye gelen askerlerin
üstüne saldıracak duruma geliyorlar. Bu, hükümet askerlerini
ve Amerikalı danışmanları çılgına çeviren tehlikeli ve bek-
lenmedik bir saldırıdır. Kendilerini yolun dışına atıp, ya
kazığa geçiyor, ya da boş yere korunmaya çabalarken, iyi
nişan alamıyorlar." (Vietkong Çetecileri Arasında, syf.48) 

Vietnam Halkının Kurtuluş
Mücadelesinde Halk Milisleri

Kıtlığa karşı mücadele içerisinde Ulusal Kurtuluş Komi-
tesi'ne bağlı olarak fabrika, köy, mahalle ve eyaletler düzeyinde
Kurtuluş Komiteleri ve Savunma Birimleri kurulur. Savunma
Birimleri, Milisler ve Silahlı Propaganda Birliği ile birleşerek
halk ordusuna dönüşürken, Kurtuluş Komiteleri grevler, mi-
tingler ve çeşitli protesto  gösterileri düzenleyerek hızla
büyürler. 

1950 başlarında 12’şer binlik iki gerilla birliğini yönetiyordu
Giap. Aynı süreçte köylülerden oluşan milisler örgütlenmeye
başlandı. 1953’te 125 bin kişilik bir milis kuvveti oluşturulmuştu.
Artık işgalci Fransız güçleri için saldırının nereden ve nasıl
geleceği hiç belli değildi. Fransa askeri güçlerini artırmasına,
Amerikan yardımına rağmen bu büyük halk gücü karşısında
çaresiz kaldı. 

Düşman ve Biz
DÜŞMANIN mobeseleri varsa BİZİM de halk olarak mil-

yonlarca gözümüz, kulağımız var. 

DÜŞMANIN TOMA’ları, panzerleri, akrepleri, biber
gazları, ateşli silahları, tankları, topları kısacası onca askeri
gücü varsa BİZİM de her şeyi silaha çeviren yaratıcılığımız
ve sınırsız halk kaynağımız; fedakarlığımız ve halk sevgimiz;
ilke ve kurallarımız; öfkemiz ve kararlılığımız var. 

DÜŞMANIN polisi, ordusu, MİT’i, medyası, düzen partileri,
bürokratik aygıtları, sivil-faşist çeteleri varsa, BİZİM de 70
milyon halkımız, milislerimiz, SPB’lerimiz, Parti-Cephemiz,
Meclislerimiz, Halk Komitelerimiz; Çuhadarlar’da, Selim Gö-
nenler’de, Erdal Dalgıçlar’da, Alişan Şanlılar’da, Muharrem
Karataşlar’da ifadesini bulan feda kuşağımız var. Bu yiğitler,
bu kahramanlar halkın içinden çıkmıştır. Halk savaşımız bu
kahramanları, kahramanlıkları daha da büyütecektir. Örgütlen-
melerimiz büyüyecek halk iktidarının organlarına dönüşecektir.
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“Öyle ki, Saygon'da eskicilerin 'savaş gereci' ol-
duklarına karar verilen bu masum şişecikleri sat-
malarını yasaklama gülünçlüğüne bile düşülmüş.
Satıcılar güçlüğü türlü biçimlerde alt etmişler.
Örneğin her şişenin içine biraz kadınların uzun saç-
larının bakımında kullandıkları kokulu Hindistan
cevizi yağı döküp, polislerin sorularını kolayca
'esans satıyoruz' diye yanıtlarlar. Kurtulmuş bölgelere
ulaşmış şişelerin tüfek bakımına yarayacak olan
yağları boşaltıldıktan sonra şişeler pamuk bir fitil,
bir makineli tüfek kurşunu kovanı ve tükenmez ka-
lemlerden sökülen bir küçük yay yardımıyla lambaya
çevrilirler." (Vietkong Çetecileri Arasında, syf.31) 

Yaratmak, savunduğumuz bütün değerleri yaşat-
maktan, inancımızı her saat pekiştirmekten, 24 saat
devrim için çalışmaktan ve bunun için düşünmekten
geçiyor. Durup dururken hiç kimse yaratıcı olamaz.
Hele ki yaratıcılık, halkla   bütünleşmemişse, onun
yaratıcılığını mücadeleye ve örgütlülüğe katmamışsa,
bilinen klasik yöntemlerin dışında mücadeleyi sür-
dürmek mümkün değildir. Böyle olunca da, istenildiği
kadar milis ya da halka dönük, başka türlü örgütlen-
meler oluşturulsun, bu örgütlenmeler tıkanacak, düş-
man karşısında zorlanılacaktır. 

Örgütlü halk düşmanın tüm saldırılarını boşa çı-
kartmayı başarır. Düşmanı çaresiz bırakırken halkın
sorunlarını da çözmüş olur. 

"İsrail yetkilileri, Filistin halkının ulusal disiplinini
bozmak için çeşitli yöntemlere başvururlar. Örneğin,
saat 12.00'ye doğru her dükkanın başında birçok
İsrail askeri dikilir, kepenk kapatılmasını önlemeye
çalışır. Söver, tehdit eder, cam-kilit kırar. Kepenk
mühürler. Böyle bir durumda hemen Demirciler Ko-
mitesi devreye girer. Kırılan cam, kilit ve kepenkleri
onarır. Açık bırakılan yerleri kapatır. Mühürleri
söker. Gözlemci Komitelerinin de çalışma saati baş-
lamıştır artık. Zorla açılan dükkanları tek tek saptar.
Eksik gedikleri belirler. Demirci Komitelerine gerekli
raporu verir. Cadde ve sokaklarda sürekli devriye
gezerek, dükkanlardan mal çalınmasını önler." (İn-
tifada Dersleri, syf. 36-37) 

Devrimciler her zaman bilinç, yeterlilik, tecrübe,
yaratıcılık ve yetenek açısından düşmandan ileride
olmasını bilmiştir. Bu gerçeği her gün, her saat, her
direnişte, her davranışta görebiliyoruz. Tarihimiz de
bunun kanıtlarıyla dolu. Zenginliklerimiz ortadadır.
Bu zenginlikleri yaratanlar, bu tarihi yaratanlar
gökten zembille inmediler. Zenginliği yaratan da,
bu zenginliği mücadele içinde pişiren de bizim in-
sanlarımızdır. Bu insanlar da halkın içinden çıkmıştır. 

DEVAM EDECEK 

(Önümüzdeki Sayı: Milis Üyeleri Kimlerden
Oluşur? Milisler Nasıl Çalışır? Bulundukları Alan
ve Bölgelerde Milisler Ne Yapacak?

Armutlu Halk Market Açıldı!
İstanbul'un Küçükarmutlu Mahallesi, devrimcilerin ön-

cülüğünde halkla birlikte kurulmuş bir mahalledir. Armutlu
halkı kendi sorunlarını kendisi çözüyor. Cemevini yapıyor,
market kuruyor.

1 Kasım günü, Armutlu Halk Marketi'nin açılışı yapıldı.
Alevi Dedesi'nin okuduğu duanın ardından Armutlu Cemevi
yönetim başkanı Ayşe İşeri kısa bir konuşma yaptı. Konuş-
masında marketin neden ve nasıl kurulduğunu anlattı.

Market sayesinde yoksul gecekondu halkı; en ucuz, en
sağlıklı, en temiz ürünleri çok ucuza alabilecek. Markette,
doğal ve yöresel ürünler de halka sunulacak. Ayrıca Armutlu
Halk Marketi'nin her kuruşu, Cemevine aktarılacak. Böylece
yarım kalan Cemevi tamamlanacak. 

Konuşmaların bitiminde kırmızı kurdele kesildi. Tatlılar
yenildi ve açılışa katılan herkes marketten alışveriş yaptı.
Açılışa  70 kişi katıldı.
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Bağcılar Yeni Mahalle'de 31 Ekim'de Tavukçu Köprü
Caddesi'nde kapı çalışması yapıldı. Çalınan kapılarda AKP’nin
yeni baskı yasaları anlatıldı, baskı yasalarına boyun eğilme-
yeceği üzerine konuşuldu. Baskı yasalarının nedeninin
AKP’nin halk korkusu olduğu anlatıldı. 3 saate yakın süren
çalışmada onlarca evin kapısı çalındı. Toplamda 150’ye
yakın bildiri dağıtıldı. 20 tane de Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.                                                                     

Gerçekleri Kapı Kapı
Herkese Anlatacağız!



Kürdistan'da halka, topraklarını ze-
hir eden düzendir.

Kürdistan'da dağlarından ovaları-
na gerek fiziki, gerek ekonomik zor-
la sürülen Kürt halkı ülkenin farklı
coğrafyalarında yaşam mücadelesi
veriyor.

Kürt halkı baskı ve zorla ya göç et-
mek zorunda bırakılıyor ya da yok-
sulluktan, ekonomik nedenlerden
kaynaklı başka işlere mevsimlik tarım
işçisi olarak çalışmaya gitmek zo-
runda kalıyor.

Kürt halkı gittikleri işlerde, ken-
di kültüründen, yaşam tarzlarından
uzak bir şekilde, boğaz tokluğuna, her
türlü zorluğa katlanmak zorunda, in-
sanlık dışı koşullarda yaşam müca-
delesini veriyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin sayı-
sı hiç de azımsanacak bir rakam de-
ğildir. "Türkiye Ziraatçılar Derneği
(TZD) Başkanı İbrahim Yetkin'in
yaptığı açıklamada resmi rakamlara
göre Türkiye'de yaklaşık 300 bin ge-
çici tarım işçisi bulunuyor. Yapılan
araştırmalarda ise bu rakamların 1
milyon olduğunu söylüyor.Yine Tür-
kiye İstatik Kurumu (TÜİK)’nun açık-
lamalarına göre tarım sektöründe
çalışanların yüzde 83.3'ü kayıt dışı ça-
lışıyor. Geçici tarım işçilerinin yüz-
de 30-35'i 20 yaşın altında ve bunların
da neredeyse yarısı 15 yaşından kü-
çük... Çocuk işçilerin tümü, kadın iş-
çilerin ise tümüne yakını kayıt dışı ça-
lışıyor.” (Cumhuriyet, 3 Kasım 2014) 

Hakkari'den, Malatya'dan, Van'dan,
Urfa'dan mevsimlik tarım işçisi ola-
rak Çukurova'ya, Ege'ye, Karade-
niz'e giden mevsimlik tarım işçileri
derme çatma barakalarda düşük üc-
retlerle çalışıyorlar. Mevsimlik tarım
işçilerinin topraklarından ayrılma ne-
denleri insanca yaşamak, insanca ça-
lışmaktır. On yıllardır topraklarından
edilen Kürt halkı bu yola zorlanmış-
tır. Yakılan köyler, katledilen Kürt hal-

kı ulaşımın olmadığı okulların olma-
dığı, tarımın yokedildiği toprakların-
dan vazgeçmek, topraklarını terk et-
mek zorunda bırakılmışlardır. Yahut
topraklarını tam olarak terkedeme-
yenler yılın belli aylarında çalışmak
için yaşlı genç, çoluk çocuk köyleri-
ni bırakmak zorunda kalmışlardır.

Topraklarını bırakmak zorunda
kalan Kürt halkının yaşadığı sorunlar
elbetteki gittikleri her bölgede ve
coğrafyada da sürmüştür. Birbirine
düşman edilen halkları birbirine kır-
dırmaya çalışanların yarattığı kültür
Kürt halkının yakasını hiçbir yerde bı-
rakmamıştır. Çünkü bu sorun bölge-
sel değil siyasal bir sorundur. Bu
durumda yaşananların sorumlusu
Kürt halkını ekonomik nedenlerle
birbirine kırdırtmaya çalıştıkları, bin-
bir türlü oyunla gene birbirine muh-
taç edip sömürenlerdir.

Kürdistan'da yaşadığı ekonomik so-
runlar, mevsimlik tarım işçisi olarak
gittikleri hiçbir yerde yakasını bırak-
maz. Yağmurda - çamurda yahut kız-
gın güneşin altında tarla kenarlarına,
bataklıklarda, yol boylarında, sazlık-
larda kurdukları çadırlarda her türlü
ekonomik sorunlarla başbaşa oldukları
gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla da baş-
başa kalmışlardır. Kendi toprakların-
da okutamadıkları çocukları mevsim-
lik tarım işçisi olarak tarlada çalışmak
zorundadır. Üstelik en ucuza ve en zah-
metli bir şekilde. Ki, bu işçilerin is-
tekleri insanca yaşamaktır.

Göç yollarının ucuz insan gücü, in-
san pazarlarıyla dolu olduğu bir ger-
çektir. Ve bu da devletin bir politika-
sıdır. Kürt halkının baskı, zor yoluy-
la evinden barkından edilmesi, o böl-
ge ve halklar üzerinden yapılan eko-
nomik, politik hedeflerin bir sonu-
cudur. Geçinmek için bu işi tercih et-
mek zoruna kalan Kürt halkı Nisan-
Mayıs aylarında yolculuklarına baş-
lar ki bu yollarda ilk karşılarına çıkan

kazalardır. Barınma, sağlık, ulaşım so-
runları da mevsimlik tarım işçisinin
sorunlarının devamında gelir.

Peki Kürt halkı topraklarını neden,
nasıl bırakmak zorunda kalıyor?

Kürdistan'da tarım dün halka ye-
terken, hatta ihtiyaç fazlasını karşı-
larken bugün köylüler tam aksi bir du-
rumu yaşıyor.

Kürdistan'da devletin sürdürdüğü
sistemli bir ekonomik ambargo var-
dır. Bu bölgede ekonomik üretimden,
tarımsal faaliyetlerden mahrum bıra-
kılan halk zorunlu göçlere maruz bı-
rakıldı. Kürt halkı açlık, yoksulluk, ör-
gütsüzlükle, mekansal değişikliklere
devletin asimilasyon politikalarına
tabi tutulmuştur. Ki, bunun yanı sıra
devletin katliamları saldırıları sonu-
cu, gerek ekonomik, gerek kültürel
anlamda beli bükülen Kürt halkının
elinde kalan topraklar devlet eliyle ko-
ruculara verilirken tarım ve hayvan-
cılık da büyük oranda bitirildi.

Öldürülen, topraklarına el konulan
Kürt köylüleri yakılan köyleriyle bir-
likte kalakaldılar. Bununla birlikte ya-
salardada (TMK, TCK gibi) Kürt hal-
kının ekonomik gelişimi engellendi.
Göçe tabi tutularak milyonlarca Kürt
kapitalizmin geliştirilmesinde ucuz iş-
gücü olarak kullanıldı, kullanılıyor.

Biliyoruz ki mevsimlik tarım işçi-
liğinin yaratılması; buna Kürt halkının
mecbur bırakılması bu nedenledir.
Sadece mevsimlik tarım işçiliği için
bunu söyleyemeyiz. Otoyol yapımın-
dan, köprü yapımına, okul, tarım,
tekstil turizm gibi her sektörde Kürt
halkının alınteri vardır. Tüm baskı ve
zora, ekonomik sorunlara rağmen böl-
gede tutunmaya çalışan Kürt halkı ilik-
lerine kadar sömürülmek isteniyor.

Genel olarak ülke tablomuza bak-
tığımızda Kürt halkının yaşadığı so-
runlar ülkenin ekonomik, siyasi, po-
litikalarından bağımsız değildir. Ve bu
sorun tüm ülkenin sorunudur. Kürt
halkının sorunlarının çözümünde
halkların kurtuluş mücadelelerinden
bağımsız değildir. Kürt halkının yok-
sullaştırılması sorunu birlikte ele alı-
nacaktır. Yoksulluğun kaynağı olan
sisteme karşı örgütlenerek, savaşarak
bu soruna çözüm bulabiliriz.

MEVSİMLİK İŞÇİLER
Tek Yol DevrimTek Yol Devrim

Kürdistan’daKürdistan’da
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“Böyle bir dünyada, böyle bir
ülkede, direnmeyenlerin, düşün-
celerini savunabilecek cüret ve
iradeyi gösteremeyenlerin siyasi
olarak yaşaması mümkün değildir.
Cesetleriniz bu dünya düzeni için-
de yaşayabilir. Biz ise, ona yaşa-
mak demiyoruz. O bir ölümdür.
Siyasi ölüm!”

***

Türkiye halklarının kurtuluşu, fa-
şizme karşı mücadele, oligarşiye karşı
mücadele... Bu mücadelelerin hepsi
asıl olarak bizim gibi yeni sömürge
bir üllkede bağımsızlık mücadelesin-
den geçiyor.

Bağımsızlık mücadelesi vermeden
ne faşizme ne de yerli işbirlikçileri
oligarşiye karşı mücadele verebili-
riz.

Çünkü oligarşiyi de faşizmi de
vareden bu kapitalist sistemde em-
peryalist güçlerdir.

İşte bu noktada TKP revizyoniz-
minin yarattığı soldaki ideolojik bu-
nalıma karşı Mahirler’le yeni bir süreç
başlamıştır ülkemizde.

KIZILDERE İDEOLOJİK BU-
NALIMLARA, SAVRULMALARA
KARŞI İDEOLOJİK NETLİĞİN ADI
OLMUŞTUR!

DEVRİM-İKTİDAR İDDİASI-
NIN TÜRKİYE DERVİM TARİHİNE
KANLA YAZILMIŞ MANİFESTO-
SUDUR!

Kızıldere ideolojik netliğin mani-
festosu olmuştur. Direnmenin, teslim
olmamanın, devrim iddiasından öde-
necek bedel ne olursa olsun vazgeç-

memenin adıdır.

Devrim iddiası olmayanlar bu yüz-
den düzene kendilerini kabul ettirmek
için, geçmişin Kızıldere'sini de bu-
günün devrimci eylemlerini de kara-
ladılar, karalıyorlar.

Devrim iddiasına sahip olanlar an-
cak devrimci dayanışma içerisinde
olurlar. Kızıldere işte bu canı pahasına
bir dayanışmanın adıdır. 

İktidar perspektifi ve iddiası, bir
örgütün, önderliğin niteliğini de be-
lirler. Bu perspektif ve iddiaya sahip
olanlarla, olmayanların başvuracakları
mücadele ve örgüt biçimleri, taşıya-
cakları kültür de farklı olacaktır. Kı-
zıldere, en zor koşullarda savaşa de-
vam kararıyla, Kızıldere eylemi için
sağlanan görkemli siper yoldaşlığıyla,
örgütler ve yoldaşlar arasındaki da-
yanışmasıyla, kuşatma altında teslim
olmamasıyla devrimin kültürünü de
şekillendirmiştir. Kızıldere kendini
ve hatta örgütünü halka ve devrime
sunmanın pürüzsüz bir örneği olmuş-
tur.

Bugün ise ideolojik olarak buna-
lımlardan, savrulmalardan kafasını
kaldıramaz durumda olan reformist-
oportünist sol, halkın devrimci ön-
derlerine, Cepheliler’e saldırarak hem
kan- can pahasına yaratılmış devrimci
gelenekleri yok ediyor, hem de ideo-
lojik olarak savrulma karşısında tu-
tunacağı dalları da tek tek kendisi kı-
rıyor.

Bunun sonucu ise iktidar ve devrim
iddiasından tamamen uzaklaşmak ola-
rak kendisini politik olarak gösteriyor. 

Bugün tartışılmayacak kadar açık

DİRENMEYEN ÇÜRÜR,
SAVAŞMAYAN ÖLÜR!

İktidar iddiası olmayanlar
her rüzgarda savrulurlar!

Devrimcilerin görevi çatışmanın
gerektirdiği örgütlenmeleri ve
araçları yaratmaktır.

İDEOLOJİK OLARAK NET
OLMAYANLAR,

BURJUVA İDEOLOJİSİNİN
ETKİSİNDE KALANLAR,

İDEOLOJİK BUNALIMLAR-
DAN KURTULAMAYANLAR...    

BU BUNALIMLARDAN
KURTULMANIN TEK YOLU;

PANZEHİRİ;YÜZÜNÜ HALKA
DÖNMEKTİR!

YÜZÜNÜ DEVRİMCİLERE
DÖNMEKTİR!

BURJUVA İDEOLOJİSİNE
DEĞİL, DEVRİMCİ
İDEOLOJİYE  SARILMAKTIR!

DEVRİM İÇİN SAVAŞMAYANA
SOSYALİST DENMEZ!

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

DEVRİMCİLERE DEĞİL,
FAŞİZME SALDIRIN!

DEVRİMCİLERLE MÜCADE-
LE DEĞİL, BURJUVA İDEOLO-
JİSİ VE TEMSİLCİLERİYLE
MÜCADELE EDİN! SAVAŞIN!

DDEVRİM İDDİASIYLA YOLADEVRİM İDDİASIYLA YOLA
ÇIKANLAR EMPERYALİZMİNÇIKANLAR EMPERYALİZMİN
VE FAŞİZMİN SINIRLARINAVE FAŞİZMİN SINIRLARINA

HAPSOLAMAZLAR!HAPSOLAMAZLAR!
İDEOLOJİK OLARAK İDEOLOJİK OLARAK 

SAVRULANLAR; DÜZENE DÖNERLER!SAVRULANLAR; DÜZENE DÖNERLER!

DÜZENE  D
ÖNEN 

DÜZENE  D
ÖNEN 

DÜŞMANA DÖNER

DÜŞMANA DÖNER
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olan şudur ki, devrim iddiası bu-
lunmayanlar Denizler’i, Mahirler’i
anlamak bir yana "cepte keklik
mi sandınız", "farkımızı koyduk
iyi oldu” “aynı mahalleden de-
ğiliz” diyerek düzene yüzlerini
dönmüşlerdir.

Bir Denizler’e, Mahirler’e ba-
kın; bir de bugünkü “cepte keklik
mi sandınız”, “farkımızı koyduk
iyi oldu”, “aynı mahalleden de-
ğiliz” anlayışlarına. Fark uçurumlar
gibidir. 

Devrim iddiasında olmak sa-
vaşmayı, savaşmak ise bedeli ge-
rektirir ki  kurtuluş yolu, bedelsiz
yürünmüyor. 

Devrim iddiasını koruyanlar
sırtlarını halka dayarlar, başka hiç-
bir yere dayamazlar, "büyük po-
litikalar"; "taktikler" yapmadan,
düzenin icazetini aramazlar.

Bugün reformist-oportünist sol
ise sırtını halka ve devrimci de-
ğerlere dayamak yerine; yönünü
devrimci olmayan ne varsa ona
dönmüş, burjuva ideolojisinden
beslenir duruma gelmiştir. 

İDEOLOJİK NETLİK İÇİN,
BURJUVA İDEOLOJİSİNDEN KO-
PUŞ ZORUNLULUKTUR.

BURJUVA İDEOLOJİSİNDEN
KOPAMAYANLAR,

DEVRİM İDDİASINI SAVUN-
MAK GEREKTİĞİNDE

BEDEL ÖDEME CÜRETİNİ VE
İRADESİNİ GÖSTEREMEZLER!

