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Kanlı Pazar
2 kişi katledildi, 200 yaralı

Çorum Katliamı -1980
57 kişi katledildi

Roboski Katliamı - 2011
34 kişi katledildi

Sivas Katliamı - 1993
35 kişi katledildi

Gazi Katliamı - 1995
12 kişi katledildi

19 Aralık 2001
28 kişi katledildi

1 Mayıs Katliamı- 1977
34 kişi katledildi, 136 kişi yaralı

Maraş Katliamı - 1978
111 kişi katledildi.

ANKARA'NIN GÖBEĞİNDE
99 KEZ KATLEDİLDİK!

99 KEZ MİSLİYLE 
HESABINI SORACAĞIZ!

KATLEDEN EMPERYALİZM
VE İŞBİRLİKÇİ
OLİGARŞİNİN

FAŞİST DEVLETİDİR!

KİTLE KATLİAMLARI BİR 
DEVLET POLİTİKASIDIR!

KATLEDEN DEVLET!
KATLEDİLEN HALKTIR!
KATİLLERİ İSTİYORUZ!

ADALET İSTİYORUZ!

BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK 
BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!

16 Mart Katliamı -1978
7 öğrenci katledildi

Dersim Katliamı 1937-1938
90 bine yakın insan katledildi



İ ç i n d e k i l e r

Asıl Terörist
100 insanımızı katleden

AKP’dir!

4 İstiyoruz Yapacağız: Kan akıtarak
halkı teslim alamayacaksınız!
Döktüğünüz halkımızın
kanında sizi boğacağız! -3-

23 Kürdistan’da
Tek Yol Devrim:
Kürt halkının haklı sorusu;
“kiminle, neden barışacağız?” 

26 Sol’un Köşe Taşları: Sol,

enternasyonalizm adı altında

ülkede mücadeleyi terk etti! 

30 10 Soruda: Kitle katliamları

32 Röportaj: “Halka gitmek,

halktan öğrenmek;
bizim köşe taşımız olacak”

34 Halkın Mühendis Mimarları:
Bilim ve teknolojiyle halkı
kandırmanın yeni adı: 4.5 G

35 Röportaj:
Umudumuz halkın adaletidir!

37 Devrimci İşçi Hareketi:
100 insanımızın
cansız bedenleri yerdeyken,
DİSK yöneticilerinin
aklına ilk gelen, direnen bir
işçinin direnişini kırmaktır!

38 Röportaj: “DİSK yöneticileri,

sınıf mücadelesi diye
bir amaçları olmadığı gibi
direnen işçilere de
linç saldırı düzenliyor”

39 Sömürücü taşeron firmaların

arkasında AKP varsa, işçilerin
yanında da devrimciler vardır!

40 Hasan Ferit Gedik için adalet

istemeye devam edeceğiz!

42 Bu kanlı tarihin sahiplerinden

hesap soracağız!

45 Röportaj: “Kapitalizm dünya

ölçüsünde, emperyalizm dünya
ölçüsünde ve bizim vermemiz
gereken mücadele de, bu
taraftan yapabileceğimiz de
dünya ölçüsünde olmalı!”

48 Çift kelepçe işkencesi suçtur!

50 AKP’nin saldırılarına,

daha çok örgütlenerek,
mücadele ederek
cevap vereceğiz!

51 Polis ahlaksızlık yapar!

Yargı temizler!

Düzen mafya düzenidir!

52 Avrupa’da Yürüyüş: Ankara

katliamını bulunduğumuz
her yerde protesto edelim!

55 Avrupa’daki Biz: Kitleleri

sadece konsere değil,
bütün faaliyetlerimize
katmayı hedeflemeliyiz!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...

8 Biz Diyoruz ki: Dünya üzerindeki
en büyük terörist;
Amerikan emperyalizmi ve
işbirlikçi faşist iktidarlarıdır!

9 Halk Cephesi: Halkımızın kanını
dökerek ömrünüzü
uzatamayacaksınız!

12 Her saldırınıza
direnişle karşılık vereceğiz!

17 Ülkemizde Gençlik: Gençlik,
halkın yaşadığı sorunlardan
kopuk değildir!

18 Liseliyiz Biz: Parasız eğitim,
sınavsız gelecek hakkımız için,
Berkin’in katillerinin
cezalandırılması için
6 Kasım’da boykota!

19 6 Kasım’da Dev-Genç ile

boykota!

21 Halkların Katili Amerika:
Volkswagen skandalıyla açığa
çıkan, emperyalist Alman
ekonomisinin çıplak yüzüdür!



“Böl-parçala-yönet” yüzyıllardır
egemenlerin halkları yönetmek, kendi
iktidarları altında tutmak için uygu-
ladıkları vazgeçilmez bir politikadır. 

Mezhep, milliyet, aşiret, din vb.
ayrımlarını iyi kullanan emperya-
listler, çoğunlukla istedikleri sonucu
almayı başarmışlardır. 

1990’ların başında sosyalist sis-
temin dağılmasının ardından yaşa-
nanlar öğreticidir. Yaşanan karşı-
devrimlerin ardından, eski sosyalist
ülkeleri kendi sistemlerine kolayca
dahil etmek için emperyalistlerin te-
mel politikası, bu ülkelerin “ulusal”
ve “etnik” yapısını kullanıp bölüp-
parçalamaktı. Emperyalizm bu ül-
kelerde açıkça milliyetçiliği körükledi.
Böylece SSCB’nin dağılması sonrası
“ulusal” farklılıklar temelinde 15
yeni devlet ortaya çıktı. Yugoslav-
ya’da yine “etnik” temele dayalı 7
devlet, Çekoslavakya’dan da 2 devlet
doğdu. Yani 3 ilerici, sosyalist ülkeden
24 “kapitalist” devlet yarattı emper-
yalizm. 

“Çok uluslu” olan ve sosyalist
sistem altında birarada yaşayan halk-
lar birbirine düşman edildi, birbirine
kırdırıldı. Bunu yapan emperyalizmdi. 

Yaşananlar, eski sosyalist ülkelerle
sınırlı değildir. Son yıllar bunun ben-
zeri ve çarpıcı örnekleriyle doludur. 

Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Af-
rika’da, Asya’da, L. Amerika’da halk-
lar üzerinde egemenliğini pekiştir-
meye çalışan başta Amerikan em-
peryalizmi olmak üzere emperyalistler
dünya üzerinde adeta çatışmasız, sa-
vaşsız yer bırakmadılar. 

Irak’ta Şii, Sünni ve Kürt ayrı-
mı… Afganistan’da Özbekler, Türk-
menler, Beluciler, Peştunlar arasındaki
çelişkiler... Lübnan’da Müslüman-
Hıristiyan çatışması… İran’da Farslar,
Araplar, Azeriler, Kürtler, Beluciler
arasındaki çelişkiler… Afrika’da aşi-
retler arası çatışma ve kanlı katliamlar;
Sudan, Ruanda, Gine, Fildişi Sahili,

Moritanya, Madagaskar, Nijer, Mali,
Kongo, Uganda, Gine Bissau, Eti-
yopya, Somali, Kenya vd.  örnekler.
Balkanlar’da Sırp, Hırvat, Boşnak,
Arnavut halkları birbirine boğazlatıldı. 

Libya ve Suriye ise çok yakın
örneklerdir. Emperyalistler bu ülke-
lerde ulusal, etnik, dini ayrılıkları
körüklüyorlar. 

Müslüman ve Hıristiyanlar bir-
birlerine düşman edilmekte ve bu
düşmanlık emperyalist ülkelerin açık-
lamalarında “Haçlı Seferleri” söy-
lemleriyle meşrulaştırılıp daha da
derinleştirilmektedir. 

Emperyalist politika çok basit ve
kabadır; çok uluslu, mezhepli, etnik
yapılı, çok dinli ülke halkları arasın-
daki çelişkiler temel baş çelişki haline
getirilir. Halklar birbirine kırdırılır.
Düşmanlaştırılır. Ve emperyalistler
“barış”, “demokrasi” adına emper-
yalist müdahalelerini meşrulaştırırlar.
Bu ülkelere yerleşip söz sahibi hale
gelirler. Bu ülke yönetimlerinin bas-
kıcı, gerici, faşist uygulamaları em-
peryalizmin bu noktadaki işini daha
da kolaylaştırır. 

On yıllardır tanık olunan bu em-
peryalist politika nasıl oluyor da bun-
ca başarı kazanabiliyor? 

Bu başarının sırrı emperyalist po-
litikayı kavrayamayan, sınıf bilin-
cinden yoksun, çarpık kafa yapısın-
dadır. Milliyetçilik, mezhepçilik, aşi-
retçilik, etnik ayrımcılık kişilerin,
toplulukların, örgütlerin ufkunu da-
raltan, körleştiren bir anlayıştır.
Bu anlayışın hakim olduğu
yerde gerçekler görülemez
hale gelir. Kendi milliyetinin,
kendi mezhebinin, kendi aşi-
retinin, kendi etnik kökenin
çıkarları her şeyin ötesinde,
halkların ortak çıkarlarının
da üstünde görülmeye başla-
nır. Ben merkezcilik ortaya
çıkar. Emperyalizm ve işbir-
likçilerinin “böl-parçala-yö-

net” politikaları işte bu zeminde
hayat bulur, başarı kazanır. Ben mer-
kezci, milliyetçi, aşiretçi, mezhepçi
anlayışın son tahlille vardığı nokta
emperyalizm destekçiliğinden başka
bir şey değildir. 

Emperyalizmin halkları bölme
politikasını ülkemizde oligarşi ve
onun partileri uygularlar. Şovenist
politikalar, linç saldırıları, mezhep
ayrılıkları bu politikanın uzantılarıdır.
Ve Kürt milliyetçi hareket ne yazık
ki bu politikayı beslemiş, güçlendir-
miştir. Halkların çıkarlarına bu an-
lamda zarar vermiştir. 

Sosyalizm Halkları
Birleştirmiş ve Zafer
Kazanmıştır!

Emperyalizmin halkları bölme,
parçalama politikalarına karşı Mark-
sist-Leninist ideoloji ve politika,
halkları doğru temelde saflaştırmış
ve Çarlık Rusyası gibi çok uluslu
bir imparatorlukta halkları kurtuluşa
götürmüştür. 

Çarlık Rusyası’nda gerek gerici
Çarlığın gerekse de emperyalist sö-
mürgeciliğin halkları egemenlikleri
altında tutmasındaki en önemli koz-
ları, milliyet ve etnik ayrımlarını kö-
rüklemeleri olmuştur. Böylelikle Çar-
lık Rusyası bir anlamda halklar ha-
pishanesi haline getirilmiştir. 

Lenin önderliğinde Bolşevikler
ulusal sorunu doğru tarzda ele alarak
Çarlık politikasını ve emperyalist

SINIF BİLİNCİ VE SAFLAŞMA
KAN AKITARAK HALKI TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ HALKIMIZIN KANINDA SİZİ BOĞACAĞIZ! -3-İS
Tİ

YORUZ

YAPACAĞ
IZ

Emperyalizmin halkları bölme po-
litikasını, ülkemizde oligarşi ve onun
partileri uygularlar. Şovenist politi-
kalar, linç saldırıları, mezhep ayrılıkları
bu politikanın uzantılarıdır. 

Ve Kürt milliyetçi hareket ne yazık
ki bu politikayı beslemiş, güçlendir-
miştir. Halkların çıkarlarına bu an-
lamda zarar vermiştir.

Yürüyüş

18 Ekim
2015

Sayı: 491

DEVRİMCİLERE TERÖRİST DİYENLER! ANKARA’DA TERÖRÜ GÖRÜN!4



politikayı boşa çıkarmayı bilmiştir. 

Stalin, Leninizmin ulusal soruna
getirdiği bakış açısıyla ulusal sorun-
daki farklılığa, kararsızlığa son ver-
diğini ve netleştirdiğini söyler: 

“Bugün, ulusal sorundaki bu iki-
liğe ve kararsızlığa artık son veril-
diğini söyleyebiliriz. Leninizm, bu
açık uygunsuzluğun maskesini dü-
şürmüştür, beyazı siyahtan, Avrupa-
lı’yı Asyalı’dan, emperyalizmin ‘uy-
gar’ kölesini ‘uygar olmayan’ köle-
sinden ayıran duvarı yıkmış ve böy-
lece ulusal sorunu, sömürgeler so-
rununa bağlamıştır. Böylelikle ulusal
sorun, özel bir sorun, devletin bir iç
sorunu olmaktan çıkarak, uluslararası
genel bir sorun haline, bağımlı ül-
kelerin ve sömürgelerin ezilen halk-
larının emperyalizmin boyunduru-
ğundan kurtarılması genel sorunu
haline gelmiştir.” (Stalin, Leninizmin
İlkeleri) 

Lenin önderliğindeki Bolşevikler
bu anlayışın doğal ve zorunlu bir
sonucu olarak çok uluslu Çarlık Rus-
yası’nda zaferin yolunun ortak ör-
gütlenmeden geçtiğini ortaya koy-
dular:  “Sözü geçen devleti birleştiren
tüm ulusların tüm proleterleri, tek
bir bölünmez topluluk olarak örgüt-
lenmelidirler (...) Bizim ulusal sorun

üzerindeki görüşümüz (...) belli
bir devletin tüm milliyetlerinin
proleterleri için bir ve bölünmez
topluluk, tek partidir.” (Stalin,
Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sö-
mürgeler Sorunu, syf. 80) 

Bolşevikler başta Yahudi Bund
milliyetçiliği olmak üzere tüm
milliyetçi ve şoven anlayışlarla
aralarına çok kalın ve net sınırlar
çizmeyi bildiler. “Burjuva milli-
yetçiliği ve proleter enternasyo-
nalizmi, kapitalist dünyanın iki
büyük sınıf kampına tekabül eden
ve ulusal sorunda iki ayrı siyaseti
(hatta iki ayrı dünya anlayışını)
ifade eden, ‘birbiriyle’ bağdaşmaz
iki slogandır.’” (Lenin, UKKTH) 

Ulusal sorunda milliyetçilik ve
emperyalizmin ideolojik saldırı-
larıyla bulandırılmaya çalışılan sı-
nıf bilinci ve saflaşma, Marksizm-
Leninizmin ulusal sorundaki net

bakış açısıyla yerle bir edilmiş ve
yeniden yerli yerine oturtulmuştur: 

Ulusal sorunu çözmek için Leni-
nizm şu tezlerden hareket eder: 

“a) Dünya iki kampa ayrılmıştır:
Malî sermayeyi ellerinde tutan ve
dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu
sömüren bir avuç uygar ulusların
kampı; ve de sömürgelerin ve bağımlı
ülkelerin, çoğunluk olan, ezilen ve
sömürülen halklarının kampı. 

“e) Gelişmiş ülkelerdeki prole-
tarya hareketiyle sömürgelerdeki kur-
tuluş hareketlerinin çıkarları, dev-
rimci hareketin bu iki biçiminin ortak
düşmana karşı, emperyalizme karşı
bir tek cephede birleşmesini gerek-
tirmektedir.” (Stalin–Leninizmin İl-
keleri / Ulusal Sorun) 

Bu Marksist-Leninist anlayış, Çar-
lık Rusyası’nda, halkların zaferini
getirmiş ve sosyalizm altında halkları
birleştirmeyi başarmıştır. 

Milliyetçilik, Ezilenleri
Birleştirmez, Böler. 
Bu Anlamda Emperyalizme
Hizmet Eder

Türkiye halklarının emperyalizme
ve işbirlikçilerine karşı zafer kazan-

ması halklarımız arasındaki tüm ulu-
sal, dini, mezhepsel farklılıkları bir
yana bırakıp, emperyalizme ve iş-
birlikçilerine karşı birleşmesiyle
mümkündür. 

Kürt halkını temsil ettiği ve onun
kurtuluşunu sağlama iddiasındaki
Kürt milliyetçi hareketi bu noktada
ne yapmaktadır? 

Kürt milliyetçi hareketinin halk-
larımızı birleştirme diye bir derdi,
politikası yoktur ve olmamıştır. 

Kürdistan’ı Türkiye’nin sömürgesi
olarak tahlil eden milliyetçi anlayış
çelişkiyi Kürt ulusu ve TC. olarak
ortaya koyarak daha en başında yanlış,
çarpık bir saflaşma yaratır. 

Örneğin milliyetçi anlayışın saf-
laşmasında Kürt ve Türk halklarının
düşmanı emperyalizm yer bulmaz.
Ve yine Türk halkı, Kürt ulusal kur-
tuluş mücadelesinin tümüyle dışında
bırakılır. 

Kürt milliyetçi hareketinin örgüt-
lenme ve devrim anlayışı da buna
uygundur. Ayrı örgütlenme ve ayrı
devrim anlayışını esas alır. Bu ezilen
halkları birleştiren değil tersine ayıran,
bölen bir anlayıştır. 

Oysa çok uluslu Türkiye devleti
sınırları içinde Marksist-Leninist an-
layış Kürt ve Türk işçi ve emekçileri
açısından ortak örgütlenme, tek parti
örgütlenmesini esas almayı gerektirir.
Emperyalizmin yeni-sömürgesi du-
rumundaki Türkiye’de, aynı ekono-
mik ve sosyal yapı içinde birleşmiş
olan Kürt ve Türk emekçileri için
ortak örgütlenmeye karşı çıkmak,
emekçileri milliyetlerine göre böl-
meye, ortak noktalarını değil ayrım
noktalarını öne çıkararak egemenler
karşısında güçten düşürmeye hizmet
eder. Türkiye gibi çok uluslu devlet
içinde ayrı örgütlenmekte halkların
hiçbir çıkarı yoktur. 

Milliyetçilik, Yanlış Eylem
Çizgisiyle Halkları
Oligarşinin Yanına İter!

Kürt milliyetçi hareketin eylem-
lerinde seçici olmaması, dahası he-
deflerindeki bulanıklık haklılığını
gölgelemiş, Türk işçi sınıfı ve halkını

Kürt milliyetçileri oligarşiyi yene-
meyeceğini itiraf ediyor. Emperyalizmi
karşısına alamayacağını, emperyaliz-
min yenilmeyeceğini ilan ediyor. Çünkü
kendine güvensiz. Çünkü halklara,
halkların gücüne güvensiz. Çünkü
halkları birleştiremiyor, saflaştıramıyor.
Halkları emperyalizmin oyuncağı ha-
line getiriyor. Buna mahkum ediyor.
Çünkü Marksist-Leninist değil, sınıfsal
bakmıyor. Milliyetçiliğin gözleri kör
eden ben merkezciliği, “dar görüşlü-
lüğü” ile bakıyor. 

Ancak tarihin ve toplumun yasaları
bu anlayış ve ideolojileri çürütüyor.
Gelecek devrimcilerden yanadır. Ge-
lecek devrimden yanadır. Devrim Kürt,
Türk tüm Türkiye halklarını emper-
yalizme ve oligarşiye karşı birleştir-
mekten, saflaştırmaktan geçiyor.
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adeta oligarşiye itmiştir. Kürt halkının
mücadelesini boğmak isteyen oligarşi
için bu, şovenizmi güçlendirmenin
de uygun zemini olmuştur. 

Devrimci eylem halklara; düş-
manının kim olduğunu, ne için ve
kime karşı savaşması gerektiğini,
düşmanın sanıldığı kadar güçlü ol-
madığını gösterir, halklara moral ve
güç verir, halkları emperyalizm ve
oligarşiye karşı savaşa çeker, yani
devrim lehine saflaştırır, oligarşinin
çelişkilerini derinleştirir. 

Milliyetçi eylem anlayışı ise tam
tersi sonuçlar yaratır; ne için ve kime
karşı mücadele edildiğini belirsiz-
leştirir. İşte bu belirsiz zeminde de
emperyalizm ve oligarşi politika üre-
tir, provokasyonlar, kontrgerilla ey-
lemleri tertipler. Halk saflarını dağıtır,
halklarımızı birbirine düşman eder.
Kurtuluş mücadelesini terörizmle
yaftalar. Oligarşi bu zeminde faşiz-
mini, işbirlikçiliğini meşrulaştırır,
halkların kurtarıcısı kesilir. 

Kürt milliyetçi hareketin çarpık,
yanlış eylem anlayışı oligarşiye adeta
can simidi olur. Örnek mi? Oligarşinin
tertiplediği 2 Temmuz 1993 Sivas
Madımak Oteli katliamının hemen
ardından 5 Temmuz 1993’de ger-
çekleşen Başbağlar katliamı, oligarşi
üzerindeki baskı ve tepkiyi hafifletti,
rahatlattı. O tarihte bu katliamı üst-
lenmeyen PKK, yaklaşık 5 yıl sonra
A. Öcalan’ın açıklamalarıyla bu kat-
liamı üstlenmiş oldu. 

Oysa aynı Öcalan 1993’te şunları
söylüyordu: “Ya köy bombardıman-
larını ve Kürdistan’ın tahribatını

durdururlar ya da Türkiye de
yavaş yavaş tahribat yoluna
sokulur. Savaş karşılıklı mi-
sillemeyi gerektirir. Onlar her
şeyiyle bizi harabeye çevire-
cekler, ekonomik gelişmeyi
dumura uğratacaklar, köy bo-
şaltacaklar, biz yönelmeye-
ceğiz! Böyle tek taraflı saldırı
olmaz. Biz Türkiye’ye biraz
yöneleceğiz. Bunu giderek ge-
liştirebiliriz.” (“Tahrip Edilen
Kürdistan Tahrip Edilen Tür-
kiye Olacaktır”, Serxwebun,
Sayı: 142, Ekim 1993) 

Kürdistan’da görev yapan
Tük kökenli öğretmen, hemşire gibi
kamu personelini sömürgeci Türk
devlet aygıtının bir parçası oldukları
gerekçesiyle hedef aldılar. Devrimci,
ilerici örgütleri “ajan, kontra” nite-
lemeleriyle hedef aldılar. Türk halkını
hedef aldılar. Kürt halkı için de seçici
olmadılar. 

Sonuç kendini yalnızlaştırmak,
halklarımızı oligarşinin etkisine terk
etmek.

Emperyalizmi Karşısına
Almayan Milliyetçilik,
Kürt Halkını Doğru
Zeminde Saflaştıramaz!

Ülkemizde ve dünyada tarihin
gösterdiği, Marksizm-Leninizmin us-
talarının işaret edip kanıtladığı gibi
emperyalizm, halkların baş düşma-
nıdır. Ulusal sorunun da, bütün ge-
riciliğin sosyal zemini de emperya-
lizmdir. 

Ulusal mücadele yürüttüğü id-
diasındaki bir hareketin emperyalizmi
karşısına almaması düşünülemez.
Oysa Kürt milliyetçi hareketinin
tarihi ve pratiği bunun tam tersidir.
Teoride ve pratikte emperyalizmi
düşman olarak görmemiştir. 

“Kesinlikle şimdiye kadar direk
bir ABD kurumuna ve kişilerine yö-
nelik eylemlerimiz olmamıştır ve
hedef seçilmemişlerdir.” (A. Öcalan,
15 Ağustos 1995) 

Bu anlayış dünya halklarının düş-
manı emperyalizme “teşekkür etme-
ye” kadar varmıştır. 

“Kobanê, bebeği katleden, kadın,
erkek Kürdün başını kesen katillerin
muhasarasındayken, dünya uzaktan
seyirciydi. Bunların yanında, ‘Hewar’
sesine gelen tek ülke Amerika ve di-
renenlere verdiği destek paha biçilmez
değerdeydi. Kimsenin değil, kendi
adıma, ‘moral destek için teşekkürler
Amerika’ diyorum.” (Yeni Özgür Po-
litika, 11 Ekim 2014, Ahmet Kahra-
man) 

Bu anlayışın vardığı nokta çözümü
emperyalistlerden beklemek olmuştur.
Bu anlayış giderek emperyalizmin
halklara karşı vurucu gücü olmaya
varır. Bugünlerde “barış” ve “çözüm
süreci devam etmeli” diye çırpınan
Kürt milliyetçi hareketi “Avrupa Bir-
liği devreye girsin”, “NATO belirgin
bir konum alsın”, “ABD’yi göreve
çağırıyoruz” açıklamaları yapıyor. 

Bu anlayış emperyalizmin Orta-
doğu’da, Balkanlar’da, Afrika’da,
Asya’da halklara saldırısına, işgal
ve müdahalelerine de tavırsız, izleyici
kalacaktır ve kalmıştır. Irak’ta “Sad-
dam diktatörlüğü”ne, Libya’da “Kad-
dafi diktatörlüğü”ne, Afganistan’da
Taliban’a, Suriye’de Esad’a karşı
Amerikan ve Avrupa emperyalizmi-
nin yanında yer aldılar. Oligarşiyi
tehdit etmek adına emperyalizme
Türkiye’ye müdahale çağrısında bu-
lundular. 

Emperyalizmi, Kürt halkının,
halkların düşmanı görmüyor milli-
yetçi anlayış. O halde düşman kimdir?
Kobanelerin, IŞİD’lerin, Kürt halkına
yönelik katliamların, Kürt sorununun,
dünyadaki savaşların-çatışmaların,
katliamların kaynağı, sorumlusu kim-
dir? Kürt milliyetçilerinin bunlara
vereceği açık net bir cevap yoktur.
Emperyalizme yönelik yanlış, çarpık
söylem ve pratiğini Türkiye soluna
mal ederek, emperyalizmle uzlaşan
bir görüntü vererek, Kürt ve Türk
halklarının anti-emperyalist bilincinde
çarpıklığa neden olmakta, dolayısıyla
da sınıfsal saflaşmayı sekteye uğ-
ratmaktadır. 

Oligarşiyle
Masaya Oturan,
Silahlı Mücadeleden

Kürt halkını temsil ettiği ve onun
kurtuluşunu sağlama iddiasındaki
Kürt milliyetçi hareket bu noktada ne
yapmaktadır? 

Kürt milliyetçi hareketin halkları-
mızı birleştirme diye bir derdi, politikası
yoktur ve olmamıştır. 

Kürdistan’ı Türkiye’nin sömürgesi
olarak tahlil eden milliyetçi anlayış
çelişkiyi Kürt ulusu ve TC. olarak or-
taya koyarak daha en başında yanlış,
çarpık bir saflaşma yaratır.

Yürüyüş

18 Ekim
2015
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Kopan Çizgi,
Krizi Derinleştirmeden,
Oligarşiyi Yenemez!

PKK’nin emperyalizmle ve oli-
garşiyle uzlaşma çabaları 1990’lara
uzanır. Bu gerçeği bugün hiç kimse
reddetmiyor. Özal’dan bugüne uz-
laşmak ve düzene dönmek için ça-
baladılar. 

Silahlı mücadeleyi bunun için
araç olarak kullandılar bugüne kadar.
Bugün ise düzeniçileşmekte, silahlı
mücadeleyi engel olarak görüp silah
bırakma noktasına geldiler. A. Öca-
lan’ın ağzından “Silah miadını dol-
durdu. Kürt hareketi yoluna demok-
ratik siyasetle devam edecek” açık-
lamaları yapıldı. 

Silahlı mücadele düzenden ko-

puşun adıdır. İktidar iddiasıdır. Bu
yanıyla da halkları emperyalizme ve
oligarşiye karşı saflaştırmaktır. 

Silahlı mücadeleden vazgeçen,
uzlaşma arayan Kürt milliyetçi ha-
reketi ise, başta Kürt halkı olmak
üzere, halklarımızı emperyalizme ve
oligarşiye yedeklemiş olmaktadır.
HDP projesiyle Türkiye solunu da
buna ortak etmektedir. 

Milliyetçilik halkları kurtuluşa
götüremez. Milliyetçilik açmazdır
dedik. Bunu Marksizm-Leninizmin
ustaları söylemiştir tarihsel dene-
yimlerin ve bilimin ışığında. 

Kürt milliyetçileri oligarşiyi ye-
nemeyeceğini itiraf ediyor. Emper-
yalizmi karşısına alamayacağını, em-
peryalizmin yenilmeyeceğini ilan

ediyor. Çünkü kendine güvensiz.
Çünkü halklara, halkların gücüne
güvensiz. Çünkü halkları birleştire-
miyor, saflaştıramıyor. Halkları em-
peryalizmin oyuncağı haline getiriyor.
Buna mahkum ediyor. Çünkü Mark-
sist-Leninist değil, sınıfsal bakmıyor.
Milliyetçiliğin gözleri kör eden ben
merkezciliği, “dar görüşlülüğü” ile
bakıyor. 

Ancak tarihin ve toplumun yasa-
ları bu anlayış ve ideolojileri çürü-
tüyor. Gelecek devrimcilerden ya-
nadır. Gelecek devrimden yanadır.
Devrim Kürt, Türk tüm Türkiye halk-
larını emperyalizme ve oligarşiye
karşı birleştirmekten, saflaştırmaktan
geçiyor. 

(Devam Edecek) 

Baskınlarınızla, Gözaltılarınızla
Halkı Korkutamaz,

Cephelileri Yıldıramazsınız!
Elazığ Halk Cephesi Dersim Haklar Derneğinin polis

tarafından baskın yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada: “Çok geçmedi ki Haziran ayında Dersim
Halk Cepheli 5 arkadaşımız tutuklanmıştı ve Dersim’de
sadece tek bir Halk Cepheli kalsak da sonuna kadar mü-
cadelemizi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Ve öyle de oldu.
AKP’nin katil polisleri derneğimizi bir kez daha basma
cüretinde bulundular ve bir Halk Cepheli arkadaşımızı
işkenceyle gözaltına alarak, derneğimizin içini vahşice
talan ettiler, camlarını kırdılar. Soruyoruz AKP’nin katil
polislerine, bu korkunuz nedir? Böyle yaparak bizi yıl-
dıracağınızı mı sanıyorsunuz?  Dersim halkı devrimcilere
sahip çıkan ve düşmanına kin kusan bir halktır. Baskın-
larınızla, gözaltılarınızla halkı korkutamaz, Cephelileri
yıldıramazsınız!” denildi.

Dersim’de 8 Ekim sabaha karşı
AKP’nin işkenceci, katil polisleri
tarafından Dersim Haklar Der-
neğine baskın yapıldı. Kapıları
kırarak derneği basan katil sürüsü,
dernekte bulunan Tuncer Gümüş’ü
işkenceyle gözaltına aldı. Saatlerce
derneğin içerisinde duran polisler
dernekte bulunan eşyaları dağıt-
tılar. Ayrıca dernekte asılı bulunan pankartları ve kitapları
çaldılar. Gözaltına alınan Tuncer Gümüş ise Tunceli
Emniyet Müdürlüğü’nde gördüğü işkenceden sonra ad-
liyeye çıkarıldı. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından saat

12.00 sıralarında serbest bırakıldı.
Dersim Halk Cephesi 9 Ekim’de
bununla ilgili yaptığı açıklamada
şunlara değindi: “AKP iktidarı,
Kürdistan’da katliamlarına de-
vam ederken, devrimci kurumları
basarak, halka gözdağı vermeye
çalışıyor. Bu baskınlarınızla ne
halkı ne de devrimcileri yıldıra-

mazsınız. Her zaman tek kalsak da karşınızda bizleri
göreceksiniz. Bizler direnen Pir Sultanlardan, Bedrettinler,
Mahirlerin soyundan geliyoruz. Bu onurlu kavgada her
zaman var olacağız” denildi.

Polis Terörünüz Baskılarınız
Bizleri Yıldıramaz!

Ankara’da 7 Ekim’de polis terörü, İdilcan Kültür
Merkezi’nin basılmasının ardından gece boyunca devam
etti. Özel Harekât Polisi’nin de katıldığı operasyonda;
Utku Aykar, Ceren A. Okur, Orhan Namlı, Osman ve
Selahattin isimli kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Baskınlarla Kaçırmalarla
Bizleri Korkutamazsınız
Asıl Siz Korkun Bizden!

Kürdistan’ın birçok yerinde katliamlar, işkenceler keyfi
bir şekilde sürmektedir. Dersim’de de 16 yaşındaki liseli
bir genç kız, AKP’nin katil sürüleri tarafından 7 Ekim
günü öğle saatlerinde yoldan kaçırıldı. Kaçırılan Liseli
Dev-Genç’ten Neslihan Albayrak’a, 2 saat boyunca işkence
yapılarak karakolda tutuldu.  Albayrak çıkarıldığı savcılık
tarafından saat 17.00 sıralarında serbest bırakıldı.

Baskınlarınız Bizi Geriletmez Çelikleştirir!

18 Ekim
2015

Yürüyüş
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“Terör”ün sözlük anlamı: Yıldırma, korkutma, cana kıyma ve malı yakıp
yıkma demektir. 
İşbirlikçi AKP’nin yansıtmaya çalıştığı terörist ise, çıkarlarına karşı olan her
şeydir.
Bu kimi zaman en meşru hak istemi, kimi zaman adalet, özgürlük, kimi
zaman da bir halkın yaşama isteğidir.
“Terörizm” de emperyalizmin sömürüsünü meşru göstermek için kullandığı
bir demagoji malzemesidir.

Biz diyoruz ki; Amerika ve işbirlikçi AKP milyonlarca insanın katilidir.
Halkların akıtılan kanının sorumlusu ve suçlusudur, terörist Amerika,
işbirlikçi oligarşi ve onların faşist iktidarlarıdır.

Biz diyoruz ki; Dünya halklarını sömüren, halkları kendi vatanından göç
etmek zorunda bırakan Amerikan emperyalizmidir. Bu nedenle asıl terörist
Amerika’dır.

Biz diyoruz ki; Polisi, gizli servisleri, kontrgerilla türü örgütlemeleri ve
oradan uyguladıkları, halka baskı ve zulümdür.

Biz diyoruz ki; Ülkemizde bugüne kadar yerüstü yeraltı zenginliklerimizi
çaldılar. Kendi üslerini kurdular. Ülkemizin 35 milyon metre karesini işgal
ettiler. Sömüren ve talan eden Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçisi
oligarşiyi kovacağız ülkemizden.

Biz diyoruz ki; Emeğimize, vatanımıza, halkımıza, değerlerimize sahip
çıkmak onurdur.

Biz diyoruz ki; Amerikan emperyalizmi ve onun işbirlikçisi AKP’nin
kökünü kazıyacağız. O zaman dünya halkları özgür olacak.

Terörist suçlaması, Amerikan emperyalizminin 21. yüzyıldaki en büyük
yalanıdır. Asıl terörist, halkların her türlü bağımsızlık talebini, hak ve
özgürlük istemini bombalarla, kurşunlarla bastıran emperyalizmdir.

Biz diyoruz ki; Halkı kaybeden, katleden terörist devlettir. Katilleri
bulalım, katilleri halk mahkemelerinde yargılayalım.  Halkı katledenleri
cezasız, halkı adaletsiz bırakmayalım.

Dünya Üzerindeki En Büyük Terörist; 
Halkları Baskı ve Zoruyla Yıldırmaya Çalışan,

Demokrasi Bahanesiyle Dünyayı Kana Boyayan, 
BİZ DİYORUZ Kİ;

Halkları İliklerine Kadar Sömüren,
Amerikan Emperyalizmi ve İşbirlikçi Faşist İktidarlarıdır!



10 Ekim 2015’te Ankara’da DİSK,
KESK, TMMOB ve TTB’nin dü-
zenlediği “Emek, Barış, Demokra-
si” mitinginde bomba ile 128 kişiyi
katleden, 184 kişiyi yaralayan AKP
faşizmidir.

AKP faşizmi, Reyhanlı’da 53 kişiyi
katletti. Kobane protestolarında 50’ye
yakın HDP’liyi katletti. HDP Diyar-
bakır mitingine bomba koyarak 5 ki-
şiyi katletti. Suruç’ta 33, Cizre’de 27
insanımızı katletti. 7 Haziran seçimi
öncesi HDP binalarını bombalattı.
Ve bütün bu katliamları, daha önce on-
larca katliamda yaptığı gibi, yalan, de-
magoji ve iftiralarla, alçakça suçunu
başkalarının üstüne yıkmaya ça-
lıştı. 99 insanımızın  hayatını kaybet-
tiği Ankara mitingi için de aynı al-
çaklığı yapmaya devam ediyor. 

AKP’nin yalanlarının halkımız
nezdinde hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Ankara’da 99 insanımızı katle-
den, yüzlercesini yaralayan
AKP’dir! Türk-Kürt tüm Türkiye
halklarımıza başsağlığı diliyoruz.
And olsun ki, AKP’den katliamla-

rının hesabını mutlaka soracağız!
“İnadına barış” diyenler. Fa-

şizmle barışılmayacağını ne zaman
göreceksiniz?

Zırhlı araçların arkasına bağlanarak
cesetlerimiz yerlerde sürükleniyor.
Cizre’de ve daha onlarca şehirde delik
deşik edilmemiş, kurşun değmeyen tek
bir bina kalmadı. Havan toplarıyla, ro-
ketlerle saldırdılar. AKP istediği yeri
“özel güvenlikli bölge” ilan edip so-
kağa çıkma yasağı koyarak aylardır
katliamlar yapıyor. Bu alçakça saldı-
rılar, katliamlar size AKP faşizminin
halka karşı savaşında neleri yapacağını
yeteri kadar göstermiyor mu?  Faşizm
gerçeğinden, sınıflar savaşı gerçeğin-
den bu kadar mı uzaklaştınız? Oligarşik
düzenle uzlaşmak bu kadar mı beyin-
leri çürüttü?

Faşizm; Bulgaristan devrim ön-
deri Dimitrov’un tanımıyla “tekelci
burjuvazinin en gerici, en baskıcı, en
kanlı diktatörlüğüdür.”

Sistem, içinde bulunduğu kriz-
den dolayı yönetemez duruma geldi-
ğinde, iktidarını ayakta tutabilmek için

kan dökmekten başka politika ürete-
mez.

AKP’nin, faşist bir iktidar olma-
dığını söyleyen varsa “inadına barış”
demeye, “çözüm” demeye, “uzlaş-
ma” demeye, faşizmin parlamento-
sunu halka çözüm olarak göstermeye
devam etsin.

Ancak sizin “inadına barış” de-
meniz, uzlaşmacı, teslimiyetçi poli-
tikalarınız, kanla beslenen AKP’nin
halkımızın kanını oluk oluk akıtma-
sına engel olmuyor, olamayacak. 

Faşist AKP, iktidarını ayakta tuta-
bilmek için her seferinde daha fazla ka-
nımızı dökmeye ihtiyaç duyacaktır. 

Çünkü AKP, kanla susturmaya,
teslim almaya çalışıyor halkımızı. 

Katliamların Nedeni 
Tıkanan “Çözüm Süreci” 
Değildir!

