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41 Oya Baydak; işi,

ekmeği, onuru için
patron sendikacılarına
karşı direniyor!

43 Soma davası devam ediyor...

45 AKP’nin “Alperenleri” değil,

halkın esnaflarıyız!

47 Liseliyiz Biz: Eğitim tüm

halk çocuklarının hakkıdır!

48 Ülkemizde Gençlik:

Arkadaşlarımızı derhal
serbest bırakın!

49 Halk Düşmanı AKP:

Onlar şehit olamazlar!

50 Halkın Mühendis

Mimarları: Direnenlere
saldıran TMMOB
çürümeye mahkumdur!

51 Haberler

53 Avrupa’daki Biz:

Kitle çalışmasına
yoğunlaşmalıyız!

53 Avrupa’da Yürüyüş:

4. kez “ırkçılığa karşı
tek ses” olacağız!

56 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz

İ ç i n d e k i l e r
19 Anadolu Cephesi:

Düzen çürütür, devrim yaşatır!

20 Enternasyonalist devrimci

Steve yalnız değildir!

21 TAYAD’lı Aileler: Mücadeleyi

büyütmek için insan yüreğine
ve halk sevgisine ihtiyaç vardır!

22 Silahlı mücadele bir tercih değil,

zorunluluktur!

23 Stratejik hedefimiz

devrimci halk iktidarıdır!

26 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:

Faşizmin hükümetinden
halka özgürlük çıkmaz!

29 Kamu Emekçileri Cephesi:

Grev hakkını i̇stiyoruz,
alacağız!              

30 Sol’un Köşe Taşları: MLKP’nin

yalanları ortaya çıktı!

33 İlişki kurmak,

yalan söylediklerinin itirafıdır!

36 Röportaj: Ümit İlter, 24 yıllık

Özgür Tutsaklığını anlatıyor-3                     

39 Devrimci İşçi Hareketi:

Kitle gücüne dayanmayanlar,
patronların gücüne dayanır!

6 DHKC: Savaşçılarımız;

beş dakika boyunca sarayınızın
önünde, şehrin göbeğinde size
mermi yağdırırken burnunuzu
bile çıkaramadınız…
Hareket edemediniz...

8 HHB: Yaz kampı yapmak haktır! 

Suç olan; kampı basmak,
işkence yapmaktır

11 AKP’nin halka karşı açtığı savaş

sürüyor. Halkın savaşı için

mücadeleyi büyüteceğiz!

14 Kriz büyüdükçe, AKP

saldırganlaşıyor!

17  Amerika ve işbirlikçi AKP’den

yaptıkları katliamların 
hesabını soracağız!

18 Halkların Katili Amerika:

Emperyalizmin açık işgaline karşı
kurtuluş savaşı verenlerin
yolundan yürüyoruz!

ADALET İSTİYORUZ!

4   Baskı ve i̇şkencelerle

devri̇mci̇leri̇n kamp kurmasını

engelleyemeyeceksi̇ni̇z!

ENTERNASYONAL DEVRİMCİ
STEVE KACZYNSKİ 

SERBEST BIRAKILSIN!
AYLAR SONRA MAHKEMESİ AÇILAN STEVE’İN 18 EYLÜL’DE
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NDE MAHKEMESİ GÖRÜLECEK. TECRİT
HÜCRELERİNDE YALNIZ BIRAKMADIĞIMIZ STEVE’İ
MAHKEMESİNDE DE YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ! 

31 AĞUSTOS PAZARTESİ
CEVAHİR AVM ÖNÜ 
BİLDİRİ DAĞITIMI

18.00-20.00

1 TEMMUZ SALI
İNGİLİZ KONSOLOSLUĞU
ÖNÜ OTURMA EYLEMİ

10.00-12.00

HALK CEPHESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİTESİ 

İRFAN AĞDAŞ’IN 
ADIMLADIĞI SOKAKLARDA,

UMUDUN SESİNİ TAŞIYACAĞIZ...

TOPLU DAĞITIM: 
ALİBEYKÖY 

EYÜP HAKLAR DERNEĞİ 
17.00-20.00



Faşist AKP’nin  özel harekat timleri,
Mersin’de tatil kampı kuran Halk Cep-
heliler’e, sabahın 5’inde, uzun namlulu
silahlarla operasyon yaptı.  Kudurmuş
gibi saldıran AKP’nin işkenceci, sapık
polisleri, işkence yaparak onlarca kişiyi
yaraladı, bir kişinin kolunu çatlattı,
iki kişinin kulağını ısırdı. 4’ü çocuk
18 kişiyi yerlerde sürükleyerek, işken-
ceyle gözaltına aldı. 3’ü çocuk, 13
devrimci tutuklandı.

Özel Timlerle basılan kamp, dev-
rimcilerin adına “yaz kampı” dedikleri,
yıllardır değişik yerlerde düzenlenen
ve gelecek yıllarda da düzenlenecek
bir tatil kampıdır. Polisin illegal bir
örgüt kampı gibi göstermeye çalıştığı
kamp, gizli saklı bir yer değil, halka
açık bir çadır kampıdır. Halk da burada
tatil yapmaktadır. 

Devrimcilerin aileleri ile birlikte
yaptığı yaz kampı,  AKP’nin, kampları
gibi gizli ve halka kapalı değil, halk
düşmanları dışında herkese açıktır.
Halkın gözü önünde kurulan bu tatil
kampında ne tür faaliyetler yapıldığını,
kimlerin katıldığını halk düşmanı
AKP’nin polisi de çok iyi bilir. 

Kampa; aileler, çoluk-çocuk, genç-
yaşlı, kısaca 2,5 yaşından 70 yaşına
kadar halkımız katılmıştır. Bu insanların
ortak bir özelliği; düzenin dayattığı,
sadece eğlenmeyi ve dinlenmeyi esas
alan bireyci, bencil tatil anlayışına
karşı, dayanışmayı, paylaşmayı, din-
lenirken öğrenmeyi ve öğretmeyi esas
alan alternatif bir tatil anlayışına sahip
olmalarıdır. Düzene her alanda olduğu
gibi tatil alanında da alternatif yaşamı
örgütleyen devrimci düşünceye sahip
olmalarıdır. Devrimciler kamplarda
yalnızca denize girip güneşlenmezler;
birlikte okuyup tartışırlar, film izler,

skeçler yapar, şarkı söyleyip halaylar
çekerler. 

İşte AKP faşizminin tahammül ede-
mediği de budur. Devrimcilere saldır-
masının, devrimcilerin kampından
korkmasının asıl nedeni; düzenin ben-
cilliğine ve bireyciliğine karşı, yoz-
laşmaya ve çürümeye karşı; devrim-
cilerin halk kültürünü, dostluğu, pay-
laşmayı ve dayanışmayı örgütlemele-
ridir. 

AKP’nin Korkusu 
Büyüyor! 
Devrimcilerin 
Yaz Kampını
Silahlarla Basıyor!

Herkes kendi değerlerine ve dünya
görüşüne uygun olarak tatil yapar.
AKP’nin kampları; halka karşı savaş
karargahları olurken, IŞİD ve ÖSO gibi
halkın kafasını kesen emperyalistlerin
beslemesi halk düşmanları, katilleri ye-
tiştirirken, devrimcilerin kampı; halkını
ve vatanını seven, emperyalizme ve sö-
mürüye karşı olan  insanların dostluk ve
dayanışmasını büyüttüğü, bildiğini öğ-
rettiği, bilmediğini öğrendiği kamplardır.
AKP'nin korktuğu ve engellemek istediği
de budur. 

AKP’nin Her Alandaki 
Politikalarının Önündeki 
Tek Engel 
Devrimci Harekettir!

Devrimcilerin Mersin’de kurduğu
kamp bunun için AKP’nin hedefi ol-
muştur. Çünkü AKP faşizmi, emperyalist
kültürün ve düzenin çirkinliğine karşı
yaratılan bütün alternatiflerin, güzelliklerin
tümüne düşmandır ve onları yok etmek

√ Faşist AKP’nin  özel
harekat timleri, Mersin’de
tatil kampı kuran
devrimcilere, sabahın
5’inde, uzun namlulu
silahlarla operasyon yaptı. 

√ 2,5 ve 3,5 yaşındaki
çocuklara silah
doğrulttular. 

√ 4’ü çocuk 18 kişi,
yerlerde sürüklenerek,
işkenceyle gözaltına alındı.

√ Kudurmuş gibi saldıran
AKP’nin işkenceci, sapık
polisleri, onlarca kişiyi
yaraladı, iki kişinin
kolunu çatlattı, bir kişinin
kulağını ısırdı.

İŞKENCE YAPMAK
ŞEREFSİZLİKTİR!

HESABINI
SORACAĞIZ!

√ Savcı, yüzlerini
görmeden, ifadelerini bile
almadan tutuklamaya
sevk etti. 

√ Mahkemeye şortlarla
çıkardılar insanları.

√ Hakimlerin değil,
polislerin yönettiği
mahkemede, 10 devrimci
yasadışı örgüt üyeliğinden
tutuklandı. 

Baskı ve İşkencelerle 
Devri̇mci̇leri̇n Kamp Kurmasını
Engelleyemeyeceksi̇ni̇z!

ADALET İSTİYORUZ!
İŞKENCECİ POLİSLER VE KENDİ YASALARINI UYGULAMAYAN SAVCILAR HESAP VERECEK!

TUTUKLANAN HALK CEPHELİLER DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

ADALET İSTİYORUZ!4



için de azgınca saldırır. Devrimcileri
yıldırmak, halkı sindirmek ve gözdağı
vermek için gözaltına alıyor, işkence-
lerden geçiriyor ve tutukluyor. Her gün
yoksul gecekondu mahallelerine TO-
MA’larla, akreplerle, helikopterleri ile
operasyonlar düzenliyor. Ama tüm bun-
lara rağmen AKP’nin korkusu daha da
büyüyor. Korku büyüdükçe daha da
saldırganlaşıyor. 

Bu korku, bu saldırganlık aynı za-
manda uşaklığını yaptığı katil Ame-
rika’nın korkusudur, Amerika adınadır.
Çünkü, katil Amerika, AKP’ye, uz-
laşmayı, teslim olmayı reddeden, hesap
soran devrimcileri, devrimci hareketi
imha etme görevini vermiş, katliam
fermanları çıkarmıştır. Çünkü emper-
yalizmin ve AKP’nin her alandaki
politikalarının önündeki tek engel dev-
rimci harekettir.

Bu yüzden de, AKP faşizmi, Halk
Cephesi’ne saldırıyor. Sömürü düzen-
lerine, emperyalizme, faşizme karşı olan
en ufak bir düşünceye, tepkiye, eyleme
tahammül edemiyor. Kendisini var eden
emperyalizm ve ülkemizdeki işbirlikçileri
tekelleri korumak için saldırıyor. İn-
sanların en doğal hakkı olan biraraya
gelme, eğlenme, paylaşma, tatil yapma
haklarını kullanmasına bile izin vermiyor.
Halk biraraya gelmesin, halk örgütlen-
mesin istiyor. Kimse konuşmasın, kimse
karşı çıkmasın, herkes benim gibi dü-
şünsün istiyor. Bana biat etsin istiyor.
Çünkü halk örgütlenirse kendinden,
kendi düzenlerinden hesap soracağını
biliyor.

AKP’nin katil polisi bunun için sa-

bahın köründe devrimcilerin tatil kampını
basmıştır. Uyuyan, sabah spor yapan,
yüzen insanları işkenceyle gözaltına al-
mıştır. İnsanların kafası kumlara gö-
mülmüş, ağızlarına kum atılmış, kolu
bacağı kırılmış, 2,5, 10, 12 yaşındaki
çocukların kafasına silah dayanmıştır.
Çocuklar da içinde olmak üzere herkese
ters kelepçe takılmıştır. AKP’nin sapık,
işkenceci polislerinin; taciz, dayak, yere
atma, kol bükme, saçlardan sürükleme
işkenceleri arabada ve emniyette de
sürmüştür. 

AKP’nin Savcıları, 
Yüzünü Bile Görme 
Gereği Duymadan 
Polisin Eline 
Tutuşturduğu Listeye 
Göre Devrimcileri 
Tutuklattı!

Faşizmin bütün kurumları gibi
mahkemeleri de halka karşı suç ör-
gütüdür. Saldırı ve komplo mahkemede
de devam etmiştir. Ve AKP’nin savcısı,
hakimi ve polisi işbirliği içinde 3’ü
çocuk olmak üzere 18 kişiyi tutukla-
mıştır. Savcı, devrimcilere öylesine
düşman, öylesine kinlidir ki, kendi
burjuva yasa ve kurallarını hiçe say-
mıştır. İnsanların yüzünü bile görme-
den, ifadelerini almadan polisin verdiği
isim listesine göre tutuklamalarını is-
temiştir.

Hakim de hukuksuzluğu devam
ettirmiş, polisi duruşma salonundan
çıkarmamış, üstüne üstlük, ifadeleri

yazdırmayı bitirdikten sonra polise
dönüp, "söylemek istediğiniz bir şey
var mı?" diye sormuştur. Polis de
"Birazdan içeriye geleceğiz" diye
cevap vermiştir.  

Yaşananlar göstermiştir ki; AKP
talimat vermiş, AKP’nin polisi, savcısı,
hakiminden oluşan üçlü çete de işbirliği
içinde devrimcilere komplo tezgah-
lamışlardır. Polis, film seyretmek için
kullanılan  projeksiyon cihazını, ki-
tapları, kitap ayraçlarını, denize girmeyi
ve skeçler yapmayı suç delili olarak
gösterip; senaryoyu hazırlayıp basına
sunmuş, hakim ve savcı da onay ma-
kamı olarak, iktidarın istediği doğ-
rultuda görevlerini yapmıştır. Polis,
savcı, hakim elbirliği ile devrimcilerin
tatil kampı kurma hakkını suç say-
mışlardır. 

Bu saldırılar ne ilktir, ne de son ola-
caktır! Ama devrimcileri yıldıramayacak,
kamp kurmaktan vazgeçiremeyecektir.
Tam tersine gelecek yıllarda yaz kamp-
larını daha da büyüterek faşizmin kor-
kusu olmaya devam edeceğiz! 

Baskı ve İşkencelerle Devrimci-
lerin Kamp Kurmasını Engelleye-
meyeceksiniz!

ADALET İSTİYORUZ! 
AKP’nin İşkenceci Polisleri, Ken-

di Yasalarını Bile Uygulamayan,
Polisin Verdiği Listeyle Devrimcileri
Tutuklayan Savcı ve Hakimler He-
sap Verecek!

TUTUKLANAN HALK 
CEPHELİLER DERHAL 
SERBEST BIRAKILSIN!

Oyuncu Levent Üzümcü 20 yıl emek verdiği kurum-
dan atıldı. Sanat Meclisi olarak öfkeliyiz. Levent Üzümcü
ile dayanışma içindeyiz. Bu nedenle bugün Şehir
Tiyatroları önünde yapılan eyleme Sanat Meclisi olarak
biz de katıldık.

AKP iktidarı, önce baskılarla başladığı acımasız yönte-
mini son beş yıldır kıyımlara, katliamlara dönüştürerek her
gün değişik şekillerde can damarımıza basarak adeta sabrı-
mızı sınıyor.AKP’nin tüm kurumlara çöreklenen kadroları
adeta tüm ülke halkını hedefine koymuş durumdadır. Yirmi
yıldır İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görevini başarıyla
yapan Levent Üzümcü’nün suçu nedir?

Düşünceyi ifade etme özgürlüğü, bedelleri ödenilerek

kazanılmış bir haktır. Levent Üzümcü de katıldığı bir top-
lantıda düşüncelerini ifade etmiştir. Düşünce ifade etmek
bir suç değildir. En temel haklarımızdan biridir.

Biz Sanat Meclisi olarak ülke insanlarına sesleniyo-
ruz.

Dostlar! Levent Üzümcü’ye yapılan saldırı ülke sana-
tına, ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Sanat insan-
ları ve sanatın yanında duran insanlar olarak bu saldırıya
karşı topluca sesimizi yükseltmemiz, sanat alanına yapı-
lan bu kıyıma topluca “dur” dememiz gerekiyor.

Sanata ve kültürel alana karşı yapılacak saldırılara
karşı topluca bu zulme karşı duracağımızı eylemimizle de
sonuna kadar direneceğimizi tüm halkımıza duyuruyoruz. 

Levent Üzümcü Derhal Görevine Geri Alınmalıdır!
Sanat Meclisi - 26 Ağustos 2015

Levent Üzümcü Yalnız Değildir!

30 Ağustos
2015

Yürüyüş
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Amerika’dan aldıkları talimatlarla
insanlarımız hakkında imha kararları
uygulayan işbirlikçi AKP’yi, saray
duvarlarının ardından çıkamaz hale
getireceğiz. 

Kanlı saray duvarlarının ardındaki
kanlı masalarda aldılar halkımızı kat-
letme kararlarını.

Savaşçılarımız, dökülen kanla-
rımız henüz kurumadan hesabını
sormak üzere Saraylarının kapı-
larına dayandılar. 19 Ağustos 2015
tarihinde  Dolmabahçe Sarayı’na
baskın düzenleyerek halkımızı kat-
ledenlerden bir kez daha hesap
sorduk.

Suruç’ta bombalarla parçala-
nan 33 insanımız,

Bağcılar’da Cepheli Günay

Özarslan’ın 15 KURŞUN SIKI-
LARAK KATLEDİLMESİ, 

Hepsinin sorumlusu Amerika ve
uşağı AKP iktidarıdır.

Halka karşı başlatılan savaşa halk
savaşı ile karşılık vereceğiz dedik.
Şimdi de Dolmabahçe önüne kadar
gelerek beyninizde patladık.

Savaşçılarımız  burnunuzun dibine
kadar gelerek,

GÜNAY’IN BEDENİNE SIKTI-
ĞINIZ 15 KURŞUNU BİR KEZ
DEĞİL, BİRKAÇ KEZ SİZE SIK-
TILAR.

Savaşçılarımız; beş dakika bo-
yunca Sarayınızın önünde, şehrin
göbeğinde, namluları size mermi
yağdırırken burnunuzu bile çıkara-

madınız. Hareket edemediniz. Siyasi
olarak bir kez daha öldünüz orada.
Dondunuz.

Savaşçılarımız yine geldikleri gibi
de çekildiler. Yakalanmalarının sizin
“ataklığınız”, “cesaretiniz” ya da
“müthiş” teknik olanaklarınızla bir
ilgisi yoktur.

Sadece bir tesadüftür. AKP’nin
polisinin, TOMA’larının, silahlarının,
teknik olanaklarının işi “tesadüflere”
kalmıştır.

Unutmayın! Tesadüfler her zaman
size yardım etmez.

Cüretimizle, silahlarımızla yine
kapınızın önüne geleceğiz. Bir kez
daha GÜNAY’IN BEDENİNE SIK-
TIĞINIZ 15 KURŞUNU BİRKAÇ
MİSLİYLE SİZE TEKRAR SIKA-

19 Ağustos 2015 tarihinde CEPHE savaşçıları saltanat kapısı önünden 
Dolmabahçe Sarayı’na baskın ve tarama yaptılar!

SAVAŞÇILARIMIZ BEŞ DAKİKA BOYUNCA SARAYINIZIN ÖNÜNDE,

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE SİZE MERMİ YAĞDIRIRKEN BURNUNUZU
BİLE ÇIKARAMADINIZ… HAREKET EDEMEDİNİZ...

u SAVAŞÇILARIMIZIN DOLMABAHÇE SARAYI BAS-

KINI SONRASI; EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, BÜTÜN KAMU

BİNALARININ NİZAMİYELERİNDE GÖREVLİ POLİSLERE,

"ÇELİK YELEK" GİYME TALİMATI VERDİ. BİZCE UY-

GUNDUR... GİYEBİLİRLER...

u SAVAŞÇILARIMIZIN YARATICILIKLARI VE CÜ-

RETLERİ KARŞISINDA "ENGEL" DAHİ DEĞİLLERDİR.

TAM TERSİNE BİZ SİZLERİ EN TETİKTE, EN HAZIR OL-

DUĞUNUZ ANDA CEZALANDIRMAYI TERCİH EDERİZ.

u BİR  POLİS KARAKOLUNUN TARANMASI EYLE-

MİNDEN SONRA YARALANAN VE ÖLEN OLMADIĞI İÇİN

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ ALTINOK’UN

DA KATILIMIYLA "KURBAN KESİLDİ". KORKU VE ACİZ-

LİĞİNİZ BU NOKTAYA GELMİŞTİR. KURBAN KESMEK,

ÇELİK YELEK GİYMEK  DEĞİL, SADECE HALKA  ZUL-

METMEMEK SİZİ KORUR!

u KATLİAM KARARLARI VERDİĞİNİZ SARAYLARINIZI

BAŞINIZA YIKACAĞIZ!

SARAYLARIN ARDINA KORKULARINIZDAN KUR-

TULMAK İÇİN SIĞINIYORSUNUZ.. KORUYAMAZ...

u HİÇBİR DUVAR, HİÇBİR SARAY, HİÇBİR ÖNLEM

SİZİ KORUYAMAZ!..

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

Tarih: 25 Ağustos 2015                            Açıklama: 458

Yürüyüş
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CAĞIZ.

Sizi yine ne silahlarınız ne de
efendiniz Amerika ile yaptığınız iş-
birliği anlaşmaları kurtaracak.

KORKULARINIZI
BÜYÜTECEĞİZ! 

Savaşçılarımızın; Dolmabahçe
Sarayı baskını sonrası, Emniyet Mü-
dürlüğü bütün kamu binalarının ni-
zamiyelerinde görevli polislere, “ÇE-
LİK YELEK” giyme talimatı verdi.

Bizce uygundur.... Giyebilirler. 

Savaşçılarımızın yaratıcılıkları ve
cüretleri karşısında “engel” dahi de-
ğillerdir. Tam tersine biz sizleri en
tetikte, en hazır olduğunuz anda ce-
zalandırmayı tercih ederiz.

Ama yok oluşunuzu görüyoruz.
Korkularınız büyüyor. Büyüyecek.
Siz de geçmişte Necdet Menzir’in
söylediği gibi “sırtınızı duvara da-
yayarak yürüyün” demeye başla-
yacaksınız.

Bir  Polis Karakolu’nun taran-
ması eyleminden sonra yaralanan
ve ölen olmadığı için İstanbul Em-
niyet Müdürü Selami Altınok’un
da katılımıyla “kurban kesildi”.

Korku ve acizliğiniz bu noktaya
gelmiştir.

Korkularınız büyüyecek ve korku
bataklığında boğulacaksınız.

Sizin korkularınız çürüyenlere,
yok olanlara, tarih sahnesinden si-
linmeye mahkum olanlara ait bir
korkudur.

Çürüyenin korkusu azalmaz...

Cepheliler korkuyu bilmemek,
düşünmemek ya da pratik yetersiz-
likten kaynaklanan bir duygu olarak
tanımlarlar.

Bizim inançlarımızda korku ye-
nilgiye uğratılabilen, aşılabilen bir
özelliktir. Haklı ve meşru bir dava
uğruna savaşanlar korkuyu da al-
tederler.

Sizin korkularınızınsa azalması,
yok olması mümkün değildir.

Siz sömüren ve zulmedenlerin ta-
rafısınız. Sömürü ve zulüm uygulayan
haksızdır; halkın değerlerine ve halkın
çıkarlarına ihanet edendir. İhanet
edenin, vatanını satanın haklılığı ve

meşruluğu olmadığı için, o son ne-
fesine kadar korkunun zincirine bağlı
yaşayacaktır.

Burjuvazinin ideolojisiyle yaşa-
yan, ahlaki olarak soysuzlaşmış olan-
ların korkuları bitmeyecektir elbet-
te...

SAVAŞÇILARIMIZ;
KENDİLERİNDEN SİLAH VE
TEKNİK GÜCÜ ÇOK DAHA
FAZLA BİR DÜŞMANA,
MEYDAN OKUMUŞLARDIR

Tetiği çeken ideolojidir.

Tetiği çeken, parmağa yön veren
beyindir.

Savaşçılarımızın beyni özgürdür.

Savaşçılarımız “zorunluluklar”ın
engellerini aşan militanlardır.

Militanlık bunun için özgürlük-
tür.

İşte biz bunun için her tür eylemi
yaparız. Bunun için gün bizim gece
bizim diyoruz. 

Savaşçılarımız bunun için sınırsız
bir cüretin temsilcisidirler.

Cüretin kaynağı ideolojik netlik-
tir.

İdeolojik netlik düşmanın gözünün
içine bakabilmektir.

İdeolojik netlik düşmanın burnu-
nun dibine kadar gelmektir.

Savaşçılarımızın kararlılığını;
Rusya’dan İtalya’ya, Ortadoğu’dan
Bulgaristan’a kadar tüm dünya
selamlamıştır.

İstediğiniz kadar sansürle eyle-
mimizin etkisini sınırlamaya çalışın.
Haberleri sansürlemek için Anadolu
Ajansı ve TRT dışında TV kanallarını
da sokmayın istemediğiniz yerlere...

Nafile! Gerçekler delip geçiyor
işte. Günlerdir savaşçılarımızın beş
dakika boyunca, sarayınızın önünde,
şehrin göbeğinde yağdırdığı mermileri
izliyor tüm dünya halkları.

SAVAŞACAĞIZ! EMPERYA-
LİSTLERİN VE İŞBİRLİKÇİ-
LERİNİN AYAK İZLERİNİ 

TOPRAKLARIMIZDAN SİLENE
KADAR SAVAŞACAĞIZ!

Savaşmak, savaşı büyütmek, va-

tanımızı sevmenin bir sonucudur.
Vatanımız bizim olsun diye mücadele
ediyoruz. “Topraklarımız emper-
yalistlere satılmasın” diye mücadele
ediyoruz. Bu uğurda savaşmak, bu
uğurda ölmek, bu uğurda halkı sa-
vaştırmak doğrudur.

Biz de bu yolu takip edeceğiz.

Savaşacağız!

Halkımıza kalkan her elin, yol-
daşlarımızın bedenlerine sıkılan her
kurşunun hesabını soracağız. 

POLİSLER; 

AKP’nin bekçiliğini yapmayın...
“Ekmek parası” adı altında halka
karşı suç işlemeyin.

AKP’nin kanlı saraylarının,

Amerikan üslerinin, emperyalist
karargahlarının kapılarında uşaklık
etmeyin.

Kazandığınız “ekmek parası” de-
ğildir. Ekmek parası, içinde emek
ve onur olan paradır. Her damlası
hak edilmiş, halka ve değerlerine
layık para demektir.

Onların kapılarını bekleyerek ka-
zandığınız paranın içinde ne emek
ne de onur vardır.

O para kanlı paradır.

Halka sıkılan kurşundan, bom-
badan; vatanımızın tüm değerlerinin
emperyalistlere peşkeş çekilmesinden
kazanılan paradan, size verilen “sus
payı”dır. 

Reddedin o kanlı parayı...

Yüzünüzü halka dönün. Tercihi-
nizi yapın.

EMPERYALİSTLERİN VE
İŞBİRLİKÇİ AKP’NİN
KORKULARINI BÜYÜTMEYE
DEVAM EDECEĞİZ.

KATLİAM KARARLARI
VERDİĞİNİZ
SARAYLARINIZI BAŞINIZA
YIKACAĞIZ!

DEVRİMCİ
HALK KURTULUŞ

CEPHESİ

30 Ağustos
2015
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Bu ülkede IŞİD, dünyanın gözle-
ri önünde istediği gibi kamplar ku-
ruyor, bu kamplarda aylarca süren
ideolojik ve silahlı eğitimler veriliyor,
militan yetiştiriliyor. Bunu cümle
alem biliyor. AKP’ye sorsanız, “ne

var canım, tatil yapıyorlar” diyecek
kadar arsızlar. Ama devrimciler tatil
yapınca bu “örgütsel kamp” oluyor,
kampa katılanlar "terörist" ilan edi-
liyorlar!

AKP, iki ayda bir bilmem şu
kampı, bilmem bu kampı diye kamp
örgütlüyor, bütün kadrosu ile halka
kapalı kamp yapıyor ve kamp ko-
nuşmaları canlı yayından yayınlanı-
yor. Devrimciler kamp kurdukların-
da, tatil yapmak istediklerinde bunun
adı örgütsel eğitim kampı oluyor.

Geçtiğimiz günlerde de Mersin-
Kazanlı’da çadır kampında tatil yap-
mak isteyen müvekkillerimize yö-
nelik “büyük bir operasyon” yapıldı.
Bir kısmı çadırlarında uyumakta
olan, bir kısmı spor yapıp denize gir-
me hazırlığı yapan müvekkillerimiz;
özel harekât polislerinin de katıldığı
şafak baskını ile işkence yapılarak
gözaltına alındı. Yapılan baskın yan-
daş medyada örgüt operasyonu, kam-
pa katılan müvekkillerimizde örgüt
üyesi olarak gösterildi.  Yaz kampı en
büyük “suç”ları, film gösterimi için
kullanılan projeksiyon cihazı da en
önemli “suç delili” idi.

Yaz Kampı Yapmak
Suç mudur?

Elbette hayır. Aynı dünya görü-
şüne, aynı tatil anlayışına sahip in-
sanların birlikte tatil yapması suç
mudur? Elbette hayır. Devrimcilerin
kamp yapması, tatil yapması suç mu-
dur? Tabiî ki, hayır. Herkes -kamp ya
da tatil, adına ne derseniz deyin-  ya-
pabilir ama devrimciler mi yapamaz?

Elbette devrimciler de kamp ya-
par. Ama devrimcilerin kampı
AKP’ninkiler gibi halka kapalı ya-
pılmaz. Herkese açıktır.

Müvekkillerimizin de kampları
herkese açıktı, açık alanda yapılı-

yordu. Çadırları bile her an
açıktı. Bu gizli saklı hiçbir şey-
leri olmadığının en açık göster-
gesidir. Yediden yetmişe her
yaş grubundan insanın içinde ol-
duğu bir kamptı bu. 2,5 yaşından
70 yaşına kadar insanlar vardı
kampta. Devrimciler aileleri ile
birlikte gelmişlerdi. AKP’nin
polisi de bunu biliyordu. Kimin
kampa geldiğini, kampta ne
yaptıklarını biliyorlardı. Çünkü kamp
yeri sivil polislerce gözetleniyordu.
Daha önce de aynı yerde benzer et-
kinlikler yapılmıştı. Buna rağmen ya-
lan haberlerle müvekkillerimiz terö-
rize edilmeye, hedef gösterilmeye ça-
lışıldı.

Elbette devrimciler de tatil yapar
ama farklı bir tatil anlayışları vardır.
Herkes kendi dünya görüşüne, önem-
li gördüğü değerlere uygun olarak ta-
til yapma hakkına sahiptir. Devrim-
cilerin tatil anlayışı da bencilliğe
karşı dayanışmayı büyütmek, birey-
ciliğe karşı kolektivizmi geliştirmek;
öğrendiğini öğretmek, bilmediğini
birlikte öğrenmek; zamanı hem eğ-
lenerek hem yeteneklerini geliştire-
rek verimli bir biçimde kullanmaktır.
Devrimciler kamplarda yalnızca de-
nize girip güneşlenmezler; birlikte
film izler, şiir okur, skeçler yapar, şar-
kı söyler, okuduklarını tartışıp dün-
yalarını ortaklaştırır, büyütürler.

AKP'nin engellemek istediği budur.
Yaz kampı devrimcilerin örgütlediği al-
ternatif bir tatil olduğu, düzenin da-
yattığı tatil anlayışına alternatif bir ta-
til anlayışına karşılık geldiği için,
AKP’nin hedefi olmuştur. AKP ve
onun temsil ettiği egemen anlayış, dü-
zenin çirkinliğine karşı yaratılan alter-
natiflerin, güzelliklerin tümüne düş-
mandır ve yok etmek istemektedir.

Düzenin keyfiliğine, baskısına
karşı direnişle; yozluğuna karşı yeni
değer ve gelenekler yaratarak; bi-
reyselliğine karşı kolektivizmi bü-
yüterek cevap verilmelidir.

HALKIN HUKUK BÜROSU
NOT: Açıklamamızın ekinde

Mersin’de, yaz kamplarını gerçek-
leştirdikleri esnada kampları basılan,
işkence ile gözaltına alınan ve keyfi
bir biçimde tutuklanan müvekkille-
rimizin bir kısmının anlatımları mev-
cuttur. Bu anlatımlara göre polis,
bir kısmı 90’lı yıllarda sıkça gördü-
ğümüz değişik işkence yöntemleri
kullanmaktadır. Görünen o ki,
AKP'nin krizi derinleştikçe, işkence
yöntemlerini de geliştiriyorlar.

Mersin’de Yaz Kampı
Yaptıkları Sırada
İşkence ile Gözaltına
Alınıp Tutuklanan
Müvekkillerimizden
Bazılarının Anlatımları:

Seval ARACI’nın anlatımları:
Sabah saat 05.30 sıralarında spor
yapmak ve denize girmek için ha-
zırlık yapıyorduk. Bu esnada polis
araçlarının geldiğini gördük, baskın
olduğunu anladık. Hemen çocuklar
geldi aklımıza. Onları güvenli bir yere
almaya, arkadaşları uyandırmaya
gittik. Biz çadırlara girer girmez po-
lisler geldiler ve özel harekat timle-
ri uzun namlulu silahlarını bize doğ-
rultarak "teslim olun, yere yatın"

diye bağırmaya başladılar. Biz, “si-

lahlarınızı indirin, çocuklar var”

dedik ve çocukları bir yere toplama-
ya devam ettik. Onları en küçük ça-
dıra doğru almaya başladık. İzin
vermediler. Sonra büyük çadırın ar-
kasına topladık çocukları. Bu esna-
da biz de yan yana oturduk, bekledik.
Önce erkeklerin bulunduğu çadıra git-
tiler. Onlara vurduklarını görüyorduk.

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Yürüyüş
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SUÇ OLAN; KAMPI BASMAK, İŞKENCE YAPMAKTIR!



Sürükleye sürükleye arabalara gö-
türdüler erkek arkadaşları.

Sonra bize doğru geldiler, sürük-
leyerek almaya çalıştılar. Alır almaz,
kollarımızı arkadan büküp ters bi-
çimde kelepçelediler. Yerlere yatır-
dılar, hareket etmeyelim diye üzeri-
mize basıyorlardı. Herkesin ağzına ba-
kıyor, ağzı açık olanların yüzüne
kum atıyorlardı. Slogan attıkça, kum
atıyorlardı. Ağızlarımız kum içer-
sinde kaldı. Bizi bir süre beklettikten
sonra arabalara almaya başladılar.
Kollarımız arkadan kelepçeli iken,
kollarımızın dirsek üstünden tutarak
havaya kaldırıyor, sürükleyerek ara-
balara götürüyor, arabaların kapısın-
dan kum torbası atar gibi arabanın içi-
ne atıyorlardı. Benim kafam kapıya
çarptı. Her arkadaşın başı bir yerlere
çarpıyordu. Arabanın içinde bize vur-
maya devam ettiler. A isimli arkada-
şı araba içerisinde taciz ettiler. Po-
lislerden bir tanesi kollarını, A isim-
li arkadaşın göğüslerinde gezdirerek
taciz etmiş. Ellerini bacak aralarında
dolaştırmış. A'nın ağlamaklı olduğu-
nu görünce sorduk, ne yaptıklarını an-
lattı.

Herkes gözaltına alındıktan sonra
hastaneye götürüldük. Hastaneye gö-
türüldüğümüzde, arabadan aşağı in-
dirdiklerinde de aynı yöntemle indi-
riyorlardı. Sürüklüyor, havaya kaldı-
rıyor, sonra birden yere bırakıyorlar-
dı. Kaldırıp yere çakıyorlardı. Emni-
yet müdürlüğüne götürüldüğümüzde,
oradaki işlemlerde sürekli darp edi-
liyorduk. Bizi aldıkları andan itibaren
sürekli küfür ediyorlardı. İşkencenin
en ağırını parmak izi alırken ve fo-
toğraf çekerken yaptılar.

Parmak izi ve fotoğraf çekme
emniyetin güvenlik şube biriminde
yapılıyordu. Giderken yine arkadan
ters kelepçeleyip kollarımızdan sert
biçimde tutarak sürüklüyorlardı. Bizi
güvenlik şubenin 3. katına böyle çı-
karttılar. Çıkarken kollarımız yerin-
den kopacak gibi hissediyorduk.

Beni parmak izi alınan odaya gö-
türdüklerinde önce yere yatırdılar.
Birisi bacaklarımdan, birisi kolla-
rımdan, birisi saçımdan çekiyordu.
Parmak izi verip vermeyeceğimi sor-
du. Slogan attığım için boynumdan,

burnumdan tuttular. Bir an soluksuz
kaldım. Parmak izi vermeyeceğimi
söyleyince bu defa, bir kişi kolumu
ters çevirip büktü, birisi burnumu tut-
tu ve yukarıya doğru çekmeye çalış-
tı, birisi saçımı ikiye ayırıp ters bi-
çimde havaya kaldırmaya çalıştı.
Böyle yaparak soluksuz ve hareket-
siz kalmamı sağlamaya çalışıyorlar-
dı. Saçlarımı çektiklerinde kafa deri-
min yerinden kalktığını hissettim.

Bu halde zorla parmak izi aldılar,
parmaklarımı bastıra bastıra, parmak
izi almayı işkenceye çevirdiler. Daha
önce gözaltına alınmıştım. Bizim
emniyette parmak izimiz var, bu ne-
denle parmak izi vermiyoruz. Daha
önceki gözaltılarda parmak izi yine
zorla alıyorlardı. Fakat bu defaki
öyle değildi, özellikle bunu bahane
ederek işkence yaptılar. Yeni teknik-
ler kullandılar. Boynum ve çene al-
tımda, başımda ve burun bölgemde
ağrı var, burnuma dokunamıyorum.
Ama dışarıdan bir şey görünmüyor.
Kaba dayaklar, yerlerde sürüklen-
meler, burada yapılan işkencenin ya-
nında hiç kalıyor.

Savcı, ifademizi almadan bizi
doğrudan tutuklamaya sevk etti. Sav-
cı bizi görmek istemiyormuş. Eğitim
amaçlı kamp yaptığımızı söylüyor-
lardı ama böyle olmadığını kendile-
ri de biliyorlardı. Kampta ailelerimiz,
çocuklarımız vardı.

Üç küçük çocuğumuz vardı: 2.5 ya-
şında Ayaz, 3.5 yaşında Devrim, 10 ya-
şında Deniz... Onlara da silah doğ-
rulttular. 2.5 yaşındaki Ayaz'a silah
doğrultturan şey halk düşmanlıklarıdır.

Kampı, ne yaptığımızı, nasıl bir
kamp yaptığımızı hakime anlattım. Ne
benim ne diğer arkadaşlarımın söy-
lediklerini tutanağa geçirdi. Zaten
duruşma salonunu yöneten hakim
değil, polislerdi. İfadeler alınırken on-
larca polis içerideydi. Avukatlar çık-
maları gerektiğini söyledikleri halde
dışarıya çıkmadılar.  Hakim ifadele-
ri yazdırmayı bitirdikten sonra poli-
se, "söylemek istediğiniz bir şey var

mı" diye sordu. Polis de, "Birazdan
içeriye geleceğiz " dediler. Hakim
odasına girdi, polis de dosya ile bir-
likte içeriye girdi. Çıkınca kaç kişinin
tutuklanacağını biliyordu. Kamp ala-

nındaki projeksiyon önemli deliller
arasındaydı.

Rojda YALINKILIÇ’ın anla-
tımları: (Seval'in anlattıklarına ek
olarak) Fotoğraf çekimi sırasında ka-
famı duvara çarptılar. Bir polis yere
yatırdıktan sonra kafamı bacaklarının
arasına alarak bastırdı, kafamın üze-
rine oturarak beni taciz etti. Hepsi bir
şekilde vurmaya çalışıyordu. Kame-
ra ile çekim yapan bir polis vardı, o
bile bacakları ile vurarak tekmeli-
yordu. Beni taciz eden polis, "saçla-
rından tutup kaldırın,  yerlerde sü-
rükleyin " diye bağırdı. Orada başımı
yere çaldı, sonra başım dönmeye
başladı. Su ve şeker vermediler. İkin-
ci gün Seval bayıldı, tansiyonu düş-
tü. Sürekli özel harekâtçılar vardı
yanımızda, hepimizi tanıyorlardı.

Nurhan YILMAZ’ın anlatımla-
rı: (Diğer anlatımlara ek olarak) He-
pimize aynı şeyleri yapmışlar, benim
özellikle kolumu kırmaya çalıştılar.
Ters kelepçe yaparken ayrıca kolu kı-
vırıyorlardı. Bir ara kolumun kırıldı-
ğını düşündüm. İlk gözaltına alıp
yere yatırdıklarında, saç çekmelerin
yanında karın boşluğuma vurdular. Bu
uzun süre hareketsiz kalmama neden
oldu. Parmak izi almak için gittiği-
mizde yine sürükleyerek götürdüler.
Parmak izi alınacak odanın kapısın-
da beklettiklerinde, ayağa kalkıp yü-
rümek istediğim için ayaklarıma vu-
rup copladılar.

Yaren Dünya ARSLAN’ın anla-
tımları: (15 yaşında) Yaşımın küçük
olduğunu bilerek aldılar beni de.
Kardeşim Yazgülü de vardı. Yazgülü
12 yaşında. Onu da bir ara kelepçe-
lediler. Ağladığını gördüm. Onu da
gözaltına alacaklardı. Sonra bıraktı-
lar. Bana da diğer arkadaşlara yap-
tıkları gibi yaptılar: Kumda yere ya-
tırdılar, ağzımın içine kum attılar, ke-
lepçeleyip arabaya götürdüler. Orada
bana vurmaya devam ettiler. Sonra ço-
cuk şubeye götürdüler. Çocuk şube-
ye götürürken ters bir biçimde ke-
lepçeliydim. Çocuk şubede ben ve ar-
kadaşlarım sürekli  tehdit edildik.
"Size devletin gücünü göstereceğiz"

dediler. Çocuk olarak dört kişi göz-
altına alındık. Safigül, Onur, Neslihan
ve ben. Sonra kamp yerinde bulunan,
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bize su ve şeker getiren Deniz'i de al-
dılar. Nezarete alırken ayakkabıları-
mızı çıkarmamızı istediler. Ben ve ar-
kadaşlarım ayakkabıları çıkartma-
dık, zorla çıkarttılar. Arkadaşım Nes-
lihan'ı bir süre sonra başka bir neza-
rethaneye götürdüler. Yanımıza gel-
sin diye 5 dakikada bir kapı dövme
eylemi yaptık. Slogan attık, sonra ya-
nımıza getirdiler. Ayakkabılarımızı al-
mak istediğimizi söyledik, ayakka-
bılarımızı önce vermediler, tartışınca
verdiler ama Onur'un ayakkabısını
vermediler, ona ayakkabısını verme-
leri için saat başı kapı vurma eylemi
yaptık, sonra Onur'a da ayakkabılarını
verdiler. 

Parmak izi alınması ve fotoğraf
çekilmesi sırasında çok dövdüler. Bizi
parmak izi alınacak yere götürdükle-
rinde kelepçe takmadılar ama yukarı-
ya doğru çıkarken polis kollarımdan tu-

tup ters çevirdi, slogan atmaya başladım.
Kolumu ters çevirmesinden ötürü ko-
lum o kadar çok acıdı ki, çığlık atma-
ya başladım... Çığlık atmama rağmen
durmadı, "slogan atmayacağım de bı-

rakayım" dedi. Ben de  "tamam atma-

yacağım" dedim. Kolumu bıraktı, son-
ra kahkahalarla gülmeye başladılar.
Kadın ve erkek polisler kahkaha atı-
yordu. Ben de bunun üzerine ağzım yır-
tılıncaya kadar slogan atmaya başladım.
"İnsanlık onuru işkenceyi yenecek"
şeklinde slogan atıyordum. "Göstere-
ceğim sana onuru" diyorlardı.