Kızıldere’yi anlamayanlar burjuva
ideolojisinden kopuşun, ideolojik
olarak netliğin ifade edilişini göre-
miyorlar. Onlar proletarya ideoloji-
sinin, halkın temsilcisidirler. Dev-
rimcilik, her şart altında devrimi ve
halkı savunan, devrim iddiasını sür-
düren ve bu yolda bıkmadan, öde-
necek bedellerden korkmadan yürü-
mektir. 

Devrimcilik, oportünizmin, libe-
ralizmin her türüyle uzlaşmamak,
sonuna kadar mücadele etmektir. 

Her devrimcinin ideolojik, politik,
kültürel, ahlaki bu kopuşu sağlaması
gerekir; değilse, sistem bir biçimiyle
teslim alacaktır. Devrimcilik bütün-

lüklü olarak kavranıp hayata geçi-
rilmediğinde, devrim iddiasını hayatın
içinde somutlanmadığında, burjuva,
küçük-burjuva ideolojisinin hayatın
her alanına uzanan kuşatması yarı-
lamaz. O kuşatma altında boğulmak
kaçınılmaz kader olur. Hiç kimse,
sonuna kadar bir ayağı düzende, bir
ayağı devrimde yürüyemez. Yolların
daha keskin biçimde ayrıştığı bir
nokta önüne mutlaka çıkar ve o iki
ayağını birden tek bir yolun üzerine
basmak tercihiyle karşı karşıya kalır.
Devrim yolunda yürümek, Kızıldere
yolunda yürümektir. Kızıldere yolu,
düzenden, düzeniçi solculuktan ve
onun kültüründen, ahlakından kop-
mayı başaran devrimcilerin yoludur.

Kızıldere’nin tersi nedir? Kuşa-
tıldığın her noktada teslim olmak!
Her koşulda yaşamayı savunmak!..
Kızıldere’yi “mahkum” edenler, ya-
şadıklarını sanıyorlar, ama siyasi ola-
rak ya ölmüşler, ya hergün biraz
daha ölmektedirler. Çünkü devrim
iddialarını, inançlarını, kararlılıklarını

toptan veya azar azar terk ederek
yaşıyorlar. Dolayısıyla, kendileri
olarak değil, yola çıktıklarında sa-
vundukları stratejilerle, inanç ve
düşüncelerle değil, düzenin kabul
ettiği siyasi kimliklerle yaşıyorlar. 

Mahirler “direniş” kavramını
getirmişlerdir Türkiye soluna. O
tavır, 45 yıldır Parti-Cepheliler’in
devrim iddiasının değişmez çizgi-
sine, her şart altında sürdürülen
bir geleneğine dönüşmüştür. Ne
12 Eylüller, ne “topyekün savaş”lar,
ne 19 Aralıklar bu gelenekte, bu
çizgide bir kırılma yaratmadı. 

Bu, Kızıldere mirasının neden
bizde somutlandığını da anlatır.
Elbette, Kızıldere sadece bir baş-
langıçtır, bir dönüm noktası olması
yarattığı gelenek ve çizginin gü-
cüdür. Bu güç, o günden bu yana
ONLARCA KIZILDERE ile bü-
yütülmüş, ölüm oruçlarında, 12
Temmuz, 16-17 Nisan ve onlarca
direniş destanıyla güçlendirilmiştir. 

DEVRİM İDDİASI, İDEOLO-
JİK NETLİĞE SAHİP OLMAYAN
REFORMİST- OPORTÜNİST
SOL

DÜNYA SOSYALİST HARE-
KETLERİNDEKİ SAVRULMA-
LARLA BİRLİKTE SAVRULMUŞ-
TUR...

Cepheliler açısından hangi süreç
olursa olsun ideolojik netliği, onu
ülkemizde veya dünyada gelişen sav-
rulmalar, emperyalizmin ideolojik
saldırıları karşısında yaşanan buna-
lımlar karşısında korumuş, zırh gör-
evini üstlenmiştir.

1974 sonrası halkın mücadelesi
yeniden gelişirken, devrim iddiası
olmayanlar silahlı mücadeleyi “pro-
vokasyon” olarak değerlendirip daha
farklı çizgilere yöneldiler. 1980’den
sonra, cuntayı izleyen yıllarda ise
bu eğilimler daha da geriye gitti;
yüzyıllardır halkların bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm yolunda baş-
vurdukları şiddeti de “gayrı meşru”
zorunda bırakıldıkları iş ilan ederek,
düzenin çatısına sığındılar. 

Reformizm silahlı mücadeleye
düşmanlaşmıştır. 1980 öncesi temel

BURJUVA İDEOLOJİSİNİN
YARATTIĞI;

İDEOLOJİK BUNALIMLA
NASIL SAVAŞACAĞIZ!

SAVAŞI BÜYÜTECEĞİZ!

NASIL yapacağız?

Örgütsüzlük örgütlülüğe,

Suskunluk mücadeleye...

Yoksullaşmayı hak aramaya,

örgütlenme bilincine... 

Apolitikleşmeyi  politikleşmeye,

onursuzlaşmayı onurluluğa dö
nüştüreceğiz..

TESLİMİYETE, İNKARA,
TASFİYEYE KARŞI

BULUNDUĞUMUZ HER
YERDE YÜZÜMÜZÜ HALKA
DÖNECEK,

BAŞEĞMEYECEK,
DİRENECEĞİZ!

ÖRGÜTLENMEMİZİ,

SAVAŞIMIZI BÜYÜTECEĞİZ!Yürüyüş
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tartışma, devrimin nasıl yapılacağı
ve devrim stratejisinin nasıl olduğu,
halk savaşı mı  yoksa Sovyetik ayak-
lanma ile mi olacağı iken; bugün re-
formist solun devrim diye bir derdi
kalmamıştır. 1980’den önce devrime
giden yol tartışması yapılırken,
bugün devrimin kendisi unutul-
muştur. 

1990’lar da ise, artık kimsenin
emperyalizmin önünde duramayacağı,
emperyalizmin dünyada tek güç ol-
duğu, diktatörlükleri yıkmak için
dünyanın her yerine demokrasi geti-
receği söylemiyle dünya halklarına
karşı daha büyük bir saldırı başlatıl-
mıştır. 

Emperyalizm tüm dünyaya “de-
mokrasi getirmek” için iş başına geç-
miştir. Sosyalizmin çökmesi ile bir-
likte, dünya halklarına karşı  fiziksel,
ideolojik, kültürel, çok yönlü bir sal-
dırı  dalgası başlatılmıştır. 

1990'larda, emperyalizm “ideo-
lojiler öldü” propagandasını yapmıştır.
Duvarlar yıkılmış, demir perde kalk-
mış, özgürlükler dönemi başlamıştır.
Bunun gerçek adı, ideolojisizleştir-
medir.

Emperyalizmin katlettiği ve solun
da Cepheliler dışında seyrettiği Ro-
manya'daki Çavuşeskular’ın sesleri
dünden bugüne kadar ulaşır. Sol ise
devrimci değerlerden uzaklaştığı için
geçmiş hatalarından ders çıkartacak,
bunları görecek bir bakış açıları ol-
mamıştır. Eğer böyle baksalardı bur-
juvazinin yalanlarına inanılmayaca-
ğını, düşman ne derse tersini düşün-
mek gerektiğini, gerçeğin hiçbir ya-
lanın altında gizlenemeyecek kadar
büyük ve güçlü olduğunu görürlerdi.
Çavuşeskular’la birlikte emperyaliz-
min yanında yer alıp, sosyalizmin
tüm eksiklerine rağmen ifadesi olan
Çavuşeskular’ı yalanlarla katletme-
lerine göz yummaz, sessiz kalmaz,
emperyalizmin safında yer almazlardı.
İşte ideolojisizleşme, burjuva ideo-
lojisinin etkisine girme, bunalım ve
savrulmaların sonucu emperyalizmle
aynı safta yer almaya reformist- opor-
tünist solu götürmüştür. 

Emperyalizmin yalan ve dema-
gojilerinin yayılmasının önüne geç-

mek bir yana bunun aracı olduğunu
farkına bile varmamışlardır.

Bu yalan ve demagojiye dayalı
propaganda öylesine yoğun bir pro-
pagandaydı ki, bunun bombardımanı
altında anti-emperyalist, Marksist-
Leninist güçlerin sesi duyulmaz oldu.
Bir çok "sol", "sosyalist" kesim em-
peryalizmin değiştiğine inanmaya
başladı. Daha doğrusu, sosyalizmin
yıkılmasının yarattığı şokun etkisiyle,
emperyalizmin çağrısına cevap verdi.
Onun hükümranlığını kabul etti. Onun
tarafından yönetilebilir bir konumu
benimsedi. 

Bir çok sol kesim emperyalizme
karşı mücadeleyi terketti. Bağımsız-
lığı, sosyalizmi modası geçmiş, çağ-
dışı kalmış şeyler ilan etti. Bunları
savunmayı ilkellik olarak görmeye
başladı. Sivil toplumculuk, çevrecilik,
feminizm, insan hakları savunucu-
luğu, moda olmaya başlandı. En gü-
lüncü de uluslararası standartlar sa-
vunuculuğu idi. Uluslararası stan-
dartları günümüze emperyalizm değil
de sanki halkların çıkarını savunan
güçler belirliyormuş gibi hiç utan-
madan bunun propagandası yapıldı.

REFORMİST-OPORTÜNİST
SOL İDEOLOJİK OLARAK SAV-
RULURKEN, EMPERYALİZME
CEVABI SABOLAR SOSYALİZ-
MİN BAYRAĞINI ÜLKEMİZ SE-
MALARINDA DALGALANDIRA-
RAK VERDİ!

17 Nisan 1992 tarihi; tüm dünyada
yılgınlığın, yorgunluğun kol gezdiği,
sosyalizme inancın dumura uğradığı,
bayraklardan orak çekiçlerin çıka-
rıldığı bir süreçte, İstanbul’un orta-
sında, Çiftehavuzlar'da sosyalizmin
orak çekiçli bayrağının dalgalandı-
rılarak, Kızıldere Manifestosu’nun
yolunda yürüyenlerin, bu yoldan asla
dönmeyeceğinin, devrim iddiamızın
ilan edildiği gündür. O gün, devrimci
hareketin önder ve üye kadroları bir
orduya saatlerce direnerek canlarını
feda ettiler. 

Devrim ve iktidar iddiasının ol-
duğu yerde ölmek-öldürmek de vardır.
Bu tarihin yalın bir gerçeğidir. Her
koşulda “yaşamayı” savunanların
unuttuğu veya unutturmak istediği

şey bu yalın gerçektir. Tarihte em-
peryalizme ve faşizme karşı kan dö-
külmeyen bir devrim yoktur ve ol-
mayacaktır. Böyle olduğu içindir ki
ölümü göze almak, her devrimin te-
mel yasalarından biridir. Kızıldere,
bunu göze alarak devrim inancının
ve iktidar iddiasının kanıtlanışıdır.
Kızıldere Manifestosu, devrim ve
iktidar iddiasıdır. Mahirler Kızıldere
eylemine karar verirken sadece o
anın ve günün koşullarını değil, dev-
rimin geleceğini düşünerek hareket
etmişlerdir.

Devrim iddiası ve iradesi, bir si-
yasi hareketin politikalarında, o po-
litikaları hayata geçirecek kadro ve
savaşçılarında, o kadro ve savaşçıların
inanç ve kararlılıklarında somutlanır.
Sınıflar mücadelesinde rastlantılara
çok az yer vardır. Sınıflar mücade-
lesinin esas seyri iradilikle belirlenir.
Eğer kuşatmalar altında direnişler
bir siyasi harekette hayat buluyorsa,
eğer bu büyük direnişler bir siyasi
hareketin çizgisiyle yaratılıyorsa, bu
elbetteki rastlantısal değildir. Rast-
lantısal olduğunu düşünenler, statü-
koculuğun, sağa savruluşların, di-
renişlerin dışında kalmanın neden
hep kendilerine “rast” geldiği üzerine
yeniden düşünmelidirler.

Bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm devrim sorunudur ve onların
devrim ufku kararmış, devrim iddiası
zayıflamış. Temel açmazları burada.
Hepsi demokrasiyi savunuyor; ama
savundukları demokrasinin niteliği
konusunda da, demokrasinin nasıl
kurulacağı konusunda da rivayetler
muhtelif. Demokrasiyi savunuyorum
diyenin faşizme karşı demokrasi mü-
cadelesi içinde, bağımsızlıktan ya-
nayım diyenin anti-emperyalist mü-
cadele içinde olmadığı noktada, derin
bir çarpıklık var demektir. Ülkemizde
işte bu tablo vardır. 

Devrim, günü gelir dalgalar ha-
linde akar, günü gelir, direnişte ve
örgütlenmede iğneyle kuyu kazmak
gerekir. Güçlü akışların olduğu dö-
nemlerde devrimci olmak da kolaydır,
bir “grup” örgütlemek de. Tersi dö-
nemlerde ise, devrim iddiasını ve
yürüyüşünü sürdürebilmek için ger-
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çekten devrimci olmak gerekir. Hem cü-
retli, hem emekçi olmak gerekir. Düzeniçi
statükolarından kopamayanların dönemi
değildir böylesi dönemler. Ne kitlelere
gidecek emekçilik, ne bedeller ödeyecek
cüret, ne “herkese ve her şeye rağmen”
diyebilecek siyasi irade yoktur onlarda.
Biz bu cüret ve iradeyle sürdürüyoruz
devrim yürüyüşünü. 

Açıklık ve cüret. Solun bir çok kesi-
minin bugün ne dediği belli değildir.  Ve
cüret solun bir çok kesimini terketmiştir.
Hedefte net, hedefe ulaşmak için savaşta
cüretli olanlar sürdürüyor devrim iddia-
sını. Leninistlik, Marksist-Leninist teoriyi
bu netlik ve cüretle birleştirenlerde so-
mutlanıyor. Leninizm bayrağı, Leninizm’i
inkar eden revizyonistlerin ve Lenin’i
şablonlaştıran oportünizmin değil, Mark-
sist-Leninist’lerin elinde dalgalanıyor. 

Emperyalizmin kuşatması her zaman-
kinden daha da büyüyerek sürüyor. Bu
sömürü, talan ve baskı sürdüğü müddetçe
de artarak sürecektir. Emperyalizmin
başka türlü varlığını koruması mümkün
değildir. 

Fiziki kuşatmanın ötesinde beyinlerin
kuşatılması, ele geçirilmesi için emper-
yalizm, tüm ideolojik propaganda yön-
temlerini kullanmaktan bir an bile sa-
kınmamaktadır. 

Emperyalizm bu kuşatmasını elbette
açıktan her zaman yapmıyor. Beyinlerin
ele geçirilmesi, sağa-sola sapmalar, ideo-
lojik olarak bunalım ve savrulmalar,
daha doğrusu tüm teslimiyet ve uzlaşma
emperyalizmin kuşatması sonucudur.
Kuşatmanın açık görünmeyen güçleri
doğrudan emperyalizm ve oligarşidir;
kuşatmanın kurşunları, hayatın her alanına
sinsice akıtılan burjuva ideolojisi ve kül-
türüdür. Bu ideoloji ve kültür sanıldı-
ğından daha derinlere işlemiştir. Siyasi
hareketleri, tek tek devrimcileri, çoğu
kez farkında bile olmadan burjuva, kü-
çük-burjuva görüşleriyle düşünmeye, ha-
reket etmeye itelemektedir. Bu burjuva
zehrin etkisini altetmek için, kuşatmayı
yarmak için her zamankinden daha uz-
laşmaz, her zamankinden daha cüretli
olacağız. Tek başımıza da kalsak, tek
başımıza olmak daha büyük bedeller
ödemeyi de gerektirse, devrim iddiamızı
sürdürmek, bu topraklarda devrimi bü-
yütmek için başka yolumuz yoktur. 

Faşizm Her Yerde Aynıdır
Antep’te 1 Kasım günü bir araya gelen

Halk Cepheliler Franko faşizmini anlatan
‘Uyuyan Ses’ filmini izlediler. Film gös-
teriminden sonra filmin değerlendirmesi
yapıldı. Faşizmin her yerde aynı olduğu,
ülkeler değişse de devrimcilere uygulanan
saldırıların değişmediği, 12 Eylül 1980’de
ülkemizde yaşananlarla İspanya'da Fran-
ko’nun tutsak ettiği devrimcilere yaptığı
işkencelerin aynı olduğu anlatıldı. Film
gösterimine 7 kişi katıldı.

***

Armutlu Şehitleri Ölümsüzdür
İstanbul Armutlu’da 2001 yılının 5 Kasım’ında yapılan katliamda

şehit düşen Sultan Yıldız, Bülent Durgaç, Arzu Güler, Barış Kaş için
yapılacak anma yemeği ve yürüyüş için 1 Kasım’da afişler asıldı. 2 saat
süren çalışmada Armutlu Cemevi çevresi ve cadde üzerinde toplam
200 afiş asıldı.

***

Avcılar'da Polis Terörü
Avcılar Parseller Mahallesinde 2 Kasım günü, Harika Düğün Salonu

önünden Fehmi Oral Meşe katil polisler tarafından yol ortasından zorla
işkence yapılarak kaçırıldı. Katil polis gözaltıları, işkenceleriyle
devrimcileri yıldıramaz.

***

Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvası 
Bağcılar’da Karanfiller Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Halk

Meclisi Girişimi üyeleri, yozlaşmaya ve çeteleşmeye karşı futbol
turnuvası için çalışmalara başladı

Bağcılar Halk Meclisi, Yozlaşmaya Karşı Futbol Turnuvası/ Karanfiller
Kültür Merkezi imzalı ozalitlerden 2 adet Yavuz Mahallesi'ne, 4 adet
Yeni Mahalle, Demirkapı ve Yavuz Selim Mahallesi'ne astı.

31 Ekim Cuma akşamı turnuvaya katılmak isteyen gençlerle bir
araya gelerek turnuva hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeni takımların
kurulması ile ilgili konuşuldu, formalar dağıtıldı. 10 Kasım'a kadar
turnuva kayıtlarının devam edeceği açıklandı.

İrtibat: Karanfiller Kültür Merkezi - Yeni Mahalle
Ebru Sokak No: 7/A Telefon: 0539 203 98 84

Yürüyüş

9 Kasım
2014

Sayı: 442

AMERİKA HALKLARIN DÜŞMANIDIR!34

ARŞİV



"Düşmanını ve kendini bilirsen
sen, yüz kere savaşsan da tehlikeye
düşmezsin; düşmanını bilmeyip,
kendini bilirsen bir kazanır bir kay-
bedersin; ne kendini ne de düşma-
nını bilirsen, girdiğin her savaşta
tehlikedesin demektir."(Sun Tzu)

Sun Tzu’nun bu sözü üzerine
Mao ekliyor; "Hatalar, düşman ve
kendimiz hakkındaki bilgisizliği-
mizden doğar."

Bugün emperyalizm ve oligarşi-
ye karşı dişe diş sürdürdüğümüz bir
savaş veriyoruz. Ve elbetteki kazan-
mak, şehitlerimize, bu ülkenin yok-
sul insanlarına verdiğimiz devrim sö-
zünü yerine getirmek anlamına gelir.

Şu bir gerçeklik olarak karşımız-
da durmaktadır; savaşı kazanmak
istiyorsak, düşmanı iyi tanımak ge-
rekir. "Düşman" kavramının muğ-
lak olduğu, genel bir söz olduğu bir
yerde, "düşman" tanınmıyordur. Bu-
nun için bu kavramı ete-kemiğe bü-
ründürmemiz gerekir. Cepheli bu
kavramı ete-kemiğe büründürendir.

Bugün "kişisel kin duymamalıyız"
gibi sözlere çokça tanık oluruz.  An-
cak bu cümleyi kuranlar şunu dü-
şünmüyorlar; "düşman" da insan-
lardan, kişilerden oluşmaktadır. Bu
devleti var eden, operasyonları, kat-

liamları gerçek-
leştiren, halka
doğrultulan silahın tetiğini çeken
kişi de suçludur. İşte bu kişileri mut-
laka tanımalı, onu ete-kemiğe böyle
büründürmeliyiz. Cepheli, bu kişilerin
isimlerini bilir, onları tanır.

Devletin sadece teorik olarak fa-
şist, oligarşik yapısını bilmek yetmez.
Örneğin; 19 Aralık Katliamı emper-
yalizmin ve oligarşinin ortak kararı
ile gerçekleştirilen, bütün bir halka
yönelik operasyonudur. Ancak bu da
yetmez. Bu operasyonu gerçekleşti-
ren kimler, hangi kararların altına
imza attılar? Cepheli bunları bilir.
Hikmet Sami Türk, Cemil Çiçek,
Ali Suat Ertosun, Osman Özbek...
daha sayabileceğimiz onlarca isim,
bizzat bu operasyondan sorumlu-
durlar, suçludurlar. Bizim düşmanı-
mız, kanlımızdır hepsi de. Canımıza,
canımızdan çok sevdiklerimize kast
etmişlerdir. Cepheli katilleri asla
unutmayandır.

Cepheli, onları, onlar gibi halkın
düşmanı olanları izler. Nereye gi-
derler, ne  yerler, ne içerler, nereler-
de otururlar... Bunlar Cepheli'nin
merak konusudur. Okuduğu gazete-
lerden, duyduğu sohbetlerde bunla-
ra dikkat edendir.

Ancak bunlar da düşmanı tanı-
maya yetmez. Düşmanı tanımak de-
mek, halka karşı uyguladığı politi-
kaları, saldırıları da bilmek, kullan-
dığı yöntemlere vakıf olmak de-
mektir. Halka karşı savaşta hangi yol
ve yöntemleri izliyorlar, halkı nasıl
uyutup, beynini uyuşturuyorlar, na-
sıl baskı altında tutuyorlar...vb. Kul-
landığı psikolojik savaş araçlarından,
teknik olanaklara kadar, düşmanın
tüm özelliklerini Cepheli bilendir.

Bugün temel hedefimiz bu düş-
manı yok etmektir. Bu hedefe ulaş-
mak için kıyasıya bir mücadele yü-
rütüyoruz. Gerçek anlamda düşma-
nı tanırsak, buna göre araç ve yöntem
de geliştirebiliriz. Düşman sürekli
kendini geliştirmektedir. Geliştirdi-
ği yol-yöntemleri ne kadar iyi bilir-
sek, bu sistemin açıklarını da o kadar
iyi yakalarız. Düşmanı yok edecek
vurucu gücü o zaman daha etkili ya-
ratabiliriz.

Ne istediğini bilen insanlar güç-
lüdür. Biz emperyalizmin sömürü-
sünü bitirerek, oligarşiyi yerle bir et-
mek istiyoruz. Şehitlerimize verdi-
ğimiz devrim sözünü, düşmanı tanı-
yarak onu altedecek yöntemleri üre-
terek yapabiliriz.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

DÜŞMANI TANIYAN,
HEDEFİNİ BİLEN,

BUNA GÖRE ARAÇ VE
YÖNTEM ÜRETENDİR

Çayan Halk Cephesi yaptığı açıklamada “2 Kasım 2014
günü uyuşturucu satıcıları, Çağlayan Dere'de oturan
Halk Cephesi taraftarı Fatih Demirhan'ı sırtından vura-
rak ağır yaraladı. Vuran uyuşturucu satıcısının ismi
Müjdat Ovalı’dır” dedi. 