Kürt halkımız; AKP için “çözüm sü-
reci” diye bir süreç hiç olmamıştır.
AKP’nin amacı “süreç”in başından
beri Kürt milliyetçi hareketin silah-

“Barış” Diye, “Çözüm” Diye Faşizmle Uzlaşmak İsteyenler; Faşizmle Barış
Olamayacağını Görmeniz İçin Daha Ne Kadar Kanımızın Akması Gerekiyor?

Ankara Mitinginde Bombayla 99* Kişiyi Katleden,
184’ü Ağır 400’ün Üzerinde İnsanımızı Yaralayan AKP İktidarıdır!

Faşist AKP İktidarı; Seninle Uzlaşmayacağız!
Faşist Terörüne Teslim Olmayacağız!

Halkımızın Kanını Dökerek Ömrünüzü Uzatamayacaksınız!

Halk Cephesi

KAN AKITARAK HALKI 
TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!
DÖKTÜĞÜNÜZ HALKIMIZIN 
KANINDA SİZİ BOĞACAĞIZ! 18 Ekim

2015
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lı mücadelesini tasfiye etmek ve Kürt
halkının direnme dinamiklerini bitir-
mektir. Kürt halkını teslim almaktır. 

Kaldı ki, bu düzen içinde Kürt so-
rununun asla çözümü yoktur. Bu düzen
Kürt sorununun kaynağıdır. Sorunun
kaynağını ortadan kaldırmadan Kürt so-
runu çözülmez.

AKP, 13 yıllık iktidarı boyunca
Kürt sorununu çeşitli biçimlerde
oligarşinin krizini hafifletmek için
kullanmıştır. 

2005 yılında Diyarbakır’da “Kürt
sorunu benim sorunum” deyip hemen
arkasından “kadın da olsa, çocuk da
olsa icabına bakılacaktır” diyerek
katliam emrini veren Recep Tayyip
Erdoğan’dır. 

2009 yılında “Kürt açılımı” deyip,
referandumla istediği oyları alarak faşist
iktidarını güçlendirmek için Anayasadaki
ihtiyacı olan değişiklikleri yaptı. Hemen
ardından da “Tek millet, tek bayrak, tek
din” diyerek Kürt halkını katletmeye
başladı. Roboski’de katliam emrini
veren bizzat AKP’nin eski başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan’dır. 

2013 yılında “çözüm süreci”nin ba-
şından beri Kürt milliyetçi hareket ile
AKP iktidarı arasında bir anlaşma vardı
ve ne silahlı eylemler ne de TSK’nın ge-
rillaya yönelik operasyonları olmuyordu
Fakat aynı süreç içinde AKP’nin ne
Kürdistan’da ne de Anadolu’nun diğer ta-
raflarında halka yönelik saldırıları hiç dur-
madı. AKP “çözüm süreci”ni halkın öf-
kesini ve mücadelesini etkisizleştirmek
için tehdit olarak kullandı. 

“Çözüm süreci zarar görmesin”
diye Kürt milliyetçi hareket de buna ortak
oldu. Öyle ki, MİT’in Paris’te katlettiği
3 PKK’linin hesabını sormak yerine üs-
tünü örttü. Katledilen üç PKK’linin ce-
nazeleri dahi AKP’nin çözüm adı al-
tında teslim alma politikalarına hizmet
edecek şekilde kullanıldı. 

Roboski katliamının hesabını sor-
mak bir yana katliam emrini veren
Recep Tayyip Erdoğan ile katledilen-
lerin aileleri iftar yemeğinde biraraya
getirildi. AKP’nin yönetememe krizi-
ni hafifletmek için Kürt milliyetçi ha-
reket elinden geleni yaptı. 

Ancak bu da çare olmadı oligarşi-
nin krizine; Haziran Ayaklanması

“çözüm süreci” diye halka en çok
sahte umutların pompalandığı bir dö-
nemde patladı. 

“Çözüm süreci” var diye AKP’nin
halka karşı savaşı hiç durulmadı. 

Bu katliamların nedeni “tıkanan
çözüm süreci” değil, oligarşinin bü-
yüyen yönetememe krizidir. 

Oligarşi tarihinin en büyük yöne-
tememe krizini yaşıyor. 

AKP Faşizmi
Hergün Daha Fazla
Kan Akıtmadan
Ayakta Kalamaz! 

Nedir yönetememe krizi? 
Emperyalist sistemin içine girdi-

ği dünya çapındaki bunalımın dı-
şında, ülkede ezeni de ezileni de et-
kileyen bir milli krizdir. Bunu şöyle
de ifade edebiliriz: Yönetenlerin
yani egemen sınıfların eskisi gibi
yönetememesi, yönetilenlerin de yani
sömürülenlerin de eskisi gibi yöne-
tilmek istememesidir.

Artık bugün egemenler de, ezilen-
ler de AKP iktidarıyla eskisi gibi yö-
netilmek istemiyor. 

7 Haziran seçimleri oligarşinin yö-
netememe krizine çözüm olmadı. Kriz
daha da derinleşti. Oysa parlamento se-
çimlerinin amacı oligarşiye derinleşen kri-
zinde nefes borusu olmaktır. Ancak gö-
rünen o ki, 1 Kasım seçimlerinde de tablo
değişmeyecek; oligarşi AKP’ye alternatif
bir düzen partisini yaratamıyor. AKP ise
13 yıllık iktidarında halka karşı o kadar
büyük suçlar işledi ki, halka rağmen yö-
netemiyor. 

Halktan korkusu halk düşmanı
AKP’ye faşist terörü daha da tırmandır-
maktan başka hiçbir seçenek bırakmıyor. 

AKP Ömrünü
Uzatabilmek İçin Her 
Geçen Gün Daha Fazla 
Halkın Kanını
Akıtmak Zorundadır!

Çünkü AKP’nin halka verebilece-
ği hiçbir şeyi yoktur. Halkın değil, em-
peryalistlerin ve işbirlikçi tekellerin par-
tisidir AKP. Emperyalistlerin ve işbir-
likçi tekellerin çıkarlarını korumak

için halka saldırmak zorundadır. 
“Tıkanan çözüm süreci açılırsa

akan kan durur” diyenler halkı aldatı-
yor! 

Henüz Ankara katliamı yokken; Kon-
gra-Gel Eşbaşkanı Remzi Kartal,
KCK’nın “eylemsizlik kararı” açıkla-
yacağını söyleyerek “AKP savaş istiyor,
savaş koşullarında seçime gitmek istiyor.
Biz hem AKP’yi geriletmek hem de de-
mokrasi güçlerinin elini güçlendirmek
için böyle bir karar alıyoruz” dedi.

Halka faşizmin parlamentosunu gös-
tererek AKP’yi geriletemezsiniz. Parla-
mento, AKP’nin faşizmini meşrulaştır-
dığı yerdir. Faşizmin bu kadar kan dök-
tüğü, pervasızlaştığı bir dönemde oli-
garşinin parlamentosuna girerek de-
mokrasi güçlerinin elini güçlendire-
mezsiniz. 

Kongra-Gel Eşbaşkanı Remzi Kar-
tal bu açıklamayı yaptığında Ankara’da
99 kişi katledilmemişti henüz. Ancak
ülkenin dört bir yanında katliamlar sü-
rüyordu. AKP faşizmine karşı uzlaşmak
için değil, dişe diş bir mücadele veril-
mediği sürece daha büyük katliamlar-
la karşı karşıya kalacağımız aşikardır. 

KCK, “eylemsizlik” kararı ilan
ederek halka yine oligarşinin parla-
mentosunu çözüm olarak gösterdi.
Halka ‘çözüm’ diye oligarşinin parla-
mentosunu göstermek en masum ha-
liyle tarihi yanılgıdır. 

Ancak bu Kürt milliyetçi hareket
açısından bir yanılgı değil, küçük
burjuva milliyetçiliğinin kaçınılmaz
sonucudur.

Devrim-sosyalizm inancını yitir-
miş küçük burjuva milliyetçi hare-
ketler, düzenle uzlaşmaya mah-
kumdur.

Oligarşinin parlamentosunu halka
“çözüm yeri” olarak göstermek halkı
aldatmaktır. Düzenden umudunu kesen,
düzene öfke ve kin duyan halkımızı dü-
zene yedeklemektir. 

“İnadına barış” diyerek kime neyi
ispatlamak istiyorsunuz? 

Kiminle barışacaksınız? 
Faşizmle mi barışacaksınız? Fa-

şizmle barışın olmayacağını öğren-
meniz için daha ne kadar kanımızın ak-
masını istiyorsunuz? 

Oligarşinin yönetememe krizi bü-
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yüdükçe AKP’nin terörü de büyüye-
cektir… FAŞİST TERÖR  KATLİ-
AMLARLA, İŞKENCELERLE,
KAÇIRMALARLA, BOMBALA-
MALARLA VE HER TÜRLÜ
KONTRA YÖNTEMLERLE
DEVAM EDECEKTİR!

HALKIMIZ!
Faşizmle Uzlaşılmaz! 
Faşizmle Barış Olmaz, 
Savaşılır!

AKP’nin krizini atlatma şansı yok-
tur ve kriz derinleştikçe faşist terör
daha da büyüyecektir. Çünkü AKP, fa-
şist terörle, katliamlarla halkı teslim al-
maya çalışıyor. 

AKP’nin faşist terörüne karşı hal-
kımız kendi can güvenliğini almak zo-
rundadır. 

Bunun için ne yapacağız? 
1- Silahlanmalıyız. 
AKP’nin faşist terörüne karşı eli-

miz kolumuz bağlı duramayız. Faşizm
insanlığın düşmanıdır, suçtur. Faşizme
karşı savaşmak meşrudur. Tüm halkı-
mızı faşizme karşı taşla, sopayla,
benzinle, iple, bıçakla, tabancayla,
tüfekle silahlanmaya çağırıyoruz. 

2- Halkın direnişini örgütlemeli-

yiz.
Korkarak, kaçarak, sinerek, uzlaşa-

rak faşizmin saldırılarından kimse kur-
tulamaz. Sınıflar mücadelesi tarihi bize;
faşizme karşı direnmekten, savaşmaktan
başka yolun olmadığını söylemektedir.
Ve yine tarih bize faşizmi yenmenin onu-
runun sadece devrimcilere, sosyalistle-
re ait olduğunu söylemektedir. 

Kimse umutsuz olmasın; faşizm
devrimcilerin öncülüğünde halkın di-
renişiyle, savaşıyla mutlaka yenile-
cektir.

4- Hiçbir AKP’liyi seçim propa-
gandası yapmak için mahalleleri-
mize sokmayacağız. 

Halkımızın döktükleri her damla
kanının hesabını soracağız. Mahalle-
lerimizdeki tüm AKP binaları halkın
devrimci şiddetinin hedefi olacaktır. 

13 yıllık iktidarı boyunca halka zul-
meden AKP’nin tüm kadroları bu kat-
liamdan sorumludur ve hesabını so-
racağız!

5- İşçiler, emekçiler, öğrenciler,
öğretmenler, aydınlar, sanatçılar,
esnaflar... tüm halkımız! Bu saldırı
sizedir. 
İş bırakma eylemleriyle, boykot-

larla, kepenk kapatmalarla, barikatlarla,

yol kesmelerle katil AKP’den hesap so-
ralım. Faşist katliamların bizi teslim
alamayacağını gösterelim.

AKP, HALKIN KANIYLA
ÖMRÜNÜ UZATAMAYACAK! 
AKP, HALKIN KANINI
AKITARAK HALKI TESLİM
ALAMAYACAK!
AKP’Yİ HALKIN KANINDA
BOĞACAĞIZ!

11 EKİM 2015
HALK CEPHESİ

* Ankara Mitinginde hayatını kay-
bedenlerin sayısı Halk Cephesi açıkla-
ması yapıldığı tarihte HDP tarafından
128, devlet tarafından 95 olarak açık-
lanmış ve açıklamada bu rakamlar kul-
lanılmıştır. İlerleyen günlerde HDP açık-
ladığı rakamların yanlış olduğunu söy-
leyerek düzeltme yaptı. Dergimiz yayı-
na hazırlanırken yapılan resmi açıkla-
malara göre patlamalarda hayatını kay-
bedenlerin sayısı 99 olmuştur. Hastane-
lerdeki ağır yaralıların sayısı 180’in
üzerindedir. Bu da Ankara katliamında
ölenlerin sayısının daha da artacağını gös-
termektedir.

Hatay’da günlerce her türlü baskılara,
engellemelere rağmen Grup Yorum
halk konserimizi gerçekleştirecektik.
Ne Hatay Valisi’nin izin vermemek için
günlerce oyalaması, ne son günde
emniyetin tehdidiyle güvenlik şirketi-
nin geri adım atması ve güvenlik şir-
ketinin, parası ödenmiş olmasına rağ-
men son günde gelmekten vazgeçme-
leri, ne de afişlerimizin an be an sö-
külmesi… Hiçbir güç engelleyemez-
di konserimizi yapmaya.
Konserimizi erteledik, ama direnişimiz
günlerce sürdü. Grup Yorum’un katı-
lımıyla konser alanında bu katliamı la-
netlemek ve konserin ileri bir tarihe
alındığını duyurmak amaçlı bir basın
açıklaması gerçekleştirildi. Konuş-
mayı Grup Yorum adına İnan Altın ger-

çekleştirdi.
İnan Altın; açıklamaya katılan halkı bil-
gilendirip, bu katliamı hep beraber la-
netlediğini ve bu yaşatılan zulmü asla
unutmayacaklarını, hesabının mutlaka
sorulacağını dile getirdi. Direniş tür-
külerini alanlarda daha da gür bir şe-
kilde haykırılacağını söyleyerek hep
beraber Ankara katliamında ölen yüz-
lerce insan için “Bize Ölüm Yok” adlı
marşı söyleyerek açıklamayı sonlan-
dırdı.
Devrim Şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşundan sonra yaklaşık 150
kişilik bir grupla Doğuş Okulları önün-
den Saray Caddesi’ndeki Eğitim- Sen
önüne kadar üçlü kortej şeklinde yü-
rüyüşe geçildi. Polisin hiçbir çağrısı-
na kulak asılmaksızın yollar kesilip as-

keri kışlanın önünde umudun adı yan-
kılanarak yürüyüşe devam edildi. Yol
boyunca sloganlar atıldı.
Eğitim-Sen’in önüne gelindikten sonra,
aralarında Halk Cephesi’nin de oldu-
ğu DKÖ, KEC ve bütün kurumların
katılımıyla Ankara’da yaşanılan kat-
liamı kınamak için yapılan basın açık-
laması ve yürüyüşe kitlesel bir şekil-
de katılım sağlandı.  Yapılan yürüyü-
şe binlerce kişi katıldı. Halkın güven-
liğini devrimciler insan zinciri oluş-
turarak hem polislerden hem de faşist
güruhlarından korudu. Basın açıkla-
ması ve yürüyüş, yapılan konuşma-
lardan sonra iradi bir şekilde sonlan-
dırıldı.

HATAY HALK CEPHESİ

Hatay’da Grup Yorum Konseri Ankara’da Yaşanan 
Katliam Nedeniyle Ertelendi!
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10 Ekim sabahı Ankara’da tren
garında “Barış Eylemi” için toplanan
halkın içinde patlatılan bomba sonu-
cu 100 kişi katledilirken, onlarca kişi
de yaralandı. Bu katliam karşısında
Anadolu’nun dört bir yanında ve tüm
yoksul mahallelerde, meydanlarda
halk, AKP faşizmine olan öfkesini
sokaklara, caddelere taşıdı.

Gazi: Gazi halkı, 10 Ekim saat
19.00’da Halk Meclisi tutsakları
için yapacağı yürüyüşü katliama
karşı bir öfke seline dönüştürdü.
Katliamı protesto için saatler önce-
sinden Gazi esnafı kepenk kapat-
mıştı. Halk Cepheliler 1000 kişiye
yakın bir kortej oluşturarak, Gazi
Halk Meclisi önünden yürüyüşe
geçti.

Hesap soran sloganlarla yürüyen
Halk Cephelilere polis, Şair Abay
Lisesi önünde saldırdı. Ancak öfke
öyle büyüktüki saatler öncesinden
yolda gördüğü akrebe taş atıyordu
Gazililer. Polis ise halka olan düş-
manlığını Gazi Cemevi’nde topla-
nanlara da saldırarak, hastaneyi
gaza boğarak gösterdi.

Çatışmanın ilerleyen saatlerin-
de, Kıbrıs Caddesi üzerinde akrep-
lerden inen polisler halkın üzerine
ard arda silah sıkarak öfkeli halka
geri adım attıracağını sanıyordu.
Gazi halkı ise katliamlardan başı
dik; şehitleri direnişleriyle kendini
daha da büyüterek bu geceyi de

irade ve direnişle aydınlatıyordu!
Gece boyu süren çatışma saat
23.30’da Cepheliler’in iradesiyle
sonlandırıldı.

Okmeydanı: Okmeydanı’nda
ise 10 Ekim’de, “Birlikte
Güçlüyüz” konserini iptal eden
Kamu Emekçileri Cepheli
Memurlar ve Halk Cepheliler kat-
liama karşı yürüyüş yapma kararı
aldı. Ancak daha yürüyüş için halk
toplanırken, AKP’nin katil polisleri
saldırıya başladı. Bu saldırı karşı-
sında da halk barikatlarla, ellerinde
taşlarıyla direnişe geçti. Cepheliler
iradi olarak eylemlerini bitirdi.

Armutlu: Ankara’da faşist devle-
tin gerçekleştirdiği katliama karşı 11
Ekim’de Armutlu’da, Halk
Cepheliler sokak sokak sesli çağrılar-
la tencere tava eyleminin duyurusunu
yaptılar. Aynı günün akşamı 20.00-
20.30 saatleri arasında tencere tava
eylemi gerçekleştirildi. Yapılan
eylemde AKP’ye olan öfke ile halk
sokağa çıkarak tepki gösterdi.

Ankara: 10 Ekim günü Ankara
Sıhhiye’de Barış mitingi için topla-
nan kitlenin içinde saat 10.04’de 2
saniye aralıkla 2 tane bomba patla-
dı. Medya 95 kişinin öldüğünü 246
yaralının olduğunu belirtti. HDP
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
ise 128 kişinin öldüğünü söyledi.

Bu esnada Kızılay’da birleşen
kitle Konur Sokak’ta barikat kurdu.
Saat 16.00’da polisin müdahale
etmesiyle birlikte saat 17.00 sularına
kadar süren bir çatışma çıktı. Saat
17.00’dan sonra çatışma bitirildi.
Mamak’ta ise 19.15’te Natoyolu,
Tekmezar Parkı’nda halk
Tuzluçayır’a doğru yürüyüşe geçti.
20.20’de Tuzluçayır’a varan kitle
yolu kesti, barikatlar kurdu. 21.00’a
kadar polis müdahale etmeyince
barikatlar kaldırıldı. 21.00’da
Abidinaktaş Sokak’a giren kitleye
barikatlar kaldırıldıktan sonra polis
saldırdı. Halk Cepheliler desteğe
geldi. Çatışma 23.20’ye kadar sürdü.

Bu olaylar yaşanırken önceden
gözaltına alınan Halk Cepheliler,
sabah 10.30 gibi Ankara
Adliyesi’ne getirilmeleri gerekirken
patlama sebebiyle akşam saatlerin-
de getirildi. Saat 21.00’da Seyfi
Gümüş, Malik Özkoca, Özge
Ergenel, Mesrure Karagülle, Selçuk
Taşkıran, Celal Ertürk, Murat
Çeşme, Hakan Temiz, Eren Baş,
Seda Kaya serbest bırakıldı. (Celal
Ertürk Denetimli Serbestlik). Kalan
5 kişi (Osman Özden, Orhan Namlı,
Utku Aykar, Ceren Okur, Selahattin
Kızıltuğ) tutuklama istemiyle mah-
kemeye sevk edildi. Saat 23.00’da
Ceren Okur denetimli serbestlikle
bırakıldı. Diğer 4 kişi tutuklandı.

11 Ekim günü sabah saat
10.00’da Sıhhıye’de katliamın

Her Saldırınıza, Direnişle Karşılık Vereceğiz!

Bu Düzenle Barışmayacağız!
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olduğu bölgeye, halk tarafından
karanfiller bırakıldı. Daha sonra
Batıkent Cemevi’nde saat
12.00’da halk toplanarak, patla-
mada hayatını kaybeden 3 kişi-
nin cenazesini Karşıyaka
Mezarlığı’na defnetmek üzere
yola çıktı. 15.00’da 3 kişinin
cenazesi mezarlığa defnedildi.

Antalya: Antalya’da 10
Ekim’de Kışlahan Havuz
Meydanı’nda Halk Cepheliler
Ankara katliamının hesabını
sormak için eylem yaptı.
“Ankara Katliamının
Sorumlusu AKP’dir! Hesap
Soracağız! -Antalya Halk
Cephesi”   ozaliti açarak basın
açıklamasına başlandı. Eylemde
sık sık “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz!”, “Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz!”,
“Anaların Öfkesi Katileri
Boğacak!”,  “Katil Devlet
Hesap Verecek!”, “Katillerden
Hesap Sorduk Soracağız!”,
“Yaşasın Halkın Adaleti!” slo-
ganları atıldı. Ardından 15 daki-
kalık oturma eylemi gerçekleşti-
rildi.

Oturma eyleminde katliamın
sorumlularını teşhir edici ajitas-
yonlar çekildi, halk ajitasyonu ve
basın açıklamasını dinleyerek,
alkışlayarak destek verdi.
Provokasyon yapmak isteyen bir
kişi uzaklaştırıldı. Eyleme 25 kişi
katıldı. Okunan basın açıklama-
sından sonra oturma eylemi yapıl-
dı ve ajitasyonlar çekilerek eylem
iradi olarak bitirildi.  

Bursa: Bursa Halk Cephesi
11 Ekim’de yaptığı eylemle,
“Suruç ve Ankara Katliamının
Sorumlusu AKP İktidarıdır.
Hesabını Soracağız!” şiarı altın-
da Ankara’daki katliama karşı
tepkisini dile getirdi. Halkın
yoğun ilgisinin olduğu eylemde
AKP’ye karşı öfke ve hesap
soran sloganlar haykırıldı.

Dersim: Dersim’de 10

Ekim’de, Ankara’da yaşanan
katliamı protesto etmek için
Halk Cephesi’nin de katıldığı
kitlesel bir yürüyüş yapıldı.
Halk; “Kürdistan Faşizme
Mezar Olacak”, “Katil Devlet
Hesap Verecek”, “Katil AKP
Hesap Verecek” sloganlarını
atarak, Sanat Sokağı’ndan
Cumhuriyet Caddesi’ne kadar
yürüdü. Caddeye gelince saygı
duruşunda duruldu ve oturma
eylemi yapıldı. Bu sırada halk
slogan atmaya devam etti.
Oturma eyleminin ardından
Seyit Rıza Parkı’na kadar yürü-
yüş yapılarak eylem sona erdi. 

Elazığ: Ankara’da Halk
Cepheliler,  AKP tarafından kat-
ledilen insanlar için basın açık-
lamasına katıldı. Hozat
Garajı’nda yapılan basın açıkla-
masına çok sayıda demokratik
kitle örgütü katıldı. Elazığ Halk
Cephesi kitlesel bir şekilde
basın açıklamasında yer alarak,
“Katliamların Hesabını
Soracağız - Elazığ Halk
Cephesi” imzalı pankartı açtı.
Basın açıklamasında “bu ülkede
barış olmayacağını, oligarşiyle
uzlaşmayacağını” haykıran
Halk Cepheliler sloganlar attı. 5
dakikalık oturma eyleminin
ardından basın açıklaması sona
erdi.

Eskişehir: Eskişehir’de
demokratik kitle örgütleri sendi-
ka ve partilerin çağrısıyla 10
Ekim’de akşam saat 19.00’da
Espark Alışveriş Merkezi önün-
de toplandı. “Katilsiniz Hesap
Vereceksiniz” ve “Katil AKP”
ozalitlerinin açıldığı yürüyüşte,
Eskişehir Halk Cephesi de yeri-
ni aldı. Yürüyüş başladıktan
sonra AKP’nin katil polisleri
kamera çekimi yapmaya çalıştı.
Halk tarafından polisin çekim
yapması engellendi. Bir süre
sonra “100 kişi az bile ölmüş,
daha çok ölseydi” diyen bir
faşistin burnu kırılarak gereken

Gazi

Gazi

Gazi

Antalya

Ankara
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cevap verildi. Yürüyüş;
Doktorlar Caddesi, Köprübaşı
istikametinde devam etti. Daha
sonra kitle sloganlarla eylemin
başladığı yere tekrar yürüyüşe
geçti. Tekrar Espark önüne
gelen kitle burada bir süre cad-
deyi trafiğe kapattı ve daha
sonra saygı duruşuyla eylem
sonlandırıldı.

11 Ekim günü ise Hamam
yolu Saatli Park önünde saat
15.00’da toplanan kitle Hamam
Yolu’ndan Espark’a yürüdü.
Yaklaşık bir saat süren yürüyüş-
te en çok atılan slogan “Katil
AKP, Katil Erdoğan” sloganı
oldu.

12 Ekim günü sabah saat
10.00’da Adalar Migros önüne
çağrı yapılarak eylem sonlandı-
rıldı. Her iki eyleme de yüzlerce
kişi katıldı.

İzmir: İzmir Halk Cepheliler
Ankara’da yaşanan katliamı
duyar duymaz katliamı lanetle-
mek için, 10 Ekim günü saat
16.00’da, pankartlarını açıp
Alsancak Meydanı’na çıktılar.
“Dün Suruç’ta Bugün Ankara’da
Katleden AKP’dir. Hesap
Soracağız!” pankartı arkasında
“Katil ABD İşbirlikçi AKP!”,
“Yaşasın Halkın Adaleti!”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş!” sloganları atarak
alanda toplanan kitleyle yürüyüşe
geçtiler. İzmir Halk Cepheliler
“inadına barış” gibi, yaşanan ger-

çekliğe uymayan sloganları değil,
halkın adaletini yükselen slogan-
ları ile haykırdılar. Birçok insan
Halk Cephesi pankartı yanına
gelerek sempatisini ve desteğini
ifade edip, fotoğraf çektirdi.
Yaşanan kısa süreli çatışma iradi
olarak bitirildi.

Kınık: Maden İşçileri
Dayanışma ve Mücadele Derneği
üyesi işçiler, İzmir Kınık’ta yap-
tıkları yürüyüş ve basın açıklama-
sıyla, Ankara’da yapılan katliamı
protesto ettiler. İşçiler, 11
Ekim’de, saat 18.00’da dernek
önünde toplandılar. “Soma’da,
Ankara’da Katleden AKP’dir”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Katil Devlet
Hesap Verecek” yazılı dövizleri
ve kendi imzalarını taşıyan pan-
kartlarıyla ve aynı içerikteki slo-
ganlarla Cumhuriyet Meydanı’na
kadar yürüdüler.

Meydana gelindiğinde önce
katliamda yaşamını yitirenler
için 1 dakikalık saygı duruşu
yapıldı. Ardından okunan basın
açıklaması, tüm halka ve saldırı-
da üyeleri, taraftarları katledilen
tüm devrimci, demokrat, ilerici
kurumlara başsağlığı dilenerek
başladı. Açıklamanın ardından
10 dakikalık oturma eylemi
yapıldı. Atılan sloganlarla son-
landırılan ve 40 kişinin katıldığı
eyleme HDP Kınık İlçe yöneti-
mi ve Sosyal Haklar Derneği de
destek verdi.

Okmeydanı Liseli Dev –Genç 
Okmeydanı Liseli Dev - Genç’liler Ankara’da yaşanan katliama
karşı boykot çağrısı yaptı ve Halil Rıfat Paşa Lisesi’ne pankart asa-
rak öğrencilere çağrıda bulundu. Saat 14.00’da okulun önüne
“Ankara’da Katleden Emperyalizm ve AKP’dir Hesap Soracağız!
Halk Cephesi” imzalı pankart astıktan sonra ajitasyonlarla okul için-
deki öğrenciler boykota çağrıldı. Okul yönetimi kapıyı kilitleyip
öğrencileri okuldan çıkartmadılar. Okul içerisindeki öğrenciler,
alkışlarla ve sloganlarla destek verdi. Okul önünde 10 kişi, ajitas-
yonlarla sloganlarla boykotun amacını anlattı. Her ne kadar okul
idaresi kapıları kilitlese de okul içerisinde kalan öğrenciler ders
işletmediler. 

Antep

Bursa

Kınık

Elazığ

Eskişehir
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Okmeydanı: Faşist AKP’nin
Ankara’da Barış Mitingi’nde ger-
çekleştirdiği ve 100’ü aşkın insanın
yaşamını yitirdiği katliam sonrası
Cepheliler hesap sormak için
sokaklardaydı. 10 Ekim Cumartesi
günü gerçekleşen katliamla bera-
ber, Cepheliler hazırlıklarına başla-
dılar. Bir yandan mahalle içerisinde
gezilerek faşizmin katliam ve bas-
kılarına boyun eğmeyeceklerini
haykıran Cepheliler, Okmeydanı
halkını akşam 19.00’da düzenlene-
cek olan yürüyüşe çağırdı.
Yürüyüşe dakikalar kala, saat
18.50’de katil işkenceci polisler
Sibel Yalçın Parkı’nda yürüyüş için
toplanan halka saldırdı. Saldırıya
anında direnişle cevap verildi ve
mahallede hemen her sokakta bari-
katlar kuruldu. Yürüyüşün başlaya-
cağı sağlık ocağı önüne slogan ve
ajitasyonlarla geçildi. Katil polisle-
rin akrep ve kirpi araçlarıyla,
TOMA’larıyla mahalleye girmeye
çalışmasıyla beraber Cephe
Milisleri kısa ve uzun namlulu
silahlarıyla, molotoflarıyla, havaile-
riyle direnişi Anadolu Parkı’na
doğru taşıdılar. Milislerin atışları
karşısında ne yapacağını şaşıran
işkenceci polisler, direniş boyunca
mahalleye giremediler. Ayrıca
Cepheliler tarafından 1 akrep aracı
molotoflarla yakılarak etkisiz hale
getirildi. Halkın büyük bir coşkuyla
karşılayıp desteklediği Cephe
Milisleri, direniş içerisinde kendi
açıklamalarını da okudular. Bütün
katliamların hesabını sorarak müca-
deleyi büyüteceklerini belirten
Cephe Milisleri, faşizmle barış ola-
mayacağını, faşizmle savaşın halk-
lar için tek kurtuluş olduğunu hay-
kırdılar. Saat 21.00 sıralarında
Cephe Milisleri ve Cepheliler
eylemlerini iradi olarak bitirdiler.
Eylem boyunca Okmeydanı halkı,
direnişi alkışlarla ve Cephelilere
sundukları olanaklarla destekledi-
ler.

Armutlu: Cepheliler 10
Ekim’de caddeyi barikatlarla

kapatarak yolu ateşe verdiler. Bir
grup Cepheli de karakola silah ve
molotoflarla saldırarak Ankara’da
yaşanan katliamın hesabını sor-
maya geldiklerini haykırdılar.
Ardından özel harekat polisleri
Armutlu Meydanı’na kadar elle-
rinde silahlarla gelerek halkı kor-
kutmaya çalıştılar. Cepheliler
meydana gelen TOMA’ya ve
akrep araçlarına molotoflarla kar-
şılık verdi. Çatışmanın yayılması-
nın ardından karakola destek özel
harekat polisleri de geldikleri yol
güzergahında yine Cephelilerin
hedefi oldular. Armutlu halkı da
yolda ateş yakarak Cephelilere
destek verdi. Çatışma geç saatlere
kadar devam etti. Cepheliler 11
Ekim günü öğle saatlerinde “Ölü-
lerimizin Dehşeti Düşmana
Korku Salacak-DHKP-C” yazan
bir adet yazılama yaptılar. Aynı
gün içerisinde TAYAD’lı Aileler
Nurtepe-Çayan Mahallesi’nde ve
otobüs duraklarında Ankara’daki
katliamla ilgili yazılamalar yaptı.

İkitelli’de Cephe Milisleri:
Cephe Milisleri İstanbul,

İkitelli’de 10 Ekim saat 21.00’da,
Ankara’da katledilenler için korsan
eylem düzenlediler. Cepheliler
molotoflarla İkitelli caddesini trafi-
ğe keserek ajitasyonlar eşliğinde
“Ankara’da Katleden AKP’dir
Hesabını Soracağız / DHKC” yazı-
lı bomba süslü pankartı asıp, 15
dakika boyunca halka ajitasyon
çekti. Bu sırada kendini bilmez
faşistin biri eyleme küfür edip
Ankara’da şehit düşenler için ağza
alınmayacak sözler söyledi. Halk
tarafından dövülerek cezalandırıldı
ve dükkanı tahrip edildi. Cephe
milisleri caddeden çekilerek Beş
Kat bölgesinde barikatlar kurup
sokak sokak halka ajitasyon çekip
İkitelli sokaklarını 30 dakika
boyunca ateşe verdikten sonra eyle-
mi iradi olarak bitirmiştir.

Esenyurt’ta Cephe Milisleri:
İstanbul, Esenyurt Balık yolunda,
10 Ekim’de, Cephe milisleri

Katliamlarınız Hesabını Tek Tek Soracağız! 
Halka Saldırmaktan Vazgeçin!
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“Ankara’daki Katliamın
Sorumlusu AKP’dir / Cephe” yazılı bomba süslü pan-
kart astılar.

Liseli Dev-Genç Milisleri: 11 Ekim’de Hacıhüsrev
Mahallesi ve Okmeydanı Şark Kahvesi’nde Ankara kat-
liamının hesabını sormak için “Katliamların Hesabını
Soracağız - DHKC/Liseli-Dev Genç” pankartı astı.

Liseli Dev-Genç Milisleri yaptıkları açıklamada: “…
Emperyalizmin ilk saldırısı değil bu, son da olmayacak.
Halka karşı açılmış bir savaş var, bu savaşa halk savaşını
büyüterek cevap vereceğiz. Emperyalizm yıllarca insanla-
rımızı katletti. İnsanlarımız katledilirken çözümün barışta
değil savaşta olduğunu çok iyi biliyoruz. Katillerimizle
barışmayacağız. Halklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu
katliamların hesabı mahşere kalmayacak! Nasıl ki Hasan
Selim Gönen’in öğrencileri Çağlayan’da Berkin’in hesabı-
nı sorduysa, bugün de Şafak Yayla’nın, Bahtiyar
Doğruyol’un öğrencileri hesap soracak. Bekleyin bizi
dünya halklarının baş düşmanı hesap gününden kaçamaya-
caksınız” dedi. 

Mersin Dev-Genç Milisleri: Ankara’da yaşanan
katliamın hesabını sormak için 12 Ekim’i 13 Ekim’e
bağlayan gece Mersin Yenişehir AKP İlçe Binası Dev-
Genç milisleri tarafından bombalandı. Milisler bombayı
yerleştirdikten sonra “Katillerden Hesap Sorduk,
Soracağız DHKC/DEV-GENÇ” yazılı not bırakıp
güvenli bir şekilde geri çekildi. Çok büyük bir gürültüy-
le patlayan bombanın sesini duyan halk balkonlara çıktı,
katil sürüleri ise onlarca ekip ile birlikte olay yerine
gidip bölgede devriye atmaya başladı. Aradan saatlerce
zaman geçmesine rağmen polisler AKP ilçe binasının
önünde nöbet tutmaya devam etti. 

Mersin Dev-Genç Milisleri yaptıkları açıklamada:
“Baskılarınızla, işkencelerinizle bizleri yıldıramayacaksı-
nız! Ankara’da katlettiğiniz 100’ü aşkın canın hesabını siz-
den tek tek soracağız, halkın adaletinden kaçamayacaksı-
nız! Bir gün mutlaka bütün işkencecilerden, katliamları
yapanlardan, yapılmasına izin verenlerden hesap soraca-
ğız! Buradan Mersin dahil bütün Emniyet Müdürlüklerini
uyarıyoruz, halka saldırmaktan vazgeçin, katliamı yapanla-
rın peşine düşün. Yoksa AKP’de patlayan bomba bir gün
sizin beyninizde patlayacak ve o zaman kurtuluşunuz
olmayacak!” denildi. 

Hatay Cephe Milisleri: Hatay Armutlu Mahallesinde
10 Ekim’de Ankara’da yaşanan katliamın akşamı Cephe
milisleri korsan eylem düzenledi. Ankara’da yaşanan pat-
lamanın ardından Armutlu halkına katilleri bildiklerini
belirtirken, “Berkin Elvan’ın hesabını nasıl sorduysak,
Suruç’un hesabını nasıl sorduysak, Ankara’nın da hesabı-
nı biz soracağız. Halk düşmanları,  katiller, Cephelilerin
olduğu hiçbir yerde rahat olamayacaklar” şeklinde ajitas-
yonlar çekildi. “Umudun Adı DHKP-C”, “DHKC-SPB
Katillerin Peşinde” sloganlarıyla düşmanı titreten, katil
polise taş ve şişelerle direnerek hesap soracaklarını söyle-
yen Cephe Milisleri halkın da desteğini alarak yaklaşık 1
saat süren eylemin ardından, eylemi iradi olarak bitirdi.

Cephe Milisleri Ankara’da yaşanan katliamın hesabı-
nı sormak için, Defne’de 11 Ekim akşamı devriye atan
bir katil sürüsünün aracına havai fişeklerle saldırdı.
AKP’nin eli kanlı katilleri ne olduğunu anlayamayarak
arkasına bakmadan kaçıp gitti. Cephe Milislerinin yap-
tığı açıklamada: “AKP iktidarını ve onların köpeklerini
uyarıyoruz. Bizler her zaman yakanızda olacağız. Sizler
halkları katletmeye çalıştıkça bizler silahlarımızla, hal-
kın adaleti ile her zaman karşınızda olacağız. Alişanlar,
Elifler, Şafaklar, Bahtiyarlar olup hesap sormaya devam
edeceğiz!” denildi.

Katil Devlet Hesap Verecek!
28 Eylül’de Cephe Milisleri, Bursa’da Parti-Cephe

bayrağı asarak Hasan Ferit Gedik’i selamladı.
Cepheliler, “Var olduğumuz tüm alanlarda şehitlerimi-
zin hesabını soracağız” açıklaması yaptı.