Parmak izi alınırken kadın polis-
ler saçımı çekti, erkek polisler aya-
ğıma bastı. Bir kolumu erkek, bir ko-
lumu kadın polis ters çevirdi. Kadın
polis daha az sıkıyordu, ama erkek po-
lis çok sıktı. Parmak izi alırken, çe-
nemin altından ve burnumdan tuttu-
lar, bir ara nefesiz kaldım, öleceğimi

sandım. Hastaneye gittiğimizde dok-
tor bizi polis arabasının içinde mua-
yene etmek istedi. Karşı çıktık. Dok-
tor raporundan sonra nezarete götür-
düler, beni ittirerek içeriye attı, son-
ra bir polis üzerime oturdu.

Adliye'ye gittiğimizde Deniz'in
asansör korkusu vardı, illaki asan-
sörden bizi yukarıya çıkartmak iste-
diler. Adliyede slogan attığımız için
ağzımızı kapatmaya çalıştılar. Adli-
yede yine tehdit ettiler, dayanamadım.
"Kes be" dedim. Yüzüme bir tokat
attı, yere düştüm. Gözyaşlarım ken-
diliğinden akmaya başladı ağrıdan.
Biz adliyeye büyüklerden önce çıktık.
Beş kişiydik sadece. O kadar çok po-
lis vardı ki, bize bu kadar çok polis
geldiyse, büyüklere kaç kişi gelecek
diye düşündüm. Tutuklandığımda ai-
lemi görmek istedim, izin vermediler.

Halk Cepheliler 25 Ağustos’ta Antakya
Köprübaşı’nda bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı Yaren Arslan’ın babası Erhan Arslan
okudu. Açıklamada: 

"AKP dört yıldır Suriye halkına yapılan saldırı-
ları, ABD ile birlikte yasadışı bir şekilde, ülkemiz-
de yapılan kamplardan yönetmektedir. Kendi çete-
lerini bizim ilimizde Hatay’da kurdukları yasadışı
kamplarda silahlandırıp, eğitip Suriye’ye gönderi-
yorlar. IŞİD için kurulan kamplar yasal ama halkın
yaptığı tatil kampları suçtur!

Mersin-Adanalıoğlu’nda çadır kampında tatil
yapmak isteyen arkadaşlarımıza yönelik “büyük
bir operasyon” yapıldı. Yaz kampı en büyük
“suç”ları, film gösterimi için kullanılan projeksiyon
cihazı da en önemli “suç delili” idi. Gözaltına alınma ve
gözaltı süreci boyunca polis her türlü işkence ve ahlak-
sızlığı yapmıştır. Birçok arkadaşımızın elleri işkence-
den kırılmış, katil ahlaksız polisler tacizde bulunmuş,
kadın arkadaşlarımızı taciz etmişlerdir. Gözaltında da
hukuksuz, ahlaksız tavırları devam etmiş, mahkemede
de polisin müdahalesi sürmüştür. Çıkarılan mahkemede
hukuksuzluk devam etmiştir. 3’ü çocuk olmak üzere 13
kişi tutuklanmıştır. Bizler arkadaşlarımızı sahiplenmek-
ten vazgeçmeyeceğiz. 15 yaşında tutuklanan çocukları-
mızdan, 51 yaşında taşlarla direnen halkımıza kadar,
katlettiğiniz, işkencelerle gözaltına aldığınız insanları-
mızın hesabını soracağız.” diyerek halkın evlatlarını

sahiplenme çağrısı yapıldı.
Yapılan basın açıklamasının ardından yarım saatlik

oturma eylemine geçildi. Yarım saatlik oturma eylemin-
de “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Seval
Aracı Serbest Bırakılsın, Yaren Arslan Serbest
Bırakılsın, Devrimci Tutsaklar Serbest Bırakılsın, Tatil
Yapmak Suç Değildir, Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atılıp “Haklıyız Kazanacağız” Marşı söylen-
di.

Halk alkışlarla, sloganlarla, zafer işaretleriyle karşı-
lık vererek desteklerini sundular. Hatay’ın ayaklanma
şehidi Ahmet Atakan’ın kardeşi Zafer Atakan da açıkla-
maya katılıp “Mahir Yürekliler” kitabını alıp sürekli
yanlarında olacağını belirtti.

Tatil Yapmak Suç Değildir!
Tutuklananlar Derhal Serbest Bırakılsın!Yürüyüş
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"Bir tercih var, 'Ben devletimin
yanındayım' veya 'terör örgütünün
yanındayım'. Bu tercihi yapacağız.
Öleceksek bir kere ölelim ama adam
gibi ölelim. Bir köyde teröristler hal-
kın arasına karışabiliyorsa bölge in-
sanı üzerine düşeni yapmıyor de-
mektir." Tayyip Erdoğan.

"Ya devlet ya örgüt" diyor Tay-
yip Erdoğan ve "herkes tercihini
yapmalı" diye de ekliyor.

Ahmet Davutoğlu; ‘Son 30 yılın
en büyük meydan okuması ile karşı
karşıyayız’ diyor. Davutoğlu,
“DHKP-C, PKK ve DAEŞ gibi te-
rör örgütleriyle eş zamanlı olarak
mücadele ediyoruz" diyor.

AKP'nin IŞİD'e yönelimi, ABD
emperyalizminin zorlamasıyla oluyor.
Esas olarak IŞİD, AKP'nin hedefi
değildir.  

Bunun yanında tasfiye sürecini
hızlandırmak, Kürt halkının dina-
miklerini zayıflatmak, şovenizmi bü-
yütmek için Kürt hareketine saldırıyor.  

Ve asıl olarak devrimci harekete,
Cephe’ye saldırıyor. Saldırının asıl
hedefi Cephe’dir. Bunu biz değil
emperyalizm gerçeği, emperyalizmin
ve işbirlikçilerin tarihi söylüyor. 

IŞİD emperyalizm için dönemsel
tehdittir. Öyle ki bu tehdit olarak
gördüğü IŞİD’i; yarın yine kullanmak,
beslemek isteyeceklerdir. 

Kürt hareketi, bugün AKP ile sa-
vaşsa da, silahlı eylemlerini arttırsa
da; her fırsatta “diyalog” diyor, “çö-
züm sürecine geri dönelim” diyor.
Emperyalizm ve oligarşiye karşı ol-
madığını onun düzeni içinde yer al-
mak istediğini söylüyor. 

Oysa Cephe, emperyalizmin ve
oligarşinin düzenine açıktan meydan
okuyor. Halkların kurtuluşunun
emperyalizme ve oligarşiye karşı
silahlı savaştan geçtiğini söylüyor.

Söylemekle kalmıyor, bunu
uyguluyor. Pratiğiyle de gös-
teriyor. Bedel ödüyor. Bedel
ödetiyor. 

ABD emperyalizmi de
AKP'nin Cephe’ye saldırma-
sını istiyor. AKP ve ABD bu
konuda tümüyle anlaşmışlar-
dır. Bu durum aynı zamanda
AKP’nin emperyalizm işbir-
likçiliğinin de ifadesidir.  

Bu doğrultuda AKP’nin
halka karşı savaşı meydanlar-
da, mahallelerde, hapishane-
lerde yeni saldırılarla sürüyor. 

Kürdistan’da Kürt halkına yönelik
katliamlara her gün bir yenisi daha
ekleniyor. 

Tarihin ve bilimin yasalarıyla,
direnen halkların mücadele dene-
yimleriyle diyoruz ki Halkı yene-
mezler. 

Marksist-Leninist ideolojisinden
milim sapmayan, herkes teslim olsa
da, biz asla teslim olmayacağız diyen
Cephe’yi teslim alamayacaklar.  

AKP’yi tarihin çöplüğüne gön-
dereceğiz.  

AKP Başarıyı 

Katlettiği Gerilla
Sayısında Görüyor 

Hemen her gün açıklama yapı-
yorlar. Şu kadar “PKK’li öldürdük”
diye. Gerilla demeden, köylü deme-
den, çocuk demeden katlediyor AKP. 

Halka karşı savaş Özel Güvenlik
Bölgesi uygulamasıyla devam ediyor.
90’lı yıllarda Olağanüstü Hal Bölgesi
uygulaması vardı. Bu uygulama so-
nucu yüzlerce köy yakıldı, köylüler
köylerini boşaltmaya zorlandı. Terörist
denilerek yüzlerce köylü kayıp edildi
ve katliama uğratıldı. Köylüleri dahi
alçakça, vahşice katledenler gerillalara

neler yapmazdı ki. 

Halk düşmanı AKP’nin 25 yıl
sonra gündeme getirdiği Özel Gü-
venlik Bölgesi uygulamasıyla birlikte
katliamlar, köy yakma ve boşaltmalar,
hak ihlalleri de artmaya başladı. Kat-
ledilmiş gerilla bedenleri çırılçıplak
soyularak teşhir ediliyor. Ölü gerilla
bedenlerine işkence yapılıyor, par-
çalanıyor. 

Daha şimdiden 15 ilde 127 bölge
Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan
edildi. Bu ise daha çok katliam demek. 

ABD, AKP’den Daha 
Fazlasını İstiyor

ABD Savunma Bakanı Ashton
Carter, geçtiğimiz günlerde yaptığı
açıklamada, Türkiye'nin İncirlik hava
üssünü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)
karşıtı koalisyona açarak önemli bir
adım attığını söylese de "Daha faz-
lasını bekliyoruz" mesajını verdi. 

Washington'da bir basın toplantısı
düzenleyen Carter, "Oldukça gecik-
miş bir yaklaşım çünkü koalisyon
bir yıldır mücadele veriyor. Ancak
yine de ciddi bir çaba sarf ediyorlar.
Fakat bu yeterli değil. Daha fazlasını
görmeliyiz" dedi. 

İncirlik üssünün ABD jetlerine

AKP’NİN HALKA KARŞI AÇTIĞI SAVAŞ SÜRÜYOR!

HALKIN SAVAŞI İÇİN MÜCADELEYİ

BÜYÜTECEĞİZ!



Yürüyüş
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açılmasının memnuniyet verici ol-
duğunu belirten Carter, Türkiye'den
IŞİD'e karşı harekatlara aktif olarak
da katılmasını istedi. Carter, "Hava
operasyonlarına katılmalılar ve sınır
kontrolü konusunda daha fazla ça-
lışmalılar" diye konuştu. 

Diğer yandan IŞİD’de AKP’yi;
ABD’nin saldırı operasyonlarına ka-
tılmaması için tehdit ediyor. 

ABD emperyalizminin yeni stra-
tejisi; egemen olmaya çalıştığı ül-
kelere doğrudan müdahale etme-
mek, bunun yerine işbirlikçilerini
kullanmaktır. İşte Ortadoğu politi-
kaları ve çıkarları için önünde engel
olarak gördüğü IŞİD’i devreden çı-
karmak için AKP’yi kullanıyor.
Aslında ateşe attığı AKP değil tüm
Türkiye’dir. 

AKP’nin; emperyalizmin direk-
tifiyle kendisine yönelmesine karşı
IŞİD, Türkiye halklarına saldıracaktır.
Katliamlar düzenleyecektir. Tüm bun-
ların sorumlusu emperyalizm ve iş-
birlikçisi AKP olacaktır. 

Emperyalizm ve 
İşbirlikçileri İçin 
Asıl ve Nihai 
Hedef Cephe’dir!

Emperyalistlerden Suruç Katlia-
mı’nın, ülkemizi sömürmesinin ve
yağmalamasının hesabını soran Cephe
savaşçısı Hatice Aşık, işbirlikçi
AKP’nin polisleri tarafından katle-
dilmek istendi. Silahsız Cephe sa-
vaşçısına herkesin gözleri önünde 8
kurşun sıktılar. 

Yaptığı zulmün, işkencenin, kat-
liamların hesabını sormak için; bir
kez daha Dolmabahçe’deki Başba-
kanlık Ofisi’ni bastıklarını iddia et-
tikleri iki Cepheli, sokak ortasında
katledilmek istendi. Savaşçıları kat-
letmeyi göze alamayan AKP’nin
polisi, iki Cepheli’ye sokak ortasında
işkence yaptılar. 

Son birkaç aylık süreçte adeta
kanıksatılan ev baskınları devam edi-
yor. Neredeyse her hafta içinde bir
mahallede baskınlar yapıyor AKP
polisi. Dükkanları, evleri basıyor.
Gözaltılar yapıyor, talan edip pa-

ramparça ediyor. Bu baskınların son
örneği Küçükarmutlu oldu. 19 Ağus-
tos gecesi AKP polisi Sarıyer ve Ar-
mutlu’da 19 evi bastı. 

19 Ağustos gecesi Mersin Ka-
zanlı’da yaz kampını basan polis,
39 devrimciyi gözaltına aldı, işken-
ceden geçirdi. 13 devrimci tutuklandı. 

Meydanlarda açıklama yapmaya,
eylem yapmaya izin vermeyen az-
gınca saldıran AKP polisi, mahalle
parklarında açlık grevi yapan, çadır
açan devrimcilere de saldırıyor. Ok-
meydanı Sibel Yalçın Parkı’nda
toplanan devrimcilere plastik mer-
milerle, gaz bombalarıyla saldırıyor. 

Tutsak arkadaşlarının serbest bı-
rakılmasını isteyen Dev-Genç’liler
sokak ortasında işkenceye uğruyorlar.
Polis tarafından gözleri; elleri bağ-
lanarak, kelepçelenerek dövülüyorlar. 

Cephe’yi Teslim 
Alamazsınız!
Kurbanınız Değil;
Celladınız Olacağız!

Evet basıyorlar, katlediyorlar, kat-
letme girişiminde bulunuyorlar, iş-

kence yapıyorlar, sokak ortasında
saldırıyorlar, gözaltına alıp tutuklu-
yorlar. Hepsini yapıyorlar. Daha faz-
lasını da yapmaya devam edecekler. 

ANCAK, amaçlarına ulaşamıyor-
lar, ulaşamayacaklar. 

Gücün ne olduğunu, inancın ne
olduğunu, halk ve vatan sevgisinin
ne olduğunu, emperyalizme ve oli-
garşiye karşı kinin ne olduğunu pra-
tikleriyle göstermeye, öğretmeye de-
vam ediyoruz. 

Nasıl kazanılacağını, halkların
kurtuluşunun nereden geçtiğini gös-
teriyoruz. 

Cephe savaşçısı Hatice Aşık, si-
lahının mermisi bittiğinde taş atıyor
işbirlikçi AKP’nin polisine, özel ha-
rekatçılarına. Tüm dünya gördü, izledi
bu görüntüleri. Kurşunu bitince taş
atan bu görüntü; emperyalizme karşı
direniş çağrısıydı. Kurşun sıkamı-
yorsanız taş atın, dedi Cephe sa-
vaşçısı. 

Cephe savaşçısı Hatice Aşık çı-
karıldığı mahkemede işbirlikçilerin
yüzüne karşı haykırdı: “Asıl terörist
Ortadoğu’yu kana bulayan, IŞİD’i
yaratan ABD’dir.” 

Eylemindeki netlik söylemine
yansıyor. Eylemiyle de söylemiyle
de meşru. 

Kurumları, evleri basılan, eylem
ve gösterileri saldırılara maruz ka-
lan Cepheliler; bulundukları her
yeri mevzileri olarak görüp dire-
niyorlar. Elinizi kolunuzu sallaya-
rak giremezsiniz diyorlar Amerikan
işbirlikçisi AKP polisine. Barikat-
larıyla, sloganlarıyla, taşlarıyla,
molotoflarıyla, silahlarıyla, pan-
kartlarıyla, kızıl bayraklarıyla di-
reniyorlar. 

Mersin Kazanlı’da Halk Cephe-
liler’in yaz kampını bine yakın özel
tim, çevik kuvvet polisiyle basıyorlar.
Cepheliler sadece 39 kişiler. Tek si-
lahları yürekleri, beyinleri, inançları,
halk ve vatan sevgileri. Kamp ala-
nında direniyorlar, çadırın içinde di-
reniyorlar. Direnişleri mahkemeye
çıkarılana kadar devam ediyor. İş-
kenceciler illallah ediyorlar. “Ana-
mızı ağlattınız” diyorlar ve nöbeti

Direnişimiz; emperyalizmin,
işbirlikçi AKP’nin tüm güç gös-
terileri, katliamları ve katliam teh-
ditleri, linç saldırıları, gözaltı ve
tutuklama terörü altında sürüyor. 

Ve daha da önemlisi “barış is-
tiyoruz”, “akan kan dursun is-
tiyoruz”, “biz terörist değiliz”,
“yasaların, hukukun uygulan-
masını istiyoruz” diye faşizmin
yasalarını kendimize sığınak ya-
parak DİRENMİYORUZ. 

Biz, “akan her damla kanın so-
rumlusu emperyalistler ve işbir-
likçileridir. Barış ancak emperya-
lizm yer yüzünden silinirse gelir.
Asıl terörist, halk düşmanı em-
peryalizm ve işbirlikçileridir. Sizin
yasalarınızı, hukukunuzu tanımı-
yoruz. Bu yasalar ve hukuk faşiz-
min yasalarıdır, sizin yasalarınız
varsa bizim de kendi yasalarımız
var” diyerek DİRENİYORUZ. 
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bir sonraki işkenceci grubuna dev-
reden polisler “biraz da sizin ananız
ağlasın” diyorlar yeni gelen polislere. 

Bir başka Cepheli ise tek başına
direniyor. Tutsak Dev-Genç’liler, için
özgürlük isteyen Dev-Genç’liler iş-
kencelerle gözaltına alınıyorlar. Bir
Dev-Genç’li geliyor meydana. Tek
başına. Pankartını yere açıp oturuyor
direnişi sürdürüyor. 

Direnişimiz emperyalizmin, iş-
birlikçi AKP’nin tüm güç gösterileri,
katliamları ve katliam tehditleri, linç
saldırıları, gözaltı ve tutuklama terörü
altında sürüyor. 

Ve daha da önemlisi “barış isti-
yoruz”, “akan kan dursun istiyo-

ruz”, “biz terörist değiliz”, “yasa-
ların, hukukun uygulanmasını is-
tiyoruz” diye faşizmin yasalarını
kendimize sığınak yaparak DİREN-
MİYORUZ. 

Biz, akan her damla kanın so-
rumlusu emperyalistler ve işbirlik-
çileridir. Barış ancak emperyalizm
yer yüzünden silinirse gelir. Asıl te-
rörist, halk düşmanı emperyalizm ve
işbirlikçileridir. Sizin yasalarınızı,
hukukunuzu tanımıyoruz. Bu yasalar
ve hukuk faşizmin yasalarıdır, sizin
yasalarınız varsa, bizim de kendi ya-
salarımız var diyerek DİRENİYO-
RUZ. 

Bugün iki Cepheli ile Amerikan

karargahlarına, işbirlikçilerin saray-
larına meydan okuyoruz. Bugün “tek
başına” işkencelere, gözaltı ve tu-
tuklamalara meydan okuyarak dire-
niyoruz. Yarın onbinler, yüzbinler,
milyonlar olacağız. Yarın karargah-
larına, saraylarına yüzlerle, binlerle
yöneleceğiz. 

Bugün milyonlar değiliz ancak
Türk ve Kürt halklarının adalet öz-
lemini, insanca yaşam özlemini, eşit-
lik özlemini, halkların barış içinde
bir arada yaşama özlemini; söyle-
minde, eyleminde hayata geçirenleriz. 

Cepheliler, her anı tarihsel olan
bir süreç yaşıyoruz. Bu bilinçle direnin,
savaşın. Bu bilinçle halkı örgütleyin. 

İşkencecilerden
Hesap Sorduk,

Sormaya Devam
Edeceğiz!

Dolmabahçe Sarayı’na yönelik ey-
lemde yakalanan ve işkenceye maruz
kalan Halk Savaşçılarıyla ilgili Gül-
suyu-Gülensu Halk Cephesi 19 Ağus-
tos’ta açıklama yaptı. 

Açıklamada: “Dolmabahçe Sara-
yı’na yönelik eylem yaparak Adaleti
sağlayan Halk Savaşçılarına kalkan
elleri bir bir kıracağız. Tarihimiz bel-
lidir, dün ne söyledik ne yaptıysak
bugün misliyle söylüyor ve yapıyoruz.
İşkencecilerden hesap soracağız!
Amerikan uşakları, lağım fareleri,
ölümü göze almış halk savaşçılarını
işkenceyle korkutabileceğinizi sanı-
yorsanız yanılıyorsunuz. Kurşunu
bitip taş atan, yüreğiyle savaşan Halk
Savaşçılarını hiçbir teknolojiniz ve
de silahınız durduramadı, durdura-
mayacak. AKP Suruç’ta 33 insanımız,
Bağcılar’da Günay Özarslan’ a 15
kurşun sıkıp katlederek faşizmi uy-
guluyor. Esenler’de 15 yaşında bir
çocuk, Ağrı’da 2 çocuk, Varto’da
kadın gerilla cenazesini çırılçıplak,
sokak sokak gezdirerek uyguluyor.
Halka karşı başlatılan bu savaşa karşı,
Halk Savaşını Dolmabahçe önüne ka-
dar gelerek beyninizde patlayan 2 sa-
vaşçı gibi büyüteceğiz.” denildi. 

Esenler Halk Cephesi Vatan
Emniyet Müdürlüğü’nde devrim-
cilere yapılan işkencelerle ve halka
yapılan katliamlarla ilgili 19 Ağus-
tos’ta bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada: “Şehitlerimizi nasıl koruyup,
karşılaştığımız her türlü engelle-
melere, gördüğümüz işkence ve
yeni şehitlerimiz uğruna onları,
vasiyetlerine uygun onbinlerce kit-
lemizle ölümsüzlüğe uğurladıysak;
bugün Vatan Emniyet işkence mer-
kezinde hala işkence görmekte olan
yoldaşlarımızın başına gelebilecek
zararın da hesabını sorarız! Savaşı
siz başlattınız, biz büyütüyoruz!
Katil devlet halka saldırmaktan,
halkı kendine karşı hedef haline
getirmekten vazgeç! İki gün önce
henüz 15 yaşında Fırat Elma adlı
çocuğumuzun terörist diye polis
kurşunlarıyla katledildiği bir Tür-
kiye faşizmini yaşıyoruz. 14 ya-
şındaki Berkin için de terörist de-
miştiniz. Halkın savaşçıları Ana-
dolu’nun en Büyük Adalet Sara-
yı’nda savcının odasını parti bay-
raklarıyla donatarak, saatlerce hesap
sorup, kendilerini ‘adalet’ için feda
etmişlerdi, unutmuyor sunuz değil
mi? Unutmayın. Halkımız unutmadı

siz de unutmayın! Siz hiç unutma-
yın, silahlarınıza sıkı sıkı sarılın,
her an herhangi bir yerlerden çıkıp,
burnunuzun ucunda, beyninizde
patlayabiliriz” denildi.

Sabrımızı Sınamayın!
Bedelini Ağır Ödersiniz!

İkitelli’de 17 Ağustos’ta dev-
rimciler ve polis arasında çıkan ça-
tışmanın hazımsızlığını duyan
AKP’nin katil polisleri yanan zırhlı
araçlarının ve kaybettikleri alan ha-
kimiyetinin hıncını halktan insan-
lardan çıkarmaya çalışıyor, geçmişte
olduğu gibi bugün de kontrgerilla
faaliyetlerini devam ettiriyor.

18 Ağustos’ta halktan bir insanı
kaçırarak, başına çuval geçirip, ka-
fasına silah dayayarak, boşa tetik
düşüren ve darp eden polis tehditler
savurarak birkaç isim sordu. Polis
“Onların ne yaptığını biliyoruz
bize isim ver hepinizi bitireceğiz”
diyerek ahlaksızca küfürler etti.
İkitelli Halk Cephesi: “Polisin isim-
lerini sorduğu arkadaşlarımızın ba-
şına en ufak bir iş gelirse sorumlusu
AKP ve katil polisleridir buradan
uyarıyoruz sizleri; sabrımızı taşır-
mayın bedelini ağır ödersiniz!

Halkımızı Aç Yoksul Bırakıp Ülkemizi
Soyup Satanlardan Hesap Sormaya

Devam Edeceğiz! 



Türkiye “sömürge tipi” faşizmle
yönetilen bir ülkedir. Faşizm, oligarşik
diktatörlüğün yönetim biçimidir. Sö-
mürge tipi faşizmin en karakteristik
özelliği, “demokrasicilik oyunu”dur.
Demokrasicilik oyunu ise; faşizmin
ve demokratikleşme aldatmacalarının
hemen her zaman iç içe yürütülmesidir.
“Demokrasicilik oyunu”, yasal mü-
cadele yollarının açık olduğu “hakların”
yasal mücadeleler ile elde edilebileceği,
seçimlerle istediği partiyi iktidar ya-
pabileceği yanılsamasını yaratmaktır,
kitlelerin bilincini çarpıtmaktır. 

Demokrasinin göstergesi, 4-5 yılda
bir sandığa atılan oy değildir. De-
mokrasi siyaset biliminde halkın yö-
netime katılımı olarak tanımlanır. Bu
tanımın, tüm yeni sömürge ülkelerdeki
ve bizim ülkemizdeki uygulama ile
uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.
Ülkemizde yarım asırdan fazladır uy-
gulanan, demokrasi değil, tam tersine,
bir avuç azınlığın halk üzerindeki
faşist diktatörlüğünü gizlemek için
başvurulan “demokrasicilik oyunu”dur.
Parlamentosu, seçimleri  faşizmi giz-
lemek için bir örtüdür sadece.

“Sömürge tipi faşizm” ile yöne-
tilen Türkiye oligarşisi de, halk üze-
rindeki diktatörlüğünü gizlemek,
halkı sindirmek, halkın tepkilerini
dört-beş yılda bir yapılan seçim al-
datmacalarıyla parlamenter kanallarda
eritmek için on yıllardır “demokra-
sicilik oyunu” oynuyor. 

Ancak, oligarşinin ekonomik ve
siyasi krizi büyüdükçe “demokrasicilik
oyunu”nun alanı daralır. İç çelişkileri
ve yönetememe krizi bazı dönemler
öyle bir hal alır ki; işte bu dönemlerde
“demokrasicilik oyunu”na bile ta-

hammül edemezler. Zorda kaldıkla-
rında “demokrasicilik oyunu”nu bir
yana bırakır, faşizmin sopasını alırlar
ellerine. Bu tahammülsüzlük sürecin
ilişki ve çelişkilerine göre özgün bi-
çimler alabilir. Parlamento seçimleri
de oligarşiye “demokrasicilik
oyunu”nda sadece geçici olarak nefes
aldırır ama sorunu çözemez. 

13 Yıllık AKP İktidarı 12 
Eylül Açık Faşizminin 
Kurumsallaşmış Halidir!
AKP’nin 
“Demokrasicilik 
Oyunu” Cilası 
Dökülmüştür!

Emperyalizm ve oligarşi, 12 Eylül
cuntasına açık faşizmi kurumlaştırma
görevi verdi. 13 yıllık AKP iktidarı
12 Eylül açık faşizminin kurumsal-
laşmış halidir. AKP, 13 yıldır baskı
ve zulmüyle, katmerleşen sömürüsü,
yağma ve talanıyla faşist niteliği art-
tıkça, açılım, çözüm, çalıştay ve daha
pek çok biçimde daha fazla “demok-
rasi” demagojisine başvurmuştur.
Ancak ne oligarşinin baskıları ne
açılım ve demagojileri oligarşinin
yönetememe krizine çare olamaz.
Çünkü emperyalizmin yeni sömürgesi
olan Türkiye’de ekonomik ve siyasi
kriz dönemsel değil süreklidir. Ül-
kemizde ne zaman demokratikleş-
meden, reformlardan, açılımlardan,
büyümeden söz edildiyse; ardından
sistematik baskılar gelmiş, hak ve
özgürlükler daha fazla kısıtlanmış,
faşist yasalar çıkarılmış, ülke hapis-
haneye çevrilmiştir. Oligarşinin bu

faşist uygulama ve politikalarının
arkasında  her zaman başta Amerika
olmak üzere emperyalistler olmuş-
tur.13 yıllık AKP iktidarında da bu
kural değişmemiştir. 

Faşizmin ve demokrasicilik oyu-
nunun sürekli olduğu bir ülkede,
doğru politikalar saptayabilmenin,
doğru bir mücadele hattı oluştura-
bilmenin iki temel koşulu vardır; de-
mokrasicilik oyununa aldanmamak
ve faşizmle mücadele etmek. Faşizmi
bir sistem sorunu olarak değil de,
hükümetler, partiler sorunu olarak
görenler “demokrasicilik oyunu”nun
bir parçası olurlar.

Maalesef, özellikle de AKP fa-
şizminin 13 yıllık iktidarı döneminde,
hak ve özgürlüklerden, demokrasiden
yana olduğunu söyleyen aydınlar,
kurum ve örgütler, partiler bu oyuna
aldanmış ve hatta düzeniçi  statüko-
larını, oligarşinin icazetini kaybet-
memek, bedel ödememek için “de-
mokrasicilik oyunu”nun bir parçası
haline gelmiştir.  Bazı reformist ve
oportünist örgüt ve partiler de silahlı
mücadele karşıtı çabalarıyla bu ko-
nuda oligarşiye soldan destek vererek
yardımcı olmuşlardır. 

Demokrasinin Temeli 
Dediği Seçim 
Aldatmacasının 
Üzerinden 2.5 Ay Geçti, 
Oligarşi Bir Hükümet 
Kuramayacak Kadar 
Yönetememe Krizi 
Yaşıyor!

AKP faşizmi 13 yıldır, faşizmin

KRİZ BÜYÜDÜKÇE AKP SALDIRGANLAŞIYOR!

Demokrasicilik Oyunu ve Seçim Aldatmacasına Karşı,
Gerçek Demokrasi İçin, Emperyalizme ve Faşizme Karşı

Mücadeleye Çağırıyoruz!

Demokrasicilik Oyunu Çöktü! Demokrasicilik Oyunu Çöktü! 

Oligarşinin Yönetememe Krizi Büyüyor!Oligarşinin Yönetememe Krizi Büyüyor!
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zulmünü, soygun ve talanını uygu-
larken diğer yandan da “demokrasi-
cilik” oyununu sahneye koydu. Ara-
lıksız 13 yıllık tek parti iktidarından
sonra, 7 Haziran’da yapılan seçimlerin
ardından, Türkiye oligarşisinin ya-
şadığı  yönetememe krizi, “demok-
rasicilik oyunu”nun iflasını da bera-
berinde getirdi.  Oligarşinin yönetim
krizi derinleşti. 

Cumhuriyet tarihi boyunca, gelmiş
geçmiş iktidarlar içinde, “demokra-
sicilik oyunu” maskesiyle faşist dik-
tatörlüğü, halk düşmanı yüzünü en
iyi kamufle eden partilerden biridir
AKP. Bugün gelinen aşamada tek
başına hükümet kuramama, yağma
ve talanın sonunun gelmesi riski “de-
mokrasi” maskesini düşürmüştür. 

Demokrasinin ve istikrarın “ol-
mazsa olmazı” dedikleri seçimlerin
üzerinden üç aya yakın bir zaman
geçmesine rağmen hala bir hükümet
kurulabilmiş değil. Son seçimlerde
yaşadığı oy kaybı ve beraberinde 13
yıllık saltanatının yıkılma ihtimali,
iktidarı elinden kaçırma tehlikesi,
diğer yandan halk muhalefetinin yük-
selmesi ve silahlı, silahsız mücade-
lenin gelişmesi  ve asıl olarak da
Cephe’nin dünya halklarının baş düş-
manı Amerikan emperyalizmine ve
suç ortağı AKP’ye vurmasıyla; em-
peryalizmin gözüne girmek isteyen
AKP’nin halka savaşı da büyüyor.
Amerika’nın çıkardığı ölüm listelerini
afiş yaptı. Suruç’ta 33 kişiyi, İstan-
bul’da “terör operasyonu” diyerek
Günay Özarslan’ı katletti. 

Şu an itibariyle 100’ün üzerinde
bölge “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan
edildi.  Yoksul gecekondu mahalle-
lerine savaşa gider gibi, akrepleri,
panzerleri, TOMA’larıyla, Özel Tim-
leriyle, kar maskeleri takarak ope-
rasyonlar düzenleniyor. 

Mersin’de tatil kampı kuran Halk
Cephelilere kudurmuş gibi saldıran
AKP’nin işkenceci, sapık polisleri,
onlarca kişiyi yaraladı. Savcı; polisin
eline tutuşturduğu liste ile yüzlerini
bile görmeden, devrimcilerin  tutuk-
lanmalarını istedi.

AKP Faşizminin, İktidarı 
Kaptırmamak İçin 

Yapamayacağı Şey Yoktur
Bir yandan halka ve devrimcilere

karşı baskı, işkence ve zulüm uygu-
lamalarını arttırırken, saldırırken, di-
ğer  yandan oligarşi içi güçlere karşı
da kendi yasalarını,  60 yıldan fazladır,
o uygulamakla çok övündükleri sözde
“demokratik temayüller”ini de yok
saydı. 

Erdoğan; bakanlık, başbakanlık,
cumhurbaşkanlığı bütün yetkileri
elinde toplayarak, faşist kimliğine
helal getirmeden, her konuda tek ba-
şına karar veriyor.  Muhalif bütün
kesimlere saldırıyor. Faşist terörün
her geçen gün daha da tırmanmasını,
birçok kesim Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın kişiliği ile izah etmeye
çalışıyor. Bu yaklaşım yanlıştır, çünkü
bilimsel değildir. Sınıfsal yaklaşımdan
uzak bir değerlendirmedir. Faşist te-
rörün tırmanmasının nedeni Erdo-
ğan’ın “despot”, “rekabetçi”, “hırslı”
kişiliği değil, emperyalizmin yeni
sömürgesi olan ve oligarşik dikta-
törlükle yönetilen, sürekli milli kriz
yaşanan bir ülkede; işbirlikçi, kukla
bir Cumhurbaşkanı olmasıdır. Em-
peryalizmin özel olarak cilaladığı
biridir. 

Yeni sömürge bir ülkede halkı
yönetmek için; faşist terörü her geçen
gün tırmandırmaktan, halkı birbirine
düşürüp şovenizmi büyütmekten  baş-
ka şansı yoktur. AKP’nin de yaptığı
budur. AKP halka savaş açmıştır.
Erdoğan halka karşı açtığı savaşta
muhtarları, müftüleri muhbir olarak
kullanmak istiyor. Bir avuç Alevi
bezirganını toplamış yine Alevileri
kandırmaya çalışıyor. 

Emperyalizmin ve suç ortağı AKP
faşizminin halka karşı açtığı bu sa-
vaşta  devrimcilerin, demokratların,
ilericilerin görevi; seçim aldatma-
calarına alet olmak değil, savaş hü-
kümetlerine katılmak değil, savaşa
savaş ile karşılık vermektir. Aksi,
düzenin politikalarına alet olmaktır.
Demokrasicilik oyununa alet olmak-
tır.

Erdoğan; Ne Yasa,
Ne Hukuk, Hiçbir Şeyi
Takmıyor. Her Şey İki

Dudağı Arasında; “Sistem
Değişmiştir!” Diyor 

Erdoğan, ABD emperyalizmine
İncirlik, Diyarbakır üsleriyle sunduğu
olanaklar karşılığında aldığı destekle;
ne yasa, ne hukuk, ne gelenek...
hiçbir şey takmıyor. Yasa da, hukuk
da iki dudağı arasında.  Yasa, refe-
randum gibi göstermelik bir “de-
mokrasi oyununa” bile ihtiyaç duy-
muyor. “Sistem değişmiştir” diyerek
başkanlık sistemine geçildiğini ilan
ediyor. Bu kadar basit... Ama diğer
yandan, sistemi değiştirmek isteyen
devrimciler katlediliyor, hapishanelere
atılıyor. 

AKP’de iktidarı kaybetme kor-
kusu öyle bir hal almış ki; 13 yıldır
tek başına yaptıkları yağma ve talan
sona erecek, saltanat bitecek diye
koalisyon kurulmasına bile tahammül
edemiyor. Başbakan Davutoğlu, 45
gün içinde hükümet kuramadı. Oli-
garşinin kendi kurallarına göre görevi
ana muhalefet partisi başkanı Kılıç-
daroğlu’na vermesi gerekirken, “Beş-

tepe’nin yolunu bilmeyenlerle benim

de işim olmaz!...“ diyerek görüş-
müyor. HDP’ye tehditler, hakaretler
yağdırıyor. Ülkeyi yine “demokra-
sicilik oyunu”nun bir parçası olarak
bir seçim aldatmacasının içine çeki-
yor. Burjuvazinin “siyasal ahlak”tan
anladığı budur işte. Burjuvazinin ah-
lakı da; baskı, sömürü, hırsızlık, na-
mussuzluk üzerine kuruludur.  Sadece
son üç aylık süreç bile seçimlerin
de, halkın iradesine saygının da yalan
ve demagoji olduğunun; tam tersine
oligarşi içi bir it dalaşı, çıkar kavgası
olduğunun da bir kanıtıdır.

Demokrasicilik Oyununa 
ve Seçim Aldatmacasına 
Ortak Olmak, Halka 
Karşı Açtığı Savaşa 
Destek Vermek, Açlığa, 
Zulme, Katliamlara 
Ortak Olmak Demektir

HDP, buna rağmen, AKP faşiz-
minin bu oyunlarını bozmak yerine,
kurulacak seçim hükümetinde “Seçim

hükümeti içinde yer almaktan ka-

çınmayız” açıklaması yapıyor. Bur-
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1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde

Cepheliler iki halk kurtuluş sa-
vaşçısı Ayberk Demirdöğen ve
Güven Usta’yı 21 Ağustos’ta se-
lamladı. 1 Mayıs Mahallesi Mus-
tafa Kemal Köprüsü’ne  “Halk
Savaşçıları Onurumuzdur” pankartı
elde silah dilde umudun slogan-
larıyla asıldı. 

Alibeyköy: Cengiz Topel Cad-

desi’ni 21 Ağustos’ta molotoflarla
kesen Cepheliler, halka yapılan
ajitasyonda “Halkımız; Dolma-
bahçe Sarayı Cephe savaşçıları
tarafından tarandı. ” denildi.

Esenler: Çiftehavuzlar Park gi-

rişinde 19 Ağustos’ta “Sarsa Sarsa
Geliyoruz / Halkın Savaşçıları Onu-
rumuzdur!” yazılı pankart asıldı.

Okmeydanı: Cepheliler halk

savaşçılarını bomba süslü pankartla
selamladılar. 20 Ağustos’ta yüzleri
kızıl maskeli Cepheliler Okmey-
danı Anadolu Kahvesi’ne “Halk

Savaşçıları Serbest Bırakılsın-
DHKP-C” yazılı, bomba süsü ve-
rilmiş pankart astılar.  

Gazi: Gazi Cephe Milisleri 19

Ağustos’ta hem Dolmabahçe Sarayı
eylemini selamladı, hem de halk
savaşçılarına yapılan işkencenin
hesabını sordu. Mahalleye “Saray-
larınızı da Yıkacağız-Cephe” pan-
kartı asıldı.

Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü: İstanbul Çevre Yo-

lu’na 16 Ağustos’ta sabah saat
06.30 sularında inen Cephe Milisleri
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gi-
şeleri yakınına pankart astılar. 

ANKARA: 12-13 Ağustos günü

Mamak NATO Yolu üzerine asılan
pankartlardan biri 15 kurşunla kat-
ledilen Günay Özarslan, diğeri
Amerikan Büyükelçiliği’ne düzen-
lediği silahlı eylem sonrasında
yaralı olarak tutsak düşen Hatice
Aşık içindi.

Selam Olsun Halkın Adaletini
Kuşananlara Düşmana Korku

Salanlara
Yürüyüş
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juva partilerin, faşist kimliği tescil-
lenmiş partilerin bile reddettiği, “ah-
laksız teklif” olarak gördüğü seçim
hükümetine bakan verme konusunda;
en istekli partinin HDP olması uta-
nılacak bir durumdur. Oligarşi ile
barış süreci bozulmasın, düzene yer-
leşebilelim diye halkların kanını
emen, katil Amerika’dan, BM’den,
Avrupa emperyalizminden yardım
isteyenlerin; bunca aşağılanma ve
hakaretlere, Kürt ve Türk bütün halk-
lara bunca yoğun saldırıya rağmen
hükümete girme isteği, gelinen çü-
rümeyi anlatıyor. Demokrasicilik
oyununa ve seçim aldatmacasına
ortak olmak, açlığa, zulme de ortak
olmaktır. Halklara açılan savaşa güç
vermektir. Oligarşinin krizini çözmek,
solun, ilericilerin, demokratların, dev-
rimcilerin işi değildir. Tam tersine
onların işi krizi derinleştirmektir.
Cephe savaşçılarının yaptığı gibi em-

peryalizmin savaş karargahlarına,
oligarşinin beynine vurmaktır. Em-
peryalizmin ve oligarşinin seçim al-
datmacasına ve demokrasicilik oyu-
nuna karşı, gerçek demokrasi için
mücadeleye çağırıyoruz!

Silahlı Mücadele, 
Oligarşiyi Tehdit Etme, 
Müzakereye Oturtma 
Aracı Değildir. 
Silahlı Mücadele Siyasi 
Mücadeledir. Siyasi İktidarı
Alma Mücadelesidir!

HDP’nin bu tutumu elbette ki
Kürt milliyetçi hareketin tutumundan
bağımsız değildir. Askeri ve siyasi
iki ayrı platformda söylenen ve bek-
lenen tek şeydir. Kürt milliyetçi ha-
reket de, HDP ile aynı şeyleri askeri
dille söylüyor. Son dönemde artan

silahlı eylemleri, oligarşiyi müzakere
ve barış masasına çekmek için yapıyor.
Silahlı mücadele, silahlı eylem de-
ğildir. Silahlı mücadele, oligarşiyi
tehdit etme, müzakereye oturtma,
pazarlık yapma aracı değildir.

Silahlı mücadele siyasi mücade-
ledir. SİYASİ İKTİDARI ALMA
MÜCADELESİDİR. Bu anlamda
da taktik değil stratejiktir. Silahlı mü-
cadeleyi bu içeriğinden koparmaya,
meşruluğuna gölge düşürmeye hiçbir
örgüt ve partinin hakkı yoktur.  Oli-
garşinin seçim aldatmacasını ve “de-
mokrasicilik oyunu”nu bozabilmenin
tek yolu emperyalizme ve oligarşiye
karşı silahlı savaşı büyütmektir. 

Demokrasi sorunu, devrim soru-
nudur. Demokratik mücadele devrim
mücadelesinin parçasıdır. Devrim
için savaşı büyütmeye çağırıyoruz. 

BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM
KAZANALIM...

1 Mayıs

Okmeydanı

Esenler



Amerika ve İşbirlikçi
AKP’den Yaptıkları
Katliamların 
Hesabını Soracağız!

İstanbul, İkitelli’de Cephe milisleri korsan eylem dü-
zenledi. 

‘Amerika Defol Yoksa Namlularımız Sizi Bulacak’
yazılı bomba süslü pankart bıraktılar. Cephe milisleri
Hatice Aşık’ı selamlayıp  yaptığı açıklamada; “Amerika’yı
ülkemizden kovana kadar, kanımızın son damlasına,
sonuna ve sonuncumuza kadar savaşacağız. Bütün Orta-
doğu halklarının, halklarımızın baş düşmanı Amerika’dır.
Kürdistan’daki saldırıların, Suruç’ta katledilen 33 insa-
nımızın katili Amerika ve işbirlikçisi AKP iktidarıdır.
Kurşunlarımız bitse, taşlarla direnmeye savaşmaya devam
edeceğiz, kollarımız kopsa bile bizim yüreğimiz tetik
çeker. Yine geleceğiz. Silahlarımızla geleceğiz. Namlu-
larımız halkların baş düşmanı Amerika ve AKP’nin üs-
tündedir”  dedi. Eylemi iradi olarak bitiren Cephe
Milisleri geri çekildiler. Eylem sonrası akrep ve TO-
MA’larla gelen polisler yaklaşık 2 saat pankarta yakla-
şamadılar.

İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız!
Hatay’ın Defne ilçesine bağlı bir bölgede 20 Ağustos’ta

devriye gezen katil AKP’nin polisine Cephe milisleri ta-
rafından havai fişek ile saldırı yapıldı. Cephe milislerinin
yaptığı açıklamada; “Halk savaşçılarına yaptığınız iş-
kencelerin, Dev-Genç’lilere ve Halk Cephesi’ne yapılan
saldırıların, Kürdistan’da Kürt halkına yaptığınız zulmün
ve Suruç dahil yapılan tüm katliamların hesabını vere-
ceksiniz.” denildi.

Yeni Milislerle
Düşmana Korku,
Halka Umut
Oluyoruz

İstanbul Esenyalı’da 14 Ağustos’ta kültür evinin bu-
lunduğu caddeye çıkan Liseli Dev-Genç milisleri bari-
katlarla caddeye çıkan tüm sokakları kapattı. Ajitasyon
ve sloganlarla halka seslenen Liseli Dev-Genç Milisleri
havai fişeklerle halkın alkışları arasında iradi olarak geri
çekildiler. Milislerin ardından caddeye birçok sivil ve
resmi polis arabaları sevk edilip Liseli Dev-Genç Milis-
leri’ni aramaya kalktılar. Milislerin yaptığı açıklamada,
“Siz Liseli Dev-Genç Milislerini ararken onlar sizi takip

ediyorlardı. Sizin beyniniz 16 yaşında bir evladı kafasına

gaz kapsülü atarak öldürmeye, tecavüzlere, işkencelere,

katliamlara, silahsız halka silah sıkmaya çalışır.” denil-
di.

Halk Savaşçıları Onurumuzdur!
Bahçelievler Halk Cephesi 20 Ağustos’ta Yenibosna

Pazar pazarına “Halk Savaşçıları Onurumuzdur - Halk
Cephesi’’ yazılı pankart astı.

AKP Döktüğü Kanda Boğulacak!
Gazi Halk Cephesi Dolmabahçe Sarayı eylemi,

Armutlu ve Mersin’de yapılan polis baskınıyla ilgili 21
Ağustos’ta açıklama yaptı. Açıklamada: “AKP Dolmabahçe
Sarayı’nın kapısına kadar dayanan Halk savaşçılarını
engelleyememiş, bir kez daha beyninden vurulmuştur.(...)
Korkmakta haklısınız. Tatilde de olsak her anımızda
beynimizde aynı düşünce var. Zulme, baskıya, sömürüye
son vermek! Adaleti sağlamak! Bunlarla yatıyor bunlarla
kalkıyoruz. Tatilde, işimizde, evlerimizde başka hiçbir
şey düşünmüyoruz. Saraylarınızın yıkılacağı günlerin
hayaliyle yaşıyoruz.” denildi.

Elif Şafak Bahtiyar Olup
Adaleti Biz Sağlayacağız

Bahçelievler Halk Cephesi 20
Ağustos’ta Yenibosna Pazar Paza-
rı’nda Adalet Kampanyası için masa
açtı. Açılan masada halka sık sık aji-
tasyon çekildi. Ajitasyonda; “Halkımız
bu ülkede adalet yok eğer adalet ol-
saydı insanlar açlıktan yoksulluktan
ölmezdi. Soma’da 301 maden işçisi
katledilip kader denilmezdi.  Berkin
için Hasan Ferit öldürülen katledilen
yoksul emekçi halkımız için adalet
istiyoruz eğer vermezlerse adaleti biz
sağlayacağız’’ denildi.   Masada 250
“Halkız Adalet İstiyoruz Alacağız”
bildirisi ve 4 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.

AKP’nin katil polisleri yapmış oldukları katliamlar, infazlar yetmezmiş
gibi insanlarımızı komployla tutukluyor. Serdar Saltik 24 Ağustos günü git-
tiği karakolda  ‘’Senin aranman var’’ denilerek gözaltına alınıp savcılığa
çıkartılmış ve ardından tutuklanmıştır.

Çayan Halk Cephesi: “Serdar Saltik‘in suçu nedir?  Suruç katliamından
sonra, katliamı protesto ederek adalet talebini haykırdığı için gözaltına alın-
mıştı ve çıkarıldığı mahkemeden denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı.
AKP iktidarının lağım faresi olan savcılara bu karar yetmemiş olacak ki iti-
raz edilip tutuklanması sağlanmıştır.

Katliam yapmak serbest, katliamı lanetlemek suç öyle mi? Faşizm vah-
şetini, zulmünü en aşağılık yöntemlerle uygularken bir yandan da bunu
kendi koyduğu yasalarla meşrulaştırmaya çalışıyor.Fakat bu kararların hal-
kın vicdanında ve adaletinde bir yeri yoktur. Serdar’ın işlediği ‘’büyük
suçu’’ her gün işlemeye ve adalet mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz.
Elimizde ne varsa adalet için savaşacağız” açıklaması yaparak, Serdar
Saltik’ın derhal serbest bırakılmasını istedi. 

Komploları Boşa Çıkaracağız!

Serdar Saltik Serbest Bırakılsın!
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HALKLARIN KATİLİ AMERİKA

EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ!

Emperyalizmin Açık İşgaline Karşı Kurtuluş
Savaşı Verenlerin Yolundan Yürüyoruz!

Yürüyüş

30 Ağustos
2015

Sayı: 484

ADALET İSTİYORUZ!18

Baktılar kavga çetin, kavga zorlu,
bu kavganın başı da sonu da belli,
anladılar ve öyle girdiler kavgaya.

Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık
destanı yaratan Şerife Bacıları dü-
şündüler. Hasan Tahsin ile ilk kurşun
sıkanın, Karayılan’la vatanı savun-
manın, Şahin Beyle işgalcilerden he-
sap sormanın, Ege dağlarında, ova-
larında Efe olmanın ne anlama gel-
diğini yüreklerinde hissedip ille de
vatan, ille de halkımızın özgürlüğü
diyerek bağımsızlık savaşı vermenin
onuruyla öne atıldılar.

Kurtuluş Savaşı’nın verildiği yıl-
larda Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez...
Yani bilcümle Anadolu halkı olarak
açıktan emperyalistlerin işgali altın-
daydık. İşgalcileri tankıyla, topuyla,
tüfeğiyle, üniformaları ve zorbalıkla-
rıyla görüyorduk. Ama şimdi politik
bakmadıkça göremiyoruz gerçek yüz-
lerini. Sömürü, yağma, talan ve zulüm
bugün de onlar tarafından sürdürüldüğü
halde yeterince hissedemiyoruz.

Çünkü gizlenmişler!
Yediğimiz ekmekte, içtiğimiz

suda, tarlaya ektiğimiz tohumda, gi-
yimde, kuşamda, dinlediğimiz mü-
zikte, izlediğimiz filmlerde, okudu-
ğumuz kitap ve gazetelerde, konuşma
şeklimizde, emperyalist işgalciler bu
düzenin çarkında akıp giden hayatın
her yanında içsel bir olgu haline gel-
miş durumdadır.

Dünün açık işgalcileri, bugünün
gizli işgalcileri olarak, hayatımızı
zehir ederken; askeri, politik, ideo-
lojik, psikolojik, kültürel saldırılar
ve ihanet anlaşmalarıyla açlığımıza,
yoksulluğumuza sebep olurken ses-
siz mi kalacaktık? Amerika’nın
yeni sömürgesi olarak yaşamaya
devam mı edecektik?

Etmeyeceğimizi ilk dile getirendi
Mahirler. Ve o yoldan yürüyerek bir
an dahi geri durmadan büyük bir
ciddiyetle ve adanmışlıkla bağımsızlık
savaşını yürütmeye başladı Cephe-
liler.

Kurtuluş Savaşı’nda destanlar
yazmış Karadenizli kahramanların
soyundan ve yolundan giderek Cep-
he’yle buluşmuştu Şafak. 

Giresunlu babanın, Trabzonlu an-
nenin bir evladı olarak Zonguldak'ta
doğmuş, Anadolu'nun dört bir yanında
halkın onurlu bir evladı olmanın yüz
akıyla izler bırakmıştı bastığı her
karış toprağa. 

Erzincanlı bir annenin, Ardahanlı
bir babanın evladı olarak Ankara'da
doğan Bahtiyar da öyleydi. Doğduğu
yerde Kevser Mırzak Amerikancı as-
ker ve polislere karşı son mermisine
kadar çatışıp şehit düşerken, kurtuluş
bayrağını devralıp atılıyordu, Dev-
Genç yüreği, Cepheli bilinci, ideolojisi
ve inancıyla kavgaya.

"Dersim'e sefer olur zafer olmaz"
diyen bir geleneğin içinde doğan
Elif; abi, abla, amca dediği, içinde
şehit akrabalarının da olduğu Cep-
helilerin kahramanlık destanlarını
dinleye dinleye büyümüştü. 19 Aralık
Katliamı'nda Amerikancı ordunun
operasyonunu durdurmak için Ça-
nakkale Hapishanesi'nde feda eylemi
yapan amca kızı Fidan Kalşen'in
gücü ve öfkesiyle birlikte, Kürt ve
Alevi olmanın getirdiği baskıları gö-
ğüsleyerek atılıyordu kavgaya. 

Onlar kavgaya girerken genç yaş-
larında şehit düşeceklerini biliyorlardı. 

Kurtuluş Savaşı verilirken, Kas-
tamonulu Şerife Bacı, Erzurumlu
Kara Fatma, Ege'de Hasan Tahsin,
Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe-
ler, Antep'te Şahin Bey, Karayılan,
Sütçü İmamlar, Karadeniz'de Arhavili
İsmail, Dursun Kaptanlar da biliyordu
şehit düşebileceklerini.

Halkı için, vatanı için, çocuklarının
geleceği için sorumluluk duyan, kav-
gaya girenler, böylesi zamanlarda
düşünmezler kendi canlarını.

Yok muydu onların hiçbirinin
kaygısı? Yaşamayı istemiyorlar mıy-
dı?

Elbette vardı pek çoğunun kaygısı.
Yaşamayı da öyle çok istiyorlardı

ama sömürü, işgal, aşağılama içinde
emperyalist postallar altında yaşa-
maktansa, vatanı bağımsız kılmak,
halkı özgürleştirmek, çocukların ge-
leceğini kurtarmak için kendi canlarını
düşünmeden öne atıldılar. Onların
öncülüğüyle, kahramanlıklarıyla bü-
yüdü kavga. Kaygısı olanları silkeledi,
halka güç katarak düşmanlarımızın
topraklarımızdan atılmasını sağladı. 

Elif, Şafak, Bahtiyar da seviyordu
yaşamı. Onlardan önce şehit düşen-
lerimiz gibi ölesiye seviyorlardı. Öle-
siye sevmenin karşılığı olarak, can-
larını ortaya koyarken "uğruna ölecek

hiçbir değer, hiçbir ideoloji kalmadı"

diyenlere, ölümsüz bir miras bıra-
karak, uğruna ölebilecek değerleri
hatırlatarak yürünecek yolu gösteri-
yorlardı.

Kurtuluş Savaşı’nda vatan açık
işgal altındayken "gün kendi kaderi-

mizi elimize alma günüdür, gün he-

sabımızı kendimizin sorma günüdür"

diyen halk kahramanlarımız gibi bu-
gün de emperyalizmin gizli işgaline
ve faşizme karşı kendi kaderimizi
kendi ellerimizle çizme, hesabımızı
kendimizin soracağı günlerdeyiz.

Tarihler, işgal ve savaş biçimi
değişse de değişmeyen bir gerçek
vardır, o gün de bugün de işgal ve
sömürüyü sürdüren, emperyalist
politikaları destekleyip, uşaklık
edenler olduğu gibi, işgale, sömü-
rüye, adaletsizliğe, zulme, zorbalığa
karşı direnen, savaşan halkımız,
halkımıza kanlarıyla, canlarıyla
öncülük eden Mahir'den Dayı'ya,
Şafaklar'ı zapteden Cepheliler var.

Şafaklar bizimdir. Bağımsızlık
savaşını zafere ulaştıracağımıza olan
inancımız ve Bahtiyarlığımızla, Elif
Elif eserek, emperyalizm ve oligar-
şiden hesap soracak, halkımızı öz-
gürleştirecek, vatanımızı bağımsız
kılacağız.

Ya İstiklal Ya ölüm!
Ya Özgür Vatan 
Ya Ölüm!



"İnsan in-
sanın kurdu-
dur, tırnağın
varsa başını

kaşı, her koyun kendi bacağından asılır, gemisini
kurtaran kaptan" vb. cümleler duyarız çevremizden
veya ailemizden. Özünde ne ifade eder bu sözler? Bencil
ol, sadece kendini düşün. Hatta daha ileri gidip, "Kendini
kurtarmayan devrim yapamaz, önce kendi aileni
kimseye muhtaç etme ki başkasına faydan olsun"
gibi cümleler de kurulur. 

Evet aç, işsiz, yoksuluz, yaşamsal haklarımızdan
mahrum bırakılmışız. Peki kimdir bizi sürekli “kurtarıl-
maya, yardıma muhtaç” bırakan? Elbette sömürü düzenidir,
tekellerin doymak bilmez kar hırsıdır, halkların acı-kan-
gözyaşı-alınteri üzerinden servetlerine servet katanlardır.
Yani kapitalist düzenin kendisi hiç durmadan sömürü,
işgal, savaş, katliam, tecavüz, sürgün ve türlü acıları
reva görüyor. Demek ki, sömürü ve açlık düzenini
yaratan bu koşulları ortadan kaldırmadan gerçek kurtuluş
mümkün değildir. 

Açlık ve yoksulluğumuza son verecek; eşit-adil ve
kapitalizmin tek alternatifi olan sosyalizmdir. Ama so-
runlarımızın çözümünü devrimden sonraya erteleyeceğimiz
anlamına gelmez. Yarına ertelenemez sorunlarımız vardır;
yiyecek, barınma, sağlık, eğitim gibi vazgeçilemez hak-
larımız için mücadele ederken kısa vadede çözümler de
üretebilmeliyiz. 

Her yerin kendi özgünlükleri vardır, sorunlar çeşitlilik
gösterir. Kimi yerde en önemli sorun açlık-işsizlikken,
kimi yerde HES'ler, kimi yerde trafik lambasının olma-
yışıdır. Önemli olan sorunu doğru tespit edip ona uygun
politika üretmemizdir. 

Yaşadığımız şehirde, mahallede en öncelikli sorun
nedir? Yolu, suyu, bakkalı, elektriği, kanalizasyonu, üst
geçidi, sağlık ocağı, okulu, kavşağı mı yok? Bu ve
benzeri sorunlarla ilgili çözümler üretebilmeliyiz. Halktan
insanlardan komiteler oluşturabilir, kampanyalar düzen-
leyebilir, belediyelerle görüşebilir, imza toplayabilir,
hatta koşullarını yaratıp kendimiz çözümler üretebiliriz.
Tarihimizde bunun örnekleri vardır, tarlalara mahalleler
kurmuşuzdur örneğin. Tarihimizi anlatan kitaplar okuyarak
bu konuda yarattığımız örnekleri okudukça yeni yöntemler
üretebiliriz. 

Okullar açılacak, birçok aile kırtasiye malzemesine
ihtiyaç duyacak örneğin. Sendikalarla, kırtasiye ve ki-
tabevleriyle görüşüp okul ihtiyaçlarını temin edebiliriz.
Ya da kumaşçı veya terzilerle görüşüp okul önlükleri
diktirebiliriz. Araştırırsak evinde makinası olan, dikiş

bilen insanlar çıkacaktır,
bunları biraraya getirip kü-
çük bir atölye bile kurabi-
liriz. Mahallelilerden bir
komite oluşturup, mesela
kaç öğrenci var, kaçı ilk-
öğretim, kaçı ortaöğretim,
formaya ihtiyacı olan kaç
öğrenci var, kaç okul çan-
tası, kaç defter ihtiyacı var?
Bu ve benzeri bilgiler için
muhtarlardan da yardım
isteyebiliriz. Önce bir dö-
küm çıkarır, ona göre ih-
tiyaçları temine başlaya-
biliriz. 

Mesele sorunlarımızı devrime ertelemeden, bugünden
adımlar atmaktır. Çevremizde birçok gönüllü insan bu-
lacağımızı göreceğiz. İnsanın doğası sosyalisttir. Halkların
kültüründe yardımlaşma, ortak çalışma, ortak üretme
vardır. Halk sevincini de üzüntüsünü de paylaşmak ister.
Başta da söylediğimiz gibi, bencillik ve ahlaksızlığı
yayan emperyalizmdir. 

Yoksullukla yozlaşma iç içedir. Düzen, halkı sorunların
çözümsüzlüğüne inandırır, çaresizliğe ve bunalıma
sürükler. Ya uyuşturucunun, alkolün içinde bitişe götürür
ya da kaderine razı ol, bu dünyada eza görmezsen diğer
dünyada karşılığını alamazsın diyerek şükürcülüğe ve
kaderciliğe mahkum eder. CIA'nın “Psikolojik Savaş"
üzerine bir yayınında “İnsanın en kritik noktası zihnidir.
Zihnine bir kez ulaşıldı mı 'siyasal hayvan' mermilere
bile gerek kalmadan yenilgiye uğratılabilir. Hedef bütün
halkın zihnidir" diyor. Bunu da halkın değerlerine sal-
dırarak, kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini
yozlaştırarak yapıyor. Oysa halk çözümsüz, çaresiz değil.
Halkı mücadelenin gerekliliğine ve kazanacağımıza inan-
dırmalıyız. O yüzden halkın sorunlarını çözmeyi, daya-
nışmayı örgütlemeyi ve yozlaşmaya karşı verdiğimiz
mücadeleyi iktidar mücadelesinden bağımsız düşünme-
meliyiz. 

Düzen bölüp güçten düşürüyor, yalnızlaştırıyorsa,
bizler birleştirmeli, güçlendirmeli ve mücadeleye ka-
zandırmalıyız. Bizim olan, dostluk, dayanışma, arkadaşlık,
komşuluk, paylaşım gibi değerlerdir. Anadolu insanının
atasözleri ve inanç-ibadet biçimlerine kadar aslında ör-
gütlenmenin yaşamsal-kültürel bir zorunluluk olduğu
yüzyıllardan bu yana yaşanan deneyimlerle de ortadadır.
Mesele ortak yaşam, birlikte hareket etme, insanlık dışı
bu düzende ayakta durmak için örgütlü mücadele et-
mektedir. 

Dayanışma Halkın 
Kültürüdür
Okullar açılacak, birçok

aile kırtasiye malzemesine ih-
tiyaç duyacak örneğin. Sen-
dikalarla, kırtasiye ve ki-
tabevleriyle görüşüp okul
ihtiyaçlarını temin edebiliriz.
Mahallemizde ihtiyacı olan
öğrencilerimizin okul ihti-
yaçlarını dayanışma içinde
çözebiliriz.

DÜZEN ÇÜRÜTÜR, 
DEVRİM YAŞATIR!

AANNAADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ
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Açlık grevini 46. gününde zaferle
sonuçlandıran enternasyonal devrimci
Steve Kaczynski’nin serbest bıra-
kılması için Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda 22 Ağustos'ta bir günlük
destek açlık grevi yapıldı. 

Sabah öncelikle park açlık grevi
için hazırlandı, pankartlar, Steve için
dışarıda yapılan destek eylemlerinin
sergisi, çay ocağı ve enternasyonal
marşların olduğu müzik çalınarak
parkta açlık grevi başlatıldı. Açlık
grevi pankartı önünde yapılan açık-
lamada öncelikle Steve’in mesajı
okundu, ardından da “25 Haziran’da

direnişe başlayan Steve Kaczynski

açlığının 46. Gününde, 10 Ağustos

günü taleplerinin karşılanması so-

nucu eylemini sonlandırdı. Selam

olsun emperyalizmi kalbinden vurup

elinde taşlarla kurşun yağmuruna

direnen halkın onurlu evlatlarına...”
sözleriyle devam eden açıklamada
tüm halklara da emperyalizmin sal-
dırganlığına karşı direnme çağrısı
yapıldı.

Elinde taşlarla direnen Hatice
Aşık’ın emperyalizme vurduğu darbe
vurgulandı. Açıklama Steve’in ken-
disine verilmeyen dergileri için tekrar
açlık grevine başladığı duyurusu ya-
pılarak sonlandırıldı. Saat 17.00’a
geldiğinde parkta destek açlık grevine
başlayanlar toplu dergi dağıtımı için
gelenlerle birlikte Örnektepe’de da-
ğıtıma hazırlandılar. Adaletsizliklere
karşı Halk Cepheliler omuz omuza,
tek yürek ve tek ses oldular. Daha
Anadolu Kahvesi’nden çıkmadan

Berkin’in katilleri
bir akreple Yürü-
yüş dağıtımcılarını
tacize başladılar.
Buna karşı dağı-
tımcılar her defa-
sında ellerindeki
dergileri daha yu-
karı kaldırarak,
daha coşkulu slo-
gan ve sesli çağ-
rılarla cevap ver-
diler; halka, katil
polisleri teşhir et-
tiler. Anadolu Par-
kı’nda toplu fotoğraf çekilirken katil
polisler tekrar gelerek dağıtımcıları
tedirgin etmeye çalıştılar. Park çıkı-
şında 4 akreple gelen polisler Ok-
meydanı girişinde dağıtımcıların üze-
rine plastik mermi ve gaz sıkarak
saldırdı. 

Bu saldırıya karşı dağıtımcılar
Sibel Yalçın Parkı’na yöneldiler.
Katil polisler buradaki açlık grevine
de saldırdılar, parkı gaza boğdular.
Bu saldırıya karşı hemen barikatlar
kurularak park ve mahalle savunuldu.
Steve’e destek açlık grevcileri de
parkta eylemlerini sürdürdüler. Her-
kes parkta toplanarak barikatlar ku-
ruldu, sloganlar atıldı. Destek açlık
grevi daha da büyüyerek Okmeyda-
nı’nda bir direniş gecesine dönüştü.
Destek açlık grevinin akşam prog-
ramı sürerken katil polisler barikatlara
ve parka saldırdı. Saldırılar karşısında
Cepheliler havailer ve taşlarla di-
rendiler.

Katil polisler dakikalarca ara so-
kaklarda gezerek, kitleyi üstten ve
alttan gaz ve plastik mermi yağmu-
runa tutarak gözaltı yapmaya çalıştı.
Ancak Okmeydanı halkı Cephelileri
evlerine aldı, esnaflar da Cephelileri
sahiplenerek polislerin gözaltına al-
masına engel oldu.  Bu saldırının
ardından herkes tekrar sloganlarla
parkta toplanarak direnişi sürdürdü.
Halk düşmanları gece 00.30’da tekrar
parka saldırdı. Yoğun gaz ve plastik
mermi saldırısına rağmen kimse
parktan ayrılmadı. Saat 11.00’da,
yine yoğun yağmurun altında Ste-
ve’in serbest bırakılması için yapılan
eylem sonlandırıldı. Yapılan açıkla-
mada emperyalizme direnmekten
başka yol olmadığı ve onların işbir-
likçisi AKP’ye karşı da teslim olun-
mayacağı, tüm saldırılara rağmen
direniş sürdürüleceği vurgulanarak
Steve’in direnişi selamlandı. 

TAYAD'lı Aileler 24 Ağustos’ta enternasyonal devrim-
ci Steve Kaczynski’nin serbest bırakılması için bildiri
dağıtımı yaptılar. Steve’in komplolarla tutuklandığı halka
anlatıldı. “Asıl ajan Steve değil bu komployu kuran polis-

lerdir. Komplolarla tutuklanan Steve Kaczynski derhal

serbest bırakılsın” denildi. Saat 16. 30’dan 17. 30’a
kadar bildiri dağıtan TAYAD'lı Aileler Mecidiyeköy’de
bildiriyi bitirdikten sonra Taksim Galatasaray Lisesi’nin
önüne geçtiler.

Enternasyonalist Devrimci Steve Yalnız Değildir!

Sesini Her Alana Taşıyacağız!

Enternasyonal Devrimci
Steve Kacznyski Yalnız Değildir!



Halk ve vatan sevgisi her devrimci
çalışmada olduğu gibi tutsak ve şe-
hit ailelerinin çalışmasında belirle-
yicidir.

Halk ve vatan sevgisi örgütlen-
mede, direnişlerde, yaşamda tüm ai-
lelerimize dalga dalga yayılmalı ve
onlarda somutlanmalıdır.

Ailelerimiz halktır, bu halkın par-
çasıdırlar. Tüm halkı olduğu gibi ai-
lelerimizi de aynı halk ve vatan sev-
gisiyle örgütleyeceğiz, bu sevginin
verdiği emekle onları dönüştüreceğiz.

Halk ve vatan sevgisinin soyut-
luğu, kitle ilişkilerinde, aile çalış-
masında insanlarımızı üslupta, dü-
şüncede, tavır alışta sabırsızlığa ve
emekçi olmamaya iter. 

Halk ve vatan sevgisi emek ve-
rerek gelişir. Emek verdikçe tanıma
ve güven ilişkisi büyür; insanları
olanakları tüketen değil, üreten, ya-
ratan bir ilişki tarzı da beraberinde ge-
lişir.

Tutsak ve şehit ailelerinin örgüt-
lenme çalışması bu bakış açısıyla sür-
dürülmelidir. 

Halk için en değerli emek insana
verilen emektir. Bu değere layık ol-
mak geleneklerimizde bile bir vefa
meselesi olarak geçer. "Şu insanın

bana çok emeği geçti" denmişse
mutlaka o emeğe layık olmaya çalı-
şılır. Halk kendi değerlerine-kültürüne
uygun insanlar yetiştirmek
için emek harcamayı önce-
likli görev bilir. Başka bir işi
varsa bile "senden önemli

mi" der ve sorunu olan in-
sanın sorununu çözmeye ça-
lışır. Halk emekçiliği kadar
mütevazi ve sahiplenendir.
Yaşamında, ilişkilerinde sade
ve gösterişsizdir. Önemli olan
emeği ile üretmek, paylaşmak
ve değerleri ile yaşamaktır.

Halkın değer ölçüsü emektir. Bu
yüzden de hem insana hem üretime
emeğini katan analara büyük değer
verilir.

İşte biz bu anaları, babaları, eşleri,
çocukları aynı sevgiyle aynı değer-
le örgütlemeli ve politikleştirmeliyiz.

2000-2007 Büyük Direniş şehidi
Hülya Şimşek "ezilenlerin yanında

olan bir yüreğim vardı. Bunun için

değişmesini istemiyorum. Derin bir

halk sevgisi ile dolu olan gönlüm

var. Fakat bunu bilimsel anlamda

geliştirmek isterim" demiştir. 

Bu hedefle örgütlenmeli ve ör-
gütlemeliyiz. 

Devrimciliğin gerçekten kalıcı-
laşması zaten "yüreği ezilenden

yana olan" ailelerimizi mücadele
içinde halk ve vatan sevgilerini bü-
yütmeleriyle;  evlatlarına sahip çık-
tıkları gibi halka ve vatana da sahip
çıkmaya başlamalarıyla gerçekleşe-
cektir. 

Tutsakları da yeri geldiğinde ölü-
me yatıran neden halk ve vatan sev-
gileridir. Bizim dilimizde hiçbir şey
soyut ve karşılıksız değildir. Vatan ve
halk sevgisi, fedakarlık, bağlılık,
hiçbirisi karşılığı olmayan boş keli-
meler değildir.

Hepsinin mücadelemizde dolu
dolu karşılıkları vardır.

Büyük Direnişimiz bunun ör-

nekleriyle doludur.

Mücadele etmek için onur, namus
ve yürek gereklidir. Dürüst olmak,
halk ve vatan sevgisi taşımak yeter-
lidir. Kendine ve halka güven, ka-
rarlılık, feda bilinci, vatan ve halk
sevgisi, namus, onur gibi halkımıza
ait olup aynı zamanda devrim mü-
cadelesinde de ete kemiğe bürünen
pek çok değer, direniş sürecimizde
daha da anlamlı hale gelmiştir. Kadın
erkek, genç yaşlı, evli bekar, çocuk-
lu çocuksuz, kadro sempatizan pek-
çok insanımız büyük direnişin asli un-
suru olmuşlardır. Sadece hapishane-
lerde değil dışarda da ölüm orucuna
yatmışlar, pek çoklarının şaşkın ba-
kışları arasında şehit düşmüşlerdir. 

Bugün de hapishanelerdeki tut-
saklarımızın direnişlerinin özünü
halk ve vatan sevgisi oluşturuyor.

İktidar hiç durmaksızın tutsakla-
rımızın düşüncelerine ve
inançlarına saldırıyor. Tut-
saklarımız ise tüm bu saldı-
rıları "halka karşı olan so-

rumluluklarıyla ve sevgi-

leriyle" durduruyorlar. Biz
tutsak ve şehit aileleri de bu
direnişin dışardaki bölümü-
yüz. Bizler de aynı bilinçle,
aynı sevgi ve bağlılıkla di-
reniyoruz. Direnmeye de-
vam edeceğiz. 

MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK İÇİN 
ASIL OLARAK İNSAN YÜREĞİNE VE
HALK SEVGİSİNE İHTİYAÇ VARDIR!

TAYAD’lı Aileler
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Biz devrimi kitlelerle,
onlara dayanarak  yapa-
cağız. Dolayısıyla çalış-
ma alanında yöneldiği
insanları bir işçi ustalığı
ve sabrıyla işlemeyen
yöneticilerin, soyut bir
halk sevgisine sahip ol-
duğu ortadadır. 



Tarih, dünyanın hiçbir ye-
rinde halk iktidarlarının, halk-
tan yana düzenlerinin kendi-
liğinden kurulduğuna tanık
olmamıştır. Tam tersine, bütün
devrimler, uzun süreli, zorlu
ve kanlı mücadelelerin ardın-
dan gerçekleşmiştir. Ülkemiz-
de de böyle olacaktır. Em-
peryalizmle iç içe geçmiş oli-
garşi,  bize  iktidarı barışçıl
yollarla vermeyecektir. İktidarı
ellerinden zorla alacağız. 

Zor demek, egemenlerin
ezilenlere karşı kullandığı şid-
dete devrimci şiddet ile karşılık ver-
mek demektir. Ezilenlerin, ezenlere
karşı silahlı savaşı demektir. Egemen
sınıflardan iktidarı almanın, halkın
iktidarını kurmanın silahlı mücade-
leden başka yolu yoktur. 

Sınıflar mücadelesinin bize gös-
terdiği gerçek şudur; şiddete ilk baş-
vuran her zaman sömürücü egemen
sınıflar olmuştur. Ezilen halklara, karşı
şiddet dışında bir yol bırakmamıştır. 

Emperyalizmin yeni sömürgesi
olan, faşizmle yönetilen ülkemizde,
barışçıl, parlamenter yollardan ba-
ğımsızlığın, demokrasinin ve sosya-
lizmin kazanılmasını imkansız kılan
da yine burjuvaziden başkası değildir. 

Bu nedenledir ki; silahlı mücadele
bir tercih değil zorunluluktur. Silah
ezilenlerin tercihi olmamıştır. Ezen-
lerin baskı ve zoru yaratmıştır. 

Bu nedenledir ki; devrimimiz,
halkların silahlı, örgütlü gücünün
eseri olacaktır. 

Bu nedenledir ki; silahlı savaşı
geliştirmeyen, halkı örgütlemeyen
ve silahlandırmayan hiçbir örgütün,
partinin gelişme şansı yoktur.

Emperyalizmin
Yeni Sömürgesi,
Faşizmle Yönetilen
Ülkemizde, Parlamenter
Yollardan Kurtuluş

Mümkün Değildir
Çünkü; başta Amerika olmak

üzere emperyalizmin yeni sömürgesi
olan ülkemiz, emperyalizmin işgali
altındadır. Ülkenin ordusu emperya-
lizme bağımlı iç savaş ordusudur.
Ülke yönetimi askeri, siyasi ve eko-
nomik olarak emperyalistlerin dene-
timi altındadır. Ve her yeni sömürgede
olduğu gibi, ülkemizde de yönetim
biçimi “sömürge tipi faşizm”dir. 

Emperyalizmin içsel bir olgu olduğu
ülkemizde, halkın iktidar savaşının
karşısına sadece oligarşi değil emper-
yalizm de dikilecektir. Bu yüzden
bizim devrimimiz anti-emperyalist,
anti oligarşik halk devrimi olacaktır. 

Halk Savaşı Stratejimiz, 
Politikleşmiş Askeri Savaş 
Stratejisidir

Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
(PASS), silahlı propagandayı temel,
öteki politik, ekonomik, demokratik
mücadele biçimlerini bu mücadele
biçimine tabi olarak ele alan devrim

stratejisidir. Silahlı propagan-
da yani gerilla savaşı, halka
siyasi gerçekleri açıklayarak,
devrim saflarına çeken, ör-
gütleyen bir mücadele aracıdır. 

Faşizmin olduğu bir ülkede,
halka gerçekleri anlatmanın,
yaşadıklarımızın sorumlusunun
bu düzen olduğunu gösterip sa-
vaşa katmanın bir tek yolu var-
dır. O da silahlı propaganda.
Ülkemizde silahlı propaganda
politik mücadelenin en yüksek
biçimi, siyasi mücadele aracıdır. 

Silahlı propaganda eşittir si-
lahlı eylem demek değildir. Silahlı
propaganda, ekonomik, demokratik,
ideolojik ve tüm mücadele biçimleriyle
ve halkın talepleriyle bütünleştiğinde
temel mücadele yöntemidir.

Marksist-Leninistler, ne devrimin
strateji ve taktikleri ne de sınıfların
mevzilenmesi açısından kendilerini
şehirlere ve kırlara hapsetmezler. Kır
ve şehirlerdeki gerilla savaşı ile diğer
tüm mücadele biçimlerini bütünlük
içinde, Birleşik Devrimci Savaş il-
kesine göre  ele alırlar. Silahlı müca-
deleyle kitle mücadelesini, yeraltı
mücadelesiyle legal ve yarı-legal
mücadeleleri birleştirirler.

Propaganda ve ajitasyon faaliye-
tinin yerini belirleyen bir başka yan
ise, silahlı mücadelenin kavranışıdır.
Bütün mücadele biçimleri silahlı
savaşa hizmet etmelidir. Bu silahlı
mücadeleyi her şey olarak görmek
anlamına gelmiyor. Silahlı mücadeleyi
her şey gören, bunun yanında pro-
paganda, ajitasyon, ideolojik müca-
dele ve diğer mücadele biçimlerini
küçümseyen anlayışlar ne kitleleri
örgütleyebilir ne de savaşı. 

İktidar ancak savaşarak kazanı-
labilir. Bu savaş emperyalizme ve
işbirlikçisi oligarşiye karşı halk sa-
vaşıdır. Kurtuluşa giden tek yol silahlı
savaşı büyütmekten geçer. Bunun
için silahlanacağız, halkı örgütlü, si-
lahlı güç haline getireceğiz.

Emperyalizmin Yeni Sömürgesi, Faşizmle Yönetilen Ülkemizde, 
Bağımsızlığın, Demokrasinin ve Sosyalizmin

Barışçıl, Parlamenter Yollardan Kurulması Mümkün Değildir!

Silahlı Mücadele Bir Tercih Değil Zorunluluktur!

Devrimimiz, Halkların Silahlı Örgütlü
Gücünün Eseri Olacak! 

Silahlı Savaşı Geliştirmeyen, Halkı
Örgütlemeyen ve Silahlandırmayan

Hiçbir Örgütün Anadolu Topraklarında
Gelişme Şansı Yoktur!Yürüyüş
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Birinci Bölüm

Ne için savaşıyoruz? 
Devrimci Halk İktidarı için. 
Neden? 
Çünkü her devrimin temel
meselesi iktidarı almaktır.

Çünkü iktidar alınmaksızın halkın
kurtuluşu sağlanamaz. Bütün sorun-
ların çözümü, iktidar sorunuyla ilgi-
lidir. Bu nedenle iktidarı hedefleme-
yen hiçbir politikanın başarı şansı
yoktur. 

Bundan dolayıdır ki irili-ufaklı,
küçük-büyük yaptığımız bütün işler,
tüm politikalarımız, eylemlerimiz,
çalışmalarımız iktidar hedefine hizmet
eder. 

Daha doğrusu böyle olmalıdır. 
"Stratejik hedef nedir? Kuşkusuz

hepimiz biliyoruz. Stratejik hedefimiz
anti-emperyalist, anti-oligarşik dev-
rimdir, yani devrimci halk iktidarıdır.
Bütün çabamız, bütün faaliyetlerimiz,
çalışma tarzımızın esasları, bütün
alan ve bölgelerin, birimlerin, tek
tek kadroların, özel görev ünitelerinin
programları bu stratejik hedefe ki-
litlenmek zorundadır."(Kongre Ra-
poru) 

Her devrimin temel sorunu iktidar
sorunuysa, diyebiliriz ki her devrim-
cinin o misyonu üstlenebilmek için
sahip olması gereken özelliklerin ba-
şında şaşmaz ve sapmaz bir iktidar
perspektifine sahip olması gelir. 

İktidar perspektifine, iddiasına
sahip olmak, öncelikle devrim stra-
tejisinde, programında, örgüt ve mü-
cadele anlayışında, çalışma tarzında
ifadesini bulacaktır. 

İktidar perspektifi, iktidar iddiası,
iktidar bilinci diyoruz. Peki iktidarı
nasıl alacağız? Hangi stratejiyle,
hangi mücadele ve örgüt anlayışıyla,

çalışma tarzıyla alacağız? 
Ülkemiz somutunda bunun ce-

vabını THKP-C ve Mahir Çayan ver-
miştir: Politikleşmiş Askeri Savaş
Stratejisi (PASS) ile. 

PASS nedir?
Bizim gibi yeni-sömürge ülkelere

özgü bir halk savaşı stratejisidir. Ül-
kemiz koşulları gereği, öncü savaşı
ve silahlı propaganda aşamasından
geçmek zorunda olan bir devrim
stratejisidir. Silahlı mücadelenin te-
mel; diğer ekonomik, demokratik
mücadele biçimlerinin buna tabi ol-
duğu bir stratejidir. 

Merkezi yanın ağır bastığı, örgüt
içinde hiziplere yer vermeyen, çelik
bir disipline sahip Leninist örgüt an-
layışı... 

Sürekli faşizm koşullarında illegal
mücadelenin temel olduğu, illegal
ve legal mücadelenin diyalektik bir
bütün içinde ele alındığı bir çalışma
tarzı... 

Oligarşinin yasalarını vb. değil,
kendi meşruluğunu esas alan, silahlı
mücadeleye göre şekillenen bir kitle
hareketi yaratma bakışına sahip de-
mokratik mücadele anlayışı... 

Tüm bunlar ülkemiz koşulları
üzerine oturan gerçeklerdir. Bunları
esas almayan bir mücadelenin başarı
şansı yoktur. Bunları esas almayan
bir mücadele; iktidar iddiasından,
devrim hedefinden uzaklaşmış bir
karakter taşır. 

İktidar İddiası Silahlı 
Mücadelede Somutlanır

Bütün alan ve bölgelerde, silahlı
mücadele perspektifine göre örgüt-
lenip örgütlenmediğimiz, bu temelde
bir kadro çalışması yapıp yapmadı-
ğımız, kitleleri buna uygun örgütleyip
örgütleyemediğimiz, ne tür bir pro-
paganda ve ajitasyon yaptığımız he-

men her şey bu bakış açısıyla ele
alınmalı, buna hizmet etmeyenler
terk edilip yeni biçimler bulunmalıdır. 

Bizi devrim ve iktidar rotasından
uzaklaştırmayacak olan bu anlayıştır. 

Bunun içindir ki ülkemizde ve
dünyada silahlı mücadelenin, illega-
litenin, devrim iddiasını taşıyanların
tasfiye edilmesi, emperyalizm için
öncelikli ve hayati önemdedir. 

Kuşkusuz devrimci stratejiyi ha-
yata geçirecek olan kadrolardır... 

Bu nedenle iktidar hedefi için
devrimin kadroları olmalıyız... 

Dayı, hemen her yazısında, söy-
leminde iktidarı, devrimi hatırlatmıştır.
Büyük düşünmek gerektiğini ifade
etmiştir. Büyük düşünmek yani stra-
tejik düşünmek. Bunun yaptığımız
her işte, pratikte anlamı “NE İÇİN
SAVAŞIYORUZ?” sorusudur. 

Dayı'da sınıflar mücadelesini sür-
düren bir örgütlenmenin, sahip olduğu
kadroları, kurumlaşmaları, diğer im-
kanlarını değerlendirirken, alınan
herhangi bir sonucun yeterli olup ol-
madığını değerlendirirken ölçü hep
iktidardır. Mesela, Kongre’de yaptığı
bir değerlendirmede şunu belirtir: 

"Özellikle son üç yıldır savaş ve
savaş kültürü kavramlarını çokça
kullandık. Bir kültür yaratmaya ça-
lıştık. Belirli mesafeler de aldık di-
yebiliriz. Ama tüm bunlar iktidara
yürümek isteyen bir örgüt için yeterli
olmayıp, çok geridir. 

Her savaşçı ve taraftarımız, mev-
cut olanla yetinmeyerek, bütün ener-
jisiyle, yaratıcılığıyla, devrim hırsıyla
gerçeğimizi kitlelere anlatmaya, kit-
leleri örgütlemek için her zaman-
kinden daha çok özveri ile Parti-
Cephe ruhunu, disiplinini ve devrim
iddiasını göstermek zorundadır."
(Kongre Belgeleri- 1 Rapor) 

Bir kadronun devrim ve iktidar
iddiası onun düşüncesinde, yaşamın-

Stratejik Hedefimiz Devrimci Halk İktidarıdır!

Bütün Sorunların Çözümü
İktidar Sorunuyla İlgilidir! 

İktidarı Hedeflemeyen Hiçbir
Politikanın Başarı Şansı Yoktur!
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da, çalışmasında somutlanacaktır. 
Kitle çalışmasına, eğitime, kad-

rolaşmaya, silahlı savaşı büyütmeye,
dergimizi kitlelere ulaştırmaya, ör-
gütlediğimiz kampanyalara, direniş-
lere, kendimizi geliştirmeye, eleşti-
ri-özeleştiriye, zaaflarımızla uzlaş-
mamaya, sorun çözmeye, politika
üretmeye, günceli takip etmeye, oku-
maya vb. vb. bu temelde bakmalıyız. 

Halkın İktidarı İçin
Savaşıyoruz, 
Emperyalist-Kapitalist 
Sistemin, Oligarşik
Düzenin Tek Alternatifiyiz!

“İddialı olun, iktidara alternatif
olduğunuzu unutmayın!” diyor Dayı. 

Attığımız, atacağımız her adımda
bunu düşüneceğiz. Biz halkın iktidarı
için savaşıyoruz, biz emperyalist-
kapitalist sistemin, oligarşik düzenin
tek alternatifiyiz diyeceğiz. 

Birçok örgüt iktidarı hedefleyerek
çıkmıştır yola. Fakat çeşitli aşama-
larda bu iddia zayıflamış veya ortadan
kalkmıştır. İddiayı zayıflatan veya
ortadan kaldıran en önemli sebep-
lerden biri de mücadelenin kaçınılmaz
olarak yol açtığı kayıplardır. Pratik
içinde, büyük darbeler yenildiğinde,
hemen geri çekilmek, dönemi en az
zararla atlatmak taktiği geçerli olmuş
ve dolayısıyla bir direniş geleneği
yaratılamamıştır. 

Ülkemiz reformist, oportünist so-
lunun tarihi bunun örnekleriyle do-
ludur. Parti-Cephe tarihi bunun tersi
örneklerle doludur. 

Mahirler, emperyalizmin gizli iş-
gali altındaki Türkiye’de “Kurtuluşa
Kadar Savaş” şiarını attıklarında,
emperyalizme ve oligarşiye meydan
okuduklarında büyük bir iddiaya sa-
hiptiler. 

’70 yıllık reformist-revizyonist
anlayışı yerlebir ettiklerinde de aynı
iddiayı taşıyorlardı. 