Ertesi gün Çağlayan’da Halk Cepheliler 3 Kasım'da çe-
teler tarafından sırtından vurulan Fatih Demirhan’ı sa-
hiplenmek, çete saldırısını teşhir etmek için yürüyüş dü-
zenledi. Çağlayan Dere bölgesinde başlayan yürüyüş “Çe-
teler Halka Hesap Verecek” pankartı arkasında sokak ara-
larından sloganlarla yüründü. Yıllardır devrimcilerin ey-
lem yapmadığı mahallede halk, devrimcileri camlardan al-
kışlarla, tilililerle karşıladı. Eylem sırasında çetelerin kal-
leşçe halka saldırdığı, kurşun sıktığı anlatıldı. Çetecilerin
bu kadar pervasız olduğuu ve saldırma gücünü AKP’den
aldığı vurgulandı. Kitle tepeye geldiğinde AKP’nin bek-

çileri TOMA ve akrep
denilen zırhlı araçlar-
la yolu kapatmıştı.
Düşman; yıllar sonra
Çağlayan’da devrim-
cilerin eylem yapma-
sına, eylemin coşku-
suna ve halkın sahip-
lenmesine tahammül
edemedi. AKP’nin
polisi, kitleye plastik
mermi ve gaz bombasıyla saldırdı. Bir Halk Cepheli ya-
kın mesafeden ayağına gaz bombası kapsülü isabet etmesi
sonucu yaralandı. “Çağlayan Cephe'dir Mücadeledir” slo-
ganlarının yankılandığı ve halkın Cepheliler'i sahiplendiği
eyleme 80 kişi katıldı. 
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Madenlerde, inşaatlarda, yollarda... denizlerde... her
yerde ölüyoruz. 

Üçer beşer değil artık onar-onar, yüzer-yüzer ölüyoruz.
İŞ CİNAYETLERİ TOPLU KATLİAMA DÖNÜŞMÜŞ-
TÜR!

Ölüm hep bize düşüyor. Dizi dizi sıralanmış tabutlarımızı
artık AKP faşizmi bile gizleyemiyor.

Karaman Ermenek’teki maden katliamına maruz kalan
işçilerin daha ölüsüne ya da dirisine ulaşılamadan başka
işçilerin ölüm haberleri arka arkaya geliyor. 

Madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde değil yollarda
da ölüyoruz. 

Toprak altında diri diri yanıyoruz, göçük altında kalıyoruz,
su içinde boğuluyoruz; inşaatlarda asansörlerde yere çakılıyor,
boşluğa düşüyoruz; üst üste bindirildiğimiz midibüs ve
kamyonetlerden kanlı bedenlerimiz yollara saçılıyor. 

NE KADAR SUSACAĞIZ?
Katil AKP, yalan ve demagojiden de vazgeçmiyor.

Patrona "iş güvenliği zorunluluğu getiriyoruz" adı altında
bizleri işsizliğe, açlığa mahkum ediyorlar; işsiz kalmayalım
diye sahip olduğumuz kırıntı düzeyindeki son haklardan da
vazgeçmeye zorlanıyoruz. İki yıl önce de "Güvenle Büyü
Türkiye" diye çıkardıkları iş yasasının amacı "iş sağlığı
ve güvenliğini arttırmak"tı. Çünkü Türkiye’deki iş cina-
yetlerinin oranı yüzde 12.3’e ulaşmıştı. Yasa çıktığından bu
yana geçen iki yıl içerisinde istihdam edilen işçilerin yüzde
17.2’si kaza riskine maruz kaldı. Yani her 100 işçiden 17’si
kaza geçirdi. 12 yıllık AKP iktidarı döneminde toplam ölen
işçi sayısı ise 14 bin 712'ye ulaştı. 

NE KADAR ÖLECEĞİZ? 
Katliam olunca AKP halkın öfkesini bastırmak için

elinden geleni yapıyor. Bakanıyla, milletvekiliyle seferber
oluyor. Polisi, jandarmayı yığıp önlemler alıyorlar.
Cinayetin işlendiği yere dışarıdan gelen işçileri sokmuyorlar.
Gazete ve TV'lere talimat verip nasıl haber yazacaklarını
söylüyorlar. AKP'li bakanlar cinayetin yaşandığı yere yı-
ğılıyor adeta çıkartma yapıyorlar. Sözde kurtarma çalışması
adı altında esasen hiçbir çalışma yapılmıyor. Yapılan her
şey “hükümet elinden gelen her şeyi yapıyor” görüntüsü
vererek halkın öfkesini yatıştırmak amaçlıdır. 

NE YAPACAĞIZ? 
Bu kadar işçi ölümlerini "takdiri ilahi", "bu işin fıt-

ratında var" diye savunan, meşru göstermeye, kaderimize
razı olmaya zorlayan cumhurbaşkanı, başbakanı ve ba-
kanlarıyla AKP iktidarının bugünkü söylemleri patronları
suçlayan işçileri destekleyen içeriktedir. Tam bir sahtekarlık
örneğidir yapılan. 

SAHTEKARLIĞA DAHA NE 
KADAR KATLANACAĞIZ? 

“Varsa so-
rumlular hesap
verecek” diyor
Başbakan Da-
vutoğlu. Hayır
onlar hesap
sormazlar. Çünkü ölümlerimizin baş sorumluları onlardır.
Onlar hesap soramazlar çünkü onlar hesap vermeleri ge-
rekenlerdir. 

YETER ARTIK DEMELİYİZ! 
HESAP SORMALIYIZ!
Katillerimiz belli; azgın sömürüsünün önünü düzleyen,

patronlarla el ele, bizzat kendisi pek çok maden işletmesinin
patronu olan AKP iktidarıdır. Katillerimiz, kapitalist
sömürü düzeninin savunucusu olarak AKP iktidarıdır. 

Klasik protesto eylemleri hiçbir sonuç almaz, ölümle-
rimizi durdurmaz. Sadece tepkiyi dile getirir. Artık yeter
diyorsak hesap sormalıyız. Her biçimde, her araçla, hızla... 

AKP, bakanlarıyla, milletvekilleri ile seferber olduğu
gibi biz de hemen seferber olmalıyız. 
İş cinayetlerine karşı çıkmak artık bir insanlık görevidir.

Kimseden talimat beklemeyelim. Talimatı vicdanlarımızdan,
feryat eden işçi analarından-babalarından-çocuklarından,
dul kalan eşlerinden alalım. Talimatı madenlerde, inşaat-
larda, tersanelerde, yollarda yakılan, saçılan ölü işçi be-
denlerinden alalım. 

İŞÇİLER, DİH'LİLER! 
İş cinayetlerinin artık toplu işçi katliamlarına dönüştüğü

bir süreçteyiz. İşçi alanı olarak başlıca görevimiz; işçi
sınıfının can güvenliği talebini örgütlü bir güce dönüştürmektir. 
İş cinayetleri karşısında işçiler öfkelidir. Ancak ne yapa-

caklarını bilememektedirler. Örgütsüzdürler. Görev bu
noktada bize düşüyor. Bir tek DİH'li cesaretle, inançla bir
fabrikayı, bir işyerini harekete geçirebilir. Hiçbir yerden
talimat beklememeliyiz. Talimatı katliam haberinin kendisi
vermektedir. 
İş cinayetlerini duyar duymaz hesap soran eylemler

örgütlemeliyiz. Eylemlerin, hesap sormanın biçimi, sınırı
yoktur. Sınır öfkemizin, kinimizin büyüklüğüdür. Bu
noktada zengin eylem biçimleri yaratmayı bilmeliyiz.
Zenginlik hayatın içinde ve hesap sorma isteğimizdedir. 
İş cinayetlerinde ölen biziz. Hesap soracak olan da

biz olmalıyız. 
Madenlerde göçük altındaki oğlunu bekleyen yaşlı bir

kadın madenden çıkartılan çamurlu suyun aktığı noktada
oğlu için gözyaşı döktü. Yaşlı kadının, avucuna çamurlu
suyu alarak, ‘Bu kara suda kuzumun kokusu var
mıdır? İçsem gelir mi?’ sözleriyle feryat etti. Analarımızın
feryatları isyanımız olacak. Hesap soran öfkemiz olacak.

İş Cinayeti Haberi Talimattır 
YETER DİYORUZ, HESABINI SORMALIYIZ!

‘Bu kara suda kuzumun kokusu var
mıdır? İçsem gelir mi?’ sözleriyle feryat
etti. Analarımızın feryatları isyanımız
olacak. Hesap soran öfkemiz olacak.
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Suçlu Yine Başkası, AKP Sütten Çıkmış Ak Kaşık mı? 

İŞÇİ KATİLİ AKP’DEN HESAP SORACAĞIZ! 
Hep biz ölüyoruz. 
Hep işçiler ölüyor. 
Artık işçi ölümleri birer-ikişer olmaktan çıktı toplu

ölümlere dönüştü. Vahşi kapitalizm denen şey budur. Daha
fazla kar etmek için işlemeyeceği cinayet yoktur. Katliamlar
devam ediyor çünkü katillerin koruyucusu bizzat AKP’dir. 
İşçi ölümleri ve bunun nasıl önleneceği ülkemizin de-

ğişmez gündemlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz
günlerde yaptığı bir açıklamada Çalışma Bakanı Faruk
Çelik, patronlara, kan parası verdiği için övgüler yağdırdı.
Soruyoruz bu anlayış iş cinayetlerini önleyebilir mi? 

Bakın son 1 haftanın ölümlerine, daha cesetlerimize ula-
şılmadan, daha kanımız kurumadan yeni ölümler yaşanıyor.
Madende, inşaatlarda, yollarda ölüyoruz onar yüzer... 

Karaman'ın Ermenek’te Has Şekerler Madencilik Li-
mited Şirketi'ne ait linyit kömür ocağında 18 işçi yerin
350 metre altında mahsur. İşçilerden umut kesildi. 

Ermenek’te cesetler çıkartılmadan 31 Ekim günü Isparta
Yalvaç'ta meydana gelen trafik kazasında 18 mevsimlik
işçi hayatını kaybetti. Aracın freninin patlamasına aşırı
yolcu almasının neden olduğu belirtiliyor. 

Ermenek’teki madenciler kurtarılmayı beklerken
Ereğli Hema Madencilik’in maden ocağında göçükte
kalan 2 Çinli işçi öldü. Zonguldak’ta ise boş vagonun
çarptığı bir maden işçisi hayatını kaybetti.  

3 Kasım tarihinde Kayseri’nin Bünyan ilçesinde tarım
işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı. 2 tarım işçisi öldü. 
İş cinayetlerinde dünyada ilk sırada olan Türkiye’de işçiler

ölmeye yolda başlıyor. Bu yılın ilk 9 ayında bin 414 işçi iş
cinayetlerinde ölürken 289 işçi ise işe giderken ya da işten
dönerken trafik kazalarında öldüler. 

Soygun, Sömürü, Güvencesizlik Arttıkça
Ölümlerimiz de Toplu Ölümlere Dönüştü 

Soma’daki madende 301 ölü, Torun Center inşaatında
düşen asansörde 10 ölü. Ermenek’teki kömür madeninde
suyun altında kalan 18 işçi. Isparta Yalvaç’ta tarım işçilerini
taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu 18 ölü... 

2014’ün ilk 9 ayında 1414 kişi iş cinayetlerinde can
verdi. Ölümlü “iş kazaları” açısından 2014 yılı en fazla
can kaybının yaşandığı yıl olmaya yakın.  

Neden bu ölümler? 
Denetimsizlik, iş cinayetlerinde en önemli faktörlerden.

İş cinayetlerinin artmasına karşın “denetimler son 10 yılda
yüzde 70 azaldı. 2005 yılında 27 bin teftiş yapılırken bu
rakam 2013’te 8 bine geriledi.” Kaçak işçilik, taşeronlaşma
iş güvenliği tedbirlerini ortadan kaldırırken ölümleri çoğ-
altıyor. 

Denetimi sağlayacak olan kim? 
İktidardır, devlettir. Bugün devletin tepesinde oturan

AKP’dir. Sözde yeni yasal düzenlemeler yapıldı. Müfettiş
azlığından kaynaklı denetim işi “iş sağlığı ve güvenliği
uzmanlarına” havale edildi. Ve bunların maaşları da pat-
ronlara ödettiriliyor. Kâğıt üstünde denetim mekanizması
varmış gibi gözükse de uygulamada yok. Bakın iş cinayet-
lerinin yaşandığı yerlere. Hepsinde denetim yapıldığı
söyleniyor. 

Açık ki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları AKP’nin iş ci-
nayetlerinin sorumluluğunu üzerinden atmasının basit aracı
olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor. 

Denetim yapmıyorlar. Çünkü denetim demek önlem
demektir. Önlem demek maliyetin yükselmesi karın azalması
demektir. Karın azalmasını istemiyorlar, ölümlerimizi isti-
yorlar. 

Bu düzen sömürü düzeni olduğu için, bu düzen zulüm
düzenine dönüşüyor. Madenler, yer altı, yer üstü zenginlik-
lerimiz emperyalist tekellere peşkeş çekildi. Bu yağma ve
talan özellikle 12 yıllık AKP iktidarı döneminde en üst
noktaya ulaştı. AKP iktidarı elbette sadece emperyalist te-
kellere çalışmadı, kendisi de bundan fazlaca yararlanmış
oldu. Emperyalist tekeller, tekelci patronlar, AKP yanlısı
patronlar kar hırsı ile sömürüyü arttırdılar. 

Cinayet gerçeği aşırı kar hırsının, sömürü düzeninin ve
bu düzenin sahibi emperyalist ve yerli tekellerin, AKP ikti-
darının cinayetlerimizin baş sorumlusu olduğunu ortaya
koyuyor. 

Patrona Kar, Teşvik 
İşçiye Katliam, Demagoji 

Ermenek’teki kömür madenindeki katliam sonrası cum-
hurbaşkanından başbakanına, bakanlarına AKP’liler madene
akın ettiler. Seferber oldular. Ancak seferberliklerinin amacı
işçilerin acılarını paylaşmak, can kaybını önlemek değildi. 

Ermenek, Isparta’da, Zonguldak’ta Bartın’da ölümleri-
mizin ardından söylediklerine bakın. Katillerimizi görürsünüz. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: 

Karaman Maden Ocağı
Karaman Maden Ocağında
Yakınlarını Yitiren KadınlarIsparta Mevsimlik İşçiler



-“İşçilerin kurtarılmaları için devletin tüm imkanlarının
seferber edilmiştir.” 

-“Soma'da yaşanan facianın ardından madenciler lehine
getirilen düzenlemeleri hazmedemeyen işverenler var.
Bunun bazı sıkıntılar doğuracağı belliydi." 

Başbakan A. Davutoğlu: 
-“İhmal varsa sorumlulardan hesap sorulacak”. 
-“Bütün işçilerime seslenmek istiyorum. ‘Neden şikayet

etmediniz’ dedim Ermenek’e gittiğimde. Şimdi yeni bir uy-
gulama başlatmayı düşünüyoruz iş kazaları ile ilgili. Hiçbir
yerde size angarya muamelesi yapılamaz. Bildirin ki bu
tür teşebbüslere kalkışanlara gereken yapılsın. Herhangi
bir işyerinde işçinin hakkı ihlal edilmişse doğrudan şikayet
edecekleri bir hat oluşturacağız. Anında o işyerini kapatırız.” 

-“Maden ocağı denetçilerinin maden patronlarıyla iç-
tikleri çay bile haramdır.” 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız: 
-"Bu bir sel gibi, bir deprem gibi bir şey olsa, doğal

afettir derdik. Kimse kusura bakmasın, bu doğal afet de-
ğildir. Suçlu kim, sorumluluk kimde, buna karar verecek
yargıdır." 

Çalışma Bakanı Faruk Çelik: 
“Herhangi bir yerde bir kaza meydana gelmiş ve orada

hukuki hakların dışında eğer vicdanlar dile geliyor yetime
sahip çıkılıyor, dula sahip çıkılıyor ailelere sahip çıkılma
gayreti varsa bu iyi bir durum –kan parası iyidir diyor bn.
Bunun olması gereken bir şey olduğu inancı içerisindeyiz.” 

Bakın şu açıklamalarına: Biri katlettiği işçileri parayla
satın almaya çalışan patronları övüyor. Diğeri sorumlu
kendi değilmiş gibi, iktidar kendi elinde değilmiş gibi
işçiye sorununa sahip çık diyor. Başka biri sanki bu iş ci-
nayetleri ilk kez oluyormuş gibi tüm önlemleri alacağız,
sorumlular hesap verecek diyor. 

Yalandır Söyledikleri Döktükleri Timsah 
Gözyaşı İçtikleri İşçilerin Kanıdır

Cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları ile AKP’liler nasıl
da seferber olmuşlar. Hepsinin dilinde “suçlular hesap ve-
recek” söylemleri. 

Başbakanlığı döneminde madenlerle ilgili tek yetkili,
yetki doğrudan başbakanlığa aitti. Yani Tayyip Erdoğan’a
aitti. Madencilik faaliyetlerine ilişkin tüm bilgileri toplayan
ve tüm izinleri veren bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığı’dır. Çalışma Bakanı F. Çelik neredeyse yıllardır o
koltukta. İşçilerin kanı üzerinde utanmadan oturmaya
devam ediyor. 

Tayyip, Davutoğlu, Çelik, Yıldız... YALAN SÖYLÜ-
YORSUNUZ! İşçiyi aptal yerine koymayın. Siz her şeyi
çok iyi biliyorsunuz. Hırsızlığı, soymayı, katletmeyi, vatanı
satmayı... Siz bu işin ustasısınız. Devleti yöneten sizsiniz.
Önlemi alacak olan da siz değil misiniz? Sorumluluğu
üzerinizden atamazsınız, işçiye yükleyemezsiniz. Birinci
dereceden suçlu sizsiniz. 

Ölümler olmadan önce yokturlar. Ölümler olunca da
koşa koşa giderler; suçlarını gizlemektir yaptıkları, suçun
üzerini örtmektir, halkın tepkisini yatıştırmaktır amaç… 

Hemen hepsi adeta çıkarma yaparlar. Seferber olurlar.
Ne için ne zaman? Ölümlerimiz olduğunda. Öfkemiz arttı-
ğında. Yeter artık bu ölümler dediğimizde. 

Cumhurbaşkanı ve başbakan Ermenek’teki madene ge-
lerek incelemelerde bulundular. Halkın ve işçilerin başbakan
ve cumhurbaşkanından uzak tutulduğu dikkat çekti. Halkın
tepkisinden korkuyorlar. Soma’da yaşadıklarını yaşamak
istemiyorlar. 

Ermenek'te 18 işçinin madende mahsur kaldığı bölgede
gazetecilerin çalışmaları engelleniyor. Madenci ailelerinin
gazete ve TV kanallarıyla görüşmemeleri için geniş güvenlik
önlemleri alındı. Gerçekleri duymayın, görmeyin, yazmayın
diyorlar. 

Dayanışma için Ermenek’e gelen Devrimci İşçi Hare-
keti’nin de olduğu Halk Cepheliler Valilik kararıyla Kara-
man’a sokulmadılar, girişler engellendi. 

Bu ay maaş alamadıkları için Soma'dan Ankara'ya yü-
rümek üzere yola çıkan ancak Karaman'da meydana gelen
maden kazası sebebiyle Ermenek'e gitmek isteyen maden-
cilerin bulunduğu otobüsler, Uşak'ta polis tarafından dur-
duruldu.  

Dayanışmada bulunmayın, acıları paylaşmayın, tepki
göstermeyin diyorlar. 

Uzun süredir umutla haber bekleyen vatandaşlar, ocağa
gelerek maden girişinde toplandı. Polisler ve jandarma da
buraya gelen ailelere müdahale etti. Toplanmayın, hiçbir
şey olmamış gibi davranın diyorlar. 

Öldüğümüzle kalmayacağız. Adalet yoksa, önlem yoksa,
hukuk yoksa, hak yoksa SORULACAK HESABIMIZ
OLACAK. 

Torunlar Center’de çalışan
10 işçi, inşaat asansöründen yere
çakılarak öldü. Yaşanan katlia-
mın sorumlusu Torunlar Center
sahipleri aklandı. Adalet ancak
halkın eliyle sağlanabilir. Bu bi-
linçle hareket eden devrimci iş-
çiler, patronların yargı tarafından

aklanmasını cevapsız bırakmıyor.
28 Ekim’de İstanbul'da, işçilerin
kullandığı ve fabrikaların yoğun
olduğu Hadımköy yolu üzerin-
deki bir üst geçide “Torunlar
İnşaatta Katleden Patronlar ve
Devlettir. Hesabını Soracağız”
pankartı astı.

Katliamlarınızı Bir Bir Suratınıza
Vuracağız! Asla Unutmayacağız!

Yürüyüş
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Soma’da yüzer yüzer öldük, sokak
ortasında üst mercilerden tokat yedik...
Soma’da ölülerimiz çıkmadan ailele-
rimiz gözaltına alındı. İkinci haftasına
girdi (28 Ekim 2014) Karaman Erme-
nek’teki Has Şekerler Madencilik Li-
mited Şirketi'ne ait linyit kömür ocağında
18 işçi yerin 350 metre altında yeraltı
sularının ocağı basması sonucu halen
kandilerine ulaşılamadı. 

Madenciler nasıl güneşe hasretse
ailelerimiz de dayanışmaya mücade-
leye hasret bırakıldı. Ama artık mü-
cadeleyi körükleyecek bir derneğimiz
ve madenci arkadaşlarını yalnız bı-
rakmayan işçiler var. Kınık’tan yola
çıkan Maden İşçileriyle Dayanışma
ve Mücadele Derneğini kuran işçiler,
arama kurtarma ekibinden çok polis
ve jandarmanın beklediği Ermenek’te
yaşadıklarını Yürüyüş’e anlattı.

Yürüyüş: Öncelikle kendinizi
tanıtır mısınız? 

G ö k h a n
Ayaydın: Ben
Gökhan Ayaydın.
Yaklaşık 9 yıldır
maden işçisiyim.
Yani İzmir Kı-
nık’ta bir derne-
ğimiz var... Soma
faciasından sonra
Kınık’ta Maden
İşçileriyle Daya-

nışma ve Mücadele Derneğimizi açtık.
Derneğimiz adına Karaman’a gidelim
görelim, ne gibi çalışmalarla, nasıl bir
durumda can vermişler arkadaşlarımız.
Yahut da kurtarma çalışmaları oluyor
mu olmuyor mu, aileler ne durumda,
nasıl yardımcı oluruz diye gittik. 

Yürüyüş: Ciddi anlamda en-
gelleme vardı yol boyunca, hem
basına, hem Halk Cephesi’ne yö-
nelik engellemeler oldu. Siz nasıl
girdiniz maden bölgesine? 