Yozlaşmayı Kollayan Koruyanlardan
Hesap Sorduk, Sormaya Devam Edeceğiz!
Okmeydanı’nda 9 Ekim’de, gece saat 01.00 sıralarında,

Cephe Milisleri kumar oynatılan bir mekanı koruyan çete-
cileri cezalandırdı. Yapılan açıklamada: “Mahmut Şevket
Paşa Mahallesi’nde Comsan olarak bilinen bölgede bulu-
nan bir kumarhaneyi koruyan çeteciler mahalle gençlerini
dövüp, arabalarla havaya ateş edip halkı rahatsız ediyor.
Biz Cephe milisleri olarak bulunduğumuz bölgelerde çete-
cilere, kumarhanelere asla izin vermedik. Bundan sonra da
izin vermeyeceğiz. 9 Ekim’de kumarhane önünde araba-
larla bekleyen çeteciler Cephe milislerimiz tarafından ceza-
landırılmıştır. Bir kişinin iki ayağına da sıkılmış, diğer çete-
ciler canlarının derdine düşüp kaçmışlardır. Hasan Ferit’in
katilleri serbest bırakılırken, onları koruyan katil polisler,
çetecileri yoksul halkın bulunduğu yerlere yerleştirmekte-
dir. 9 Ekim günü katil polis tarafından mahallemizin dışın-
dan çetecileri getirip mahalleye yerleştirmiş, terör estir-
meye çalışmışlardır. Bizler Cephe milisleri olarak; mahal-
lemizde uyuşturucuya, fuhuşa, kumara ve faşist çetelere
karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.

Not: Aynı gün aynı mekâna bir saldırı daha
olmuştur. Bu saldırının bizimle hiçbir alakası yoktur.

Okmeydanı
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Ülkemizde Gençlik

Bu ülkede yaşıyoruz, bu halkın çocuklarıyız. Halkı-
mızın yaşadığı sorunlardan bağımsız değiliz. 

Annemiz, babamız işsiz kalmışsa bunu biz de yaşıyo-
ruz. Mahkeme kapılarında biz de adaletsiz kalıyoruz. Em-
peryalizmin ve faşizmin saldırılarından biz de payımıza dü-
şeni fazlasıyla alıyoruz. Biz de katlediliyor, tutuklanıyor,
baskı ve işkence görüyoruz.

Sorunlarımızın kaynağı aynıdır. Faşizm halka neden
saldırıyorsa bize o yüzden saldırıyor. Kendisinin karşı-
sında direnen hiçbir güç istemiyor. 

Bizler Dev-Genç’liyiz. Dev-Genç’liler hiçbir zaman hal-
kın mücadelesini kendi mücadelelerinden ayrı görmemiş ve
halkın hak arama mücadelelerinde, adalet mücadelesinin için-
de toplumun diğer kesimleri ile birlikte olmuştur. Kendisi-
ni hiçbir zaman salt gençliğin sorunları ile sınırlamamıştır.
Etrafında gelişen her olay için söyleyecek bir sözü mutla-
ka olmuştur. Tarihimiz bunun örnekleri ile doludur. 1965 yı-
lında maden ocağında katledilen işçiler için düzenlediği pro-
testo yürüyüşünden, 16-17 Haziran işçi direnişlerine, köy-
lülerin toprak işgallerinden, kanlı 1 Mayıslardan bu güne ka-
dar, işçi bayramının, 1 Mayısların, onurunun direnerek ko-
runduğu eylemlerine kadar ülke gündeminde olup da Dev-
Genç’in kendi gündemine almadığı bir şey yoktur. 

Çünkü Dev-Genç militan bir ruhla donanmak demek-
tir. Anti-faşist, anti-emperyalist olmak demektir. Halkını ve
vatanını sevmenin adıdır Dev-Genç. Kendisini salt gençliğin
sorunları ile sınırlayarak bunlar korunamaz ve yaratılamazdı.
Faşizm sadece bizim okullarımızda değildir. Emperyaliz-
min yarattığı sorunlar adım attığımız her yerdedir. 

Bu yüzden Dev-Gençliler her yerdedir. Okullarında-
ki çalışmalarının dışında, mahallelerde halkın sorunları
için eylem örgütler, uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı mi-
lis eylemleri yapar, işçilerin çadır direnişlerinde onlarla
birlikte olur. Hapishanedeki ölüm orucu direnişlerinde
Dev-Genç’liler de içlerinden direnişçi çıkarmış, şehitler
vermiş, içerideki tutsakların direnişlerini dışarıya taşı-
mışlardır. Ülkemizdeki katliamların hesabını soran ol-
muştur. Unutmama, hesap sorma, örgütleme, halkın her
acısında ve hak arama talebinde halkın yanında olma, Dev-
Genç geleneğidir. 

Bu geleneğin şimdiki temsilcileri bizler de  kendimizi
sadece gençliğin sorunları ile sınırlamayacak; ülkemiz-
de yaşanan her gelişme için bizim de söyleyeceklerimiz,
yapacaklarımız olduğunu göstereceğiz.

Örneğin; ülkemizde ardı ardına katliamlar yaşanıyor. Ka-
til AKP’nin yönetememe krizi, kitlesel katliamlara dönüş-

tü. Suruç, Diyarbakır ve şimdi 99 insanımızın katledil-
diği Ankara katliamı. Dev-Gençliler buna tepkisiz, hare-
ketsiz kalmadı, kalmamalı. Türkiye’nin her yerinde Dev-
Genç milisleriyle, eylemleriyle hesap sordu.  

Bu eylemleri büyütmeli, hızlı bir şekilde organize olup
katliamı teşhir etmeli, katliamın sorumlularını halka gös-
termeliyiz. “Adalet İstiyoruz” sloganımızı öğrenci gençliğe
taşımalı, sahiplendirmeliyiz. Bu ülkede hak gaspları var. Bu
ülkede yüzlerce insanımızın katledildiği katliamlar var. He-
sabını kim soracak? Elbette bizden başka hiç kimse bu id-
diaya sahip değil. Öyleyse bir an bile boş durmamalıyız.

Yazılamalar yapmalıyız. Duvarlar yoksulların matbaa-
sıdır, unutmayalım. Onların yalancı basını katliamları giz-
leyecek, biz yazılamalarla halka gerçeği taşıyacağız. Kat-
liamın yaşandığı gün, daha olayın sıcaklığı geçmeden bir
bildiri, açıklama mutlaka hazırlamalıyız. Yazdığımız bildi-
riyi çoğaltıp okulumuzda, yurtlarda ve durak, meydan, park,
mahalle girişleri gibi kalabalık yerlerde dağıtmalıyız. Açık-
lamamızı internet ortamında da insanlara ulaştırmalıyız. 

Sınıflarda, otobüslerde sesli ajitasyonlar ile katliamı
halka teşhir etmeliyiz. En kısa zamanda bulunduğumuz
her yerde eylemler organize etmeliyiz. Gücümüzün yet-
tiği her yerde yapabiliyorsak askeri eylemler de örgüt-
lemeli, hesap sormalıyız. 

Yaptığımız hiçbir şeyi küçük veya boşuna görmeye-
ceğiz. Önemli olan tavırsız kalmamak, yaşananların sı-
radanlaşmasına izin vermemektir. Yaşananlar konusun-
da ne düşündüğümüzü, politikalarımızı halka taşımalı-
yız. Halk bizi asıl olarak yaptıklarımızdan tanıyacak. Ay-
rıca düşman  da yaptığının yanına kar kaldığını, unutu-
lup gittiğini düşünmemeli. Yaptığına pişman olmalı. Bi-
linen bir sözdür; taşı delen damlaların gücü değil, sü-
rekliliğidir. Bunu da böyle sağlayabiliriz.

Sonuç olarak;
1-Kendimizi sadece gençliğin yaşadığı sorunlar ile sı-

nırlamayacağız. Biz bu halkın evlatlarıyız. Halkımızın ya-
şadığı sorunlardan ayrı değiliz.

2-Ülkemizde yaşanan her gelişme için söyleyecek bir
sözümüz vardır.

3-Önümüzde örnek alacağımız kocaman bir Dev-Genç
tarihi var. Bu tarih bizimdir. Bunu büyütmek de bizim so-
rumluluğumuzdadır.

4-Bu ülkede halkımızın sorulacak hesaplarını biz so-
racağız. Katliamların hesabını biz soracağız. 

Gençlik, Halkın Yaşadığı Sorunlardan Kopuk Değildir
Dev-Genç’liler Tarihi Boyunca Halkın Hak Arama

ve Adalet Mücadelesinin İçinde Olmuştur
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1981, 6 KASIM, darbeyle birlikte
gelen cunta yönetimiyle öğrencilerin üs-
tünde baskı aracı olan YÖK’ün  kuruluş
tarihidir. 

YÖK, 12 Eylül faşizminin ürünüdür.
Okullarda 12 Eylül faşizminin kurum-
sallaşmış hali olan YÖK, anti-demokra-
tikliğin, anti-bilimselliğin, paralı eğitimin
adı olmuştur. Cunta ile amaçlanan; tüm
muhalifleri, devrimcileri, halkı, işçi ve
emekçileri sindirmekti. Gençliği teslim al-
mak içinse YÖK kuruldu. Bu yüzden her
yıl YÖK’ün kuruluş tarihi 6 KASIM’da
YÖK ve onun temsil ettiği faşist dikta-
törlük boykot edilir. 

- Eğitim parasız olmalıdır. Öğrenci
gençliğin sermaye yerine konmasına son
verilmelidir. Parasız eğitim en büyük
hakkımızdır. 

-Sınavsız gelecek istiyoruz; tüm emek-
lerimizin 3 saate sığdırılıp tüm geleceğimizle
oynanmasını, her sene değişen sınav sis-
temlerinin altında ezilmeyi istemiyoruz! 

-Berkin’in katillerini istiyoruz, katil-
lerinin cezalandırılmasını istiyoruz! “Emri
ben verdim” diyenlerin yargı karşısına
çıkmasını istiyoruz. 

Tüm Bu Taleplerimiz
ve Haklarımızı Almak İçin 6
Kasım’da Boykota! Boykotu
Tüm Okullara Yayalım!

Bulunduğumuz her yerde, 1 kişi ol-
sak bile 6 KASIM’da, YÖK’ü boykot et-
meliyiz. İyi bir çalışmayla herkese 6
KASIM’ı anlatarak ikna edebiliriz.

Boykotu
Nasıl Örgütleyeceğiz? 
İlk önce çalışma yapacağımız okulu

belirlemeliyiz. Yani pilot okullarımızı
belirlemeliyiz. Nedir pilot okullar? Bizim

çalışma yapacağımız, potansiyelin yüksek
olduğu, diğer okullara göre öncelik vere-
ceğimiz, seçtiğimiz okullardır. 
Şehitlerimizin olduğu okullar önceli-

ğimiz olabilir. Belirlediğimiz pilot okullarla
program çıkarmalıyız. Okulun özgünlü-
ğüne göre gün gün program çıkarmalı, ira-
di bir şekilde uygulamalıyız. 

Afişlerimiz, bildirilerimiz, kalemleri-
miz, sprey-boyalarımız çantamızda her za-
man olmalı. Hazırlıklı gitmeliyiz okulla-
ra ve meydanlara. Okullara çağrı pankar-
tı asmalıyız.

6 Kasım’ı Komitelerimizle
Örgütleyelim!

Komiteler, kolektivizmi büyütecek,
denetimi sağlayacak çalışma biçimini
oturtur. Küçük büyük demeden her şeyin
komitesini kurmalıyız. Herkesin yapabi-
leceği bir şey vardır. Komiteler herkesin
bir şeyler yapmasına, üretmesine olanak
sağlar. Çalışmaları kalıcılaştırır. 

Ayrı ayrı afiş, bildiri, pankart, yazılama
komiteleri oluşturulur. Ayrıca sınıf ve okul
komiteleri kurulur. Bu komiteler ihtiyaca göre
çeşitlendirilebilir. Bu komiteler kendi içle-
rinde düzenli olarak toplanmalıdır. 

6 Kasım günü yapılacak işler de ko-
mitelere bölünebilir. Burada önemli olan
denetimdir. 

6 Kasım Boykotu’nu örgütlemek için
öncelikle;

-Pilot okullar seçmeli, düzenli, prog-
ramlı çalışmalar yapmalıyız.

- Program çıkarmak çok önemlidir. Ger-
çekçi, hedefe ulaşmamızı sağlayacak bir
program çıkarmalı ve iradi olarak uygu-
lamalıyız.

-Komiteler, işlerin örgütlenmesinde, uy-
gulanmasında çok önemlidir. Daha fazla
kişiyle, daha fazla iş yapmak için komi-
teleri büyütmeli ve çoğaltmalıyız.

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

Liseliyiz Biz

Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek Hakkımız için, 
Berkin’in Katillerinin Cezalandırılması için,

6 KASIM’da Boykota!

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç 46 yıldır Türkiye devrim mücadele tarihini
kesintisiz sürdüren tek gençlik örgütüdür. Esasında Dev-
Genç sadece bir gençlik örgütlenmesi değildir.

Kurulduğu 1969 yılından beri halkımızın her türlü soru-
nu karşısında duyarsız olmamış; işçisinden köylüsüne, üni-
versitelerden yoksul gecekondu mahallelerine, halkın oldu-
ğu her yerde örgütlenmenin, mücadelenin öncüsü olmuştur.

Bugün de Mahirler’in mirası Şafaklar’la Dev-Genç
devrim mücadelemizin onurudur. Gençlik mücadelesinin ön-
cüsüdür. Halkımızın her türlü sorununda yanındadır.

17 Ekim Cumartesi günü İstanbul Büyük Gazi Parkı’nda
Dev-Genç’in 46. yıl şenliklerine hazırlanırken, faşizmin
YÖK’üne karşı da boykot çalışmalarını sürdürülüyor.

Dev-Genç’in 46. yıl şenliklerine  hazırlık çalışmaları ül-
kenin dört bir yanında sürdürülürken, aynı zamanda Ankara
katliamının hesabını da boykotlardan korsanlara, yürü-
yüşlere, birçok eylemle hesap soruldu... 

Aşağıda Dev-Genç’in son bir haftalık mücadelesinden
haberleri aktarıyoruz.

Çayan: Çayan Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç’liler 7
Ekim’de mahallenin farklı bölgelerine yazılamalar yaptı.
Dev-Genç’in 46. yılını yaptıkları yazılamalar ile selamla-
dılar. Mahallenin Sedef, Taşocağı, Âşık Veysel Parkı çev-
relerine “Dev-Genç 46 Yaşında!”, “Yaşasın Dev-Genç!”,
“Berkin İçin Adalet İstiyoruz!”, “Nurtepe Liseli Dev-
Genç” imzalı yazılamalar yapıldı. 8 Ekim’de ise Taşocağı
bölgesine “46. Yılında Selam Olsun Dev-Genç’e!” yazılı
pankartı halkın görebileceği yüksek bir yere asan Dev-
Genç’liler, “46. yıl kuruluş şenliğimizde hep beraber Ga-
zi’de olacağız” dediler.

İkitelli: Dev-Genç’in 46. yıl şenlik çalışmaları sürüyor.
5 Ekim günü İkitelli’nin değişik bölgelerine 50 adet şen-
liğe çağrı afişi asıldı. 8 Ekim’de ise Liseli Dev-Genç’liler
İkitelli Gülten Özaydın Lisesi’ne “Dev-Genç 46. Yılında”

pankartını astı.
İstanbul Üniversitesi: Dev-Genç’liler, 9 Ekim’de İs-

tanbul Üniversitesi’nde 20 kişiyle “Parasız Eğitim ve
Adalet” ile ilgili anket yaptı. Yapılan ankette 46. yıl şenli-
ğine çağrı yapıldı, öğrencilerle sohbet edildi. Aynı zaman-
da Dev-Genç’liler 300 tane 46. yıl şenlik bildirisi dağıttı.

Sarıyer: Liseli Dev-Genç’liler, 7 Ekim’de Behçet Ke-
mal Çağlar Lisesi’nde 10 adet 46. yıl afişi asarak öğrenci-
leri şenliğe çağırdılar. Çalışma sırasında öğrenciler ile soh-
bet ettiler.

MALATYA: Mersin’de tatil yaparken hukuksuzca ve
işkenceyle gözaltına alınıp tutuklanan 13 Halk Cepheli için
ve Dev-Genç’in 46. yılını selamlamak için afiş asıldı. Ay-
rıca Şırnak’ta AKP’nin katil polisleri tarafından 28 kurşunla
katledilip akrebin arkasına boynundan iple bağlanıp sü-
rüklenen 24 yaşındaki Hacı Lokman Birlik için yapılan afiş
çalışmasında, 9 ozalit Halk Cepheliler tarafından 8 Ekim’de
asıldı.

Dersim’de Dev-Genç’liler
Gençliğin Olduğu Her Yerde!

13 Ekim’de Dersim Merkez’de Dev-Genç dergisinin 2.
sayısının dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımı akşam üzeri li-
seli ve üniversiteli gençliğin yoğun olarak bulunduğu ka-
felerde yapıldı. Dağıtım sırasında liselerde, üniversiteler-
de parasız, bilimsel eğitim istedikleri için, Berkin için, Kür-
distan’da katledilen çocuklar için ve tutsak öğrenciler için
adalet isterken tutsak düşen Dev-Genç’liler anlatıldı. Ada-
let mücadelemizde şehit düşen Elif, Şafak, Bahtiyar da genç-
lere anlatıldı. Sohbet sırasında bazı üniversite öğrencileri,
Dev-Genç’lilerin mücadelesine destek vermeye açık ol-
duğunu belirtti. 17.30 - 18.30 saatleri arası yapılan çalış-
mada 20 Dev-Genç dergisi dağıtıldı ve çalışmaya 2 Dev-
Genç’li katıldı.

Mahir’den Şafaklar’a Dev-Genç’liler Savaşıyor!
Dev-Genç’liler 25 Yıldır Faşizmin YÖK’üne Karşı Direniyor!
Liseliler, Üniversiteliler, Öğretim Görevlileri, Halkımız!

6 KASIM’DA DEV-GENÇ İLE BOYKOTA!
Parasız Eğitim,

Sınavsız Gelecek,
Berkin İçin Adalet İstiyoruz!

6 Kasım’da Boykottayız!
Tüm öğrencileri parasız eğitim, sı-

navsız gelecek, Berkin’e adalet istemek
için okullarında boykot yapmaya ça-
ğırıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, ge-
leceğimize sahip çıkmaya çağırıyo-
ruz!

Dev-GençÇayan Sarıyer

18 Ekim
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Ülkemizde Gençlik

Bağcılar ’da
Dev-Genç 46. Yıl
Şenliği ve Hasan
Ferit Gedik mah-
kemesi için afiş
asan Hazal Yıl-
maz ve Seval
Kırlangıç, 2
Ekim’de keyfi
olarak gözaltına
alındılar. Yeni-
mahalle’de yapı-
lan gözaltının ge-
rekçesi olarak

Hazal ve Seval hakkında ihbar olduğu söylendi. Gözal-
tına alınan Hazal; Yüzyıl Karakolu Çocuk Şubesi’nde, Se-
val ise Çiftlik Karakolu’nda tutuldu. Sahiplenme için ge-

len ailelere, gözaltı kararını savcılığın verdiği söylendi.
Dev-Genç afişleri; üzerinde bulunan Dev-Genç’li kahra-
manlar Elif, Şafak ve Bahtiyar’ın resimlerinden kaynak-
lı savcılığın afişe yasaklama kararı çıkarttığı belirtildi. Göz-
altılar savcılığın talimatı ile sabaha kadar bekletildiler. Er-
tesi gün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

Yozlaşmaya, Hukuksuzluğa
ve Adaletsizliğe Karşı
Öğrenci Meclisleri’nde

Birleşelim
Antalya’da Dev-Genç’liler, 7 Ekim’de Akdeniz Üni-

versitesi’nde masa açtılar. Açılan masada Öğrenci Mec-
lisleri ile ilgili çalışma yürütüldü. Masada bulunan pan-
kartta ise “Yozlaşmaya Karşı Öğrenci Meclisleri’nde Bir-
leşelim” yazıyordu. Masa açıldıktan 20 dakika sonra
ÖGB’ler gelerek masayı kaldırmak istediler. Masayı
kaldırmayacaklarını söyleyen Dev-Genç’lileri polis ça-
ğırmakla tehdit ettiler. Dev-Genç’liler masayı kendi ira-
deleri ile kendi belirledikleri sürede kaldıracaklarını
söylediler. ÖGB’lerin masayı taciz ettiğini gören üniversite
öğrencileri, masayı sahiplenerek Dev-Genç’lilerin yanında
durdular. Öğrenci Meclisleri ile ilgili bilgi aldılar.

Çanakkale Biga’da
Halk Bilim Topluluğu

Toplantısı Yapıldı
Biga Öğretmen Evi’nde Dev-Genç’lilerin insiyatifinde

bulunan Halk Bilim Topluluğu toplantısı, 10 Ekim’de ya-
pıldı. Toplantıda Halk Bilim Topluluğu’nun 17 yıllık ta-
rihi hakkında konuşuldu. Evine ekmek götürmek için ye-
rin yedi kat altına giren madencilerin de, evine ekmek gö-
türmek isteyen Berkin için de, ülkesinde emperyalistle-
rin kol gezdiği Aylan bebek için de her zaman ses çıka-
rılması gerektiği ifade edildi. Daha sonra geçen yılki şen-
lik hakkında sohbetler edildi, gelen kişilere sorular soruldu.
Ardından hep bir ağızdan türküler söylendi. Toplantıya 40
kişi katıldı.

Kartal Liseli Dev-Genç’liler
Yazılama Yaptı!

Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Lisesi’nde
yazılama yapıldı. 8 Ekim’de, 8 gündür boykotta olan Kar-
tal Meslek Lisesi’ne giren Dev-Genç’liler, okul içinde
“İşbirlikçi Müdür Hesap Verecek”, “Demokratik Lise İs-
tiyoruz”, “Dev-Genç 46 Yaşında”, “Parasız, Bilimsel Eği-
tim İstiyoruz / Liseli Dev-Genç” imzalı yazılamalar ya-
pıldı.

Sorunlarımızı Tespit Edelim,
Birlikte Çözelim

6 Ekim’de Antep’in Düztepe Mahallesi’ndeki Şehit Şa-
hin Lisesi’nde, Liseli Dev-Genç’liler tarafından anket ça-
lışması yapıldı. Birçok sınıfa girilerek yapılan çalışma-
da, 75 anket öğrenciler tarafından doldurulurken, öğren-
cilerle okuldaki sorunlar üzerine sohbetler edildi.

Komitelerimizle Daha
Örgütlü ve Daha Güçlüyüz
Malatya Halk Cephesi, 7 Ekim’de bir araya gelip Ma-

latya’da umudun sesi Yürüyüş dergisi’nin uzun zaman-
dır Malatya halkına ulaşmaması konusu üzerine sohbet etti.
Toplantıya 5 Halk Cepheli katıldı ve toplantı sonunda der-
gi komitesi kuruldu. “Malatya’da neler yapalım? Neler ya-
pabiliriz? Ne yapacağız? Biz kimiz? Ne istiyoruz?” ko-
nuları ile kolektif çalışma ve komiteler hakkında sohbetler
edildi, her pazar toplanma sözü alınarak toplantıya son ve-
rildi ve bir dahaki toplantıya daha büyük bir katılım için
karar alınarak, partiye övgü yazısı okundu. Malatya’da
Dev-Genç’liler aynı gün 17.00’da biraraya geldi. Komi-
te çalışması yapıldı. Dev-Genç örgütlenmesi için komi-
te kuruldu. 

Yiğit Kahraman Şehitlerimiz Sizleri Korkutmaya Devam Edecek! 

Yürüyüş
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Eylül ayında Almanya’nın en bü-
yük tekeli Volkswagen’in yaptığı bir
sahtekarlık ortaya çıktı. Volkswa-
gen’in özel bir bilgisayar yazılımıyla,
egzoz gazı ölçümlerini gerçeğin çok
altında gösterdiği anlaşıldı.

Söz konusu yazılım, özel olarak
“EA 189” tipi dizel motorlar için
geliştirilmiş. Bu motorlar dünyanın
her yanına “karbon emisyonları en
düşük seviyede gerçekleşiyor” de-
nilerek pazarlandı.  Öyle ki en katı
çevre yasalarının talep ettiği oranları
dahi geride bıraktığı
iddia edildi. 

Akıllı yazılımın
özelliği ise ölçüm ya-
pıldığını anlayıp kar-
bondioksit oranını dü-
şük göstermesi. Nor-
mal ortamda yapılan
testler, laboratuvarlar-
da yapılanlardan 10
ile 40 kat oranında
daha yüksek. Ölçüm-
ler arasındaki fark,
söylenen yalanın büyüklüğünü
ispatlamaya yeter.

Volkswagen’in sahtekarlığı açığa
çıktıktan sonra Federal Almanya
Ekonomi Bakanı Wolfgang Schäuble:
“Dünya pazarında giderek artan aç-
gözlülüğün bir sonucu. Bu aynı za-
manda takdir edilme ve şöhret açlığı”
sözleriyle bir taraftan yapılanın adını
koyarken diğer taraftan sorumluluğu
birkaç yöneticinin üstüne yıkarak
kendi sistemlerini işin içinden sıyır-
maya çalıştı. Çünkü Volkswagen bir
devlet tekeli.

Açgözlülük tarifi yanlış değil, fa-
kat genelde emperyalizmi, özelde
Alman emperyalizmini ve Volkswa-

gen’i tarif etmede fazlasıyla yetersiz.
Volkswagen’in hikayesi, Marks’ın
“Sermaye, kan, ter ve gözyaşından
oluşur” sözünün küçük bir özeti.

Temeli 28 Mayıs 1937 tarihinde
faşist diktatör Hitler tarafından atıldı.
Sermayesi ise yasaklanan sendikaların
el konulan mal varlıklarından oluştu-
ruldu. 1940’tan sonra Alman savaş
gücünü artırmak için, kara ve hava ta-
şıtlarının, özellikle uzun menzilli-gü-
dümlü füzelerin yapımı için ordunun
emrine girdi. 

Silahların yapımı için o silah-
larla vurulan ülkelerden alınan esirler
çalıştırıldı. Yapılan bir araştırma, sa-
vaşın son yıllarında fabrikada çalışan
işçilerin üçte ikisinin (20 bin civa-
rında) savaş esiri olduğunu ortaya
çıkardı. Günde bir tas çorba ve bir
ekmek verilen esirler, 16 saat çalış-
tırılıyordu. İyi çalışmayanlar ceza-
landırılıyor, hasta ve yorgun olanlar
Auschwitz Kampı’na sevk edilerek
öldürülüyordu. 

2. Paylaşım Savaşı’ndan sonra
fabrikanın yönetimini devlet ve hü-
kümet görevlilerinden oluşan bir
heyet devraldı. Şirketin yönetim ve
uygulama anlayışında değişen bir

şey olmadı. Gasp edilen mallarla ta-
rihin gördüğü en büyük katil tara-
fından kurdurulan Volkswagen, suç
işlemeye devam etti.

Brezilya’da 1964’te yapılan bir
askeri darbeyle demokratik bir hü-
kümet devrildi. Bütün hak ve özgür-
lükler gasp edildi. 1985 yılına kadar
iktidarda kalan faşist generallere en
büyük destek, Almanya’dan geldi.
Volkswagen tekelinin Sao Paulo’daki
fabrikasında kurulan “işyeri güvenlik
birimi”nin darbecilerle ortak çalıştığı,

işçileri ihbar ettiği,
devlet güvenlik bi-
rimlerinin onlarca iş-
çiyi fabrika içinde iş-
kence ederek sorgu-
lamasına izin verdiği;
yıllar sonra ispatla-
nan gerçeklerden ba-
zılarıydı. Faşist dik-
tatörlere yardımla-

rının karşılığını işçi-
leri istediği gibi sö-
mürme hakkı ve im-

tiyazlar olarak almıştı emperyalist
şirket.

Bugün Volkswagen’in dünya ça-
pında 119 fabrikası, 600 bine yakın
işçisi var. Otomotiv ve diğer sanayi
kolları da değerlendirildiğinde 7 mil-
yona yakın emekçi, tekel için çalışı-
yor.

“Her büyük servetin altında mut-
laka bir suç yatar” demiş Balzac.
Volkswagen’in servetinin altında sa-
yısız suç yatıyor. Egzoz gazı ölçüm
oranlarını düşük gösteren hilekarlık,
bu suçların içinde en basit olanlardan
biri. Her suçun bir cezası var! Ve o
ceza, dünya halkları tarafından infaz
edilecek!

HHALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ

Marx: “Sermaye, kan, ter ve
gözyaşından oluşur”
Balzac: “Her büyük servetin altında 
mutlaka bir suç yatar!”

VOLKSWAGEN SKANDALIYLA AÇIĞA ÇIKAN,
EMPERYALİST ALMAN EKONOMİSİNİN ÇIPLAK YÜZÜDÜR!
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Devrimciler faşizmin korkulu rüyasıdır. Çünkü
devrimciler faşizmin halkı sindirme ve baskı altında
tutma politikalarının önündeki engeldir. Devrimciler
faşizmin yüzünü teşhir eder ve halkı birleştirip faşizme
karşı direnişi büyütür. Faşizmi devrimcilerin öncülüğün-
de vereceğimiz halk savaşı ile yeneceğiz. Faşizm bu
gerçeği değiştirmek için saldırır devrimcilere. Bunu
gözaltı, tutuklama, işkence, infaz, katletme, tecrit etme,
yalan ve demagoji ile güvensizlik yaratma, psikolojik
savaş yöntemleri geliştirme yollarıyla yapmaya çalışır.
Kimi zaman kendi yasalarını çiğner, kimi zaman bir
gecede ihtiyacını karşılayacak yasalar yapar. Yasaları da
amaçlarını gerçekleştirmek için düzenler. Eskiden
gözaltına aldığı kişilere işkence ile ifadeler imzalatır,
sadece bu ifadelere dayanarak tutuklardı. Bu yüzü teşhir
olunca maskeyi değiştirdiler. Yeni moda, gizli tanık
yaratmak. Gizli tanıklar aracılığı ile insanları tutuklat-
maktır. Gizli tanık, polis de olabilir, mahkemelerde müş-
teki sıfatıyla çıkarttıkları kişi de, kandırdıkları herhangi
bir kişi de. Sözüm ona, kimliği açıklandığında güvenliği
tehlikede olacak kişilerin ifadesini alırken, kimliklerini
gizliyorlar. Gözaltına aldıkları kişilerin, onların avukat-
larının karşısına çıkmıyorlar. Mahkemeye getirtmiyorlar. 

İşte Basına Yansıyan
Gizli Tanıklarla Ilgili Bazı Haberler:

1- “Erzurum’da 16 öğrencinin “örgüt üyeliği” suç-
lamasıyla yargılandığı davada öğrenciler aleyhine
tanıklık yapan “Özgür” kod adlı gizli tanığın polis
olduğu ortaya çıktı. Erzurum’da 10’u tutuklu 16 üniver-
site öğrencisinin yargılandığı davada gizli tanık olarak
ifade veren kişinin, ifadesindeki bilgilerin yüzde 90’ının
“ortam dinlemesi”ne dayalı olduğunu söylemesi üzeri-
ne Mahkeme Başkanı Mustafa Kahya, “Emniyet men-
subu musun?” diye sordu. Gizli tanık soruyu cevapsız
bırakınca Mahkeme Heyeti gizli tanığın beyanlarını
dosyadan çıkarma kararı aldı.” (Sol Haber) 

Gizli tanıkların polis olması, en çok kullandıkları
yöntemler arasında. Hem devrimciler için dosya oluş-
turuyorlar, dosyaya tutuklamak için yeterince delil
koyamadıklarında bir polisi gizli tanık yaparak dosy-
aya koyuyorlar. 

2- “Hatay’da Suriyeli muhaliflerin
avukatının kaçırılması olayıyla ilgili,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla
yargılanan Yurt Gazetesi Hatay
Muhabiri Hasan Kabakulak’ın aleyhi-
ne ifade veren gizli tanığın aynı davada
tutuksuz yargılanan M. Ö. B olduğu
iddia edildi. M. Ö. B’nin aynı zamanda
MİT için çalıştığı da belirtiliy-
or.” (Evrensel gazetesi) 

Bir başka örneği, aynı

dosyada yargılanan kişileri gizli tanık yapmak. İtirafçı
olarak yapmak istediklerinin beyanlarını açıktan alamıy-
orlar. Bunun yerine sanığı itirafçı yapıyor ve kimliğini
gizliyor. Çoğu zaman mahkemenin de bundan haberi
olmuyor. Çünkü mahkeme, dosyadaki gizli tanıkların
kimliğini araştırmıyor. 

3- “Uyuşturucu ticareti nedeniyle aldığı 24 yıllık
hapis cezası Yargıtay’ca bozulan Urfi Çetinkaya aley-
hinde beyanları olan gizli bir tanık duruşmaya getiril-
mek için arandığında hakkında hiçbir bilgi bulunam-
adı. Tanığın, ‘soruşturma primi’ alınabilmesi için
yaratıldığı iddia edildi.” (Radikal gazetesi) 

Burada da yoktan tanık yaratmışlar. Polisler ne
kadar çok dosya oluşturup “suçlu” yakalarlarsa o
kadar prim alıyorlar. Bu primleri almak için de gizli
tanıklar yaratıyorlar. 

Yukarıdaki haberlere benzer yüzlerce haber bul-
mak mümkün. Gizli tanıkların gerçekte var olup olm-
adıklarını bile bilmek mümkün değil. Kim olduğu,
nasıl elde edildiği belli olmayan, soyut ve gerçekliği
ispatlanmayan ifadeler ile tutuklanıyor insanlar.
Özellikle devrimciler söz konusu olunca onlar için her
şey mübah. Gizli tanık, tutuklamak ve ceza vermek
için gerekçe yaratmanın adı oluyor. 

Bugün devrimcilerin yargılandığı dosyaların
büyük çoğunluğunda gizli tanık vardır.
Tutuklanmaların da temel dayanağı, bu gizli tanıklar
oluyor. Örneğin Günay Özarslan’ın cenazesini kaldır-
mak için direnen, aileye destek olan, Günay’ın son
isteğini yerine getirmek isteyen arkadaşları tek tek
gözaltına alınıp tutuklanıyor. Günay’ı sahiplenmek,
cenazesine katılmak, ailesinin yanında olmak, tutu-
klamak için yeterli gerekçe oluşturmuyor. Günay’ın
cenazesinin kaldırmanın intikamını almak için gizli
tanıkların ifadelerini kullanıyorlar. Bu durum, ne
kadar zavallı olduklarının da göstergesi. İnsanları
tutuklamak için tek çareleri, yoktan delil yaratmak. 

Gizli tanık yaratarak devrimcileri tutuklama politi-
kasını boşa çıkartmalıyız. Tutuklananlara sahip çıkarak,
faşizmin yargısını teşhir edeceğiz. AKP’nin hakim ve

savcılarının keyfiyetinin önüne biz geçe-
ceğiz. Haklılığımızı, meşrulu-

luğumuzu, devrimci faaliyetin
zorunluluğunu hem halkımıza,
hem de hakimlere anlatacağız.
Faşizmin kuklası değil, halkın
yanında olmalıdırlar. Polisin

emir eri değil, hukuk ilkeleri
diye ifade ettikleri kuralları

uygulamalılar. Bunları
da uygulatacak olan
biz olacağız. Halk
olacak. 

Gizli Tanık, Faşizmin
Devrimcileri Tutuklama Aracıdır!

HHalkın 
Hukuk
Bürosu
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“Artık kimse barış kavramını
kullanmamalı. Barışa dönük kimsenin
bir umudu kalmadı. Kiminle barışa-
cağız. Niye barışacağız. Cenazele-
rimize tahammülü olmayanlarla mı?
Cenazeleri araç arkasına bağlayan-
larla mı barışacağız?” (Hacı Lokman
Birlik’in ağabeyi Mehmet Birlik,
DİHA, 5 Ekim 2015) 

Kürt halkı haklı sorusunu ısrarla
ve bedeller pahasına soruyor. Kürt
milliyetçilerinin cevabı ise yıllardır
değişmiyor. “İnadına barış!”

Kürt milliyetçi hareket, 1990’lar-
dan beri tüm sorunların nedenini “sa-
vaş”, çözümünü “barış” olarak gös-
teriyor. ‘90’lardan beri oligarşinin
Kürt milliyetçi hareketin “barış”po-
litikalarına verdiği cevap ortadadır:
Onbinlerce ölüm, işkenceler, infazlar,
yakılan, yıkılan köyler, kitle katli-
amları, toplu mezarlar... 

Bugün gelinen noktada devletin
tüm güçleriyle halka saldırılarını sür-
dürdüğü, yüzlerce insanımızı katlet-
tiği, mezarlarımıza dahi saldırdığı,
ölülerimize bile saygı göstermediği,
tanklara bağlayıp hakaretler eşliğinde
yerlerde sürüklediği bir zamanda
“inadına barış” diye sloganlar atmak
“hesap soracağız” sözünü burjuva-
zinin seçim oyununun ertesine bı-
rakmak nasıl bir anlayıştır? Ki bu
hesap sormanın içeriği de düzen dışı
değildir.

AKP, Düzen; İktidar 
Savaşını Ciddiye Alıyor 

AKP tüm güçleriyle vahşi katli-

amlar dahil saldırıyor halka. AKP’nin
saldırıları iktidar mücadelesinin, sınıf
kavgasının bir yansıması olarak şe-
killeniyor. Düzen sınıf kiniyle saldı-
rıyor halka. Saldırarak, katledip sin-
direrek kendi iktidarını korumaya
çalışıyor. Bunun için hiçbir yasa-
kural tanımıyor. Kendi koyduğu ya-
saları bizzat kendisi çiğneyerek faşist
karakterini tüm çıplaklığıyla ortaya
seriyor. Öyle ki yapılan bir seçimi
çöpe çevirecek kadar da pervasız. 

AKP’nin bu kadar pervasız olmasını
sadece Tayyip Erdoğan’ın kişisel hırsına
ve diktatörlüğüne bağlamak doğru bir
değerlendirme değildir. Erdoğan’ın
böyle bir düşünce taşıması ve bu yönlü
kişisel istek ve taleplerini dayatması
elbette olabilir; ancak tek başına buna
bağlamak sınıf mücadelesi gerçeğinden
bihaber olmaktır. 