THKP-C içindeki Küpeli-Aktolga
ihaneti karşısında, ihaneti ezip geçerek
silahlı savaşı yükseltme kararı al-
maları da aynı iktidar ve devrim id-
diasının ifadesiydi. 

Mahirler ’71 askeri faşist cunta ko-
şullarında vur emri ile arandıkları, ola-
naksızlar içinde oldukları halde mü-
cadeleyi geri çekmemiş, tersine savaşı
büyütmenin adımlarını atmıştır. Mal-
tepe, Arnavutköy direnişleri, Kızıldere
manifestosu böyle yaratılmıştır. 

Devrimci Sol’dan Parti-Cephe’ye
uzanan ve bugünlere gelen tarihte
düşman saldırılarına karşı kökleşen
teslim olmama ve direnme gelene-
ğiyle, ölüm oruçlarıyla, feda eylem-
leriyle fedanın kitleselleşmesi ve
halklaşması ile yalnız kalma pahasına
iktidar hedefinden şaşmamıştır. 

Emperyalizm ve oligarşinin kat-
liamlarına, dünya çapındaki tasfiye
saldırılarına daha büyük bir direnişle,
daha yüksek bir bilinçle karşılık ve-
rilmiştir. İç ve dış düşmanlar Devrimci
Sol’u ortadan kaldırmak isterlerken
iktidar savaşına Parti-Cepheli yürüme
kararı alınması iktidar hedefi ve id-
diasının ifadesiydi. 

İşte bunun içindir ki “İktidarı teo-
rik olarak hedefliyor olmak, yeterli
değildir” deriz. Her alanda bunun
karşılığı olmalıdır; kadrolaşmada,
eğitimde, örgütlenmede, direnişte,
kitle çalışmasında, savaşın yürütü-
lüşünde...

Devrim İnancını, İktidar
İddiasını Yitiren Solda
İdeolojik Bunalımlar ve
Çürüme Kaçınılmazdır 

İktidar bilincine sahip olunma-
ması, solun birçok olumsuzluğunun
kaynağı durumundadır. Devrim inan-
cını, iktidar iddiasını yitiren solda
ideolojik bunalımlar ve çürüme ka-
çınılmazdır. Bunun aksi M-L bilimine
aykırıdır. Söylemde ne söylerlerse
söylesinler pratikleri onları şekillen-
dirmektedir. Bugün soldaki çürümenin
nedeni de iktidar iddialarını yitirmiş
olmalarıdır. 

Ancak bu, örgütler için geçerli
olduğu kadar, tek tek tüm devrimciler
için de geçerlidir. Bir devrimci, bu-

lunduğu alanda, yürüttüğü faaliyette
devrim iddiasını taşımadığında, ben-
zer zaaflar onu da bekliyor demektir. 

Beynimizde ve bulunduğumuz
her yerde devrim iddiasını büyüt-
meliyiz. Bu iddiadan uzaklaştığımız-
da, bizim yaptığımız her şeyi, ama
her şeyi, devrim için yaptığımızı ha-
tırlamalı, olmazlara, yasallığa, çare-
sizliğe mahkum olamayacağımızı
görmeliyiz. Her ne olursa olsun, id-
diamızı kaybetmemeliyiz. Biz bu ül-
kede devrimi gerçekleştireceğiz.  

Bir eylem, direniş, herhangi bir
yerde yürütülen kitle çalışması, yasal
alanda oluşturulan bir örgütlenme, sür-
dürdüğümüz faaliyetin niteliği ve biçimi
ne olursa olsun, amacımız devrimi ge-
liştirmektir. Bu asla unutulmamalıdır.
İktidar perspektifi, devrim iddiası de-
diğimiz şey esas olarak budur. 

Bedel Ödemek Sınıflar
Mücadelesi Gerçeğidir!

Lenin, Marks’ın dehasının her-
kesten önce tarihin öğrettiği sınıflar
mücadelesi gerçeğini görmesinde ve
geliştirmesinde olduğunu söyler. 

“Derebeyler sınıfı üzerinde siyasi
özgürlüğün tek bir zaferi bile, bun-
ların umutsuz direnişiyle karşılaş-
maksızın elde edilmedi. Tek bir ka-
pitalist ülke bile, kapitalist toplumun
çeşitli sınıfları arasında bir ölüm
kalım mücadelesi vermeksizin az çok
özgür, demokratik bir temelde ortaya
çıkmadı.”(Lenin, Seçme Eserler, cilt
11) 

Egemen, sömürücü güçler ara-
sında dahi ölümüne bir savaşın ifa-
desidir iktidar savaşı. Kaldı ki ezenle
ezilenin, sömürenle sömürülenin,
burjuvaziyle proletaryanın, emper-
yalizmle ezilen halkların sınıf savaşı
çok daha kanlı bir savaştır. 

Kabul edilsin ya da edilmesin bir
ölüm-kalım savaşıdır bu. Biz bu ger-
çeği kabul ederek yola çıktık. 

Devrim İddiamız ve 
Sosyalizm İnancımızla
Yardık Kuşatmaları!

Katledildik, ölümlerimizden ço-
ğaldık. Tutsak edildik, kendimizi ye-
niden yarattık. Yakıldık, küllerimizden

İktidarı teorik olarak hedefliyor
olmak, yeterli değildir. Her alan-

da bunun karşılığı olmalıdır;
kadrolaşmada, eğitimde, örgüt-

lenmede, direnişte, kitle çalışma-
sında, savaşın yürütülüşünde

bunun karşılığı olmalıdır.

Yürüyüş
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doğduk. Kuşatıldık, faşizmin kur-
şunları, burjuvazinin zehirli okları
üzerimize yöneldi; ama bir an bile
devrim iddiamızdan, sosyalizm he-
defimizden vazgeçmeyi düşünmedik.
Eğer vazgeçseydik; emperyalizmin
kuşatmasına, dayatmalarına boyun
eğseydik, sinseydik, yılsaydık, dö-
neklik yapsaydık; bugün ülkemiz ve
dünya halklarının karşısına bu şekilde
alnı açık, başı dik çıkabilecek bir
Parti-Cephe de olmayacaktı kuşkusuz.
Fakat bugün var.  

Yenilgilerden de öğrendik. Bili-
yorduk ki halk kurtuluş savaşımızda
yenilgiler de olasıdır. Dünya devrimler
tarihinde devrimci hareketler onlarca
kez yenilmiştir. Bütün örgütsel var-
lıkları yok olmuştur. Ama devrim
iddiasını koruyarak kendilerini dü-
zeltmiş yeniden ayağa kalkmış ve
devrime yürümüşlerdir. 

12 Eylül yılları böyledir. Devrimci
Sol, 12 Eylül faşist cuntasına teslim
olmadı. Cuntanın ilk yıllarından itibaren
savaşı yükseltti. Bunun sonucu darbeler
yedi. Önderliğiyle, kadrolarıyla yüzlerce
tutsak verdi. Pek çokları hapishanelerde
örgütsel varlıklarını sona erdirip, devam
ettirenler ise dışarıya sağcı, reformist,
iddiasızlaşmış, yılgınlaşmış, yasalcı
düzen içi düşüncelerle çıkarken Dev-
rimci Sol, tutsaklıkta kendini yeniden
yaratmıştır. 

‘90’lı yılların başındaki büyük
tasfiyecilik döneminde herkes silah
bırakıp, emperyalizmin gücünü keş-
federken, uzlaşma teorileri gelişti-
rirken, sosyalizm inancından uzak-
laşırken, Devrimci Sol “Atılım” di-

yerek silahlarını ateşliyor, sosya-
lizm bayrağını en yükseklerde
dalgalandırıyor, silahlı eylemle-
riyle dünyanın Türkiye’sinden
emperyalizme meydan okuyordu. 

Çünkü devrim iddiasında olan-
lar emperyalizmin ve oligarşinin
ideolojik ve askeri saldırganlığını
arttırdığı bir dönemde, kenara çe-
kilip “ortalığın durulmasını” bek-
leyemezdi. 

Emperyalizm ve oligarşinin
tasfiyecilik saldırılarına biz daha
büyük bir cüret ve daha büyük
bir bedelle karşılık verdik. 2000’li
yıllardaki büyük direniş bunun ör-
neğidir. Biz devrim iddiamız ve sos-
yalizm inancımızla direnebildik bu
büyük saldırıya. 

Devrim iddiamız ve sosyalizm
inancımızla yardık kuşatmaları. Bu
iddia ve inanca sahip olamayanlar,
tarihe destanlar bırakamazlar. Direniş
ne kadar sürer, nasıl biçimlenir bi-
linmezdi fakat, “teslim olmama” ko-
nusunda çok nettik. Çünkü sosyalizm
inancımızı terk edip burjuva ideolo-
jisine teslim olmamız isteniyordu. 

Faşizme karşı bu ideolojik sağlam-
lığımızla direndik. Beyinlerini birey-
ciliğe, burjuva hümanizmine teslim
edenler, faşizme karşı direnemez. Çünkü
burjuva hümanizmi, birey ideolojisi,
“birey özgürlüğü, sağduyu, hoşgörü”
adı altında yalnız diz çökmeyi, örgüt-
süzleşmeyi öğretir. Bireyciliği, bedel
ödememeyi teorileştirmiş olanlar, ne
kadar devrimci, sosyalist, komünist
olduklarını söyleseler de; o kritik anda,
bedel ödemenin gerektiği o anda, di-

renemeyecekleri kesindir. 
Direniş; devrimciliğin çarpıtıldığı

yerde, devrimin ve sosyalizmin nasıl
savunulacağını öğretti herkese. Di-
renişin beslendiği kaynak, halkların
yüzlerce yıllık direnişinin en özlü
ifadesi olan Marksizm-Leninizm’dir.  

Doğrudur. Çok şehit ve tutsak
verdik. Hala da veriyoruz, vermeye
de devam edeceğiz. Çünkü savaş-
makta kararlı ve devrimde iddialıyız. 

Ödediğimiz bedellerle devrim
umudunu canlı tuttuk. Şafaklar, Bah-
tiyarlar, Elifler... Bu umudun hafı-
zalara kazınan son örnekleridir. Ve
bu yoldan daha çok örnek çıkmaya
devam edecektir. 

Gelenekler, değerler böyle yara-
tılıyor. Halklarımıza böyle miras ka-
zandırılıyor, örnek olunuyor. 

Ödediğimiz büyük bedeller, dev-
rim iddiamızın sürmesidir. Büyük
bir kararlılığa, büyük bedeller ödeme
cüretine sahip olamayanların iddiası
da büyük olamaz. 

İktidar ve devrim iddiasını yitirmiş
pek çok örgüt ve pek çok örgütlen-
menin düzene hizmet edişinin, yok
olup gidişinin örnekleri çoktur. 

İşte Kürt milliyetçi hareketi.
Bağımsızlık hedefini, iktidar ve
devrim hedefini çoktan yitirmiştir.
Böyle olduğu için de düzene hizmet
eder duruma gelmiştir. Dost-düşman
gerçeğini unutmuştur. Emperyalizm-
de ilericilik keşfederken, oligarşinin
düzeni içinde kendine yer ararken,
devrimcilere saldırır hale gelmiştir.

Berkan Abatay-589 Spor Merkezi, 15 Ağustos’ta Ok-
meydanı'nın Fetihtepe Mahallesi’nde kapı çalışması yap-
tı.100 evin kapısı çalınarak spor merkezinin çalışmaları,
neden ücretsiz olduğu ve amacı halka anlatıldı. ‘Bu
devirde kimse karşılıksız iş yapmıyor, herkes kendi
çıkarını düşünüyor, siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz'
diyerek insanlar çalışmamızı hayretle karşıladı. Spor
Merkezi çalışanları, devrimci olduklarını, her şeyi halkın

çıkarını gözeterek yaptıklarını, ücretsiz spor yapmanın

bir ayrıcalık değil bir hak olduğunu anlattılar. Ayrıca

aynı gün Okmeydanı'nda halkın yoğun olarak kullandığı

yollara 10 adet afiş asıldı. 20 Ağustos'ta ise Anadolu

Parkı'nın  girişine “Berkan Abatay-589 Ücretsiz Spor

Merkezi”  pankartı asıldı. 
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Düzenin Kültürüne Karşı 
Yarattığımız 

Alternatiflerle Sosyalizm
İnancını Büyütüyoruz!



AKP faşizmi yapılan 7 Haziran
seçimlerinden memnun olmayınca
seçimlerin yeniden yapılabilmesi için
yasa, kural tanımadan her adımı
atarak yeni bir seçim yapılmasının
yolunu açtı... Uzun süreli bekletme
ve oyalama sonucunda bir seçim hü-
kümeti kurularak seçimlerin yeni-
lenmesi yönünde karar alındı. 

AKP bu noktada yasa gereği seçim
için her partinin belli oranda hükü-
mete katılması kuralıyla hareket ede-
cek. Bu kurala göre şu an parlamen-
toda bulunan partiler güçleri oranında
hükümete milletvekili verecekler...
HDP'ye düşen sayı 3 kişidir... 

CHP ve MHP yaşanan kuralsız-
lıkları ve AKP faşizminin hiçbir yasa
kural tanımadan yaptıklarını meşru
görmediklerini ve AKP ile bir seçim
hükümetinde yer almayacaklarını
açıkladılar.  HDP ise tam tersi bir
rota içindedir...  Seçim hükümetinde
yer alacağını yine “büyük taktik”
açıklamalarıyla ifade etti... Bunu söy-
lerken bile kendi içinde tutarlı bir
tavır sergilemedi.

AKP’nin Kürdistan’da
Katliamları Sürerken
HDP, AKP’ye 
Bakan Veriyor

AKP faşizminin tüm yasa, kural
tanımazlığı ve Kürdistan'da yürüttüğü
katliam saldırılarına karşılık HDP'nin
tavrı genel olarak alttan alan ve uz-
laşma sürecine geri dönülmesi üzerine
kurulan bir anlayış üzerinde şekil-
lendi... 

AKP açıkça HDP'nin vereceği
üyeleri kendisinin belirleyeceğini
söylemekte ve HDP'ye verilecek ba-
kanlıkların içinin boşaltılacağına dair
tartışmalar yürütmektedir. Bunlara
rağmen, bu konuya ilişkin HDP cep-

hesinden söylenenleri tarihsel sıra-
lamasıyla verelim... 

HDP'den seçim hükümetine ka-
tılacaklarına dair ilk açıklama söz-
cüleri Ayhan Bilgen'den geldi. Sonra
da diğer açıklamalar bunu izledi... 

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen: "Se-
çim hükümetinden kaçınmayacağız.
Seçmen iradesinin sandığa özgürce
yansıyabileceği bir atmosferde seçime
gidilmesi konusunda elbette sorum-
luluk üstleneceğiz. Farklı siyasi par-
tilerin öncelikleri ve Türkiye'de barışa
dair yaklaşımındaki farkları çok net
görüyoruz. Biz istemezuk tarzı bir
siyasetten yana değiliz" 

"... Seçime gitme konusunda so-
rumluluk alacağımızı beyan ediyoruz.
Türkiye fiilen darbe süreci yaşıyor.
Şehirlerde olağanüstü hal ilan edili-
yor" (18 Ağustos 2015, DHA) 

Ayhan Bilgen:  "Usulüne uygun
davranılması konusunda ısrar ede-
ceğiz. Böyle  davranıldığında da ge-
reken hassasiyeti göstereceğiz. CHP
ve MHP, zaten seçim   hükümetine
katılmayacağını söyledi. HDP'nin de
dahil edilmediği bir formül  arayışının
olduğunu görüyoruz. Bu formül, bir
fiili durum, bir emrivaki olarak  da-
yatılırsa bu durumda zaten bizim
isim önerme imkanımız, ihtimalimiz
ortadan  kalkıyor.”

“Seçim hükümetinde bir partinin
diğer bir partinin iç işleyişine
karar  verip kimin bakan olacağına
kadar inisiyatif kullanması, siyasetin
doğasına  aykırı. (...) Cumhurbaşkanı
bir  partinin başkanı gibi davranmaya
devam ederse, böyle yaklaşırsa bu
durumda, öyle   bir yapının içine
olunmaz. Bunun da hesabını herkes
sandıkta vermek zorunda  kalır." (20
Ağustos 2015, AA) 

Figen Yüksekdağ: “Biz ‘Seçim
hükümetinde yer alırız’ dedik. Hâlâ

aynı görüşteyiz. ... Şimdi geçici hü-
kümet zorunludur. HDP’yi dışta bı-
rakmayı düşünenler, AKP’liler, ken-
dileri kaybederler. İsimler konusunda
biz görüş alışverişinde bulunuyoruz.
Henüz netleşmedi. Başbakan’ın ya
da AKP’nin ‘Biz seçeriz’ gibi kaba
bir yaklaşımı olamaz. İsimleri biz
belirleriz.” (22 Ağustos 2015, Ha-
bertürk) 

Selahattin Demirtaş: “Bizi hükü-
mete sokmamak için çabalıyorlar.
Ama biz bize oy veren 6 milyon in-
sanın hakkı olarak o hükümete gire-
ceğiz. İster milletvekillerinden alsınlar
isterlerse belde başkanımızı ama asla
bizi vazgeçiremeyecekler"

“3 bakanlık düşüyorsa, 3 bakanlık.
Seçim hükümetinde sizin için, Türkiye
için yer alacağız” (22 Ağustos 2015,
İzmir konuşması) 

Seçim hükümetine katılma konu-
sunda kendi içlerinde oldukça karar-
lılar. Bu konuda özellikle belirttikleri
bir nokta aslında AKP’nin kendilerini
dışta bırakma çabasının olmasına kar-
şılık kendilerinin hükümette yer al-
maya çalışacaklarına dairdir. 

Bu konuyu HDK bileşenlerinden
olan EMEP’li İhsan Çaralan da ifade
ediyor. Şöyle diyor: 

“Gelinen bu aşamada Davutoğ-
lu’yu daha çok rahatsız eden ise,
HDP ile “seçim hükümeti” kurma
ihtimalidir! Nitekim bunu AKP’ye
oynanan bir oyun olarak görüyor.
(...) Onun için de son yaptığı, muha-
lefet partileriyle koalisyon manev-
rasını HDP’yi seçim hükümeti dışında
bırakma amacıyla da birleştiriyor. 

Çünkü AKP’nin istediği, seçimde
hiçbir ortak olmadan hükümet ve
devletin imkanlarını AKP’nin seçim
kampanyasında kullanmaktır. Çünkü
seçim gibi hassas bir süreçte, bir de
ülkedeki gelişmeler dikkate alındı-
ğında, birkaç kişi de olsa “yabancı”
bakanlar, hükümetin elini kolunu
bağlayıp onu yasal çizgide davran-
maya zorlayabilir diye düşünmektedir.
(...) Davutoğlu, HDP’nin “seçim hü-
kümeti”ne katılma kararını geri al-
dırmak için kışkırtmak amacıyla, ol-
madık bahaneler uyduruyor! 

Kısacası; Erdoğan ve Davutoğlu,
oyun içinde oyunlar, tezgah içinde

FAŞİZMİN HÜKÜMETİNDEN
HALKA ÖZGÜRLÜK ÇIKMAZ! 

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim

Kürdistan’daKürdistan’da
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tezgahlar kurarak amaçlarına doğru
yürüyor.”(22 Ağustos 2015, Evrensel) 

Ve son olarak Selahattin Demirtaş
AKP'nin anayasal suç işlediğini söy-
leyerek ama buna rağmen de seçim
hükümetinde isim tartışması bile yap-
madan yer alacaklarını belirten bir
konuşma yaptı. 

Selahattin Demirtaş: “Anayasa
askıda. Saray darbesi yürürlükte.
Bir kez daha darbeyi ilerletirlerse
buna şaşmamak gerekir. HDP'siz bir
seçim hükümeti kurup anayasayı ihlal
edip anayasa suçu işlerlerse şaşma-
mak lazım. Her saat anayasal suç
işleniyor. Ama bunun vebali ağır
olur. Anayasa Mahkemesi'nden hızlı
bir şekilde döner böyle bir yaklaşım...
Eş Başkanlarımız dışında 78 millet-
vekilimizin tamamı bakanlık yapa-
bilecek düzeye sahiptir, hangi ba-
kanlığın, ismin olacağı bizim için
tartışma konusu bile değildir” (25
Ağustos 2015, DHA) diyor. 

HDP’nin Net Olduğu 
Tek Şey AKP’nin 
Kuyruğundan
Ayrılmamak

Görüldüğü gibi HDP ve onun
kuyruğuna takılmış olanların kafaları
oldukça karışık... Net oldukları tek
nokta ne olursa olsun AKP'nin kuy-
ruğundan ayrılmayacaklarıdır. Cum-
hurbaşkanı yasaya uygun davran-
mazsa diye bir cümle kuruyorlar ama
devamını pratikte getirebilme basireti
sergileyemiyorlar... 

Politikalarını AKP’nin olası ma-
nevralarına göre şekillendiriyorlar.
AKP’nin oyunlarını boşa çıkarma
adına hükümete katıldıklarını beyan
ediyorlar. Bir yandan hükümette yer
alacaklarını söylerlerken bir yandan
ise AKP’nin dayatmalarını kabul et-
meyeceklerini söylüyorlar... Ama he-
men ardından bu kez kimi isterlerse
onu verebileceklerini, hatta istenirse
belde başkanlarından bile aday iste-
nebileceğini dile getiriyorlar. 

Daha da ötesi AKP'nin hiçbir
yasa, kural tanımaz tavrını görüyor
ve bunu dile getiriyorlar. Anayasa
suçu işlediğini belirtiyorlar. Ki AKP
ne yasa ne de anayasa tanımaktadır.

İstediği gibi yasalarla oynamakta ve
istediği gibi kararlar alarak iktidarını
fiili olarak sürdürmektedir. Fakat
HDP bu noktada politikasızdır.
AKP'nin tezgahladığı oyunun bir
parçası olmanın dışında bir politik
hattı bulunmamaktadır. En büyük
güvencesi yine AKP'nin elinde bir
oyuncak haline gelmiş olan Anayasa
Mahkemesi'dir. Düzen kurumlarıdır.
Tümüyle AKP'ye göre şekillenmiş
ve onun istediği gibi yönetip yön-
lendirdiği devlet organları içinde
HDP kendine çare arayışı içine gir-
mektedir. AKP'yi bu organların dur-
duracağını dile getirmektedir. 

HDP'de halk yoktur, halkın mü-
cadelesi yoktur. Sadece ve sadece
düzen ve düzen kurumları vardır. 

HDP bu haliyle dikiş tutmaz bir
haldedir. Bir gün söylediğini ertesi
günü yutmak zorundan kalan, kendi
ayakları üzerinde durma becerisi gös-
teremeyen durumdadır. 

Her şeylerini düzene yerleşme
üzerine kuran bir anlayışın ruh halidir
yaşanan. Düzene yerleşebilmek, dü-
zene kendilerini kabul ettirebilmek
için her türlü dayatmayı kabul et-
mekte, düzenin tüm politikalarına
ortak olmaya hazır olduğunu ortaya
koymaktadır. 

Böyle olunca da kendilerinin AKP
tarafından dışlanması, bunun açık
olarak tartışıldığı bir ortamda bile
yasalardan, anayasadan vb. medet
uman açıklamalar yapıyorlar.

Kendine Sol, Sosyalist,
Komünist Diyenlerin 
AKP’nin Aşağılaması
Karşısında Sesleri
Çıkmıyor

AKP yasa, kural tanımaz tavrıyla
ve HDP'nin kendi deyimiyle “saray
darbesi” tavrı içinde bulunmasıyla
aslında faşist yüzünü ve politikasını
açıkça ortaya koymakta ve uygula-
maktadır. Buna karşılık MHP ve
CHP düzen partileri olarak AKP'nin
mevcut yasaları dahi çiğneyen yak-
laşımını protesto etmekte ve kendi-
lerince onun tavrına ortak olmamaya
çalışmaktadırlar. Ancak HDP bunu
bile yapabilecek güçte değildir. AKP

üzerlerine gittikçe, hükümette olma-
larını istemez tavrını ortaya koydukça
onlar daha fazla düzene yamanıyor,
daha fazla düzenle bütünleşiyorlar. 

Sözde emekçiden yana, sol, sos-
yalist hatta komünist olanların içinde
bulunduğu duruma bakın. Düzene o
kadar sıkı sarılmışlar ki darbe, sıkı-
yönetim vb. sözler ediyorlar, AKP'nin
yasa, kural tanımaz tavrına ilişkin.
Ancak buna denk düşen bir politi-
kaları da yok. Madem darbe var, sı-
kıyönetim var ve madem ki AKP
tüm pervasızlığıyla katilamlar yapıyor,
yasaları istediği gibi hayata geçiriyor
veya geçirmiyor o zaman sizin buna
karşı bir tavrınız olması gerekmez
mi? 

Seçim yapıyorsunuz, büyük de-
mokrasi gelecek havalarıyla yansıtıyor
ve tüm halkı sandık başına çağırı-
yorsunuz ama bu seçimleri AKP-
Erdoğan hiç de zorlanmadan iptal
ediyor, çöpe çeviriyor. Ve şimdi yeni
bir seçim dayatıyor. 

HDP ve en komünistlerimiz ise
yine seçim propagandasına girişiyor,
sandık çağrısı yapıyor ve daha da
ötesi AKP'nin kendi bildiği gibi şe-
killendireceğini açıkça ilan ettiği se-
çim hükümetinde yer almak için çır-
pınıyorlar.

CHP, MHP Bile
AKP’nin Yasa
Tanımazlığına Tavır 
Alıyor, HDP Bu Basireti 
Gösteremiyor

Yarın bu seçimlerin de çöpe atıl-
mayacağının bir garantisi var mı?
Yok... AKP ülkeyi istediği gibi yöne-
tiyor. Bu konuda emperyalizmden de
icazet aldığı için çok daha rahat dav-
ranıyor. Buna karşılık HDP ve en ko-
münistler ise CHP ve MHP'nin tavrını
bile sergilemekten aciz davranıyorlar.
Düzen içi davranıyorlar. Ancak düzen
içi politikada bile az çok kemikli
olanlar düzen sınırları içindeki yasa,
kural tanımazlığı protesto ediyor ve
bunu hiçe sayanların politikalarına
ortak olmuyorlar. HDP bunu bile yap-
mayıp ne olursa olsun düzene uyumlu
olmak için çırpınıyor. Ve gerçekte
tam bir basiretsizlik örneği sergiliyor. 
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PKK, Tepki Gösterecekse
Düzen İçinde İyi
Politika Yapamadıklarına
Değil, Düzene Bu Kadar
Yamanma Tavrına  
Tepki Göstermelidir

HDP’nin basiretsizlikleri, sonuç
alamamazlıkları PKK tarafından da
eleştiri konusu oluyor. 

PKK Yürütme Komitesi’nden Du-
ran Kalkan şunları söylüyor: "HDP
siyasette yeterince yaratıcı ve başarılı
olamadı. Başkalarına çağrı yapıyorlar,
ama kendileri neyi başardılar da çağrı
yapıyorlar! Biraz gerçekçi olmaları
lazım. Halkların, Kürt halkının tem-
silciliğini iyi yapmaları gerekli. Meclisi
niye işletemediler, bunun üzerinde yo-
ğunlaşmalılar.(...) Kendi işleriyle,
meclis işleriyle uğraşsalardı ve çözüm
getirselerdi, savaş yerine demokratik

siyaset temelinde olurdu. Bu temelde
çalışmalarında ısrar etmeliler." (25
Ağustos 2015, Cumhuriyet) 

Duran Kalkan'ın konuşmasının
bütünü ve son söyledikleri ayrı bir
tartışma konusudur elbette. Ancak
politikasızlık kendi içlerinde dahi bu
tür tartışmalara girmelerine sebep
oluyor. Bu durumun temel sebebi
düzen içinde iyi politika yapmak vb.
değildir. Tam tersine düzenin politi-
kalarına ortak olma çabasının, düzene
yerleşme istediğinin yarattığı doğal
bir sonuçtur bu... 

PKK tepki gösterecekse düzen
içinde daha iyi politika yapamadık-
larına değil, düzene bu kadar ya-
manma tavrına tepki göstermelidir.
Ancak HDP'nin politikası aynı za-
manda PKK'nin politikasıdır ve
AKP'nin saldırıları karşısında çö-
zümsüzlük içindedirler. Bundan çık-
mak için ise PKK'nin de HDP'nin

de düzen dışı yeni bir politikası yok-
tur. Yaptıkları, yapmak istedikleri
herşey düzene göre şekillenmekte.
Düzen içine yerleşme hesapları üze-
rine oturmaktadır. 

Sonuç olarak; bu bakış açısı düzen
polikacılığı yapmak isteyenlerin nasıl
bir oportünistlik, kemiksizlik içinde
olabileceklerini çok açık olarak gös-
termektedir. Kendi kimliğini, siyasal
kişiliğini tümüyle düzene göre şe-
killendirmenin yarattığı sonuçtur bu
yaşananlar. 

Bu düzen halk için halktan yana
hiçbir politikaya izin vermez, ver-
meyecektir. Gerçekten halk için, halk-
tan yana politika yapma iddiası olan-
ların düzenin faşist politikalarına
destek vermekten hemen çıkmaları
ve faşist düzene karşı cepheden bir
mücadeleyi esas almaları zorunludur.
Faşizmle savaşmadan faşizmin hiçbir
politikası geriletilemez. 

Günlerdir hükümet ile sendikalar arasında yürütülen
ve bir ortaoyununa dönüşen Kamu Emekçilerinin gele-
cek 2 yıllık haklarını belirleyecek Toplu İş
Sözleşmesi’ne ilişkin, 21 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı önünde, Kamu Emekçileri Cephesi
tarafından bir eylem yapıldı.

“Sahte Toplu Sözleşmeye Hayır, Grev ve TİS Hakkı
İstiyoruz, Alacağız”  pankartının açıldığı eylemde, ayrıca
"Yüzdelik Zamlara Hayır", "Sahte Toplu Sözleşmeye
Hayır", "Grev ve TİS Hakkı İstiyoruz Alacağız",
"Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız" dövizleri de taşındı.
Yapılan açıklamada şunlara değinildi: "Siyasi iktidarla sen-
dikalar arasında 2,5 milyon kamu emekçisini ilgilendiren
toplu sözleşme görüşmeleri, 3 Ağustos’tan bu yana devam
ediyor. Sahte toplu sözleşme görüşmelerinde gördük ki
yine dağ fare doğurdu. Hükümet yine kendi bildiğini oku-
yor. Oynanan bu oyunda kamu emekçilerinin 2016 - 2017

yılları için alacağı maaş zam oranları belirlenmeye çalışılı-
yor. Kamu emekçileri yüzdelik zamlarla açlık ve yoksulluk
sınırında yaşamak zorunda bırakılıyor. Kamu emekçileri-
nin açlığını ve yoksulluğunu katmerleştiren yüzdelik zam-
lar, sendikalarla birlikte belirleniyor, toplu pazarlık yapılı-
yor görüntüsü veriliyor. Oysa her dönem olduğu gibi yine
siyasi iktidar kendi istediği ve yandaş sendikasına kabul
ettirdiği zam oranlarını kabul ettirmeye çalışıyor.  Aslında
olanlar, hükümet ile büyüttüğü yandaş sendika arasındaki
danışıklı dövüştür. Kamu emekçilerinin geleceği artık yüz-
delik zamlarla belirlenmemelidir. Özlük ve demokratik
hakları sahte görüşmeler ile belirlenmemelidir. Üyesi oldu-
ğumuz KESK’e de sormak istiyoruz. Neden bu ortaoyunu-
na ortak oluyorsunuz? Neden hala TİS görüşmeleri için
masada oturuyorsunuz? Taleplerimizi kabul ettirmek için
fiili meşru mücadele yürütmüyorsunuz? 2,5 milyon kamu
emekçisinin beklentilerini masaya hapsediyorsunuz?
Kamu emekçilerini hakları için ciddi, planlı, programlı ve
iktidarı koltuğunda rahatsız edecek eylemleri hayata geçir-
miyorsunuz? Emekçilerin alacağı haklarını bu masada ala-
mayacaklarını bile bile bu oyuna neden ortak oluyorsunuz.
Emekçiler, toplu sözleşmelerle aldatılmaya, oyalanmaya
karşı seslerini yükseltmelidirler. Bu oyuna sadece kamu
emekçileri son verebilir. Sendikalı sendikasız, hiçbir etnik
yapı veya inanç gözetmeksizin ezilenler olarak bir araya
gelmeli işyerlerinde kendi meclislerimizi kurmalıyız."
denildi. Eylem sloganlarla sona erdi.

Sahte Toplu Sözleşmeye Hayır 
Grev ve Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz Alacağız!Yürüyüş
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2.5 milyon
kamu emekçisi ve

emeklisinin mali, sosyal haklarının
"sözde" belirlendiği 2016-2017 toplu
sözleşme görüşmeleri 22 Ağustos
günü sona erdi. 

Hükümetle memur sendikaları
arasında 3 Ağustos’ta başlayan gö-
rüşmelerde 5 oturum yapıldı. Hiçbir
oturumdan emekçilerin lehine bir
sonuç çıkmadı, çıkamazdı da. Çünkü
iki yılda bir tekrarlanan TİS görüş-
melerinin gerçekleştiği Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda as-
lında sadece oyun oynanıyor. Oyna-
nan bu oyunda kamu emekçilerinin
2016 - 2017 yılları için alacağı maaş
zam oranları belirlenmeye çalışılıyor.
Kamu emekçileri yüzdelik zamlarla
açlık ve yoksulluk sınırında yaşamak
zorunda bırakılıyor. Kamu emekçi-
lerinin açlığını ve yoksulluğunu kat-
merleştiren yüzdelik zamlar, sendi-
kalarla birlikte belirleniyor, “toplu
pazarlık” yapılıyor görüntüsü verili-
yor. Oysa her dönem olduğu gibi
yine siyasi iktidar kendi istediği ve
yandaş sendikasına kabul ettirdiği
zam oranlarını dayatıyor.

2016–2017 yıllarını kapsayacak
görüşmelerde hükümet, 2016 yılı
için yüzde 5+4, 2017 yılı için yüzde
3+3 zam oranı teklif ediyor. Siyasi
iktidarın teklif ettiği zam oranı, sen-
dikaların istediği zam oranlarının ya-
nından bile geçmiyor… Siyasi iktidar,
sendikaların istemiş olduğu zam oran-
larını verdiğinde bütçenin ciddi açık
vereceğini ifade ederek adeta dalga
geçiyor. Sermayedarların her isteğini
hemen yerine getiren hükümet için
çalışanlar söz konusu olduğunda ülke
ekonomisi batıyor!

Memur maaşları emperyalist po-
litikalar sonucunda belirleniyor.
AKP'nin kendi ulusal bir programı
bile yoktur. Sendikaların ise isteklerini
kabul ettirecek yaptırım güçleri yok-
tur. Çünkü; 4688 sayılı sahte sendika
yasasında TİS hakkını tanıyan iktidar,

grev hakkını yok saymıştır. 
Bütün emekçilerin TİS gö-

rüşmelerindeki en büyük silahı,
üretimden gelen gücü kullanma,
yani GREV hakkıdır. Bugün
toplu sözleşme olarak sürdürülen
toplantılar aslında; elinde hiçbir
pazarlık gücü olmayan sendika-
lara karşı hükümetin ücretli kö-
lelik dayatmasıdır. GREV hakkı
olmadan yürütülen Toplu Söz-
leşme masasında siyasi iktidar,
kendini tek söz sahibi olarak gö-
rür... En haklı talepleri istediğiniz
kadar dile getirseniz de, yaptırım
gücünüz olmadığı için iktidarlar
ne kamu emekçilerini ne de sen-
dikaları dinlemezler. İktidara
karşı emekçilerin taleplerini ka-
bul ettirebilmek için en önemli
yaptırım gücü grev hakkıdır. 

Sendikalar, siyasi iktidarın verdiği
zam oranlarını kabul etmeseler de,
GREV hakkı olmadığı için, hükü-
metin istediğini kabul etmek zorunda
kalıyorlar. Siyasi iktidar GREV hak-
kının olmamasından dolayı bu kadar
pervasızdır. Bir de buna sendikaların
sessizliği eklenince daha da saldır-
ganlaşıyor. Sendika genel başkanlarını
ciddiye almıyor, belirlediği zam ora-
nını tartışılmasını bile istemiyor. Ma-
sadan kalkıp gidiyor. Sendikalar ise
hala bir şey varmış gibi, masada
oturmaya devam ediyorlar. Yetkili
yandaş sendika toplu görüşme öncesi
hükümetle anlaşır, masada aslında
hükümetin taleplerini kabul eder,
diğer sendikalar da bu oyunun se-
yircileridir. Etkileri yoktur. Aslında
olanlar, hükümet ile büyüttüğü yandaş
sendika arasındaki danışıklı dövüştür. 

Kamu emekçilerinin geleceği artık
yüzdelik zamlarla belirlenmemelidir.
Özlük ve demokratik hakları sahte
görüşmeler ile belirlenmemelidir. 

Üyesi olduğumuz KESK’e sormak
istiyoruz. Neden bu ortaoyununa
ortak oluyorsunuz? Neden hala TİS
görüşmeleri için masada oturuyor-

sunuz? Taleplerimizi kabul ettirmek
için fiili meşru mücadele yürütmü-
yorsunuz. 2,5 milyon kamu emekçi-
sinin beklentilerini masaya hapsedi-
yorsunuz. Kamu emekçilerini hakları
için ciddi, planlı, programlı ve iktidarı
koltuğunda rahatsız edecek eylemleri
hayata geçirmiyorsunuz. Emekçilerin
alacağı haklarını bu masada alama-
yacaklarını bile bile bu oyuna neden
ortak oluyorsunuz?

KESK bu oyunu bozmak yerine
masada oturuyor. Bu oyunu dağıt
malıyız! Bu oyuna sadece kamu
emekçileri son verebilir. Emekçiler,
toplu sözleşmelerle aldatılmaya, oya-
lanmaya karşı seslerini yükseltmeli-
dirler. Soyguncuların, talancıların
zenginleştiği bir ülkede memur ma-
aşlarına yapılan zam sadece 100 TL. 

Bu Oyunu Nasıl Bozacağız?
Örgütlenerek, direnerek... başka

bir yolu yoktur.
Sendikalı-sendikasız, hiçbir etnik

yapı veya inanç gözetmeksizin ezi-
lenler olarak bir araya gelmeli iş-
yerlerinde kendi örgütlülüklerimizi,
Kamu Emekçileri Meclislerini kur-
malıyız. 

YÜZDELİK ZAMLARA HAYIR! 
GREV HAKKINI İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

Üyesi olduğumuz KESK’e sormak
istiyoruz. 

Neden bu ortaoyununa ortak olu-
yorsunuz? Neden hala TİS görüş-
meleri için masada oturuyorsunuz?

Taleplerimizi kabul ettirmek için
fiili meşru mücadele yürütmüyor-
sunuz. 2,5 milyon kamu emekçisinin
beklentilerini masaya hapsediyor-
sunuz.

Kamu emekçilerini hakları için
ciddi, planlı, programlı ve iktidarı
koltuğunda rahatsız edecek eylemleri
hayata geçirmiyorsunuz. 
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ESP’nin Mustafa Ceylan’ı Cepheliler vurdu iftirası
bizzat Mustafa Ceylan ve babasının anlatımlarıyla ortaya
çıkmıştı.

ESP’nin yalanlarını Yürüyüş’ün 475 ve 476. sayıla-
rında madde madde yazıp yayınlamıştık.

ESP’nin yalanları ve yalancılığı ortaya çıkmıştır ar-
tık.

ESP o zaman tam bir kışkırtıcı, provokatör rolü oy-
namıştır.

Kürt milliyetçi hareketi Cephe’ye saldırmak için
adeta çırpınmıştır... 

Cephe’ye yönelik “Mustafa Ceylan iftiraları ESP’nin
bu kışkırtıcı provokatörlüğü Cephe düşmanlığının ve
“kraldan çok kralcı”lığının ürünüdür.

Kısaca Neler Olmuştu?
Kürt milliyetçileri 29 Temmuz 2014 tarihinde Çayan,

Okmeydanı, Gazi, Sarıgazi başta olmak üzere İstanbul’un
birçok mahallesinde Halk Cepheliler’e saldırdılar. 

İçlerinde Halk Cepheliler’in cezalandırdığı torbacıların
ve çetelerin de olduğu kalabalık bir güruhla yapılan bu
saldırılarda pompalı tüfek, tabanca, demir çubuk, molotof,
kalaşnikof, taş, sopa, balta, bıçak ve ses bombaları kul-
landılar.

Saldırının gerekçesi; “Çayan’da cumhurbaşkanlığı
seçim standımıza saldırıldı" yalanıydı. Çayan Mahal-
lesi’nde başlayan saldırı Halk Cephesi’nin örgütlü
olduğu diğer mahallelere de yayıldı.

Yüzlerce Halk Cepheli yaralandı. 
- Esnafların dükkanları tahrip edildi, camları kırıldı.
- 20’ye yakın aile tehdit edildi, evlerinin kapıları

zorlandı, 4-5 evin ve 10-15 arabanın camları kırıldı.
- Okmeydanı Sibel Yalçın Çay Ocağı önce silahlarla

tarandı, sonra molotoflanarak yakıldı.
- Sarıgazi Haklar Derneği molotoflarla yakıldı, kul-

lanılamaz hale getirildi.
- Gazi Mahallesi’nde, Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu

ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi silahlarla tarandı.

MLKP’nin “Mustafa Ceylan’ı Cepheliler
Vurdu” Yalanına Kanarak 

Cephe’yi Kınayanlar, Tavır Alanlar, İlişki
Kesenler Niye Susuyorsunuz?

“Tek hatırladığım çetelerin benim olduğum
tarafa doğru ateş ettikleri, polisin de her
taraftan gaz attığı. (...)

Halk Cephesi’nin beni vurması için hiçbir
neden yok. Birkaç kişi dışında ben onları ta-
nımam, onlar da beni tanımaz, kim olduğumu
bilmez. Aramızda hiçbir husumet de yok. O
gün de tanıdığım birkaç Halk Cepheli’yi
gördüm, selamlaştım. Onlar beni neden vur-
sunlar ki, bir neden yokken...” (Mustafa Ceylan,
Yürüyüş, 28 Haziran 2015, Sayı:475)

“Bunlar bir boşluğumuzu yakalamasınlar
diye, yakalasaydılar kendileri gibi oynatırlardı
beni... 

Bir de “Berkin gibi kaldırırız cenazesini, 2
milyon kişi yığarız” dediler... Sen ne diyorsun
dedim, ben Mustafa Ceylan’ın babasıyım, de-
dim. İstanbul sorumlusu bir kadın geldi, gidin
dedim... Yalan yanlış haberler yayınlıyorsunuz,
öyle yaparız böyle yaparız diyorsunuz... Bunları
yoğun bakımın önünde konuşuyoruz... Canım
o benim, daha ne olacağı belli değil... Şu
anda makineye bağlı nefes bile alamıyor.
Sonra dediler maddi manevi her türlü arkan-
dayız, hiçbir şeye gerek yok dedim...” (Mustafa

Ceylan’ın Babası Enver Ceylan, Yürüyüş, 28

Haziran 2015, Sayı:475)

MLKP’nin Yalanları Ortaya Çıktı!
Cephe’den Özür Dilemeyecek Misiniz? 

Cephe’ye Özeleştiri Vermeyecek Misiniz? 
Yalancı MLKP’yi Kınamayacak Mısınız? 



- Yürüyüş dergisine sloganlarla saldırıldı.
İnsanlarımız karnından kurşunla yaralandı, bir gözünü

tamamen kaybedenler oldu, kolu çatlayan burnu, dişleri
kırılanlar; kafasına dikiş atılanlar ve pompalı tüfeklerle
yaralananlar oldu.

Gazi Mahallesi’nde 16 yaşındaki İbrahim Öksüz çe-
teciler tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

Ayrıca bir kişinin de SYKP’liler tarafından burnu
kırıldı. 

Daha sayısız insanımız yaralandı, halkın ve esnafın
malları zarar gördü.