Gökhan Ayaydın: Biz de maden
işçisi olduğumuz için girebildik. Kaza
gününden iki gün sonra ordaydık. Sa-
baha karşı saat 04.30’da... Gittiğimizde
insanlar perişan durumdaydı... Sivil
toplum örgütleri, çadır filan yoktu...
Bir Kızılay vardı. Onda da zaten bir
yemek çadırı kurmuşlar, bir de bayanlar
yatıyordu çadırın birinde...  İnsanlar
tamamen dışarıdaydı, soğukta yatı-
yorlardı... Sabah açılmaya başladı.
Saat 09.00 sıralarında bakanlar gel-
meye başladı... Polisler, güvenlikler,
barikatlar arttırıldı. Gazetecileri pek
yaklaştırmıyorlardı. İlk girdiğimizde
kimse yoktu. Hani bakanlar filan gel-
meye başlayınca, güvenlikler çoğalınca
fotoğraf çekerken bizi de sıkıştırmaya
başladılar. Belli bir süreden sonra çı-
kardılar... Madenin kendi içinde su
çektirme çalışması ve yahut bir tah-
kimat çalışması yoktu. 

Yürüyüş: Arama kurtarma ça-
lışmaları nasıl yapılıyordu?  Gö-
ründüğü kadarıyla madende çok
ilkel koşullarda çalışmalar yapı-
lıyor. Bir madenci olarak orayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gökhan Ayaydın: Zaten çağımızın
madenleri gibi değil. İlkel yöntemlerle
kömür alınıyor... Vagon sistemiyle...
Düşük maliyet, çok işçilik, düşük ma-
liyet, yüksek kazanç... Amaç burada
tamamen bu... Gittiğimizde onu gördük.
Artı söyleşimin ilk başında söylediğim
gibi iki gün sonra ordaydık. İki gün
sonra orada olmamıza rağmen ağaç
tahkimat filan kesinlikle yoktu orada...
Göçük olmuş, 15 metre su çektirdikten
sonra 16. metrenin göçük olduğu fark
edildi ama ağaç tahkimat yoktu. Ağaç
tahkimat olmadığı için herhangi bir
kavalama ya da direk filan da kurula-
madığı için yaklaşık bir gün beklendi
ağaç tahkimatın gelmesi...

Yürüyüş: Peki normalde ma-
dende olması gereken, stoklanması
gereken bir şey değil mi bu?

Gökhan Ayaydın: Yani zaten ağaç
tahkimat üzerine çalışan bir ocak...
Yani ağaç tahkimat olmaması çok il-
ginçti... Diğer günleri bilemediğim için
kendi kendime düşünüyorum... Acaba
aşağılarda hiç mi tahkimat yok? Daha
önce ne kullanıyorlardı? Bunlar merak
konusu. Yani bir şey diyemeyeceğim.
Kısacası ağaç tahkimat yoktu, bir gün
sonra traktörle getirdiler... Artık diğer
madenlerden mi getirdiler  nasıl getir-
diler bilemeyeceğim... 

Yürüyüş: Peki Taner Yıldız gel-
diğinde nasıldı durum? Herhangi
bir çalışma başladı mı? Bir de
çalışmayı yapanlar zaten yine ma-
den işçileriydi değil mi? 

Gökhan Ayaydın: Çalışmayı ya-
panlar oranın kendi madenlerinden,
bir de Soma’dan İmbat Madencilik
vardı 10 kişilik grup halinde. Çalışmayı
yapanlar kendi madenlerinden. Diğer
sivil toplum örgütlerinden de birileri
vardı... Onlar da insanlara teselli ve-
riyor. Taner Yıldız geldiğinde insanlar
sitemlerini dile getirdi. Dediler işte
“ağaç yok, iki gün geçmesine rağmen
daha pompalarımız yok... Suyu ne-
den çektiremiyoruz”

Bunu böyle sitemle dile getirince
basını komple çıkardılar bu sefer.
Taner Yıldız basınsız bir konuşma
yaptı... “Siz bizden daha iyi bilemez-
siniz. Biz biliyoruz bu işi. Biz bu işin
güvenliğini okuduk. Biz biliyoruz bu
işi. Siz ne zaman, nereye, ne yapaca-
ğımızı bilemezsiniz” gibi konuşmalar
sergiledi tavırlı bir şekilde... Ondan
sonra zaten insanları bir şekilde sus-
turdu. Oradan bir işçi “bu kadar gü-
venliği biliyorsunuz da, siz yerin
altında ne kadar kömürün olduğunu

Gökhan Ayaydın
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Soma’dan Sonra Ermenek’te de Maden Katliamı...

Kalmadı Artık, 
Daha Sabrımız Yok!



hiç yer altına girmeden biliyorsunuz
da, bu suyu neden tahmin edeme-
diniz?” dedi... Taner Yıldız sert söy-
lemlerle ithamlarla bastırdı insanları.
Baya bir atışmalar oldu.

Yürüyüş: Oradaki madende git-
tiniz gördünüz, aileler acılı bekli-
yorlar. Peki oradaki işçilerin çıkma
şansı var mı? Yaşam odaları olsa
kurtulurlardı deniliyor. Oranın
betona dönüşebileceği söyleniyor. 

Gökhan Ayaydın: Şimdi betona
dönüşüyor dememizin sebebi yeraltında
bir kil ve şılan dediğimiz kömür par-
çacıkları suyun akışıyla beraber ka-
rıştığı zaman donma özelliği var.. Ama
yer üstüne kadar su dolmuş zaten...

Yaşam odalarını siz görmediğiniz
için bilemiyorsunuz, ben de biraz  an-
latmakta güçlük çekiyorum. Kömürü
öyle bir sistemle alıyorlar ki bırakın
yaşam odasını teknolojiyle hiçbir ala-
kası yok. Sadece bir vagon...

Ben küçükken çizgi filmlerde gö-
rüyordum böyle madenleri... Ben ken-
dim 9 yıllık madenciyim, böyle bir
maden görmedim. Tek bir motorla va-
gonu yukarı aşağı çekme sistemiyle
çalışıyor... Madenin aylık maliyeti
250-300 TL elektrik parasıdır. İnsan-
ların oradan çıkması imkansız ki yaşam
odasından bahsediliyor. O teknolojinin
orada olması imkansız.

Yürüyüş: Peki siz de sonuçta So-
ma’dan gelmiştiniz. Soma madenle-
rinde çalışan bir işçi olarak gelmiş-
tiniz. Oradaki ailelerin size tepkisi,
size bakışları nasıldı? Sizinle karşı-
laşmaları nasıl bir etki yarattı? 

Gökhan Ayaydın: Biz belirttik
orada Soma’dan geldik, sizin için bu-
radayız, sizin için ne yapabiliriz diye.
Bize “Sizin daha önceki acılarınızı
biz biliyorduk. Siz buraya gelmiştiniz.
Ama değişeceğini zannetmiyorum
bu Türkiye’nin. Bu dağların komple

altlarını yediler. Bu dağlar komple
bizim ömrümüzü yedi” dediler. 

Koskoca dağı yediler diye halk si-
temli. Ama sitemli olsalar bile halk
çalışmaya muhtaç. Çalışmaya muhtaç
kesimleri kullanıyorlar. Bence oranın
felaketi Soma’dan daha kötü. Artı dev-
letle işçi arasında kapatmaya çalışıyorlar.
Faşist sistem orada da ön planda.

Aileler çok gariban, onları baskıyla
bastıracaklar... Soma’da az da olsa di-
renen işçiler vardı, burada temelli ka-
patacaklar. Çünkü bizi dışarıdan gelen,
aydınlatan, arkadaşlar olmuştu.  En
azından bizi bilgilendiriyorlardı. Bunlar
onu da engelliyorlar. Kimseyi, hiçbir
Allahın kulunu içeri sokmuyorlar.
Kimsenin girmesine izin verilmiyor. 

Yürüyüş: Peki siz nasıl girdiniz
bu kadar sıkı denetimin olduğu
bu madene?

Volkan Çetin: Biz sabaha karşı
3.00-4.00 civarı orada olduk. Tabii ma-
den işçisiyiz, bu kimliğimizi kullanarak
Soma’dan yardıma geldik,
ihtiyaçları vardı diye. Böyle
girdik içeri. Normalde dı-
şarıdan kimseyi sokmuyor-
lar, sadece bürokrat ve gü-
venlik güçleri var. Onun
dışında da aileler var. Aileler
de birbirine yakınlığı olan,
akraba aileler. Mesela sabah
ilk karşılaştığımız adamın
iki oğlu içeride. Battaniyeye
sarınmış sabaha karşı üzerine kırağı
yağmış... Orada yatıyor, onları bekliyor...
Sahip çıkan yok, ne ailelere sahip çı-
kıyorlar, ne de madende kalan işçilere...
Aşağıdaki işçileri çıkarmak için de
doğru düzgün, koordineli bir çalışma
yok. Oradan yer altından çıkan bir işçi
“ağaç malzeme lazım kurtarma ekibi
için” diye bas bas bağırıyor. Bakan
Faruk Çelik vardı o anda, Faruk Çelik’e
“Bakanım insan canı mı önemli mal-
zeme mi? Malzeme yok biz bu adam-

ları nasıl çıkaracağız?” diye tepkisini
ortaya koydu. 3 dakika sonra adamın
koluna girdi 3-5 kişi, arabaya aldı, gö-
türdü... Nereye götürdüler kim biliyor!..
Sabah 4’ten akşam 7’ye kadar mey-
dandaydık biz, o adamın yüzünü bir
daha görmedik. Nereye götürdüler ada-
mı, nasıl susturdular... Ufak tefek di-
renmeye çalışan insanları da çok çabuk
bastırıyorlar. Çünkü, destek yok onlara
hiçbir şekilde, içeri de almıyorlar...
Kötü yani, çok kötü durum...

Yürüyüş: Peki ailelerin tepkisi
nasıl oldu sizi görünce? Sizlerin
Soma’dan geldiğinizi öğrenince
nasıl yaklaştılar?

Volkan Çetin: Biz sabaha karşı
oraya vardığımızda aileler çadırın için-
de oturuyorlardı. Bizi görünce sevin-
diler tabii, kendilerine durumu anlattık.
Halkın Hukuk Bürosu’nu avukatları-
mızı anlattık. Hiçbir şekilde kanmayın,
dedik. Yani bizim başımızdan geçenleri
onlara da anlattık. “Sizin üç beş kuruş

cebinize sıkıştırıp kan-
dırmak isteyecekler, hiç-
bir şekilde inanmayın”
diye insanlara anlattık ama
bilmiyorum. Geleni gideni
de engelledikleri için in-
sanların durumu biraz umut
kırıcıydı. Sonuçta bilinçsiz
insanlar, biz de öyleydik...

Yürüyüş: Sizin eklemek istedi-
ğiniz bir şey var mı? Bize, okur-
larımıza vermek istediğiniz bir
mesaj var mı?

Volkan Çetin: Gitsinler, o insan-
lara sahip çıksınlar. Bir şekilde ulaşa-
bilen insanlar gitsinler, insanlar çıksın.
Yoksa insanlar çok bilgisiz, çok çabuk
kandıracak o insanları devlet... Yine
yazık olacak o insanlara, Soma’da
çok insanı kandırdılar, bunları da kan-
dırmasınlar.

Volkan Çetin
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Karaman’da maden ocağında
yaşam savaşı veren işçiler için
Halk Cepheliler yola çıktılar.
Madencilerin ocakta sular altında
kaldığı haberini alır almaz Şişli
Cevahir AVM önünde oturma
eylemi başlatan Halk Cephesi
29 Ekim günü oturma eylemini
sonlandırdı. Soğuğa aldırmadan
24 saat oturan Halk Cepheliler
yine yağmur altında eylemlerini
sonlandırdılar. 29 Ekim akşamı
yaklaşık 30 kişi  “Soma-Karaman
Kaza Değil Katliam! Hesabını
Soracağız!” yazılı pankart arka-
sında sloganlarla eylemi başlat-
tılar.

Sloganların ardından Halk
Cepheliler “Cesetlerin üzerine
rezidanslar dikenlerden, maden
ocaklarını işçilere mezar eden-
lerden hesap sormak için Kara-

man’a gidiyoruz” dedi Halk
Cepheliler. Bu çağrının ar-
dından okunan basın met-
ninde Enerji Bakanı Taner
Yıldız’ın yine olay yerine
giderek şov yaptığını ve şir-
ketler değişse de şirket tem-
silcilerinin aynı yüzsüz açık-
lamaları yaptığını anlattılar.
Açıklamanın ardından eylem

sonlandırıldı ve araçların kalka-
cağı Okmeydanı’na doğru yola
çıkıldı.

Okmeydanı’nda saat 22.00’da
Sibel Yalçın Parkı’ndan Anadolu
Kahvesi’ne doğru sloganlarla
ilerleyen Halk Cepheliler basın
açıklamalarını burada tekrar oku-
dular ve araca binerek Karaman’a
doğru yola çıktılar.

Karaman’a giden Halk Cep-
heliler’in Konya Kula ilçesi gi-
rişinde yolları Jandarma ile ka-
patılarak madencilerle dayanış-
maları engellenmeye çalışıldı.
Sabah 07.00’den beri yoğun jan-
darma kuvvetine karşı oturma
eylemi yapan Halk Cepheliler
kendilerine uygulanan bu keyfi
yasağı eylemleriyle teşhir etti ve
tüm halkı direnişe davet etti.

Karaman'a gitmek için İstanbul’dan 29 Ekim'de yola
çıkan Halk Cepheliler sabah saatlerinde, Karaman'a 150
km kala jandarma tarafından durduruldu ve kimlik
kontrolü yapıldı. Valilikten gelen yazılı açıklamada Ka-
raman'a girişlerin kapatıldığı, kimsenin alınmadığı söy-
leniyordu fakat aracı durdurulan sadece Halk Cepheli-
lerdi.

Engellemeyle ilgili İstanbul Şişli Cevahir AVM önünde
başlayan oturma eyleminde “Halktan Neyi Gizlediğinizi
Açıklayın! Karaman’a Giden Yolları Açın-Halk Cephesi”
pankartı açılarak eylem yapıldı. 31 Ekim’de yapılan
açıklamada “İşçileri Katleden AKP, şimdi de gerçeklerin
açığa çıkmasını ve dayanışmayı engellemeye çalışıyor.
Karaman’a girmeden, işçilerle ve aileleri ile dayanışma
ziyareti gerçekleştirilmeden geri dönmeyeceğiz. Katillerden
hesap sorulana kadar susmayacağız” denilen açıklamada
halktan neyin saklandığının açıklanması istendi. Açıklama
“Karaman’a giden yolları açın, sabrımızı sınamayın”
sözleri ile sona erdi. Açıklamanın ardından oturma eylemi
başladı. Halktan insanlar da oturma eylemi boyunca

desteğe geldiler. Kimisi ihtiyaçlara yardımcı oldu, kimi
Karaman ile ilgili bilgi sordu. Kimisi elinde tatlı ile
geldi. Kimisi “düzenli olarak desteğe geleceğiz” diyerek
ayrıldı. Halk Cepheliler, halka işçilere destek ve dayanışma
çağrısı yaptı. BELTAŞ işçileri de desteğe gelenler ara-
sındaydı. Akşam Karaman’a giden heyetin farklı yollardan
maden bölgesine ulaştığı bilgisinin gelmesi ile oturma
eylemi sonlandırıldı.

Kıraç Kuruçeşme Mahallesi’nde, 31
Ekim’de Hasan Ferit Gedik sinevizyon gös-
terimi ve Nuray Gedik ile söyleşi yapıldı.
Söyleşiye Hasan Ferit’in mücadelesini anlatan
kısa konuşma ile başlandı. Ardından Hasan
Ferit’i anlatan sinevizyon gösterimi izlendi.
Anne Nuray Gedik; mahkeme sürecini özetledi
“ Allahu Ekber diyerek devlet destekli uyuş-
turucu çeteleri avukatlara, bizlere saldırdı.
Son duruşmada ise hakim mahkemenin gü-
venliğinin sağlanamadığı bahanesiyle mah-
kemenin Silivri’de ya da başka bir şehirde
görülmesi kararı için duruşmayı erteledi.
Bizler de mahkemenin İstanbul’dan başka
bir şehre kaçırılarak unutturulmaya çalışmasına
karşı adliyenin önünden Kartal Meydanı’na
yürüyüş yaparak 19 Kasım’da görülecek du-
ruşmaya kadar oturma eylemi yapma kararı
aldık. 19 Ekim’den itibaren de dönüşümlü
açlık grevine başladık” dedi.

Madende Mahsur Kalan İşçilerin Aileleriyle
Dayanışma İçin Giden Halk Cephelilere Engelleme!

Ocaklarda AKP Boğulacak! Devlet, Bizi Adaletsiz
Bırakmak İstiyor!

Madende Mahsur Kalan İşçilerin Aileleriyle
Dayanışma İçin Giden Halk Cephelilere Engelleme!
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Ermenek’teki maden ocağından
hala çıkarılamayan 18 işçi için Türki-
ye’nin birçok ilinde eylem yapan Halk
Cepheliler AKP iktidarından hesap so-
racaklarını belirttiler.

İSTANBUL 
Gazi: Halk Cepheliler Karaman’da

göçük altında bırakılan 18 işçi için
protesto yürüyüşü düzenledi. 29 Ekim
akşamı gerçekleşen eyleme yaklaşık
300 kişi katıldı. Yapılan açıklamada
“Aylar önce Soma’da 307 işçiyi kat-
leden AKP hükümeti bugün de Kara-
man, Ermenek’te 18 işçiyi diri, diri
toprağa gömdü. AKP hükümeti bu so-
rumsuzluğun hesabını misliyle öde-
yecektir” denildi.

Bağcılar: 29 Ekim günü, Karaman
Ermenek’te mahsur kalan 18 maden
işçisi için yürüyüş yapıldı. Karanfiller
Kültür Merkezi önünden başlanarak
Yenimahalle Mahallesi  sokaklarında
dolaşıldı ve yürüyüş yoluna çıkıldı.
Maden işçilerine destek sloganlarının
atıldığı eylem Barbaros Fırını’nın
önünde yapılan açıklamayla son buldu.
Eyleme 25 kişi katıldı.

Gülsuyu-Gülensu: Halk Cepheli-
ler; Has Şekerler firmasına ait maden
ocağında yaşananların kader değil kat-
liam olduğunu haykırmak için oturma
eylemi ve yürüyüş gerçekleştirdi. 29
Ekim akşamı Hasan Ferit Gedik (Hey-
kel) Meydanı’nda bir saatlik oturma
eylemi yapıldıktan sonra meydanda

ateş yakılarak sloganlar atıldı ve marş-
lar-türküler söylendi. Oturma eylemine
20 kişi katıldı.

30 Ekim akşamı ise Gülensu Son
Durak’ta toplanan Halk Cepheliler Hasan
Ferit Gedik (heykel) meydanına kadar
yürüdü. Meydanda açıklama okunduktan
sonra sloganlarla eylem sona erdirildi.
Yürüyüşe 30 kişi katıldı.

İZMİR: Konak Kemeraltı giri-
şinde Halk Cepheliler mahsur kalan
maden işçileri için eylem yaptı. 29
Ekim günü yapılan yapılan açıklamada
yaşananların açık bir katliam olduğu
belirtildi. Hesap sorulana kadar mü-
cadelenin sürdürüleceğinin ifade edil-
diği eylem alkış ve sloganlarla sona
erdi. Eyleme 20 kişi katıldı.

ANTALYA: 30 Ekim’de Kış-
lahan Meydanı’nda yapılan eylemle
Karaman-Ermenek’te yaşanan maden
faciası protesto edildi. 17 kişinin ka-
tıldığı eylemde yapılan açıklamada
aradan uzunca bir zaman geçmiş ol-
masına rağmen hala işçilere ulaşıla-
madığı belirtilerek; “önlem alınsaydı
böyle olmazdı. Anaların, babaların,
kardeşlerin, çocukların gözyaşlarının,
acılarının hesabını soracağız” dediler.

MUĞLA: Dev-Genç'liler Ka-
raman Ermenek'te katil AKP tarafından
toprağın altına gömülen 18 işçinin he-
sabını sormak için Sınırsızlık Meyda-
nı'nda eylem yaptı. Basına yapılan
açıklama yapıldıktan sonra oturma ey-
lemine başlayan DEV-GENÇ’lilere
çevredeki halk da destek verdi. 30
Eylül’de gerçekleşen eyleme 21 kişi
katıldı.

KOCAELİ: Dev-Genç’liler 29
Ekim’de Karaman'da maden işçilerinin
çalıştığı kömür madeninde meydana
gelen su baskınında 18 işçinin mahsur
kalmasıyla ilgili Sabri Yalım Parkı’nda
eylem yaptı. Yapılan açıklamada "Ça-
lışma yaşamını halka, işçiye göre değil;
kar ve tekellerin çıkarlarına göre dü-
zenleyen işbirlikçi AKP’dir. Hepiniz
er ya da geç bu halka hesap verecek-
siniz” denildi.

TRAKYA: Trakya Halk Cephesi
ise Soma’da 307 madencinin diri diri
toprağa gömüldüğünü, Torunlar İnşa-
at’ta 10 işçinin 32. kattan yere çakıl-
dığını belirterek bu ölümlerin ecel
değil cinayet olduğunu söyledi. “Faşist
AKP iktidarı işçileri, emekçileri birer
birer, onar onar katlediyor. Bu yağma,
sömürü düzeni işçilerin, emekçilerin,
tüm halkın dökülen kanı çalınan emeği
üzerinden sürüyor. Onlar sefahat içinde
yaşarken milyonlar sefalet, açlık, yoksul
içinde yaşamaya çalışıyor.” diyen Trak-
ya Halk Cephesi hesap soracağını be-
lirtti.

ADANA:Adana İnönü Parkı’nda
Halk Cepheliler 1 Kasım’da Soma,
Karaman ve Isparta’daki işçi katliam-
larına yönelik basın açıklaması yapıldı.
Yapılan açıklamada; madencilerin orada
katledenin AKP olduğu, gözünü kar
hırsı bürümüş patronların katletmeye
devam edeceği, ölen işçilerin onlar
için bir şey ifade etmediği ancak bir-
leşerek katledilen işçilerin hesabının
sorulacağı dile getirildi. Hesap soran
sloganların atıldığı eyleme 18 kişi ka-
tıldı.

Maden İşçilerinin
Katili İşbirlikçi AKP

İktidarıdır
Sanat Meclisi 01-02 Kasım tarih-

lerinde yapılacak olan 2. Sanat Bu-
luşması’nın hazırlıkları sürerken sa-
natçılar ellerinde festival broşürleriyle
31 Ekim'de Galatasaray Lisesi önünde
buluştular. Bir saat boyunca insanlara
festivalin tanıtımı ve çağrısı yapıldı.
Yoğun yağmur altında yapılan tanıtı-
mın ardından Karaman Ermenek'te
göçük altında kalan ve hala ulaşıla-
mayan işçiler için eylem yapıldı. Ti-
yatrocular ellerinde taşıdıkları rakam-
larla son 12 yılda iş cinayetlerinde
ölen işçi sayısı olan 14.712'ye vurgu
yaptılar. Bunların bir sayı olmadığı
insan olduğu, Soma'dan Torunlar'a,
Ermenek'e hayatını kaybeden işçiler
olduğu söylendi.  