Kürt milliyetçileri neredeyse tüm
tarihleri boyunca hemen her gelişmeyi
belli kişilerin özelliklerine bağlamış-
lardır. Özal’dan Tayyip Erdoğan’a
bir çok kişiden beklentiler içine
girmiş ve onların misyonlarını abar-
tarak ele almışlardır. Kişlerin sınıf
mücadelesinden bağımsız hareket
etme iradesi varmış gibi değerlen-
dirmeler yapmışlardır. Oysa kişiler
tek başına sınıf mücadelesi arenasında
belirleyici olamazlar. Sınıf mücade-
lesinde kişiler sınıfın çıkarına uygun
hareket ettikleri oranda varlıklarını
ve misyonlarını sürdürebilirler. Aksi
halde dışlanıp bir kenara atılırlar. 

Bu nedenle bugün AKP’nin em-
peryalizmden icazet alarak tüm güç-

leriyle halka karşı saldıraya geçtiğini
söylüyoruz. Kürdistan’da Kürt halkını
katleden saldırılardan sınır ötesi ope-
rasyonlara kadar hepsinde emperya-
listlerin de parmağı, icazeti vardır...
Elbette emperyalizm bir yandan
AKP’ye güç verirken öte yandan ise
bölgedeki tüm güçleri kendine bağ-
layacak manevralar yapmakta, özel-
likle PYD-YPG gibi güçleri kendi
askeri gibi kullanmak için gerekli
yardım ve donanımları sağlamaktan
da geri durmamaktadır... 

Durum bu iken, bu gerçeklere göz-
lerini kapatarak değerlendirmeler yap-
mak kendini aldatmaktır. Hele de bunu
bir seçim ile sağlayabileceğini iddia
etmek daha da büyük bir yanılgıdır.
AKP’nin hiç zorlanmadan çöpe çe-
virdiği bir seçim sistemi içinde burjuva
anlamda dahi olsa adil bir seçim bek-
lentisi içine girmek boş hayaldir. Bu
konuda seçime giren AKP dışındaki
hiçbir partinin iradesi yoktur. Onlar
için ancak emperyalizm devreye girerse
ve AKP’yi seçimlere hile katmaması
için uyarırsa seçim sonuçları belki
daha doğru çıkabilir veya çıkan sonuçlar
AKP tarafından da kabul edilir. Aksi
durumda AKP yeni seçimi de çöpe
çevirmekten hiç çekinmeyecektir. Veya
seçimi yaptırmama seçeneğini dahi
hayata geçirebilecektir. 

Bu konuda AKP’nin sürece nasıl
baktığı ve herkesi nasıl tehdit ettiği
hemen tüm açıklamalarıyla bilin-
mektedir. Son KCK’nın ateşkes yap-
ma açıklaması karşısında AKP’li
Yalçın Akdoğan’ın söyledikleri ise
PKK’nin uzlaşmacılığı karşısında
AKP’nin sınıf tavrının ne olduğunu
ve ne olacağını ortaya koymaktadır: 

“...onların ateşkes dediği, bizim
eylemsizlik dediğimiz, tek taraflı,
‘çatışmalar olmasın, seçim güvenliği
etkilenmesin falan’ bu tamamen bir
kandırmaca, bir numara. Bunlar sı-
kıştıkları zaman bu örgüt hep bu
yola başvuruyor. Yani ya bir bozguna
uğradılar ve sıkıştılarsa, ya kış üst-
lenmesine geçiyorlarsa veya siyaseten
HDP’nin işine yarasın diye bu tür
taktik açıklamalar geçmişten bu yana
yapıyorlar. Şu anda bunların hiçbir
kıymeti harbiyesi yok ve bir inandı-
rıcılığı da yok. Burada devlet bu

KKürt Halkının Haklı Sorusu:
“Kiminle, Neden Barışacağız?”
“Artık kimse barış kavramını kullanmamalı. Barışa

dönük kimsenin bir umudu kalmadı. Kiminle
barışacağız? Niye barışacağız? Cenazelerimize

tahammülü olmayanlarla mı? Cenazeleri
araç arkasına bağlayanlarla mı barışacağız?”

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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operasyonlara netice alana kadar
devam edecek. Yaz-kış fark etmez,
terör faaliyetleri olduğu sürece, el-
lerinde silahları olan insanlar biri-
lerine zulüm etmeye devam ettiği sü-
rece, hukuk tanımadan orada var
olmaya devam ettiği sürece güvenlik
tedbirleri ve operasyonlar da devam
edecek.” (Yalçın Akdoğan) 

Kısacası hizaya gelene ve silahlar
teslim edilene kadar saldıracağını
söylüyor. Ve seçim manevralarına
müsaade etmeyip kendi çıkarlarının
gereği olarak saldırıp katledecekle-
rinin mesajını veriyor. Akdoğan ik-
tidar biziz ve bunu kimseye vermek
istemiyoruz diyor. 

AKP’nin İktidar Savaşı 
Karşısında, Kürt 
Milliyetçilerinin 
Uzlaşmaktan Başka 
Çözümü Yok! 

AKP kendi meşrebine ve sınıf
mücadelesinin gereğine uygun olarak
saldırıyor ve bunda hiçbir yasa-kural
da tanımıyor. Hem de bunu dünyanın
gözleri önünde yapıyor... Kürt mil-
liyetçilerinin ve onun kuyruğundaki
solun en büyük beklentisi olan em-
peryalist güçlerin bu pervasız sal-
dırganlık karşısındaki tutumları ise
daha çok “bekle gör” diye özetle-
nebilir. Arada bir makul sınırlar içinde
kalması için uyarılar dışında söyle-
dikleri hiçbir şey yoktur AKP’ye...
Hatta savunma hakkı vb. diyerek
saldırılar onaylanmaktadır. En son
Ankara Katliamı’nda dahi esas suçlu
devlet, AKP olduğu halde emperyalist
güçler AKP’nin cevap verme hak-
kından vb. bahseder oldular. 

AKP ise bu icazet içinde saldır-
ganlıkta sınır tanımıyor. Bunu Kürt
milliyetçileri de aslında ortaya ko-
yuyorlar. AKP’nin vahşetini ve sal-
dırganlığındaki pervasızlığı Bese Ho-
zat şu sözleriyle ortaya koyuyor: 

“Tükenişin korkusuyla mezarlara
saldıracak kadar alçalan, vahşice
katlettiği cansız bedenlerden duyduğu
büyük korkuyla cenazeleri sokaklarda
sürükleyen, korkusundan gölgesine
dahi kurşun sıkacak noktaya gelen
bu rezil, dibe vurmuş zihniyet, direnen

halk, kadınlar ve devrimciler tara-
fından tarihin dehlizlerine gömüle-
cektir.” diyerek AKP’nin karakterini
ortaya seriyor. 

Diğer KCK yöneticileri de
AKP’nin saldırganlığını ve halka
karşı estirdiği terörü tüm boyutlarıyla
oldukça net ifadelerle açıklıyorlar...
Fakat bu durumdan çıkardıkları sonuç
daha fazla uzlaşma ve düzenle bü-
tünleşmekten başka bir şey olmuyor.
Bu zihniyetin nasıl gömüleceğini işte
KCK Eş Genel Başkanı Bese Hozat
şöyle açıklıyor: 

“Erdoğan ve Davutoğlu yönetimi,
Kadınlar, Kürtler öncülüğünde De-
mokratik Özerklik inşasıyla ve
HDP’nin 1 Kasım’da elde edeceği
ikinci zaferle tarihi yargılama süre-
cine girecektir. Özgürlük Hareketi,
HDP’nin 1 Kasım’daki büyük zaferine
daha fazla katkı sunmak için tekrar-
dan tarihi bir tutum takınarak
AKP’nin tüm iğrenç planlarını bir
kez daha boşa çıkaracak ve gereken
hesabı soracaktır.”

Kısacası Kürt milliyetçilerinin
beklentisi 1 Kasım seçimlerinden
başka bir şey değildir. Halkın müca-
delesi ve savaşından umudunu kes-
mişler, varsa yoksa seçimler demek-
tedirler. AKP’nin tek bir hamlede
çöpe çevirebildiği ve kendilerinin de
buna boyun eğmekten başka hiçbir
şey yapamadıkları seçimlerden umut
beklentisi içindedirler. Ve bu nedenle
AKP’nin tüm güçleriyle halka karşı
saldırıya geçtiği ve halkı katlettiği
bir dönemde KCK-PKK ateşkes ilan
ederek geri çekileceği mesajını ver-
mekte ve halkı silahsızlandırmada
yeni bir hamle yapmaktadır. 

Provokasyona gelmeme adına ya-
pılan açıklamaların hiçbir hükmü yok-
tur. ‘AKP’nin elinden seçimleri yap-
tırmama, katlederek PKK’yi provoke
etme silahını alacağız, bu nedenle
de ateşkes ilan edeceğiz, seçimlerin
adil ve güvenli bir şekilde yapılmasını
sağlayacağız’ demek halkı aldatmak-
tan başka bir anlama gelmez. 

KCK ateşkes konusunda şu açık-
lamayı yapıyor: “Savaşın şiddetlen-
diği, AKP’nin seçim ortamında seçim
güvenliğini tehdit ettiğimiz yalanına
sarıldığı ve başlattığı savaşın ne-

denlerini halktan gizlemeye çalıştığı
bir ortamda, Türkiye içinden ve dı-
şından gelen çağrıları da dikkate
alan hareketimiz, halkımıza ve gerilla
güçlerine saldırılmadığı müddetçe
gerilla güçlerimizin eylemsizlik ko-
numuna çekme kararına varmıştır.
Gerilla güçlerimiz bu süreçte planlı
eylemler yapmaktan uzak duracak,
mevcut konumunu koruma dışında
bir hareketlilik içinde olmayacak,
eşit ve adil bir seçimin yapılmasını
engelleyecek veya sakatlayacak hiçbir
girişimde bulunmayacaktır. 

AKP Hükümeti politikaları, tutum
ve söylemleriyle seçimde baskı ve
hile yapacağını açıkça ortaya koy-
maktadır. Böylesi bir kuşku Türkiye
kamuoyunda da hiçbir zaman olma-
dığı kadar artmış bulunmaktadır. Bu
açıdan, içeriden ve Türkiye dışından
birçok gözlemci heyetin başta Kür-
distan olmak üzere tüm Türkiye’nin
çeşitli bölgelerine dağılarak çalışması
seçim güvenliğini sağlamak açısından
son derece önemlidir. AKP’nin bir
kez daha şu baskı yapıldı ve seçim
sonuçları şöyle etkilendi demesinin
önüne geçmek için böyle bir duyarlılık
ve çalışma içinde olmak gerekmek-
tedir.” (KCK Ateşkes açıklaması) 

AKP’nin yalan ve demagojileri
üzerine şekillenen bir politikanın ge-
leceği olamaz. AKP, halka karşı her
türlü saldırıyı ve katliamı tüm per-
vasızlığıyla yapıyor ve bunu nere-
deyse pişkince savunacak kadar al-
çalabiliyor. Kendi yaptırdığı katliam
için bile PKK’yi ve devrimcileri suç-
lama gayreti içine girebiliyor veya
en azından kafa karıştırmaya, çamur
atma çabası içine giriyor. Bu onun
faşist karakteridir ve iktidarını böyle
sürdürmektedir... 

Faşizmin halk karşı saldırılarını
bilip, görüp ve ortaya serip sonra da
onunla seçim yarışına girmek dışında
başka bir seçenek olmadığını söylemek
ve “inadına barış” sloganlarıyla halk
kitlelerini oyalama gayreti halkı faşist
AKP’nin boyunduruğu altına sokmaktır. 

Bugün Kürt milliyetçi hareketin
yaptığı şey tam da budur. Kendi bo-
yun eğmişliğini ve düzene yerleşme
gayretini tüm halka mal etmek iste-
mekte ve halkı da boyun eğmeye
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ikna etme çabasına girişmektedir. 
Halk, kendi yaşadıklarıyla biliyor

ki kendisine saldıran ve kendisini
çocuklarına varıncaya kadar alçakça
ve toplu şekilde katleden bir güçle
barış olmaz. Bu güçle ancak ve ancak
savaşılır.

Bu nedenle geçen sayımızda da
alıntı yaptığımız ve yazımızın başına
koyduğumuz halkın sözleri öğreticidir.
Halk, katilleriyle barışmak istemiyor,
katledilmesine rağmen inadına bir
barışın peşinde değildir. 

Faşizmin saldırı ve vahşetini pro-
vokasyona gelmeme, seçim güvenliği
adı altında “inadına barış” söylem-
leriyle karşılamak halkla alay et-
mektir. Bugün gelinen noktada me-
zarlarımızın ateşe verilmesi, do-
zerlerle yerle bir edilmesi yaşanıyor.
Mezarların ateşe verildiği bir yerde
barış olmaz. Dün toplu mezar ka-

zanlar, kulak burun kesenler, bugün
mezarlarımızı ateşe vererek düşman-
lığını sürdürüyorsa “barış” olmaz. 

Çünkü faşizm seçim oyunlarıyla
alt edilemez. Tarihte tek bir örneği
yoktur. Ama uzağa gitmeye de gerek
yoktur, 7 Haziran seçimleri dahi bunu
göstermeye yeter. Bu gerçeklere göz-
lerini kapatıp seçimlere umut bağla-
mak ve halkın umutlarını da seçim
sandıklarına çekme gayreti içinde
bulunmak düzene yerleşmek için hal-
kın mücadelesini egemenlere, em-
peryalistlere ve oligarşiye kurban et-
mektir. Halkı düzene boyun eğmeye
ikna etme çabasıdır.

Kürt milliyetçileri de, onun kuy-
ruğuna takılmış olan sol da düzene
yerleşmek için faşizmle uzlaşma gay-
reti içindedirler.Faşizmle uzlaşan,
boyun eğenler halkların mücadelesini
savunamaz ve halka bir şey kazan-

dıramazlar. Tersine faşizmin halka
karşı Ankara’da olduğu gibi pervasız
katliamlarının devamı için ona güç
verirler. 

Bu nedenle biz halkın “inadına
barış” çabası içinde olmasını değil
faşizme karşı savaşmasının propa-
gandasını yapmaya devam edeceğiz.
Çünkü halkımızın tek kurtuluş yolu
faşizme ve emperyalizme karşı sa-
vaşmaktan geçiyor. Başka bir yol
göstermeye çalışanlar uzlaşmacılar,
teslimiyetçilerdir. Halk, sade ve net
düşünmektedir. Bu nedenle Hacı
Lokman Birlik’in ağabeyi Mehmet
Birlik’in sözleri açık ve çarpıcıdır.Bu
nedenle halka karşı yapılan katliam-
ların hesabını seçim sandıklarında
değil faşizmle savaşarak soracağız.
Ve halkımızı da bu savaşa çağırıyoruz.
Kurtulaşa Kadar Savaş...

Ankara’da, Suruç’ta, Cizre’de Katleden Emperyalizm
ve İşbirlikçisi AKP’dir!

Katliamlara Sessiz Kalmayacağız, 
Dökülen Her Damla Kanın Hesabını Misliyle Soracağız!
Ankara’da KESK-DİSK-TTB-

TMMOB’un 10 Ekim’de düzenleye-
ceği “Barış Mitingine” bombalı saldırı
gerçekleştirildi. Onlarca kişi katledildi.
Yüzlerce kişi yaralandı. Yaşanan kat-
liam ile ilgili 10 ve 11 Ekim'de birçok
ilde ve yoksul emekçi mahallelerinde
açıklamalar yapıldı. Açıklamalar: Ali-
beyköy Halk Cephesi, Bağcılar Halk
Cephesi, Sarıgazi Halk Cephesi, Halkın
Hukuk Bürosu, TAYAD'lı Aileler, İdil
Kültür Merkezi, Grup Yorum, Yürüyüş
dergisi, FOSEM, Dev-Genç, Liseli
Dev-Genç, Halkın Mühendis Mimar-
ları, Diren Kazova Kooperatifi, Kınık
Maden Derneği, İzmir Devrimci İşçi
Hareketi, Dersim Halk Cephesi, Elazığ
Halk Cephesi, Amed Halk Cephesi,
Amed Halkın Hukuk Bürosu ve Suriye
Halk Cephesi tarafından yapıldı. Açık-
lamlarda: "Bu katliamlar ve adalet-
sizlikler bizlere bir şeyi işaret ediyor;
Faşizm! AKP, 7 Haziran seçimlerinden

tek başına iktidar olarak çıkamayınca
Anadolu topraklarını kana bulama ha-
rekatını başlattı. İlericiler, demokratlar,
yurtseverler ve tüm halkımız; oligar-
şinin Ankara Garı’nda katlettiği bu
insanların adı hiçbir zaman unutul-
mayacaktır. Meydanlarda, sokaklarda,
dağlarda sürek avına çıkan AKP, kat-
letti, bombaladı, yaktı, yıktı…Kor-
kuyorlar! Yıllar içinde yarattıkları sö-
mürü düzeninin bozulmasından kor-
kuyorlar. İktidarlarını kaybetmekten
korkuyorlar. Cizre’de 35 günlük be-
beği, Suruç’ta 32 gencimizi, ev bas-
kınlarında devrimcileri katletmeleri
bu yüzdendir.  Katliamın sorumlusu
açıktır: emperyalizm ve işbirlikçisi
AKP'dir. Bu katliamların amacı ör-
gütlenmeyi dayanışmayı öldürmek
içindir. Bu katliamların failleri halkın
örgütlü gücünden korkanlardır. Yalnız
AKP değil, halkın örgütlü gücünden
korkan emperyalizm ve işbirlikçi ser-

maye güçleri bu katliamlardan so-
rumludur. AKP faşizminin de sonu
aynı olacak.

Kürdistan’da, Anadolu’da yaptıkları
katliamlarından halk korkmuyor. Halka
karşı açılan savaşta kaybeden AKP
iktidarı olacaktır. AKP’nin krizi de-
rinleşecektir. Biz, bu krizi derinleştiren
olacağız. Halka karşı işlenen suçun
hesabını soran olacağız. Her şey çok
net şekilde ortadadır. AKP ve onun
efendisi emperyalistler; dünya halk-
larını teslim almak, yeraltı ve yerüstü
zenginliklerini sömürmek uğruna her
türlü katliamı gerçekleştirmeye hazırdır. 

Tekrarlıyoruz: faşizmin olduğu bir
ülkede barış da olmaz, demokrasi de
yoktur. Halkların kurtuluşu ancak bir-
likte savaşarak kazanılacaktır. Anka-
ralılara, halklarımıza başsağlığı diliyor,
yaralıların da en kısa zamanda sağ-
lıklarına kavuşmalarını diliyoruz" de-
nildi.
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Bir devrimci partinin, örgütün hedefi, amacı,
programı, stratejisi kendi ülkesinde devrim yapmak
üzerinedir. 

Bunun için savaşır, bunun için mücadele eder. Tüm
taktikleri, stratejisi, mücadelesi, mücadelede kullandığı
araç ve yöntemleri belirleyen devrim ve iktidar iddiası-
dır.

Bugün solun tespitlerine baktığımızda hatta sadece
solun değil, burjuva köşe yazarları bile düzenin krizinin
her geçen gün daha da derinleştiğini yazmaktadır.

Bu tespiti yapmak için öyle “derin” tahlillere de
gerek yoktur; “görünen köy” misali oligarşi tarihinin
en büyük yönetememe krizini yaşıyor. Adeta AKP’ye
mahkum olmuş durumda, tüm çabalarına rağmen AKP’nin
alternatifini yaratamıyor. 

AKP’nin ise yönetmek için halka terörden başka ve-
rebileceği hiçbir şeyi yok. Demokrasicilik oyununun
en önemli araçlarından birisi olan parlamentoculuğu
bile kurallarına göre oynamıyor.

Ülkemizdeki siyasal durum böyle iken Marksist-Le-
ninist SOL ne yapıyor? 

Nedir SOL’un politikası? Oligarşinin krizi derinleşirken
DEVRİM iddiasında olan Marksist-Leninist bir partinin,
örgütün görevi nedir? Politikası ne olmalıdır? 

Bu sorunun SOL’da günlük mücadeleye yansıyan
bir cevabı yok. Bizim açımızdan aslında bu bir cevaptır,
ancak biz yine de SOL’un son 6 aylık yayın organlarını
tarayıp, ne yapıp yapmadıklarını öğrenmek istedik. 

SOL Politikasızdır!
Hala “devrim” iddiasında olduğunu söyleyen opor-

tünist solun son altı aylık yayınlarını taradık. Türkiye’de
devrimci mücadeleyi geliştirmeye yönelik kendilerine
ait tek bir politikaları yoktur. Tamamıyla Kürt milliyetçi
hareketin yedeğine düşmüş, Kürt milliyetçi hareket
ne diyorsa, farklı söyledikleri tek bir söz yoktur. Ör-
gütledikleri ne bir kampanyaları, ne de basın açıkla-
maları ne de 1 Mayıs, 8 Mart, 2 Temmuz gibi takvime
bağlı kendi dışlarında örgütlenen   eylemlere katılmak
haricinde, örgütledikleri  tek bir eylemleri vardır.

Öyle ki, Kürt milliyetçi hareketin milliyetçi, faydacı
karakteristik yapısının sonucu dün savunduğunun,
yarın tam tersini savunan politikalarına rağmen Kürt
milliyetçi harekete yedeklenmenin dışında politikaları
yoktur. 

Özellikle 7 Haziran parlamento seçimleri ile birlikte

reformist, oportünist SOL tamamen Kürt milliyetçi ha-
rekete yedeklenmiş durumdadır. 

Dergilerinde ülkeye dönük kendilerine ait bağımsız
bir kampanyaları, eylemleri yoktur demiştik; burada
Özgür Gelecek’çilerin hakkını verelim; 2015 Temmuz
ayı içinde kısa bir dönem ülkeye dönük “YDG’lileri
Değil IŞİD’lileri tutuklayın” kampanyası yapmışlar. 

Avrupa’da ise Almanya, İsviçre, Fransa ve Yunanis-
tan’da 2015 Nisan, Mayıs, Haziran aylarında “ATİK
(Avrupa Türkiyeli Göçmen İşçiler Konfederasyonu)
ve Yeni Kadın örgütlenmelerine yönelik yapılan ope-
rasyonlarda tutuklanan ‘aktivist’lerinin serbest bırakılması
için kampanya düzenlemişler. 

Evet, Özgür Gelecek’çilerin ülkeye ve kendilerine
ait tüm faaliyetleri bunlardan ibarettir.

Diğerlerinde ise bu da yok. 

Peki ne var? 

Bunu da Atılım’ın manşetlerinden ikisine bakalım: 

- “BÜYÜK İNSANLIK BARAJI AŞTI, GÜLE
GÜLE TAYYİP” (Atılım, 12 Haziran 2015, Sayı 177)

Atılım’ın bu manşeti 7 Haziran seçimlerinden hemen

Enternasyonalizm Önce Kendi Ülkende 

Devrim Yapmaktır!

Sol, Enternasyonalizm Maskesi
Altında Ülkede Mücadeleyi Terk Etti!

ATILIM GAZETESİ:
HDP Kazanacak Barış

Kazanacak.
Büyük İnsanlık Barajı

Aştı. Güle Güle Tayyip
Türkiye’de Barajlar

Yıkıldı. Rojava’da Kan-
tonlar Birleşti. Zafer Dalga
Dalga...

Savaş Politikalarına ve
Koalisyonlarına Karşı Her-
kes Barış Bloğuna 

 Saray Darbesine Karşı
Topyekün Direniş

 Barış En Şerefli Çözüm

ÖZGÜR GELECEK:
 Bir Hatırlatma; Anne

Değil Kadınız! Yasta Değil
İsyandayız!

Nevin Müebbet Aldı,

Ortaklıkları Bozuldu..”İç

Güvenliğimiz” Kurtuldu.

 Her Yer Renault, Her

Yer Direniş!

“Huzur Ve Demokrasi”-

nize Daha Kaçımızı Feda

Edeceksiniz?

HALKIN GÜNLÜĞÜ:

Ezilen Halklar Hiçbir

Koşulda Çaresiz Değildir.

(Küçük Başlık: DHF ve

HDP Seçime Ortak Girecek)

Hava Döndü İşçiden

Yana

Halkların Birleşik Mü-

cadelesini Büyütelim.

Ülke’de Mücadeleyi Tatil Edip Rojava’da “Devrim”
Yapan Oportünist Solun Yayınlarından Bazı Manşetler...

Yürüyüş
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sonra yapılan bir değerlendirme. 

Oligarşinin Parlamentosunu Halka 
Umut Olarak Göstermek, İktidar İddiası 
Olan ML Bir Partinin Görevi Olamaz! 

Oligarşinin parlamentosuna 80 milletvekili sokunca
“Büyük İnsanlık”ın zaferini ilan ettiler. 258 milletvekili
alan AKP’nin tek başına hükümeti kuramamasına “Güle
güle Tayyip” dediler. 

Devrim iddiasından o kadar uzaklaşılmış ve düzene
bel bağlanmış ki, “Büyük İnsanlık idealiyle yola çıkan
birleşik mücadelede partimiz HDP yüzde 10’luk seçim
barajını aşarak 80 milletvekiliyle tarihe yeni bir sayfa
açtı. Ezilenlerin ilk defa kendi kaderlerini tayin ettikleri
bir seçimde bulundu…” dediler.

Atılım’ın iddia ettiği gibi 7 Haziran seçimlerinden
sonra “ezilenlerin” lehine olumlu hiçbir şey değişmemiştir.
Bırakalım ezilenleri, 80 milletvekili alıp parlamentoya
giren HDP’nin kendi meşruluğu tartışılır duruma geldi.

Atılımcılar oligarşinin parlamentosunda “ezilenlerin”
kendi kaderlerini tayin edemeyeceğini bilmez mi? 

Bilir elbette, ancak düzeniçi politikalarını, düzen
içine gidişlerini başka türlü nasıl izah edebilirler? Devrim
saflarını terk edenlerin karakteristik özelliğidir; ne kadar
çok düzen içine giderlerse o kadar çok devrim lafı
ederler. Oligarşinin parlamentosunda ezilenlerin kendi
kaderlerini tayin etme şansları yoktur. Atılım bu söy-
lemlerle halkın umutlarını düzene yönlendiriyor. Bu
ezilenlerin kendi kaderlerini tayin etmesi değil, kaderlerini
oligarşiye teslim etmesidir. 

Ki, seçim sürecinde halkın oylarını alabilmek için
her türlü abartıcılığa, yalana başvuran Atılımcılar se-
çimlerden hemen sonra ezilenleri unuttular. Oligarşinin
parlamentosuna kendilerini kabul ettirmek için TÜSİ-
AD’la, MÜSİAD’la, TOBB yöneticileri ile gülücükler
saçarak pozlar verip, düzenin krizlerine çözüm aramaya
başladılar. 

Seçimlerden sonra yapılan koalisyon görüşmelerinde
“Hiçbir kırmızı çizgimiz yok, herkesle görüşmeye
hazırız” diyen HDP düzene yerleşmeye o kadar can
atarken oligarşi aynı şekilde HDP’yi içine almaya istekli
olmadı. Çünkü oligarşi içine almak için tam teslimiyet
istiyor. 

Atılım’ın yine bir manşetinde “Türkiye’de Barajlar
Yıkıldı. Rojava’da Kantonlar Birleşti. ZAFER DALGA
DALGA” (Atılım, 19 Haziran 2015, Sayı 178) diyor... 

Atılım’ın iddia ettiği gibi dalga dalga gelen bir zafer
yoktur. 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkede yaşananlar
öyle olmadığını göstermiştir. 

AKP “çözüm süreci”ni “buzdolabına kaldırıp” tam

bir saldırıya geçti. Kobanê’ye yardım götüren 32 kişiyi
Suruç’ta katletti. Ardından PKK’nin Kandil’deki kamp-
larına  hava saldırıları düzenledi ve Kürt halkına yönelik
katliamlar aralıksız sürdü, sürüyor. 

Rojova’da “kantonların birleşmesi” ise emperya-
listlerin Ortadoğu politikalarından bağımsız değildir. 

Türkiye’de Mücadeleyi Tatil Edip 
Rojova’da Amerika’ya ‘Kara Gücü’ 
Olmanın Üstünü, “Enternasyonalizm” 
ile Örtemezsiniz!

MLKP, TKP/ML TİKKO, Birleşik Özgürlük Güç-
leri(BÖG) ve MLSPB Devrim Cephesi, İspanya
Marksist Leninist Parti/Komünist İnşa Örgütü adın-
daki gruplar Rojova’da Enternasyonal Özgürlük
Taburu kurduklarını açıkladılar. Yaptıkları açıklamada
“Rojova bugün, Alman Kuşatması altında Paris Ko-
münü’dür, İspanya İç Savaşı’nda Madrid’dir, 2. Pay-
laşım Savaşı’nda Stalingrad’dır” denilerek, dünyadan
tüm ezilen halklara “devrimi genişletmek için Enter-
nasyonalist Özgürlük Taburu bayrağı altında savaşmaya
ve zaferi kazanma çağrısı” yapıldı. (Atılım, 12 Haziran
2015, Sayı:177)

İşte yazımızda anlattığımız tam da budur: Son 6
aydır yayınlarını taradık ve ülkemize ait hiçbir bağımsız
politikaları yok. Yaptıkları tek şey Kürt milliyetçi
hareketin kuyruğunda koşar adım düzen içine yerleşmek.
Kendilerine ait tek bir kampanyaları yok. 

Enternasyonalist Özgürlük Taburu kurup, dünyada
tüm ezilenleri bu bayrak altında savaşmaya çağıran bu
örgütler kimdir? 

Örneğin “Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG)” denen
örgütün Türkiye’ye ilişkin devrim stratejisi nedir, duyan
bilen var mı? Yaptığı tek bir eylem, düzenlediği tek bir
kampanyası var mı? Faşist AKP iktidarı kitle katliamları
yaparken bu örgütün demokrasi mücadelesi adına bir
protesto eylemi dahi örgütlediğini duyan var mı? 

“MLSPB Devrim Cephesi”ymiş... Nerdeymiş bu
cephe? AKP faşizminin saldırmadığı kesim yok. Bugün
en sıradan eleştirileri için bujuva köşe yazarları bile
bedel ödüyorlar. Siz hangi cephede savaşıyorsunuz fa-
şizme karşı? En sıradan, en temel, en meşru demokratik
haklar için bile bu örgütlerin meydanlarda mücadele et-
tiğini gören duyan var mı? 

Meydanlarda olmadığımız, polisin bize saldırmadığı,
polisle çatışmadığımız, insanlarımızın gözaltına alınmadığı
neredeyse tek bir gün yoktur. Buna rağmen biz bu ör-
gütleri, faşizme karşı çatışırken hiçbir “cephe”de gör-
müyorsak başkalarının da gördüğünü sanmıyoruz. 

Adı var kendi yok örgütlerin, adlarını duyurmak
için “platform”, “cephe” vb. isimler altında boylarını
aşan tespitler yapıp çağrılar yapması oportünizmin ger-
çeğidir. 
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Kendi ülkende mücadeleyi tatil edip, bağımsız tek
bir eylem bile yapmayıp, koşar adım düzene yerleşmeye
çalışırken Rojova devriminden bahsetmek, dünya ezilen
halklarını Cepheye savaşa çağırmak tam da oportünizmin
işidir.   

“Enternasyonalist Özgürlük Taburu”ymuş!

Nedir Enternasyonalizm? 

Sen önce bir ulusal taburunu kur. Sonra da emper-
yalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşan kardeş halklar

ile enternasyonal dayanışma içinde ol.

Devrimcinin, devrimcilerin hedefi BULUNDUĞU
ÜLKEDE DEVRİM YAPMAKTIR. Bu, onun aynı
zamanda ENTERNASYONALİST görevidir. 

Bunu şöyle de ifade edebiliriz; Enternasyonalizm,
önce kendi ülkende devrim için savaşmaktır. Kendi ül-
kende devrim için savaşmadan, devrim iddiası taşımadan,
düzenle uzlaşarak enternasyonalist olunamaz. 

Enternasyonalizm; tüm dünya kardeş halklarının
emperyalizme karşı birliğini, ortak çıkarlarını savun-
maktadır. Sosyalistler, başka ülkelerde emperyalizme
ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadele veren dev-
rimcilerle, sosyalistlerle ortak bir kavga verdiklerinin
bilincindedirler. 

Her devrimci örgütün, kendi ülkesindeki ege-
menlere karşı verdiği mücadele, doğası gereği en-
ternasyonalisttir. 

Emperyalizm çağında baş çelişki emperyalizm ile
ezilen dünya halkları arasındaki çelişkidir. Bu yanıyla
emperyalizme karşı atılan her adım ezilen halkların ya-
rarına olan her gelişme, sosyalizmin de çıkarınadır ve
aynı zamanda enternasyonalisttir.

***

Şimdi “Enternasyonalist Özgürlük Taburu”nu kuran
örgütlerin, kendi ülkelerinde ne yapıp yapmadıklarını,
devrim iddialarını bir kenara bırakarak Rojava’ya bakalım... 

Rojava’da Hangi Emperyalist ve 
İşbirlikçi Güçlere Karşı Savaşılıyor?

Nedir Suriye’deki temel çelişki? Siz bu çelişkinin
neresinde yer alıyorsunuz? 

Marksist-Leninistlerin bu sorulara cevabı nettir;

Bir: Suriye’de temel Çelişki Amerika’nın başını
çektiği emperyalistler ve işbirlikçiler ile Suriye halkları
arasındaki çelişkidir. 

İki: Emperyalistler Libya’dan sonra emperyalist sis-
temin dışında duran, emperyalizme boyun eğmeyen
Suriye’deki Esad iktidarını devirip yerine işbirlikçi bir
yönetim kurmak istiyor. Yani Suriye’yi yeni sömürge-
leştirerek sistemine katmak istiyor. 

Üç: Esad iktidarı, emperyalistlerin ve işbirlikçilerin
bütün saldırılarına rağmen bugüne kadar direnmiş ve
teslim olmamıştır. 

Dört: Marksist-Leninist devrimci örgütler, partiler
böyle bir durumda tereddütsüz emperyalizme karşı
direnenlerin, savaşanların yanında yer alırlar. 

Çünkü, emperyalizm çağında temel çelişki, ezilen
dünya halkları ile emperyalistler ve işbirlikçileri arasındaki
çelişkidir. Bunun için emperyalizme karşı direnenlerin
Marksist-Leninist, sosyalist olması zorunlu değildir.
Esad gibi küçük burjuva milliyetçisi olması belirleyici
değildir. Belirleyici olan emperyalizme  ve işbirlikçilerine
karşı olup olmamasıdır. 

Şimdi Rojava’ya dönelim: 

Emperyalistler ve işbirlikçiler Esad iktidarını devirmek
için Suriye’yi kan gölüne çevirirken Kürt milliyetçi
hareket ne yapmıştır? 

Bir: Sürecin başından itibaren emperyalistleri ve
ÖSO, El Nusra, IŞİD gibi işbirlikçi örgütleri asla karşı-
larına almamışlardır.

İki: Bizzat Öcalan tarafından PYD’den, Esad’a karşı
emperyalistlerin ve işbirlikçi örgütlerin yanında yer
alması istenmiştir.

Üç: IŞİD, El-Nusra gibi işbirlikçi gerici örgütler Esad
iktidarına düşman oldukları kadar Kürtlere de düşman
olduğu için Öcalan’ın istediği gerçekleşmemiştir. Kürt ha-
reketinin “3. Yol” tavrı bu pratik gerçeğin sonucudur.

Dört: Emperyalizm ile halklar çatışmasında ezilen
halklar için “3. Yol” yoktur. 

Emperyalizmle ezilen halklar çatışmasında “3. yol”
demek baş düşman emperyalizm yanında yer almaktır. 

Beş: Emperyalistlerin besleyip büyüttüğü IŞİD’in,
daha sonra dönüp Rojava’ya saldırması, “3. Yol” ola-
mayacağının en somut halidir. 

Altı: Rojava’da Kürt milliyetçi hareket, IŞİD’e karşı
savaşırken sırtını ezilen dünya emekçi halklarına değil,
emperyalistlere dayamış ve kaderini emperyalistlere
teslim etmiştir.

Yedi: Bugün Suriye’de Kürt milliyetçi hareket Ame-
rika’nın “KARA GÜCÜ” olarak emperyalizmin hiz-
metindedir! Suriye’de IŞİD’e karşı Kürtler’in yaşadığı
herhangi bir bölgede değil, Kürtler’in yaşamadığı
Rakka’da Amerika’nın kara gücü olarak emperyalizmin
hizmetinde savaşmaktadır.

Tekrar soruyoruz; ROJAVA’DA HANGİ EMPER-
YALİST VE İŞBİRLİKÇİ GÜÇLERE KARŞI SAVA-
ŞILIYOR?

Rakka’da kimin için ne adına savaşıyorsunuz? 

Kimin atına binersen onun kılıcını sallarsın. 

Rojova’da, Kobane’de  Amerikan silahlarıyla, Ame-
rika’nın hava desteğiyle “devrim” yaparsan, Rakka’da
Amerika için savaşmak zorunda kalırsın. 

Ve “Enternasyonalist Özgürlük Tabur”culara so-
ruyoruz: Sizin taburunuz nerede, hangi emperyaliste
karşı savaşıyor? 

Yürüyüş
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Emperyalistler ile Aynı
Koalisyon İçinde 
Yer Almak, Emperyalistlere
Kara Gücü 
Olmak, Emperyalizmin İş-
birlikçisi 
Olmak ENTERNASYO-
NALİZM 
DEĞİLDİR!

Mao; “Enternasyonalist olan bir
komünist, aynı zamanda bir yurt
severde olabilir mi?” diye soruyor.
Bu sorusunu Mao: “Biz sadece ola-
bileceğini değil, olması gerektiğini
de savunuyoruz” diye cevaplıyor.

Koca koca, boyundan büyük laflar
eden “Enternasyonalist Özgürlük
Tabur”cular, peki sizin kendi ülke-
nizde devrim yapmak gibi bir göre-
viniz yok mu? 

Siz nasıl yurtseversiniz? Ortadoğu
devrimine soyunmuşsunuz, dünya
halklarını savaşmaya çağırıyorsunuz,
fakat kendi ülkenizde devrim için
tek bir politikanız yok. Faşizm halkın
tüm kesimlerine karşı savaş açmış,
sizin kendi ülkenizde esameniz okun-
muyor, Rojava’ya kaçıyorsunuz. 

AKP Suruç’ta 32 kişiyi katlediyor,
siz “inadına barış” diyorsunuz.
Türkiye halklarının devrime ihtiyacı
yok mu? Kendi ülkesinde faşizme
karşı savaşmayan, hiçbir politikası
olmayan oportünizm “Ortadoğu dev-
rimi” için  “Tabur” kuruyor.