Bu saldırılarda bir Cepheli’nin ölmemesi sadece bir
tesadüftür. Kitle katliamına dönüşmemesinin nedeni
Halk Cepheliler’in sol içi şiddet konusundaki sorumlu
ve ilkeli tavırlarıdır. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle herkese “mü-
layim” gözükmeye çalışan HDP’liler kurumlarımızı
yakıp talan ettikten sonra saldırılarını durdurdular... 

Ancak ESP kraldan daha kralcı tavrıyla Kürt milli-
yetçileri adına saldırılarına devam etti. 

Fiziki saldırılar yetmeyince yalan, karalama, iftiralarla
provokatörlüğe soyundu... 

ESP, Gazi’de HDP’lilerin, çetelerin ve polisin Cep-
helilere saldırısı esnasında başından vurulan “tarafta-
rımız” dedikleri Mustafa Ceylan’ı Cephelilerin vurduğu
iftirasını attılar. 

Bu iftira üzerinden internet medyasında diğer reformist,
oportünist solu da yanlarına alarak Cephe’ye karşı
birleşme rollerini bir kez daha üstlendiler... 

Kimi Cephe ile bir kez daha ilişki kestiğini açıkladı,
kimi ise kınama açıklamaları yaptılar... 

Yakılan, yıkılan, molotoflanan, yüzlerce insanı ya-
ralanan Halk Cephesi’ydi. Saldıran, yakan, yıkan, Kürt
milliyetçi hareket ve onun sadık kuyrukçuları... 

Yakılan, yıkılan, talan edilen kurumlardan, yaralanan
insanlardan kimin saldırdığı çok açıktı. Kürt milliyetçi ha-
reketin tek bir kurumuna Cepheliler tarafından taş atılıp
camı kırılmamıştı... 

ESP’nin “taraftarımız Mustafa Ceylan’ı Cepheliler
vurdu” iftirası üzerinden Cephe’yi, “sol içi şiddet uy-
gulamaktan mahkum etmeye” çalıştılar. 

Bu Açıklamaları Siz Yaptınız,
ESP’nin Yalanları Ortaya Çıktı,
Özeleştiri Vermeyecek misiniz?

Halkevleri 1. Bölge Temsilcisi Hasan Pulat: “Devrim-
cilerin halkın yararından başka gözetecekleri bir yarar
olamaz. Devrimcilerin ve halkın çocuklarının kanını
döken, halk kesimleri arasında gerilimi besleyen, polisin
ve çetelerin sol mahallelere yönelik müdahalelerine
zemin hazırlayan ve siyasal iktidara sola karşı kara pro-
paganda malzemesi veren bu çatışma halka zarar ver-
mektedir”  diyen Halkevciler Halk Cephesi’nin kurumlarını
yakan, 200’ün üzerinde insanını yaralayan Kürt milliyet-
çilerine tek bir söz söylemiyor. Hakem rolüne soyunmuş

üst perdeden akıl veriyor. Asıl amaçları, tarihinde sol içi
şiddete bulaşmamış Halk Cephesi’ni mahkum etmek...  

Çünkü eleştirilerinin odağında Kürt milliyetçileri yok.
Yakılan, molotoflanan, kurşunlanan Halk Cephesi’nin ku-
rumlarına saldırılar yok. Cepheliler Kürt milliyetçileri ve
kuyrukçularının saldırılarına karşı direndiği, yoğun bir
teşhir kampanyası ve ideolojik mücadele sürdürdüğü için
Cephe’yi mahkum etmek istiyor... 

Niye susuyorsunuz? “Devrimcilerin ve halkın çocuk-
larının kanını döken” kim? Dökülen kan bizim kanımız.
200’ün üzerinde insanımız çeşitli yerlerinden yaralandı...
Kanı kimin döktüğü de belli.  ESP’nin yalanları, kışkırtmaları
ortaya çıktı. Niye kınamıyorsunuz?

Genel Kurullarına Amerikan Ajanlarını 
Çağıran İHD’nin İnsan Hakları Gibi 
Bir Kaygısı Olamaz, Yaptıkları
Devrimci Düşmanlığıdır!

Kürt milliyetçilerinin, oportünizmin, reformizmin
hakim olduğu İHD’liler fırsat bu fırsat deyip Halk Cep-
hesi’ne saldırdılar... 

İHD İstanbul Şubesi tarafından içinde ÖDAD, EMEP,
SDP, SYKP, HDP, Nurtepe Cemevi’nin yer aldığı sözde
inceleme heyeti yaptığı “incelemeler” sonucunda Halk
Cephesi’ni saldırgan, HDP’lileri de kendini savunan
ancak sonuçları itibariyle her iki tarafı da sorumluluğa
çağıran bir açıklama yaptılar... 

Oluşturulan inceleme heyeti nasıl bir inceleme yapmışsa
yakılan, molotoflanan kurumlarımızın hiç birisine gidip
bakma gereği duymadılar. Yaralanan 200 Halk Cepheli’den
tek bir kişi ile görüşmediler. Fakat Halk Cephesi’ni Özgür
Demokratik Alevi Derneği üyelerinin standına saldırmakla
suçladırlar. Seçim sürecini provoke etmekle suçladılar.

Söz konusu devrimciler olunca İHD “objektiflik”
adına devrimcilerin değil, burjuvazinin temsilcilerinin
görüşlerini alır. Ancak burada onu bile yapmıyor. Fırsat
bu fırsat deyip saldırıyor. 

İHD tarihi boyunca devrimci düşmanlığı yapmıştır. 
10 Aralık 1989’da Abromowitz isimli CIA ajanını

Ankara’da yaptıkları “Kültürel Haklar Haftası”nda ağır-
lamışlardır. Abromowitz Vietnam ve Latin Amerika halk-
larının katillerinden birisidir. İHD, 1993 yılında Diyar-
bakır’da düzenledikleri Analar Kurultayı’na gerilla aileleri
dışında asker ve polis ailelerini de davet etmiştir.

İHD, devrimcilerin cezalandırdığı ajanları savunmaya
kalkmış; Halkına ihanet eden hainlerin tarafında yer
almış, onları savunmayı reddeden avukatları oligarşiye
ihbar etmeye kalkmıştır.

Partizan, ESP, Kürt Milliyetçileri, 
EMEP, HDP İçinde Yer Alan 
Diğer Kuyrukçular Halk Cephesi ile
‘Tüm İlişkilerini’ Kesti!..

Cephe ile ilişki kesenler düzenle ilişkilerini güçlen-
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dirir!
Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) 8 Eylül

2014 tarihli açıklamasıyla “DHKP-C ile partisel ikili
ilişkilerimizi kesiyoruz” diye 12 maddelik bir açıklama
yaptı... 

Partizan ise aynı günlerde şu açıklamayı yaptı: "Halk
Cephesi'nin, 'yasakçı' ve manipülatif politika yapma
tarzı, halk içindeki sorunların çözümünde şiddeti araç-
sallaştıran devrimci duruştan yoksun; devrimci, ilerici
güçleri doğrudan hedef alan saldırgan pratiği ve tüm
bu yaklaşımları karşısındaki ciddiyetsiz, umursamaz
tutumu nedeniyle siyasal ve sosyal tüm ilişkilerimizi
kestiğimizi duyuruyoruz. Halk Cephesi'ni özeleştiri
vermeye davet ediyoruz."

Oportünizmin ilişki kesme, ilişki kurma gibi konu-
lardaki ciddiyetsizliğini ayrı bir yazıda ele alıyoruz. 

Halk Cephesi ile ilişki kesme açıklamaları yaptıkla-
rında onlara şu cevabı vermiştik: “DEVRİMCİ HA-
REKETLE İLİŞKİ KESENLER DÜZENLE İLİŞKİ-
LERİNİ GÜÇLENDİRİRLER...”

İdeolojide ve savaşta dik duramayanlar HİÇBİR
İDDİANIN sahibi olamazlar büyük saldırılar bedel öde-
meden savuşturulamaz. Bu iki kere ikinin dört ettiği
kadar kesindir. Bunun dışında yazılan çizilen her şey,
DÜZENLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ
MASKELEMEK İÇİN YAZILIP ÇİZİLENLERDİR...

Kimdir Parti-Cephe? Dost mu, düşman mı? Tüm
SOL’a soruyoruz: Devrimciler, sosyalistler, komünistler...
Kim kendini nasıl ifade ediyorsa herkes bu soruyu ce-

vaplamalıdır. İttifaklarınızı, dost ve düşman güçleri kim
neye göre belirliyor?” (Yürüyüş, 5 Ekim 2014) 

O günkü sorularımız bugün pratik içinde cevabını
bulmuştur.

Devrimci hareketle ilişki kesenler bugün oligarşinin
parlamentosunda düzenin krizine çözüm arıyorlar. İş-
birlikçi burjuvazinin temsilcileri TÜSİAD, MÜSİAD,
TOBB’un temsilcileri ile el sıkışıp gülücükler atarak
poz veriyorlar... 

Emperyalizmin elçileri ile kahvaltı yapıyorlar, Suri-
ye’de Amerika’nın piyadeliğini yapıyorlar.

Şimdi bugünden geriye dönüp baktığımızda Kürt
milliyetçi hareketin ve oportünizmin Cephe’ye saldırı-
larının nedeni çok daha iyi anlaşılmaktadır. 

Cephe’ye saldırmadan TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB
başkanlarıyla tokalaşamazlar, gülücükler saçarak pozlar
veremezlerdi. Hem Cephe ile dost, hem Amerika’ya
“kara gücü” olamazlardı.

Cephe ile ilişki kesmeden emperyalistlerin elçileri
ile kahvaltı yapamazlardı.

Çünkü Cephe, onların krizine çözüm aradıkları oli-
garşinin, krizini derinleştirmek için savaşıyor... 

Onların gülücükler saçarak pozlar verdikleri halk
düşmanı tekellerin beynine sıkıyor... 

Onların kahvaltı yaptıkları emperyalistlerin konso-
losluklarını basıyor.

ESP’nin yalanları, iftiraları, provokasyonları bunun
içindir...

Okmeydanı Anadolu Parkı’nda "Adalet İstiyoruz, Ala-
cağız" kampanyası çerçevesinde 20 Ağustos'ta Berkin
için resim sergisi açıldı. Ayrıca saat 17.00-19.00 arasında
oturma eylemi yapıldı. Parkta Berkin’le ilgili pankartlar
asıldı. 2 saat boyunca oturma eyleminde halka adalet
kampanyası bildirilerinden dağıtıldı, sloganlar atıldı, aji-

tasyonlar çekildi. Ses sistemiyle Grup Yorum şarkıları eş-

liğinde halaylar çekildi. Halktan insanlar kampanyayı ve

Halk Cephesi’ni sorarak eyleme katıldı. Onlara ülkedeki

adaletsizlikler ve adaletsizliklerden kurtulmanın yolu an-

latılarak sohbet edildi. Eyleme 13 kişi katıldı.

Umudun Çocuğu Berkin'i Asla Unutturmayacak 

Hesabını Soracağız!

Yürüyüş
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Kürt milliyetçi hareketin 29
Temmuz 2014 tarihinde Cepheye
saldırısı sonrası HDP içindeki re-
formistler ve oportünistler Cephe
ile siyasi, sosyal ilişkilerini kes-
mişlerdir. 

Bunlardan MLKP, TKP/ML
(Partizan) merkezi düzeyde açık-
lamalar yaptı. 

MLKP, 12 maddeden oluşan 8
Eylül 2014 tarihli açıklamasında
“DHKP-C ile partisel ikili ilişki-

lerimizi kesiyoruz” dedi.
Partizan ise 26 Ağustos 2014

tarihli açıklamasında Halk Cephesi
ile ilişki kesmesini şöyle açıkladı:
“Halk Cephesi'nin, 'yasakçı' ve ma-

nipülatif politika yapma tarzı, halk

içindeki sorunların çözümünde şid-

deti araçsallaştıran devrimci du-

ruştan yoksun; devrimci, ilerici güç-

leri doğrudan hedef alan saldırgan

pratiği ve tüm bu yaklaşımları kar-

şısındaki ciddiyetsiz, umursamaz

tutumu nedeniyle siyasal ve sosyal

tüm ilişkilerimizi kestiğimizi, hal-

kımıza ve tüm devrimci, demokratik

ilerici ve yurtsever kamuoyuna du-

yuruyoruz. Halk Cephesi'ni halkı-

mıza ve devrimci, demokratik, yurt-

sever kamuoyuna, ailelerimize öze-

leştiri vermeye davet ediyoruz."

Partizan’ın ve MLKP’nin açık-
lamalarda ne dediklerine Yürü-
yüş’ün 21 Eylül 2014 tarihli 435.
sayısında “Sol içi çatışma değil,
yaşanan devrim ve düzen saflaş-
masıdır. Cephe’yi kınayan, ilişki
kesen sol; HDP’nin saldırılarını
meşrulaştırıyor” başlıklı yazımızda
cevap verdik... 

Yazımızda oportünizmin “ilişki
kesmek”teki ilkesizliğini, kişilik-
sizliğini ele alacağız.

Oportünizm
Her Konuda Olduğu
Gibi İlişki Kesmek ve

İlişki Kurmak
Konusunda da
İlkesiz ve Kişiliksizdir!

Oportünizmin bu ilkesizliğini
ilişki kestiklerinde de yazmıştık... 

Reformizmin, oportünizmin ken-
di aralarında en başarılı olduğu
konu devrimci harekete düşman-
lıktır. 

Başka zaman asla bir araya gel-
meyecek örgütler, Cephe düşmanlığı
söz konusu olduğunda anında bir-
leşirler. Yüzyüze bir araya gelme-
lerine, tartışıp karar almalarına bile
gerek yoktur. Oysa bir basın met-
nindeki tek bir kelime için  saatlerce
tartışırlar. Fakat tescilli Cephe düş-
manı oldukları için Cephe karşıtı
bir açıklamanın altına açıklamayı
okumaya bile gerek duymadan imza
atarlar.

Siyaset sahnesinde varlığı yok-
luğu bilinmeyen, adı bile duyul-
mayan bir çok hareket Cephe düş-
manlığında ortaya çıkarlar, adını
duyururlar.

Hemen bir test yapalım.  Kürt
milliyetçi hareketin saldırılarını
meşrulaştırmak Cephe’yi kınamak
için İHD’nin oluşturduğu inceleme
heyeti içinde yer alan şu kurumları
kim tanıyor?

EHP, SYKP, ÖDAD, SDP? Kim-
dir bunlar? Bugüne kadar örgütle-
dikleri tek bir kampanyasını, tek
bir direnişini gören, bilen var mı?
Emperyalizme, oligarşiye karşı şu-
rada şunu yaptı diyebilecek var mı?

Biz duymadık, bilmiyoruz. Varsa
kendileri söylesin biz öğrenelim...

Oportünizm, reformizm bugüne
kadar Cephe ile defalarca kez ilişki
kesmiştir. Platformlara, birliklere
Cephe’yi almamışlardır. Ya da çı-
kartmışlardır. 

Ve hepsi de tam bir ilkesizlik,
kişiliksizlik örneğidir.

Cephe ile ilişki kestiğini açık-

DUYUN, GÖRÜN;

OPORTÜNİZMDEN BİR
KİŞİLİKSİZLİK ÖRNEĞİ DAHA

BİR İLKESİZLİK ÖRNEĞİ DAHA 

- CEPHE İLE İLİŞKİ KESEN MLKP,
CEPHELİLER’E SELAM
VERMEYEN ESP’LİLER

- CEPHELİLER’İN ELİNİ SIKMAYAN,
TOKALAŞMAYAN ESP’LİLER 

- CEPHELİLER’İN CENAZELERİNE
KATILMAYAN, 

- KİTLESİNE KATILMAYIN DİYE
TALİMAT YAYINLAYAN ESP, 

- CEPHE İLE İLİŞKİ KURMAYA
ÇALIŞIYOR!

- CEPHELİLER’LE SELAMLAŞMAYA,
TOKALAŞMAYA BAŞLAMIŞ…

- CEPHELİLER’İN CENAZELERİNE
KATILACAKLARMIŞ

- TEKRAR İLİŞKİ
KURACAKLARMIŞ…

- OPORTÜNİZM İLKESİZDİR!

- OPORTÜNİZM KİŞİLİKSİZDİR!

- OPORTÜNİZM CİDDİYETSİZDİR!

- OPORTÜNİZMİN BEL KEMİĞİ
YOKTUR! OMURGASIZDIR!

- OPORTÜNİZM FAYDACIDIR,
ÇIKARCIDIR, ANLIK
ÇIKARLARININ PEŞİNDEDİR!

İLİŞKİ KURMAK, YALAN 
SÖYLEDİKLERİNİN İTİRAFIDIR!

CEPHE İLE İLİŞKİ KESEN YALANCI-İFTİRACI ESP CEPHE İLE İLİŞKİ KURMAYA ÇALIŞIYOR!

30 Ağustos
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layan MLKP’liler aynı ilkesizlikle
şimdi ilişki kurmaya çalışıyor!

Birçok demokratik platformda
ESP’liler Cepheliler’e selam vermi-
yorlardı. Ellerini sıkmıyor, tokalaş-
mıyorlardı. KÜSMÜŞLERDİ!

Niye konuşmuyorsunuz? 
Konuşamazsınız. Çocuk gibi “küs-

tümcülük” oynuyorsunuz. Çünkü ko-
nuşmak tartışmaktır, ideolojik mü-
cadeledir. İdeolojik mücadele yalanla
yapılmaz, iftiralarla yapılmaz.

İlişki kesmek ideolojik şekilsiz-
liktir. 

İlişki kesmek siyasi ilkesizlik-
tir.

İdeolojik mücadelenin sonuçla-
rını göğüsleyememektir. 

Siyasi cüretten, cesaretten yok-
sunluktur. Korkaklıktır. Politika-
sızlıktır. İdeolojik mücadeleden kaç-
maktır. 

Başını MLKP’nin çektiği oportü-
nizmin bu şekilsizliğinin, kişiliksiz-
liğinin yabancısı değiliz. 

İlişki keserken yaptığı gibi bir
açıklama yapmıyor. 

Sanki hiçbir şey olmamış numa-
ralarına yatarak ilişki kurmaya çalı-
şıyor. 

Birazcık Siyasi Ahlak!
Tellal gibi internet sitelerinden

Mustafa Ceylan’ı Cephe’nin vurduğu
yalanını yaydınız. 

Mustafa Ceylan’ın ölümü üzerin-
den iftiralarla Cephe’ye tüm düşman-
lığınızı kusacaktınız. 

Mustafa Ceylan ölmedi tüm oyun-
larınız bozuldu. Yalanlarınız ortaya
çıktı. 

Evet, tüm Türkiye halkları adına,
dünya halkları adına açıklama bekli-
yoruz sizden!

Ne değişti de Cephe ile tekrar
ilişki kurmaya çalışıyorsunuz? 

Elinizde hiçbir bilgi, hiçbir kanıt
yokken Mustafa Ceylan’ı Cephe’nin
vurduğu yalanını söylediniz. 

Bunları unutacağımızı mı sandınız?
Bizi de kendiniz gibi ilkesiz, kişiliksiz,
kimliksiz mi sandınız? İftiralarla, ya-
lanlarla bizi kirletebileceğinizi mi
sandınız? 

Yalancılığınız, iftiralarınız ortaya
çıktı artık. Bir yanlış, bir yanılgı so-

nucu değil, açıkça yalanlarla çamur
attınız. İftira attınız. 

Mustafa yaşıyor ve kendisini vu-
ranın Cepheliler olmadığını söylüyor. 

Türkiye halklarından, dünya halk-
larından özür dilemeyecek misiniz? 

Sizin kışkırtmalarınızla, iftirala-
rınızla yeni insanlar ölebilirdi? 

İlişki kurma numaralarıyla açığa
çıkan yalanlarınızın üstünü örtmeye
çalışıyorsunuz. 

Cephe’nin Çağlayan Adliyesi’nde-
ki rehine eyleminde şehit düşen iki
Cephe savaşçısının cenazesinde ESP
bir talimat yayınlayarak kendi kitlesine
cenazeye katılmayın talimatı yayınladı. 

Bugüne kadar yüzlerce şehidimizin
cenazesini tek başımıza kaldırdık.
Biz buna alışığız. 7 yıl boyunca 122
tabut taşıdık. Mezarlıklarda bir biz,
bir de ölüm mangaları oldu çoğun-
lukla. Cenazelerimizi kaldırmak için
bile yeni şehitler vermek zorunda
kaldık. 

Ancak ilk kez kendine Marksist,
Leninist, Komünist olduğunu söyleyen
bir parti talimat yayınladı; “polis ta-
rafından katledilmiş de olsa Cephe’nin
cenazelerine katılmayın” diye kendi
kitlesine talimat yayınladı.  

Evet, cenazelerine bile katılmayın
diye talimat yayınlayan ESP’liler şim-
di bunun hiçbir açıklamasını yapma-
dan bizimle ilişki kurmaya çalışıyor. 

Mahkeme salonlarında devrimci
avukatların elini sıkmayan, selam
vermeyen ESP’li avukatlar ne olduysa
birden selam verip elimizi sıkmaya
çalışıyorlar. Sadece avukatlarla da sı-
nırlı değil, Avrupa’dan Urfa’ya kadar
dün elimizi sıkmayan, dergimizi dahi
almayan ESP’liler her platformda
ilişki kurmaya çalışıyorlar.

Günay Özarslan’ın cenazesine ka-
tılıp taziyelerde bulunuyorlar. 

Fakat hiçbir açıklama yok. Tam
bir ilkesizlik, kişiliksizlik örneği. 

Dün niye bizimle ilişki kestiniz,
dün neden selam vermiyordunuz, to-
kalaşmıyordunuz, bugün selam veriyor
tokalaşmak istiyorsunuz? 

Dün neden cenazelerine katılmayın
talimatı yayınladınız, bugün hiçbir
özeleştiri, açıklama yapmadan cena-
zemize katılıyorsunuz? 

Bizi de kendiniz gibi ilkesiz, ki-

şiliksiz mi sandınız? 
Bize selam verdiniz, cenazemize

katıldınız diye kucak açacağımızı,
hesap sormayacağımızı mı sandınız? 

Soruyoruz, dün niye ilişki kestiniz?
Ne değişti, bugün neden ilişki kurmaya
çalışıyorsunuz? Cenazelerine katıl-
mayın diye yayınladığınız talimatın
hesabını vermeyecek misiniz? Bir
özeleştiri yapmayacak mısınız? 
YAPMAYACAKLARDIR!
Çünkü oportünizm İLKESİZDİR!
OPORTÜNİZM KİŞİLİKSİZDİR!
OPORTÜNİZM CİDDİYETSİZ-
DİR!
OPORTÜNİZMİN BEL KEMİĞİ
YOKTUR! OMURGASIZDIR!
OPORTÜNİZM FAYDACIDIR, ÇI-
KARCIDIR, ANLIK ÇIKARLARI-
NIN PEŞİNDEDİR!

Oportünizmin ve
Reformizmin
Cephe ile İlişki Kesmesi,
Devrim
Düşmanlığındandır!

90’ların başında 20’ye yakın sos-
yalist devrimci basın kendi içinde
“Dergiler Platformu” adında bir plat-
form oluşturdu. 

Körfez Krizi ile birlikte her alanda
“Emperyalist savaşa hayır” komiteleri
kurulurken o yıllarda yayın faliyeti
yürüten Mücadele dergisi olarak plat-
forma emperyalist savaşa karşı daha
aktif eylemlilikler yapılması gerektiği
önerisinde bulunuldu. Ancak refor-
mizm, oportünizm dergilerin pratik
eylemlilikler içinde olmayıp; yazdığı
yazılarla kitlelere bilinç taşınması ge-
rektiğini savunarak önerimize karşı
çıktılar. Tartışmalardan sonuç çıkma-
yınca ve emperyalist savaşa karşı
mücadele hızla her alana yayılırken,
mücadele kaçkınları birleşerek çareyi
oluşturulan birlikleri dağıtmakta bul-
dular. Dergiler Platformu’ndan Mü-
cadele dergisinin ihraç edilmesi de
böyle oldu. 

20’nin üzerinde derginin bulun-
duğu Dergiler Platformu’ndan Yeni
Demokrasi, Emek, Sosyalizm, He-
def, İşçiler ve Politika, Yeni Öncü
ve  Gelenek dergileri tarafından, Mü-
cadele dergisi hakkında "Dergiler
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Platformu toplantılarında da tavır

ve üslubu ile faaliyeti geriletici tu-

tumlarını sistemleştirmesi üzerine"

Dergiler Platformu'ndan ihraç edil-
diğimiz kararı verildi. 

İhraç kararının altında sadece 7
derginin imzası vardı fakat diğer
Deng, Medya Güneşi, Odak, Top-
lumsal Kurtuluş, Emeğin Bayrağı,
Komün, Kıvılcım, Çağdaş Yolu, İş-
çilerin Sesi, Özgürlük Dünyası, Dev-
rimci Mücadele gibi dergiler ihraç
kararının alındığı toplantıda olma-
malarına rağmen karara itiraz etme-
yerek gıyaplarında alınan Cephe kar-
şıtı kararı onaylamışlardır.  

İlkesizlik oportünizmin karakteristik
özelliğidir! Mücadele dergisini Dergiler

Platformu’ndan çıkartanlar 1 ay sonra
tekrar platforma çağırdılar!

Bunun gibi oportünizm devrimci
hareketle defalarca ilişki kesme kararı
almıştır. Ancak bir süre sonra hiç bir
açıklama yapmadan kendi kendine
ilişki kurmaya çalışmışlardır.

İlişki Kurmaya Çalışmak  
Yalan Söylediklerinin 
Kabulüdür!

Dün ilişki keserken yaptığınız açık-
lamayı, şimdi ilişki kurmak isterken
de yapmanızı istiyoruz. Bütün Türkiye
halkları ve dünya halkları öğrensin
neden ilişki kurmaya çalıştığınızı?
Bizim açımızdan değişen hiçbir şey
yok! Cenazelerimize katılmayın tali-

matı yayınlayacak kadar Cephe düş-
manlığınızın sebebi neydi? Kimin
vurduğunu bilmediğiniz Mustafa Cey-
lan’ı Cephe’nin vurduğunu söyleyecek
kadar iftira atmanızın nedeni nedir? 

Hiçbir şey olmamış numaralarına
yatarak yalancılığınızı örtemezsiniz.

Mustafa Ceylan’ı Cepheliler vurdu
diye attığınız iftiranın, yaptığınız kış-
kırtıcılığın hesabını vermeyecek mi-
siniz? Hangi kültürde var “şunların

cenazesine katılmayın” diye bir ta-
limat yayınlamak? 

Biz Kızıldere’den beri dostlarımız
için canımızı esirgemedik. 

Hiçbir şey olmamış gibi Cephe
ile ilişki kurmaya çalışmadan önce
SİYASİ AHLAK İSTİYORUZ!

Sahiplenme ve dayanışma-
yı örgütlemek, korku duvar-

larını yıkmak, direnişi
büyütüp, yaygınlaştır-
mak, bugün direnenlere
ve daha sonra direnecek
olana güç vermektir. Bu

amaçla “Hukuk ve
Dayanışma Hattı”nı kuru-

yoruz.
Dayanışma eşitler arasında olur.

Hayırseverlik; aşağılar, adaletsizliklere müdahale
etmez. En güzel dayanışma eşitler arasındadır.
Yani bize, biz yardım edebiliriz ancak. Dayanışma,
memurlara direnme gücü, mücadele ruhu, halka
inanç ve güven verir. Dayanışma, güvensizliği
ortadan kaldıran en güçlü silahtır. Halkımız der ki,
yalnız taş, duvar olmaz. O halde biz de saldırılar
karşısına birleşebildiğimiz oranda duvar örebiliriz. 

Bugün bireysel verilen tepkileri örgütlemek, bir
araya getirmek, Hatice Yüksel gibi direnişleri
zaferle sonuçlandırabilmek, tek tek taşlardan
duvar inşa etmektir. İşten atılan, disiplin cezası
alan, sürgün edilen, iş yerinde idari baskıya maruz
kalan, kademesi durdurulan, ataması yapılmayan
tüm emekçilere çağrımızdır; birleşerek direnmeli-
yiz. Hem de tüm meşruluğumuzla, hem de tüm
haklılığımızla...

Direnişleri büyütmeli, sahiplenmeli, dayanış-
mayı örgütlemeli ve yaymalıyız. Her direniş,
kulaktan kulağa yayılacaktır, başka direnişlerin
önünü açacaktır. Bir kar tanesi, bir çığa dönüşebi-
lir. Hukuk ve dayanışma hattı, küçük bir adım gibi
görünebilir ama birleştirici bir niteliği olacaktır. 

Hukuki destekten, eylem alanlarındaki desteğe
kadar, imkanlarımızı zorlayarak birbirimize sahip
çıkacağız. “Birleşince Eller, Yıkılır Duvarlar”
gücüyle hareket edeceğiz. Yardımlaşma, dayanış-
ma en büyük moral gücümüzdür. Dayanışmak, ezi-
lenlerin gücüdür. Yalnız olmadığımızı hissettire-
cek ve birlikte güçlüyüz duygusunu yaşayacağız
hep birlikte.

Tüm emekçilere sesleniyoruz:
Birlikte Güçlüyüz Hukuk ve Dayanışma

Hattını Hep Birlikte, Güçlü Örelim! Bir elin beş
parmağı ayrı ayrı kırılır ama yumruk yaparsak
elimizi kimse kıramaz. O halde şimdi yumruk
olma zamanıdır.

Birlikte Güçlüyüz Hukuk ve
Dayanışma Hattı: 0534 204 67 37

Kamu Emekçileri Cephesi
22 Ağustos 2015

Hukuk ve Dayanışma Hattımız Yayında...

BİRLEŞİNCE ELLER, YIKILIR DUVARLAR!
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3. Bölüm
478. ve 479. sayısında 1. ve 2.

bölümlerini yayınladığımız Ümit İl-
ter’in röportajına 3. bölümü ile de-
vam ediyoruz. 

Yürüyüş: Hapishaneler ve solu
bütün olarak ele alırsak; reformiz-
min, oportünizmin, Kürt milliyetçi-
lerinin hapishane politikaları nasıl
olmuştur? 

Ümit İlter: Size çarpıcı bir örnek
anlatmak isterim. 19 Aralık Katliam
saldırısı başladığında kapıları patlatıp
hapishane koridor-maltasını işgal ettik.
Bütün sol da bizimle birlikte hareket
ediyor. PKK tutsakları ise düşmanla
görüşüp idarenin tarafına geçme ha-
zırlığındalar. Bulundukları bir koğuş
direnişimizin geleceği açısından hayati
önemde. Zira orayı almamız için kapıyı
bize açmazlarsa düşman oradan gelip
daha fazla katliam yapacak durumda.
Herkes bu durumu görüyor. Direniş
içindeki bütün sol, gidip PKK'lilerle
görüştü ve kendileri koğuşu boşalttıktan
sonra oraya girebilmek için kapıyı
açık bırakmalarını istedi. Yapmadılar.
Kürt milliyetçileri o kapıyı açık bı-
rakmadı. Düşmanın oradan gelip sal-
dıracağını bilmelerine rağmen o kapıyı
açmadılar. Düne kadar dost dedikleri
solun isteğine rağmen yapmadılar.
Bunun anlamı direniş kırılsın, daha
fazla katliam olsun demektir. Biz
böyle davranacaklarını bildiğimiz için
hazırlıklıydık ve PKK'liler gider gitmez,
o kapıyı patlatıp düşmandan önce
orayı aldık. Ve bugün sol, Kürt mil-
liyetçileriyle birlikte o kapıdan dü-
zene sığınıyor. Biz o gün ve bugün
bulunduğumuz yerdeyiz. 

Herkes bilir ki, öteden beri hapis-
hanelerde iki çizgi vardır. Direniş ve
direniş kaçkınlığı... Reformizmin ha-
pishane politikası karpuz gibi yatalım

çıkalımdır. Etliye sütlüye karışmaz.
Devrimden, devrimcilikten bağımsız-
laşmış bir durumdur bu. Onların ko-
kuşmuş canı çok değerlidir, "yaşam
kutsaldır" deyip dururlar ve çürü-
menin dibine ulaşmak için her şeyi
yaparlar. Reformizm demek bedel
ödemekten kaçıp, düzene sığınmak
demektir. Bunların direnişi esas alan
bir politikaları yoktur.

Oportünizmin hapishane politikası
ise politikasızlıktır. İradesiz, inisiyatifsiz
bir haldedirler. Büyük Direnişimiz'e
kadar, Özgür Tutsaklığın direniş çizgisi
ile Kürt Milliyetçiliğinin direnişi "pro-
vokasyon" olarak gören liberal, uz-
laşmacı yaklaşımı arasında gidip gel-
mişlerdir. Bu gidiş gelişin özünde
direniş kaçkınlığı vardır. Bu kaçkınlık,
Büyük Direniş karşısında tarihsel olarak
tescillenmiştir. Özgür Tutsakların direniş
çizgisi olmasaydı, oportünistler ortaya
herhangi bir direniş tarihi koyamazlardı.
Oportünizmin direnecek mecali kal-
mamıştır. Böyle bir güç ve moral üs-
tünlük taşımıyor. Direniş kaçkınlıkla-
rıyla faşizmin tecrit uygulamasına güç
vermişlerdir. Direniş karşısında direniş

kırıcı olmuşlardır. Bu durumu sorgu-
layıp gereken dersleri çıkarmadıkları
için moralsizlik içinde debelenmeye
devam ediyorlar. EMEP olma süre-
cindeki, TDKP'li tutsakların ruh halini
yaşıyorlar diyebiliriz. 

19 Aralık Katliam ve direnişinin
hemen ardından ne diyordu Kürt mil-
liyetçiliği biliniyor. Dediler ki, "Far-
kımızı koyduk iyi oldu." Fark, dev-
rimcilikle devrimci olmayan arasındadır.
Düzene dönüş ile devrime yürüyüş
arasındadır bu fark. Tanık olduğumuz
örnekler çarpıcıdır gerçekten de. PKK
tutsakları, kısa sayılmayacak bir süredir
adeta bir rehabilitasyon programına
alınmış gibiler. Hapishane içindeki hal
ve hareketlerinden, faaliyetlere katı-
lımlarından, okuyup yazdıklarına, soh-
betlerine yansıyan bir durum bu. Öteden
beri PKK davasından arkadaşlarla ha-
pishanelerde karşılaşıp sohbet etmişizdir
ama artık o ilk zamanların direngen
söylemi yerine liberal, reformist bir
yaklaşım söz konusu olduğunu görü-
yoruz. Örneğin hasta tutsak hevalleri
için hiçbir şey yapamamış olmaları
konusunda canlarının yandığını çoğu

Emperyalistler Rüzgar Ekti,
Biz Fırtınayla Cevap Verdik

Seyhanlar’ı diri diri yakıp kömüre çeviren-
lerden, emperyalistlerden, işbirlikçilerinden hesap
sormaya devam edeceğiz. Şafaklar’ı, F tipi tecrite
atıp devrimcilikten vazgeçmesini sağlayacaklardı
güya. Şafaklar ise sınıf kinini, öfkesini büyüterek
çıktı. F tipi tecrit emperyalistlerin elinde kalmış,
boşa çıkartılmıştır. Şafaklar, Bahtiyarlar, Elifler
122'lerden öğrendikleri devrimcilikle hesap
soruyor. Zafer, işte budur. 

Tecrit, iflas etmiş karşı-devrimci bir politikadır. Büyük Direnişimizle
feda ruhunu halklaştırdık. Emperyalistler rüzgar ekti, biz fırtınayla
cevap verdik. Bunu yapamayanlar soluğu burjuvazinin ahırında aldılar.

ÜMİT İLTER: 24 Yıllık Özgür Tutsaklığı Anlatıyor...

ÖZGÜR TUTSAKLIK DEVRİMCİLİĞİN 
HAPİSHANELERDEKİ BİÇİMLENİŞİDİR!

Röportaj
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dile getirmiştir. Oportünizm direniş
çizgisini kaldıramadığı için işte bu li-
beral-reforizm anlayışa ruhunu teslim
etti. Direnişten kaçtılar. Kaçtıkça çü-
rüdüler. Çürüdükçe de siyasal olarak
öldüler. Direnmeye değer bir şey bı-
rakmadılar kendilerinde. Sonuç ortada.
Şimdi "sayın" dedikleri halk düşman-
larıyla el sıkışıp devrimi, devrimciliği
tasfiye etme programının neferine dö-
nüşmüş durumdalar. 

Kısaca, oportünizm, reformizm,
Kürt milliyetçileri devrim istemiyor,
bu yüzden de hapishaneleri bir direniş
mevzisi olarak görmüyor. 

Yürüyüş: F tipi tecrit politikaları
emperyalizmin ve oligarşinin tut-
saklara yönelik en sistemli, en kap-
samlı saldırısıydı… Emperyalistler
esasında bu politikadan, uygulan-
dığı birçok ülkede sonuç da aldı…
Ülkemizde F tiplerinde tam bir ye-
nilgiye uğradı… Ülkemizde neden
başarılı olamadı? Ya da ne kadar
başarılı oldu, ne kadar olamadı?

Ümit İlter: Çünkü, burası Anadolu.
Çünkü, Anadolu'da Mahirler’in baş-
lattığı İhtilalin Yolu'nda milim sapmayan
Marksist-Leninist bir hareket var. Çün-
kü, Anadolu’nun hapishanelerinde har-
cını Dayı'mızın kardığı Özgür Tutsaklık
geleneği var. Çünkü, Anadolu'da "Bir
canım var feda olsun halkıma, vata-
nıma" diyen Ahmet İbililer var. Söz
konusu olan devrimci varoluştur. Çün-
kü, Anadolu'da Kızıldere geleneğini
kuşanmış Cepheliler var. Biz varız.
Devrimciler, emperyalizmin saldırısı
ne kadar boyutlu olursa olsun teslimiyet
saldırısına boyun eğmezler. Ölürler,
yüzlerce kez ölürler ama teslim ol-
mazlar. Bu bir irade çarpışmasıdır.
Emperyalistler güçlü değildir. Yeter ki
siz halkın devrimci iradesinden vaz-
geçmeyin. Kendinizden vazgeçmeyin.
Değişmeyin, devrimci kalın. 

İşte o zaman sizi asla yenemezler.
Nitekim yenemediler. Tecrit teslimiyet
saldırısını ezip geçtik. Halka korku
sağlayacak kaleler olarak düşünülen
F tipleri bugün her anlamda direniş
mevzisi olmuştur. Zafer bizimdir. Zafer,
122 şehidimizin halkımıza armağanıdır.
Zafer, 122'lere sahip olan halkındır.
Zafer, tecriti parçalayan Şanlı Alişan-

lar’dır. Bu bizim gerçeğimizdir. Zafer,
içeride Fidan iken dışarıda Elif Sultan
olanlarındır. Zafer, bunun böyle ola-
cağını öngörerek, ilmek ilmek bu
zaferi tarihe yazabilmektir. Emperya-
lizmin bu politikasının amacı nedir?
Açık ki devrimi tasfiye etmekti, dev-
rimcileri düzen içine çekmekti. Bizim
açımızdan başaramadı ama ülke-
mizde de esasında devrimci hareket
dışında oportünizmi bitirme boyu-
tuyla başarıya ulaşmıştır.

F tiplerine karşı direnemeyenler,
teslim olanlar tasfiye olmuştur. Bunlar
akıllı solcu haline getirilip düzen içine
çekilmişlerdir. Halkı da demokrasicilik
oyunu üzerinden düzene bağlamak,
kapitalizme rıza göstermesini sağlamak
için çalışıyorlar şimdi. Teslimiyet sal-
dırısı karşısında direnemeyenler dışarıda
da savaşamamış, ellerindeki silahları
atıp teslim olacak kadar düşmüşlerdir.
Burjuvazinin kokuşmuş ahırında soluğu
almışlardır. Biz her şeye devrim ile
karşı-devrim arasındaki çarpışma ger-
çekliğiyle bakıyoruz. Sınıfsal bir ba-
kışımız var. Emperyalizmin ne yapmak
istediğini açıkça görüyoruz. Plan, pro-
jelerinin amacını biliyoruz ve bunları
bozguna uğratmayı esas alıyoruz. Opor-
tünizmin böyle bir gerçeği yoktur.
Zoru görünce beyaz bayrak kaldırmaktır
onların gerçeği. Bakın gepgenç Cep-
heliler’e onlarca yıl ceza verirler.
Tahliye etmezler. Olmadık yerlere sür-
gün ederler. Ama oportünist kimi ya-

pıların önderleri olarak bilinen insanlar,
örgütlerini düzen içine çektikçe salı-
verilmişlerdir. Düzenin bu "ödül"ü
onlara düşer, devrimin bedelini dev-
rimciler öder. Kısaca kendisini "kay-
mak tabaka" olarak görenler dire-
nemezler. Emperyalizm bunları hızla
yenilgiye uğrattı. Oportünizm şahsında
sonuç aldılar. 

Bizim açımızdan ise emperya-
lizmin tam bir yenilgiye uğradığı
açıktır. ABD’nin hazırladığı raporda
hapishaneler ve tutsaklarımız için
söylediği şu sözler yenilgilerinin iti-
rafı sayılır: “Hapisanelerde çok
güçlüdürler. Tüm tutukluları ta-
mamen denetim altındadır.”

Ne demek bu? 

Özgür Tutsakları teslim alama-
dık demek... F Tipi tecrit, teslimiyet

saldırımız onca katliama rağmen başarılı
olamadı demek... Diri diri yaktık, onca
zaman tecrit ettik, katlettik ama başa-
ramadık demek... Evet, hapishanelerde
de çok güçlüyüz. Çünkü örgütlüyüz.
Çünkü, ölümüne direnmekten vazgeç-
medik. Devrimci irademizi ezdirmedik.
Devrimci düşüncelerimizi terk etmedik.
Ve direnişimizi dışarı taşıdık. Yalnız
kaldık. Sansürle, suskunlukla kuşatıldık.
Zorla müdahale dahil her türden al-
çaklıkla direniş kırılmaya çalışıldı.
Ama başaramadılar. Özgür Tutsaklık
kültürümüzü yok edemediler. Şanlı
Alişan'dan Erdal Dalgıç’a Elif, Şafak,
Bahtiyar’a hepsinin de Özgür Tutsaklık
yaşamış olmaları emperyalizmin, oli-
garişinin F tipi politikasındaki yenil-
gisinin, direnişimizin Parti-Cephe çiz-
gisinin kesin zaferidir. Biliniyor, dün
hapishanelerde kurduğumuz direniş
ve feda barikatları Haziran Ayaklanması
sırasında halkımız tarafından her mey-
danda kuruldu. Bu yanıyla duvarların

1984 direnişimiz
Altan Berdanlar’ı yarattı.
Berdanlar 1996 direnişimi-
zin zaferini halka armağan

ettiler. 1996 direnişimiz
Cananlar’ı, Zehralar’ı,

Şenaylar’ı, Gülsüman’ları
yarattı. Zehralar, Büyük

Direnişimizle Şafaklar’a yol
açtı.  Zafer bizimdir, çünkü

halk yenilmemiştir.
Tutsaklık koşullarında
geçen çeyrek yüzyıllık

zamanda işte bu yenilmezliği
yaşadık, paylaştık.

Düzeltme:
Yürüyüş’ün 478. saysında yayınlanan
röportajımızın 1. bölümünde geçen
“Özgür Tutsakların beyinlerini parça-
ladılar ama kirli amaçlarına paspas
edemediler beyinlerimizi. Gültekin,
Rıza, Cengiz, Orhan burada şehit
düştü” cümlesindeki Cengiz ismi
yanlış yazılmıştır. Doğrusu “Abdul
Mecit Seçkin”dir. Düzeltilir. 
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İSTANBUL
Bağcılar Halk Cephesi,

19 Ağustos'ta Dolmabahçe
Sarayı’na yönelik eylem ger-
çekleştiren 2 halk savaşçısı
için yazılama yaptı. 20
Ağustos'ta adalet savaşçıları-
na yapılan işkenceyi teşhir
etmek için  “ İşkence Yapmak
Şerefsizliktir Halk Savaşçıları
Onurumuzdur / Bağcılar Halk
Cephesi” ve “Ayberk
Demirdöğen ve Güven Usta
Onurumuzdur/Bağcılar Halk
Cephesi” yazılamalarıyla
savaşçılar selamlandı. Ayrıca
aynı gün, ABD
Konsolosluğu’na eylem ger-
çekleştiren ve tutsak edilen
Hatice Aşık içinde yazılama
yapılarak savaşçı selamlandı.