ADANA

İZMİR

Yüreğimiz ve Öfkemiz Ermenek İşçilerinin Yanında!          

Hesap Soracağız!



Terör ve yalanlarla saldırıyor,
terör ve yalanlarla yönetmek, sömürü
düzenlerinin ömrünü uzatmak isti-
yorlar. Ve biz, Bedreddinlerden bu
yana hakikat savaşçıyız. 

Yalanlarla, baskı ve sansürle giz-
liyorlar işbirlikçiliklerini. Ve biz, Ali-
şan'ca parçalayıp atıyoruz yalan per-
desini. Ortaya çıkarıyoruz vatanın
ve halkın baş düşmanı ABD'yi ve
işbirlikçilerini. Hakikat savaşçısı ol-
mak serden geçmektir, Bedreddin-
lerden bu yana. Öyle olduğu için biz
vatanımız ve halkımız için can feda
derken, emperyalizm başımıza ödül
koyuyor.

Yalanlar yalnızca bir perde ya da
maske değildir. Halkın kanı ve eme-
ğiyle kurdukları saltanatları, safahat
düzenleri yıkılmasın, bozulmasın
diye yalanlarla halkın bilincini ze-
hirliyorlar. Okulları, medyaları, si-
nemaları açıktan ya da gizli-sinsi
halkın bilincini ele geçirmenin araçları
olarak aralıksız çalışıyorlar. Gerçe-
ği-hakikati aramak suç, günah, en
hafifinden uzak durulması gereken
tehlike haline getirilmek isteniyor.

Yine en büyük, en pervasız ya-
lanları vatan üzerinedir. İşbirlikçiler
vatanı karış karış, parsel parsel sa-
tanlar türlü yalan ve demagojilerle
en has vatanseverler olarak gösterilir.
Faşistlerin dillerinden vatan millet
ellerinden bayrak düşmez olur. Kat-
liam da yapılsa, işkence de yapılsa
bu ülkede "her şey vatan için"dir.

Gerçeği hakikat savaşçıları gös-

terirler. 'Gerçek' devrimcidir, kılıçtan
keskindir. Hiçbir güç onu yok edemez,
susturamaz, yola getiremez, teslim
alamaz. ÇUHADAR olup yıkar ya-
lanlarını başlarına. Gerçeğin ve ada-
letin sesini duyurur dosta da baş düş-
mana da.

Ülkemizin her yanı emperyalist
üs, her yanı emperyalist şirketlerle
dolu. Ve savaşımız önce "gerçek ile
yalanın" savaşı olarak şekilleniyor.
Gerçeğin savaşı verilmeden hayatı
ve halkı aydınlatmak mümkün ol-
muyor. Savaşını verdiğimiz ilk gerçek,
vatan ve halk gerçekliğimizdir.

Yüzyıllar, binyıllar boyu halk
özüne, vatanına yabancılaştırılmak,
teslim alınmak, köleleştirilmek is-
tendi. İşte gerçek budur. Özüne, va-
tanına, emeğine yabancılaşmanın
gözleri emperyalist üsleri de görse
emperyalist şirketleri de görse eli
uzanmaz bir taşa, sopaya, kılıcına,
silahına. Daha da kötüsü düşmana
uyup saldırır kendi özüne, kendi ev-
ladına.

Hakikat savaşçısı; vatan ve halk
sevgisinin, halkın özünün, değerle-
rinin taşıyıcısıdır. O'nun olduğu yerde
vatan hainleri-halk düşmanları ka-
çacak delik arar, yine de kurtulamazlar
hakikat savaşçısının elinden. O, Ferhat
olup gerçeğin en güçlü, en değerli
olanını, umudu kuşanıp çıkar karşı-
larına. Ve Muharrem olup en güven-
likli karargahlarında yapışır yakala-
rına. Roketi ve kanı ile uyandırır

halkın özünü.

Terör ve yalandan başka çaresi
kalmayanlar aciz ve korkaktırlar. Her
şeyi ters yüz edince, büyük yalanları
ortalığa salınca bu devran hep böyle
sürecek sanırlar. Çıkarlarına doku-
nanlara "vatan haini" damgasını
vurunca her şey bitecek sanırlar.
Oysa hakikat savaşçılarının çeliği su
ile değil kan ile sertleştirilmiş, eğil-
mez-kırılmaz olmuştur. Öyle bir ta-
rihin dersleriyle ustalaşmıştır, hiçbir
güç onu durduramaz. Ne katliamlar
ne zulmün, işkencenin binbir türü,
ne de tecrit vatan ve halk sevgisi ile
kuşanmış hakikat savaşcısının yürü-
yüşünü engelleyebilir. Onun her adı-
mı, onun her sözü hakikatin yani
umudun karışmasıdır hayata. O, geç-
tiği her yerde yalanları temizleyip
umut tohumları saçar vatana. Bilir
ve inanır ki halk umut tohumlarını
mutlaka yeşertecek, vatanı bir ucun-
dan bir ucuna umutla donatacaktır.

Hakikat savaşçıları her zaman
olacak, hakikat savaşçılarını çoğal-
tacağız. Çünkü vatanımızı ve halkı-
mızı seviyoruz. Emperyalistler, vatan
hainleri öyle rahat rahat at koştura-
mayacaklar bu meydanda. Her gün,
her an yalanlarını yıkarak halkımıza
ulaşacak ve cengimizi büyüteceğiz.
İdeolojimizle, kültürümüzle, der-
gimizle, kitaplarımızla, Alişan-
lar’ımız ve Muharremler’imizle
savaşacak ve bu ülkede hakikat
düzenini kuracağız.

HHalk ve Vatan Sevgisi 

HAKİKAT SAVAŞÇISI 

OLMAK DEMEKTİR

BU HALK BU VATAN BİZİM
KAHROLSUN EMPERYALİZM
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AKP’nin Osmanlı saltana-
tına olan öykünmesini hepimiz
biliyoruz. Saraylara olan düş-
künlük de yeni değil elbette.
Dolmabahçe’de ki çalışma ofi-
sini zimmetlerken demek hala
biraz mahcubiyet taşıyormuş. 
İktidar sahipleri ve sömü-

rücüler tarihin her döneminde
güçlerini göstermek için büyük
ihtişamlı yapılar inşa etmiş ve
bu yapılarda yaşamışlardır.
Onlar için o binanın ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı
değil, insanların o binalara hayranlıkla bakmaları önemlidir.
Ne kadar büyük ve güçlü olduğunu göstermek için
büyük binaların içine saklanmak ancak bir aşağılık kom-
pleksinin ürünü olsa gerektir. 

Adliyeleri, alışveriş merkezlerini Avrupa’nın en büyük
ya da dünyanın en büyük diye pazarlamalarının sebebi
de aynı komplekstir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendinden
önceki Cumhurbaşkanı’nın konutuna yerleşmedi. Ayrıca
kendisi için Atatürk Orman Çiftliği’nde bir saray yaptırdı.
Bununla da kalmadı yeni bir makam uçağı aldırdı. Bütçe
görüşmelerinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, satın
alma bedeli ile toplam maliyeti 185 milyon dolar olan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam uçağı
Ana'yı Türk Hava Yollarının aldığını söyledi. 

Bakan Şimşek, Ak Saray'ın
maliyetinin ise 1 milyar 370
milyon lira olduğunu açıkladı.
Şimşek, saray için başbakanlık
bütçesinden 964 milyon har-
candığını, 2015 yılı için 300
milyon lira ödenek ayrıldı-
ğını bildirdi 

Kıyaslama yapmak için
Hürriyet’ten Ahmet Can’ın ha-
berine göre Soma madeninde
çalışan 780 kişinin ihtiyacı

için yaklaşık 20 adet kaçış odası bulunması gereki-
yordu. Bunun işletmeye olan maliyeti ise 5 milyon
dolar (10 milyon TL) civarında bulunuyor.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/26420764.asp 

29 Ekim tarihli Birgün gazetesi haberinde, “1 Ak
Saray odasının 1000 yaşam odası” maliyetinde olduğunu
söylüyordu. Maliyet hesabını biz iktidar gibi yapmayız
elbette ama neresinden bakarsanız bakın yalnız cumhur-
başkanının makam masraflarıyla Türkiye’nin bütün ma-
denlerine yaşam odası yapılabilir. Örneğin sadece Tayyip
Erdoğan’ın makam uçağının maliyeti ile yaklaşık 280
yaşam odası yapılabilirdi. 

Başka bir değişle ayakkabı kutularındaki milyon do-
larlar maden patronlarının işçilerin emeklerini, yaşamlarını
sömürerek daha çok kar elde edebilmeleri ile sağlanıyor. 

Bu Saraylar, Bu İhtişam, Katlettiğiniz Binlerce İşçinin Kanı Pahasınadır!

Saraylarınızı Başınıza Yıkacağız!
İŞÇİLERİN EMEĞİNİ SÖMÜRÜP
KANI PAHASINA YATIRDIĞINIZ

BU SARAYLARI BAŞINIZA YIKACAĞIZ!

Tayyip Erdoğan, AK SARAY'a
taşındı. Amerikan başkanlarının otur-
duğu Beyaz Saray'a özenen Tayyip,
BİN ODALI bir SARAY yaptırdı
kendisine ve adını da AK SARAY
koydu... 

Bu saray bize bazı gerçekleri ha-
tırlatıyor:

1- AKP hırsızdır, çünkü Ak Saray,
Atatürk Orman Çiftliği arazisi talan
edilerek yapılmıştır. 

2- AKP din tüccarıdır; çünkü
İslamiyet harama, gösterişe, müsrifliğe
karşıyken, Ak Saray Osmanlı saray-
larına özenerek şatafatlı bir şekilde
yapılmıştır. 

3- AKP katildir; çünkü Ak Saray

yapımı sırasında iş güvenliği sağ-
lanmadığı için Savaş Oğuz isimli
bir işçi 3. kattan düşerek ölmüş-
tür.

4- AKP sahtekardır; çünkü Ak
Saray'ın iskan belgesi bile yoktur.
"Devlet sırrı" yalanıyla gizliyorlar.

5- AKP hak yiyendir; çünkü So-
ma'daki, Karaman'daki madencilere
bir yaşam odası bile yapılmazken,
Ak Saray'da 1000 tane oda vardır.

6- AKP, talancıdır; çünkü Ak
Saray kaçak bir binadır. Halktan çal-
dıklarıyla, 350 milyon dolara inşa
etmişlerdir sarayı.

Tayyip, Osmanlı özentisi içinde-
dir... Dolmabahçe Sarayı, Vahdettin

Korusu derken, Osmanlı'nın müze-
lerdeki tahtlarını dahi kullanan AKP'li-
ler, şimdi de kendi saraylarını yaptılar.
Bizim emeğimizi çalarak yaptılar.
Halkımızın evini kentsel dönüşümle
başlarına yıkarken, kendileri Anka-
ra'nın göbeğinde kaçak saray yapıp
bir de reklam yaptılar. 

Faşizm, gösterişle, şaşaa ile, şa-
tafatla gücünü kanıtlamaya çalışıyor.
Benden büyük yok havalarına giriyor. 

Ayakkabı kutularındaki paralar
işte saraylara gidiyor. 

Havalarına güvenmesinler, er ya
da geç saraylarının altında kalacak-
lar...

Tayyip Erdoğan’a Osmanlı Sarayları Yetmedi, Ak Saray’a Taşındı!

SARAYLARININ ALTINDA KALACAKLAR!

Yürüyüş
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2. Uluslararası Eda Yüksel Halk
için Bilim, Halk için Mühendislik
Mimarlık Sempozyumu, 1 Kasım
günü 10.30’da başladı. Devrim şe-
hitlerimiz için yapılan saygı duruşuyla
başlayan sempozyum; Halkın Mü-
hendis Mimarları’nın açılış konuş-
ması, Eda Yüksel’in anlatımı ve Hal-
kın Mühendis Mimarları’nın sineviz-
yon gösterimiyle devam etti.

11.00’de başlayan “Kentsel Dö-
nüşüm, Yozlaşma Saldırıları ve
Barınma Hakkı” oturumunda ilk
olarak Halkın Mühendis Mimarla-
rı’ndan Hakan Gül söz alarak
AKP’nin çıkardığı afet yasası ile
kentsel dönüşümü nasıl hayata ge-
çirmek istediğini anlattı. Ardından
Metin Yeğin söz aldı ve kentsel dö-
nüşüm saldırılarına karşı alternatif
olarak yapılabileceklerden bahsetti.
Daha sonra Alibeyköy, Okmeydanı,
Küçükarmutlu ve Çayan mahallele-
ri’nden konuşmacılar; mahallelerin
kuruluşunu, kentsel dönüşüm ve yoz-
laşmaya karşı verdikleri mücadeleleri
anlattılar. Sonrasında Honduras Halk
Cephesi’nden gelen Jorge Fernando
Pacheco Dubon; Honduras ile ilgili
bilgi verdi. Ardından Gazi Mahalle-
si’ndeki Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucuyla Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nden konuşmacılar; bağımlılıkla
mücadelenin, emperyalizmin halkları
yozlaştırma politikalarından bağımsız

olmadığını, uyuşturucuya karşı mü-
cadele verenlerin bir yandan müzik,
tiyatro, spor, bahçe çalışmalarıyla,
pratiğe dönük faaliyetlerle, diğer
yandan da demokratik mücadele içe-
risinde eylemlerde yer aldıklarından
bahsettiler. Daha sonra Halkın Hukuk
Bürosu’ndan Av. Aycan Çiçek, kentsel
dönüşüm ve yıkım saldırılarına karşı
halkın direnme hakkı olduğunu an-
lattı. Son olarak Halkın Mühendis
Mimarları’ndan Mustafa Kızıl,
AKP’nin ranta dayalı ulaşım politi-
kalarını ve kentsel dönüşümle olan
ilişkisini anlattı.

15.00’da başlayan “Dünyadan
Halk için Mühendislik Mimarlık
Örnekleri” oturumunda ilk olarak
Bulgaristan Komünist Partisi’nden
Lyudmil Kostadinov söz aldı ve sos-
yalist Bulgaristan’daki enerji poli-
tikalarını anlattı. Kostadinov, Bul-
garistan’ın kapitalizme geçtikten
sonra enerji üretimindeki verimliliğin
oldukça düştüğünü belirtti. Ardından
Halkın Mühendis Mimarları’ndan
Volkan Bülent Aydemir, Ferhat
Gerçek Yürüteci’ni anlattı. Son ola-
rak Halkın Mühendis Mimarları’ndan
Meral Aslan; Filistin’deki Zafer
Tarlalarını ve Sovyetler Birliği’nde
gazifikasyon yöntemi ile yerin altında
kömürün işlenmesi ve enerjinin doğ-
rudan kullanılmasını anlattı.

16.30’da başlayan “Bilişim ve İle-

tişim” oturumunda ilk olarak İtal-
ya’dan gelen bilişimci Shining konuştu.
Shining, ilk olarak kriptografinin ne
olduğunu; dijital verilerin, gönderilen
mesajların nasıl şifrelendiğini anlattı.
Ardından, kendilerinin geliştirdikleri
şifreleme uygulamasını gösterdi. Daha
sonra Yürüyüş Dergisi’nden Cansu
Güneş Seferoğlu söz alarak burjuva
basının yalan ve demagojilerine karşı
gerçeği bir tek devrimci basının söy-
lediğini belirtti. Sonrasında Grup Yo-
rum’dan Ali Aracı, emperyalizmin
sanat alanındaki politikalarını anlattı.
Emperyalistlerin; şişirdiği müzik grup-
larıyla, finanse ettiği kültür-sanat der-
gileriyle halkları yozlaştırma çalıştığını
anlatan Aracı, halkın sanatçılarının
bu saldırılara karşı kültür-sanat ala-
nında halkın değerlerini, geleneklerini
taşıması, koruması gerektiğini belirtti.
Son olarak Halkın Mühendis Mimar-
ları’ndan Ece Bozkurt söz alarak
emperyalizmin gözetleme, fişleme ve
sansür politikalarını anlattı. Emper-
yalizmin bilgisayar oyunlarıyla kendi
ideolojik propagandasını yaptığını,
özellikle savaş oyunlarıyla kendisini
kurtarıcı gibi gösterdiğini, katliamla-
rını, işgallerini meşrulaştırdığını anlatan
Bozkurt, son olarak Halkın Mühendis
Mimarları’nın geliştirmekte olduğu,
Haziran Ayaklanması’nı anlatan bil-
gisayar oyununu anlattı ve herkesi
oyuna katkı sunmaya çağırdı.
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Halk için Bilim, Halk için 
Mühendislik Mimarlık 
Sempozyumu Yapıldı!

2. Uluslararası 
Eda Yüksel 



İstanbul'da Halkın Öğretmenleri, 26 Ekim
günü Kıraç Cemevi’nde, Gönüllü Eğitim
Toplulukları dahilinde verecekleri kurslarla
ilgili veli toplantısı düzenleyerek çalışmalarını
anlattılar. Toplantıda veliler, Halkın Öğret-
menlerine okullarda toplanan paraların yasal
olup olmadığını ve TEOG’la ilgili sorular

sordular. Yapılan toplantıda derslerin
1 Kasım'da başlayacağı duyurusu
da yapıldı. Toplantıya okuma yazma
öğrenmek isteyen 3 kadın da katı-
larak kayıt yaptırdı. 2 ila 9. sınıflara
giden öğrencilere, seviyelerine göre
Matematik, Türkçe, Fen, Fizik ders-
leri verileceği, satranç ve flüt ders
kayıtlarının sürdüğü anlatılan top-
lantıya 20 aile katıldı.

DUYDUĞUMUZU, GÖRDÜĞÜMÜZÜ...
DUYMAZLIKTAN, GÖRMEZLİKTEN

GELMEYECEĞİZ!
YANIBAŞIMIZDAKİ ATANMASI YAPILMAYAN

ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZIN

MÜCADELELERİNDE YERİMİZİ ALACAK, KENDİ

TALEPLERİMİZ GİBİ SAHİPLENECEĞİZ!

Alternatif Biziz, Halka 
Öğretecek Halktan Öğreneceğiz 

Ya birlikte kazanacak, zaferleri
birlikte kucaklayacağız. Ya da parça
parça bölünerek gücümüzün üstün-
deki saldırıları büyük kayıplarla kar-
şılayacağız. 

Aynı düşman tarafından halkın
tüm kesimlerinin aynı şekilde baskı
ve zulüm uygulayarak sömürüldüğü
bir ülkede sömürüye karşı birlikte
mücadele edilmemesi düşmanın işine
yarayacaktır. Üzerimizdeki baskının,
sömürünün daha da artmasına neden
olacaktır. Bunun için birleşecek ve
kazanacağız.

Bütün halkı biraraya getirme ıs-
rarından vazgeçmeden önümüze çıkan
engelleri yine onlarla birlikte aşmak
gerekir. Tek tek bireylerin ya da ke-
simlerin kurtuluşları mümkün olmaz
birlikte olmayınca... 

Hepimiz haklarımızı gasp eden,
emeğimize, alınterimize el koyan,
vahşice saldırılarla kölece, insanlık
dışı yaşam dayatanlara karşı mücadele
etmiyor muyuz? O zaman neden işçi-
memur, gençlik, işsiz, gecekondu
halkı, aydın-sanatçı, esnaf, çocuk-
kadın-erkek gücümüzü birleştirip,
egemenlerin karşısına dikilmeyelim?

Meclislerimizde hatta bulunduğu-
muz her yerde anlatmalıyız, bu so-
runları tek biz yaşamıyoruz, maaşı
yetmeyen sadece biz değiliz, bu ülkede
halkın büyük bir kesimi açlıkla başbaşa

yaşamaya çalışıyor. Bunun tek so-
rumlusu emperyalizm ve onunla iş-
birliği yapan bizi yöneten oligarşidir.
Ortak düşmanımızdır bu ikisi, neden
bizimle aynı koşulları yaşayanlarla
beraber mücadele etmiyoruz, neden
önce kendimiz sonra diğer ezilen halk
kesimleri güçlerimizi birleştirmiyoruz?
İşte bu sorunlarımızı meclislerimizde
tartışacağız. Meclislerimiz en yoksul
memurları örgütleyeceğimiz, düşmanın
kim olduğunun gösterildiği ve müca-
delede kimlerle birlikte olacağımızın
gösterildiği, öğretildiği yerler olacaktır.
İşte en yakınımızda atanması yapıl-
mayan öğretmenler duruyor. Bu nok-
tada biz memurlar ne yapacağız? Bı-
rakalım işçi, öğrenci diye kendi ara-
mızda bile bizi bu düzen bölüyor,
parçalıyor.

En yakınımızda olan atanması
yapılmayan öğretmenlerimizin so-
runlarını görmezlikten gelebiliyor,
sahiplenme konusunda adımlarımızı
atayım mı atmayayım mı diye düşü-
nebiliyoruz.

Neyi düşündüğümüzün farkında
olmalıyız... Düşünecek şey dayanış-
mayı büyüteyim mi büyütmeyeyim
mi, yarın bu saldırı bana da yapılır
mı yapılmaz mı? Nasıl olsa bugün
bana değil şimdi okları üzerime çek-
meyeyim... Ben atanması yapılmayan
öğretmen değilim ki zaten, sonra be-

nim hakkımda da işlem yaparlar sen
atanması yapılmayan öğretmen bile
değilsin ne işin var... OLAMAZ.

Böyle düşünmek devrimci demokrat
memur emekçilerin olamaz. 

BİZE DÜŞEN GÖREV;

Hak ve özgürlükler mücadelesinde
birbirimizi yalnız bırakmamaktır!

Yarın biz de sokaktaki işsiz,

Yarın biz de sokaktaki atanması
yapılmayan öğretmen,

Yarın biz de evi yıkılacak bir ge-
cekondulu,

Yarın biz de çocuğu uyuşturucu
bağımlısı bir aile,

Yarın biz de çocuğunu bile oku-
tacak okul bulamayan veli,

Yarın biz de sürgüne gönderilmiş
bir memur,

Yarın biz de direnişte bir grevci...
olabiliriz...

Bizim işçi ve emekçilerin, bizim
yani halkın bizden başka dostu yok-
tur! Kendi yerimizi de, düşmanımızı
da unutmayacağız!

Duyduğumuzu, gördüğümüzü
duymazlıktan, görmezlikten gelme-
yeceğiz.. Yanıbaşımızdaki atanması
yapılmayan öğretmen arkadaşları-
mızın mücadelelerinde yerimizi ala-
cağız. Kendi taleplerimiz gibi sahip-
leneceğiz!