Var ise neredesiniz? Neden Tür-
kiye’ye ilişkin tek bir politikanız
yok.

Siz nasıl Marksist-Leninist Ko-
münistlersiniz ki, oligarşi tarihinin
en büyük krizini yaşarken siz krizi
derinleştirmek yerine oligarşinin kri-
zine parlamentoda çözüm arıyorsu-
nuz. Rojova’da “devrimci”, Türki-
ye’de parlamenterist, uzlaşmacı, dü-
zen içi... 

Kendi ülkende emperyalizme ve
işbirlikçi iktidarlara karşı savaşmayıp,
Rojava’da Kürt milliyetçi hareketin
kuyruğunda Amerika’ya hizmet ede-
rek enternasyonalist olunamaz. 

“Enternasyonalist Özgür-
lük Taburu” 
Kürt Milliyetçi Hareketin
Yedeğinde 
Emperyalizmle İşbirliğinin
Maskesidir!

Suriye’de kaderini emperyalistlere
bağlayan Kürt milliyetçi hareket,
Amerika ile açık bir işbirliği içindedir.
IŞİD’in gerici bir örgüt olması hiçbir
koşulda Amerika’ya kara gücü ol-
mayı meşrulaştırmaz.

İktidar iddiasını yitiren oportü-
nizm düzen içine yerleşmeyi ezilen
Kürt halkı ile dayanışma adı altında
maskelemeye çalışmaktadır. 

Reformist, oportünist solun poli-
tikasızlığı son 6 aya özgü bir durum
değildir; çok uzun zamandan beri re-
formist oportünist solun kendine  ait
hiçbir politikası, örgütlediği hiçbir
kampanyası, hatta birçoğunun tek ba-
şına örgütlediği açık alanda bir basın
açıklaması bile yoktur. 

Kobane’de kurdukları “Enter-
nasyonalist Özgürlük Taburu”nun
enternasyonalizmle, Kürt halkıyla
dayanışmayla bir ilgisi yoktur. 

Türkiye’deki Kürt halkımızın
devrime ihtiyacı yok mu? Türkiye’de
Kürt halkı için devrim demiyorsunuz;
Kürt milliyetçi hareket oligarşiyle
uzlaşma diyorsa en “barışsever” uz-
laşmacısınız, uzlaşmak için savaş
diyorsa en keskin savaşçı oluyorsu-
nuz. Sizin devrim programınızda
Kürt halkına ilişkin bir politikanız
yok mu?  

Türkiyeli devrimcilerin dayanış-
maya ihtiyacı yok mu? 

Türkiye emekçi halklarının dev-
rime ihtiyacı yokmu? 

Türkiye’de devrimci mücadeleyi
tatil et... Faşizm sıradan bir demo-
krata dahi pervasızca saldırırken
kılını bile kıpırdatma.

Emekçi halklara devrimi değil
oligarşinin parlamentosunu kurtuluş
olarak göster. 

80 milletvekili ile parlamentoya
girmeye devrim diyerek devrimleri
çarpıt. 

Emeğin iktidarını kuracağız deyip
işbirlikçi tekellerin temsilcileri TÜ-
SİAD, MÜSİAD, TOBB başkanları
ile gülücükler saçarak tokalaşırken
pozlar ver. 

Oligarşinin krizini derinleştirmek
yerine krizine çözüm ara... Oligar-
şinin yönetememe krizine çözüm
aramak için faşizmin partilerine
“hiçbir kırmızı çizgimiz yok” de... 

Bütün bunları yaparken devrim-
cilerle ilişki kes. Cenazelerine dahi
katılma. Molotoflarla, silahlarla, ses
bombalarıyla saldıran Kürt milliyetçi
hareketle birlikte  devrimcilere tavır
al, saldır, kurumlarını yak. Sonra Ro-
java’da devrimden, enternasyonal da-
yanışmadan bahset. Kendinizi kan-
dırmayın. Kimseyi kandırımazsınız. 

Sonuç olarak;
1- İktidar iddiasını kaybeden

oportünist solun kendine ait bağımsız
hiçbir politikası yoktur.

2- Oportünizm düzene dönüşünü
oligarşi ile uzlaşmaktan başka poli-
tikası olmayan Kürt milliyetçi ha-
rekete kuyrukçuluk yaparak örtmeye
çalışıyor. “Kürt halkı ile dayanış-
ma” maskesi altında kuyrukçuluk
meşrulaştırılamaz. 

3- Oportünizm politikasızlığını,
ülkede mücadeleyi tatil edişini “Ro-
java devrimi” demagojisiyle gizle-
yemez.

4- Kürt milliyetçi harekete kuy-
rukçuluk, oportünizmi emperyalizmle
işbirliğine götürmüştür. Oportünizm,
Enternasyonalist dayanışma adı al-
tında emperyalizmle işbirliğini meş-
rulaştıramaz. 

5- Oportünizm Kürt milliyetçi
harakete kuyrukçuluk yapmaktan
vazgeçip ülkesine dönmeli, halkların
düşmanı emperyalizme, işbirlikçi
oligarşiye karşı savaşmalıdır.

7- Dünyanın öbür ucunda em-
peryalizme karşı savaşan ulusal, sos-
yal  kurtuluş hareketlerine yapılacak
en büyük enternasyonalist dayanışma,
kendi bulunduğun ülkende emper-
yalizme ve işbirlikçi iktidarlara karşı
savaşmaktır. 
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1-) Kitle katliamı nedir? 
Halkın belli bir kesimini hedef

alan, kitlesel öldürme dahil her türlü
vahşeti içinde taşıyan, toplum tari-
hinde derin izler bırakan saldırılara
kitle katliamı denir. 

2-) Ülkemizde öne çıkan
kitle katliamları
hangileridir? 

Anadolu tarihindeki halk ayaklan-
malarının tümü, kitle katliamlarıyla
bastırılmış, ezilen halklara karşı büyük
bir vahşet ve zorbalıkla yaklaşılmıştır.
Yine Cumhuriyet’in ilk döneminde ya-
şanan Kürt ayaklanmaları da böyle bas-
tırılmıştır. 1938 Dersim, 1977 1 Ma-
yıs Katliamı, 16 Mart 1978 Beyazıt, 24
Aralık 1978 Maraş, 1 Temmuz 1980
Çorum, 12 Temmuz 1991, 16-17 Ni-
san 1992 (devrimcilere yönelik katli-
amlar), Mart 1992 Cizre, Lice, 2 Tem-
muz 1993 Sivas, 1995 Gazi Katliam-
ları, 1995 Buca, 1996 Ümraniye, 1999
Ulucanlar, 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamları, 2011’deki Roboski,
2013’deki Reyhanlı, 2015’deki Di-
yarbakır ve Suruç Katliamları ve son
olarak 10 Aralık Ankara Katliamları
yaşandı ülkemizde.   

3-) Kitle katliamından
amaçlanan nedir? 

Devlet, kitle katliamlarıyla halkın
örgütlenmesinin, hakkını aramasının
önüne geçmek ister. 

Kitlesel katliamlar halkı ve halkın
devrimci öncülerini teslim almak
içindir. 

Katliama uğrayan halk kitlesinin

özellikleri farklı olsa da öz
itibarıyla düşünce ve ya-
şam olarak halkın aydın-
lık yüzünü temsil eden,
ilericiliğiyle öne çıkan,
belli bir inanca, milliyete,
sınıfsal ve ulusal duruşa
sahip kesimlerdir. 

Katliamla hem bu ke-
simlere hem de halkın di-
ğer kesimlerine mesaj ve-
rerek korkuyla, baskıyla

sindirilip teslim alınmak istenir. 

4-) Kitle katliamlarında
hangi güçler kullanılır?
Neden?

Devlet yaptığı hiç bir katliamı
kabul etmemiştir ve etmez. Oysa kit-
le katliamı olarak öne çıkan tüm sal-
dırıları planlayan, uygulayan, kolay-
lık sağlayan devletin kendisidir. “De-
rin devlet”, “gizli örgüt” vb. söy-
lemlerle suçu üzerinden atmaya, dik-
katleri başka yere yöneltmeye, bilinç
çarpıtmaya çalışması, gerçek dışı ve
aldatmacadır. Bu katliamların so-
rumlusu doğrudan devlettir.

Devlet üstlenemeyeceği her türlü
yasadışı, gayrımeşru işleri kendi dı-
şındaki örgütlenmelerin üzerine atar.
“Derin devlet” diye bir şey yoktur.
Gerçeğin çarpıtılması için uydurulmuş
demagojik bir kavramdır. Aynı şekilde
devletten ayrı, bağımsız bir kontrge-
rilla örgütlenmesinden de bahsetmek
mümkün değildir. Devletin kendisi
kontrgerilladır.

Devlet katliam yapar ve bu kat-
liamın üzerini örtmek için sahte tu-
tanaklar düzenler, sahte belgeler ha-
zırlatır, delilleri yok eder.

Katliam saldırılarında, devletin
resmi faşist terörü, sivil faşistleri, maf-
yacıları, gerici güruhları da kullanı-
lır. Olası yakalanma, açığa çıkma
durumunda göstermelik tutuklanan-
lar, gözaltılar yapma zorunluluğundan
dolayı böylesi yollara da başvurulur.
Devletin bu kişileri sahiplenmesi,
davaları az bir ceza veya beraat ile so-
nuçlandırma, tutuklu olanlara hapis-
hanelerde her türlü olanağı sağlama,
istedikleri  zaman dışarıya çıkarılması,

hatta kaçırılması şeklinde olur. Ayrı-
ca korunup kollanan bu katillerin
eğitilerek başka saldırılar için kulla-
nıldığı da bilinmektedir. 

“Devlet adına kurşun atan” katil-
ler, birer birer aklanıyor, ölüm man-
gaları kontrgerilla hukukunun kılıfı-
na uydurularak koruma altına alınıyor.
Ortaya çıkan bütün delillerin devlet
katliamına işaret etmesi, katillerin
adıyla sanıyla belli olması dahi bu ger-
çeği değiştirmiyor.

Devlet, neden sadece kendi resmi
güçlerini kullanarak bu katliamları
yapmıyor da, sivil faşist, gerici örgüt-
lenmelere ihtiyaç duyuyor? Bu sorunun
cevabı ise ülkemizde faşizmin nasıl şe-
kilendiği gerçeğinde gizlidir. Yeni-
sömürge olan ülkemizde devlet biçimi,
sömürge tipi bir faşizmdir. Faşizm
kendine hem kitle tabanı yaratmak, hem
de demokrasicilik oyununu sürdürürken
,her türlü teröre başvurabilecek ser-
bestliğe sahip olmak ister. Sivil faşist
hareketler ve devletin büyüttüğü, ko-
ruyup kolladığı  gerici, dinci örgütler
bu iki ihtiyaca birden cevap verirler. Bu
temelde devlet için vurucu güç olarak
örgütlendirilmişlerdir. 

5-) Kitle katliamlarında
vahşet uygulanarak ne
amaçlanır? 

Yaşanan her katliam halkın belle-
ğinde, katliama uğrayan kesimlerin
hatıralarında derin izler bırakmak
için vahşice işlenir. 

1 Mayıs 77’de kitle silahla taranır,
panzerler insanları ezer. Beyazıt’ta öğ-
rencilere bomba atılır, Maraş’ta dev-
rimci-demokrat niteliğe sahip Alevi-
lerin oturduğu mahallede çoluk çocuk
katledilir, hamile annelerin bebekle-
ri süngüyle karınlarından çıkarılıp
süngü ucunda gezdirilir. 

Sivas Madımak’ta insanlar diri
diri yakılır, Lice’de, Cizre’de mezar-
lığa giden insanlar, gazeteciler dahil
katledilir. 19-22 Aralık’ta devrimci tut-
saklar diri diri kimyasal gazlarla yakılır;
kurşunlar, bombalar ile katledilirler.
Hepsinde amaç aynıdır. Hedef alınan
kitle vahşice katledilirken, tarihe ve
toplumsal hafızaya bu şekile geçsin ve

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz den

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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ileride başına gelebilecekleri bilerek
sussun, boyun eğsin istenir. 

6-) Kitle katliamlarına
karşı verilen mücadele
yeterli mi? 

Diri diri yakılan, işkence gören,
evleri, köyleri başına yıkılan, tarihe
kanla, vahşetle geçen katliamlara
karşı verilen mücadele, hiçbir za-
man yeterli görülemeyecek, sınırlara
hapsedilemeyecek kadar ahlaki ve
vicdani bir sorundur. 

Katledilenlere karşı sorumlulu-
ğumuz, yıldönümlerinde yapılan
anma veya etkinliklerle sınırlı tutu-
lamaz. Katliamı gerçekleştiren dev-
letin kendi vahşetini bu kadar açıktan
savunduğu bir durumda, anmalara
dahi izin vermezken katledilenlere sa-
hip çıkanlar olarak daha cüretli ve ka-
rarlı bir mücadele yürütülmesi ge-
rektiği açık, bir o kadar da zorunlu-
dur. Unutmamak, unutturmamak söz-
lerinin, sahip çıkmanın samimiyetini
belirleyen hesap sorma isteğidir. 

Unutmamak, hesap sormaktır. 

7-) Katliam davalarına
devletin yaklaşımı
nasıldır? Halk güçlerinin
davaları sahiplenmesi
yeterli midir?

Katleden, vahşet uygulayan devlet
tüm kurumlarıyla, medyası vb. güçle-
riyle katliam davalarını da istediği
gibi sonuçlandırmaktadır. Bunu da
öyle açık şekilde yapmaktadır ki hal-
kın büyük kesimi adaletsizliğe olan gü-
venin yanısıra “bir şey olmaz” algısıyla
hareket etmeye yöneltilir. İnsanlar
böylece kendini çaresiz hisseder. 

Katliam davalarını açmama, açtı-
ğında ise sürüncemede bırakma, de-
lil karartma, istenilen belgeleri yol-
lamama, zaman aşımına uğratma,
ceza çıksa dahi en alt sınırda tutup bir
de iyi hal uygulama, bilinen, öne çı-
kan ve çıkmaya devam eden yön-
temler, cezasızlık politikalarıdır. 

Örgütsüz olan halk kesimleri ile ör-
gütlü olduğu iddiası ile hareket eden dü-

zen içi anlayışların katliam da-
valarını sahiplenmesi arasın-
da ciddi bir fark yoktur. Tem-
sili düzeyde katılmalar, dava
seçmeler, medya varsa, gün-
demindeyse davalara ilgi gös-
termeler, öne çıkan, sözde po-
litik olduğunu söyleyenlerin
politik çarpıklığıdır. 

8-) Katliamlara ve
katliam davalarına
karşı mücadele nasıl
yürütülmelidir?

Katliamlara karşı mücadelede so-
rumluluk üstlenmeyenler; ister adalet
talebiyle, ister anma, etkinlik vb.
mücadele şekliyle olsun; gerekli po-
litik duyarlılığı, çabayı gösterme-
yenler geleceği de sahiplenmezler. 

Katliam davalarına sahip çıkmak
adalet talebini dile getirmek, bıkma-
dan, usanmadan katledilenleri an-
makla birlikte, yaşamın her anında
katledilenlerin öfkesini yüreğinde ta-
şımakla, mücadele etmekle, sorum-
lulardan hesap sormakla mümkündür. 

Bu mücadelenin nasıl olacağını
Cepheliler olarak ortaya koyarken Ha-
san Ferit, Berkin Elvan, 19-22 Aralık
Hapishaneler Katliamı davalarını ha-
tırlatıyoruz. 

Geçmiş katliam davalarına da,
bugün sürmekte olan davalara da, du-
yarlı insanlar dışında katılan, müca-
dele eden bizden başkası olmamıştır. 

Katliamlara karşı mücadele, tüm
halk güçlerinin birlikteliğini sağlayan,
ayrım gözetmeksizin kararlı bir şekil-
de yürütülmesine olanak sunan bir
gerçeği ifade eder. Bu gerçek emper-
yalizme ve oligarşiye karşı, faşizme
karşı adalet mücadelesinin bir parçası
olarak devam edecek sorumluların ce-
zalandırılmasıyla sonuçlanacaktır. 

9-) Kitle katliamları
geçmişte mi kalmıştır? 

Devlet, geçmişi hatırlatıp onlar
üzerinden baskı oluşturmaya çalışsa
da ihtiyaç duyduğunda yeni katliam-
lara başvuracaktır. 

Halkı düşman gören, onu teslim al-
mak için her türlü vahşeti uygula-
maktan kaçınmayan devlet, gelecek-
te de benzer, hatta daha ağır katli-
amlara da yönelecektir. Haziran Ayak-
lanması, katliama varan saldırıların
yaşanması, iç savaşa göre hazırlık ya-
pılması, yasaların ihtiyaç olmadığı
halde çıkarılmak istenmesi bu ne-
denledir. AKP faşizmi, Özel Güven-
likli Bölgeler uygulamasıyla istediği
zaman, istediği şehir veya bölgede sı-
kıyönetim, olağanüstü hal, sokağa çık-
ma yasağı ilan ediyor. Yakıyor, yıkı-
yor, katledip çekiliyor.

10-) Halk olarak
katliamlara karşı
biz nasıl hazırlanmalıyız? 

Halk güçleri her alanda merkezi
örgütlülükler yaratarak, komiteleşe-
rek, kendi savunma güçlerini oluştu-
rarak saldırılara ve katliamlara karşı
önlemler alabilirler. 

Bugün mahallelerde yaşanan uyuş-
turucuya yozlaşmaya karşı mücadele
anlayışı, bunun somut bir halidir. Bu
mücadele anlayışını halk ile bütünleş-
tirerek, birlikte mücadeleyi örgütleye-
cek olan biziz. Herkes susup geri çe-
kilse de biz geri çekilmeyeceğiz. An-
cak bizim geri çekilmememiz yetme-
yecek, halkın her kesimi bu mücade-
lede kararlı şekilde, kitlesel olarak yer
aldığında devlet bir adım atarken on kez
düşünmek zorunda kalacaktır. 

“Devrim kitlelerin eseridir” diyen
ustalarımızın dediği gibi devrimi tüm
halkın ortak çıkarları etrafında ör-
gütleyerek zafere taşıyacağız. Faşiz-
min hedef aldığı kitle esasta bizim de
örgütleyip faşizmin karşısına dike-
ceğimiz kitledir.

Katledilenlere karşı sorumluluğumuz,
yıldönümlerinde yapılan anma veya etkin
liklerle sınırlı tutulamaz. Katliamı gerçek
leştiren devletin kendi vahşetini bu kadar
açıktan savunduğu bir durumda, anmalara
dahi izin vermezken katledilenlere sahip
çıkanlar olarak daha cüretli ve kararlı bir
mücadele yürütülmesi gerektiği açık, bir o
kadar da zorunludur. Unutmamak, unut
turmamak sözlerinin, sahip çıkmanın sa
mimiyetini belirleyen hesap sorma isteğidir.
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Enerji tekellerine karşı mütevazi
bir alternatif üretme çalışmaları süren
Halkın Mühendis Mimarları Enerji
Komitesiyle, Rüzgar türbini mucit-
lerine yaptıkları gezi üzerine röportaj
yaptık. 

YÜRÜYÜŞ: Halk İçin mühen-
dislik mimarlık yaparken, halktan
öğrenmek konusunda da çalışma-
larınız var, bunları da anlatır mısı-
nız?

HMM:Halk için Mühendislik Mi-
marlık çalışmalarımızda birçok pro-
jemiz var. Bu projelerimiz için sadece
teorik bilgi yeterli olmuyor. Gerçi
okullarda nasıl bir eğitim verildiği de
herkes tarafından biliniyor. Okulda
gördüğümüz eğitim ile başarılı olma-
mız olası değil. Yeni mezun sayılabi-
lecek mühendisler olarak üniversite
hayatımızda teorik açıdan boğucu eği-
timler aldık. Bu aldığımız bilgileri
pratiğe dökmek adına hemen hemen
hiç tecrübemiz yok. Teorik olarak ça-
lışıp pratiğe dökemediğimiz konuları
halkımızdan öğrenebiliriz düşünce-
siyle; halkımızın kendi ihtiyaçları doğ-
rultusunda, sınırlı teknik bilgilerle
yaptığı projeleri araştırdık. Projeleri-
mizde araştırmalarımızla ve teorik
bilgimizle verimli sonuçlar alabilme-
miz için pratiğin de olması şarttır.

Yaptığımız projelerden biri de
rüzgar türbini.

Halkın Mühendis Mimarları Enerji
Komitesi olarak; üretmeye çalıştığı-
mız rüzgar türbini için bir yandan
kendi mesleki bilgi birikimimizi yap-
tığımız çalışmalara aktarırken, bir
yandan da “ihtiyaç icatların anasıdır”
diyerek, teknik anlamda takıldığımız
noktaların çözümünün de halkta ol-
duğunu düşünerek halkın kendi üret-
tiği çözümleri aramaya koyulduk.
Bunun ilk aşaması olarak; Isparta ve

Antalya’da rüzgar türbini üreten 2
kişiyi ziyaret ettiğimiz bir gezi ger-
çekleştirdik. 

Anadolu’nun dört bir yanında
kendi elektriğini üreten insanların
olduğunu biliyoruz. Henüz ulaşama-
dığımız çok sayıda insan var. Ha-
berdar olup da gitmediğimiz insanlar
da var. Öncelikli olarak; bu kişilerle
bir araya gelmeyi hedefliyoruz. 

YÜRÜYÜŞ: Rüzgar türbini üre-
ten halkımızdan neler öğrendiniz?

HMM: Yaptığımız gezide öğ-
rendiklerimizi 2 boyutta inceleyebi-
liriz: Birincisi, teknik olarak öğren-
diklerimiz; diğeri de hayatın öğret-
tikleri.

Teknik olarak; daha çok, alternatör
(hareket enerjisini elektrik enerjisine
çeviren alet) imalatı ile ilgili daha
detaylı ve doğru bilgileri öğrendik.
Düşük rüzgar hızlarında çok elektrik
üretecek bir alternatör yapabilmemiz
için mıknatısları nasıl dizmemiz, bo-
bin telleri nasıl sarmamız gerektiğini
öğrendik. Türbinin kanatlarını PVC
borulardan yapmışlardı, hem çok ha-
fif, hem de dayanıklı olması, hem de
ucuz ve kolay bulunabilir olması ne-
deniyle. Biz de bununla yapmaya
başlayacağız.  Ama asıl öğrendiğimiz
şey; halka gittiğimizde mutlaka bir
sonuç alacağımız oldu. Halka git-
memizin zorunluluğu; yalnızca “halka
gitmek lazım” diyerek bilince çıka-
rılmıyor. Buna dair pratik bir adım
attığımızda ve sonuç aldığımızı gör-
düğümüzde tüm çıplaklığıyla kavrı-
yoruz bu zorunluluğu. 

Isparta’da da, Antalya’da da ko-
nuştuğumuz insanlar, bizimle aynı
politik görüşten insanlar değillerdi.
Belki seçimlerde AKP’ye, MHP’ye
oy veren insanlardı. Ama rüzgar tür-
bini projemizi ne için yaptığımızı,

neyi hedeflediğimizi an-
lattığımızda, samimiye-
timize inandıklarında
bilgilerini ve ilgilerini
esirgemediler. Bu gezi
çok mutlu, coşkulu ve
motive edici geçti her-
kes için; çünkü enerji
üretimi için emek veren,
üreten bu insanların, bu
bilgilerini paylaşmak
için ne kadar özverili,
ne kadar istekli oldu-
ğunu gördük. Bundan
sonraki tüm çalışmala-
rımızda halka gitmek,
halktan öğrenmek; bi-
zim köşe taşımız olacak. 

YÜRÜYÜŞ: HMM rüzgar türbini
üretmede hangi aşamada?
Programınız ne?

HMM: Antalya ve
Isparta’da rüzgar türbi-
ninin elektriği üreten
kısmı hakkında, kardeş
olan iki kişi ile görüştük
ve bilgilerimizi uygu-
lamaya dökmek adına
beklediğimizden fazla-
sını aldık. Yaptıkları pro-
jeleri inceledik. Sadece
uygulama bilgileri değil
aynı zamanda teorik ek-
sikliklerimiz hakkında
da değerli bilgiler aldık,
araştırıp geliştirebilece-
ğimiz yeni fikirler edin-
dik. Yani bu ziyaretler
beklediğimizin oldukça
üzerinde verimli geçti.
Hatay’da ise kendi rüz-
gar türbinlerini kurmuş
ve evinin enerjisinin bir
bölümünü karşılayabi-
len insanlarımızla gö-
rüştük ve yapmak iste-

Röportaj
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diğimiz sistemi gerçek anlamda gör-
müş olduk. Nereden, nasıl başlaya-
cağımıza, halkımızla olan bu görüş-
meler sonucu karar verdik.

Şu anda rüzgar türbini ile ilgili
çalışmalarımızı en baştan başlattık.
Önceki deneyimlerimizden; rüzgar
ölçümü, kanat tasarımı ve alternatör
yapımı ile ilgili daha detaylı ve yoğun
çalışma yapmamız gerektiğini öğ-
rendik. Armutlu’da rüzgar ölçümü
yapacak, en yoğun rüzgarın nerede
olduğunu bulacağız. Bir yandan da
bu rüzgarı karşılayacak en uygun
kanat tasarımını yapacağız. Aynı za-
manda da düşük devirde çok enerji

üretecek, düşük rüzgar hızlarında ve-
rimli çalışacak bir alternatör yapa-
cağız. Kasım ayı sonuna kadar; bir
evin ihtiyacının hepsini olmasa da,
büyük bir bölümünü karşılayacağımız
bir rüzgar türbinini imal etme hede-
fimiz var. 

YÜRÜYÜŞ: Eklemek istedi-
ğiniz bir şey var mı?

HMM: Projelerimize halkı katıyor
olmamız ve bu projede her bilgiyi
hepimiz anlayana, sindirene kadar
konuşup tartışıyor olmamız, sahip-
lenmemizi arttırıyor. Bu projeden
olumlu sonuç aldığımızda ise bu bil-

gileri öncelikli olarak bizlerin her
aşamasını bilecek olması, bizlerin
ise bunu tekrardan halka aktaracak
olmamız.

Ülkemizde enerji tekelleri, halkı
yıllardır soyup soğana çeviriyor. 100
TL’lik elektrik faturasının 42 TL’si,
bu kan emicilere gidiyor. Yapmak
istediğimiz rüzgar türbini, bu soyguna
karşı Halkın Mühendis Mimarları’nın
ürettiği mütevazı bir alternatiftir. Mü-
hendisler, mühendislik öğrencileri,
meslek liseliler başta olmak üzere
tüm halkımızı bu alternatifi büyüt-
meye, kendi enerjimizi üretmeye ça-
ğırıyoruz! 

Ankara’da 9 Ekim sabah saatle-
rinde 10 devrimci daha gözaltına
alındı. İdilcan Kültür Merkezi ve
Hüseyingazi Kültür Araştırma Der-
neği çalışanlarından, Dev-Genç’li-
lerden, Grup Yorum gönüllülerinden;
Mesrure Karagüllü, Celal Ertürk,
Seyfi Gümüş, Eren Baş, Malik Öz-
koca, Selçuk Taşkıran, Özge Ergenel,
Seda Kaya, Altan Berdan Koç, Hakan
Temiz gözaltında.

İki gün önce de ev baskınlarında
5 kişi gözaltına alınmış, İdilcan Kültür
Merkezi basılıp talan edildi. 9
Ekim’de açıklama yapan Ankara
Halk Cephesi: “Devrimcileri tek tek
kaçırmalarına, yaptıkları yalan yanlış
haberlere şaşırmıyoruz. Amaçları
bellidir. Haklar mücadelesinin içinde
olsun olmasın, devrimcilerde, dev-
rimcilere gönül vermiş, kapısını, yü-
reğini açmış halkta, liseli gençleri-
mizde her an “gözaltına alınabilirim,
tutuklanabilirim, evim basılabilir te-
dirginliği” yaratmak istiyorlar.

Halkın muhalefetinden, devrim-
cilerin örgütlü bir güç olmasından
korkan AKP, terör demagojileriyle
her türlü hukuksuzluğa, adaletsizliğe
kılıf hazırlıyor.  Temmuz ayından beri
gerek sokak ortasından kaçırarak ge-
rekse evleri, demokratik kitle örgüt-
lerini basarak gözaltına aldığı dev-
rimcilerin haddi hesabı yok. Demok-
ratik kitle örgütlerine, muhalif basın

yayın organlarına, devrimcilerin ör-
gütlü olduğu mahallelere yönelik sal-
dırılarını terör operasyonu diye basına
servis ediyorlar. Kimi zamanda adla-
rı-yerleri belli devrimcileri internet
sitelerinde hedef göstererek gözaltı
ve baskınlara zemin hazırlıyorlar. Bu-
gün olduğu gibi... Devrimci kimlik-
leriyle bilinen, açık faaliyet yürüten
insanlar önce hedef gösteriliyor, sonra
da yolda, otobüste durdurularak “IŞİD-
vari eylem yapabileceği”  yalanlarıyla
gözaltına alınıyor. AKP’nin tetikçisi
rolünü üstlenen www.gunebakis.com.tr
internet sitesinin 7 Ekim tarihli habe-
rine bakın. Ortada hukuki bir delil
yok ama yazılı-görsel basın yayın or-
ganlarında çıkan haberler gözaltına
alınmalarına, devrimcilere komplo
kurulmasına yetiyor.

Hukuksuzluğa, adaletsizliğe teslim
olmayacağız. Hakkımızda defalarca
ferman çıkartıldı, defalarca belimizin
kırıldığına hükmedildi. Gözaltıları,
baskınları, fotoğraflarımızın gazetelere
basılmasını, emniyet binalarına asıl-
masını, başımıza ödül konmasını ilk
kez yaşamıyoruz. Son olmadığını da
biliyoruz. Biz yoksullarız, milyonlarız.
Zalimler ise bir avuç. AKP’nin sal-
dırılarına daha çok örgütlenerek, mü-
cadelemizi büyüterek cevap verece-
ğiz. Halkımızı, devrimcileri, demok-
ratları gözaltına alınan devrimcilerle,
baskın yapılan kurumlarla dayanış-

maya çağırıyoruz” denildi. 

Baskınlarınız Bize Vız Gelir
İdilcan Kültür Merkezi’ne katil

polis tarafından 7 Ekim’de baskın
yapıldı. Aynı günün akşamı saat
17.00’da derneğin önünde toplanan
Halk Cepheliler Tuzluçayır Meyda-
nı’na doğru sloganlarla yürüyüşe
geçti. Saat 18.00’da Tuzluçayır Mey-
danı’nda açıklama yapıldı. Açıkla-
mada: “…Biz bu saldırıların amacını
çok iyi biliyoruz seçimlerden önce
halkın her kesimine saldırıp gözdağı
vermek istiyorlar. Halkımıza seçim-
den başka alternatif olmadığını gös-
termeye çalışıyorlar. Bizler seçimlerin
çare olmadığını tek çözümün halkın
örgütlü gücünde ve halk iktidarında
olduğunu söylüyoruz. İşte bu yüzden
derneklerimize saldırıyor polisler.
Bu baskınlar yönetememe krizinin
bir sonucudur. Mahalle halkının sa-
hiplendiği kurumumuzu terörize et-
meye çalışıyorlar. AKP halkın ör-
gütlenmesinden,halkın gücünden ve
kendi iktidarının çatırdamasından
korkuyor. Ama bunlar boşunadır.
Çırpınışları sonları olacak. Baskın-
larla, gözaltılarla bizleri yıldıramazlar.
Siz saldırdıkça biz bin olur geliriz
üstünüze. Bizler Halk Cephesi olarak
baskılarınız bize vız gelir diyoruz!”
denildi. 
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Bir süredir sokakta billboardlarda,
evlerde, televizyonlarda 4.5G reklamları
sürekli karşımıza çıkıyor. Bu reklamlar
öyle bir veriliyor ki, insanlar Türkiye’de
teknolojik anlamda çok büyük gelişmeler
olduğunu sanıyor. Bir yandan da bunu,
“4.5G” gibi, “IMT-Advanced” gibi halka
yabancı olan birçok terimle yapıp;
reklamlardaki o ihtişamlı (!) görsellerle
de birleştirince; halkımız da sanki ülkemiz
Mars’a insan yolluyor sanıyor. 

4G, 4.5G gibi terimler çıkmadan
önce 3G’yi biliyorduk; GSM şebekeleri
üzerinden akıllı telefonlarla internet
erişimini sağlıyordu. Herkesin otobüste,
sokakta, hayatın her anında elinde tele-
fonuyla Facebook, Twitter, WhatsApp
gibi programlar üzerinden haberleşmesi,
3G ile oluyor. Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurulu’nun (BTK) Haziran
2015 verilerine göre, bugün ülkemizde
72 milyon mobil abone bulunuyor. 43
milyon kişi, yani abonelerin %60’ı ise
3G’yi kullanıyor. 

3G, 3. nesil mobil internet erişimini
ifade etmektedir. 1998 yılında
Japonya’da duyurulmuş; 2002 de
Amerika’da, 2003’ten sonra ise Avru-
pa’da kullanılmaya başlanmıştır. Bu
teknolojinin Türkiye’ye gelmesi ise
bulunuşundan 11 yıl sonra 2009 yılında
kısmen gerçekleşmiştir. 

4G ise, 4. nesil mobil internet
teknolojisini, yani akıllı telefonlardan
daha hızlı internete girebileceğimizi,
daha hızlı veri transferi yapabileceğimizi
ifade etmektedir. 2004 yılında
Japonya’da duyurulmuş, 2009’da
Amerika’da testleri bitirilmiş ve kul-
lanılmaya başlanmıştır. 2014 yılında
ise 4G tamamen yaygınlaşmıştır. 

4.5G, 4G’nin 2-3 kat hızlı hali olarak
adlandırılıyor. Hayatımıza ilk olarak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 21
Nisan 2015’te Türk Telekom’un 175.
yıldönümü etkinliğindeki “Gündemde
4G ihalesi var ama dünya 5G’yi
konuşuyor. 4G ile hiç zaman kaybet-
meyelim. O zaman 3G de 2 yıl daha

sabredersek 5G’ye geçeriz.
Aksi takdirde 4G’ye geçersek

Türkiye çöplük haline döner.”
ifadelerinden sonra girdi. Bu konuşmanın
hemen ardından BTK, reklamlarının
dahi yapıldığı 4G ihalesini 2 kez erteledi.
26 Ağustos 2015’te gerçekleşen 4.5G
ihalesinde ise, 5 frekans bandında 18
paket için Turkcell, Vodafone ve Avea,
toplam 3 milyar 356 milyon TL öderken,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açık-
lamasına göre ihale sonrasında 13.2
milyar TL devlet hazinesine girdi. Ope-
ratörler 1 Nisan 2016’dan itibaren
4.5G’ye geçmeyi planlıyor. Diğer
taraftan da akıllı telefonların yalnızca
yüzde 10’u 4.5G ile uyumlu. 

İşbi̇rli̇kçi̇, Faşi̇st İkti̇dardan
Halk Yararına Bi̇li̇m ve
Teknoloji Beklenemez!

AKP, emperyalizmin ülkemizde
maşalığını yapan faşist bir partidir.
Emperyalizmin ve ülkemizdeki işbir-
likçilerinin çıkarlarını savunduğu için
iktidardadır. Ülkemizin yeraltı-yerüstü
kaynaklarından ulaşıma, haberleşmeden
bilim ve teknolojiye, kültür-sanattan
yargıya, orduya kadar her alanda em-
peryalizme bağımlılığının, yeni
sömürgecilik ilişkilerinin devam etmesi
için iktidardadır. 

Yeni sömürge bir ülkede bilim ve
teknoloji de halk düşmanlarının yararına
geliştirilmektedir. Bugün oligarşi;
MOBESE’lerden TOMA’lara, İHA’lar-
dan, yeni ucube tipli zırhlı araçlardan
ortam dinleme cihazlarına kadar, tüm
ar-ge çalışmalarını halka karşı savaşı
büyütmek için yapmaktadır. Diğer
taraftan ise ulaşım, haberleşme, bilişim
alanlarındaki rant projelerini “halk için
çalışıyoruz” kılıfıyla gizlemektedir.
Gerçekte olan ise, bu projelerin kendi
yandaşlarına ya da yabancı sermayeye
peşkeş çekilmesidir. 4.5G zırvalığı da
bunlardan bağımsız değildir. Türkiye’de-
ki 3 büyük GSM tekeline peşkeş çek-
ilmesiyle sonuçlanmıştır ihale. 

Bugün ülkemizde 3G teknolojisini

bile doğru dürüst uygulayacak fiber
altyapısı bulunmazken, ülkemizin
birçok yerinde bırakalım mobil interneti,
telefon hattı bile çekmiyorken; 3G ve
4G teknolojileri, bulunduktan tam 11
yıl sonra ülkemize gelmişken, em-
peryalist ülkelerde bile 5G henüz kul-
lanılmaya başlanmamışken, “2 yıl daha
sabredersek 5G’ye geçeriz” cümlesi,
halkı aldatmakan başka bir anlam taşı-
mamaktadır. 

Faşist AKP iktidarı; 4.5G ile bir
yandan halka bilim ve teknolojide ne
kadar ilerlediği yalanını söylemekte,
diğer yandan da açlığın, yoksulluğun,
Kürdistan’daki katliamların; ekonomik,
sosyal ve siyasal krizinin derinleştiğinin
üstünü örtmeye çalışmaktadır. 

AKP’nin bilim ve teknolojiye bakışı;
eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın
bulut bilişim ile ilgili söylediği “Bu bi-
lişime fazla kafa yorarsan sıyırırsın.
Kullanacaksın, nimetlerinden kullanıp,
yararlanıp işini göreceksin. Kafayı taktın
mı o zaman işin kötü.” ifadelerinde tüm
çıplaklığıyla gözler önüne serilmektedir.
Bir diğer örnek de Aralık 2014’te
TÜBİTAK Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi
(ULAKBİM) Müdür Yardımcılığı’na
getirilen Mustafa Sancar’dır. İlahiyat
Fakültesi mezunu olan ve bir dönem
Deniz Feneri dergisi yayın editörlüğü
de yapan Sancar, bu göreve Ankara
Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü’nden atan-
mıştır. Bu örnekler, AKP’nin bilim ve
teknolojiden ne anladığını göstermektedir. 