Bağcılar’da
Günay Özarslan ve
Hatice Aşık Selamlandı

Bağcılar’da 12 Ağustos'ta
Günay Özarslan’ın vurulduğu
sokağın başına “Günay’ın
Hesabını Soracağız- Cephe” yazı-
laması ile caddeye bakan bir yere
“Düşman Cenazelerimize Bile
Saldırıyor Günay’ın Hesabını
Soracağız Yaşasın Halkın Adaleti
- Cephe” yazılamalarıyla Günay
Özarslan selamlandı.
Yazılamaların gündüz yapılma-
sından dolayı halk, halk düşman-
larına karşı gözcülük yaptı, zafer
işaretleriyle Cephelileri selamladı.
“Halkın Ekmeğidir Adalet-
Cephe", "Yaşasın Halkın Adaleti -
Cephe” yazılamalarıyla da halk
savaşçısı Hatice Aşık selamlandı.
Toplam 4 yazılama duvarlara nak-
şedildi.
***

ANKARA: 
Mamak’ta General Zeki

Doğan Mahallesinde 20

Ağustos'ta “Halk Savaşçıları
Onurumuzdur/Dev-Genç’’ imzalı
pankart asıldı. Ayrıca Ankara
Dev-Genç’in yaptığı açıklamada:
“19 Ağustos günü saat 14.40 sula-
rında halk savaşçıları
Dolmabahçe Sarayı’nda katiller-
den hesap sordu. Halkın adaletini
sağlayan savaşçılara yakalandık-
tan sonra işkence yapıldı. Katil
AKP, o kadar korkuyor ki halk
savaşçılarına elleri kelepçeli oldu-
ğu halde işkence yapmaktadır.
Bununla kalmayıp bunu bahane
ederek Mersin Kazanlı’da tatil
yapan arkadaşlarımıza ve
Küçükarmutlu’daki evlere baskın
yapmış; 39 kişi Mersin’den, 1 kişi
de Küçükarmutlu’dan gözaltına
alınmıştır. Katillerin bu korkusu
onları kurtaramayacak. Halk
savaşçılarına yapılan işkencenin
ve yapılan operasyonların hesabı-
nı soracağız!” dedi.

hükmü de kalmamıştır. Seyhanlar’ı diri diri
yakıp kömüre çevirenlerden, emperyalistler-
den, işbirlikçilerinden hesap sormaya devam
edeceğiz. Şafaklar’ı, F Tipi tecrite atıp dev-
rimcilikten vazgeçmesini sağlayacaklardı
güya. Şafaklar ise sınıf kinini, öfkesini bü-
yüterek çıktı. F Tipi tecrit emperyalistlerin
elinde kalmış, boşa çıkartılmıştır. Şafaklar,
Bahtiyarlar, Elifler 122'lerden öğrendikleri
devrimcilikle hesap soruyor. Zafer, işte
budur. 

Tecrit, iflas etmiş karşı-devrimci bir
politikadır. Büyük Direnişimizle feda ruhunu
halklaştırdık. Emperyalistler rüzgar ekti,
biz fırtınayla cevap verdik. Bunu yapa-
mayanlar soluğu burjuvazinin ahırında al-
dılar. 

Devrime yürüyoruz.

Emperyalistler bu yürüyüşün önünü kesip
düzene çekmek için ellerinden geleni yapı-
yorlar. Yapacaklar. Devrim yürüyüşünün bir
etabı da hapishanelerden geçmektedir. Yürüyüş
demek adım atmak demektir. Özgür Tutsaklık,
işte bu adımları atabilmektir. Adım atamazsanız
gerilersiniz. Yedi yıl boyunca niçin direnildi
biliyor musunuz? Devrimin kızıl saçlı Elif'i
işte öyle, halk düşmanlarının üstüne üstüne
koşsun diye. Şafak, karşı-devrimin alın çatına
halkın adaletini dayasın diye yedi yıl boyunca
direndi Özgür Tutsaklar. Bahtiyarlar, umudu
böyle güzel kuşansın diye direndi 122'ler.
Bunlar bizim tarihimiz, gerçeğimiz, gelece-
ğimizdir. 1984 direnişimiz Altan Berdanlar’ı
yarattı. Berdanlar 1996 direnişimizin za-
ferini halka armağan ettiler. 1996 direni-
şimiz Cananlar’ı, Zehralar’ı, Şenaylar’ı,
Gülsüman’ları yarattı. Zehralar, Büyük
Direnişimizle Şafaklar’a yol açtı. Zafer bi-
zimdir, çünkü halk yenilmemiştir. Tutsaklık
koşullarında geçen çeyrek yüzyıllık zamanda
işte bu yenilmezliği yaşadık, paylaştık. 

Yürüyüş: Son olarak ne söylemek is-
tersiniz? 

Ümit İlter: Özgür Tutsak yoldaşlarımıza
selam olsun, şehitlerimize bin selam. Özgür
Tutsaklarımızla YARIN görüşeceğiz, o güne
kadar onlar içerde bizler dışarda “Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” demeye,
“Sonuna, Sonsuza, Sonuncumuza Kadar” di-
renip savaşmaya devam edeceğiz. Dört duvar
arasında bizleri asla yalnız bırakmayan TA-
YAD'lıları, tutsaklık koşullarında özgür ol-
mamızı sağlayan Büyük Ailemizi sevgi, saygı
ve bağlılığımla selamlıyorum. 

Bitti..

Halkın Adaletini
Kuşananlara Bin Selam!

Bağcılar

Ankara

Yürüyüş
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DİSK bugünkü patron sendika-
cılığı noktasına birdenbire gelme-
miştir. Zamanla kitlelerden ve işçi
sınıfından kopmuştur.

DİSK’in patron sendikacılığının
iki nedeni vardır.

Birincisi; DİSK’in bir tabanı ve
kitlesi kalmamıştır. İçi ciddi biçimde
boşalmıştır. Kitle gücü olmadığı
için patronla uzlaşarak varolmaya
çalışır. 

İkincisi; reformist sivil toplumcu
anlayışı hem onun kitlelerden kop-
masına, taban gücünü kaybetmesine
neden olmuştur. Hem de bu sivil
toplumcu, icazetçi anlayış, ideolojik
kökeni gereği her yerde uzlaşmayı
esas alır. 

İçinde devrimciliğin ve devrimci
mücadelenin olmadığı her yerde Sİ-
VİL TOPLUMCULUK vardır. 

DİSK reformizmden sivil top-
lumculuğa, sivil toplumculuktan pat-
ron sendikacığına uzanan çizgisiyle
bugün kitlelerle bağı kalmamış bir
sendikadır.

Kitlelerden bağı koptukça da pat-
ron sendikacılığı bataklığına daha
çok gömülmektedir.

Hak ve özgürlükler mücadelesini,
adalet mücadelesini sadece devrim-
ciler verebilir. Kitlelerle bağı sadece
devrimciler kurabilir.

Kitlelerin taleplerini örgütlemek,
her koşulda bedeli ne olursa olsun
mücadeleyi örgütlemek sadece dev-
rimcilerin özelliğidir. 

Uzlaşmacı, icazetçi anlayışlar
ideolojik ve fiziki güçsüzlükleri gereği
son noktaya geldiğinde bir DİRENİŞ
İÇİN BEDEL ÖDEMEK gerektiğin-
de, bedel ödemeyi değil, SATMAYI

TERCİH EDERLER. 

İşte bunun için de işçilerin, tabanın
güvenini yitirirler.

Bu nedenle DİSK yönetimi ile
taban arasında ciddi bir yabancılaşma,
güvensizlik vardır.

DİSK özellikle 1990’lardan iti-
baren kendi içindeki devrimcileri de
adım adım tasfiye etmiştir. Sendika-
larda devrimciler yoksa mücadele
verilemez. 

DİSK gibi sendikalar, DKÖ’ler
gerçekleşmesi asla mümkün olma-
yacak bir açmaza düşerler. Sınıf mü-
cadelesinde bir şekilde varolmak is-
teyen, devrimci mücadeleyi inkar
edemez.

Sendikalarda devrimciler yoksa
mücadele verilemez.

Sonuna kadar mücadele etmek,
bedelleri göze almak; yasal ya da
fiili engellere boyun eğmeden meşru
mücadele hattında ilerlemek; gerek-
tiğinde diş ile tırnak ile kopara kopara
sonuç almak SADECE DEVRİM-
CİLERE ÖZGÜDÜR.

DİSK  1990’lardan itibaren "sınıf
sendikacılığı"nın adını söylem dü-
zeyinde bile anmamaktadır.

"Çağdaş Sendikacılık" gibi ne
olduğu belli olmayan bir tanımı kul-
lanmaya başladılar.

Bu tanımın kaynağı AB’cilikti. 

DİSK, yönetiminde  halktan, iş-
çilerden kopuk yaşayan bir avuç bü-
rokrat sendikacının örgütüdür.

Kitleyle bir bağları yoktur. Zaten
kitleyle bağ kurmak gibi bir hedefleri
de kalmamıştır. Yozlaşmış, kendi sta-
tülerini koruyan bir sendikacılık an-
layışı esastır.

DİSK önce sivil toplumcu sonra
patron sendikacısı olmuştur.

Sivil toplumculuk örgütsüzlük de-
mektir. Örgütten, örgütlenmekten ka-
çan, bedel ödemeyen, kitlelerin ta-
leplerine kulaklarını tıkayanların kit-
lelerin gücüne dayanamayacağı açık-
tır.

Kitlelerin gücüne dayanmayan-
lar patronların gücüne dayanır.

Kitleden kopukluğun getirdiği
yozlaşmayı DİSK’in son yıllardaki
tablosunda açıkça görmek mümkün-
dür. 

Bu tablo en sonunda devrimci
işçileri linç etmeye kadar uzan-
mıştır.

2000’li Yıllar Sonrası 
DİSK’in Tarihine Patron 
Sendikacılığı Damgasını 
Vurmuştur!

Cansel Malatyalı demokrat geçi-
nen TMMOB’a bağlı İnşaat Mü-
hendisleri Odası’ndaki işinden keyfi
nedenlerle atıldı. İşimi geri istiyorum
diyerek Odanın önünde direnişe baş-
ladı. Oda yöneticilerinin yok sayma,
hakaret, tehdit, aşağılama, polise
ihbar gibi birçok davranışıyla karşı-
laştı direniş boyunca. Direnişinin
189. gününde oda yönetiminin ih-
barıyla polis saldırısına uğradı. “Dev-
rimci” ve “emek mücadelesi” veren
DİSK yayınladığı bir açıklamayla
Cansel Malatyalı’nın direnişini kı-
nadı.

Genel-İş İstanbul 3 Nolu Şube
Başkanı Mevsim Gürlevik istifa et-
tikten sonra, Genel-İş Genel Başkanı
Kani Beko ve diğer yönetim kurulu
üyeleri Şişli Belediye Başkanı Mus-

Kitlelerin Gücüne Dayanmayanlar;

Patronların Gücüne Dayanır!
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tafa Sarıgül’le ortak hareket ettiler.
Şube yönetimine Belediye Başkanı
Mustafa Sarıgül’ün adamlarını seç-
tirebilmek için, zaman kazandırmak
amacıyla şube kongresinin hemen
yapılmasına onay vermediler. Bir
aydan uzun bir zaman ayak sürüdüler.
Bu arada Mustafa Sarıgül belediye
işçilerinin karşısına kendi yönetim
adaylarını hazırladı. 3 Mart 2013 ta-
rihinde şube kongresi yapıldı.
Kongreye katılan genel merkez yö-
neticileri patronların adaylarını des-
teklediler. Kongreyi işçilerin adayları
kazanınca karşı tarafın delegelerinden
Serdar Arcalıgil ve Genel-İş Örgüt-
lenme Daire Başkanı Remzi Çalışkan
salona polis çağırdılar. Salona hem
sendikalar masası hem de TEM po-
lisleri alınınca işçiler polisi ve işbir-
likçi sendikaları protesto ettiler.

Haziran Ayaklanması’nda saldı-
rıları protesto etmek için KESK,
DİSK, TMMOB, TTB ve Diş He-
kimleri Birliği 17 Haziran 2013 ta-
rihinde bir günlük iş bırakma kararı
aldılar. Bunu da “Genel Grev” diye
ilan ettiler. Halka yönelik saldırıya
genel grevle karşılık vermeleri olum-
ludur. Fakat karar almakla, kameralar
karşısında ahkam kesmekle “Genel
Grev” hayata geçirilmez. Önce ta-
banınızda örgütlü olmanız; işçiye,
emekçiye kendisine, halka yönelik
saldırılarda hızla karşı saldırıya ge-
çebilecek bilinci vermeniz ve tabi ki
kitleler nezdinde güvenilir olmanız

gerekir. Bunların hiçbiri bu örgütlerde
olmadığı için “Genel Grevi” yüzlerine
gözlerine bulaştırdılar. Hükümetin
greve katılacaklara yönelik tehditle-
rine cevap dahi veremediler. Hükü-
metin tehditleri karşısında tam bir
sefalete düştüler. Sonuçta her zaman
olduğu gibi birkaç yüz kişiyi aşmayan
sıradan bir basın açıklamasının ötesine
geçmedi. Daha kötüsü ilan ettikleri
yürüyüşleri dahi yapamadılar. Sendika
ve odalar belirli noktalardan Taksim’e
yürüyeceklerdi. DİSK Şişli’den yü-
rüyüşe başladı. Osmanbey’e geldi-
ğinde önünü polis kesti. Kitlenin yü-
rüme isteğine rağmen Kani Beko
kitleyi dağıttı. Bu tavrına yönelik
eleştirilerede “portakal gazı kanser

yapıyor. Biz işçilerin kanser olmasını

istemiyoruz. O yüzden kitleyi dağıt-

tık” gibi özrü kabahatinden büyük
açıklamalar yaptı.

Ayaklanma sürerken Genel-İş Ge-
nel Merkezi olağanüstü kongreye
gitti. Yönetime aday olan Kani Beko,
Remzi Çalışkan, Hüseyin Yaman ve
Cafer Konca’nın isteği üzerine işçiler
kongre salonuna alınmadılar. DİH’in
kongreyi basacağı korkusu ile Ege
bölgesinden getirttikleri işçilere ka-
pılarda barikat kurdurdular.

DİSK/Genel-İş Genel Merkez Yö-
neticileri İzmir İzelman ve İzenerji’de
10 bin işçinin toplu sözleşmesini
sattı. İşçiler sendika şubesini bastı.

AKP 18 Ocak 2013 tarihinde “te-

rör operasyonu” adı altında birçok
devrimci kurumu bastı, onlarca kişiyi
gözaltına aldı, ardından tutukladı.
Tutuklananların arasında DİSK’de
çalışan iki Halk Cepheli de vardı.
Tutuklanmalarının ardından DİSK
iki devrimciyi işten attı. İçinde olmasa
bile adında devrimci kavramı geçen
bir sendika; iki çalışanına sahip çı-
kacağı yerde, işten atarak sınıf ve
sendika mücadelesinin neresinde dur-
duğunu tartışmasız bir şekilde ispat-
lamış oldu.

Genel-İş bölge başkanlıklarını
sendika tüzüğüne aykırı olarak ka-
patınca iki bölge başkanının açlık
grevi yapmasına neden oldular. Bölge
başkanlarının yaklaşık 70 gün süren
açlık grevi eylemlerini izlediler.

Silivri’de örgütlü Genel – İş Sen-
dika Şubesi toplu sözleşme görüş-
melerine başlamak üzere iken ola-
ğanüstü genel kurul kararı aldırarak
işçileri ortada bıraktılar.

Sendikalarda, işyerlerinde patron
sendikacılarının en büyük korkusu
devrimciler ve devrimci işçilerdir.
Devrimci işçiler olmasa, işçileri pat-
ronlar adına yönetmek çok kolay
olacaktır. 

Onun için DİSK yöneticileri dev-
rimcileri sendikalardan tasfiye etmek
istiyorlar, devrimci işçileri işten atıyorlar. 

Ancak biz DİH’liler direnerek,
örgütlenerek patron sendikacılarının
korkularını büyütüyoruz. 

Tuzla Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan PAM-SAN
Klima Fabrikası’nda, aylardır maaşlarını alamayan işçile-
rin başlatmış olduğu direniş devam ediyor. Patronların
işçi maaşlarını ödememesi üzerine direnişe başlayan işçi-
leri, patron sürekli oyalayarak, fabrikadaki malları kaçır-
ma girişimine karşın, işçiler fabrika önünde bekleyerek
fabrikaya mal giriş çıkışını engellemişlerdir. 40 işçinin
yürüttüğü direniş fabrikada oturma eylemi biçiminde
devam ediyor. 21 Ağustos’ta Devrimci İşçi Hareketi adına
fabrikaya gidilerek işçilere bir dayanışma ziyareti yapıldı.
Direnişteki işçilerle sohbet edildi. İşçiler direnişte kararlı
olduklarını ve haklarını alıncaya kadar mücadeleye
devam edeceklerini söylediler. Dayanışma ziyareti 2 saat
sürdü.

Direnişler Çoğalıyor! Çünkü Her Yerde Haksızlık, Her Yerde
Adaletsizlik Var!
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Bugün Direnişin 45. Günü
21 Ağustos 2015

Bugün Maltepe Belediyesi işçile-
riyle buluşmamız var. Maltepe
Belediyesi’nde giriş çıkış yapan tüm
temizlik işçilerine bildiri dağıttık.
Kendilerine DİSK önünde yaşanan-
ları anlattık. Bu zihniyetin, yani sarı
sendika ve onların yöneticileri olan
linççi sendika baronlarının bize
uyguladıkları zulüm ve düşmanca
davranışa Maltepe Belediyesi işçile-
rinin de layık görüldüğünü anlattık.
Her başlayan yeni gün, yeni umutlar
getiriyor. Tuzla’da ve Silivri’de yeni
direnişler başladı. DİH’li arkadaşla-
rımız bir yandan da bu direnişlere
yetişmeye, dayanışma örgütlemeye
çalışıyorlar. 

Direniş Çadırında
“Beynelmilel“ Filminin
Gösterimi Yapıldı

20 Ağustos’ta ‘Beynelmilel’
filmi izlendi. Hafta sonu da yine
hep birlikte ‘Meclis’ filmi izlenmiş-
ti. Oya Baydak direniş çadırında
film günleri haftanın 2 günü yapıl-
maya devam edilecek.

Patron Sendikacılığını
Her Yerde ve Her Alanda
Teşhir Etmeye Devam
Edeceğiz

Ankara Devrimci İşçi Hareketi
19 Ağustos’ta Kızılay Yüksel
Caddesi’nde DİSK Genel
Merkezi’nin önünde 13 Temmuz’da
yaşanan linç saldırıları ile ilgili bir
fotoğraf sergisi düzenledi. DİSK’in
kapısına kilidi vuranların Devrimci
İşçi Hareketliler değil, başta Arzu
Çerkezoğlu olmakla beraber, Kani
Beko, Remzi Çalışkan olduğu, linç
saldırılarını da başta aynı sendika
patronları olmak üzere Genel-İş
Sendikası’nın tüm genel merkez
yöneticileri, Ankara, Diyarbakır,
Mersin ve İzmir yöneticilerinin
örgütlediği anlatıldı. Fotoğraf sergi-
si 15.00’den akşam saat 20.00’a
kadar sürdü. 

İSTANBUL: Oya Baydak ve
Devrimci İşçi Hareketi 20
Ağustos’ta Şişli Belediyesi Fen
İşleri işçilerinin sabah vardiyasında
yemekhane de Linç Fotoğraf sergisi
açtılar. O sabah işçileri ilk Oya
Baydak ve DİH’liler karşıladı. Bir
buçuk saat kaçık kalan sergide
DİSK’li patron sendikacılarının linç
saldırıları tüm işçilere gösterildi.
Sohbet edilip çaylar içildi ve İşçi
Meclisleri’nde örgütlenme çağrısı
yapıldı.

Şişli Belediyesi Makina
İkmal ve Ulaştırma
Müdürlüğü Ziyareti

25 Ağustos’ta Oya Baydak ve
DİH’liler Şişli Belediyesi Makine
İkmal Bölümü işçilerini ziyaret ede-
rek fotoğraf sergisi açtılar.50 adet
işçi bülteni ve 50 adet bildiri dağı-
tıldı. İşçilere patron sendikacıları-
nın saldırı nedenleri ve linç saldırısı
anlatıldı.Yapılan çalışmada işçilere
işçi meclislerini kurma çağrısı
yapıldı. 

Oya Baydak, iş yerinden ayrıl-
dıktan sonra Şişli İşçi Meclisi işçi-
leri facebook hesabından
“Cehennemin cücelerini başımız-
dan atacağız, kahrolsun patron sen-
dikacıları, Oya Baydak Yalnız
değildir, Şişli İşçi Meclisi“ slogan-
larını paylaştı.

Bahçelievler Halk
Cephesi Direnen İşçileri
Ziyaret Etti

Bahçelievler Halk Cephesi 22
Ağustos’ta Disk-Genel-İş yönetimi
tarafından gereksiz yere işten atılan
Oya Baydak’ın direniş çadırını ziya-
ret etti. Oya Baydak’ın haklı olan
mücadelesinde her daim yanında yer
alacaklarını söylediler. Hemen
ardından CHP İl Merkezi önünde
direnen Sarıyer Belediye İşçileri
ziyaret edildi. İşçilerle direniş hak-
kında sohbet edildi.  “Direnişiniz
direnişimizdir” denildi.

ODTÜ'de Emekçi
Meclisi Toplantısı Yapıldı

Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversite-
si’nde çalışan işçilerin oluşturduğu Emekçi
Meclisi olağan haftalık toplantısını 19 Ağus-
tos’ta yaptı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı top-
lantıda toplu sözleşme süreci değerlendirildi.
Sonuç olarak hazırlanan toplu sözleşme tas-
lağının Genel-İş Sendikası’na üye olan 600

işçiye dağıtılması ve önerilerinin alınması kararlaştırıldı.  Toplu Sözleşmenin
her aşamasında yer alma kararının alındığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. 

Oya Baydak İşi, Ekmeği, Onuru İçin
Patron Sendikacılarına Karşı Direniyor

Devrimci İşçi
Hareketi

Kuruçeşme’de
Afişleme Yaptı

Devrimci İşçi Hareketi Kuruçeş-
me’de 20 Ağustos’ta bir sonraki gün
yapılacak olan “Halkın Esnafları Koo-
peratifi”  afişlemesi yaptı.  Çalışmada
80 afiş asıldı.  Afişlemeden sonra
ayrıca esnafa bildiri dağıtımı yapıldı.
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Sarıyer Belediyesi
İşçi Meclisi Direnişinin
94. Günü
18 Ağustos 2015

Bir direniş günümüze daha mer-
haba dedik. Bugün direnişimizin
94. açlık grevinin 32. günü. 

Bugün CHP İl Başkanlığı da
yoğun. Seçimlerin olacak olmasın-
dan kaynaklı birçok milletvekili ve
partili il binasına gelip gidiyor.
Birçok milletvekili “Dostlar alış-
verişte görsün” babında yanımıza
uğruyor, bize Şükrü Genç’in söyle-
diklerini söylüyorlar.

Ziyaretçilerimiz arasında
İstanbul’da birçok belediyede çalı-
şan işçiler de var. Sorunlarımız
ortak. Birçok yerde işçilerin öfkesi-
nin biriktiğini görüyoruz.
Direnişimiz onlar için de örnek teş-
kil ediyor, umut oluyor. Bu yüzden
mutlaka kazanacağız. 

Sarıyer Belediyesi İşçi
Meclisi Direnişinin 100.
Günü – 24 Ağustos 2015

Bugün Sarıyer Belediyesi’nde
hakları için direnen işçilerin diren-
işlerinin 100. günü. CHP İl merkezi
önünde direnen işçiler bugün
Direniş Çay Evi’ni açarak direnişle-

rini bir adım daha ileriye taşıdılar.

Direnişlerinin 95.
Gününde Sarıyer
Belediyesi’ni İşgal Ettiler
Haklı Olan, Haklılığının
Bilincindeyse Mutlaka
Kazanır!

Sarıyer Belediyesi Başkanı ve
yönetimi CHP’lidir. Dolayısıyla
işçilerin siyasi muhatabı da
CHP’dir. 

CHP önünde direnişe devam
eden işçiler gerek Ankara’da gerek-
se İstanbul İl Merkez önünde
CHP’lilerin şikâyeti ile polis saldı-
rısına ve gözaltılara maruz kalmış-
lardır. İşçiler belediyenin siyasi
muhatabı olan CHP’ye giderek
taleplerini anlatmak ve sorunlarına
çözüm aramak istediler.
Ankara’daki CHP Genel
Merkezi’ne giderek yerel yönetim-
lerden sorumlu milletvekili Veli
Ağbaba’nın odasına çıkarak görüş-
mek istediler. Bunun üzerine işçiler,
CHP’liler tarafından linç edilircesi-
ne dövülerek dışarı sürüklendi. Ve
polis çağırdılar.

Bunun üzerine Sarıyer
Belediyesi işçileri CHP Genel
Merkez önünde oturma eylemine

başladılar ve süresiz açlık grevinde
olduklarını ilan ettiler.

İşçiler tam 10 gün CHP Genel
Merkezi önünde gece gündüz otur-
dular, süresiz açlık grevi yaptılar.
İki kez de CHP’nin şikayeti ile bir-
likte polis saldırısına maruz kaldı-
lar.

Seçim ile birlikte direnişlerini
İstanbul’a CHP İl Merkez önüne
taşıyan işçiler o günden bu yana
CHP İstanbul İl Merkez önünde
çadır direnişindeler ve dönüşümlü
süresiz açlık grevindeler. Burada da
işçiler CHP’liler tarafından görmez-
den gelindiler, direnişe devam eden
işçilere çete saldırısı gerçekleştiril-
di. İşçiler dövdürüldü. 

İşçiler de artık sonuç alamayınca
direnişlerini yeni eylem biçimleri
ile yükseltmeye başladılar.

Direnen Sarıyer Belediyesi işçi-
lerinin talepleri haklıdır. Haksız
olan işçilerin ekmeğine göz diken
ve emeğini çalan Sarıyer Belediyesi
Başkanı Şükrü Genç ile belediye üst
yönetimi ve siyasi muhatap olan
CHP’dir.

Direnen Sarıyer Belediyesi
İşçileri İşe Alınmalı ve Hakları

Verilmelidir!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Devrimci İşçi Hareketi
20.08.2015

Sarıyer Belediyesi’nde Direniş Büyüyor

Direnen Oya Baydak, DİH’li arkadaşlarıyla birlikte,
25 Ağustos’ta Fatih Belediyesi’nin Temizlik Ulaşım ve
Fen İşleri’nin bir arada bulunduğu Yenikapı’daki müdür-
lükte çalışan işçilerle görüştü. Çoğunluğu taşeron işçile-
rini yemekhanede yemek yedikleri sırada, kendileriyle
oturup yemek yerken; Oya Baydak, Genel İş
Sendikası’nın kendisine ve DİH’lilere yaptığı linci “nasıl
eylem çadırını parçalayıp yerlerde sürüklendiklerini,
sendikaların nasıl çürümüş nasıl mafyalaşmış, işçilerine
düşmanca saldıranlar durumuna geldiğini” anlattı.

İşçiler anlatılanlara çok ilgili ve sendikalara çok tep-

kiliydiler. Çoğu işçi “bize sendikaları anlatmayın hepsini
iyi tanırız” biçiminde tepki veriyorlardı.  Çalışmada
50’den fazla işçi bülteni ve 100’den fazla bildiri dağıtıl-
dı. İşçiler bir yandan yemek yerken bir yandan göz ucuy-
la gülümsüyorlardı. Ve bir işçi gelip DİH’lilerin boyun-
larına sarılarak “helal olsun, bunlara hadlerini ancak siz
bildirirsiniz, hiç korkmayın arkanızdayız” diyerek pat-
ron sendikacılığına karşı verilen mücadelenin haklılığını
somutladı. Yine, tanışılan bir işçi “ yeriniz nerde işçi
meclisine nasıl üye olurum “ dedi. Sonrasında işçilerle
birlikte yemek yenilerek ve sohbetler edildi. 

Sadece CHP’li Belediyelerde Direniş Örgütleyebileceğimizi İddia Edenlere Cevabımızdır

“Fatih Belediyesi’nin Yemekhanesinde 100 İşçiye
Patron Sendikacılarını Anlattık, İşçi Meclisi Çağrısı Yaptık”

Haklılığımızı Anlatamayacağımız Yer Yoktur
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18 Ağustos günü başlayan Soma
Katliamı Davası, tutuksuz sanıklara
doğrudan soru sorulması ile 24 Ağus-
tos Pazartesi sabah saat 09.00’da
tekrar başladı.

Tutuksuz sanıkların çoğu katlia-
mın olduğu ocakta çalışıyor. Görev
tanımlarını eksik yapıyor ve her şey
yolundaydı diyorlar.

Avukat Selçuk Kozağaçlı, sanık-
ların neredeyse hepsinin aynı cevap-
ları verdiğini ve ölen 301 madencinin
neden öldüğüne dair hiçbir şey söy-
lemediklerini belirterek, soru sormayı
bıraktığını söyledi.

Kozağaçlı, müdafi avukatlardan
Yusuf Koçyiğit’in sanıklara uzun so-
rular sorarak çarşamba günü dinlen-
mesi planlanan mağdur işçilerin ge-
lişini ertelemeye çalıştığını söyleyerek
“Boşuna Çarşambayı atlatalım diye
düşünmeyin işçiler buraya çıkacak”
dedi. Diğer müşteki avukatları da
Kozağaçlı gibi duruma tepki gösterdi.
Madenci yakınları sanıklara tepki
gösterdi.

Soma Katliamı davası 2. gününde
tutuklu sanık Ramazan Doğru’ya
mağdur avukatları tarafından doğrudan
sorular yöneltildi. Doğru, tıpkı Tayyip
Erdoğan gibi “madenciliğin dünyanın
en zor işlerinden olduğunu, istenmese
de madencilikte ölümlerin olduğunu,
işin doğasında olduğunu” söyledi.
Doğru; pek çok soruya kaçamak ce-
vaplar verdi. Ramazan Doğru katlia-
mın sebebi konusundaki öngörüsünü
ise “bomba bile atılmış olabilir bu
da bir ihtimaldir” diyerek belirtti. Sa-
nık Akın Çelik avukatıyla hazırlayıp
çalıştıkları soruları bir mizansen eş-
liğinde cevapladılar. Pek çok soruya
sanıktan önce avukatının cevap ver-
mesi mağdur avukatlar tarafından
alay konusu oldu. Aileler sanıkların
301 ölümün karşısındaki gayri ciddi,
pişkin tavırlarına tepki olarak bed-
dualar ederek yuhaladılar.

Maden İşçileri Dayanışma ve

Mücadele Derneği davayı takip ede-
rek, ailelerin yanında bulunup, des-
teklerini sundular.

Davanın 3. duruşması 20 Ağustos
Perşembe günü sabah saat 09.00’da
İsmail Adalı’nın çapraz sorgusu ile
başladı.

Yer altında acil bir durum olma-
dığı sürece her gün yer altında 5-6
saat geçirdiğini, iş güvenliği eğitimi
aldığını ancak tahlisiye eğitimi al-
madığını ve o ekipte olmadığını ifade
etti. Adalı olayın yaşandığı anda
kendi odasında olduğunu, zaten iz-
leme merkezi odasıyla yan yana ol-
duğunu, oraya giderek ocağın boş-
altılması talimatı verdiğini söyledi.
Ocağın ağzına giderek nöbetçi koy-
duğunu ve aşağıya kimsenin inme-
mesi gerektiğini söylediğini ifade
etti.

Telefonlar çalışıyor muydu? Aşa-
ğıdaki işçilere haber verdiniz mi?
sorularına; “Olcay Ersin’in aşağıyı
arayarak ocağın boşaltılması haberini
verdiğini ancak A ve H panolarında
telefonların çaldığını ancak kimsenin
bakmadığını” söyledi. Adalı; “hem
içeride kalanları çıkartmak hem de
dumanın kaynağını bulmak için aşa-
ğıya indim. Her yer dumandı. Göz
gözü görmüyordu. 3-4 kez ilerlemeye
çalıştık ancak gidemedik. Daha sonra
tahlisiye ekibi de içeriye girdi” dedi… 

Adalı konuşmasının bir bölümün-
de 301 arkadaşımız öldü, diyerek
söze başlayınca aileler; “sen katilsin.
Bizim çocuklarımızla arkadaş ola-
mazsın. Onlara hakaret eder, daha
çok çalışmaya zorlar, döversin” di-
yerek tepki gösterdiler. Hakim aile-
lerin tepkilerini uzun süre yatıştıra-
madı. Aileler, hakimden bir daha
Adalı’nın “arkadaşlarım” kelimesini
kullanmamasını istediler.

Adalı, “telefon hariç başka bir
haberleşme sistemi, ikaz sistemi var
mı?” sorusuna; megafon sistemi vardı
ve elektrikler kesilse de çalışırdı ce-

vabını verdi. Aslında, bu cevapla her
fırsatta işçi sağlığı ve güvenliği ile
kurumsallıktan dem vuran şirket yö-
neticilerinin gözlerini kar hırsı bü-
rümüş birer katil olduğu bir kez daha
ortaya çıkmış oldu.

Duruşma öğle arasından sonra
tutuklu sanık teknik nezaretçi Ertan
Ersoy’un çapraz sorgusuyla devam
etti. İş güvenliği ile ilgili hiçbir yasal
sorumluluğunun olmadığını sadece
tespit yapıp, raporlamak ve kontrol
etmek gibi basit bir işi olduğunu be-
lirten Ersoy, bunların dışında kalan
her şeyin sorumluluğunun iş güvenliği
uzmanında olduğunu söyledi. Ken-
disine yöneltilen, “gereğini duydu-
ğunuzda herhangi bir yerden numune
alır mısınız?” sorusuna, “verirlerse
alırım” diyerek cevap verdi. Avu-
katların ve salondaki herkesin böylesi
bir cevaba gülmesi ve avukatların
bu soruda ısrarı üzerine Ersoy susma
hakkını kullandı.

Sanık avukatları mağdur avukat-
larının “katliam” kelimesini kullan-
masından rahatsızlık duyduklarını
belirtmesi üzerine salonda bulunan
aileler sanık avukatlarına tepki gös-
terdiler. Sanık avukatlarından biri,
“bu sözü teröristler kullanır” diyerek
sataşması üzerine aileler ve avukatlar
itirazlarda bulundular. Tepkilerini
dile getirdiler. Bu boşluktan istifade
eden Can Gürkan, Ersoy’a fısılda-
yarak telkinlerde bulundu. Avukatlar
bu durumu tespit ederek hakimden
Can Gürkan’ın salondan çıkartılma-
sını talep etti. Ancak hakim reddetti.

Dava tutuklu üç vardiya amiri
Sanık M. Ali Günay Çelik, Yasin
Kurnaz ve Hilmik Kazık’ın sorgu-
lanması ile devam etti. 

Soma Katliam Davası

Devam Ediyor!
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Her gün bir yerlerde hep biz
ölüyoruz.

Caddelerde polis kurşunuyla,
karakollarda işkenceyle, madenler-
de göçerek, inşaatlarda düşerek,
devrilen kamyon kasalarında, dep-
remlerde, konteynerlerde donarak,
mahallelerde köşe başlarında bir
başına, işgallerde bombalar altın-
da, sellerde sular altında hep biz
ölüyoruz.

Yoksul emekçi halkımız, hiçbir
şeyin hiçbir biçimde değerinin
olmadığı, tek geçer akçenin para
olduğu bu adaletsiz düzende her
gün bir şekilde kıyımlara uğratılıp
katlediliyor. Bu adaletsiz düzen
halkımıza ölmeyi, bir avuç asalağa
ise sırça saraylarda yaşamayı layık
görüyor.

Üretenler, karın tokluğuna çalı-
şanlar, bir lokma ekmek için “iş
kazaları”nda ölürken, bu zulmü
bize reva görenler koruma ordula-
rıyla, yeşil ışıkta durdurulan bizle-
rin önünden her gün geçip gidiyor-
lar.

Yaşamımıza duymadıkları say-
gıyı, ölülerimize de duymuyorlar,
“bu işin fıtratında var” diyerek acı-
mızla dalga geçiyorlar, “kan para-
sı” vererek acımızı bile satın alma-
ya çalışıyorlar.

Böyle bir düzen böyle bir gözü
dönmüşlük bize ne verebilir, bizim
hangi sorunumuzu çözebilir?

HİÇ! KOSKOCAMAN BİR
HİÇ…

Soma’da katledilen 301 maden-
cinin davası hala devam ederken
bu sefer Hopa’dan geldi kara
haber.

23 Ağustos Pazar günü saat
21.00’da başlayan yağmur sabaha
kadar devam etti ve Artvin
Hopa’da 8 insanımız selde öldü. Ve
17 insanımız da yaralandı.

Tüm burjuva basın, bir kez
daha “ah vah” edip katil AKP ile
birlikte timsah gözyaşı döküyor.

(...)

KATİL, HIRSIZ AKP… HOPA
HALKININ KANINI KAÇ
PARAYA, HANGİ TEKELLERE
SATTIN CEVAPLA?

Biliyoruz, her katliam sonrası
olduğu gibi yine utanmadan göz
göre göre katlettiğiniz halkımızın
cenazelerine koruma ordularınızla
gelip Allah’tan rahmet dileyeceksi-
niz… “Bu işin fıtratında var” deyip
alay edeceksiniz… Bu düzenbazlık
yoksul halkımızın tepesine çörek-
lendiğinizden beri böyle. ABD’nin
Ortadoğu halklarını işgali için,
İncirlik için ilan ettiğiniz seferber-
liği neden Hopa halkı için edemi-
yorsunuz? Köyde mahsur kalan
halkımızı kurtarmak için bir heli-
kopteri bile çok görürken, Adana
İncirlik’ten kalkan ABD uçakları
Ortadoğu halklarının başına bom-
balar yağdırıyor. Siz kimin çıkarı-
na çalışıyorsunuz?

Bu soygun, talan düzenine karşı
elinde sapanıyla Emine teyzemiz
neyse, elinde sopasıyla Havva ana-
mız da odur. Bugün Berkin, Uğur,
Elif, Şafak, Bahtiyar, Günay,
Ayberk, Güven, Hatice onların
çocuklarıdır. Ve de bu zulüm, bu
soygun düzeni devam ettikçe yaşa-
dıkları topraklarını, vatanlarını
halkların katili ABD’ye ve işbirlik-
çisi AKP’ye karşı savunmaya
devam edeceklerdir.

Bir kez daha Hopa’da yaşatılan
sel felaketi için Hopa halkımıza
baş sağlığı diliyoruz.

Dün Soma, bugün Hopa…
Adaletsiz bu düzenin hüküm sür-
düğü her yer acının anavatanıdır.

Bu adaletsiz düzene karşı birle-
şelim, savaşalım, kazanalım.

Adalet İstiyoruz Alacağız!
Hopa Halkı Yalnız Değildir!
Diren Karadeniz, Devrimci İşçi
Hareketi Seninle!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

Soma Katliam Davası’nın
6. Duruşması 

25 Ağustos sabahı saat 09.00’da
devam edildi. Sanık Serhat Dinç,
sanık Serdar Günay, gaz izleme per-
soneli Sanık Halil Burhan ifade verdi.
Sanık avukatları bugün de soruları
tekrar tekrar sorarak süreci uzatmaya
çalıştılar. Daha önceden çalışılarak
katliamın sebepleri, eksiklikler neler
bu konulardan oldukça uzak “ne iş
yapardınız, kaç yıldır yapardınız, iş
tanımınız, tehlike fark ettiniz mi
vs…” gibi sorularla süreci uzatmaya
çalışınca ailelerin avukatları mah-
keme heyetine, “siz de bu olaya izin
vermeyin. Biz burada oynanan bu
tiyatroya alet olmayacağız” diyerek
salonu terk ettiler.

Öğleden sonra, sanık Erdoğan
Cinoğlu, havalandırma mühendisi
olan Fuat Ünal Aydın, Maden Mü-
hendisi olan Serkan Kocaman, Elek-
trik Mühendisi Ümit Şahin, Harun
Yılmaz, Nazmi Can Nesimioğulları,
Daimi nezaretçi olan maden mühen-
disi Hüseyin Alkan sorumluluktan
kaçan ifadeler verdi. 

Mahkeme akşam saat 19.30’da
ertesi sabaha ertelendi. Hakim tu-
tuksuz sanıkların yarın bitirileceğini
ve 30 kadar katliamdan kurtulan iş-
çinin dinlenmesinin ise Perşembe
günü yapılacağını söyledi.

Dün Soma Bugün Hopa… Yarın Sıra Kimde?
Bu Adaletsiz Düzene Karşı Savaşmaktan Başka Yol Yoktur!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞALIM!



Halkın Esnafları Kooperatifi
kuruluş yemeği yapıldı. Tekellerin
sömürüsü altında ezilen, kepenk ka-
patan küçük esnafın alternatifi olan
Halkın Esnafları Kooperatifi kuru-
luşunu, düzenlediği yemekli bir ge-
ceyle ilan etti. 21 Ağustos’ta Çağlayan
Afrodit Düğün Salonu’nda yapılan
gecede esnafların da artık birliğini,
dayanışmasını sağlayacak alternatif
bir örgütlenmeleri olduğu vurgulan-
dı.

Halkın Esnafları Kooperatifi adına
bir açılış konuşması yapıldı. Konuş-
mada kooperatifin yapacağı faaliyetler
anlatıldı. Halkın Esnafları Koopera-
tifi'nin esnafların örgütlülüğünü, bir-
liğini dayanışmasını sağlayacak bir
yapı olacağına vurgu yapıldı.  Ko-
nuşmada: “Halkın esnafları koope-
ratifi ile pazarcılar, küçük esnaf
artık daha güçlü olacak.

- Esnaflarımızın artık kredi fa-
izleri altında ezilmesine izin verme-
yeceğiz.

- Üyelerimizin ödediği giriş ücreti
ve aylık aidatları ile birçok yerde,
birçok iş alanında kendi esnafları-
mızın ve halkın çıkarına işletmeler
açılacak. İnşaattan marketlere…
Tabi ilk başta halka ucuz ekmek
götürmek için halk fırını açacağız. 

- Dayanışma sandıkları oluşturup
üye esnaflarımızın sorunlarına çö-
züm üreteceğiz.

-Nerede
bir esnafı-
mızın başı
sıkışsa ya-
nında hal-
kın esnaf-
larını göre-
cek.

- Hal-
kın esnaf-
ları sorun
hattını ku-
r a c a ğ ı z .
Esnaflarımız her sorununda bu te-
lefona ulaşıp sorununu bildirecek
ve halkın esnafları bu sorunu mut-
laka çözmek için elinden geleni ya-
pacaktır.

- Halkın esnafları alışverişlerini
dayanışma içerisinde birbirlerinden
sağlayacaktır.

- Halkın esnafları kara gün dostu
olacak. Hastalıkta, ölümde yasla-
nacağı, güç alacağı bir yer olacak-
tır…” denildi. 

Açılış konuşmasının ardından
kooperatif yönetimi konuşma yaptı.
Yönetim adına kooperatif başkanı
yaptığı konuşmada esnaflara Halkın
Esnafları Kooperatifi’nde birleşme
çağrısı yaptı. İstanbul Pazarcılar Mec-
lisi adına da Kooperatif yönetiminde
bulunan Ali Kaya bir konuşma ya-
parak Halkın Esnafları Kooperati-
fi’nin esnafların tek alternatifi oldu-

ğunu anlattı. 