Yürüyüş
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El emeğimizi çalan, kol gücümüzü
kar için sömüren bu düzen beynimizi
de istemektedir. Tam teslimiyetin ve-
rimliliği artıracağını, emeği çalınanın
buna sesini çıkartmadan var gücüyle
çalışacağını hayal ederler. Boş da dur-
mazlar. Beynimizi isterler... Almak
için de gerici-bilimsel olmayan bir
eğitim sistemi ile saldırırlar.

Bu saldırıda, öğretmenlerin yeri
büyüktür. Devlet memuru niteliğindeki
öğretmenler, düzene uygun kafaların
yetiştirilmesinde aracıdır. Marx'ı öğ-
retmek yasaktır okul kitaplarında ama
Osmanlı padişahlarının katliamlarından
övgüyle bahsedilir. Gerçekler ters yüz
edilir.

İşten atılma, sürgün, esnek çalışma,
disiplin cezası gibi baskı ve tehdit
araçlarıyla iktidarın eğitimci tipine
giren öğretmenler mesleklerinin özüne
ihanet içerisine sürüklenirler. 

Laboratuvar-bilgisayar yüzü gös-
terilmeyen, bilimin gerçekleri yerine
idealizmin safsatalarının öğretildiği
eğitim sistemine karşı halkın öğret-
menleri bu halkın çocuklarını yetiş-
tirme görevine devrimci bir sorumlu-
lukla bakmalıdırlar.

Bilgi, sınıfsal bir kavramdır. Bir
sınıfın elinde tehlike olan bilgi, diğer
sınıfın elinde hayat kurtarıcı olabilir.
Bu yüzden öğretmenler, kimin, neyin

bilgisini halk çocuklarına öğretecek-
lerine karar vermelidirler. 

Bilginin sınıfsallığını Nazım Hik-
met, 1935 yılında yazdığı "Gel de
İnan" başlıklı bir yazıda güzel bir
örnekle anlatıyor.

"Ansiklopedik sözlükler vardır.
Bunlar her dilde çıkarılırlar. Gençler
bu kitapları okuyacaklardır da birçok
anlamlar, tanınmış adamlar hakkında
bir düşünce elde edeceklerdir. Oysaki
bu kitapların çoğu yazıldığı devrin
ve onu yazanın o anlam, o adam için
beslediği özel düşüncelerden başka
bir nesne değildir. İşte örnek diye,
suya sabuna pek de dokunmaması ge-
rek olan bir adam için Alman ve Fran-
sız ansiklopedilerinin yazdıklarından
bir iki sözü aşağıya geçiriyorum:

Alman ansiklopedisinden: ŞARL-
MAYN: Saksonların, ileri medeniyetin
ve en temiz soyun düşmanıydı.

Fransız ansiklopedisinden: ŞARL-
MAYN:Ortaçağın en büyük adamıdır.
Her yanda sonu yenmekle biten bir
yığın kavgalara girişmiş, imparator-
luğun ayrı ayrı soylarını birleştirmek
için çalışmıştır.

Bundan yüz yıllarca önce ölen bir
imparator için iki ulusun iki ansiklo-
pedisi bu kadar ayrı düşünceler yaz-
dıktan sonra, günlük işler için, bilgi,
milgi örtüsü altında yutturulmak is-

tenenlere gel de inan."
Bilgi kaynağı kimin elindeyse onun

çıkarları esastır. 

Peki halkın öğretmenleri kimin
bilgisini öğretecek?

Celalileri başıbozuk-isyancı olarak
mı anlatacaklar, halk kahramanı olarak
mı?

Yavuz Sultan Selim'in büyük bir
padişah olduğunu mu anlatacaklar,
Alevilerin katili olarak mı?

Marx ve Engels'i hiç anlatmadan
geçecek mi, yoksa tüm dersleri Marx
ve Engels'in toplumlar tarihine daya-
narak geliştirdiği diyalektik materya-
lizmin üzerine mi oturtacaklar?

En genç, en temiz beyinler ema-
net ediliyor öğretmenlerin eline. Bu
beyinlere sahip çıkmak, aynı zamanda
emeğine sahip çıkmaktır. Halkın öğ-
retmenleri, emeğine sahip çıkmalıdır.
Soyguncu, talancı, yalancı, vatan haini
iktidarın savaşçısı olmamalıdır.

Eğitim yeni toplumun temelidir.
Eğitim olmadan yeni insan da olamaz.
Bu yüzden öğretmenleri düzeni sor-
gulamaya, gençliğin geleceğine sahip
çıkmaya, düzenin gerici, anti-bilimsel
eğitimine karşı mücadele etmeye ça-
ğırıyoruz. Yoksul mahallelerinde yok-
sul halk çocuklarını eğiterek başla-
yabiliriz. Gönüllü Eğitim Topluluk-
larını kuralım, işletelim...

Halkın Öğretmenleri, Düzene Uygun
Kafalar Yetiştirmek İçin Değil; Düşünen,
Üreten Gençlik İçin Mücadele Etmelidir

Devrimci Kamu Emekçisi Erkan Karataş, geçirdiği
beyin kanaması sonucu, 2 Kasım günü hayatını kaybet-
ti. Geçirdiği ameliyat sonrası beyin kanaması geçiren
ve komaya giren Karataş, 3 gün süren yaşam mücade-
lesi sonucu, Şişli Etfal Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Hastaneden alınan cenaze, Gazi Cemevi’ne getirildi.
Yoldaşları gece boyunca Cemevi bahçesinde nöbet tuttu-
lar. Sabahtan itibaren cenaze hazırlıkları başladı ve öğlen
cenaze töreni yapıldı. Eski dava ortağı Erdal Korkmaz
tarafından Nazım Hikmet’in ‘Sıradaki’ şiiri okundu. Şiirin
ardından Kamu Emekçileri Cephesi adına açıklama okun-
du. Açıklamasının ardından ‘Erkan Karataş Ölümsüzdür,
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız’ sloganları atıldı.

Devrimci Kamu Emekçisi Erkan Karataş, Sonsuzluğa Uğurlandı!
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Emperyalist saldırının yoğunlaştığı
süreçlerde düzenle devrim arasındaki
sınır daha da keskinleşir. İnce bir
çizgidir bu. Yani ya düzen tarafında
ya da devrim safındasınızdır.

Emperyalizme ve faşizme karşı
mücadele, bedel ödemeden kazanı-
lamaz. 2. Paylaşım Savaşı’nda Alman
faşizmini Berlin kapılarına kadar sü-
rerken Sovyetler Birliği 3 milyonu
partili olmak üzere 22 milyon şehit
vermiştir. Bu bedeli ödemek bir da-
vaya inanmışlığı, ideolojik netliği,
iktidar iddiasını, vatan ve halk sev-
gisini, sınıf düşmanlığını gerektirir.

Bu bedeli ödemek istemeyenler
ise, savaşmamanın teorisini yaparlar.
Teori yapmak, kaçkınlıklarını meş-
rulaştırmanın yoludur. Açık açık,
sosyalizme inanmıyoruz demezler
de sosyalizmin başarısız bir deneyi-
mini gerekçe gösterirler. Oysa sos-
yalizmin sorunlarının çözümü sos-
yalizmdedir…

Düzene dönmenin teorisini ya-
parken, ilk olarak savaşan örgütlere
saldırılır. Savaşanlar, düşmanın öf-
kesini üzerlerine çekmekle suçlanır.
Yani emperyalizmin ve faşizmin sal-
dırısı meşru, direnmek suçtur. “Ya-
sadışı sol” olmazsa, demokrasi gelir
sanıyorlar. Kendi teslimiyetçiliklerini
bu şekilde gizlemek istiyorlar ama
nafile. Gerçek, ideolojik olarak sav-
ruldukları, iddiasızlaştıklarıdır.

Biz yönümüzü emperyalizme göre
belirleriz. Emperyalizm baş düşma-
nımızdır. O ne derse tersini düşünür,
o ne yaparsa karşısında yer alırız.
Bu kadar açık ve nettir bizim tavrımız.
Oportünizm ise Cephe düşmanlığı
yaparken, düşmanın politikalarına
hizmet eder.

Oportünizmin Cephe düşmanlığı
kronikleşmiştir. Bunun nedeni ideo-
lojik olarak, örgütsel olarak güçsüz-
lükleridir. Kendi güçsüzlüklerini ört-
mek için bizi eleştirmekten medet
umuyorlar. Kendi gücünü, varoluşunu
bizi tartışarak, tartıştırarak sağlaya-
cağını sanıyor.

Cephe Düşmanlığının 
Nedenleri:

- Doğru siyasi çizgimiz...

- Özünde düzenden kopmamış
olmaları...

- Devrimci iddialarını yitirmeleri,
politikasızlıkları, ülkemize denk düş-
meyen siyasi çizgileri...

- Kirli tarihleri ve bizi kirletmek
istemeleri...

- Rekabetçilikleri, halka karşı so-
rumsuzluklarıdır…

Cephe, Emperyalizme ve 
Oligarşiye Karşı Savaşta 
Bir Köşe Taşıdır; Düzene 
Dönenler Bu Yüzden 
Cephe’ye Saldırır

Düzene dönenlerin ilk saldırdığı
şey, THKP-C’den Devrimci-Sol’a,
Devrimci Sol’dan DHKP-C’ye, Cep-
he’dir. Neden?

Çünkü düzen içine yerleşmek,
düzenin icazetini alabilmek, devrimci
değerlerinden soyunmayı gerektirir.
Bunu yaparken de, karşısında direnen,
M-L'yi savunan, yani savaş gerçeğini
- düşmanla uzlaşılamayacağını ha-
tırlatan bir savaş örgütü olmasını is-
temezler.

Düzene dönenler bu yüzden önce
Cephe'ye saldırırlar. Tıpkı, HDP'nin

Halk Cephesi'ne yönelik saldırısını
bir fırsat olarak kullanmak isteyen
oportünistler gibi...

"Sol içi şiddet"e karşı olduklarını
söylerler ama Kürt milliyetçilerinin
kuyruğuna takılıp Cephe düşmanlığı
yaparlar. Cephe düşmanlığı oportü-
nizme bir şey kazandırmaz. Devrime
bir şey kazandırmaz.

Kürt milliyetçilerinin devrimcilere
yönelik saldırısının altında, kendinden
başkasını görmemek vardır. Emper-
yalizmle işbirliği noktasına gelirken,
öte yandan Cepheliler’e saldırıyorlar.
Kurumlarımızı yakıp, insanlarımızın
kafasını gözünü dağıtıyorlar. Ame-
rika'ya karşı gösterilmemiş bu tavır,
Cephelile’re gösterildiğinde doğal
olarak bunun nedenine bakıyoruz.
Kürt milliyetçileri yüzünü devrime
değil düzene dönmüştür çünkü... Sı-
nıfsal mücadeleye sırtını çevirmek,
milliyetçilik bataklığına saplanmak
anlamına gelir. Emperyalizme karşı
tavır bir ulusal kurtuluş hareketi için
turnusol kağıdıdır. Kürt milliyetçi-
lerinin Cephe'ye yönelik saldırısı,
emperyalizmin politikalarına yedek-
lenmesi safları çok netleştirmiştir.
Kürt milliyetçileri Cephe'ye yönelik
saldırılarının bu anlamını görmüyor
olamazlar. 

Keza oportünizm de kör değildir.
Ama politikasızlıkları, iddiasızlıkları
onları Kürt milliyetçilerinin kuyru-
ğuna tutunmaya götürmüştür. Baş
nereye giderse kuyruk da oraya gider.
Kürt milliyetçileri NATO'yu göreve
çağırır, oportünizm sesini çıkartmaz;
Cephe'ye saldırırlar, fırsat bu fırsat
deyip içindekileri kusarlar... Yani
kendi politikaları, iradeleri yoktur.
Bu ise siyasi arenada ölüm demektir.
Dost-düşman konusunda kafası ka-

EMPERYALİZMİN İNKAR - TASFİYE - İCAZET DÖNME DOLABINA BİNMEYİN!

CEPHE DÜŞMANLIĞI ÇIKMAZ BİR YOLDUR! 

CEPHE DÜŞMANLIĞI YAPARAK 
KİMSE ZAFER KAZANAMAZ!

Yürüyüş
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rışık, sınıf mücadelesini esas almayan
örgütler savruldukça savrulurlar. Dü-
zene savrulurlar.

Ve düzene savrulduklarında, dü-
zenin karşısında yer alan güçleri yani
devrimcileri, Cephe'yi karalamak zo-
rundadırlar. Emperyalizm, oportü-
nizmin ve Kürt milliyetçilerinin sahip
olmadığı sınıf kinine sahiptir. Unut-
maz! Kendisine yedeklenen örgütleri,
devrimcilere saldırmaya teşvik eder.
Kendilerini ancak böyle ispatlaya-
caklarını söyler. 

Kürt milliyetçileri için, kendi so-
runlarını “çözüm süreci” bir taraftan
devrimcilere saldırmak, diğer taraftan
devrimci, sol, sosyalist söylemlerle
düzenden umudunu kesen halk ke-
simlerini yeniden düzen içine çekmek
demektir. Bu nedenle, bunun önünde
engel olarak gördükleri her şeye,
Cephe’ye saldırırlar. Politikasızlık
içinde sıkıştıkları, iktidar iddiasından
çoktan vazgeçmiş olmalarının getir-
diği teslim olmanın hırçınlığı ile sal-
dırıyorlar Cephe’ye.

Kürt milliyetçileri ve oportünizm
unutmamalıdır ki, tarih uzlaşanları
değil, direnenleri yazacak. Teslim
olanlar, devrimcilere saldıranlar kay-
betmeye mahkumdur. Kendi siyasi
yok oluşlarının başlangıcını yapmış-
lardır çünkü.

Biz emperyalizme ve oligarşiye
karşı savaşıyoruz.

Siz ne yapıyorsunuz? Kürt milli-
yetçileri ve oportünizm kime karşı

mücadele ediyor? Cepheliler’in der-
neklerini ellerinde pompalı tüfeklerle
bastıklarına, molotoflarla yaktıklarına
göre onların düşman anlayışı farklı.
Cephe düşmanlığı size bir şey ka-
zandırmaz. Devrime bir şey kazan-
dırmaz.

Subjektivizminizle, rekabetçili-
ğinizle içine düştüğünüz o derin ku-
yudan çıkın. Nerdeyiz, ne yapıyoruz
sorularını sorun kendinize.

Dayı’nın söylediği gibi “Kim ne-
rede, hangi safta, ne yapmak istiyor
sorusunun cevabı, devrim isteyip is-
tememektedir. Devrim için, karşı-
devrim cephesini vurarak çökertmek
ve devrimci iktidarı isteyip isteme-
mekle özdeştir. Tasfiyeciler devrim
istemiyor. Emperyalistlerin ve işbir-
likçi tekellerin egemenliklerini yitir-
diği, ezilen halkın egemen olduğu
bağımsız, demokratik ve sosyalist
bir ülkeyi istemiyorlar. Emperyalistler
ve tekeller olmadan yaşayamaya-
caklarını düşünüyorlar. Bu nedenle
emperyalistlerin ve tekellerin ege-
menliklerini sürdürdüğü “uygar” ve
“çağdaş” dedikleri emperyalist ül-
kelerdeki kadar “insan haklarının
ve demokrasinin” olduğu kapitalist
bir düzeni sol söylemlerle kitlelere
benimsetmek istiyorlar.” 

Kendi gücüne, halka güvenme-
yenler, emperyalizmden, Kürt milli-
yetçilerinden medet umanlar, umut-
suzlaşmış, inançsızlaşmış, iddiasız-
laşmışlardır. 

İNKAR, TASFİYE VE
İCAZET...

Bu bir dönme dolaptır. Binenler-
den devrimci düşmanlığı yapmaları
istenir… Kendilerini, ideolojilerini
inkar edenler, devrimci düşünceyi
tasfiye edenler, emperyalizmin-oli-
garşinin icazetine girerler. 

Bu yol çıkmaz bir yoldur… Cephe
düşmanlığı yaparak zafer kazana-
mazsınız. 

Sonuç olarak;

1- Düzene dönenler, devrime sırt
çevirir.

2- Devrime sırtını dönenler, dev-
rimcilere düşmanlaşırlar.

3- Savaşmamanın, çatışmamanın
teorisini yapmak için devrimcilere
saldırır, onları provokatörlükle suç-
larlar.

4- Kendi teslimiyetçiliklerini, uz-
laşmacılıklarını teorize etmek için
devrimcileri karalarlar.

5- Düzene dönenler önce Cep-
he’ye saldırır; Çünkü emperyalizm
ve oligarşi karşısında en büyük teh-
like, ideolojik netliği ve iktidar id-
diasıyla Cephe’dir.

6- Kürt milliyetçilerinin kuyru-
ğuna takılan "sol" yok olmaya mah-
kumdur.

7- Cephe düşmanlığı yapanlar if-
lah olmazlar.

8- Düzene değil, devrime dönün!
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İşgal edilen alana park
yapımı için 1 Kasım gü-
nüne çağrı yapılmıştı. Bir
gün öncesinde mahalle
muhtarı Pendik Beledi-
yesi’nin parkı kendilerinin
yapmak istediklerini söy-
ledi. Öncesinde mahalle-
linin park talebini defa-
larca geri çeviren, halkı
oyalayan AKP belediyesi,
devrimcilerle halkın kay-
naşmasının önüne geç-
mek için bir anda park ya-
pımına yöneldi. Beledi-
ye proje çıkarmak için en
geç 4 Kasım Salı gününe
kadar geleceğini söyledi.
Halk Cepheliler şimdilik
sadece ağaç dikimi yapa-

caklarını, belediyenin par-
ka başlamaması halinde
parkı kendilerinin bitire-
ceklerini halka ve mahal-
le muhtarına anlattılar.
Halk Cepheliler Cumar-
tesi işgal edilen alana ağaç
dikerek işe başladılar. Top-
lamda 40 kişilik bir katı-
lım oldu. Parkın etrafın-
daki aileler kimi yemek,
kimi çay getirerek çalı-
şanlara destek oldular.
Kazma ve küreklerle açı-
lan çukurlara 17 tane ağaç
dikildi. Akşam ağaç diki-
minin sonunda türküler
söylendi ve halaylar çe-
kildi.

Uzun süredir devrimcileri
arıyordum, çünkü bu kültüre

çok da yabancı değildim. Devrimci önderlerin isimleriy-
le, yarattığı değerlerin anılarıyla, türküleriyle büyümüş-
tüm. Yoksulluğu, sömürüyü kendi evimden, mahallemdeki
komşumdan biliyordum. Okuduğum üniversiteye gider-
ken yolumun üstünde açılmış bir TAYAD standı ile tanıştım
ailemizle. Sonra Dev-Genç’li olmanın onurunu yaşadım. 

Gençlik Federasyonu’na yeni yeni gidip geliyordum.
Benimle ilgilenen arkadaş-emekleri için yoldaşıma min-
nettarım- beni sık sık derneğe çağırarak ailemizi tanıtmaya
anlatmaya çalışıyordu. Bana gençliğin yaptığı komün sa-
tışlarından bahsetti ve birlikte bir mahallemizde kendi el-
lerimizle yaptığımız gül böreklerini satmaya çıktık. Bö-
rekleri satarken nereden geldiğimizi, niçin börek sattığı-
mızı anlatıyorduk, insanlar bizi tanıyor ve bize destek olu-
yordu. Aslında arkadaş komün satışında anlattıklarıyla bana
da bizi anlatmış oluyordu. Belki benimle oturup “biz ko-

mün yaşıyoruz, ihtiyaçlarımız var sen ne yapabilirsin” dese
bu gördüklerim kadar kafamda somutlanmazdı. Ve ilk dev-
rimci eylemimden, börek satışından sonra dergi dağı-
tımlarına, diğer faaliyetlere de katılmaya başladım. Gör-
düğüm öğrendiğim her şey benim için çok yeniydi. Ar-
kadaşlar da bana sürekli bizi anlatan kitaplar vererek öğ-
renme sürecimi hızlandırdılar... 

Derneğin ihtiyaçları için komün satışına çıktığım
o ilk devrimci faaliyetimden bu yana hareketin ihti-
yaçları için insanlara gitmek kafamda her zaman meş-
ru olmuştur. 

Hesap sormak için de, derneğin bozuk olan kapı zili-
nin tamiri için de paraya, olanağa yani halka gitmeye ih-
tiyacımız var. Ve bu ihtiyaçlar madem ki devrimin ihti-
yaçları; devrimde çıkarı olan ve devrimi gerçekleştirecek
olan halkı da bu ihtiyaçlar doğrultusunda seferber ede-
bilmeliyiz. Belki benim gibi başkalarının da ilk devrim-
ci eylemi olur bu... 

Yürüyüş
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Hayatın 
Öğrettikleri

İLK DEVRİMCİ EYLEMİM: BÖREK SATIŞI 

Uğur’u Vuran Polisi Halkın
Adaleti Yargılayacak!

Halk Cepheliler, Uğur Kurt’un katledilmesi sonucu açı-
lan soruşturma iddianamesinin tamamlanıp İstanbul 85.
Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi üzerine 31
Ekim’de İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önünde eylem
yaptı. 

Nagehan Kurt tarafından yapılan açıklamada; Uğur
Kurt’un polis S.K. tarafından Liseli Dev-Genç’lilere
kurşun yağdırırken katledildiği hatırlatılarak savcı Hasan
Yılmaz’ın zorlamalar sonucu soruşturma açtığı bilgisi ve-
rildi. İstenen cezaya dikkat çeken Kurt daha önceki bin-
lerce davada benzer hukuksuzluklar yaşandığını ve bu yüz-
den düzenin adaletine güvenmediklerini ifade ederek, ka-
tillerin halkın adaletli ellerine teslim edilmesini istedi.  Avu-
katların yaptıkları eyleme, Torunlar İnşaat’ta çalışırken işin-
den atılmış iki işçi de katılarak destek verdi.

Mahallemizi Katil Polislere
Dar Edeceğiz!

29 Ekim günü İkitelli’de iki resmi polis aracına Cep-
heliler taş, sopa ve şişelerle müdahale etti. Cepheliler
“Berkin'in Ferit'in katillerini mahallelerimizde barın-
dırmayacağız” diyerek müdahale etti. Katil polisler mü-
dahale sırasında arkasına bile bakmadan kaçıp gittiler.
İki resmi polis aracı parçalandı. Polis araçları taşlandıktan
bir saat sonra mahalleye zırhlı araç olan Akrep geldi. Ka-
til polisler dernektekilerin fotoğrafını çekmek isteme-
si üzerine, Cepheliler katil polise taşlarla müdahalede
etti. Katiller bu seferde derneğin az ilerisinde bulunan
Cemevinin önünde bekleyerek halkı kışkırtmaya çalıştı.
Cepheliler akrebi taşlayarak mahalleden kovdular.

Ağaç Dikerek Parkın
Yapımına Başladık!

Arşiv



Hasta tutsakları sahiplenme eylemleri kararlılıkla de-
vam ediyor. TAYAD'lı Aileler ve Halk Cepheliler, hasta
tutsakları zulmün elinden alıncaya kadar eylemlerini
sürdürecekler.