Bizler, bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm isteyen Halkın Mühendis
Mimarları olarak; AKP’nin bilim ve
teknolojiyi rant için, halka karşı kul-
lanmasını teşhir etmeye devam ede-
ceğiz. “Çılgın”, “ileri teknolojili” sı-
fatlarıyla tanıttıkları rant projelerini,
halka söyledikleri yalanları anlatmaya
devam edeceğiz. Faşizm hayatın her
alanına saldırıyorsa, biz de faşizme
karşı hayatın her alanında mücadele
edecek, alternatiflerimizi büyütecek,
teslim olmayacağız! 

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI 

Bi̇li̇m ve Teknoloji̇yle
Halkı Kandırmanın

Yeni̇ Adı: 4.5 G ! 
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Uyuşturucu çetele-
rine karşı mücadele
ederken İstanbul Gül-
suyu Mahallesi’nde
uyuşturucu çeteleri ta-
rafından vurulan Ha-
san Ferit Gedik’in An-
nesi Nuray Gedik ile
yaptığımız röportajı ya-
yınlıyoruz. Nuray Ge-
dik mahkemede çete-
lerin bir bir bırakıldı-
ğını anlattı.

***
Yürüyüş: Adaletin yerine gelmesi
için bugüne kadar neler yaptınız?
Talebinizi demokratik haklarınızı
kullanarak ifade edebildiniz mi?
Neler yaşadınız?

Nuray Gedik: İmza topladık.Ga-
zetecilerle görüştük, meclise gittik.
Çadır açtık, aklınıza ne gelirse yaptık.
Mahallelerde adalet yürüyüşleri oldu
Ferit için. Bunlara saldırı olmadı en
son Gazi Mahallesi’nde anma ye-
meğimize saldırı oldu. 

Yürüyüş: Hasan Feritin mahke-
meleri ile ilgili davanın duruşma-
ları gazetecilere kapalı yapılıyor.
Peki duruşmalara başka izleyici-
ler katılabiliyor mu? 

Nuray Gedik: Katılamıyorlar, ba-
sına kapalı herkese kapalı yürütülüyor.
Avukatlara dahi sınırlama var, kaç şi-
kayetçi varsa ona göre avukat alıyorlar.
Destek için gelen insanlara dahi saldı-
rıyorlar. Kartal’dan Umut adında gen-
cimiz evine giderken Kartal Adliyesinin
yakınında çeteler tarafından arabadan
ateş açılması sonucu bacağından 3
kurşun ile vuruldu. Amaç gözdağı ver-
mek, kitleyi bölmek. Hasan Ferit’i
vuran çeteciler Umut’u vuranlarda aynı
kişilerdir. 

Yürüyüş: Kimsenin duruşmaları
izlemiyor oluşu size ne
düşündürüyor?

Nuray Gedik:Aile
olarak bizi üzüyor duruş-
maya kimseyi almıyorlar,
gündemden düşürmek
için ellerinden geleni ya-
pıyorlar. Basına kapalı
mahkemede sanıklar ta-
rafından bir sürü hakarete
,tehdite maruz kalıyoruz
Hiçbiri gündeme gelmi-
yor. Hakime biz söylü-
yoruz; mahkeme salonun-

da tehdit ettiklerini, hakaret ettiklerini
ancak o zaman tutanaklara geçiyor,
çoğu zaman ise geçmiyor. Ayrıca ha-
karetten dolayı 3 davam var. Hakan
TAŞAN “kelleni keserim” demişti o
dava var. Mesut TURHAN çete lide-
rinin abisi o da bana hakaret etmişti
a..., diye o davam var. Bir de Zafer
TURHAN ile olan dava var. Davanın
görüldüğü gün kadir gecesinin olduğu
gündü. Biz tahliyemizi istiyoruz, bugün
kadir gecesi ailelerimiz mağdur ben
de hakime dedim zaten “içeride gü-
vendeler çıksınlar, dışarıda halkın
adaletinden kaçamayacaksınız” de-
dim bu davam var Zafer TURHAN
ile (son mahkemeden bir önceki dava) 

Yürüyüş: Sanıklar her celse tah-
liye ediliyor, ne düşünüyorsunuz
bu konuda ? 

Nuray Gedik:Her celse tahliye
ediliyorlar, görüyoruz yaşıyoruz adalet
yok. Ferit’i vurmalarından bir ay önce
Gülsuyu’nda ESP’nin gençlerini vur-
muşlar ayaklarından. Adam yaralama-
dan bir kısmı alınmış sonrasında serbest
bırakılmışlar. Ferit 1 ay sonra öldürüldü
aslında hiç tutuklamazlardı.Fakat ya-
pılan mücadele sonucunda tutuklandılar.
Şimdi ise mahkeme teker teker bıra-
karak halkın tepkisini yumuşatmaya
çalışıyor. Teker teker bırakmakla üzer-
lerindeki tepkiyi azaltacaklarını düşü-
nüyorlar. Katillerin hepsi bu mahkeme
tarafından serbest bırakılacak, şuan tu-
tuklu 22 sanıktan 8 kişi kaldı. 

Yürüyüş: Sanıklar ve hakimler
arasındaki ilişki nasıl? 

Nuray Gedik:Bazen düşünüyo-
rum, hakimleri doyurdular mı, katil
ve uyuşturucu satıcısı sanıkları bir
bir çıkartıyorlar. Mahkeme hakimi
hiçbir şeye hakim değil. Çok sessiz
ancak biz söylediğimizde yaşananlara
müdahil oluyor. Gözünün önünde
çeteler bize bozuk para attılar, pet
şişe fırlattılar.Geçen son duruşmada
yüzümüze tükürdüler, onlar heyet
olarak seyrediyorlar hiç müdahale
etmiyorlar. 

Yürüyüş: Hakimler yargılama dos-
yasını okumuşlar mı, biliyorlar
mı?

Nuray Gedik:Hayır okumamışlar
zaten her celse tahliye ediyorlar. Bir
tanesi üstleniyor, ben yaptım diyor
Mert KAZAN. Biz yapmadığını bi-
liyoruz. O da çete üyesi. 

Yürüyüş: Neden üstlendiğini
biliyor musunuz? 

Nuray Gedik: Neden üstlendiğini
bilmiyorum, olay yeri incelemeye
gittiklerinde tatbikat yaptıklarında
hangi mesafeden ateş açtın diye sor-
duklarında cevap veremiyor göste-
remiyor. İfadelerinde ben yaptım Ha-
san Feritin elinde silah gördüm oysaki
benim oğlumun elleri tertemiz çıktı
raporda. “Ben sigara almaya gidi-
yordum Hasan Ferit’in elinde silah
gördüm bana doğrulttu bende silahımı
çıkartıp öldürdüm” dedi. Bende mah-
kemede sordum evden bakkala gi-
derken silahla mı gidiyorsun? Cevap
vermiyor kafasını eğiyor dakikalarca
düşünüyor, cevap vermiyor. Sonra
mahkeme heyetine Hasan Ferit’in
annesi yapmadığımı söylüyor. Tah-
liyemi istiyorum, diyor. 

Yürüyüş: Duruşma başka bir
mahkemeye taşınmak istenmişti,
daha sonra vazgeçtiler neden? 

Röportaj

Nuray Gedik: Bu Düzenin Mahkemelerinden Adalet Beklemiyorum! 
Ancak Umudumu da Yitirmedim; Çünkü Adalet Verilmez Alınır!

UMUDUMUZ HALKIN ADALETİDİR!
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Nuray Gedik: 6-7 du-
ruşma boş geçti, önce Si-
livri’ye gönderilecekti. Bu
konuda mücadele ettik. 2
buçuk ay çadır kurduk.
Bitiminde Ankara’ya Adalet
Bakanlığına gittik. Heyet
kurarak milletvekili ve avu-
katlarımız ile beraber gör-
üştük.Biz Silivri’ye gitmesini
istemiyoruz dediğimizde ta-
mam dediler sözlerinde dur-
dular. Davamız Kartal’da devam edi-
yor. Israrlı mücadelemizden ötürü
mahkemeyi süremediler, çadırın son
1 ayında açlık grevleri yaptık çok
gündem oldu. Hasan Ferit’i anlattık
insanlara davayı anlattık. Orada iyi
bir dayanışma oldu. Halkımız bizi
sahiplendi. Esas olarak çadır dire-
nişimiz davanın gönderilmemesini
sağladı. Adalet Bakanı görüşmek is-
temedi. Yardımcısı ile görüştük bize
söz verdi gönderilmeyeceğini, orasının
dünyanın en büyük adalet sarayı ol-
duğunu adalet bakanlığı söyledi. Orada
büyük mahkeme salonları var dediler. 

Yürüyüş: Sanıkların davranışları
nasıl mahkemede?

Nuray Gedik: Çok kötü. Oğlu-
mun katilleri ile orada olmak bir
arada durmak tahammül etmek çok
zor. Sanıklarda hiç bir pişmanlık
yok. Avukatlarımızı dahi ölümle
tehdit ediyorlar Av. Günay Dağ’ı
ölümle tehdit ettiler mahkeme heye-
tinin gözü önünde.

Yürüyüş: Adalet çadırında saldı-
rı olduğunda orada mıydınız?

Nuray Gedik:O gün oradan yeni
ayrılmıştım, ben gittikten 2 saat sonra
olmuş. 3 çete üyesi çadırın arka ta-
rafından çadıra ve orada direnişte
olanlara ateş etmişler. Esnafların ka-
mera görüntülerinde kayıtları var,
ayrıca davacı olduk. 

Yürüyüş: Gazi Mahallesinde
anma yemeği düzenlenmişti.
Burada polis saldırısı oldu, neler
yaşadınız? 

Nuray Gedik: Oğlumun ikinci
yıl anması idi yaklaşık 2-3 bin kişi
vardı. Heyet kurup gidip görüşmek
istedik. Oğlumun mezarına gidip ora-

dan Pir Sultan Cemevi’nde yemek
verecektik, olmadı. İzin vermediler
yemek vermemizi çok gördüler. Zırhlı
araç vardı gittik heyet olarak amir
vardı iner misiniz görüşelim sizinle
dedik. İnmedi görüşmeyeceğini söy-
ledi. Bize gülüyordu TOMA’dan.
Beni ıslattılar tazyikli su ile. Ferit’in
dedesini de ıslattılar. Eriş (oğlum)
kaldırımda bekliyordu beni ıslattık-
larını görünce, geldi ne yapıyorsunuz
dedi. Onu da ıslattılar tazyikli su ile
zıplatmaya çalıştılar. Gazlı müdahale
ettiler. Biz oradan Pir Sultan Cem-
evine girdik. Cemevi bahçesinin et-
rafına gaz attılar. Bizi gazdan boğ-
maya çalıştılar. 

Yürüyüş: Saldırı gerekçeleri ne
idi? 

Nuray Gedik:Yasadışı olduğunu
iddia ettiler. Görüşmek istediğimizde
görüşmek istemediler. Söz hakkı ta-
nımadılar. Dağılın dediler. Ardından
saldırdılar. Müdahale demiyorum
çok sert bir şekilde saldırdılar daha
sonra saat 23.00- 24.00’e kadar ma-
hallede gazlı saldırı devam etmiş.
Sonradan öğrendik 100-120 kişi cem-
evinde yemek yemişler. Buna çok
sevindim. Sonunda yine de kazandık
. 
Yürüyüş: Ferit’in kanlı gömleği-
ni diğer elbiselerini çaldılar, bu-
nunla ilgili bir gelişme var mı ? 

Nuray Gedik:Hiçbir gelişme yok.
Kanlı gömleğini ve iç çamaşırını has-
tanede çaldılar. 3 sivil polis teknisyen
kılığında girip çaldılar bana ayakka-
bısını, cep telefonunu, cüzdanını teslim
ettiler. Pantolonu incelemede dediler.
Onun haricinde iç çamaşırı gömleği
kayıp. Pantolon için 30 yıl da inceleme
sürebilir dediler. Gülsuyu Karakolunda
bunu söylediler. 

Yürüyüş: Göz önündesiniz adalet
talebiniz açık, korkmuyor
musunuz?

Nuray Gedik: Korkmuyorum.
Çeteler de tehdit etse korkmuyorum.
Oğlum için seve seve ölümü göze
alarak mücadele ederim, ediyorum.
Hep beraber mücadele etmeye de-
vam edeceğiz. Adalet hakkımız,
adalet verilmez alınır. Biz hiçbir
zaman adalet talebimizden vazgeç-
meyeceğiz, sonucu göreceğiz. 3-4
duruşma sonrası sonuçlanır karara
bağlanır diye düşünüyorum. Olumlu
bir sonuç beklemiyorum açıkcası.
Her şey ortada yaşadıklarımız, gör-
düklerimiz. Sanıklar bir bir tahliye
ediliyorken adalet beklemiyorum.

Yürüyüş: Diğer ailelere çağrınız
var mı? 

Nuray Gedik:Berkin Elvan’ın
ailesi geliyor, sağolsunlar destek ve-
riyor. Onlar içeriye girdiklerinde çe-
teler burada Berkin’in ailesinin burada
ne işi var diye, müdahale ediyorlar
istemiyorlar. 

Yürüyüş: Müdahale edince
dışarıya çıkartıyorlar mı ? 

Nuray Gedik:Yok çıkartamıyorlar
Bunu sağlayan bizler ve avukatlar. 

Yürüyüş: Adalet bekliyor
musunuz?

Nuray Gedik:Beklemiyorum.
Umudumu yitirmiyorum, adalet de-
diğim gibi verilmez, alınır. Direnerek
adalet alacağız dediğim gibi. Olumlu
sonuç yine de beklemiyorum. Di-
ğerlerini de tahliye edecekler diye
düşünüyorum. Son 2-3 kişiye gös-
termelik olarak ceza verecekler, öyle
kapatacaklar davayı. Umudumuz
Halkın Adaletidir!

Yürüyüş
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DİSK, TTB, KESK, TMMOB ta-
rafından düzenlenen BARIŞ MİTİN-
GİNE bombalı saldırı yapıldı. Katliamda
resmi rakamlara göre 99 insanımız kat-
ledildi. Katliamın sorumlusu IŞİD,
AKP ve Amerikan emperyalizmidir.
Saldırının hedefi halktır. Bugüne kadar
IŞİD'i besleyen, koruyan, destekleyen,
donatan emperyalizm ve AKP'dir. AKP
katliamdan sonra da IŞİD’i destekle-
meye, sahip çıkmaya devam etmiştir. 

Acı olan DİSK yönetiminin tavrıdır.
Katliamın sahipleriyle tokalaşmış, ko-
nuşmuştur. Kani Beko'nun AKP'lilerle
ne ilişkisi vardır? Katliamın asıl so-
rumlusunun AKP olduğunu bilmeyecek
kadar cahil midir? O zaman nasıl DİSK
başkanlığını yapmaktadır? 

Bir yandan AKP'nin başsağlığı di-
leklerini kabul eden DİSK, fırsat bu

fırsat deyip direnişinin 3. ayını bitiren
Oya Baydak'tan direnişi bırakmasını is-
tedi. Bu düşmanlık ve fırsatçılıktır. Ma-
dem halka yapılan katliam olağanüstü
durum olarak  görülüyor, neden Oya
Baydak'ın talepleri yerine getirilmiyor?
Çözmeye niyeti olanlar için Oya Bay-
dak'ın taleplerini yerine getirmek en
fazla 8-9 dakika sürer. O da, karar alıp
kararı yazılı hale getirmek için ve sigorta
bildirimini yapmak için gereken za-
mandır. O halde sorun nedir? Bir işçinin
DİSK önünde direnmesi DİSK'in itibarını
mı zedeliyor? DİSK'in itibarını işçisini
işten atmak, devrimcileri linç etmek ze-
deler. Zaten şu anki DİSK yöneticileri
DİSK'in itibarını yerle bir etmiştir. 

Madem katliam gerekçe olarak gös-
teriliyor, neden bu katliam Oya Baydak'ın
talebini kabul etmeye gerekçe gösteril-

miyor? Tercihin böyle olmasının nedeni
nedir? Neden DİSK yöneticilerinin ka-
faları hep direnişi bitirmeye çalışır? 

İşçi sınıfıyla burjuvazinin çıkarları
uzlaşmaz. İki ayrı ve karşıt sınıflardır.
Bu mücadeledeki taktikler, söylemler
ait olduğunuz sınıfın çıkarlarınadır.
DİSK yöneticilerinin pratikleri ve ağız-
larından çıkan egemenlerin beyninden
çıkanlardır. Egemenler de işçilerin, hal-
kın direnişlerini önlemek için her şeyi
kullanırlar. Halkı katleder, sonra da
yaptıkları katliamları halkın direnişlerini
önlemek için kullanırlar. DİSK yöneti-
cileri de aynı şeyi yapmaktadırlar. Ma-
dem halka yönelik bir katliam yapıldı,
neden DİSK yönetimi direnen işçinin
talebini kabul etmeyi değil de bitirmeyi
düşünür? Ki bir işçinin DİSK’in önünde
3 ayı aşkın direnmesi, devrimcilere linç
saldırısı yapılması artık DİSK açısından
utanç, kara leke, sınıfsal olarak nerede
durduklarının ilanıdır. Onlar tam da
dediğimiz gibi patron gibi düşünmeye
başlamışlardır. Her şey onlar için kul-
lanılabilir fırsattır. Elinizi tutan ne?
Madem onların deyimiyle olağanüstü
günler yaşıyoruz. O zaman çözün. Engel
ne? Ankara'da halkın katledilmesi Oya
Baydak'ın taleplerini kabul etmenizi
neden engelliyor? 

Devlet de aynı şeyi yapmıyor mu?
Patronlar da aynı şeyi yapmıyor mu?
DİSK yönetimi yüzünü işçilere, halka
dönmelidir artık. Patronlarla aynı şekilde
düşünmekten vazgeçmelidir. 

Katledilen biziz. Halk katledilmiştir.
Devrimciler onlarca yıldır katlediliyor.
Bu yüzden katliamı da katliamı yapanları
da, hesap sormasını da bilirler. Halkın
katledilmesine fırsat bu fırsat diye bak-
mazlar. Faşizme karşı savaşırlar. 

99 İnsanımızın Cansız Bedenleri Yerdeyken
DİSK Yöneticilerinin Aklına İlk Gelen

Direnen Bir İşçinin Direnişini Kırmaktır! 
DİSK Yönetimi Katliamdan Bir Gün Sonra 3.5 Aydır DİSK’in Önünde

Direnen Oya Baydak'a “Direnişi Bırak Git!” Diyemez!

Faşizm “Halklarla Barışmayacağını” katliamları ve saldırıları ile gösteriyor.
Yüzyıllardır egemenler ezilen halkların kanı üzerinden siyaset yapmış ve
sömürü düzenlerini böyle sürdürmüşlerdir. Kapitalist-emperyalist düzende
ise tüm dünya halklarına emperyalizm ve işbirlikçi asalakları tarafından
katliam saldırıları ile saldırılmış düzenleri böyle hüküm sürmüştür. Ta ki
dünya halkları başkaldırana ve faşizmle savaşana, onu kendi topraklarından
yok edip; bağımsızlıklarını ilan edene kadar.

Ankara’da, Suruç’ta, Cizre’de, Diyarbakır’da, Hakkari’de, İstanbul’da ül-
kemizin her yerinde faşizm katletmeye, tutuklamaya, saldırmaya devam
ediyor Sorumlusu elbette tartışılmaz; emperyalizm ve işbirlikçisi AKP
iktidarıdır! Kendi sömürü düzenleri ve saltanatları son bulmasın diye halklara
savaş açılmıştır. Günümüzde Ortadoğu’da ve ülkemizde yaşanan gerçekler
tam da bu durumun göstergesidir. Bu bir pazar savaşıdır. Bu savaş emperyalizmin
işbirlikçileri ile birlikte halklara ve onun öncüsü devrimcilere, yurtseverlere
açılmıştır. Halkımızı katledenlerle, bebeklerimizi, çocuklarımızı katledenlerle
asla barışmayacağız. Faşizmi döktüğü kanda boğacağız. Bu sömürü düzeni
yok edilmeden, ülkemiz bağımsızlığına kavuşmadan özgür olamayacağız.

Devrimci İşçi Hareketi:  Halklarımız Özgür Olana
Kadar Faşizmle Savaşacağız!
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DİSK önünde 3.5 aydır direnen
OYA BAYDAK ile direnişi üzerine
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz:

YÜRÜYÜŞ: Direnişin kaçıncı
günündesiniz? Ne zaman başladı-
nız ve şu anda nasıl sürüyor? 

O. BAYDAK: Direnişimizin 93.,
açlık grevimizin 19. günündeyiz.
08.07.2015 tarihinde başladık. Süreç
zor, çünkü kendilerinin devrimci ol-
duğunu iddia eden patronlaşmış sen-
dikacılar her türlü kirli oyunlara, iftira
karalama, sosyal medyadan hakaret-
lerine her gün yenisini ekliyor.

YÜRÜYÜŞ:Açıklanmayan bir ko-
misyon raporu var. Geçen hafta
İşçi Gazetesi’nin raporunu hazırla-
yanlardan komisyon üyesi Nakliyat
İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu ile röportajı vardı. Bu
rapor neyi içeriyor? Neden açık-
lanmıyor? 

O. BAYDAK: Bu rapor benim
işten atılmamın tamamen haksız ve
usulsüz olduğunu, bu yüzden de ya-
şatılan bu mağduriyet ve olumsuz
sürecin sonlandırılıp, Oya Baydak’ın
işten atıldığı Genel-İş Sendikası’ndaki
görevine, aynı yerde, ekonomik ve
hukuki mağduriyetlerinin giderilerek
başlatılması şeklindedir.

YÜRÜYÜŞ: DİSK başkanlar kuru-
lu toplanıp direnişin bayramdan
sonra 30 Eylüle kadar bitirilmesi
yönünde tehditlerinin olduğu açık-
lamalarınızda yer aldı. Konuyu an-
latır mısınız, DİSK neden, nasıl
tehdit etti? 

O. BAYDAK: Başkanlar kuru-
lunda, Nakliyat-İş ve Bank-Sen Sen-

dikası Başkanların-
dan oluşturdukları
komisyonun benim
işe dönmemle ilgili
aldıkları karara
karşı çıkan ve bu
dosyayı yok sayı-
yoruz diyen hatta
bu dosya DİSK’in
arşivine bile kon-
mamalı diyen Ge-
nel-İş ve DİSK’e
bağlı bazı sendika yöneticileri aynı
gün yine linç çağrıları yaparak “Oya
BAYDAK asla işine dönemez DİSK’teki
direnişini hemen sonlandırmalıdır,
fiilen DİSK’ten atalım” kararı alıp,
Bu kararı da başkanlar toplantısı
sonuç bildirgesi olarak Genel-İş’in
resmi internet sitesinden aynı tehditkar
üslupla açıklamışlardır. Aynı zamanda
30.09.2015 tarihini de boşaltacakları
gün olarak duyurmuşlardır. Yine aynı
gün yönetim toplantısına katılan sen-
dikaların başkanlarından işe dönme-
mem konusunda imza istemişler.

YÜRÜYÜŞ: DİSK’in yeni bir linç
saldırısı içinde bulunduğunu söyle-
miştiniz, 30 Eylül geçti.
DİSK saldırgan tutumunu        sür-
dürüyor mu? 

O. BAYDAK:  DİSK saldırgan
tutumunu sözde sürdürmüyormuş gibi
görünse de direnişimize şahsıma ve
DİH’li arkadaşlarımıza sosyal medya
üzerinden türlü hakaretler, iftira, ka-
ralama kampanyasını yapıyorlar. Ken-
dilerine yakın buldukları iki kişi ve
aynı zamanda da Genel-İş Sendikası
Eğitim Dairesi Başkanı ve Konut İş
Sendikası Başkanı Nebile IRMAK

tarafından facebook ve yo-
ğun olarak da twitterdan
saldırıyorlar. Sadece bize
hakaret etmek için oluştur-
dukları profillerle saldırı-
larına ve kirliliklerine de-
vam ediyorlar. 

YÜRÜYÜŞ: DİSK’in sal-
dırı tehditlerinden sonra
AG’ye başladığınızı du-
yurdunuz, şu anda dire-
niş nasıl sürüyor? 

O. BAYDAK: Evet saldırı yapa-
caklarını fiilen direnişimizi sonlan-
dıracaklarını açıkladıkları 30.09.2015
tarihinde basın açıklaması yapıp açlık
grevine başladık. Direnişimiz dönü-
şümlü olarak devam ediyor. 

YÜRÜYÜŞ: Sizin eklemek istediği-
niz başka bir şey var mı? 

O.BAYDAK: Bu direnişimiz du-
rup dururken başlamadı. Direnişimiz
benim hiçbir gerekçe, hiçbir açıklama
göstermeden iş aktimi sonlandırma-
larıyla başladı. Zorlu ve aynı zamanda
da onur,gurur verici direniş süreci
başladı. Bu süreç sendikaların işçi-
lerden kendilerini nasıl soyutladığını,
işçileri kendileri için sadece birer
gelir getiren, aidat ödeyen,  kafa
sayısı olarak gördüklerini açığa çıkaran
bir süreç olmuştur. Nasıl patronlaşmış,
nasıl mafyalaşmış, yozlaşmış olduk-
larını ortaya koymuştur. Sınıf müca-
delesi diye bir dertlerinin kalmadığı
gibi mücadele verenlere de ahlaksızca
saldırmayı kendilerine hak görmek-
tedirler. Tam da bu yüzdendir direni-
şime her türlü kirlilikle, canhıraş sal-
dırıları.

Röportaj

Oya Baydak: “İş akdimi sonlandırmalarıyla başlayan zorlu ve 
aynı zamanda da onur, gurur verici bir süreçti... 

Bu süreç DİSK ve bağlı sendikaların nasıl işçilerden kendilerini 
soyutladığını da açığa çıkaran bir süreç olmuştur”

“DİSK Yöneticileri, Sınıf Mücadelesi
Diye Bir Amaçları Olmadığı Gibi Direnen
İşçilere de Linç Saldırısı Düzenliyor”

Oya Baydak

Yürüyüş
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Devrimci İşçi Hareketi, Hacı
Birlik‘in katledilip cesedinin ak-
rep aracı arkasında çekilmesiyle
ilgili 9 Ekim’de bir açıklama
yaptı. Açıklamada, “AKP faşiz-
minin yaşadığı siyasal krizin üze-
rini örtmek için Türk ve Kürt hal-
kına karşı aylardır sürdürdüğü
açık savaşta her gün Kürt halkı-
na yönelik yeni katliam haberle-
ri ve videoları bitmek bilmiyor. 

Katil AKP, kiralık it sürüle-
riyle Kürt halkını teslim almaya
çalışıyor. İşkence, katliam her
türlü kirli savaş yöntemini kul-
lanıyor katil AKP. Muş Varto’da
katledilen kadın gerillanın çırıl-
çıplak köy meydanında gezdiril-
mesinden sonra, en son olarak da
Hacı Birlik, Şırnak’ın Dicle ma-
hallesinde yaralı yakalandıktan
sonra 28 kurşun sıkılarak, polis
akrebinin arkasında boynundan

bağlı halde gezdirilerek katle-
dildi. 

Katil AKP, Kürt halkını kat-
lederek seçimleri almanın hesa-
bını yapıyor. Türk halkını Kürt
halkımıza karşı kışkırtmaya ça-
lışıyor; ama halklar arasındaki
kardeşlik bağı buna izin vermiyor.
AKP’nin 13 yıllık iktidarının ya-
nında Türk ve Kürt halkı arasın-
daki kardeşlik bağı yüzyıllara
dayanmaktadır. 

Kürt halkının oluk oluk kanı
akarken neyin barışı, neden barış?
Katillerle barışılmaz, kurtuluşa
kadar savaşılır. Dünyanın hiçbir
yerinde katillerle barış yapılarak
zafer kazanılamamıştır. 

Hiçbir halk şimdiye kadar
kendine yapılanları unutmadı,
unutmayacaktır da. Kürt halkı da
kendine yapılanları unutmaz”
denildi.

Elazığ Sağlık Kampüsü’nde çalışan ve haksızlığa uğ-
rayan işçilerden, isminin söylenmesini istemeyen bir işçi;
9 Ekim’de Halk Cepheliler’e gelerek taşeron firmada
çalıştığını, sömürüldüğünü, tüm haklarının elinden
alındığını anlattı ve Halk Cepheliler’den yardım istedi.
“Bu yaşanan haksızlığa karşı biz işçiler neler yapabi-
liriz?” vb. sorular soran işçi, Halk Cepheliler’den
önemli tavsiyeler aldı ve Halk Cepheliler, sorunu çöz-
me sözü verdi.

Açıklama yapan Elazığ Halk Cephesi; “Başını Rö-
nesans, Şaroğlu, Özoğlu, Hürel, Özkaraca firmalarının
çektiği sömürücü patronlara sesleniyoruz; sizlerin Elâ-
zığ’da işçileri sömürmenize izin vermeyeceğiz. İşçile-
ri işten atma tehditleriyle, fazladan iş yaptırmayla kor-
kutamazsınız. Siz sömürücü taşeron firmalarının arka-
sında AKP varsa, işçilerin - emekçilerin yanında da dev-
rimciler vardır” denildi. İşçi ile konu üzerine sohbet edil-
di, ikramlarda bulunuldu ve pazar günü yapılacak
halk toplantısına davet edildi. Konu halk toplantısında
detaylı bir şekilde konuşulup yaşanan bu haksızlığa çö-
züm bulma sözü verildi.

Direnen Sarıyer Belediyesi işçileri tam 154 gündür işi, ek-
meği, hakları için direniyor. Son bir haftadır her gün yeni ya-
lanlarla gelen CHP yöneticileri, seçimleri kurtarmanın derdi-
ne düşmüş görünüyorlar. Ama Sarıyer Belediyesi işçilerinin di-
renişi, bu yalanları her gün bir bir yere seriyor. Direnişin kar-
şısında yalanların hiçbir hükmünün olmadığını, direnen Sarı-
yer Belediyesi işçileri bir kez daha gösteriyorlar. 7 Ekim’den
itibaren direnen Sarıyer Belediyesi işçileri, CHP yöneticileri-
nin yalanlarına karşı davullu teşhir eylemine başladı. İşçiler da-
vul eşliğinde ajitasyon ve sloganlarla CHP’nin yalanlarını hal-

ka anlattı. 
Bayrak asmak için Sarıyer işçilerinin yanına gelen CHP yö-

neticileri, direnen Sarıyer işçileri tarafından teşhir edilerek ko-
vuldu. Çadır için sanayi esnafı dolaşılarak, direnişe destek is-
tendi ve esnafların desteği ile çadır büyütüldü. Aynı gün yine
CHP il binası önündeki ses aracına müdahale edilerek sesi kı-
sıldı. Ve davullu, alkışlı teşhir ile yalancı CHP  “İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız”, “CHP Halka Hesap Verecek”,  “CHP’nin
Yalanlarına İnanmıyoruz”, “Şükrü Genç Halka Hesap Verecek”
ve buna benzer sloganlarla halka ve işçilere teşhir edildi.

İHBARCI CHP’NİN HER YALANINDA ÇADIR DİRENİŞİMİZİ

Bir AdımDaha Büyüteceğiz!

DİH: Faşist AKP Kan ve Gözyaşıyla Besleniyor! 
Hiç Şüpheniz Olmasın 

Tüm Katliamların Hesabını Soracağız!

Sömürücü Taşeron Firmalarının
Arkasında AKP Varsa,
İşçilerin Yanında da
Devrimciler Vardır!

18 Ekim
2015
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Hasan Ferit Gedik’i katleden
çetecilerin yargılandığı davaya 5
Ekim’de devam edildi. Mahke-
mede yine adaletsizlik vardı; çe-
tecilere kollama, Hasan Ferit’in
annesine hakaret, küfür ve tehdit
vardı. 5 Ekim günü saat 10.00’da
Kartal Adliyesi’nde duruşma
başladı. Mahkemeye Hasan Fe-
rit’in annesi, dedesi, avukatları dışında kimsenin katıl-
masına izin verilmedi. Mahkeme heyeti çetecilerin per-
vasızca saldırılarına göz yummaya ve çetecileri kollamaya
devam etti. İki çetecinin tahliye edildiği mahkeme 21 Ara-
lık 2015 tarihine ertelendi. Mahkeme öncesinde Kartal Ad-
liyesi önündeyse saldırı ve direniş vardı. Polis adliye önün-
den kafelere, oradan adliye içine kadar her yerde Hasan
Ferit’in yoldaşlarına saldırdı ve gözaltı yaptı. Adliye önün-
de toplanan Hasan Ferit’in yoldaşları “Hasan Ferit İçin Ada-
let İstiyoruz/ Halk Cephesi” pankartı açarak bir açıklama
okudu. Açıklamada mahkemenin ilerleme sürecine vur-
gu yapıldı. Devletin çetecileri koruduğu, katilleri aklamaya
çalıştığı, çetecilerin bir bir tahliye edildiği vurgulandı.
“Adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Adaleti
halkın elleriyle sağlayacağız ancak çetecileri koruyan hâ-
kimlerin, savcıların yakasından da elimizi çekmeyeceğiz”

dendi. Hasan Ferit’in mahke-
melerini sahiplenme çağrısıyla
açıklama bitirildi. Mahkemeye
girmek için kapıya yönelecekken
polisin saldırısı başladı. TOMA
ile su sıkmaya başlayan polis,
pankarta saldırdı ve Hasan Fe-
rit’in yoldaşlarını gözaltına al-
maya başladı. Dört kişi işkence

ile yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Daha sonra po-
lis yakınlarda bulunan bir kafeyi ablukaya aldı. Hasan Fe-
rit’in yoldaşlarının mahkeme sonucunu beklediği kafe, po-
lislerce kuşatıldı ve içerdekilere kimlik kontrolü dayatıl-
dı. Kabul etmeyenlerden iki kişi işkence ile gözaltına alın-
dı. Hasan Ferit’in yoldaşları her yerde adalet istemeye de-
vam etti. Mahkeme sürerken adliye içinde “Adalet” slo-
ganları yükseldi. Hasan Ferit’in üç yoldaşı Hasan Ferit’i
anlatıyor, çetecileri koruyan adaleti teşhir ediyor, slo-
ganlarıyla hesap soruyordu. Adliye içinde adalet isteyen
üç Halk Cepheli’nin daha gözaltına alınmasıyla toplam göz-
altı sayısı dokuza çıkmış oldu. Polis gözaltına alınan Halk
Cepheliler’e pervasızca saldırıp işkence yaptı. Kadınla-
ra çıplak arama işkencesi yapan katil polis; bir Halk Cep-
heli’yi tekmeyle akciğerinin sönmesine neden olarak has-
tanelik etti.

Antep: 10 Ekim’de Halk
Cepheliler, Antep’in Düztepe
Mahallesi’nde Ankara’daki
katliamı teşhir eden 2 pankartı
13 Ekim’de Düztepe Mahal-
lesi’nin değişik bölgelerine
astılar. Pankartlardan birini
Düztepe Cemevi yanındaki
çitlere asan Halk Cepheliler,
diğer pankartı ise mahallenin
iç kısmına direklere astılar.
Pankartların birinde; “Anka-
ra’nın Katili AKP’dir,  Hesap

Soracağız -  Halk Cephesi”, diğerinde ise “Ankara’da Kat-
leden AKP’dir, Hesap Soracağız - Halk Cephesi” yazılıydı.
Pankartın asıldığı sırada çevredeki halk da Halk Cephe-
lilere yardım etmeye çalıştı. Pankart asıldıktan sonra ise
halk pankartların fotoğraflarını çekip, katliamla ilgili ken-
di aralarında konuşmaya başladı. Cemevi bölgesine ası-
lan pankartın 1 saat sonra katil polisler tarafından sökü-
lüp atılması üzerine Halk Cepheliler, pankartı tekrardan
alarak mahallenin farklı bir bölgesine astılar.

Hatay: 13
Ekim’de Dev-
Genç’liler Mustafa
Kemal Üniversite-
si Rektörlük karşı-
sına, Ankara’da
yaşanan katliamı
kimin yaptığını
teşhir etmek ve ya-
panlardan hesap
sorulacağını anlat-
mak için “Anka-
ra’da Yaşanan Kat-
liamın Sorumlusu
AKP’dir - Dev-
Genç” yazılı pan-
kartı astı.

İkitelli: İkitelli’de 17 Eylül’de Liseli Dev-Genç’liler
Kürdistan’da katledilen çocuklarımız için pankart astı.
“Katledilen Çocuklarımızın Acısı Kadar Acımasız Olacağız
Size Katiller” yazan pankart Atatürk Mahallesi’ne asıldı.

Hasan Ferit Gedik İçin
Adalet İstemeye Devam Edeceğiz!

Ankara’nın Öfkesi Her Yerde

Antep

Hatay

Yürüyüş
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İSTANBUL
1 Mayıs: Halk Cepheliler 4 Ekim’de Merkez Mahal-

lesi’nde sokakları tek tek, ev ev gezerek umudun sesi Yü-
rüyüş dergisini halka ulaştırdılar. 10 kişinin yapmış olduğu
çalışmada 150 dergi halka ulaştırıldı.

İZMİR: Çiğli’nin Harmandalı mahallesinde 6 Ekim’de
2 Halk Cepheli, Yürüyüş dergisinin dağıtımına çıktı. 65 der-
gi halka ulaştırıldı. Bir sonraki yapılan dağıtımda 3 Halk Cep-
heli’nin katıldığı dergi dağıtımı sonunda 73 dergi halkımı-
za ulaştırıldı. 6 ve 8 Ekim’de ise Halk Cepheliler Karşıya-
ka Çarşı girişinde stand açtı. Yürüyüş, Tavır, Dev-Genç der-
gilerinin, Özgür Tutsak ürünlerinin ve kitapların tanıtımının
yapıldığı masada 2 günde 20 Yürüyüş, 4 Dev-Genç, birçok
Tavır dergisi, çok sayıda tutsak ürünü ve kitap satıldı.

ADANA: Karasu ve Gülbahçesi mahallerinde 6
Ekim’de derginin dağıtım ve tanıtımı yapıldı. 2 Halk Cep-
heli tarafından yapılan dağıtımda 45 dergi halka ulaştı-
rıldı.Adana’da Umudumuzun sesi Yürüyüş dergisi Akkapı
ve Şakirpaşa mahallerinde halka ulaştırıldı.Bir saatte 25
dergi, 3 Halk Cepheli tarafından halka ulaştırıldı.Şakir-
paşa’da ise 13 Ekim tarihinde yapılan dergi dağıtımında
Ankara’daki katliamdan zırhlı araca bağlanarak Şırnak so-
kaklarında sürüklenen Hacı Birlik hakkında sohbet edil-
di. Esnafa yapılan dergi dağıtımında 27 Yürüyüş dergisi
2 Halk Cepheli tarafından ulaştırıldı.