Konuşmaların ardından yemeğe
geçildi, yemek sırasında da yerel sa-
natçı Ali Kaya türkülerini seslendirdi.
Ali Kaya'nın ardından sanatçı Volkan
Şahin sahne alarak türkülerini söyledi.
Volkan Şahin'in şarkılarıyla halayların
çekildiği geceye, büyük bir direnişin
sonunda kooperatiflerini kurarak yol-
larına devam eden Kazova işçileri
de katıldı. Onlar da kısaca düşünce-
lerini dile getirdiler. Kurdukları koo-
peratif örgütlenmesiyle büyüdüklerini,
güçlendiklerini anlattılar. Son olarak
da kooperatifin avukatı Av. Özgür
Yılmaz kooperatif örgütlenmesinin
meşru ve yasal zemini olan bir ör-
gütlenme olduğunu anlattı. Halkın
Esnafları Kooperatifi gecesi son ola-
rak her esnafı bu örgütlenmenin içine
katma, bu örgütlenmeyi büyütme
çağrısıyla son buldu. Yemeğe 650
kişi katıldı.

Halkın Esnafları Kooperatifi Kuruldu !

AKP’nin “Alperenleri” Değil 

Halkın Esnaflarıyız!

Çağlayan: Halkın Esnafları Kooperatifleri’nin

kurulması için başlatılan çalışmada Çağlayan’da 21
Ağustos’ta düzenlenecek olan esnaf kooperatifleri yemeği
için 18 Ağustos’ta Esenler Çiftehavuzlar bölgesinde afiş
çalışması yapıldı. 42 adet afişleme yapıldı. Ayrıca Tera-
zidere metro çıkışlarına 2 adet pankart asıldı.

İkitelli: Atatürk Mahallesi ve Mehmet Akif Ma-

hallesi’nde 19 Ağustos'ta afiş çalışmaları yapıldı. Toplamda

100 adet afiş ve 2 adet pankart asıldı.

Sarıgazi: Sarıgazi’de 17 Ağustos'ta esnaf kooperatifi

açılışının a fişleri asıldı. 100 afişlemenin yapıldığı çalış-
maya toplam beş kişi katıldı. 19-20 Ağustos’ta yapılan
çalışmalardaysa esnaflara kooperatif açılışının tanıtımı
yapıldı.

Toplamda 100 esnaf gezildi. Bildirilerle esnaf koo-
peratifi tanıtıldı. Esnaflardan açılışa katılım sözü alındı.

Esnaflarımızı Halkın Esnafları Kooperatifi’nde Birleştirelim!

30 Ağustos
2015
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AKP iktidarı, 13 yıl boyunca eğitim
alanında birçok değişiklik yaptı. Mil-
li Eğitim Bakanları sürekli değişti.
Her yeni gelen bakan, var olan sorun-
ları daha da büyüttü ve adım adım eği-
tim paralı hale getirildi. Anaokulundan
başlanarak eğitimin tüm aşamaları pa-
ralı oldu. 

Özel okullara devlet teşviki verildi.
Devlet okulları kendi kaderine terk edil-
di ve karne parası, kayıt parası vb. adı
altında öğrencilerden sürekli para top-
landı. Devlet okullarında hem hizmet-
li, hem eğitim emekçisi, hem de eğitim
için gerekli koşullar sağlanmadı. Özel
okulların önünü açmak için, devlet
okulları resmen kendi kaderine bıra-
kıldı. Kısacası, bütün olarak eğitim pa-
ralı hale dönüştürüldü.

Diğer yandan ise İmam Hatip
okullarına devlet yardımları artı-
rıldı. Aileler İmam Hatip okullarına teş-
vik edilip özendirildi. Bunun dışında
İmam Hatip okullarına zorunlu geçiş-
ler yaptırıldı. 

Dinci, gerici, faşist eğitim ile öğ-
renciler anaokulundan başlanarak “biat”
kültürüyle yetiştirilmeye çalışılıyor.
Eğitim sisteminin durumu içler acısı-
dır. 

Halkımız yemeyip içmeyip elinde
ve avucundakini, biriktirdiği üç kuru-
şu çocuklarını okutarak,  onları bir ge-
lecek sahibi yapmak için çırpınıyor.
Çocuğu iyi eğitim alsın, üniversiteyi ka-
zansın, okusun ve iş sahibi olsun, ge-
leceğini kurtarsın diye özel okullara
tonlarca para ödüyor. Oysa, üniversi-
te mezunu işsizlerin sayısı her yıl kat-
lanarak artıyor. 

DİSK-AR’ın araştırmasına göre; 
-170 bin üniversite mezunu işsiz-

ler ordusuna katıldı. 
-İşsizlikteki toplam artışın yüzde

53’ü yükseköğretim mezunu işsizle-
rin sayısındaki artıştan kaynaklanı-
yor.

-Yükseköğretim mezunu resmi
işsiz sayısı 648 bin’dir.

-350 bin atanamayan öğretmen
var. 

-Üniversite mezunu olup da me-
zun olduğu bölümle ilgili iş bulama-
yan yüz binler farklı işlerde çalış-
maktadır. 

Ülkemizde eğitim sistemi ailelerin,
öğrencilerin hayallerini, umutlarını
yok etmek üzerine kuruludur. Ege-
menler adeta “siz bir gelecek düşün-

meyin bizim size seçtiğimiz gelecek ge-

leceğinizdir” demektedir. 

En son Lisans Yerleştirme Sına-
vı’nda 400 bini aşkın lise mezunu açık-
ta kaldı. Bir yıl sonraki sınavda bir daha
şanslarını deneyecekler. 400 bin liseli ve
ailelerinin üniversite hayalini bu düzen
ellerinden almış oldu böylelikle. 

Ülkemizdeki Dinci, Gerici, 
Ezbere Dayalı, Paralı
Eğitim Sistemi Öğrencileri
Geleceksiz Bırakıyor! 

Özel okulların gazetelerde boy boy
reklamları çıkar, tek kişilik sıralar, sı-
nıf mevcudunun azlığı, eğitimin kali-
tesi, okulun alt yapısı vb.  Ailelere ço-
cuklarının geleceği için bir fırsat kapısı
olarak gösterilir. Gerçekten fırsat kapısı
mıdır? 

-Özel okullardan mezun olan 86 bin
206 öğrenciden 32 bin 425’ü bir oku-
la yerleşebildi. 25 bine yakın özel
okul mezunu ise açıkta kaldı.

-Düz lise mezunu 816 bin 179 öğ-
renciden sadece 126 bin 84’ü dört
yıllık bir lisans programına yerleşti. 

-489 bin 964 düz lise mezunu ise
hiçbir programa yerleşemedi. 

-Yabancı dil ağırlıklı lise mezunu
olup da sınava giren 15 bin 275
adaydan ise sadece 5 bin 612’si bir
programa yerleşti. 

-İmam Hatip Lisesi mezunu olup
da sınava giren 149.727 adaydan
sadece 25 bin 811’i bir lisans prog-

Eğitim Tüm Halk Çocuklarının Hakkıdır!
Parasız, Bilimsel, Demokratik, Eğitim İçin

Örgütlenelim!

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

Liseliyiz Biz
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ramına yerleşebildi. 
Özel okullar, devlet okulları, İmam

Hatiplerden mezun olan 400 binin
üzerinde öğrencinin, üniversite sına-
vı sonrası açıkta kaldığı ülkemizde
eğitim sistemi çürümüştür. Eğitim sis-
temi, müfredatıyla geleceğimiz olan
gençliği geleceksiz bırakmaktadır. 

Üniversiteye giriş sınavları sonrası
binlerce öğrenci açıkta kalmaktadır.
Açıkta kalmayıp hasbelkader üniver-
siteye gidip bitirenlerin çoğunluğu dip-
lomalı işsizler kervanına katılmakta,
ucuz işgücü olarak branşları dışında ça-
lışmak zorunda bırakılmaktadırlar. 

Eğitim sisteminde milyonlarca
öğrenci yoz-gerici-ezberci eğitim-
den geçmekte. Düşünmeyen, araştır-
mayan, sorgulamayan, sıra arkadaşı-
nı, üzerine basarak geçeceği bir rakip
olarak gören; tek tip, bencil, bireyci
bir gençlik yetiştirilmektedir. 

Eğitim bir hak olmaktan çıkarılıp,
paralı hale getirilmiştir. Paran kadar
eğitim – paran kadar gelecek – üni-
versite sınavlarında boşta kalan bin-
lerce öğrenci arasında 25 bine yakın
özel okul öğrencisi vardır. Düzenin

özel okulları da gençliği geleceksiz bı-
rakmaktadır. 

Eğitim İlkokuldan
Başlanarak Ücretsiz ve
Herkesin Hakkıdır!

Eğitim bir haktır. Bu hakkımızı
bize egemenler bahşetmeyecektir.
Bu hakkımızı örgütlenerek, mücade-
le ederek, adeta egemenlerden zorla
söküp alacağız. 

Bu hakkımızı ellerimizden alan,
gasp eden ve bizi geleceksiz bırakan
oligarşiye karşı örgütlenmeliyiz.

Ancak örgütlenerek parasız, bi-
limsel, demokratik eğitim hakkına sa-
hip oluruz.

Öğrenciler birer müşteri, okullar
birer ticarethane değildir. Gençlik
bir ülkenin geleceğidir. Okullar, ge-
leceğimizin şekillendiği eğitim yer-
leridir. Halkındır okullar. 

Bizim olanı sahiplenmek için,
geleceğimiz olan parasız, bilimsel,
demokratik eğitim hakkı için öğ-
renci meclislerinde örgütlenmeliyiz. 

Halk için eğitim, ancak ve ancak,
Devrimci Halk İktidarı’nda müm-

kündür. Devrimci Halk İktidarı’nda
eğitim herkes için bir hak ve ücret-
sizdir. Halk Cephesi’nin hazırladığı
Halk Anayasası’nda şu şekilde ifade
ediliyor. 

“Madde 35- Eğitim ve Bilim
Halk İçindir

d) Demokratik Halk Cumhuri-
yeti, herkesin okur – yazar olması-
nı sağlar, eğitimi sadece bununla sı-
nırlandırmaz, halkın çok yönlü eği-
tilmesini gerçekleştirir. 

e) Eğitim, devletin görevidir. Özel
statülü üniversiteler, vakıf üniver-
siteleri, holding üniversiteleri ve
benzeri kurumlar derhal lağvedile-
cek; eğitim sisteminde ayrıcalıklı
ve özel eğitime izin verilmeyecektir. 

h) Üniversiteler halkın hizme-
tinde, halkın yararına olacak şekil-
de demokratik olarak örgütlenir.

I) Halk üniversiteleri oluşturarak
işçi ve yoksul köylü kökenli gençle-
rin üniversite eğitimi almalarına
öncelik tanınır.”

Öğrenci meclislerinde örgütlenip,
Devrimci Halk İktidarı için mücade-
leyi büyütelim!

Liseliler “genciz, bu kavgada biz de
varız” diyorlar. Liselileri örgütleyeceğiz.
İddiamız büyük. Okullar 28 Eylül’de
açılıyor. Okullar açılmadan iddiamıza
denk düşen hazırlıklarımızı yapmalıyız. 

Örgütlü olduğumuz her mahallede
en az bir lise var. Bu liselerde okuyan
liseliler bizim mahallemizin çocukları.
Unutmayalım, bizim örgütlemediği-
miz liselileri düşman örgütleyecektir.

Liselileri Neden 
Örgütlemeliyiz? 
Düzenin çocuk diye baktığı liseliler

halkın en dinamik eğitime, örgütlenmeye
en açık kesimlerdir. 

Liseliler “çocuk” değil, Cephe’nin
kadro kaynağıdır.  Yaşları, bulundukla-
rı konum itibariyle gelişmeye daha
açıktır.  Düzenin kirinden, pasından, en
az etkilenen; saf, temiz, paylaşımcı, dü-
zenin bencil çıkar ilişkilerinden henüz
etkilenmemiş, çok daha rahat şekil ve-
rilebilen, mücadeleye katabileceğimiz

kesimlerdir… Liseliler militandır. Cü-
retlidir, coşkuludur. Yeni şeyler öğren-
meye açıktır. Arkadaşlık bağları güçlü-
dür. Vatanseverdir. Düzen onların bütün
bu özelliklerini yozlaşma politikala-
rıyla, apolitikleştirerek düzeniçine çekip
kontrol altında tutmaktadır. 

BİZ LİSELİ GENÇLİĞİN BÜ-
TÜN BU ÖZELLİKLERİNİ ONLARI
ÖRGÜTLEMEK, DEVRİM MÜCA-
DELESİNİN İÇİNE ÇEKMEK İÇİN
KULLANMALIYIZ. 

OKULLAR AÇILMADAN BİR
KAMPANYA BAŞLATMALIYIZ. 

KAMPANYA İÇİN PROGRAM
VE HAZIRLIKLARIMIZI ŞİMDİ-
DEN YAPMALIYIZ. 

Kampanyamızın konusu: “PA-
RASIZ EĞİTİM SINAVSIZ GE-
LECEK BERKİN ELVAN İÇİN
ADALET İSTİYORUZ!” Afişleri-
mizi, bildirilerimizi, pullarımızı, kuş-
lamalarımızı hızla hazırlamalı ve okul-
lar açılmadan liselileri kampanyamız-

la karşılamalıyız. PARASIZ EĞİTİM ta-
lebimizi daha somut bir pratikle haya-
ta geçirmeliyiz. 

NASIL YAPACAĞIZ?
1- Liseli Dev-Genç üst komitesini

kurmalıyız.
2- Örgütlü olduğumuz her mahallede

Liseli Dev-Genç komitelerimizi kur-
malıyız.

3- Avrupa Yakası ve Anadolu yaka-
sı olmak üzere birer mahalle üst komi-
tesini kurmalıyız. 

4- Örgütlü olduğumuz her mahallede
kaç tane lise varsa,  her lisede bir Lise-
li Dev-Genç komitesi kurmalıyız.

5- Mahallemizde kaç tane lise var?
Kaç lise öğrencisi var? Bunların sayı-
larını çıkartmalıyız. Mahallemizde kaç
lise varsa bunları mahalle komitesindeki
arkadaşlarımıza paylaştırıp zimmetle-
meliyiz.

Komitedeki her arkadaşımız kendi-
ne zimmetlenen okulları örgütlemekle
sorumludur.

Sonuç olarak liselileri komiteleri-
mizle örgütleyeceğiz.

LİSELİLERİ ÖRGÜTLEYELİM!
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Ülkemizde Gençlik

AKP’nin Katil Polisleri Katliama
Doymuyor!

Dev-Genç, 19 Ağustos’ta, katil polisin yaptığı katliam-
larla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada: “18 Ağustos’ta
Esenler Tuna Mahallesi’nde AKP’nin katil polisleri 16
yaşındaki Fırat Elma’yı katlettiler. 16 Haziran 2013’te
ekmek almaya giden Berkin Elvan, Mardin’de babasıy-
la beraber 12 yaşında 13 kurşunla Uğur Kaymaz, Şırnak
Cizre’de oyun oynarken 12 yaşında katledilen Nihat
Kazanhan, devletin katlettiği çocuklarımızın sadece bir-
kaçı. Tayyip Erdoğan “Sıkılan her kurşunun hesabını
soracağız”, “Askerimiz ve polisimiz ateş etmeye tam
yetkilidir” diyor. Saldıran sizseniz bunun karşılığını da
misliyle alacaksınız elbette. Katledilen tüm çocukları-
mızın hesabını soracağız. Hatice Aşık nasıl mermisi bit-
mesine rağmen taşla direndiyse bizler de ondan aldığı-
mız güçle direneceğiz.” denildi.  

Tutuklayarak Bitirmeye Çalışanlar
Yanılıyor Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!

Tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için Kadıköy’de 28
Ağustos günü yapılacak kampanya yürüyüşünün çalışma-
ları için 24 Ağustos günü Kadıköy Yapı Kredi Bankası
önünde 4 Dev-Genç’li masa açtı. Açılan masaya katil
AKP’nin polisleri azgınca saldırdı. Kadıköy halkının sahip-
lendiği 3 Dev-Genç’liyi katil polisler işkenceyle gözaltına
aldı. Tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için dağıtılan
bildiriler ve Yürüyüş dergileri suç sayılarak Sercan Çakır,
Alişan Taburoğlu ve Yaprak Yılmaz tutuklandı. Dev-
Genç’liler bununla ilgili yaptıkları açıklamalarında; “Dev-
Genç’lilerden korkuyorlar. Çünkü biliyorlar her Dev-
Genç’li Şafak’tır, Bahtiyar’dır. Biliyorlar günü geldi mi
kafalarına namlularımızı dayayacağımızı. Saldırmaları
korkmalarındandır. Arkadaşlarımız sahipsiz değildir, onla-
rın sesini ve diğer tutsak Dev-Genç’lileri halka anlatmaya
devam edeceğiz, hesap soracağız!” denildi. 

Arkadaşlarımızı Derhal Serbest Bırakın!
Dev-Genç masasına 24 Ağustos’ta AKP’nin işkenceci katil
polisleri saldırarak 4 Dev-Genç’liyi gözaltına aldı. Katil
polisin saldırısına karşı Kadıköy halkı Dev-Genç’lileri
polise vermeyerek direndi. Halkın Dev-Genç’lileri sahip-
lenmesini hazmedemeyen katiller halka da saldırarak Dev-
Genç’lileri zorla, işkenceyle gözaltına aldı. Dev-Genç yap-
tığı açıklamada: “Yapılan işkencenin hesabını soracağız.
Biliyoruz ki Dev-Genç’lilerden çok korkuyorsunuz çünkü
her Dev-Genç’li Şafak’tır biliyorsunuz. Fakat baskılarınız-
la, işkencelerinizle herbirimizin Şafak olmasını engelleye-
meyeceksiniz” dedi.

Bilgi Güçtür!
Liseli Dev-Genç, Okmeydanı’nda her iki haftada bir
yaptıkları Halk Okulu çalışmasını bu hafta 22
Ağustos’ta yaptı. Sevgi üzerine yapılan çalışmaya 10
Liseli Dev-Genç’li katıldı.  

Hacı Hüsrev Mahallesi’nde Tüm Baskı
ve Saldırılara Rağmen Çalışmalara

Devam Ediyoruz
Liseli Dev-Genç’liler 16 Ağustos’ta kentsel dönüşüm
panelimize yapılan saldırıyı teşhir etmek için 19
Ağustos’ta yapılan saldırılarla ilgili bildiri dağıttı.
Yapılan çalışmada halka saldırı anlatıldı. Kapıları çalı-
nan tüm aileler “bunlar bizim çocuklar” diye karşıladı-
lar. Yapılan dağıtımda 200 bildiri halka ulaştırıldı. Bir
sonraki gün ise Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. 23
derginin dağıtıldığı çalışmada halkla kentsel dönüşüm
hakkında sohbet edildi.

Tutsak Dev-Genç’lileri Yalnız
Bırakmayacak Seslerini Her Alana

Taşıyacağız!
İstanbul’da 19 Ağustos’ta Şişli Cevahir AVM önünde
tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması için çadır
kurup ozalit açan ve oturma eylemi yapan 2 Liseli Dev-
Genç’li, oturma eyleminin 20. dakikasında AKP’nin
çocuk katili polisleri tarafından işkenceyle gözaltına
alındı. Liseli Dev-Genç tarafından yapılan açıklamada
arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını istediler. Ve
açıklamanın devamında baskı, gözaltı ve işkencelerle
yılmayacaklarını dile getirdiler.

Tutsaklarımıza Mektup Yazalım,

Tecrit’i Kıralım!
Mersin’de kamp yaptığı için tutuklanan Halk
Cephelilere mektup yazalım. Tatil yaptığı ve kitap
okuduğu için tutuklanan arkadaşlarımızı sahiplenelim,
yanlarında olalım.

-Karataş Kadın Kapalı Cezaevi / ADANA
Seval Aracı, Elif Kaya, Rojda Yalınkılıç, Dursun
Göktaş, Nurhan Yılmaz, Safigül Bolat, Naciye Yavuz,
Yaren Dünya Arslan

-Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi C-13 / MERSİN
Garip Polat, Ali Asker Durgun, Hasan Farsak, Vedat
Aktemur

-Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi C-5 / MERSİN
Onur Soylamış

Tutsak Dev-Genç’liler İçin Adalet
İstiyoruz!

Dev-Genç’liler 28 Ağustos’ta yapılacak meşaleli adalet
yürüyüşü için Kadıköy’de 24 Ağustos’ta bildiri dağıtı-
mı yaptı. Halka çekilen ajitasyonlarla öğrencilerin yeri-
nin, F tipi tecrit hücreleri değil; halkın arasında, kam-
püsler, sıralar olduğu anlatıldı. Çalışma boyunca 300
bildiri halka ulaştırıldı.
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“Biz bu yola analar ağlamasın diye
çıktık. İşte terörle mücadele esnasın-
da güvenlik güçlerinin mağaradaki te-
röristlere yönelik tavrını gördünüz. Sa-
atlerce bir generalin dil döktüğünü
gördünüz değil mi? Askerin parkası-
nı çıkarıp teröristin üstünü örttüğü-
nü gördünüz değil mi? 5 yıldır anne-
mi görmüyorum diyen çocuk teröris-
te, seni annene götüreceğiz denilince
nasıl hıçkırıkla ağladığını gördünüz
değil mi? Ama diğer tarafta silah Kürt-
lerin güvencesidir diyenlerin vicdanı
olabilir mi? Şu anda bu çatının altında
bu ifadeyi kullanabiliyor. Bunlar ka-
nın ticaretini yaparlar. Bunlar ölme-
yi, öldürmeyi teşvik ederler. Dikkati-
nizi çekiyorum.” 

Yukarıdaki sözlerin sahibi Tayyip
Erdoğan’dır. 24 Ocak 2012 tarihli bir
konuşmasında söylemiştir bu sözle-
ri. Bundan bir yıl sonra da ''Çözüm
sürecine odaklanmışız. Niye? Terö-
rü bitirelim, kan dursun, analar ağ-
lamasın biz bunu istiyoruz, ama sa-
mimi istiyoruz'' diyordu. 

Daha birkaç ay öncesine kadar bu
sözleri söyleyen Tayyip Erdoğan
şimdi bu sözlerin sahibi kendisi de-
ğilmiş gibi ağzından kan damlayarak
konuşuyor. Ölmekten, öldürmekten
bahsediyor. 

“Teröriste aman yok, yakın, yıkın,
katledin, daha çok öldürün” diyor. 

Hemen her fırsatta "biz yola çı-
karken kefenlerimizi giydik" diyor,
"öleceksek bir kez ölelim" diyor. 

Yardakçısı, şakşakçısı, yol arka-
daşları da benzer açıklamalar yapı-
yorlar. Daha kısa süre önce çanak ya-
layıcı ‘başdanışman’ Yiğit Bulut “İki
silahım yüzlerce mermim var, ben öl-
meden cumhurbaşkanına kimse do-
kunamaz” diyordu. Hemen ardın-
dan AKP Adıyaman Milletvekili Meh-
met Metiner de benzer bir açıklama ya-
parak “fedailiğe” soyunmuştu. 

Ve şimdi “Çözüm süreci buzdola-

bına kaldırılmıştır” dedikten
sonra ard arda gelen asker ve
polis ölümleri sonrası gelen
tepkilerden korkarak şehit-
likten söz etmeye başladılar. 

Enerji Bakanı Taner Yıl-
dız, "İnsanın iç muhasebe-
si, Allah'la arasındaki bir
konudur. Benim amacım
Allah nasip ederse şehit ol-
maktır. Bunu açıkça söylüyorum. Di-
nim, milletim, vatanım için" dedi.
(Hürriyet gazetesi) 

Her Şey İktidarda
Kalmak İçin! 

Pek çok yazımızda söyledik bu
gerçeği; Tayyip ve AKP iktidarda kal-
mak için her türlü ahlaksızlığı, al-
çaklığı, katliamı, provokasyonu yap-
maktan çekinmeyecektir. 

Sadece son birkaç aylık süreç
bile bunun örnekleriyle doludur. 

6-7 Ekim Kobane eylemlerinde
onlarca insanımızı katletti. 

Onbinlerce kişinin toplandığı mi-
tinglerde bomba patlattı. Parti bina-
larına bombalı paketler yolladı. Bom-
bayı DHKP-C koydu diyerek provo-
katörlük yaptı. 

IŞİD eliyle patlattığı bombayla 33
insanımızı katletti. 

Her yerde demokrasiden, hukuk-
tan, anayasadan söz eden Tayyip ve
AKP kendi yasa ve hukukunu bir ke-
nara fırlatmaktan çekinmedi. 

Sadece katliamcılık, provokatör-
lük, yasa tanımazlık da değil. Dün
“analar artık ağlamıyor, ölümleri
durdurduk” diyerek halkın duygu-
larını sömürdüler, istismar ettiler bu-
gün “teröre aman vermeyeceğiz”,
“amacım şehit olmaktır” diyerek
acıları sömürmeye çalışıyorlar. 

Ahlaksızlıktır bunun adı. Acıları,
şehitliği, değerleri sömürmek ve is-
tismar etmektir bunun adı. Ki AKP bu
konuda ustalaşmıştır. Dini istismar et-

mektedirler on yıllarca. 
Din, millet, vatan

kavramları Taner Yıl-
dızlar, Tayyipler, Da-
vutoğlular, iktidar kol-
tuğunda halka düş-
manlık yapan AKP'li-
ler için demagojiden,
yalandan ibarettir. 

Dini istismar eder-
ler. Halka düşmandırlar. Vatanı em-
peryalizme satarlar. Dolayısıyla uğ-
runa ölebilecekleri bir değer yoktur.
Şehit olamazlar. Gerçek budur. 

Hırsızlıkta gelmiş geçmiş bütün
hükümetleri, iktidarları geride bırak-
mışlardır. Arsızca savunmuşlardır
hırsızlıklarını. Hırsız AKP diye hal-
kın belleğine kazınmıştır. 

Vatanı emperyalizme satmakta da
gelmiş geçmiş bütün iktidarları geride
bırakmışlardır. Ülkemizi işbirlikçilerin,
katillerin, emperyalistlerin üssüne çe-
virmişlerdir. Ekonomik, sosyal, siyasal
hemen her açıdan emperyalizme ba-
ğımlılık doruk noktasına çıkmıştır. 

13 yıla varan iktidarları döne-
minde çıkardıkları halk düşmanı ya-
salar ve uygulamalarıyla açlığı, yok-
sulluğu, sefaleti, yozlaşmayı arttırmış
dünyada ilk sıralara oturtmuşlardır. 

13 yıllık AKP iktidarı boyunca 15
bin 369 işçinin yaşamını yitirdiği bi-
liniyor. O övündükleri ekonomik ba-
şarıların, model ülke olmaların geri-
sinde iş cinayetleri vardır. 

Ahlaksızlar, katiller, hırsızlar, is-
tismarcılar, halk düşmanı emperya-
lizmin işbirlikçileri şehit olamazlar. 

Bakmayın “ölürüz, şehit olu-
ruz” söylemlerine. Kendileri bile
inanmıyorlar. Koruma ordularıyla
geziyorlar. Halktan uzak duruyorlar.
Zırhlı araçlarda dolaşıyorlar. Korku-
larından saraylarda yaşıyorlar. 

Artık iflah olmazdırlar. Halkın
lanetini, ahını almışlardır. Bundan
sonrası halkın adaletinin işidir. 

Düşmanı
Halk

AKP

Dini İstismar Ederler, Halka Düşmandırlar, 
Vatanı Emperyalizme Satarlar

ONLAR ŞEHİT OLAMAZLAR!

Taner Yıldız 
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1954 yılında kurulan TMMOB (Türk
Mühendis Mimar Odaları Birliği) Mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının
Mesleki Demokratik Kitle örgütüdür.
Üyeleri en az 4 yıllık mühendislik mi-
marlık fakülte mezunları olan ülkemizin
en “eğitimli” kesimini oluşturmaktadır.
TMMOB 24 odanın birleşiminin üst
birliğidir ve 485 bin üyesi bulunmaktadır. 

485 bin üyesi olmasına rağmen
bugün TMMOB üyesi olmayan mü-
hendis, mimar ve şehir plancısı sayısı
TMMOB’a üye olanların tahminen
iki katını oluşturmaktadır. Ancak bu
konuda TMMOB ve bağlı odaların
da bir araştırması yoktur. Mühendis
mimarların mesleki demokratik kitle
örgütü olan TMMOB’a mühendis,
mimarlar niye üye olmazlar? TMMOB
ve bağlı odalar bunu dahi araştırma
gereği duymamışlardır. 

Ülkemizin her alanı, her sorunu
TMMOB ve bağlı odaların mesleki
alanı ile doğrudan ilintilidir. Ancak
bu alanlar ve sorunlarla ilgili TMMOB
ve bağlı odalar açıklamalar yapmaktan,
paneller düzenlemekten, sempozyum-
lar yapmaktan öte bir politika ve
pratik üretememektedirler. 

Ülkemiz sorunlarına karşı bir politika
üretemedikleri gibi kendi üyelerinin
sorunlarına karşı da duyarsızdırlar. Bu-
güne kadar haksızlığa uğrayan, işten
atılan, gözaltına alınıp tutuklanan mü-
hendis, mimarlara sahip çıkmamıştır.
Ve hatta kendi örgütlülüğüne saldırılar
karşısında basın açıklamaları dışında
bir karşı koyuş gösterememiştir. 

Ülkenin ve mühendis, mimarların
sorunlarını militan bir mücadele ile
pratikte dile getiren, mühendis, mi-
marların hakları için mücadele eden,
faşist AKP’nin TMMOB’u tasfiyesine
karşı bedeller ödeyen, Halkın Mü-
hendis Mimarları’nın mücadelesini
desteklemedikleri gibi yönetim olarak
hep karşısında olmuşlardır. 

TMMOB Yönetimleri Direnişler
Karşısında Ne Yapar Ne Yapmaz?

TMMOB reformist yönetimi, faşist
AKP iktidarının kendisine yönelen sal-

dırılarına karşı bugüne kadar bir direniş
örgütlememiş-örgütleyememiştir. Mü-
hendis, mimar alanındaki işsizliğe karşı,
çalışan mühendis, mimarların düşük
ücretle güvencesiz, yasadışı, kuralsız
çalıştırılmalarına karşı bir mücadelesi
olmamıştır. Kendi örgütüne, kendi üye-
lerine sahip çıkmayan-çıkamayan
TMMOB yönetiminden ülkeye ve halka
sahip çıkması beklenemez. 

TMMOB reformist yönetimi, üye
olmayan yüzbinlerce mühendis, mimarın
neden üye olmadıklarını araştırmaz,
sorgulamaz. TMMOB yönetimi, üye
olmayan mühendis, mimarların
“TMMOB BANA AİDAT ALMANIN
DIŞINDA NE VERECEK” sorusuna
cevap verebilecek bir durumda değildir.
Gözaltına alınan, tutuklanan, işten atılan
üyelerini sahiplenmez. 

TMMOB reformist yönetiminin
mücadele anlayışı; işçi katliamları
karşısında raporlar hazırlamak ya da
biz rapor hazırlamıştık demekten iba-
rettir. Mücadele anlayışları ise, saldı-
rılar karşısında izin verilen yerlerde
basın açıklamaları yapmak, sempoz-
yumlar ve paneller düzenlemek, ra-
porlar hazırlamak, iki yılda bir
TMMOB seçimleri öncesi miting yap-
makla sınırlıdır. 

TMMOB’un reformist yönetimi,
çalışan işçisinin, haksız yere işine son
veren odanın yanında yer alır, direnen
işçi karşısında, odanın polis çağırması
dâhil tüm saldırıları sorgulamaksızın
destekler. 

TMMOB reformist yönetimi bu-
nunla da yetinmez. DİSK Genel İŞ
sendikası tarafından işten atılan Oya
Baydak’ın DİSK önünde işi ve onuru
için direniş çadırı kurmasına karşı çı-
kar, DİSK’ in devrimci işçilere kapa-
tılmasını destekler. DİSK yönetimi
tarafından değişik illerden getirilen
sözde işçilerin; direnişteki Oya Bay-
dak’a, devrimci işçilere ve avukatlarına
linç saldırılarını destekler. Bunu ya-
parken de hiçbir zaman linç saldırısına
uğrayan direnişteki Oya Baydak’la,

devrimci işçiler ile, avukatlar ile gö-
rüşmeye dahi gerek görmez. Çünkü
TMMOB reformist yönetiminin karşı
çıkması için DİRENİŞ ve DEVRİMCİ
kavramları yeterlidir. Direniş ve dev-
rimcilik onların sadece söylemleri ile
sınırlıdır. 

Bugün TMMOB yönetimine çörek-
lenmiş olan tasfiyeci, teslimiyetçi re-
formist anlayış. TMMOB’a  “Sivil Top-
lumculuğu”, icazetçi, düzeniçi anlayışı
yerleştirmiştir. Sivil Toplumculuğun ve
icazetçiliğin hâkim kılınması aynı za-
manda devrimci düşüncenin ve diren-
işlerin tasfiye edilmesidir. Kendi statü-
kolarını korumak ve kendilerini düzene
kabul ettirebilmek için devrimcileri ve
direnişleri tasfiye etmek isterler. Dev-
rimcilerden ve direnişlerden kurtuldukları
ölçüde, burjuva düşünce ve politikalarını
daha açık ve cüretle uygulamaya baş-
larlar. TMMOB reformist yönetimi de
bu politikayı hayat geçirmek istemek-
tedir.

Sonuç Olarak; 
TMMOB’u bu noktaya getiren,

devrimciliği sınıfsallıktan soyutlayan
TMMOB yönetimini oluşturan tasfi-
yeci, reformist anlayıştır. TMMOB’a
hâkim olan bu anlayışa karşı mücadele;
aynı zamanda burjuvazinin sol içine
nüfus eden kültürüne, yaşam tarzına
ve burjuva ideolojisine karşı müca-
deledir.  

TMMOB reformist yönetimi kendi
tükenmişliği ile TMMOB’u ülkemizdeki
demokrasi mücadelesinin bir bileşeni
olmaktan çıkartarak tüketmiştir. Artık
salonlarda kuru sıkı attığı hamasi nu-
tukların inandırıcılığı yoktur. TMMOB’u
tekrar kurum olarak mücadeleyi temel
alan Mesleki Demokratik Kitle Örgütüne
dönüştürmek devrimci mühendis, mi-
marların acil vazgeçilmez görevi haline
gelmiştir. Bu da ancak emekten, halktan
yana en geniş mühendis, mimar kitle-
sinin; Mühendis Mimar Meclisleri’nde
örgütlenmesi ile mümkündür. 

FAŞİZMİN SALDIRILARINI ANCAK DİRENEREK,
ÖRGÜTLENEREK PÜSKÜRTEBİLİRİZ 

DİRENENLERE SALDIRAN TMMOB 
ÇÜRÜMEYE MAHKUMDUR!

Yürüyüş
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AKP’nin katil polisleri, 20
Ağustos’ta İstanbul ve Mersin’de
“Terör Operasyonu” adı altında
sabahın erken saatlerinde birçok
devrimci kurum ve yoksul emekçi
halkın evini bastı. Halk düşmanları-
nın bu saldırılarının hesabının soru-
lacağı üzerine Halk Cepheliler’in
ve çeşitli kurumların 20 Ağustos’ta
yaptığı açıklamaların bir kısmını
özetleyerek yayınlıyoruz.

İSTANBUL: 
Halkın Hukuk Bürosu: 

“20.08.2015 günü sabaha
karşı 03.30 sularında Sarıyer
Küçükarmutlu Mahallesi’ne hava
destekli, helikopter ve yüzlerce
polisle operasyon yapılmıştır. Halkın
Mühendis Mimarları’nın çalışma
alanını basan polisler, kapı numara-
sının olmadığını söyleyerek kendi
elleriyle kapıya numara yazmış ayrı-
ca “TC polis” ve 5 defa “polis” yaz-
mıştır.

Halkın Mühendis Mimarları:
“Halk için Mühendislik

Mimarlık dergi bürosu da basılan
yerler arasındadır. Küçükarmutlu
bizim mahallemizdir. Bizi sindir-
mek, geriletmek bir yana öfkemizi,
halkın öfkesini daha da büyütmek-
tedir. Ve işte bu öfke yene-
cektir AKP faşizmini. O
öfke ile dün, bugün olduğu
gibi, yarın da dayanacaktır
zulmün kapılarına ve yıka-
caktır o sarayları başları-
na!”

İdil Kültür Merkezi,
Grup Yorum, FOSEM,
İdil Halk Sahnesi: 

“Küçükarmutlu’da keyfi
bir şekilde hiçbir gerekçe
olmadan halkımızın evlerini
talan eden ve bir kişiyi göz-
altına alan katil polis aynı
saatlerde Mersin’de kamp

yapan Halk Cepheliler’in de kampını
talan ederek saldırmıştır. Ama hiçbir
saldırınız halkı teslim alamayacaktır.
Çünkü siz bir avuçsunuz, halk ise
milyonlarca.”

Küçükarmutlu:
“Günaylar’ın, Şafaklar’ın,

Sabolar’ın teslim olmama geleneği
katillerin her an ensesinde.
Devrimcilerin olduğu her yer onlara
dar, devrimcileri düşündükleri her
yer onlara dar, devrimcilerin sesinin
olduğu her yer onlara dar.” 

Okmeydanı: 
“Anadolu babanızın çiftliği

değil! Bu topraklar bizim! Kurşunlar
üzerine taşlarla çıkan irade ve inanç
karşısında şansınız yok. Anadolu
halkları yiğit evlatlarıyla, kadınla-
rıyla saraylarınızı, saltanatlarınızı
sarsmaya, Türkiye devrimini büyüt-
meyi sürdürecek.”

Bahçelievler: 
“Tayyip Erdoğan halkın adale-

tinden kaçamayacak. Bunu bir kez
daha 19 Ağustos’ta 2 halk savaşçısı
onların en korunaklı yerlerine gidip
Dolmabahçe Sarayı’na silahlı
eylem yaparak göstermiştir.
Buradan Tayyip Erdoğan ve
AKP’nin  katil polislerine sesleni-

yoruz halkın adaletinden kaçamaya-
caksınız!

Çayan: 
“Halkımızın örgütlü gücüyle,

halkımızı yıllardır teslim alamadı-
lar, alamayacaklar. Yüzbinlerce ev
bassanız da halkımız zulüm ve
sömürü düzeni karşısında boyun
eğmiyor, aksine bileylenen öfkesi
daha da büyüyor.”

Sarıgazi:
“Ne kadar halkı ve devrimcileri

sindirmeye çalışsanız da halkın öfke-
sinden kurtulamayacaksınız. Halkın
adaletinden kaçamayacaksınız. ”

MERSİN:
İşkenceler Gözaltılar
Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz!
Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz!
Yaşasın Halkın Adaleti!

“Mersin’de kamp yapmakta olan
Halk Cephelilere 19 Ağustos günü
saat 05.00’da AKP’nin katil polisleri
pervasızca saldırdılar. Bu saldırıda
arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına
alınmıştır. “

Serbest Bırakılanlar; Dehman
Göçer, Nazım Yazırlı, Celal Ertürk,
Yasin Karasu, Görkem Özdal, Umut
Yalım, Aynur Albayrak, Serhat
Parlak, Özlem Kütük, Deniz Güneş,

Gazetemizin Kurucusu Şehidimiz Erdinç Arslan’ın
Yeğeni Yaren Tutuklandı

Umut Veren Asi gazetesinin imtiyaz sahibi; İpek
Arslan’ın 16 yaşındaki kızı Yaren Arslan 20
Ağustos’ta Mersin kamp baskınında işkenceyle
gözaltına alınarak tutuklandı! Gerekçe olarak çan-
tasında “Mahir Yürekliler” adlı kitabı bulundurma-
sıdır.  Umut Veren Asi gazetesi yaptığı açıklamada:
“Savcılık kararıyla çıkartılan, yasal olarak kabul
edilen bir kitabı gerekçe olarak gösteriyorlar! Mahir
Yürekliler Mahirler’den öğrenmeye, Berkince
direnmeye devam ediyor. Mahir yüreğinden öpüyo-
ruz seni sevgili Özgür Tutsağımız Yarenimiz”
denildi.
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AKP ve Onun Katil Polisleri Halka

Saldırmaktan Vazgeçmiyor!

Halkın Adaletinden

Kaçamayacaksınız!



Deniz Kaya, Melisa
Türkecan, Hasan Göktem,
Haydar Hökelekli, Hüseyin
Sezgin, Mesrure Karagülle,
Ali Dönmez, Mehmet Ertem,
Osman ...

Gözaltındakiler;
TEM: Naciye Yavuz, Elif

Kaya, Rojda Yalınkılıç,
Nurhan Yılmaz, Seval Aracı,
Aysun Kaşdaş, Dursun
Göktaş, Ali Asker Durgun,
Zeynel Danacı, Yakup Aslan,
Vedat Aktemur, Mehmet
Alkurt, Hüseyin Kütük,
İbrahim Karaca, Garip Polat,
Uğur Kan, Deniz Özçelik,
Hasan Farsak

Çocuk Şube: Neslihan
Albayrak, Deniz Yücel, Onur
Solyamaz, Yaren Arslan,
Safigül Bolat

Dava görüldüğü sırada
Halk Cepheliler Mersin
Adliyesi’nin bahçesinde göz-
altıların meşru olmadığını
teşhir eden ve gözaltındaki
arkadaşlarının her zaman
yanında olduklarını belirten
basın açıklaması yaptılar.

22 Ağustos 2015: 
“Mersin’de gözaltına alı-

nan Halk Cepheliler savcılığa
ifadeye dahi çıkarılmadan
“savcı hiçbirinizin yüzünü
görmek istemiyor” gibi hiçbir
dayanağı olmayan bir ifadey-
le tutuklama istemiyle mah-
kemeye çıkarıldılar. 

ANKARA: 
Halk Cephesi, Ankara

Yüksel Caddesi’nde,
Mersin’de kamp yapan Halk
Cephelilerin faşist AKP iktida-
rı tarafından gözaltına alınma-
sını 20 Ağustos’ta protesto etti.

Adaletin olmadığı bir
yerde halkın adaletsiz kalma-
yacağı ve mutlaka Çağlayan
Adliyesinde olduğu gibi Halk
Savaşçılarının halkın adaleti-
ni sağlayacağının vurgulandı-
ğı açıklamada, gözaltına alı-
nan Halk Cephelilerin derhal
serbest bırakılması istendi. 

Halkın Hukuk Bürosu, son zaman-
larda içerde ve dışarda artan polis saldı-
rıları ve işkenceler ile ilgili 20
Ağustos’ta bir açıklama yayınladı.
Açıklamada: “Silivri 2 No’lu hapisha-
nesinde tutulan müvekkillerimiz İsmail
Korkmaz, Tahsin Sağaltıcı ve Berk
Ercan, 17.08.2015 günü, yaşadıkları
keyfi saldırılar ve hak gasplarını protes-
to amacıyla kapı dövme eylemi yaptık-
ları ve slogan attıkları gerekçesiyle darp
edildikten sonra elleri ve ayakları çap-
raz kelepçelenerek süngerli hücreye
atılmışlardır. Berk Ercan, Tahsin
Sağaltıcı ve İsmail Korkmaz ile yapılan
görüşmede tespit edilen işkence izleri
şunlardır:

Tahsin Sağaltıcı: Sağ göz üst kapa-
ğında kızarıklık, sağ göz altı elmacık
kemiği ve kemik üstünde yaygın kıza-
rıklık, burun üst kemiğinde misket
büyüklüğünde şiş ve morluk, sağ boyun
alt kısmında 3x5 cm ebadında yoğun
kızarıklık, burun alt kemiğinden aşağı
doğru yanlamasına 7x4 cm ebadında
yoğun çizik ve yoğun kızarıklık, kollar-
da yoğun plastik kelepçe izi (el üstün-
den başlayarak üçlü halka gibi.), sağ
koltuk altı kaburgada çok yoğun kızarık
biçimde 8 cm uzunluğunda 4 parmak
izi, sol omuzdan kola doğru yoğun kıza-
rıklık, sağ koltuk altı tarafında nefes
alındığında ağrı hissi, ayak bileklerinde
kelepçe izi, tüm vücutta yoğun ağrı.