İSTANBUL
Gazi: TAYAD; hasta tutsakların, şehitlerimizin, Öz-

gür Tutsakların, Gülsümanlar’ın, Şenaylar’ın, Cananlar’ın,
Zehralar’ın sesini gecekondu mahallelerine taşımaya de-
vam ediyor. Çayan’da bir ay boyunca açık kalan TAYAD
çadırı 27 Ekim’de yapılan açıklama ile Gazi Mahallesi’ne
taşındı.

“Önce Evlatlarımızı Sonra Düşüncelerini Sahiplendik”
yazılı pankartın açıldığı ve sloganların atıldığı eylemde “İlk
durağımız Çayan’dı, orada halkla bütünleştik, şimdi de bir
ay boyunca Gazi Mahallesi’nde olacağız. Bütün Gazi hal-
kını yozlaşmaya karşı, halkın değerlerini yaşatmaya,
devrimci mücadeleyi yükseltmeye TAYAD çadırına, şe-
hitlerimizin anılarını, tutsaklarımızın   sesini birlikte  hay-
kırmaya bekliyoruz” denildi. Bir ay boyunca açık kalacak
olan çadırda imza toplanacak, çeşitli faaliyetler gerçek-
leştirilecek.  

ANTEP: Hasta tutsakların serbest bırakılması için
Antep’te Halk Cepheliler eylem yaptı. 30 Ekim'de bir ara-
ya gelen Halk Cepheliler Antep-Yeşilsu Meydanı’nda
AKP’nin hasta tutsaklar üzerinde yaptığı zulmü anlattı. Ey-
lem sırasında terörize etmek için kalabalık bir şekilde ge-
len polisler kamerayla çekim yaparak taciz etmeye çalıştılar.
Halk Cepheliler Karaman-Ermenek’te maden ocağında ölü-
me terk edilen işçileri de anlatarak, AKP’nin katliamcı yü-
zünü teşhir etti. Maden ocaklarındaki ölümlerin tek so-
rumlusunun bu faşist düzen olduğu anlatıldı. Açıklama-
da hasta tutsaklardan bazılarının isimleri ve sağlık du-
rumları hakkında bilgi verildi. Eyleme 9 kişi katıldı.

TRAKYA: Halk Cephesi tarafından Tekirdağ F Tipi
Hapishanesi önünde 29 Ekim'de eylem yapıldı. Yapılan
açıklamada hapishanelerde hasta tutsakların sayısının her
geçen gün arttığı ve şuan da 400'ü aşkın hapishanede 150
bin tutuklu ve hükümlünün olduğu 600’ü aşkın insanın geri
dönüşü olmayan hastalıklara yakalanmış olduğuna vurgu
yapıldı. Hapishanelerde 2000-2013 yılları arasında 2304
tutsağın yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada tüm has-
ta tutsakların bir an önce serbest bırakılmaları, aksi tak-

dirde iktidarın yaşanacak her ölümün hesabını tarih kar-
şısında vereceği belirtildi. 

AMED: Halk Cephesi TAYAD’ın başlatmış oldu-
ğu Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın kampanyası için her
hafta açılan imza masasını bu hafta 31 Ekim'de Ofis-Sa-
nat Sokağı girişinde açtı. Halkın yoğun ilgisiyle çok kısa
sürede bir imza föyü halk tarafından dolduruldu. Halk ma-
saya gelip Halk Cephesi'nin kurumlaşmasını tebrik etti-
ler. Masada 1 tutsak ürünü bir de Gün Karanfil Kokuyor
adlı şiir kitabı halka ulaştırıldı.

ESKİŞEHİR: TAYAD’lı Aileler 2 Kasım'da has-
ta tutsaklar için Adalar’da imza masası açtı. 7 kişinin ka-
tıldığı çalışmada tutsakların tecrit altında yaşadığı sorunlar,
devletin tutsakları baskı altına alma ve yıldırma girişim-
leri ve tutsakların direnişi halka anlatıldı. Masada 26 imza
toplandı.

DERSİM: TAYAD’lı Aileler 4 Kasım'da Yeraltı Çar-
şısı üstünde imza masası açtı. Stant boyunca masada tut-
sak ürünleri sergilendi. Hasta tutsakların serbest bırakılması
için her hafta açılan masada 200 imza toplandı. İmzayla
birlikte tutsak ürünleri de Dersim halkına ulaştırıldı.

İSTANBUL
Kartal: Kartal Hasan Ferit Gedik adalet çadırında

31 Ekim'de halk okulu çalışması yapıldı. AKP’nin
yeni yasa tasarısının hukuki ve siyasi boyutları anlatı-
larak yasanın AKP’nin yeni Haziran Ayaklanması kor-
kusunun ifadesi olduğu anlatıldı. 20 kişinin katıldığı ça-
lışma 1 saat sürdü. 

Okmeydanı: Okmeydanı’nda Halk Okulu çalışması
yapılarak mahallede yaşanan sorunlar ve çözümleri tar-
tışıldı. Halk Okulu çalışması 26 ve 28 Ekim’de 2 bölüm
şeklinde yapıldı. Canlı tartışmalar şeklinde geçen ça-
lışmada kurallar belirlenirken, Okmeydanı Gençlik
Komitesi kurulması ve düzenli faaliyetler yapılması ka-
rarı alındı. Haftalık olarak bu çalışmanın düzenli ya-
pılması, şehit anlatımları, türkü programları ve ateş başı
sohbetleri yapılması da kararlaştırıldı. Halk Okulu ça-
lışmasına 23 kişi katıldı.

Hasta Tutsaklar Serbest Kalana Kadar
Sesleri Olacağız

Her Yer ve Alan Bizim İçin Okuldur
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Yürüyüş okurları bu hafta İstanbul
başta olmak üzere birçok ilde tanıtım
çalışmalarına devam ettiler.

İstanbul
Bağcılar: 28 Ekim’de Fatih Ma-

hallesi Yürüyüş Yolu’nda Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtımı ve dağıtımı ya-
pıldı. 4 Yürüyüş okurunun iki koldan
yaptığı dergi tanıtımı çalışmasında es-
naflarla sohbet edildi. İşçi katliamla-
rı ve Karaman’da yaşanan katliam
üzerine konuşuldu. Yeni dergi okur-
ları ile tanışıldı. 2 saat süren çalışmada
30 dergi halka ulaştırıldı.

Ömürtepe: Dev-Genç'liler Yü-
rüyüş Dergisi’nin 440. sayısının da-
ğıtımını yaptılar. 26 Ekim'de yapılan
dağıtımda Ömürtepe mahallesinde
105, Kocamustafapaşa mahallesinde
70, Bakırköy’de 20, İstanbul Üni-
versitesi’nde 8 dergi halka ulaştırıldı.
2 ve 3 Kasım’da 441. sayının dağıtı-
mını yapan Dev-Genç'liler Ömürtepe
mahallesinde 80 Yürüyüş dergisi ve
Dev-Genç Şehidi Kahraman Altun’un
şiir kitabı halka ulaştırıldı. Koca-
mustafapaşa’da 55 ve İstanbul Üni-
versitesi’nde 20 dergi dağıtıldı.

Beşiktaş: Dev-Genç'liler çarşıda
1 ve 2 Kasım günleri yaptıkları ça-
lışmada 80 dergiyi esnafa ve esnafın
müşterilerine ulaştırdı. Halktan yemek
ikram edenler oldu. Yeni liseli ve üni-
versiteli arkadaşlar ile tanışıldı. 

Şirinevler: 30 Ekim’de Şirinev-
ler metrobüs çıkışında yapılan dergi
dağıtımına halkın ilgisi yoğundu. 3
saat süren dağıtımda halka 82 dergi
ulaştırıldı. Dergi dağıtımı sırasında
devrimcilerin halka gerçekleri ulaş-
tırmalarını hazmedemeyen bir azılı fa-
şist silah çekerek Halk Cepheliler’i
korkutmak istediyse de Halk Cephe-
liler ve halkın tepkisiyle alandan
uzaklaştırıldı. Halk Cepheliler ger-
çeklerden aldıkları güçleriyle çalış-
malarına devam edecek. 

Kıraç-Kuruçeşme: Halk Cep-
heliler 30 Ekim’de Beylikdüzü son-
durak metrobüs çıkışında Yürüyüş
Dergisi tanıtımı yaptı. 4 kişinin katı-

lımıyla 2 saat süren çalışmada 10 der-
gi halka ulaştırıldı.

Antep: Halk Cepheliler 29
Ekim’de Düztepe Mahalles’inde kapı
kapı gezerek halkın ve umudun sesi
Yürüyüş dergisini Düztepe halkına
ulaştırdılar. Dört Halk Cepheli’nin ka-
tıldığı çalışmada halkla sohbet edil-
di ve 39 Yürüyüş dergisi halka ulaş-
tırıldı.

31 Ekim ve 1 Kasım günleri ise
Düztepe mahallesinde halkla sohbet
edip çay içilen çalışmada 34 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.

Antep Yeşilsu Meydanı’nda Yü-
rüyüş Dergisi standı açan Halk Cep-
heliler’e 21 Ekim’de AKP’nin işken-
ceci polisleri saldırmış ve gözaltına al-
mıştı. Bu saldırılarla ilgili Halk Cep-
heliler 31 Ekim’de devrimcilerin göz-
altına alındığı Yeşilsu Meydanı’nda
eylem yaptı. Halk Cepheliler Erme-
nek’te maden ocağında işçileri katle-
denin, her gün devrimcilere saldıranın
bu faşist düzen olduğunu vurguladı. 

Bursa: 29-30 Ekim ve 1 Kasım
tarihlerinde yapılan çalışmada dergi
dağıtımına 5 Halk Cepheli Yürüyüş
önlükleriyle katılarak, toplamda 100
dergiyi halka ulaştırdı. Gemlik ilçe-
si ve Bursa’nın yoksul mahallerine gi-
dilen tanıtımlarda, yüksek sesle aji-
tasyonlar da çekildi.

Denizli: Dev-Genç'liler 25 Ekim
günü Pınarkent mahallesinde umudun
sesi Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını
yaptılar. İki saat süren çalışmada 11
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Dersim: Halk Cepheliler 28- 29
Ekim günleri Alibaba ve Moğultay
mahallelerinde yaptıkları çalışmayla
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. 2
saat süren dergi dağıtımında toplam-

da 115 dergi Dersim halkına ulaştı-
rıldı.

2 Kasım’da da Merkez-Yenima-
halle’de Yürüyüş dergisi tanıtımı ya-
pıldı. 45 derginin halka ulaştırıldığı
çalışmada 6 Kasım’da Liseli Dev-
Genç’in yapacağı Boykot’la ilgili
bildiri dağıtıldı.

Erzincan: Merkez ve Ulalar
Beldesi’nde 2 Kasım’da yapılan ça-
lışmada Dev-Genç’liler 50 Yürüyüş
Dergisi ve 10 Adet Tavır Dergisi
halka ulaştırdı.

Elazığ: Halk Cepheliler Esen-
tepe Mahallesi’nde 16 dergiyi halka
ulaştırdı. Mahallenin yaşlı teyze ve
amcaları genel olarak okuma yazma
bilmediklerini, bu sorundan kaynak-
lı dergiyi okuyamadıklarını belirttiler.
Bunun üzerine Halk Cepheliler ma-
hallede okuma yazma bilmeyen tey-
ze ve amcalarla toplu dergi okuma ka-
rarı aldı. Yıldızbağları Mahallesinde
20, Fevzi Çakmak mahalle esnaflarına
14 adet olmak üzere toplamda 50 der-
gi halka ulaştırıldı.

Hatay: Samandağ İlçesinde 2
Kasım günü Denizyolu üzerinde Yü-
rüyüş dergisinin dağıtımını yapan
bir Yürüyüş okurunu, dağıtım sıra-
sında sivil polislerin tacizine karşı cad-
dedeki gençler ve insanlar yanına ge-
lerek “Sana bir şey yapamazlar biz-
ler sizin yanınızdayız” diyerek sa-
hiplendiler. Yapılan 3 saatlik çalış-
mada 55 Yürüyüş dergisi halkımıza
ulaştırıldı.

İskenderun: Dev-Genç'liler 27-
29 Ekim tarihlerinde Yürüyüş dergi-
sinin 440. sayısının tanıtımını yaptı.
Buluttepe, Esentepe, Mustafa Ke-
mal, Gürsel mahallelerinde yapılan
çalışmada 75 dergi halka ulaştırıldı.

Gerçeğin Sesi Yürüyüş’ü Okuyalım Okutalım

Bursa

Yürüyüş

9 Kasım
2014

Sayı: 442

AMERİKA HALKLARIN DÜŞMANIDIR!552



Hasan Ferit için adalet isteyen ve yozlaşmaya karşı bedeller ödeyerek mü-
cadele eden evlatlarına halk sahip çıkıyor. Halkımız her zaman olduğu gibi
emeği karşılıksız bırakmıyor, adalet çığlığımıza ve bize güç veriyor.

48. Gün, Açlık Grevinin 14. Günü
Bugün de okuma saatimiz ateş başında gerçekleşti. Öğle saatlerinde hal-

kımız çadırımızı ziyarete başladı.
Gazi Mahallesinde gerçekleşen Sanat Meclisi etkinliğine ve Küçükarmutlu'da

olan Halkın Mühendis Mimarları’nın etkinliğine çadırımızdan arkadaşlarımızı
uğurladık. TAYAD'lı ailelerimiz de ziyarete geldiler. Akşam üzeri Başakşe-
hir, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Ada-
lar bölgelerinden gelen halkımız 250 kişilik kitle sloganlar eşliğinde alkışlarlayle
çadırımızı ziyaret ettiler.

Direnişimizi sahiplendiklerini, 19 Kasım’da mahkemeye geleceklerini ve
mahkemeye çağrı yapacaklarını söylediler. Hafta içi çadırımıza gelerek nö-
bet tutacaklarını da belirtip ihtiyaçlarımızı temin ettiler. Ardından türküleri-
mizi gür sesle, halaylarımızı ise zılgıtlar eşliğinde çektik. Ateşin başında otu-
rarak sohbet ettik.

Kuruçeşme Halkından Ziyaret
Kıraç-Kuruçeşme Mahallesi 2 Kasım'da Hasan Ferit Gedik adalet çadırı-

nı ziyaret etti. Kuruçeşme Mahallesinde uyuşturucuya karşı mücadele başla-
tıldığı belirtildi. Ziyarete 12 kişi katıldı.

Atanabilmek için direnenj eğitimciler, devletin eğitim politikasına karşı mü-
cadele ediyor. 4 yıl boyunca, binbir güçlükle okulunu tamamlayıp diplomala-
rını aldılar. Fakat, bizzat devlet tarafından, yüzbinlerce genç insanın hem mes-
leklerini yapmaları engelleniyor, hem de işsizliğe mahkum ediliyor. Ataması ya-
pılmayan öğretmenler; hakları için mücadeleye başladılar. Hatay'da yaptıkları
eylemde “öğrencilerimize kavuşuncaya kadar direneceğiz” diyerek imza kam-
panyası yapan öğretmenlerin eylemi sürüyor. 

Kocaeli: Dev-Genç'liler 2 Ka-
sım’da Esentepe ve Erzurum ma-
hallelerinde kapı kapı dolaşarak Yü-
rüyüş dergisini halka ulaştırdı. 3
saat süren çalışmada 17 dergi halka
ulaştırıldı.

Wan: Halk Cepheliler derginin
438 ve 439. sayılarını halka ulaştır-
dılar. Yapılan çalışmada 438. sayıdan
100 439. sayıdan da 90 dergi halka
ulaştırıldı. Halkla sohbet konularının
başında Kobane’de direnen Kürt
halkı için yapılan Cephe eylemleri
vardı.

Ayrıca 1 Kasım'da Wan Anado-
lu Konteynerkent’te yapılan halk
toplantısında Yürüyüş Dergisi ile il-
gili bir seminer verildi. Yürüyüş
Dergisi çalışanı “neden dergi oku-
malıyız?” üzerine yaptığı anlatımla
dergi okumanın önemini “bilgi en
büyük güçtür” vurgusu yaparak an-
lattı. Halk toplantısına 20 kişi katıl-
dı.

Edirne: Ayşekadın Yerleşkesi
karşısında 31 Ekim’de Yürüyüş ve
Tavır dergisi masası açılarak halka
tanıtıldı. Dergi masası 1 saat sürey-
le açık kaldı.

Maraş: Dev-Genç’liler umudun
sesi Yürüyüş Dergisinin dağıtımını
yaptı. 28-29 Ekim’de Balıklı Mey-
danı’nda, Pazarcık ilçesinde ve Nar-
lı ilçesinde halka umudun sesini ulaş-
tırdı. Tanıtımda toplam 79 Yürüyüş
dergisi, 9 Tavır dergisi ulaştırıldı.

Zonguldak: Zonguldak’ta
Karadon Taşkömürü Kurumu’nda, 28
Ekim’de Yürüyüş Dergisi ve Kamu
Emekçileri Meclisi dergilerinin ta-
nıtımı yapıldı. Vardiya değişiminde
madenden çıkan işçilere torba yasa-
da madenlerle ilgili çıkarılan yasalar
hakkında bilgiler verildi. Bölgemiz-
de hızla artan taşeronlaşmaya karşı
mücadele edilmesi gerektiği, Kara-
man Ermenek'teki iş cinayetinin
özelleştirme sonucu olduğu ve bu ci-
nayetlerin bu yasa ile daha da arta-
cağı anlatıldı. İki dergi okurunun ger-
çekleştirdiği tanıtımda 30 adet Yü-
rüyüş dergisi, 5 adet Kamu Emekçi-
leri Meclisi dergisi halka ulaştırıldı.

Hasan Ferit Gedik Adalet Çadırı ve
Açlık Grevi Direniş Günlüğü

Ataması Yapılmayan Öğretmenler
Direniyor!
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Katil Erdoğan, Adım Attığın
Her Yerde Bizi Göreceksin!

31 Ekim’de Fransa’nın başkenti Paris’te Halk
Cepheliler katil Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ettiler.
30 Ekim’de  iki Halk Cepheli katil Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın arabasının yaklaşık 5 metre uzağında pankart açıp
sloganlar attılar. Pankart açıldığı sırada Erdoğan’ın ko-
rumaları aracı hızla uzaklaştırdı. "Soma Karaman’da
Katliamların Sorumlusu Katil Erdoğan’dır. Hesap Sora-
cağız, Halk Cephesi" pankartı açıp; “Katil Erdoğan Hal-
ka Hesap Verecek”, “Berkin Elvan Ölümsüzdür”, Fran-

sızca “Erdoğan Assasın” sloganlarıyla Concorde Mey-
danı’nı inlettiler. 5 dakika sonra 50 Fransa polisi ve Türk
korumaları koşarak eylemcilere saldırdı. Yaklaşık 10
dakika süren arbedenin ardından iki Halk Cepheli gözal-
tına alındı. Bu sırada fotoğraf çeken Türk polisine “Siz-
ler Berkin’in katilisiniz. Soma’nın Karaman’ın sorumlu-
susunuz, halka hesap vereceksiniz! Halkın adaletine he-
sap vereceksiniz" diyerek teşhir ettiler. Halk Cepheliler 45
dakika sonra serbest bırakıldı.

Av ru pa’da

TKM’ de Geleneksel
Türkü Geceleri Başladı!

Trakya Kültür Merkezi’nde 2 Kasım'da yapılan tür-
kü gecesine, yozlaşmaya alternatif olmanın önemini an-
latan konuşmayla başlandı. TKM müzik gurubu, Trak-
ya ve birçok yörenin halk türkülerini seslendirdi. Ümit
İlter’in ANKA DESTANI kitabından şiirler okundu. Ai-
lelerin evlerinde yapıp getirdiği börek çörekler ikram edil-
di. Coşkulu geçen türkü gecesi DEV-GENÇ marşıyla
sonlandırıldı. 35 kişinin katıldığı geceye Kırklareli, Edir-
ne, Tekirdağ Dev-Genç de katıldı.

Asimilasyona Anadolu ve
Devrimci Kültür ile Karşı

Duracağız!
Köln’de faaliyetlerine devam eden Köln Sanat Atöl-

yesi, yeni dönem programı için kayıtlara başladı. Bas-
tırılan bildiride yeni dönem için düşünceler belirtilirken,
yeni dönemin etkinlikleri de açıklandı.

GERÇEKLERİ HALKIMIZA
ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ!
Londra: Gerçeklerin sesi Yürüyüş Dergisi yine

halkın ellerinde. Her cumartesi olduğu gibi bu hafta 1
Kasım'da, Yürüyüş Dergisi standı Wood Green Kütüp-
hanesi önünde açıldı.

Stantta 1 Grup YORUM CD’si ve 5 dergi, halka ulaş-
tırıldı.

Avrupa Emperyalizminin
Konser Yasakları

Türkülerimizi Susturamaz!
28 Ekim’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da Anadolu

Federasyonu tarafından söyleşi düzenlendi.

Söyleşide 8 Kasım’da Avusturya'nın Linz şehrinde ya-
pılacak olan konser hakkında bilgi verildi. Grup Yorum
elemanı Sultan Kavdır, Sanat Cephesi ve Grup Yo-
rum’un çalışmaları hakkında genel bilgilendirme yaptı. Av-
rupa’daki konserlerin önemi ve gereği hakkında konuş-
tu. Tüm baskı ve yasaklara rağmen dünyanın neresinde
olursa olsun Anadolu insanının olduğu her yere mutlaka
Grup Yorum'un sesini ulaştırmak için mücadeleye devam
edeceklerini söyledi.

Son olarak söyleşiye katılanlarla, konserin çalışma-
larında aktif görev alma yönünde karar alındı ve söyleşi
bitirildi.

Arşiv

Yürüyüş
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Son süreçte Türkiye'de olduğu
gibi Avrupa’da da IŞİD ve radikal is-
lam tartışılıyor. Kendi yarattıkları bu
kasap işbirlikçi cellatlarını sanki on-
lar yaratmamış gibi kendilerini nasıl
koruyacaklarını tartışıyorlar. O katiller
en çok Müslüman halkı katlediyor.
Avrupalılar değil Ortadoğu halkları
katlediliyor. Suriye’de 4 yıldır yaşa-
nılan katliamı onlar izliyorlar. Em-
peryalistler daha zengin olsun diye
Ortadoğu’da milyonlarca müslüman
halk katlediliyor. Ama sanki ölenler
Araplar, Kürtler, Ezidiler ve Müslü-
manlar değil de onlarmış gibi kin ku-
suyorlar Müslümanlara.

IŞİD, Nusra Cephesi gibi örgütleri
onlar besleyip büyüterek saldılar Or-
tadoğu halklarının üzerine. Ama yine
o katledilen ezilen Ortadoğu ve müs-
lüman halk suçlu ilan ediliyor katle-
dilen olmasına rağmen.

IŞİD Bahane Edilerek
Emperyalistler Irkçılığı
Geliştiriyor!