ELAZIĞ: Halk Cepheliler 8 Ekim’de Yürüyüş der-
gisi’ni esnaflara ulaştırdı. Hozat Garajı ve Yunus Emre Bul-
varı’nda yapılan dergi dağıtımına 2 Halk Cepheli katıldı.
Esnaflar Halk Cephelileri ikramlarla, sohbetlerle karşıladı.
Esnaflardan biri Halk Cephelilere; ‘Helal olsun her yeri
Halk Cephesi afişleriyle donatmışsınız, sağımız solumuz
Halk Cephesi oldu’ dedi. Yapılan çalışmada 150 dergi hal-
ka ulaştırıldı.

ANTEP: Düztepe Mahallesinde Halk Cepheliler, 7
Ekim’de esnaflara dergi dağıtımı yaptı. 4 Halk Cepheli ta-
rafından gerçekleştirilen çalışmada 45 dergi Düztepe es-
naflarına ulaştırıldı. 

Bir sonraki gün aynı mahallede yapılan kapı çalışma-
sında 35 dergi dağıtıldı. Çalışmaya 4 Halk Cepheli katıl-
dı. Düztepe Mahallesi’nde 12 Ekim’de Halk Cepheliler
Titizler Caddesi üzerinde stant açıp yoldan geçen araçla-
ra Yürüyüş dergisini ulaştırdı. 1 saat süren çalışmada 4 der-
gi halka ulaştırıldı.

DERSİM: Merkezde 12 Ekim’de Dersim esnafına ve
evlere Yürüyüş dergisinin 489. sayısı dağıtıldı. Dergi da-

ğıtımı yapılan evlere Türkiye devrim tarihi onuru Dev-
Genç’in 46. Yılı, Patron Sendikacılığına karşı direnen Oya
Baydak ve direnen Sarıyer işçileri anlatıldı. Dergi dağı-
tımı yapılan esnaflarla ise Ankara’da yaşanan patlamay-
la ilgili sohbet edildi. Toplamda evlere 50 dergi ve esna-
fa 50 dergi dağıtıldı. Çalışmaya 4 kişi katıldı.

SAMSUN: Karadeniz Özgürlükler Derneği çalışanla-
rı, 12 Ekim’de  Samsun’da Yürüyüş dergisinin 489. sayısı-
nın dağıtımını yaptı. Esnafa yapılan dağıtımda 12 dergi hal-
ka ulaştırıldı.

Duvarlar Halkın Matbaasıdır!
Duvarlar Umudun Adıyla

Daha Bir Umut Dolu!
Gazi: Bu hafta, Ankara’daki katliama karşı İstanbul

Gazi Mahallesi’nde çok sayıda yazılamalar yapıldı.

Çayan: Çayan
mahallesinde 11
Ekim’de “Çayan
Cephedir, Burası
Çayan” ve
“DHKC”  yazıla-
maları yapıldı.

Elazığ: 13
Ekim’de Elazığ
Fevzi ÇakmakMa-
hallesinde yazıla-
maya çıkan Halk
Cepheliler, 5 adet
“Halk Cephesi”
yazılaması yaptı. 

Dersim: 12 Ekim’de Dersim merkezde Dev-Genç’li-
ler, Dev-Genç’in 46. yılıyla ilgili yazılamalar yaptı. 2 tane
“Dev-Genç 46 Yaşında”, 1 tane “Mahir’den Şafak’a Dev-
Genç 46 Yaşında” ve 1 tane “Dev-Genç” yazılaması ya-
pıldı.

Antep: 9 Ekim akşamı, Antep’in Düztepe Mahalle-
si’nde Liseli Dev-Genç’liler, Dev-Genç’in 46. Yaşını ya-
zılamalarla selamladı. Yapılan yazılamalarda 1 adet  “Şan
Olsun 46. Yılında Dev-Genç’e” 2 adet “Dev-Genç” 1 adet
“Liseli Dev-Genç” yazılamalarını Düztepe’de yoksul hal-
kın duvarlarına nakşettiler.

Faşist Saldırılarla, Katliamlarla Halkı Sindiremezsiniz!
Faşizme Rağmen Umudu Her Alana Taşıyacağız!

Umudun sesi Yürüyüş dergisi, ülkenin her yanına umutla,
coşkuyla, kararlılıkla ulaştırılmaya devam ediyor. 

Elazığ
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“Bu saldırının acısını hissetmeyen, bu saldırı sonu-
cunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hüznünü
yüreğinde hissetmeyen hiçbir vatandaşımızın olduğu
kanaatinde değilim. Bu saldırı demokrasimize yapılan
saldırıdır.” 

Ankara’daki bombalı saldırı ve katliamın ardından
bunları söyledi A. Davutoğlu. Yalan söylüyor Davutoğlu.
Yalan söylüyor; çünkü bu katliamın sorumlusu AKP’dir.
Yalan söylüyor; çünkü halkı hedef alan saldırı ve katliam-
ları oligarşi yapar, faşizm yapar. Ve AKP yapar. 

AKP faşizmi, öldürmenin ve işkence etmenin ustası-
dır. AKP faşizmi, El Kaide’nin, IŞİD’in yöntemleriyle
saldırıyor halka. 

Hacı Lokman Birlik’in katledilmesi ve cesedinin
akrep arkasında sürüklenmesi ne ilktir; ne de son ola-
caktır.  “90’lı yıllardan bu yana onlarca gerillanın ceset-
lerini kamyonlara doldurarak bir moloz yığını gibi kasa-
ba meydanlarına boşalttılar. 

Korku ve terör yaymak için parçalanmış, kolu-
gövdesi ayrı yerlerde gerilla cesetlerinin, çırılçıplak
hale getirilmiş kadın cesetlerini televizyonlarda gös-
terdiler. Öldürdükleri gerillaların boyunlarına pos-
tallarıyla basarak bir kahraman edasıyla fotoğraf
çektirdiler. 

Kürt halkına dışkı yedirdiler. İşkenceler yaptılar.
Köylerini yaktılar, yerinden yurdundan edip sürdüler. 

Hacı Lokman Birlik’i katledenler ve yerlerde sürük-
leyenler, Ulucanlar’da devrimcilere işkence ederek
hızarlarla doğrayanlardır. 

19 Aralık’ta, Bayrampaşa Hapishanesi’nde, 6 dev-
rimci kadını diri diri yakan katillerdir. 

‘90’lı yıllardan bu yana gerilla cesetlerini soyan,
üzerine basarak hatıra fotoğrafı çektiren asker, özel tim-
lerdir. Öldürülmüş vücutları teşhir edilen genç kızları-
mızın fotoğrafları hala unutulmadı. Gerilla cesetlerinin
araçların arkalarına bağlanarak, sürüklenip paramparça
edilişleri, halkımızın belleğindedir. 

Bu katillerle barışmamız, uzlaşmamız isteniyor.
“Sağduyu” deniyor, “Kardeşlik” deniyor. “Hepimiz
aynı gemideyiz” deniyor. 

Katletmeye, kanımızı akıtmaya devam ediyorlar.

Katillerimizle, halk düşmanlarıyla hiçbir kardeşliğimiz
yoktur. Hiçbir ortak noktamız yoktur.      

Oligarşinin Tarihi Kanlıdır!
AKP Bu Kanlı Tarihin Mirasçısıdır! 

Kanlı bir tarihleri vardır. Halkları katletmenin,
işkence yapmanın uzmanıdırlar. 6-7 Eylül olayları, 1
Mayıs ’77 Katliamı, 16 Mart 1978 Beyazıt Katliamı, 24
Aralık Maraş katliamı, Gazi, Sivas Katliamları,
Ulucanlar, 19 Aralık, Roboski, Suruç, Ankara...

Kayıplar, katliamlar, işkenceler, provokasyonlar bu
kanlı tarihin parçalarıdır. Köy yakmalar, köy boşaltma-
lar, Kürt köylülerine ve emekçilerine yönelik katliam-
lar; oligarşinin kanlı tarihinin parçalarıdır. 

Kürt Köylüsüne Dışkı Yediren Devlet
Cizre’ye bağlı Yeşilyurt köyünde 1989 yılında köy-

lülere her türlü işkence yapılır ve köylülere zorla insan
dışkısı yedirilir. Askerlerin başındaki komutan, Binbaşı
Cafer Çağlayan’dır. 

“14 Ocak 1989 gününün gecesi Cizre’nin Yeşilyurt
köyü TSK’nin özel tim kuvvetlerince kuşatıldığında köyün
kadınları ve erkekleri meydanda toplanır, aralarında ara-
nan şahıslara ya da benzerlerine rastlanamaz. Önce
çamurların üzerinde yat-kalk yaptırılır, operasyonu yürü-
ten Binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan yerdeki köylülerin sırt-
larında gezer. (...) Köyün yaşlılarından muhtarın amcası
Kamil, köy okuluna götürülerek dövülmeye başlanır.
Haykırışları tüm köylüye dinletilir. (...) Kamil amcanın
cebine okul bahçesindeki insan dışkısı konup bunu oradaki
erkeklere yedirmesi istenir. Tek tek köylülerin ağzına dışkı
sürülür, yedirilir. Sonra Kamil amcanın oğlu Bahattin’e
emir verilerek babasına dışkı yedirmesi istenir.” (Evrensel) 

Kafa Kesen Devlet 
Kafa kesme adeta IŞİD’le özdeşleşti, sanki kafa

kesme IŞİD’le başlamış gibi gösterilmektedir. Ancak
gerçek böyle değildir. 

“Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içinde yer alan
Kender Dağı’nda bir süre önce ortaya çıkan PKK geril-
lalarına ait toplu mezarda bulunan 25 naaşın kafasının

HESAP SORACAĞIZ!HESAP SORACAĞIZ!

HHalkı Katlederek Bitiremezsiniz! Bir Ölür, Bin Doğarız!

AKP, Kanlı Tarihin Mirasçısıdır! Yöntemleri IŞİD, El Kaide Yöntemleridir!

Bu Kanlı Tarihin Sahipleriyle, Mirasçılarıyla Barışılamaz!   

Bu Kanlı Tarihin Sahiplerinden

Yürüyüş
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kesildiği ortaya çıktı.” 
“Tatvan ilçe sakinleri, dönemin Tatvan 6. Zırhlı

Tugay Komutanı Tuğgeneral Korkmaz Tağma’nın koru-
cu ve özel timlere kelle başına para verdiğini, bu neden-
le de Bitlis bölgesinde meydana gelen çatışmada ölen
PKK’lilerin kafalarının korucu ve özel timler tarafından
kesildiğini iddia ettiler. İlçe sakinleri bu nedenle
Tağma’nın ilçede ‘kelleci komutan’ olarak tanındığını
ifade etti.” (8.11.2004 Özgür Politika) 

“Özel Harekat Polisleri Hakkari kırsalında öldür-
dükleri 4 PKK gerillasının kafalarını kasaturayla kese-
rek, sırayla ‘hatıra fotoğrafı’ çektirdiler.” (13 Ocak
1996) 

“Çatak’ta 1998 yılında çıkan çatışmada; 26 PKK
üyesi ile PKK’liler tarafından alıkonulan 14 korucu,
Kobra helikopteriyle tarandı ve yaşamını yitirdi.

Söz konusu operasyonda yer alan korucu Bedrettin
Yavuz, uykularını kaçırdığını söylediği ‘Badigali
Katliamı’nı anlattı. Kilometrelerce öteden kan ve barut
kokusunun geldiğini söyleyen Yavuz, PKK’lilerin cena-
zelerinin üst üste yığılarak yakıldığını, bir PKK komu-
tanının kafasının kesilerek teşhir edildiğini, katledilen
korucuların ise ailelerine bile gösterilmeden defnedildi-
ğini söyledi.” (28.06.2005) 

Diriye de Ölüye de
İşkence Yapan Devlet

“Ancak çatışma sonrası iki-üç gün boyunca orada
kalan Osman Pamukoğlu ve askerlerinin gerilla cenaze-
leri üzerinde yaptıkları uygulamaları çok vahşi ve
iğrençtir. Burada şehit düşen birçok gerillanın kafaları
kesilmiş, iç organları taşların üzerine sırayla dizilmişti.
Bağırsakları metrelerce uzatılarak, askı yapar gibi taş-
tan taşa bağlanmışlardı. İnsan kalpleri, ciğerleri her
biri bir tarafa dizilerek sadistçe geometrik şekiller oluş-
turulmuştu.” (Yıldıray Oğur / Taraf - M. Karayılan,
1994 Ağustos’unda Hakkari’de katledilen 39 gerilla
hakkında anlatımları) 

Kelle Avcısı Devlet 
Halk düşmanı bir katil olan Albay Arif Doğan,

“Ergenekon Davası” kapsamında mahkemede verdiği
ifadesinde şunları söylüyor: 

“1990’lı yıllarda Şırnak, Batman, Diyarbakır gibi
illerde görev yapan JİTEM komutanlarından Emekli
Albay Arif Doğan, 10 bin JİTEM elemanının olduğunu
söyledi. Doğan, JİTEM elemanlarının ‘kelle başı’ para
aldıklarını ifade etti. ‘Terörist öldürmek onlara çıkar
sağlıyordu. Kelle başına 3 bin lira prim alıyorlardı.’
JİTEM’i iyi ki kurduğunu ve pişman olmadığını belirten
Emekli Albay Arif Doğan, kurduğu ekiplerle operasyon
dönüşü ‘leş’ hesabı yaptıklarını ve kelle başı 3 bin
TL’nin ödendiğini söyledi.”

Kürt Köylerini Yakan, Boşaltan Devlet 
İnsan Hakları İzleme Örgütü 2002 Ekim Raporu’nda

köy yakma ve boşaltmalara ilişkin şu bilgiler verilmek-
tedir: 

“Helikopterler, zırhlı araçlar, askerler ve köy korucula-
rı tek tek köyleri sardı. Depolanmış ürünleri, tarım aletle-
rini, ürünleri, meyve bahçelerini, ormanları ve hayvanları
yaktılar. Çoğu zaman içerideki malları almaya izin verme-
den evleri ateşe verdiler. Bu tür operasyonlar sırasında,
güvenlik güçleri sık sık köylüleri suistimal ediyor, onları
utandıracak davranışlarda bulunuyor, mal ve paralarını
çalıyor ve onlara işkence ve kötü muamele ediyordu. Sonra
onları evlerinden uzaktaki yollara sürüyorlardı. Bu
dönemde çok sayıda ‘ortadan kaybolma’ ve yargısız infaz
meydana geldi. 1994 yılına kadar, 3.000’den fazla köy
hemen hemen haritadan silindi ve çeyrek milyon köylü
evsiz bırakıldı. Kaybolmaların büyük çoğunluğu olağanüs-
tü hal bölgesinde yer alan 10 Güneydoğu ilinde meydana
geliyordu.”

“90’lı yıllarda köy yakmakla görevli taburdan bir
asker şunları anlatıyor: “Bizim taburumuza verilen
görev köyleri yakmaktı, orada kaldığımız süre içerisin-
de Hazro, Lice, Hani ve Kulp ilçelerine bağlı yaklaşık
30 köyü yaktık. Köylere girince komutanlarımız asker-
leri ikişer-üçer kişi olarak evleri yakmakla görevlendi-
riyordu, evlere girip ‘Dışarı çıkın, yakacağız’ diyor-
duk.” (Radikal, 11 Kasım 2013) 

İşkencenin, Kafa Kesmenin,
Katliamın Mirasçısı AKP İktidarı 

Oligarşinin mirasını AKP devralmış, buna yeni
örnekler katmış, halk düşmanlığında; katliam, işkence,
vahşette ustalaşıyor. Bakın örneğe; Özel harekat katille-
ri suçlu ve terörist dediği yurtsever, devrimci güçleri
kimyasallarla yakıyorlar, kollarını, bacaklarını kesiyor-
lar, parçalıyorlar, kulağını kesiyor, kafasını kesiyor, ölü
bedene dahi işkence yapıyor. Günlerce bekletiyor.
Kokmaya başlayınca cenazeyi veriyor, kimi zaman ver-
miyor, ölü bedeni yok ediyor. 

Dün, oligarşi JİTEM’ci katillerine “kelle başına 3
bin TL ödül” verirken şimdi AKP faşizmi devrimcilerin,
yurtseverlerin başına milyon dolar ödüller koyarak kat-
liam fermanı çıkartıyor. 

AKP faşizmi son birkaç ay içinde Güvenlik Bölgesi
adı altında bir ilin tamamında ya da belli bölgelerinde
sokağa çıkma yasakları aldı. Cizre’de, Şırnak’ta,
Sur’da, Silvan’da adeta bütün halkı rehin aldı. Katletti,
yaktı, yıktı. 

28 Aralık 2011 yılında Roboski’de 34 Kürt köylüsü,
köylü oldukları biline biline açıkça katledildi. AKP ikti-
darı, diğer katliamları olduğu gibi bu katliamı da savun-
du. 

Aşağıdaki örnekler; özellikle ‘90’lı yıllarda oligarşi-
nin katliam, işkence ve vahşetinin AKP iktidarında da
sürdürüldüğünün ifadesidir: 

Şırnak’ta yaralı haldeyken infaz edildikten sonra
cansız bedeni özel harekat tarafından zırhlı aracın arka-
sında sürüklenen Hacı Lokman Birlik; AKP’nin, onun
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polis ve askerinin ahlakını bir kez daha gözler önüne
serdi. Ortaya çıkan görüntülerde özel harekat polisleri-
nin karakol önünde Birlik’in cenazesinin etrafında toplu
poz verdiği görüldü. 

Savaşın bir ahlakı var, hukuku var, adaleti vardır.
Düşman da olsa böyledir. Ancak faşizmin hiçbir ahlakı,
değeri yoktur.

“Sarıyıldız, Hacı Lokman Birlik’in infaz edildiğini
belirterek, ‘Hacı bacağından vurulmuş. Yaralı olarak
yakalandıktan sonra infaz edilmiş. Bununla ilgili görün-
tüler var, bunlar basınla paylaşılacak. Daha sonra panze-
rin arkasına bağlanarak sürüklenmiş. Otopsiye girdim,
çenesi ve karnının bir bölümü parçalanmıştı. Vücudunda
çok sayıda mermi izi vardı. Vücudunda sürüklenmeye
bağlı çizikler ve yaralanmalar vardı. Ayrıca olay yerinde
sürüklendiğini gösteren kan izleri var’ dedi. Sarıyıldız,
Birlik’in cenazesinin hastaneye getirildiğinde polisler
tarafından yere atıldığını, hastanede görevli bir çalışanın
‘Sedye getirmiştim neden yere atıyorsunuz’ dediği için
feci şekilde darp edilerek gözaltına alındığını söyledi.”
(Cumhuriyet, 6 Ekim 2015) 

Katiller bu görüntülerle poz veriyorlar. 
Hacı Lokman Birlik vahşetinden yaklaşık 3 yıl önce

yaşananlar da AKP’nin katliamcı, işkenceci yüzünün bir
başka örneğidir: 

“İddiaya göre bu fotoğraf karesi, 14 Eylül tarihinde
Şemdinli-Yüksekova hattındaki Haruna Karakolu’na
yapılan eylemde hayatını kaybeden sekiz gerillaya ait.
Hatta bazı cenazelere kasatura ile yara açılıp işkence
yapıldığı da iddia ediliyor. Fotoğraf karesinde yere
serilmiş ölü bedenlere baktığımızda bunun mümkün
olduğu da görülüyor. Daha sonra cesetler iki gün sokak-
ta bekletildikten sonra Malatya morguna gönderiliyor. 

“Son yirmi yıldır bundan daha korkunç fotoğraf
karelerine tanık olduk. Kesilmiş gerilla kafaları, özellik-
le kadın gerillaların meme uçlarını kesip tespih yaparak
bunu gururla sallayanlar, parçalanmış gerilla cesetleri-
nin üzerine postallarını koyup resim çektirenler, kimya-
sallarla yakıldıktan sonra sadece bir çift ayakları kalan
gerilla görüntüleri ve nice korkunç kareler.” (20 Eylül
2012, Yeni Özgür Politika) 

Katillerimizle Barışmayacağız 
Katliamların, işkencelerin, kafa kesmelerin, cesetle-

re dahi işkence etmelerin, organlarını kesmelerin vb. tek
bir nedeni vardır: Korku ve gözdağı verip halkı teslim
almak. 

Ankara katliamı da bunun bir örneğidir. Kimin,
hangi amaçla yaptığı tartışılıyor. Ne yapılması gerektiği
konuşuluyor. 

Halk düşmanı AKP, sorumluluğu üzerinden atmak
için “terör” demagojisine sarılıyor. Böylece hem sorum-
luluğu üzerinden atacak, hem de halka yönelik saldırısı-
nı, faşizmini yeni saldırı önlemleriyle “güvenlik” adı
altında meşrulaştırmaya çalışacaktır. 

AKP faşizminin yetkilileri böylesine açık bir katlia-

mı dahi devrimcilere, yurtseverlere mal etmeye çalıştı-
lar. IŞİD’le PKK ve DHKP-C’yi fail olarak değerlendi-
rip yan yana getiren açıklamalar yaptılar. 

“Şu anda böyle bir saldırıyı yapma kapasitesine
sahip görünen yapılar belli: DEAŞ, PKK, MLKP,
DHKP-C ve tüm bu olabilecek potansiyel suçlu örgüt-
lerle ilgili olarak da soruşturma kapsamlı şekilde
yürütülüyor.” Bu açıklamayı yapan, katil AKP’nin
Başbakanı A. Davutoğlu’dur. 

Suçlu ile katil açık ve nettir. “Katliamı yapan IŞİD”
demekle, IŞİD bombacılarını tespit etmekle sorumluluk-
tan çıkılamaz. IŞİD’i besleyip büyüten Amerikan emper-
yalizmidir, AKP faşizmidir. Halkları katletmek, halkları
vahşetle teslim almak; IŞİD’in, El Kaide’nin, emperya-
listlerin, AKP faşizminin geleneği ve anlayışıdır.

Aklıyla, vicdanıyla düşünen herkes için sorumlu
belli, amaç bellidir. Bu katliam ve halk düşmanı politi-
kalar karşısında alınacak tavırdır esas olan. Bu halk düş-
manı politikalarının başarısı ya da başarısızlığı, bu nok-
tada alınacak tavra bağlıdır. 

Bunca vahşete, bunca katliama rağmen kimileri hala
“Her şeye rağmen barış”, “İnadına barış” çağrıları
yapıyor. Hala uzlaşı politikaları savunuluyor. Kürt halkı
emperyalizme yedeklenmeye, oligarşik düzene çekil-
meye çalışılıyor. 

Bilinmeli ki halka yönelik tüm bu katliam ve saldırıla-
rın amacı halk güçlerini uzlaşıya çekmek ve teslim almak-
tır. Böyle bir düzende, böyle bir düşman karşısında çözüm-
den, uzlaşmaktan söz etmek, vicdanımızı teslim etmektir.
İnsanca, eşit, adaletli yaşama özlemimizi, talebimizi teslim
etmektir. Kürt halkının, halklarımızın adalet duygusunu
teslim etmektir. Uzlaşmak, halka yönelik katliam ve vah-
şete son vermeyecektir. Aksine vahşetin, zulmün, işkence-
nin farklı noktalarda devamı demektir. 

Halkla halk düşmanlarının, AKP ve emperyalistler
ile Türkiye halklarının hiçbir çıkar ortaklığı yoktur.
Uzlaşamazlar. Birinin çıkarına olan diğerinin zararına-
dır. 

Halk Düşmanı Saldırılar Karşısında
Yapılacak Olan Şey Açıktır

BİR, halkların birliğini sağlamalıyız. 
İKİ, bunun bir savaş olduğu gerçeğini göstermeli,

halkları emperyalizme ve oligaşiye karşı savaşmaya
çağırmalı, buna öncülük etmeliyiz. 

ÜÇ, yaratılmaya çalışılan korkuyu öfkeye, yılgınlığı
hesap sormaya dönüştürmeli, “sağduyu, uzlaşı” anlayı-
şının yerine savaşma kararlılığını koymalıyız. 

DÖRT, eşit, adaletli, insanca yaşam; bedel ödenme-
den kazanılamaz. “Barış” gibi ne savunulduğu, neyi
amaçladığı belli olmayan, emperyalizm ve oligarşinin
“terör” demagojisiyle boğmaya, belirsizleştirmeye
çalıştığı savaşma nedenimizi halkların belleğine kazı-
malıyız: Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı
demokrasi, sömürüye karşı sosyalizm için savaşıyoruz. 

Yürüyüş
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1994 yılında polisin katlettiği dev-
rimci avukat Fuat Erdoğan anısına,
2-5 Ekim tarihlerinde, Halkın Hukuk
Bürosu’nun; Ankara’da  düzenlediği
4. Uluslararası Hukuk Sempozyu-
mu’na yurtdışından gelen temsilcilerle
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mı-
sınız?

Benim ismim Miguel Angel
Muga, İspanya’da avukatım ve yol-
daşım Elena ile FAI’yı (Sol Avukatlar
Forumu) temsil ediyoruz.

Yürüyüş: Geldiğiniz ülkede
ekonomik, siyasal ve sosyal olarak
halklarınız ne tür sorunlar yaşı-
yor ve bu sorunlara karşı ne tür
yöntemlerle mücadele ediyorlar?

Bu çok kapsamlı bir soru, çünkü
İspanya’da çok problem var, en önem-
lisi işsizlik, yozlaşma, bir de sözde
kriz (bizce dolandırma) başladıktan
sonra, birçok hak gapsı yaşıyoruz.
Hem işçi sınıfının kazandığı haklardan
(sağlık, eğitim, emeklilik) yapılan
kesintiler hem de kapitalizmin borç-
larını ödüyoruz.

Tüm bunların ötesinde, patlayan
gayrimenkul balonundan sonra, ban-
kalar işçi sınıfına saldırdılar, binlerce
insanı evlerinden çıkarttılar. Çözümler
mi? Şu anda İspanya’da tek çözüm,

sosyal hareketlerin direnişi. En önem-
lilerinden birisi olan PAH (İpotekten
Zarar Görenler Platformu) halkın
içine girmiş durumda. Sol örgütlerden
daha fazla etkili oldular. Birçok evden
çıkarma işlemini durdurdular. Kapi-
talizm ile yüzleştiler, bankaların, iş-
çileri evlerinden çıkardığını, tüm ka-
muoyu ile paylaştılar. 

Bizim başka sorunlarımız da var,
yargı problemleri gibi. Elena’nın bu-
gün anlattığı gibi yargı bağımsız
değil. Ama buna rağmen iktidar
partisi PP (Parti de Popular - Halk
Partisi) sadece kendisini protesto
eden halkı cezalandırmakla meşgul.
Bizim ülkemiz Avrupa’nın en düşük
suç oranlarından birisine sahipken,
en fazla tutsak olan ülkelerinden bi-
riyiz. Bu tutsaklardan %90’ı işçi sı-
nıfından ve adi suçlardan ceza almış
durumdalar. Ancak ahlaksızlar (po-
litikacılar, bankacılar vs.) özgürler
ve sokaktalar. Önleyici gözaltına
alınmıyorlar. Bizim yargıçlarımız
çok tutucular ve insan haklarını uy-
gulamıyorlar. 

Çok önemli bir problem daha var;
Franco zamanından kalan, Franco’nun
katliamlarının dokunulmazlığı. Şu
anda da uzlaşmada kazananlar hala
dokunulmazlığa sahipler.

Yürüyüş: Kuşkusuz ki bu so-
runların kaynağı emperyalizmdir,

iki gündür bunu çokça tartışı-
yoruz örnekler üzerinden, em-
peryalizm konusunda; özellikle
Amerikan Emperyalizmi konu-
sunda, kendisi ve içerisinde bu-
lunduğu örgütlülük ne düşünü-
yor, nasıl bir mücadele içerisin-
de?

(Sol Avukatlar Forumu) Amerikan
Emperyalizmi ile ilgili bir karar hala
verilmedi. Bireysel olarak PSOE (İs-
panyol İsçi Sosyalist Partisi) İspanyol
halkına NATO’dan çıkacağımızı söy-
leyerek, kandırdığından beri; İspan-
ya’nın emperyalizmin kölesi oldu-
ğunu görüyorum. Örneğin 1991 yı-
lında Sosyalist Parti iktidar olduğu
yılda Irak savaşına katıldık, Emper-
yalist politikalar ve ekonomik se-
beplerden dolayı. Ve sonra, Aznar’in
Partido Popular iktidarı ile çok daha
kötüsü yaşandı. Çünkü üçüncü kez
yalan söyleyerek Irak savaşını baş-
lattılar. Bizim ülkemizde anti-mili-
taristler çok hareketli değiller ve biz
işgal edilmiş bir ülkeyiz. NATO için-
deyiz ve Ortadoğu savaşlarına katılan
bütün uçaklar Rota üssünden geçiyor.
2003 yılında çok büyük bir protesto
yaşandı, halk tarafından gerçekleş-
tirilen bu protesto Partido Popular’ın
politikalarına karşı gerçekleşti. Hal-
kımız Irak savaşına katılmak istemedi,
Partido Popular zaten hükümeti kay-
betti ve yine Sosyalist Parti seçimleri
kazandı.

Yine de İspanyol toplumunun
ajandasında Amerikan Emperyaliz-
mine karşı savaş yok, çünkü; Avrupa
emperyalizmi, Troika, FMI, Güney
Avrupa halklarının karşısında yer
alan Merkel, onlara PIG deniyor,
bize daha yakın. Tabi ki Solcu oldu-
ğumuz için Emperyalizme karşı ol-
mak zorundayız, ama örgüt olarak
tam bir pozisyonumuz yok.

Röportaj

“Kapitalizm Dünya Ölçüsünde,
Emperyalizm Dünya Ölçüsünde ve 

Bizim Vermemiz Gereken Mücadele de, 
Bu Taraftan Yapabileceğimiz de Dünya Ölçüsünde Olmalı!”
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Yürüyüş: Son bir sorumuz
olacak, yaşadığımız tüm dünyada,
dünya halkları olarak yaşadığımız
sorunlara karşı; sorunları birlikte
çözme adına, ortak mücadele
yöntemleri konusunda düşünce-
leriniz ve özellikle önerileriniz
nelerdir?

Avukat olarak, uluslararası ve in-
san hakları hukukunu işletebiliriz ve
koordineli bir şekilde, birlikte ey-
lemler organize edebiliriz. Örneğin
bizim arkadaşlarımızdan İsrail hü-
kümetine karşı açılan davaya katı-
lanlar vardı. Gazze’ye giden ve sal-
dırıya uğrayan gemi zamanlarında.
Ve bildiğim kadarıyla Türkiye’de de
davalar açıldı. Bence avukat olarak
ve solcu avukatlar olarak bize
kalan;bizim örgütlerimiz içinde (po-
litik örgütleri ayrı) bu emperyalizm-
den finans edilen katil devletleri, sü-
rekli savaş suçları ve insan hakları
karşısında suç işleyen, Türkiye, İsrail
ve Suriye gibi ülkelerde, bu hukuk
enstrümanını kullanmamız gerekir.

***

Yürüyüş: Bize kendinizi tanıtır
mısınız öncelikle?

Merhaba benim ismim Elena Vaz-
quez, avukatım FAI (Sol Avukatlar
Forum)’dan, İspanya, Madrid’den
geliyorum ve burada sizinle olmak
benim için bir zevktir.

Yürüyüş: Miguel’e sorduğu-
muz soruları sana da soruyoruz.
Onlar üstüne sadece eklemek is-
tediğiniz bir şeyler var mı?

Tabii ki yoldaşım Miguel’in söy-
lediklerine tamamen katılıyorum, sa-

dece eklemek istediğim; İspanya,
kendisini demokratik bir ülke olarak
tanıtan bir ülke olmasına karşın, göç-
menlerin haklarını ihlal ediyor, birinci
sınıf vatandaşlık ve ikinci sınıf va-
tandaşlık olarak ayırıyor. İspanya’da
CIE (Yabancıları Hapsetme Merkez-
leri) var. Oradaki insanların hakları
hiçbir suç işlemedikleri halde sürekli
ihlal ediliyor. Bence bir gün çok piş-
man olacağız. Genel olarak Miguel’in
söylediklerine katılıyorum, çok güzel
anlattı.

***

Yürüyüş: Öncelikle bize ken-
dinizi tanıtır mısınız?

Benim ismim Lucrecia Fernandez,
İnsan Hakları ve Devlet baskısı kar-
şısında bir militanım, Frente Popular
Dario Santillan (Dario Santillan Halk
Cephesi)’nin bir parçasıyım, avukatım
ve ayrıca gazeteciyim.

Yürüyüş: Bize halkının yaşa-
dığı siyasal, sosyal sorunlarla ve
bu sorunlara karşı hangi yön-
temlerle mücadele ettiklerinden
biraz bahsedebilir misiniz?

Bugün Arjantin’de en önemli so-
run sosyal protestoların kriminalize

edilmesi. Büyük ve derin sosyal ve
çevre problemleri, birçok kocaman
uluslararası şirketlerin bizim doğal
kaynaklarımızı çalmasına yol açıyor.
İşsizlik, sağlık ve eğitim problemleri.
Arjantin halkı için bir sürü temel ih-
tiyaçlar karşılanamıyor.

Örgüt olarak biz en fazla mahal-
lelerde çalışıyoruz. 2001 yılında işsiz
işçi hareketlerin yakınlaşmasından
doğan, küçük gruplardan başladık,
kooperatif kurmaya çalışıyoruz, de-
ğişik ve alternatif bir halk ekonomisi
üzerinde çalışıyoruz. Mahalle koo-
peratiflerin, vasıtası ile sadece açlık
ve işsizlik ile ilgili durumlarla değil,
bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz,
sosyal değişiklik istiyoruz. Özellikle
üretim sistemleri ile ilgili, ekonomik
sistemleri besleme ve egemenlikle
ilgili. Sosyal bir örgüt olduğumuz
için görevimiz iş üretmek ve ekono-
mik alt yapı içerisinde değişim ya-
ratmak istiyoruz.

İnsan hakları ile ilgili bizim bir
bölümümüz var, Dario Santillan Halk
Cephesi’nin insan hakları alanı. Orada
sosyal protestoları ve gençliği kri-
minalize edenler karşısında eylem
içerisindeyiz. Halk ile beraber mü-
cadele ediyoruz. Bu problem hepi-
mizin. Problem olarak, hem örgütün
hem de halkın problemi. Problemi
gördüğümüz için değil, bizi direkt
etkilediği için. Bizim yoldaşımızın
Dario Santillan cinayeti ile ilgili hala
hiçbir politik sorumlu yok. 2010 yı-
lında bizim örgütümüzün 3 genç mi-
litanı katledildi. Katiller mahkemeden
ceza aldı ama çok daha fazla gereki-
yordu. Bazı cezalar yargı tarafından
azaltılıyor çünkü. Bizim yoldaşlarımız
protesto ettikleri için toprak işgal
edince suçlandılar.

Elena Vazquez

Yürüyüş
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Nasıl mücadele ediyoruz? Birçok
değişik yerlerden, sokağa çıkarak
ama aynı zamanda farkındalık yara-
tarak ve başka üretim ve ekonomik
sistemleri inşa ederek, en çok istedi-
ğimiz sosyal değişimi yaratmaya ça-
lışıyoruz.

Yürüyüş: Bu sorunların kay-
nağı emperyalizm. İki gündür
tartışıyoruz burada, emperyalizm
konusunda ve özellikle Amerikan
emperyalizmi konusunda düşün-
celeri ve mücadeleleri neler? Bize
biraz bahsedebilir mi?

Emperyalizm bizi çok etkiliyor.
Özellikle Amerikan Emperyalizmi.
Çünkü birçok hükümetleri Amerika
kıtasında şu anda, halkçı bir konuş-
maya sahiptir, bizim şu andaki hü-
kümet, Kirschnerist hükümeti
2003’ten beri kendisi halkın yanında
olduğunu, anti-emperyalist olduğunu
söylüyor. Burada bile bazı yoldaşlar
bana sordular, çünkü uluslararası
medyalardan öyle duydular ve bizim
hükümeti anti-emperyalist zannedi-
yorlar. Halk karşısında öyle bir şey
yok, her gün ülkemizi uluslararası
kurumsal şirketlere sattıklarını gö-
rüyoruz.

Emperyalizm, bizi nasıl etkilediği
konusunda bir örnek vermek istiyo-
rum; 2003 yılında GAFI (General
Authority for Investment) bizim hü-

kümetimize, ülkemizin; uluslararası
yatırımcılara daha çekici gelmesi
için bazı önerilerde bulundu. Bu öne-
riler arasında bir anti-terör yasası
vardı. Temel olarak yabancı şirketlere
verdiğimiz mesaj, siz endişelenmeyin,
gelin yatırım yapın, herhangi bir kişi
sizin yaptığınız yağmadan şikayetçi
olursa anti-terör yasası ile yargıla-
nacak ve ceza verilecek. Benim ül-
kemde emperyalizmin bizi nasıl et-
kilediğini bu örnek ile anlayabilirsi-
niz.

Mücadeleyi hergün örüyor, hergün
geliştiriyoruz, birleşik şekilde. Prog-
ramlarımız arasında farklılıklar ola-
biliyor ama şu anda daha ileri git-
meliyiz. Bu kötü ve karışık günlerde
bizim ufkumuz, tabi ki sosyalizm
ile beraber, mücadele birliği. Em-
peryalizm çok büyük ve yenilmesi
zor bir canavar, o yüzden ayrı ayrı
savaşarak daha zor, beraber savaşmak
sokakta verilen günlük mücadele ile
daha kolay.

Yürüyüş: Son olarak bu tür
sempozyumların şu amacı hizmet
etmesi gerektiğini düşünüyoruz;
biz hep halklar açısında, birlikte
mücadelenin yol ve yöntemlerini
bulmak, bu birlikte mücadelenin
yol ve yöntemleri üzerine düşün-
celer geliştirmeye özel olarak
önem veriyoruz. Önerileriniz ne-

lerdir?
Son verdiğim cevapta söylediğim

gibi, bizim için birlikte mücadele
çok önemli, özellikle Latin Ameri-
ka’da daha yakın olduğumuz için
ama genel olarak uluslararası bir
birlik gerekiyor. Nedeni çok açık,
bu sempozyum gibi toplantılarda gö-
rüyoruz. Bugün oturumdayken, he-
pimiz fark ettiğimiz gibi, örneklerdeki
isimleri dikkate almadığımız zaman
örnekler tam aynı oluyorlardı, İs-
panya, Arjantin ve Türkiye örnekle-
rinde olduğu gibi.