İsmail Korkmaz: Kaburgada zede-
lenme, kalça kemiğinde şişlik ve mor-
luk, sırtta yaygın morluk, el ve ayak
bileklerinde ters kelepçeye bağlı kelep-
çe izleri, kafada şişlik.

Berk Ercan: Tüm vücutta ağrı, el ve
ayaklarda yoğun kelepçe izi.

Müvekkillerin anlatımlarına göre
hapishanedeki işkenceyi yöneten kişi-
nin başgardiyan Murat Şahin olduğu
biliniyor.

Şişli Cevahir AVM önünde, tutsak
Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması için
basın açıklaması yapmak isteyenler göz-
altına alındı. Gözaltına alınan müvekkil-

ler karakollarda slogan attıkları gerekçesi
ile ağızları kapatılmış, gözleri bağlanmış,
kemerlerle dövülmüşlerdir. 

Dolmabahçe Sarayı’na yönelik
silahlı saldırı gerçekleştirdikleri iddia-
sıyla gözaltına alınan müvekkillerimize,
açıkça işkence yapılmasını protesto
etmek istedikleri için, Vatan Emniyet
Müdürlüğü önünde gözaltına alınan
müvekkillerimize de işkence yapılmış-
tır. Gözaltına alınan iki kişiden erkek
olan müvekkilimiz Güvenlik Şubede
tamamen soyularak aranmış, üst arama-
ları yapılırken dövülmüşlerdir.
Hapishanelerde, karakollarda, sokaklar-
da yapılan baskılar, işkenceler ne mün-
ferittir, ne işkenceyi yapanların kişili-
ğinden kaynaklanıyor. Hepsi bilinçli bir
politikanın sonucudur. Ve adım adım
yaşama geçirilmektedir. En direngenler
üzerindeki baskı ile halka mesaj veril-
mektedir. Baskı politikaları bir halkı
teslim alamaz, baskı politikaları adalet
mücadelesini engelleyemez, baskı poli-
tikaları hak ve özgürlükler mücadelesini
geriletemez. AKP değil, direnen halkı-
mız kazanacaktır” denildi.  

Çağdaş Hukukçular Derneği de aynı
içerikte açıklama yaparak şu ifadelere yer
verdi: “Silivri 2 No’lu L Tipi Hapishane
idaresi tutukluların sağlık, sohbet ve
yayın takip etme haklarını ellerinden
almakla kalmamış, işkence ve süngerli
odaya atma uygulamalarını da hayata
geçirerek doğrudan suç işlemiştir.
Tutukluların dövülmesi, plastik kelepçe
takılarak saatlerce süngerli odada bekle-
tilmeleri asla kabul edilemezdir.
Tutuklulara saldırı talimatını veren ve fii-
len saldırıyı gerçekleştiren hapishane
görevlileri derhal tespit edilmeli, yargı
önüne çıkarılmalıdır. Silivri 2 No’lu L
Tipi Hapishanesi idaresi hukuka aykırı
uygulamalarına bir an önce son vermeli-
dir. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şubesi olarak, Silivri 2 Nolu L Tipi
Hapishanesi’ndeki uygulamaların ve hak
gasplarının takipçisi olacağımızı kamuo-
yunun bilgisine sunarız”.

Hapishanelerden Meydanlara
Dağlardan Şehirlere

AKP, Halkı Baskı  ve Şiddet İ le 
Teslim Alamaz!

Yürüyüş
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Biz devrimi halkla yapacağız.
Evet, halkın içinde her türlü insan var-
dır, korkağı, cesuru, dincisi, gericisi ve
daha neler neler... Bu bizim halk ger-
çeğimiz. Bir avuç hain ve işbirlikçi dı-
şında, herkesi örgütlemeyi hedefle-
meliyiz. 

Avrupa’daki halkımızın gerçekli-
ğine göre örgütleneceğiz. Biz emek-
çi yoksul halkımıza gitmeliyiz onla-
rı örgütlemeliyiz. Ama Avrupa’da
yozlaşmış, isteksiz, bıkkın, coşku-
suz, inançsız bir kesim de vardır.
Bunlar bize engel olmamalı. Tam
tersine, biz bu kesimi de örgütleye-
ceğiz. İstek yoksa biz istek ve coşku
yaratacağız, bıkkınlarsa biz devrime
inancımızı onlara taşıyacağız, bize gü-
venmelerini sağlayacağız. Nasıl ya-
pacağız? 

Herkesin 
Değişebileceğine 
İnanmalıyız

Kitle çalışmasına başlamadan önce
her şeyin, herkesin değişebileceğine
inanmalıyız. Biz emek harcarsak her-
kesi, her şeyi değiştirebiliriz. Yani her
şey emeğimize bağlı. Bir arkadaşımızı
örgütlerken, “bu tembel, bundan iş çık-

maz”, “ bu zaten hep geç kalıyor”,

“bu fazla düzeniçi düşünüyor” ya da
“Bu fazla yozlaşmış” DEMEMELİ-
YİZ. Bu ruh halinden çıkmalıyız. 

Bu ruh hali bizi sadece karamsar-
laştırır. Bizi ilerletmez, geriletir. Bir
coşku, ruh hali yaratmalıyız. Coşku-
muz çok belirleyicidir. Biz coşkumuzla
insanları saflarımıza çekeriz, her yap-
tığımız işten zevk aldığımızı, ne ka-
dar çok istediğimizi onlara göster-
meliyiz. Bunu göstererek onları etki-
leyip bir güven  ve bir istek yarata-
cağız.

Bizim hedefimiz çözüm odaklı
olmalı. Yani sadece sorunları tartış-
mamalı, biz bir çözüm üretmeliyiz. 

Evet, bir sorun var ama bunun ÇÖ-
ZÜMÜ nedir ve biz bu çözümü han-

gi yöntemle hayata geçirebiliriz? Yani
arkadaşımız her şeyde hep geç kalı-
yorsa, biz onun sadece geç kalması-
nı tartışmayacağız! Biz onun geç kal-
maması için neler yapmamız gerek-
tiğini tartışıp bir çözüm üretip haya-
ta geçireceğiz!

Kitle çalışması yaparken, eylem-
ler, piknikler, konserler, toplantılar, ör-
gütlerken sorunlarla mutlaka karşıla-
şacağız. Karşılaşmamak mümkün de-
ğildir. Ama bizim işimiz bu sorunla-
rı çözmek olmalıdır. 

Bir İşin İçinden 
Çıkamıyorsak, 
Ya Bilgimiz Eksiktir 
Ya Uyguladığımız 
Yöntem Yanlıştır

Biz bir sorunu çözmekte zorlanı-
yorsak ya başka bir yöntem uygula-
yacağız ya da bilgimizi tazeleyece-
ceğiz. Çözümünü üreteceğiz. 

Hala sorunu çözemiyorsak, yön-
temimizi değiştireceğiz. Sorunu çö-
zerken başka bir yöntem uygulaya-
cağız. Deneyeceğiz, denemekten kork-
mamalıyız! Denemekten korktuğumuz
için ileri adım atamayabiliyoruz, bu
çok tehlikelidir. Bu bizi farkında ol-
madan geriletir. Yani yanlış da olsa
doğru da olsa hep ileri adım atmalıyız,
gerilememeliyiz! Denenmemiş bil-
gi, bilgi değildir. Bu düşünceyle ha-
reket etmeliyiz!

Mesela bir arkadaşını Grup Yorum
konserine katılması için ikna etmeli-
sin ama bu ikna sürecin çok olumsuz
sonuçlanıyor ve ikna ettiğin kişi kon-
serlere gelmek istemiyor. Ne yapaca-
ğız o zaman?

“O zaten hiçbir etkinliğe gelmiyor

çünkü çalışıyor veya düzende başka

eğlencelere gidiyor” ya da “dersleri ol-
duğu için katılmıyor” deyip pes mi
edeceğiz? HAYIR, ikna etmeye de-
vam edeceğiz bu gelmemesinin ne-
denleri bizim için engel olmamalı!

Bir Sorun 
Yaşadığımızda 
Önce Kendimize 
Bakacağız

Sorunlarla karşılaştığımızda ne-
denleri hep karşımızdakinde arama-
malıyız. Ben nerede hata yapıyorum
da konserlere katılmasını sağlaya-
mıyorum?

Başka bir yöntem bulacaksın me-
sela sadece kuru kuru ona konseri an-
latarak değil de öncelikle onun dün-
yasına girerek. Yani onunla bir şeyler
yapmamız gerekir. Mesela sinemaya
gidilebilir, farklı bir gezi yapılabilir.
Onunla bu tür etkinlikleri yaparak onu
tanımaya başlıyoruz. 

Evet biz onun gibi düzende yaşa-
mıyoruz, çok farklı bir bakış açımız ola-
bilir. Ama bunlar onun dünyasına gir-
mek için önümüzde bir engel olmamalı.
Bizim de o düzenden geldiğimizi, bir
zamanlar bizim de bakış açımızın,
onun gibi düşüncelerimizin olduğunu
unutmamalıyız. Onun da bizim bakış
açımızı tanımasını sağlamalıyız. 

Bize nasıl o fırsat tanındıysa,
bize nasıl sabırla çözümün düzen-
de olmadığı gösterildiyse, biz de
ona bunları sabırla yapmalıyız!
Herkes o pis düzeni tanıyıp alter-
natifin bizde olduğunu bilmeyi
hak ediyor. Gerçekleri öğrenmeyi
hak ediyor. 

Ama ona düzenin, bencil, çıkarcı
yanını tanıtırken çok dikkatli olma-
lıyız. Evet düzenin pis yanlarını biz
çok iyi biliyoruz ama karşımızdaki
kişi düzende yaşıyor ve dünyası çok
küçük, sadece düzenin ona sunduğu
kadar bilgisi var. Düzende de yaşadığı
için başta sorunlarını görmüyordur ve
biz de sürekli bu sorunları dile geti-
rirsek karşımızdakini bıktırırız ve
bizimle vakit geçirmek istemez. 

Onun tek dünyası olan bu düze-
ni kötüleyip, alternatifini sunmazsak
karşımızdaki kişi boğulur. “Düzen bu

kadar kötü değil, evet bencil yanla-
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Avrupa Dev-Genç Olarak
Kitle Çalışmasının Önemini Unutmamalıyız! 

Kitle Çalışmasına Yoğunlaşmalıyız!



rı var, her şey para üzerine kuruludur

ama başka bir dünya yok ki, herkes bu

düzende yaşıyor” dedirtmemeliyiz
karşımızdakine. Ona alternatifin biz-
de olduğunu, bizi tanıyarak hareket-
lerimizle, davranışlarımızla pratikte
göstermeliyiz. 

Mesela arkadaşlık bağlarımızla,
ona değer vererek, her şeyin bireysel çı-
kara dayalı olmadığını, halk için oldu-
ğunu ona göstermeliyiz. Kolektivizmi
ona pratikte göstermeliyiz. Her yaptı-
ğımız işe herkesi katarak, onu da bütün
işlerimize katarak ona göstermeliyiz. 

Kısa kısa konuşmalar yapmalıyız
o kişiyi boğmadan. Onun düzendeki
alışkanlıklarını yüzüne vurarak değil
de doğruyu kendimiz yaparak ona ör-
nek olmalıyız. Bir süre sonra konser-
lerimize, kamplarımıza eylemlerimi-
ze gelecektir, bunları arayacaktır. Yani
sabırla, emekle onunla ilgilemeliyiz.
Yeni insanlar yaratmalıyız.

Nerede Olursak Olalım, 
Ne Yapıyorsak Yapalım, 
Her İşimizi Bir Komiteyle 
Yapmalıyız

Kitle çalışmasına nereden başla-
malıyız? 

Her işte öncelikle bir komite kur-
malıyız. Nerede olursak olalım, ne ya-
pıyorsak yapalım, her işimizi bir ko-
miteyle yapmalıyız. Komite bizim ör-
gütlenmemizi güçlendirir, tek başına bi-
reysel hiçbir şey yapamazsın. Her şey
kolektif bir şekilde olur, kolektif bir şe-
kilde verimli sonuçlar alabiliriz. “Bir

elin nesi var, iki elin sesi var” atasözü
burada olayı çok iyi ifade ediyor. Tek
başına çözüm üretmek, çalışmak var ya
da kalabalık bir şekilde herkesin öne-
rilerini alarak herkese iş dağılımı ya-
parak çok daha hızlı ve verimli so-
nuçlar almak var. 

Toplantı Yapmalı, 
Program Çıkarmalıyız

Komitemizi kurduktan sonra toplantı
yapmalı ve neler yapacağımızı konuşup
bir program çıkartmalıyız. Mesela bir
konser örgütlüyoruz, komite kurup ne-
den bu konseri yaptığımızı konuşup bir
program çıkarırsak çok daha verimli so-
nuçlar alırız. Bir kişi veya birkaç kişi es-
nafları gezerek ihtiyaçlarımızı karşıla-
mak için çalışma yapabilir. Veya birkaç
kişi farklı şehirlerde bildiriler dağıtıp
masa açabilir vs.

Komitemizi Kurduktan
Sonra Hedefimizi
Belirleyeceğiz

Hedefimiz ırkçılığa karşı konser
yapmak. Yani Avrupa’da var olan ırk-
çılığı anlatmak, ırkçılığın emperya-
lizmin politikası olduğunu anlatmak.
Bu hedefimiz doğrultusunda bir yazı
çıkarıp herkese tek tek konserimizin
amacını anlatmalıyız. Bunu farklı
araçlarla da yapabiliriz. Mesela Grup
Yorum gönüllülerine çağrıda buluna-
rak, farklı şehirlerde masalarımızı
açarak, bildiri dağıtarak, afişimizi asa-
rak vs. 

Her şey yavaş yavaş olur. Evet, biz
hemen her şey olsun istiyoruz. Emek
harcamadan kendiliğinden olsun isti-
yoruz. Ama hiçbir şey kendiliğinden ol-
maz. Biz emek harcamalıyız, çaba sarf
etmeliyiz.

Bazen İşlerimizi 
Yapmaktan Kaçıyoruz, 
Yapmak İstemiyoruz. 
NEDEN? 

Tembel olduğumuz için mi? Evet
belki tembellik de olabilir ama tem-
belliğin de bir NEDENİ vardır. Yani sa-
dece tembellikle açıklanamaz bu. Bir

istek, bir coşku, bir heyecan, BİR İD-
DİA EKSİKLİĞİ VAR! 

Evet, biz her yaptığımız işte İKTİ-
DAR İDDİASIYLA hareket etmeliyiz.
Her küçük, büyük işte devrime hizmet
ettiğimizi unutmamalıyız. 

Biz bu iddiayla hareket edersek her
yaptığımız işten zevk alırız, her yap-
tığımız işi yapmak İSTERİZ. Bir bık-
kınlık olmaz. 

Öncelikle her yaptığımız işte dü-
şünmeliyiz. “Yaptığım iş devrime mi

düzene mi hizmet ediyor?” Düzene hiz-
met ediyorsak kendimizi eleştirmeyi
bilmeliyiz. “Ben ne yapıyorum” di-
yebilmeliyiz! Devrime hizmet edi-
yorsak coşkumuza coşku katmalıyız,
isteğimize istek katmalıyız. Çünkü
bizim o yaptığımız iş, -büyük, küçük
hiç fark etmez- bizi devrime bir adım
daha yaklaştırıyordur. Hep bu düşün-
ce olmalıdır aklımızda. 

Sonuç olarak; kitle çalışmasını ha-
yata geçirmek için EMEK harcamalı-
yız! “Bu olmaz, şu olmaz”lardan çık-
malıyız! Bir coşku, bir ruh hali yarat-
malıyız. 

Her işe başlamadan önce komite-
lerimizi kurmalı, toplantı yapmalı,
program çıkarmalıyız. Sürekli eğitim
yapmalıyız. Çıkardığımız programda
bir hedef belirlemeli ve bu hedefi fark-
lı yöntem ve araçlarla herkese, tek tek
anlatmalıyız. Örneğin ırkçılığa karşı
konserlerimizi anlatıp, konserimize,
hedeflediğimiz 20 bin kişiye ulaş-
malıyız!  

EMEK HARCAYARAK, 
VERİMLİ SONUÇLAR 
ALIRIZ!
SORUNLARA TAKILIP 
KALMAYACAĞIZ, 
ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ!

Londra’nın Edmonton ve Wood Green mahallelerinde,
her cumartesi olduğu gibi 14.00 – 16.00 arası açılan stand-
larda halkla sohbet edildi.  Genel gündem anlatıldı. Bur-
sa’dan öğrenci olarak Londra’da bulunduğunu belirten
genç bir kız  “bu kadar yabancının arasında elinde Yü-
rüyüş dergisiyle bir Türkiyeli’yi görmek çok güzel” di-
yerek  bir dergi alıp ayrıldı.

Edmonton standında 7 ve Wood Green Standında 9 Yü-
rüyüş dergisi halklarımıza ulaştırıldı.

Paris:
Fransa’nın Paris şehrinde 21 Ağustos 2015 günü saat

14.00’da Yürüyüş dergisi dağıtımcıları toplu dergi satı-
şına çıktılar.

Paris’in La Courneuve- Stalingrad hattında dergi
dağıtan Yürüyüş dergisi dağıtımcıları saat 14.00’ten
18.00’e kadar yaptıkları dağıtımla 10 Yürüyüş dergisini
esnaflara ulaştırdı.

Dergimizi Yeni İnsanlara Ulaştırmaya Devam Ediyoruz!
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4. Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek Konseri’ne
İlişkin Duyuru

4. Büyük Avrupa Konser 14
Kasım 2015`de Oberhausen
Arena`da yapılacaktır.

1. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek konseri: 2 Haziran 2012 –
Düssseldorf. Konsere 12.500 kişi
katıldı.

2. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek konseri: 8 Haziran 2013 –
Oberhausen Arena. Konsere
14.000 kişi katıldı.

3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek konseri: 28 Haziran 2014 -
Oberhausen Arena. Konsere
15.000 kişi katıldı.

4. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek konseri: 14 Kasım 2015`de
yine Oberhausen Arena’da
yapılacak.

HEDEFİMİZ BU KEZ 20 Bin!
4. Büyük Avrupa Konserine İlişkin
Duyuru

Tüm halkımız bu büyük konsere,
Irkçılığa karşı bu büyük isyana,
Dostluğun, paylaşmanın,
coşkunun bu büyük buluşmasına
davetlidir.

Grup Yorum 
Gönüllüleri Komitesi

23 Ağustos 2015

Grup Yorum 4. Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek  konser çalışmaları
Avrupa’nın bir çok şehrinde başladı.

Stuttgart:
Grup Yorum Gönüllüleri 23 Ağus-

tos günü Stuttgart Halk Kültür Evi’nde
buluşarak hazırlık çalışmalarına başladı.

Konser çalışmalarından önce şehi-
dimiz Günay Özarslan ve tüm dünya
devrim şehitleri için bir anma gerçek-
leştirildi.

Anmanın ardından gönüllülerle
konser çalışmasına geçildi. Stuttgart
Grup Yorum Gönüllüleri konsere gö-
türecekleri otobüs sayısını  bu yıl
20’ye çıkaracakları sözünü verdiler.

Mannheim: 
Mannheim’da 23 Ağustos’ta, düzen-

lenen piknikte konser çalışması üzerine
konuşuldu, programlar çıkarıldı. Ayrıca
göçmen katliamları ve örgütlenme üze-
rine tartışmalar yapıldı.

Belçika:
Belçika’nın Liege şehrinde yapılan, 50

kişinin katıldığı toplantıda beraberce ye-
mekler yendi, çaylar içildi. Daha sonra-
sında Grup Yorum konseri için yapıla-
bilecekler konuşuldu. Komiteler kuruldu
ve 20000 kişilik konsere Belçika’dan da
BİN KİŞİ KATILACAĞIZ hedefi ko-
nuldu. 

Londra:
Londra’da istikrarlı bir şekilde her

hafta devam eden halk toplantıları bu
hafta da yapıldı. Toplantıda bu hafta
Günay Özarslan’ın anması da yapıldı.
23 Ağustos günü, Anadolu Halk Kül-
tür Merkezi’nde yapılan toplantının
bu haftaki konusu 14 Kasım Grup Yo-
rum Almanya konseri idi. Avrupa’da 20
binleri, 50 binleri ve yüz binleri  top-
lamak   hayal değil gerçekleştirebile-
ceğimiz bir çalışmadır denildi. Örgüt-
lü mücadelenin sanat cephesindeki gü-
cünü göreceğiz ve göstereceğiz hep bir-
likte. Binlerle başlayıp Avrupa’da mil-
yonları örgütleyeceğiz” denildi. 

24 kişinin katıldığı halk toplantısı gö-
rev bölüşümü yapıldı, komiteler oluştu.
Binlerle buluşup Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek olma heyecanıyla,  çalışma-

ya başlamanın coşkusuyla toplantı sona
erdi.

Hollanda:
3 Ağustos Pazar günü saat 14.00’da

Grup Yorum Gönüllüleri Amsterdam
Hollanda Anadolu Gençlik Derne-
ği’nde toplandı. İlk gönüllüler toplan-
tısında çalışmaların nasıl yürütüleceğine
dair konuşuldu.

Daha önceki yapılan Irkçılığa Kar-
şı Tek Ses Tek Yürek konserlerinin ça-
lışmaları değerlendirildi ve deneyimler
paylaşıldı. 

Daha sonra tüm gönüllülere, siz bu
konser için neler yapabilirsiniz ve siz-
lerin önerileriniz nelerdir diye soruldu.
Tüm öneriler not edildi. Ardından gö-
nüllüler ile birlikte 30 Ağustos Pazar
günü saat 14.00’da bir toplantı daha
yapma kararı alındı.

Fransa:
Fransa’nın Marsilya kentinde bir ara-

ya gelen Grup Yorum Gönüllüleri büyük
konser için kararlar aldılar. Geçen yılki
konserde tek tek katılımların yaşandığı bü-
yük konsere, bu yıl 2 otobüs ile katılma
kararı aldı bu toplantıda Grup Yorum Gö-
nüllüleri. Marsilya’ya bağlı çevre böl-
gelerde yürütülecek çalışmaların da ko-
nuşulup karara bağlandığı toplantıda
Grup Yorum Gönüllüleri konser çalış-
malarına daha çok insanı katma hedefi de
koydu önüne.   

***
Pasaport ve Seyahat 
Hakkımı Geri İstiyorum!

Evin Timtik Avusturya makamların-
ca seyahat ve pasaport hakkının elinden
alınmasını protesto etmek için Viya-
na’da eyleme başladı. 5. gününde olan ey-
leme birçok milliyetten insan da destek
sunuyor. Göçmenlerin sorunları her yer-
de aynı çünkü. Haksızlığın, adaletsizliğin
dili aynı.

5 gün boyunca binlerce bildiri halka
ulaştırıldı. İnsanlara destek çağrıları ya-
pıldı. Stantta halka bilgi verilmeye devam
ediliyor.

4. KEZ  “IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES” OLACAĞIZ!

Daha Güçlü Olacağız! 
Sonuç Almak İçin  
Daha Fazla Emek!

Av�ru�pa’da



“Sürekli kendini sorgulamalı ve yanlışlarının, zaaflarının üze-
rine gitmelisin. Sürekli okuyup kendini geliştirmelisin. Ve düş-
mana karşı kinini sürekli canlı tutmalısın.”

Filiz Ünal

7 Eylül - 13 Eylül

Filiz ÜNAL,
Yener TÜRKER:

Tokat, Niksar-Reşadiye ara-
sında, 9 Eylül 1998’de oligarşinin
askeri güçleriyle girdikleri çatış-
mada şehit düştüler. Çatışmada
Filiz Ünal vurulup şehit düşerken,
Yener Türker’den çatışma sonrası

haber alınamadı. Araştırmalar sonucunda oligarşinin katliamcı-
ları tarafından vurulduğu veya Kelkit Irmağı’nda boğulduğu
sonucuna varıldı. Filiz, 1974’te, Tokat’ın Turhal ilçesi Çerçi
köyünde doğdu. Türk milliyetindendir. 1997 Haziran’ında
Tokat   dağlarında silah kuşandı. Yener, 1980 Ordu Mesudiye
doğumludur. Gerillaya 10 Haziran 1998’de katıldı.

Filiz Ünal

Uğur BÜLBÜL:
1 Şubat 1976’da Kastamonu-İnebolu’da

doğdu.  1996’da hapishanelerde süren ölüm
orucu sırasında devrimcilerle tanıştı ve mücade-
leye katıldı. Faşizm, sadece bir pankart astığı
için onu gözaltına alıp işkenceden geçirdi. 19
Aralık katliamı sırasında Bartın
Hapishanesi’ndeydi. Yaralandı. Sincan F Tipi

Hapishanesine sevk edildi. Tecriti, işkenceleri yaşadı. Öfke
dağlar olmuştu Uğur’un yüreğinde. Kendini feda etmeye,
ölüm  orucuna gönüllü olarak karar vermişti. 10 Eylül 2001’de
İstanbul Gümüşsuyu’nda işkenceci katliamcı çevik kuvvete
karşı gerçekleştirdiği feda eyleminde şehit düştü.

Uğur Bülbül

Yılmaz GÜNEY:
“Faşizm hangi ülkede olursa olsun, sade-

ce o ülkenin işçisine ve halkına değil, tüm
dünya işçilerine ve halkına karşıdır.” 

1 Nisan 1937’de Adana Yenice Köyü’nde
doğdu. 1971’de Mahir Çayan ve arkadaşlarını
evinde sakladığı için, 7 yıl hapis cezasına
çarptırıldı. 47 yıllık yaşamının 12 yılını hapis-

hanelerde, 3,5 yılını da yurtdışında sürgünde geçirdi.
Devrimci sanatçılığın ülkemizdeki ilk örneklerindendi. 9
Eylül 1984’te Yılmaz GÜNEY aramızdan ayrıldı.

Yılmaz Güney

Hamide ÖZTÜRK:
1970 Antakya doğumludur. Arap Alevisi bir

ailenin çocuğudur. 1990’da mücadeleye katıldı.
11 kez gözaltına alındı. Bu sürede, işkenceler-
den geçirildi. Abisini, yakınlarını şehit verdi.
Daha büyük bir hırsla sarıldı  mücadeleye.
Akdeniz çapında görevler üstlendi. 1996’da
İstanbul’da tutuklandı. ‘96 Ölüm Orucu’nda 3.

Ekip’te yer aldı. 19 Aralık 2000’de, 6 kadın tutsağın diri diri
yakıldığı Bayrampaşa C-1 koğuşundaydı. Bakırköy Kadın ve
Çocuk Tutukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekipleri’nde ölüm orucu-
na başlayan Hamide Öztürk, 10 Eylül 2002’de şehit düştü.

Hamide Öztürk

Vedat İNAN:
11 Eylül

1994’te Dersim
Mazgirt’e bağlı
D a r ı k e n t
Beldes i ’nde ,
Kürt milliyetçi-
leri tarafından

öldürüldü. Mücadele okuru
bir öğretmendi.

Vedat İnan

İbrahim ÇUHADAR:
İbrahim Çuhadar 16 Ağustos 1973

Ankara, Altındağ doğumludur. Aslen,
Çorum’un, Alaca, Tutluca Köyü’nden, yok-
sul bir ailenin çocuğudur. İbrahim Çuhadar
ortaokul yaşlarından itibaren damgacılık,
kaşe, tabela, prinç levha, mobilyacılık, bak-
kal çıraklığı yaptı. 90’lı yıllardan itibaren

inşaatlarda çalıştı. 1993 yılında inşaatta çalışırken devrimci-
lerle tanıştı. İlk örgütlülüğü Devrimci İşçi Hareketi içinde
oldu. 1994 yılında illegal mücadele içinde yer aldı. 28 Eylül
1994 yılında tutsak düştü. Ankara Ulucanlar ve Çankırı E
Tipi Hapishanesi’nde, 19 Aralık Katliamı’na kadar toplam
10 yıl tutsak kaldı. Katliam saldırısından sonra sevk edildiği
Sincan F Tipi Hapisnanesi’nden, 2004 yılında tahliye oldu.
Tahliye olduktan sonra 2009 yılına kadar çeşitli alanlarda
çalıştı. 20 Temmuz 2012’de Hasan Selim Gönen’i katleden
polislerin bulunduğu 75. Yıl Sultangazi Polis Karakolu’na,
11 Eylül 2012 tarihinde FEDA EYLEMİ gerçekleştire-
rek şehit düştü.

İbrahim Çuhadar

Yener Türker

Gülay KAVAK:
l972 Zonguldak, Ulus-Kirazcık Köyü

doğumludur. 1990’da bir Dev-Genç’li ola-
rak mücadeleye katıldı. Gençliğin yönetici
kadrolarından olan eşi Erol Yalçın, evlilikle-
rinin üzerinden iki ay geçmeden katledildi.

Gülay, hiç tereddüte düşmeden mücade-
lesini sürdürdü. 1994’te tutsak düştü. 1996

Ölüm Orucu’nda ikinci ekipte yer aldı. 2000’deki hücre
saldırısında da Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm
Orucu Ekibi’ndeydi. 19-22 Aralık Katliamı’ndan sonra
Şişli Etfal Hastanesi’nde zorla müdahaleye maruz kaldı.
Bir süre sonra katliamcılar onu tahliye ettiğinde, tahliye
rüşvetini reddetti. İhanete meydan okuyarak kahramanlı-
ğın yolunu seçti ve 7 Eylül 2001’de Armutlu direniş
mahallesinde ölümsüzleşti.

Gülay Kavak

Zeynep Esra
BOLAYIR:

İYÖ-DER
ü y e s i y d i .
Mücade lede
henüz çok
yeni olduğu
bir süreçte, 8

Eylül 1990’da Bursa’da
geçirdiği bir trafik kazası
sonucu aramızdan ayrıldı.

Zeynep Esra Bolayır



Seher ŞAHİN:
İstanbul Mimar Sinan
Üniversitesi’nde reh-
berlik ve dayanışma
çalışmalarına karşı
gerçekleştirilen polis
saldırısında, polisler
tarafından üniversite-

nin üçüncü katından aşağı atıldı. Beş
gün komada kaldıktan sonra 8 Eylül
1991’de şehit düştü.

Seher Şahin

Mao ZEDUNG:
“Yol ne kadar uzun olursa olsun ilk

adım atılmalıdır.”
20. yüzyıla damgasını vuran devrimci

önderlerdendir. En büyük eseri Çin
Devrimi’yle sadece Çin halkını kurtar-
makla kalmamış; halk savaşının teori ve
pratiğini miras bırakarak tüm sömürge

halkların kurtuluş yolunu aydınlatmıştır. 9 Eylül
1976’da ölümsüzleşen Mao, ezilen halkların kurtuluş
savaşlarında yaşamaya devam ediyor.

Mao Zedung

Agostinho NETO:
“Umut biziz, kendimiz!”
Angola Halk Kurtuluş Hareketi MPLA’nın

önderlerinden biriydi. Şair, tıp doktoru ve kur-
tuluştan sonra Angola Halk Cumhuriyeti’nin
ilk devlet başkanı olan Agostinho Neto, 17
Eylül 1922’de Angola’nın başkenti
Launda’nın Bengo köyünde doğdu. 10 Eylül

1979’da Moskova’da öldü.

Agostinho Neto

Salvador ALLENDE:
“...Toplumsal devinim, bir yönetici yok edi-

lince yok olmaz. Yavaşlatılır, uzatılır ama durdu-
rulamaz.”

1908’de doğdu. 1937’de Sosyalist Parti’den
milletvekili seçildi. 1970’te Halk Cephesi
(Unitad Popular) adına katıldığı başkanlık
seçimlerini kazandı. 11 Eylül 1973’te Şili’de

yapılan faşist darbeye karşı silah elde direnerek şehit düştü.

Salvador Allende

Ho Chi Minh:
“(...) Hayır. Ülkemizi kaybetmekten ve

köleleşmektense, her şeyimizi feda ederiz.
En ağır yoksulluğa ve en büyük acılara kat-
lanmak zorunda kalsak da her fedakarlığı
yapmaya hazırız. Zafer kesinlikle bizim ola-
cak.” 

3 Eylül 1969 Vietnam bağımsızlık hare-
ketinin önderi ve Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin
ilk başkanı olan Ho Chi Minh, dünya halklarının “Ho
Amca”sıydı. Bu sıfatı, Vietnam devrimindeki teorik, pra-
tik önderliğiyle, halkını kurtuluşa ulaştıran kurmaylığıyla
kazandı. 1925’te yaktığı kurtuluş ateşi, Amerikan emper-
yalistleri Vietnam’dan kovuluncaya kadar sönmedi.
Giap’ın sözleriyle “Gücünü proletarya  enternasyonaliz-
mine ve sosyalizmine sıkı sıkıya bağlılıktan, halkına duy-
duğu sınırsız sevgiden,  kahramanlık ve yurtseverlik gele-
neğinden alıyordu... M-L ışığında en yüksek düzeye ula-
şan çağımızın sosyalist devriminin getirdiği ahlaki ilkeler
Ho Amca’da somutlaşmıştır...” 3 Eylül 1969’da aramızdan
ayrıldığında, eşsiz bir direniş destanını ve parlak bir zaferi
dünya halklarına miras bıraktı.

Ho Chi Minh

Julius FUÇİK:
“Kahraman, kritik zamanda insanlı-

ğın yararına olanı yapandır.” 
Çekoslovakya Komünist Partisi

önderlerindendi. Örgütlü ve örgütçü bir
aydındı. Almanya’nın Çekoslovakya’yı
işgal etmesi üzerine zaman kaybetmeksi-

zin illegal çalışmalara başlayan Fucik, Çekoslovak
Komünist Yeraltı Hareketi’nin liderlerinden biri oldu.
1942’de Prag’ta tutuklandı. Bu dönemde
“Darağacından Notlar” adlı kitabını yazdı. 8 Eylül
1943’te Naziler tarafından tutuklanarak idam edildi.

Julius Fuçik

M e h m e t
SOYLU:

12 Eylül
1 9 7 9 ’ d a
Kars Yeni
Mahalle’de
f a ş i s t l e r
tarafından

katledildi.

Mehmet Soylu

Yüksel
KAŞIKÇI:

12 Eylül
1979’ da İstanbul
Okmeydanı’nda
faşistlerle girdiği
çatışmada şehit
düştü.  DEV-

GENÇ’liydi.

Yüksel Kaşıkçı

7 Eylül 1991’de
Hollanda’da
faşistler tarafın-
dan katledildi.

Dursun Işık

TAYAD’lı Babamızı Kaybettik!
Gazimiz Hüseyin Muharrem Gündüz’ün babası, 

TAYAD’lı Enver Gündüz vefat etti.
Tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

TAYAD'lı Aileler - 25 Ağustos 2015

Hatice Alankuş’un Şehitliğine 
İlişkin Düzeltmedir

Devrim şehidi Hatice Alankuş’un tahliye olmadan, tutsak
iken hastanede şehit düştüğünü öğrendik. Şehidimizin ailesinin
verdiği bilgiye dayanarak düzeltiyor,  tekrar saygı ve bağlılıkla
anıyoruz. Şehitlerimizi mücadelemizde yaşatmaya devam
ediyoruz.

Hatice ALANKUŞ
Şehit Düştüğü Tarih: 24 Temmuz 1973
Şehit Düştüğü Yer: İstanbul
Doğduğu Tarih - Yer: 1946 - İstanbul 

1946 İstanbul doğumludur. Mimardır.
1960’ların ikinci yarısında gelişen devrim
mücadelesinde yerini aldı. THKP-C taraftarıydı.

12 Mart cuntasının ardından da düşüncelerini, yoldaşlarını
cüretle savunmaya devam etti. Faşizmin vur emirleriyle aradığı
devrimci önderlerin gizlenmesi için cüret ve fedakârlıklarla
görev üstlendi. 14 Şubat 1972'de gözaltına alındı, işkencelerden
geçirilerek 15 Mart'ta tutuklandı. Bayrampaşa Hapishanesi’nde
tutuldu. Poliste gördüğü işkencelerden sonra hapishanede teda-
visi engellendi. Hapishaneden hastaneye götürüldükten kısa
süre sonra şehit düştü.



Dergimizin 31 ve 32. sayısındaki aile ilişkilerimizle ilgi-
li yazıları okurken, İYÖ-DER şehidimiz Seher ŞAHİN’in
örgütlenme ve devrimcileşirken ailesini de dönüştürme
çabası geldi gözümün önüne. Ailemizi dönüştürmek için
gerekli olan ısrarcılığı, emekçiliği somutlamak için “Seher
Yeli kızımız’ı” yazmaya karar verdim.

Seher’le ilk tanışmamız dergimizin irtibat bürosunda
olmuştu. Mimar Sinan Üniversitesi Moda Bölümü’nde oku-
duğunu öğrenmiştik. Entelektüellere benzeyen dış görünü-
mü ve okuduğu bölümü birleştirince önyargımız hemen
oluşuvermişti. Moda bölümünden de devrimci çıkarmıymış
diye düşünmüştük. O zamanki kafa yapımızla ve değerlen-
dirmemizle çok da umutlu değildik.

Ama önümüzdeki günler bizim yanlış düşündüğümüzü
pratikte gösterdi. Seher her akşam irtibat büromuza gelme-
ye başladı. Kısa sürede DEV-GENÇ’i sahiplenmiş, bir
DEV-GENÇ’li olarak faaliyet yürütmeye başlamıştı. En
çalışkan, en coşkulu yoldaşlarımızdan biriydi. Yüzünden
hiç eksik olmayan gülümsemesiyle güven ve moral kayna-
ğıydı.

Onu boş otururken görmek mümkün olmazdı. Hemen
bir grup çalışması oluşturur, DEV-GENÇ’in faaliyetlerine,
politikalarına ilişkin bir tartışmayı başlatırdı. Büroda yapıl-
ması gereken temizlik, yemek vb. bütün işlerde en önde
gönüllü olurdu. Yapacak hiçbir işi yoksa büroya yeni gelmiş
bir sempatizanımızla konuşmaya dalardı. Karşısındakini
anlamaya çalışır, sahiplenmesi, coşkusu ve sıcaklığıyla
kişiyi etkiler, bize bağlanmasını sağlardı. İyi bir örgütleyi-
ciydi Seher. Bu işi doğallığında, mütevazice yapardı.

Onun en önemli özelliği örgütüne ve yoldaşlarına karşı
açıklığıydı. Sorunlarını, kafasına takılan sorularını yoldaş-
larıyla paylaşır, açmaya çalışırdı. Aile sorunu mücadelesi-
nin önündeki en önemli engeldi. Bu sorunu da örgütüyle,
yoldaşlarıyla konuşarak onların düşüncelerini, önerilerini
alarak çözmeye çalışıyordu. Babası eski bir Aydınlıkçı’ydı.
Bu nedenle devrimci olmasına, özelliklede DEV-GENÇ’li
olmasına şiddetle karşı çıkıyordu. Memlekete her gidişi tar-
tışmalar, kavgalar, Seher’in yediği dayaklarla sonuçlanıyor-
du. Her seferinde ailesi eve kilitleyerek İstanbul’a dönme-
sini engellemeye çalışıyordu.

İnatçıydı Seher, ailesini dönüştürme konusunda örnekti
hepimize. Devrimci kimliğini saklamayı ya da kolayına
kaçıp ailesiyle ilişkisini kesmeyi seçmedi. Olanak bulduğu
sürece ideolojik çizgimizi anlatmaya çalıştı. Hiçbir zaman
ideolojik çizgimizden taviz vermeden, duygusallığa kapıl-
madan etkilemeye çalıştı ailesini.

“Şimdi hiçbir şey yapmasa da, babamın, Aydınlık’ın
düşüncelerini taşımasını, savunmasını kabullenmiyorum.”
diyordu. Yaşadıklarını, tartışmalarını paylaşıyor, ailesini

dönüştürmek için verdiği mücadeleyi bir eğitim aracına
dönüştürüyordu.

Çok yönlü bir savaş vermek zorundaydı ailesine karşı.
Hem mücadelede net ve kararlı olduğunu kabullendirmek,
hem de babasını ikna etmek zorundaydı. Babası “benim
büyüttüğüm bacak kadar kızım bana akıl mı verecek” diye-
rek anlattıklarını dinlemek istemiyordu. Düşüncelerini
kabullenmemek için ayak diriyordu.

Seher çok kısa sürede gelişmiş, bu gelişmesi aile mecli-
sine de yansımıştı. Onun kararlılığı, düşüncelerini tutarlı bir
şekilde savunması ailesini etkilemişti. “Babam benimle
daha farklı konuşuyor. Beni dinliyor. Aydınlık ideolojisinin
birçok yanlışı olduğunu kabul ettiğini söylüyor.” sözleriyle
paylaşıyordu mutluluğunu yoldaşlarıyla. Babası Aydınlık
düşüncelerinin yanlışlığını kabul etmişti artık. Ama koruma
içgüdüsüyle mücadeleden koparmaya çalışması da devam
ediyordu.

Seher 1991 yazında çalışmalarımız için gerekli para ve
malzemeleri sağlamak için memleketine gitmişti.  İki gün
içinde geri dönecekti. Gelirim dediği günde gelmediği, ver-
diği sözü tutamadığı olmamıştı hiçbir zaman. Bu yüzden
gelmeyince kaygılanmaya başladık. Yine ailesi eve mi kilit-
ledi? Yolda başına bir şey mi geldi diye düşünüyorduk. Bir
gün daha gelmeyince telefonla arayıp sormaya karar verdik.

Telefona annesi çıkmıştı. Seher’i soran yoldaşımıza
“Seher öldü” cevabını vermişti. Sesi üzüntülü ve inandırıcı
olduğu için yoldaşımız da inanmıştı. Öldü sözüne inanma-
mızın nedeni de Seher’e olan güvenimizdi. Ölümden başka
hiçbir engel onu durduramazdı. Engelleri aşar gelirdi her
seferinde.

Telefonu alır almaz bir heyet oluşturup cenazesine katıl-
maya karar verdik. Çapa Tıp Fakültesi’nde buluşup yola
çıkacaktık. Yola çıkmak üzereyken Seher’in gülümseyerek
bize doğru geldiğini gördük. Şaşkınlıktan ne yapacağımızı
bilemiyorduk. Seher’e sarılıp özlem gideriyor “sen ölmedin
mi, biz senin cenazene gidiyorduk” diye soruyorduk.

Sakinleştikten sonra bizlere başından geçenleri anlatma-
ya başladı. Ailesi her zamanki gibi tartışmalarından sonra
“yaptıklarınız doğru ama içeri düşeceksiniz, polisler seni
öldürecekler, biz buna dayanamayız” diyerek kendisini eve
kilitlemiş, parasını ve kimliğini de aldıkları için hemen
kaçamamıştı. Bulduğu ilk fırsatta evin penceresinden atla-
yarak kaçmıştı. Annesinin ağlayarak “Seher öldü” demesi
bu yüzdendi.

Seher kısacık devrimci yaşantısında harcadığı emekle
ailesini etkilemeyi, bir ölçüde de olsa değiştirmeyi başar-
mıştı. Harcadığı emek, Seher şehit düştükten sonra da olsa
meyvelerini vermişti.

Seher’in babası katliamı lanetleyen eylemlerde, gösteri-
lerde bizimle birlikteydi. DEV-GENÇ’lilere “siz Seher’in
arkadaşısınız, hepiniz benim oğlum, kızımsınız” diyordu.
Seher’in kanının yerde kalmayacağına inandığını, işkenceci
katillerden hesap sorulacağını haykırıyordu.

Seher’in şehit düşmesinin her yıldönümünde yaptığımız
anmalarda, gecelerde ailesi en önde yer alıyor, emekle,
sabırla, ısrarla en olumsuz ailenin bile dönüşebileceğini,
devrimcileşebileceğini gösteriyorlar bizlere.

Anıları Mirasımız

Bir yoldaşı anlatıyor; 

“Seher’in Devrimcileşmesi ve
Dönüştürmedeki Israrı Örnekti”
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