Avrupa'da IŞİD'in son katliamla-
rı sonrasında ırkçılık artmaya ve bi-
linçli olarak da devlet eliyle yine des-
teklenmeye başladı. İşbirlikçilerin
yaptığı katliamlar bütün Müslüman
halkına maledilerek insanlar aşağıla-
nıyor, saldırıya uğruyor. Sanki IŞİD'in
katliamlarından çok rahatsız oluyor-
larmış havası estiriyorlar. Tabii şu var;
kendi ülkelerine gelmesinden de kor-
kuyorlar ama ırkçıların asıl derdi bu
değil. Irkçılar bahane arıyor, emper-
yalistler de ırkçı, faşist örgütleri des-
teklemek için bir bahane arıyor ve so-
nuç saldırıların artışı oluyor. 

Avrupa medyasında oluşturulan
korku havası ve Müslümanların şid-
det yanlısı olduğu algısı, başta cami
dernekleri ve Türkiyeli esnafları ve
tüm Müslümanlar için 11 Eylül son-
rası yaşanan baskıların yeniden gö-

rülmeye başlandı. 

- İngiltere'de bir ay içerisinde
200'den fazla Müslüman hedef alın-
dı. Benzer olayların sayısı bu yılın
ocak ayında 112 olarak kaydedildi. Ki
bunlar bilinenler. Bir çok yerde in-
sanların başörtüleri indiriliyor, kü-
fürler ediliyor.

Londra polisinin açıkladığı verilere
göre, 2013 yılında sadece başkentte
500 Müslüman’a karşı nefret suçu iş-
lendi. Bu sayı 2012 yılında 336,
2011 yılında ise 318 olarak kayde-
dilmişti.

- Avusturya'da dini semboller ve
propagandanın yasaklanması, İslam
din dersi öğretmenlerinin radikal eği-
limli öğrencileri ihbar etmesinin is-
tenmesi ve Müslüman çocuk yuva-
larında denetimlerin artırılması gibi
düşünce ve planlamalar, IŞİD katli-
amları  bahane edilerek başladı. 500
bin Müslüman'ın yaşadığı Avustur-
ya'da bu sözde tedbirler, aslında Müs-
lüman düşmanlığını baskıları daha da
artırmak için. Müslüman halkın sesini
soluğunu kesmek istiyorlar. Medya-
nın sürekli “İslamcı militanlar ve ci-
hatçılar” temasını işlenmesi, bir ta-
raftan ülkede var olan İslam düş-
manlığını körüklerken, diğer taraftan
Müslümanlara yönelik saldırıları teş-
vik ediyor. IŞİD’e yönelik tedbir tar-
tışmalarının alevlendiği son bir ayda
3 başörtülüye, 1 cami ve 1 imam ha-
tip lisesi inşaatına ırkçı saldırı dü-
zenlendi.

- Danimarka ve Norveç'te cami ve
islami dernekler hedef gösteriliyor.

- Almanya ırkçılığın başına çeken
ülkelerin başında geliyor. IŞİD ol-
madan önce de Müslümanlar her za-
man hedef alınıyor ve diri diri yakı-
larak katlediliyordu. Şimdi yine 11
Eylül sonrası yeni bir süreç başlatıl-
dı, sanki bütün sakallılar IŞİD üye-
siymiş gibi saldırıya uğruyor. Cami-
lere baskılar yapılıyor. Camiler kun-

daklanıyor, insanların iş yerlerine
yönelik saldırılar gerçekleşiyor.  5 mil-
yon Müslümanı potansiyel "terörist"
olarak gösteriyorlar. Medya sürekli
Müslümanlığa bilinçli olarak vurgu
yapıyor. 

Sonuç olarak; Emperyalistler bö-
lüp parçalayıp yönetmek istiyorlar.
Bunun için de kendileri ile kim iş-
birliği yaparsa onu destekliyorlar. 

Avrupa emperyalizmi ve özellik-
le de Amerika’nın beslemesi IŞİD'in
katliamlarının tek sorumlusu yine
kendileridir. Katledilen yine halk-
lardır.

Emperyalistler IŞİD'in katliamla-
rını bahane ederek ırkçılığı geliştire-
rek hem kendi halklarını düzene ye-
dekliyorlar, hem de Müslüman ve ya-
bancıları baskı altına alarak sesi çık-
madan köle gibi çalışmasını sağlamak
istiyor. 

Avrupa'da yaşayan Müslüman
halk emekleri ve alın teri ile yaşı-
yorlar. İnançlarını yaparken, Hıristi-
yan halka bir zarar vermiyorlar. 50 yıl-
dır yaşadığımız Avrupa'da en kötü en
ağır işlerde çalışmamıza rağmen hep
dışlanan ayrımcılığa maruz kalan,
ırkçı saldırılarla katledilen yine biz ol-
duk. Şimdi de IŞİD bahane edilerek
yine baskılarını artırmaya çalışıyor-
lar.

Avrupa'da yaşayan halkımızı kor-
kutmak ve sindirmek istiyorlar. Mil-
yonlarca halkımız devrimciler gibi,
IŞİD ve benzer  katil işbirlikçi ör-
gütlere karşı öfke ve kin besliyorlar.
Bu örgütlerin katlettikleri yine zaten
Müslümanlar. Halkımızın inançları-
na saldırılmasına izin vermeyeceğiz.
Irkçı saldıralara karşı Anadolu Fede-
rasyonu çatısı altında örgütlenmeliyiz.
Suçlu emperyalizmdir! Irkçılığa kar-
şı mücadelemizi sürdüreceğiz, baskı
ile halkımızı korkutmalarına izin ver-
meyeceğiz!

AVRUPA’dakiBİZ

İKİYÜZLÜ EMPERYALİZM KENDİ BÜYÜTÜP 
BESLEDİĞİ IŞİD'İ BAHANE EDEREK

IRKÇILIĞI BÜYÜTÜYOR!

9 Kasım
2014

Yürüyüş

Sayı: 442
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“Bilmiyorum, ama öğrenir, yaparım.” 
Tülay Korkmaz

16 Kasım-22 Kasım

O direniş şiirleri, sosyalizm için
yazan kalemi ve ödediği bedellerle ta-
nınan, sosyalist şairlerimizdendi. "Dost
Dost İlle Kavga" ve "Panzerler Üstümüze
Kalkar" isimli şiir kitaplarını, devrimci
sanatçı tavrını miras bırakarak 19 Kasım
1981’de aramızdan ayrıldı.Enver Gökçe

Halkın direnişini ve örgütlenmesini
dağıtmak için İstanbul Küçükarmutlu’ya
işgal güçleri gibi yerleşen, çocukların
okulunu karakola dönüştüren polis iş-
galinde, okul bahçesindeki bir panzer
tarafından 17 Kasım 1992’de ezilerek
katledildi. Sevcan Yavuz

KAYBEDİLDİ
Kafkasya’dan Biga’ya göç etmiş

Çerkez kökenli bir ailenin çocuğuydu.
1954 yılında Çanakkale’de doğdu. İs-
tanbul, Hasköy ve Okmeydanı’nda
anti-faşist mücadele içinde yer aldı.
12 Eylül faşist cuntası koşullarında

da halka ve mücadeleye bağlı kaldı. 20 Kasım
1980’de İstanbul’da gözaltına alındı. İşkenceciler
tarafından kaybedildi. Gözaltında kayıpların ilkle-
rinden biriydi Hayrettin EREN.

Hayrettin Eren

Seyid Rıza ve Yoldaşları

’38 Dersim isyanının önderleriydiler
onlar. Zulme karşı ulusal hakları, kim-
likleri ve gelecekleri için isyan  bayrağı
açtılar. Seyyid Rıza, Dersim isyanının
önderlerindendi. İktidar, bir hile ile onu
Erzincan’a getirttikten sonra tutukladı.
18 Kasım 1937’de Elazığ Buğday Mey-

danı’nda; içlerinde oğlunun ve kardeşinin de bulunduğu
11 yoldaşıyla birlikte idam edildi.

Seyid Rıza

1976 İskenderun doğumlu. Kendisine
sunulan burjuva yaşamı değil, 1995
Mayısı’nda devrimci mücadeleyi seçti.
Tutsak düştüğü 1999 Kasımı’na kadar
gençlik içinde başladığı mücadelesini
farklı alanlarda sürdürdü. 4. Ölüm Orucu
Ekibi’nde direnişe başladı. 19 Kasım
2001’de şehit düştü.

Tülay Korkmaz

1966 Kars, Akyaka köyü doğumlu-
dur. Terekeme milliyetindendir. O, halk-
tan biriydi. Ve bir Halk Kurtuluş Sa-
vaşçısı’ydı. Sömürenleri, zulmedenleri
köyünde tanıdı. Büyük şehirlere çalış-
maya gitti, sömürüye ve zulme daha
yakından tanık oldu. Sadece ilkokulu
okuyabilmişti; Kars’ta 1994’te devrimci

hareketle tanıştı.  Tanıştıktan kısa bir süre sonra
gerillaya gitmek istediğini söyledi. Kısa süre sonra da
bu isteğine ulaştı. Karadeniz dağlarında bir gerillaydı
artık. Özgür bir ülke düşüyle dağlarda mücadele etti.
2000 Martı’nda tutsak düştü. 3 Haziran 2001'de 5.
Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi olarak ölüm orucu bay-
rağını şehit yoldaşlarından devraldı. Bayrampaşa Devlet
Hastanesi'nde 19 Kasım 2002'de ölümsüzleşti.

İmdat Bulut

1962 Malatya doğumludur. Liseye
başladığı yıl devrim kavgasına girdi.
İzmir Liseli Dev-Genç'in yöneticilerin-
den biri oldu. Çalışkan, dinamik, yok-
luklardan, baskıdan yılmayan bir yol-
daşımızdı. Faşist Teröre Karşı Silahlı
Mücadele Ekipleri içinde yer aldı. Fa-
şistlere ve emperyalistlere karşı ger-

çekleştirilen birçok eyleme katıldı. Cunta işbaşına gel-
diğinde en küçük bir tereddüt göstermeksizin, hiçbir
kaygı duymaksızın mücadelesini sürdürdü, görevlerini
eksiksiz yerine getirmeye devam etti. İzmir Alsancak’ta
emperyalist bir kuruluşa karşı gerçekleştirilen bir
eylem sırasında elinde bomba patlaması sonucu 22
Kasım 1980’de şehit düştü.

Ayhan Pektaş

İkitelli’de, yozlaşmaya karşı mü-
cadelede bayraklaşan Birol Kara-
su’nun şehitlik yıldönümünde anma
yemeği verildi. 2006 yılında Ar-
mutlu’da çeteler tarafından katledilen
Birol Karasu’nun bu seneki yıldö-
nümü, Alevi halkımız için isyanı
simgeleyen 12 İmamlar'a denk geldi.
Alevi halkımız için oruç açma saati olan 17.10’da
İkitelli Cemevi’nde başladı. Alevi dedesi okuduğu
duanın ardından, yemeğin İkitelli Özgürlükler Derneği
tarafından  Birol Karasu anısına verildiğinin duyurusu
yapıldıktan sonra halk orucunu açtı.

Yozlaşmaya Karşı Mücadelede 
Şehit Düşen Birol Karasu Ölümsüzdür



Çınarlı Meslek Lisesi’nden Ayhan... Malatyalı kara-
yağız delikanlı... Alabildiğine zayıf bedeninde kuvvetli
bir irade taşıyan militan...

O ilk dönemlerde Çınarlı’da fazla taraftarımız
yoktu. Ama Ayhan tek kişilik ordu gibiydi.
Çınarlı Meslek’te arka arkaya gerçekleşti-
rilen direnişlerin önderi, örgütleyicisi,
ateşleyicisiydi. Gerçekten de kelimenin
gerçek anlamında ateşli bir arkadaştı.
Her zaman coşkuluydu. İzmir lisele-
rindeki ilk birkaç Devrimci Sol’cudan
biriydi. Pratikte içinde olduğu ör-
gütlenmenin yaptıkları, onun yapıl-
ması gerektiğini düşündüklerinin ge-
risindeydi. Bu, Devrimci Sol’dan yana
tavır almasına yetmişti. Ama onunla
kalmamış, kısa sürede kendini teorik
olarak da yetkinleştirmişti. Okulundaki
DY’nin sorumlularından birini, ayrılığın
üzerinden epey bir süre geçtikten sonra ör-
gütleyip Devrimci Sol’cu yapması, onun okuldaki
hem pratik, hem teorik etkisinin bir sonucu olmuştu. 

Bir süre hareketten uzak kaldı, onun gibi coşkulu,
heyecanlı biri için bu ağır bir ceza gibiydi. Uzaklaştırma
cezasının süresi bittiğinde aynı coşkuyla görevlerinin

başındaydı. Ayağından kurşunla yaralandı, birkaç ay
yatağa mahkum oldu, ayağa dikildiği an, yine aynı
coşku, yine aynı kararlılık. Güçlü iradesi, her zorlukta
onun yeni bir atılım yapmasını sağladı. O kısa süreçte,
bu kesintilere rağmen, Liseli Dev-Genç’in yöneticilerinden
biri oldu. 

Genç yaşta ülkesine, halkına karşı büyük sorumluluklar
üstlenen, rüyaları, hülyaları bir liselinin çok ötesine
taşan, sanki doğuştan savaşçıymış, doğuştan devrimciymiş

gibi yaşayan liselilerden biriydi. 

Çiğli’de soğuk bir ev, aç yatılan geceler,
bir süre sonra aranma koşullarında daha

da zorlaşan bir hayat; ama bir kez bile
sızlanmayan ve bir kez bile cuntaya
karşı savaşta tereddüte düşmeyen bir
liseli... Belinde silah, cebinde savunma
tipi el bombasıyla eylemden eyleme
koşan ve o haldeyken bile, çıkış sa-
atlerinde liselerin kapılarının yakı-
nında dolanıp insanlarla görüşmeye,
ilişki çıkarmaya, örgütlenme yapmaya
çalışan bir Ayhan... Hem de cunta ko-
şullarında... 

Cuntadan sonra törensiz gömülen
yoldaşlarımızdan biri oldu Ayhan. Fakat,

cunta koşullarında savaşı sürdürüyor olmanın
onuruyla gömüldü. 

Erken öldü o. Çünkü o bir partizandı. Büyük şehirlerin
kalabalık caddelerinde, ücra sokaklarında, meydanlarında
ve kalabalık okullarında halkın sosyalizm kavgasını
sürdüren bir militandı.

Elazığ Halk Cephesi 5 Kasım’da, Elazığ E Tipi Ha-
pishanesi’nde 3 Kasım 2014 tarihinde katledilen Çağdaş
Aktepe ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Çağ-
daş’ın cenazesi bir gün sonra ailesine verilmiştir. Çağ-
daş’ın ölümünden sonra Elazığ yerel basınında ve
burjuva medyada “Kaldığı hapishanede uzun süredir
kanser tedavisi gören DHKP-C'li 37 yaşındaki Çağdaş
Aktepe kaldığı hapishanede aniden fenalaşıp hastaneye
kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi” şeklinde haberler
yaparak olayın üstünü örtmeye çalışıyorlar.

Elazığ E Tipi hapishanesi idaresi neden bu kadar
korkuyor? Henüz Çağdaş’ın otopsi sonucu bile çıkma-
mışken nasıl Çağdaş'ın kanser olduğunu söylüyor ve
basına bu şekilde servis ediyor? Diyelim Çağdaş kanserdi,
tedavisini neden yapmadınız, ailesine neden bilgi ver-
mediniz, neden katlettiniz? Bunları açıklayın. Çağdaş’ın
katili olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz ve Çağdaş’ın
katilerini koruma amaçlı yapılan haberlerdir, bu durumu

devam ettirdikleri sürece
Çağdaş'ın ölümünden ken-
dileri de sorumludur” de-
nildi. 

Ayrıca, Elazığ Halk Cep-
hesi 5 Kasım'da Elazığ E
Tipi Hapishanesi’nde katle-
dilen Halk Cephesi tutsağı Çağ-
daş Aktepe için eylem yaptı. Elâ-
zığ Halk Cephesi yaptığı açıklamada;
"Çağdaş Aktepe açık ve bilinçli bir şe-
kilde katledilmiştir. Çağdaş’ın katili AKP iktidarı, Adalet
Bakanı ve Elazığ E Tipi Hapishanesi idaresidir. Çağdaş’ı
neden ve nasıl katlettiğinizi açıklayacaksınız. Çağdaş’ın
hesabını soracağız sizden. Katlettiğiniz tutsakların
hesabını soracağız sizden” denildi. Basın açıklamasından
sonra Çağdaş'ın evine gidilerek ailesi ve mezarı ziyaret
edildi. Eyleme 22 kişi katıldı.

Çağdaş’a İlişkin Bütün Haberler Yalandır!
Çağdaş’ı Nasıl Katlettiniz, Açıklayın!

Anıları Mirasımız
Ayhan Pektaş 
Malatyalı Karayağız Delikanlı 



Coşku, zekadan daha önemIidir.
Coşku ile yaptığımız iş, bilgiçce

yapılandan daha değerlidir.

Ata Sözü

AYNI YALINLIKLA 

ÖLMEK İSTERİM

Aynı yalınlıkla ölmek isterim

Kırda bir çiçek gibi, 

sakin,  gösterişsiz.

Mum yerine 

yıldızlar parlasın üstümde

Yeryüzü uzansın altımda sessiz.

Ben aydınlık ve özgürlük delisiyim

Varsın hainleri gizlesinler 

soğuk bir taş altında

Dürüstçe yaşadım ben, karşılığında

Yüzüm doğan güneşe dönük öleceğim.

Jose MARTI

Şiir

EN İYİ VALİ
Adamın biri Erzurum'a vali tayin edil-
miş. Gitmiş, görevi devralmış. Halkı ve
çevreyi tanımak için çıktığı gezilerin bi-
rinde köy halkına sormuş : 

-Şimdiye kadar Erzurum'a tayin edilmiş
valiler içinde size en çok hizmet eden
hangisiydi? 

Köylünün biri cevap vermiş : 

-Sizden iki önceki valiydi ; Mehmet Paşa. 

-Yaaaa, öyle mi, peki size ne gibi hiz-
metler yaptı? 

-Daha Erzurum'a gelirken, yolda, Bay-
burt'ta öldü!

Geçmiş vakitlerin birinde alimin
biri, boğazın öbür yakasına geçmek
için bir sandalcının yanına gelerek ona
sorar: 

- Karşıya geçirmek için ne kadar
para alıyorsun?

- Garşuya bir liraya geçürüm efen-
dü.

Alim, sandalcının bu bozuk Türkçe
ile verdiği cevabı beğenmez.

- Bu ne biçim konuşma böyle?
Yoksa sen dilbilgisi bilmiyor musun?

- Yok ağam, güççükken haytalık
ettük, okuyamaduk!

- Tüh, yazık sana! Desene gitti
hayatın dörtte biri!

Bir müddet gittikten sonra dil alimi
tekrar sorar:

- Allah bilir şimdi sen, matematik
de bilmezsin!

- Yok beğüm! Onu da bilmem!
Dedik ya, güççükken haylazluktan
okula gidemedük!

- Tüh yazık, yazık! Hayatının dörtte
biri daha boşa gitti!

Bir müddet daha yol aldıktan sonra
alim, tekrar sorar: - Sakın fizik ve

kimya okumadım deme!
- Belkü hayatımın dörtte birü daha

boşa getti; ama o dediklerini de bil-
mem efendü, vaktinde öğrenemedük
işte!

- İyi de sandalcı! Dilbilgisi bilmez-
sin; matematik, fizik ve kimya da bil-
mezsin; sen ne diye yaşarsın?

Bu arada hava bozulmaktadır.
Sandalcı büyük bir fırtınanın geleceğini
anlar. Alime sorar:

- Efendü, yüzme bilüsünüz deel mi?
Dil alimi, sandalcının bu sorusun-

dan endişeye düşer, bir korkudur baş-
lar. Sandalcıya yalvaran gözlerle cevap
verir:

- Sandalcı ağa! Ben yüzme bilmi-
yorum! Çocukluktan beri o ilmi öğren,
bu ilmi öğren derken yüzme öğrenme-
ye fırsat bulamadım.

- Aha! N’apcan şimdi! Şimdiden
başla dua etmeye! Çünkü gittü hayatu-
nun dörtte dördü!

Bildikleriyle övünen insan, bilme-
diklerinden dolayı dövünmeyi de
hak eder...

Yüzme Bilmeyen Kibirli Alimin Sonu
Kıssadan Hisse

Fıtra



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Sistemlerini sürdürmek için hedef bütün halkın zihni diyen emperyalistlerin

halk saflarının içindeki muhalif , devrimci, sol kesimlerin "zihni" ile

ilgilenmeyeceğini düşünmek, halk düşmanlarını hiç tanımamak olur. 

Neyi neden yaptıklarını, ne sonuç beklediklerini ve aldıklarını

hiç anlamamak olur. Savaş gerçeğinin, sınıf mücadelesinin kurallarının,

farkında olmamaktır bu. Bu bir ölüm kalım savaşıdır. Emperyalistler ve

işbirlikçileri, ayakta kalabilmek için özellikle kendi sistemlerine alternatif

gördükleri sol kesimlerin beyinlerini teslim almaya büyük öncelik vermişlerdir.

1990’lardan bu yana sürdürülen tasfiyecilik süreci,

bu politikanın pratiği olarak şekillenmiştir.

---

Başarılı sonuçlar almamız için ayaklarımız yere basmalı. Yani gücümüzü

somut gerçeklerden almalıyız. İnsan gerçekliğimizi bilip ona göre

eğitim programı uygulamalıyız. Kendi gerçekliğimizi bilip iç düşmanımızla

kıyasıya çatışmalıyız. Düşmanımızı tanıyıp savaşı büyütmeliyiz. Genç yaşına

rağmen Türkiye devriminin yolunu yazan bir önderin öğrencileriyiz.

Genç yaşlarına rağmen tasfiyeciliği alt etmiş önderlerimizin öğrencileriyiz.

Herkesin sosyalizm öldü dediği bir dönemde sosyalizmi savunan bir hareketin

öğrencileriyiz. Bu ideolojik netlik gücünü gerçeklerden alıyor.

Biz de hayalperestliği bırakıp yüzümüzü gerçeklere döndüğümüzde,

dava adamı olabildiğimizde kazanamayacağımız zafer yoktur.
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Amerika Halkların Düşmanıdır!
Amerikan Silahları ile Kürt Halkı Kurtulamaz!

Amerika Halkların Sorunlarını Çözmez;
Çıkarları İçin İşgal ve İmha Eder!

Karaman’da 18 Madenci, Isparta’da 15 Tarım İşçisi, 
Zonguldak’ta 1, Ereğli’de 2 Madenci Daha Katledildi

Madenlerde, İnşaatlarda, Tarlalarda,
Yollarda İşçi Katliamları Sürüyor...

KATİLİMİZ AÇGÖZLÜ TEKELLER VE ONLARIN İKTİDARI AKP’DİR!
İŞÇİLER; KATİLLERDEN HESAP SORMAZSAK KATLİAMLAR SÜRECEK! 

HESAP SORALIM!