Nasıl birleşebiliriz? Bizim her
gün yaptığımız gibi, bazı farklı an-
layışlar olabilir ama şu anda önemli
olan benzerlerimizde buluşmak, ortak
noktalarımızı bulmak ve onlar üze-
rinde çalışmak, onlar üzerinden yü-
rümek. 

Latin Amerika’da bir süreç var,
halklar organize oluyorlar, onun ismi,
Safagın Bolumuve. Birçok Latin
Amerikan sol hareket yer alıyor,
yılda birkaç kere toplanıyorlar. Sosyal,
siyasal ve ekonomik problemleri tar-
tışmak için ve lokal ya da bölgesel
değil Latin Amerika olarak birleşik
stratejileri yürütmek için.

Kapitalizm dünya ölçüsünde, em-
peryalizm dünya ölçüsünde ve bizim
vermemiz gereken mücadele, bu ta-
raftan yapabileceğimiz de dünya öl-
çüsünde olmalı.

Bir Araya Gelip Konuștukça

Sorunlarımız Küçülür,

Mücadelemiz Büyür!
Samsun’da Halk Cepheliler, Hayatın

İçindeki Teori çalışmalarının ikincisini,
9 Ekim’de Karadeniz Özgürlükler Der-
neği’nde yaptı. İlk çalışma konusu fa-
şizmden sonra, ikinci konu olarak fa-
şizme karşı mücadele-demokratik mü-
cadeleyi işleyen Halk Cepheliler, ça-
lışma sonrasında Samsun’da demokratik
mücadelede örgütlenmenin önemi üze-
rine sohbet ettiler. Ve 23 Ekim’de An-
kara’da yapılacak Dev-Genç Şenliği
ve ilde nasıl bir örgütlenme yaratabi-
lecekleri hakkında sohbetler ettiler.
Çalışmaya 4 kişi katıldı.

Daha Fazla

Komitelerle

Örgütlülüğümüzü

Büyütelim!
Pir Sultan Abdal Kültür Derne-

ği’nde 14 Ekim’de biraraya gelen
Halk Cepheliler gündeme dair ve
dergi komiteleri hakkında konuşmalar
yaptı.  “Elazığ’da örgütlülüğümüzü
nasıl büyütürüz? Neler yapabiliriz?
Bir insanı nasıl örgütleyebiliriz?” vb.
konular hakkında da konuşuldu, Ela-
zığ’da hedefimizi büyüteceğimizi be-
lirttiğimiz toplantıya, 6 Halk Cepheli
ve halktan iki annemiz katıldı.

Alibeyköy’de

Halk Meclisi Toplantısı

Yapıldı!
Alibeyköy’de, 7 Ekim’de, Halk

Meclisi haftalık toplantısını yaptı.
Toplantı önceki hafta alınan kararların
sonuçları ile başladı. Atılan adımlar
ve girişimler konuşuldu. Ardından
yeni olarak Alibeyköy’ün İmar Blok-
ları bölgesinde yıkımlarla ilgili toplantı
yapma kararı alındı. Çorumlular Der-
neği’nde yapılacak olan geniş halk
toplantısının gün ve saati ortak kararla
belirlendi. Diğer gündem maddesi
olan seçim süreci ve yeni kampanya
konuşuldu. Bir buçuk saat süren top-
lantı 20.30’da bitirildi.

18 Ekim
2015

Yürüyüş

Sayı: 491

47ASIL TERÖRİST 99 İNSANIMIZI KATLEDEN AKP’DİR!



Bir süredir İzmir Kırıklar 1 ve 2 No'lu F Tipi Hapis-
haneler’de Özgür Tusaklarımıza saldırılar düzenleniyor.
Bu saldırıların en sonuncusu, adliyeye ve hastaneye gö-
türülen tutsaklarımıza çift kelepçe takılmasıdır. Evlat-
larımızdan Erdal Berk, çift kelepçe saldırısına karşı çık-
tığı için hastanede tedavi edilmeden, geri hapishaneye gö-
türülmek istenmiştir. Erdal buna karşı direnmiş ve iş-
kenceyle hapishaneye götürülmüştür. İşkence sırasında
coplarla vurdukları kolu kırılmıştır. 

Tutsaklarımız yıllardır hapishanelerde sayısız işken-
ceye maruz kalmaktadır, bu işkencelerin en acımasız ola-
nı ise tecrittir. "Tecrit; seri cinayet işleyenlerin piri sa-
yılabilecek, karındeşen Jack'i dahi kıskandırabilecek ka-
dar soğukkanlı planlanmış ve titizlikle uygulanan bir iş-
kence ve bu işkence sonucu işlenen cinayetler demek..."
(Tecriti Yenenler Anlatıyor - Cilt 1, Boran Yayınları) 

Tecrit üzerine sayısız araştırmalar yapılmış ve tecri-
tin insan psikolojisi üzerindeki tahribatı kanıtlanmıştır.
Bu deneylerden birinde; yaşları 20 ile 55 arasında deği-
şen 20 kadın ve erkek denek katılır. Kendilerine, hücre-
de ne kadar kalırlarsa o kadar para ödeneceği belirtilir.
20 denekten 6'sı, 48-51-75-82 ve 96 saat aralıklarla hüc-
rede kalabilirken, 14 denek ise 48 saat bile tahammül ede-
meyerek deneyi yarıda bırakmak zorunda kalırlar. Hem
de bunun sadece bir deney olduğunu bilmelerine rağ-
men..."

Tecrit, emperyalizm tarafından bilimsel araştırmalar
sonucu kişiyi teslim almak için uygulanmaya başlanan
bir yöntemdir. Uygulandığı birçok ülkede başarılı sonuçlar
elde edilmiş ve tutsakların psikolojisi üzerinde geri dö-
nülemez tahribatlar oluşturmuştur. Türkiye hapishane-
lerinde de bu başarılardan kaynaklı uygulanmaya karar
verilmiş ve yüksek bir maliyeti olmasına rağmen F tipi
hapishaneler açılmıştır. 

Fakat tüm dünyada görülmemiş bir direnişle karşı-
laşılmış ve tecrite karşı 7 yıl süren ölüm orucu eylemi ya-
pılmıştır. Bu eylem sonucu sağlanan haftada 10 saat 10
kişiyle sohbet hakkının yanı sıra, direniş; Özgür Tut-
sakların tecrite karşı güçlü kalmasını sağlamış ve dire-
nişin yarattığı bilinç, tecrit politikasını paramparça etmiştir. 

Tecritten istediği sonucu alamayan devlet, sürekli tec-
riti derinleştirmek için politikalar üretmiştir. Bu politi-
kaların en önemli ayağı, tutsakların mektuplaşmalarını
engellemek olmuştur. Hapishaneye giden mektuplar, tut-
sakların dışarıyla iletişimini sağlayan en önemli araçtır.
Bu sebeple tutsakların mektuplarına sayısız saldırıda bu-
lunulmaktadır. 

Bazı mektuplar, mektup okuma komisyonları tara-
fından çalınmakta, üzeri karalanmakta, yırtılmaktadır. Bi-
zim en büyük değerlerimiz şehitlerimiz ve tutsaklarımızdır.
Tutsaklarımız ise sürekli işkence altındalar, bu işkence-
yi ortadan kaldırmak bizim elimizde! Tutsaklarımıza mek-

tuplar yazar yollarsak tecriti kırmış ve bu saldırıları püs-
kürtmüş oluruz. 

Sadece Türkiye hapishanelerinde 200'e yakın tutsa-
ğımız var, her hafta birine mektup yazsak bile onları çev-
releyen tecrit saldırısını püskürtmüş oluruz. Bu hafta hep
birlikte Kırıklar Hapishanesi’nde saldırıya uğrayan tut-
sağımız Erdal Berk ve Kırıklar Hapishanesi’ndeki diğer
tutsaklarımıza mektuplar yazalım, tecriti parçalayalım.

Düşman sadece tutsaklara tecrit uygulamıyor, tüm hal-
ka uyguluyor. Evlerimizde bizleri televizyon karşısına
mahkum edip birbirimizle konuşmamızı engelliyor, bizi
sadece televizyon izleyen insanlar haline getiriyor. Di-
zilere, futbol maçlarına, yorum programlarına bağımlı hale
getiriyor. 

Tutsaklarımıza yazacağımız mektuplar sadece onla-
rın değil, bizim etrafımızdaki tecriti de kıracaktır. 

Düşmanın saldırılarını boşa çıkaralım. 

Dayanışmamızı büyütelim! Faşizmin saldırılarına
karşı tek çözüm direnmektir ve direnmenin sayısız yön-
teminden birisidir mektup yazmak. Mektuplarımızla
direnelim!

Kırıklar 1 No'lu Hapishanesi Özgür Tutsakları:

Arif PELİT

Fikret KARA

Ümit ÇOBANOĞLU

Çetin GÜVEN

Talip ŞEKER

Sadık ÇELİK

Barış ARAS

***

Kırıklar 2 No'lu Hapishanesi Özgür Tutsakları:

Ufuk KESKİN

Emre SARIGÜL

Erdal BERK

Deniz KAHRAMAN

Örnek Adres:

Adres: Kırıklar 2 No'lu F Tipi Hapishanesi

Şirinyer - Buca/İZMİR

Acınız Acımızdır, Katliamların
Hesabını Soracağız!

TAYAD’lı Aileler, 10 Ekim’de Ankara’da yaşanan kat-
liamla ilgili HDP ve İHD İstanbul İl örgütlenmelerine
dayanışma ve acılarını paylaşmak için destek ziyaretinde
bulundular.

Devrimci Tutsaklarla Dayanışmayı Büyütelim!
Tecrit Saldırılarını Boşa Çıkaralım! 

Yürüyüş
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TAYAD’lı Aile-
ler çift kelepçe iş-
kencesine karşı suç
duyurusunda bu-
lundu. Bir süredir
İzmir Kırıklar Ha-

pishanesi’nde devam etmekte olan çift kelepçe işkence-
si yüzünden tutsakların tedavi hakkı engellenmektedir.
Bu engellemeler yüzünden hasta tutsak Ufuk Keskin baş-
ta olmak üzere Kırıklar Hapishanesi’nde kalan hiçbir tut-
sak tedavi olamamakta, üstüne üstlük bir de hastanenin
ortasında işkence görmektedir. TAYAD’lı Aileler; Kırıklar

Hapishanesi idaresi, infaz savcılığı ve ilgili jandarma ko-
mutanlığı hakkında suç duyurusunda bulunmak için 11
Ekim’de Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Suç duyurusundan
önce basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’lı Aile-
ler’e polis saldırdı. Aileleri Çağlayan Adliyesi’nin C ka-
pısı önünden zorla uzaklaştıran katil polis, adliye mer-
divenlerinin demir kapısını kapatarak ailelerin C kapısı
önüne gelmelerine engel olurken, bulundukları yerde de
açıklama yapamayacaklarını belirtip saldırdı. Bu saldı-
rıda pankartları yırtılan TAYAD’lı Aileler, açıklamalarını
yırtık pankartla yaptılar. Daha sonrasında savcılığa suç
duyurusunda bulunan aileler eylemlerini bitirdiler. 

Hastaneye tedavi olmaya giden Özgür Tutsak Erdal
Berk’in kolu işkence sonucu kırıldı. Gözündeki rahatsızlık
için göz doktoruna muayene olmak için hastaneye giden Kı-
rıklar Hapishanesi Özgür Tutsaklarından Erdal Berk, sağ-
lam gittiği hastaneden kolu kırık döndü. Hastane içerisin-
de çift kelepçe takılmak istenen Erdal, çift kelepçenin işkence
olduğunu, kişilik haklarına ve insanlık onuruna hakaret ol-
duğunu belirterek çift kelepçe takılmasını kabul etmedi. Bu-
nun sonucunda jandarma erleri, coplarla vura vura Erdal’ın
kolunu kırdılar. Duruma müdahale etmek için oraya gelen
hastane çalışanları, doktorlar ve hastalara “bunlar terörist”
diyen jandarma komutanı, halkı da Erdal’a karşı kışkırtmak
istedi; fakat Erdal “Katil ABD İşbirlikçi AKP, Kahrolsun Fa-
şizm” sloganlarını atınca halk Erdal’ı sahiplendi.

Bundan sonra TAYAD’lı Aileler olarak evlatlarımıza iş-
kence yapılmasına izin vermeyeceğiz, hastanelerde olaca-
ğız. Halka gerçekleri anlatacağız. Tedavi olmaya gelen ev-
latlarımızın kolunu, bacağını kırmanıza izin vermeyeceğiz.
Çift kelepçe işkencesi derhal son bulmazsa biz de onlara sal-
dıracağız. Bizler TAYAD’lıyız, evlatlarımızı sahiplenmek

uğruna verdiğimiz şehitlerimiz var. Hiç kimseden korkumuz
yok. Evlatlarımızın gördüğü işkencelerle ilgili defalarca kez
suç duyurusunda bulunduk; ama işkence yapanın yanına kar
kaldı. Bundan sonra gerekirse kendimiz adaleti sağlarız.

Hastane yönetimine sesleniyoruz; sizin hastaneleri-
nizde işkence yapılması serbest mi? Hasta haklarından
anladığınız bu mu? Hastanenizde işkence yapılmasına ses
çıkarmayacak mısınız?

Kırıklar Hapishanesi yönetimine; tutsakların sağlığı
sizin güvenceniz altında değil mi? Lafa gelince “onlar bize
emanet” demeyi biliyorsunuz! Evlatlarımıza işkence ya-
pılmasına izin vermekle bizi yıldıramayacaksınız!

Kırıklar Hapishanesi Jandarma Komutanlığı; tezgâhla-
dığınız işkencelerin, linçlerin hesabı sorulmayacak sanı-
yorsanız yanılıyorsunuz. Bu ülkede işkence bir gerçeklik-
tir; ama işkencenin karşısında halkın adaleti de bir gerçek-
liktir. İşkencelerinizi derhal sonlandırın. İşkence yapmak şe-
refsizliktir.

TAYAD’lı Aileler

11 Ekim 2015

15 Eylül’de Silivri 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Bolu
Hapishanesine sürgün edilen Mustafa Koçak, Çağdaş Ay-
doğdu ve İsmail Korkmaz, Silivri Hapishanesi’nden Bolu
Hapishanesi’ne götürülürken işkence görmüş, bu işkence
Bolu Hapishanesi’nde devam etmiştir. Bu işkence, Özgür
Tutsaklar’ın her türlü davranışı bahane edilerek sürmüştür.

Şimdi de Özgür Tutsaklar Ankara’da yaşanılan kat-
liamı protesto ettikleri gerekçe gösterilerek tehdit edi-
liyorlar. “Siz daha yeni geldiniz, gelir gelmez akıllı dur-
mayı bilmediniz” diyerek dayılanmış ve “biz size pro-
testonun ne anlama geldiğini göstermesini biliriz” diy-
erek üstlerine yürümüş yeni bir işkence taktiği uygula-
maya çalışmışlardır.

“Biz bu tehditleri çok duyduk. Bu tehditlerle katlettikleri

yüzlerce insanımızı anmanın önüne geçeceklerini sanıyor-
lar. Boğazımız patlayıncaya kadar yüzünüze haykıracağız;
katilsiniz ve katlettiklerinizin hesabını vereceksiniz katil sürü-
leri!” diyerek Özgür Tutsaklarımızın cevabı ve direnişleriyle
karşı karşıya kalmışlardır.

Bolu Hapishanesi idare ve müdürlerine sesleniyoruz;
Evlatlarımızı sahipsiz mi sandınız? Eğer siz bu katliamları
yapanlara güveniyor ve çocuklarımıza saldırıyorsanız size
tavsiyemiz ve uyarımızdır; bu çok güvendiğiniz, kuklası
olduğunuz efendiniz de sizi kurtaramayacak. Çocuk-
larımızın başına gelebilecek en ufak şeyde hapishanen-
izi başınıza yıkarız haberiniz olsun!

TAYAD’lı Aileler

13 Ekim 2015

Bolu Hapishane İdaresini Uyarıyoruz!
Evlatlarımızın Kılına Zarar Gelirse Hapishanenizi Başınıza Yıkarız!

Erdal Berk’in Kırıklar Hapishanesi’nde İşkence Sonucu Kolu Kırıldı!

Çift Kelepçe İşkencesi Suçtur! Adalet İstiyoruz!

18 Ekim
2015
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Taksim: TAYAD’lılar Ankara’da 100 insanın katle-
dilmesini protesto etmek için 11 Ekim’de Taksim Mey-
danı’nda eylem yaptı. Halka sesli konuşmalarla katliamı
gerçekleştirenin ABD emperyalizminin uşağı AKP ikti-
darı olduğunu haykırdılar. Katillerle masaya oturulma-
yacağını, katliamı gerçekleştirenin emperyalizm olduğunu,
emperyalizmle barış olmayacağını dile getirdiler. Ko-
nuşmanın devamında ise AKP’nin hem katliam yapıp hem
de mağdur rolü oynadığını, katliamcılardan hesap so-
rulacağını söylediler. Katliamcıları yakalayamayan po-
lis, pankart açan TAYAD’lı Aileleri 5 dakika sonra iş-
kenceyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, Feridun Os-
manağaoğlu ve Melih Işık’tır.

Tatil Yapmak 
Suç Değildir!
Mersin’de Adalet Kampanyası kapsamında

4 Ekim’de Hastane Caddesi’nde eylem yapıldı.
Yapılan açıklamada “Tatil Yapmak Suç Değil-
dir! Tutuklananlar Serbest Bırakılsın! Kahrol-
sun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” pankartı açıl-
dı. Açıklamada 42 kişinin yaz kampında göz-
altına alınıp 13 kişinin hukuksuz ve adaletsiz bir
şekilde tutuklandığı, 3’ünün 18 yaşından küçük
oldukları ve 38 günlük tutsaklıktan sonra 18 ya-
şından küçük olanların zulmün elinden çekip
alındığına değinildi. Açıklamaya 7 kişi katıldı.

ANTEP: Düztepe Mahallesi’nde Halk Cep-
heliler, Mersin’de yaz kampı yaptıkları yerde
kampları basılıp işkencelerle gözaltına alınan ve
ardından tutuklanan 13 Halk Cephelinin serbest
bırakılmasını isteyen ve hukuksuzluğu teşhir
eden afişleri 7 Ekim’de astılar. Yapılan çalışma
halkın ilgisini çeken Halk Cepheliler, halka da
bu hukuksuzluğu anlatarak sohbet ettiler. 4
Halk Cepheli’nin yaklaşık 1 saat süren bu ça-
lışması sırasında 150 afiş asıldı.

Ankara Katliamının Sorumlusu Emperyalizm ve İşbirlikçi AKP’dir!

Yürüyüş
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Baskınlarınız Bize Vız Gelir!
İdilcan Kültür Merkezi’ne katil polis tarafından 7 Ekim’de baskın

yapıldı. Aynı günün akşamı saat 17.00’da derneğin önünde toplanan Halk
Cepheliler, Tuzluçayır Meydanı’na doğru sloganlarla yürüyüşe geçti.
Saat 18.00’da Tuzluçayır meydanında açıklama yapıldı. Açıklamada:
“…Biz bu saldırıların amacını çok iyi biliyoruz. Seçimlerden önce hal-
kın her kesimine saldırıp gözdağı vermek istiyorlar. Halkımıza seçim-
den başka alternatif olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Bizler seçim-
lerin çare olmadığını, tek çözümün halkın örgütlü gücünde ve halk ik-
tidarında olduğunu söylüyoruz. İşte bu yüzden derneklerimize saldırı-
yor polisler. Bu baskınlar yönetememe krizinin bir sonucudur. Mahal-
le halkının sahiplendiği kurumumuzu terörize etmeye çalışıyorlar. AKP;
halkın örgütlenmesinden, halkın gücünden ve kendi iktidarının çatır-
damasından korkuyor. Ama bunlar boşunadır. Çırpınışları sonları ola-
cak. Baskınlarla, gözaltılarla bizleri yıldıramazlar. Siz saldırdıkça biz
bin olur geliriz üstünüze. Bizler Halk Cephesi olarak baskılarınız bize
vız gelir diyoruz!” denildi. 



“İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın
hazırladığı iddianameye göre; 11 Mart
2012 tarihinde gece yarısı Taksim’de
gece kulüplerinde arama yapan polisler,
“Özlem Apaydın” sahte kimliğini kul-
lanan Rusya uyruklu Patımat A.’yı göz-
altına aldı. Gözaltına alınan 26 yaşındaki
Rus kadın Patımat A.’ya karakolda te-
cavüz ettiği iddiasıyla yargılanan komi-
ser yardımcısı N.K. beraat etti. Kamera
görüntülerinin, tanığın olmasına rağmen;
2 kadın üye hakim “Kadının rızası var-
dı, direnmedi, bağırıp çağırmadı” diye-
rek beraat kararı verdi.” (Basından) 

Ahlaksız polislerin çocuklara, ka-
dınlara tecavüz ettiğiyle ilgili haberler ga-
zetelerde sık sık yer alır. Bu haberde ol-
duğu gibi polisler hangi delil olursa ol-
sun, yargı tarafından beraat ettirilir. 

Olayın kamera görüntüleri, tanık an-
latımı, basında geniş yer almıştı. Ola-
yın kamera görüntülerinin çıkmasından
kaynaklı polis tutuklanmak zorunda
kalmıştı. Polis 7 ay tutuklu kaldıktan
sonra olay unutulduğu için beraat et-
tirildi. 

Yaşanan olay adli bir olaydır. De-
liller nettir. Siyasi olaylarda polis sü-
rekli korunmaktadır. Adli bir olayda da
sanık, polis olursa korunmaktadır. Sa-
nık polislerin veya düzenin yağmacı-
larının ne olursa olsun korunması, dü-
zenin adaletini göstermektedir. 

“Ne olacak olay adli burada bari po-
lis korunmasın” denilebilir. Fakat bu dü-
zende; ister adli, ister siyasi olsun, her
olayda polisin korunması gerekir. Böy-
le olması bilinçlidir ve düzenden kay-
naklıdır. 

Çünkü bu düzen mafya düzenidir.
Mafya düzeninde tetikçiye, tahsildara, ta-
kım elbiseli okumuşa ihtiyaç vardır. Po-
lis mafya düzeninin tetikçisi, bankalar tah-
sildarıdır. Siyasetçiler, bürok-ratlar, ha-
kimler ve savcılar takım elbiseli oku-
muşudur. 

Mafyadaki tetikçiler nasıl motive
edilir? Para, uyuşturucu, kumar, seksle...
Bu düzen de, tetikçi polisini böyle mo-
tive ediyor. Düzen, polis kendisine hiz-
met ettiği sürece her türlü pisliğine izin

verir. Ancak tetikçisini işine gelmediği za-
man buruşturup köşeye atar. 

Polis her türlü pisliğin kaynağı ol-
duğu için pislikle beslenir. Çocuğa da
tecavüz eder, kadına da. Uyuşturucu sa-
tar da, içer de. Onlara bu pislikler ya-
kışır. 

Polislik Ahlaksızlık
Demektir

Polislik halka karşı kurulmuştur.
Halkın baskı altında tutulması için var-
dır. Polis, halka karşı baskı unsuru ola-
rak kullanılmadığı boş zamanlarında ah-
laksızlık yapar. Boş zamanlarda yapılan
ahlaksızlıklar ve suçlar polis için antren-
man olur diye düşünür patronları. 

Ahlaksızlıkla beslenen polis, halka
karşı savaş talimatı verildiğinde aynı
şeyleri yapar. Tecavüz eder, işkence ya-
par, cesetleri sürer, çocukları öldürür.
Bunları yapması için boş zamanların-
da yaptığı pislikler örtülür. 

Bankalar ve vergi dairesi tahsil-
darlık yapar. Zorlukla karşılaşınca te-
tikçi polisini devreye sokar. 

Siyasetçiler ise halkı kandırmak
için vardır. Ahlaksızlığın ve soygunun
ambalajını yaparlar. 

Mafyanın içindeki bir üye suç iş-
lediğinde, devreye hakim ve savcılar gi-
rer. Bunlar da düzenin pisliğini halı al-
tına süpürürler. 

Hakim ve savcıların da tercihi maf-
ya düzenine hizmet etmektir. 

Halka karşı en ağır cezaları verir-
ler. Basın açıklamasına katıldın, bildiri
dağıttın, yazı yazdın, taş attın vb. di-
yerek insanlarımıza yıllarca hapis ce-
zası verirken elleri hiç
titremez. 

Duruşmalarda gari-
bana bağırır çağırır, en
yüksek cezayı verirler. 

Zengine ve mafya
düzeninin içindekilere
ise “bey” diyerek bera-
at kararları verip ayak-
ta uğurlarlar. 

Zengini ve mafya
düzeninin içindekileri

yeter ki berat ettirmek istesinler; tanı-
ğı da yok sayarlar, kamerayı da. Olan
her şeyi yok yaparlar. Yasalarda ol-
mayan kanunları uygularlar. 

Halka ve devrimcilere ceza vermek
istediklerinde ise olmayan tanığı var
ederler. Kamera kayıtları olmasa da var
derler. Olmayacak her şeyi olur yaparlar.
Yasalarda olan kanunları uygulamazlar. 

Halkımız da bu gerçeği bilir. On-
dandır polise, hakime, savcıya ve ada-
lete güvenmemesi. Adalet açlığının
sürekli olması.

Hakimler kararlarını açıklarken
adalet açlığını gideremeyenler “Allah
çocuğundan çıkarsın, Allah belanı ver-
sin” derler. Bu sözlerde adalet açlığı ol-
duğu gibi açlığın giderilmesi için öz-
lem de vardır. 

Halkın adaleti, halkın adalet açlığını
gidermek ve adalete hiç açlık duyma-
mak demektir. 

Halkını sevenler, halkın adalet aç-
lığını gidermek için bedel öderler. 

Polisin ahlaksızlığının hesabını sor-
mak için bazen Elif, bazen İbrahim
olurlar. 

Hakim ve savcıların adaletsizliğinin
hesabını sormak için Şafak ve Bahti-
yar olurlar. 

Aksaray’ların kapısına dayanırlar. 
Silahı olmadığında taşıyla hesap so-

rarlar. 
Tüm sorulan hesabın bir amacı

vardır. Halkın adalet açlığını gidermek
ve açlığın olmadığı bağımsız, sömü-
rüsüz bir düzen kurmaktır. 

Adalet açlığı olmayan düzen kuru-
lana kadar sürecektir mücadelemiz! 

POLİS AHLAKSIZLIK YAPAR!
YARGI TEMİZLER! DÜZEN MAFYA DÜZENİDİR! 

18 Ekim
2015
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Av ru pa’da

Köln: Köln’de Ankara katliamının yaşandığı 10 Ekim
2015 günü saat 14.00’da Eber Platz’da toplanan yaklaşık
3 bin kişi, Frisen Platz’a kadar katliamı lanetleyen slo-
ganlarla yürüdü. Başlangıç noktasında ve bitiş noktasın-
da konuşmalar yapıldı.

Bunun üzerine Halk Cepheliler tertip komitesini pro-
testo ederek, 11 Ekim saat 17.00’da Köln Dom Kilisesi’nin
önünde katliamı protesto eylemlerini sürdürmek için
tekrar buluşmak üzere sözleşerek, miting alanını terk et-
tiler.

Viyana: Viyana’da Ankara’daki katliamı protesto et-
mek için Viyana Parlamentosu’nun önünde Türkiyeli ör-
gütlenmeler, anti-faşist grup ve siyasi partiler parlamen-
to önünde geldi.

Halk Cephesi’nin cenazeler için başsağlığı dilemek is-
temesi Demokratik Güç Birliği tarafından engellendi. Pro-
vokasyonlarına gelmemek için sadece onların teşhir edi-
leceği söylenip eyleme devam edildi.

Yapılan konuşmalarda ise sadece “Suçlu Tayyip’tir” ve
“Seçimlerde oylar HDP`ye verilmelidir” dışında çok
fazla bir şey söylenmedi.

Parlamento önünde yapılan anonsla Karlsplatz’a doğ-
ru sloganlarla yürüdük. Eylem saat 16.00’da başladı ve yak-
laşık 2 saat sürdü. Eyleme 1000’den fazla insan katıldı.

Selanik: 10 Ekim Cumartesi gecesi saat 22.00’da Se-
lanik Türkiye Konsolosluğu’na bir yürüyüş gerçekleşti-
rildi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı yürüyüşün en önün-
de Halk Cepheliler pankartlarıyla yer aldılar. Selanik’in
merkez meydanlarından olan Kamara’da, gecenin 10’u ol-
masına ve yağmur koşullarına rağmen 250 kişi toplanır-
ken, 200 bildiri dağıtıldı. 

Fransa-Blois: Blois Halk Cephesi’nin Fransa’nın
Blois şehrinde, valiliğin önünde 11 Ekim 2015 Pazar günü
Ankara’daki katliamı protesto için düzenlediği eylem, saat
14.30’da başladı ve yaklaşık 100 kişi katıldı. 

Nancy: 11 Ekim Pazar saat 17.00’de Nancy’deki ey-
leme Türkiyeli kitle örgütleri ve Fransız dostlarla birlik-
te  yaklaşık 250 kişi katıldı. Eylem başlangıcında devrim
şehitleri adına saygı duruşunda bulunuldu. Fransızca ve
Türkçe bildiriler okundu. Fransız basının ilgisi yoğundu. 

Paris: 11 Ekim’de Pazar günü saat 14.00’da Place de
la Republique Meydanı’nda toplanan yaklaşık 20 bin kişi,
Place de la Chatelet’ye kadar katliamı lanetleyen slo-
ganlarla yürüdü. Başlangıç noktasında ve bitiş noktasın-
da konuşmalar yapıldı.

Dortmund: 11 Ekim 2015 günü saat 15.00’da Dort-
mund Hauptbanhof önü merdivenlerde başlayan eyleme
Halk Cepheliler de katıldı. Pankartlarıyla, flamalarıyla ka-
tıldılar. DAYEV de dövizleriyle yerini aldı. Eylem baş-
lamadan önce alanda sloganlarıyla katliama tepkilerini gös-
terdiler. 

Hamburg: 10 Ekim 2015 tarihinde Hamburg Halk
Cepheliler Hamburg merkezinde büyük protesto yürü-
yüşüne katıldılar.Toplam 40 kişilik katılım sağlandı. 

Ankara Katliamını
Bulunduğumuz Her Yerde

Protesto Edelim!

Dortmund

köln

Yunanistan

Yürüyüş
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Evin Timtik’in Viyana Parlementosu
Önündeki Direnişi Sürüyor

7 Mart 2015’ten itibaren iltica pasaportu ve seyahat özgürlüğü elinden alınan
Evin Timtik’in, Viyana’da sürdürdüğü direniş 17 Ekim tarihinde 58. gününde de-
vam ediyor.

Evin Timtik gasp edilen pasaportu ve seyahat özgürlüğü için 21 Ağustos’ta Ya-
bancılar Polisi-Pasaport Bölge Müdürlüğü önünde çadır eylemine başlamıştı. Ey-
lemini 18 Eylül’den beri parlamento binası önünde sürdürmektedir.

KATİL ERDOĞAN AKITTIĞIN KANLARDA
BOĞULANA KADAR, ELİMİZ GIRTLAĞINDA OLACAK!

Faşist Şef Tayyip Erdo-
ğan 6 Ekim’de Cepheli-
ler’le karşılaştı. 6 Ekim’de
Brüksel’de kralın davetlisi
olarak katılacağı salona gi-
derken resmi araçlarla ge-
çiş yaptığı esnada Cephe-
liler, pankart açarak eylem
yaptı. Yoğun güvenlik ön-
lemlerine rağmen katil Tay-
yip Erdoğan’a birkaç met-
relik mesafede açılan pan-
kartta “KATİL AKP HAL-
KA HESAP VERECEK-
HALK CEPHESİ” yazı-
lıydı.

Irkç ılığa Karşı Bir Mum da Sen Yak!
Avrupa’da başlatılan “Irkçılığa Karşı Bir Mum da Sen Yak” eylemi 9

Ekim’de birçok şehirde yapılmaya başlandı.

Viyana: Viyana Grup Yorum Gönüllüleri 9 Ekim tarihinde saat 18.00’da Vi-
yana Parlamentosu’nun önünde eylem yaptılar. Eyleme toplam 17 kişi katıldı. 

Paris: Fransa Paris’te Grup Yorum gönüllüleri olarak 9 Ekim 2015 tarihinde
saat 19.00’da Place de la Republique’de “Irkçılığa Karşı Bir Mum da Sen Yak”
eylemi yapıldı.

Dortmund: Dortmund’da düzenlenen eylemde hep bir ağızdan ırkçılığa kar-
şı sloganlar atıldı. Faşizme karşı birlik çağrısı yapıldı. Eyleme 25 kişi katıldı.

Köln: Köln Hauzptbahnhof (Merkez Tren İstasyonu) önünde toplanan Grup
Yorum gönüllüleri, ırkçılığa karşı karanlığı aydınlatmak için mum yaktılar. 

Yaklaşık 1,5 saat süren yürü-
yüş, Hamburg Hauptbahnhof’ta
başlayıp Hamburg Dammtor’da
sonlandırıldı. Protestoya yaklaşık
2000 kişi katıldı.

Essen: Avrupa Halk Cephe-
si, DİDF, NAV-DER, Bir-Kar,
MLPD, Die Linke ve birçok si-
vil toplum kuruluşunun çağrısı ile
Essen’de, 10 Ekim katliamı pro-
testo edildi. 1000’i aşkın kişinin
katıldığı eylem, saat 16.00’da
Essen Merkez İstasyonu karşı-
sında bulunan Willy-Brand-
Platz’da başladı.

Londra: 12 Ekim Pazar günü
Londra Trafalgar Meydanı’nda
bir yürüyüş düzenlendi.

Demokratik kitle örgütleri-
nin ve yöre derneklerinin oluş-
turduğu yürüyüşe İngiltere Halk
Cephesi de katıldı. Trafalgar
Meydanı’nda toplanan kitle, par-
lemento önüne yürüdü ve orda bir
basın açıklaması yaptı. BBC
önüne kadar yürüyen kitle sık sık
katliamı protesto eden sloganlar
attı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıl-
dığı protesto yürüyüşü, saat
13:00’da başlayıp 18.00’da sona
erdi.

Selanik: Selanik’te, Türki-
ye Konsolosluğu’na ikinci yü-
rüyüş gerçekleştirildi. Halk  Cep-
heliler’in eylemin örgütlenme-
sindeki yoğun emekleriyle ger-
çekleşen eylem, 12 Ekim Pazar-
tesi günü ve saat 18.00’da baş-
ladı. Şehrin en merkezi mey-
danlarından olan Kamara Mey-
danı’da geniş bir katılımın oluş-
maya başladığı görüldü. 

Atina: 12 Ekim Pazartesi
günü Yunanistan’ın başkenti Ati-
na’da Yunanistan solu ve Türki-
yeli politik mültecilerin çağrısıyla
düzenlenen Ankara’daki katlia-
mı protesto yürüyüşü, Sintagma
Meydanı’nda 0parlamento bi-
nasının önünde başladı.

18 Ekim
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Grup Yorum Konseri
Tek Ses Tek Yürek

Olacağımız Gündür!
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde, 4. Irkçılığa Karşı Tek

Ses Tek Yürek konseri çalışmaları yapıldı. 

Essen: 9 Ekim 2015 Cuma günü Almanya’nın Essen
şehrinde 4. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konseri ça-
lışması yapıldı.

Fransa’da Erdoğan Çakır’a
Tecrit Uygulaması

Yunanistan’dan Fransa’ya iade edilen Erdoğan Çakır’a
Fransa’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tecritte tutul-
ma cezası verildi. Polis karakolunda tecritte tutulan Er-
doğan Çakır’a onursuz arama dayatılmıştır. Kendisine ya-
pılan tüm hukuksuzlukları protesto etmek için süresiz aç-
lık grevine başlayan Erdoğan Çakır, talepleri kabul edi-
lene kadar direnişini sürdüreceğini belirtmiştir. Fransız po-
lisinin ailesine Erdoğan Çakır’ın durumu hakkında bilgi
vermediği belirtiliyor.

Hoşgeldin
Steve!

Yoldaşımız Steve’in öz-
gürlüğüne kavuşması, İr-
landalılar tarafından da coş-
kuyla ve zaferle kutlandı. 

9 Ekim Cuma günü ya-
pılan etkinlik kısa bir ko-
nuşmayla başladı. Kam-
panya boyunca yapılan ça-
lışmalar anlatıldı. 

İsviçre’ de Politik Tutsaklarla
Dayanışma Günleri 

İsviçre TAYAD Komitesi’nin önerisi ile 5 ayrı ülke-
nin katılımı sağlanan “Politik Tutsaklarla Dayanışma Gün-
leri”nin birinci günü gerçekleşti.

İki gün süren Politik Tutsaklarla Dayanışma Günleri
sırasında ülkeler politik tutsakların el işlerini sergilediler.
İsviçre TAYAD Komitesi de Türkiyeli tutsakların el işlerini,
yağlıboya tablolarını ve tutsak mektuplarını sergiledi.

Halk Toplantılarımız
İdeolojik Gücümüzdür!

İdeolojimizle beslenmek, umudumuzu büyütmek ve
halklarımıza yaymak amaçlı yapılan halk toplantıları Lon-
dra’da devam ediyor. Bu haftaki halk toplantısının konusu
Anakara’daki katliamdı. Halk Cephesi’nin katliama iliş-
kin açıklaması okundu.

17 kişinin katıldığı toplantı Ankara’da katledilenleri-
miz için kısa tutularak Trafalgar Meydanı’nda yapılacak
olan protesto gösterisine gidildi.

Atina’da “Donbass İçin
Uluslararası Anti-faşist

Forum” Düzenlendi
Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki halk ile dayanış-

ma ve anti-faşist mücadeleyi örgütlemek için Avru-
pa’nın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu ve Yuna-
nistan Halk Cephesi’nin de katıldığı 2 gün süren bir sem-
pozyum yapıldı.

Irkçılığa Karşı Alternatif
Türkü Akşamı

Hamburg Anadolu Gençliği 10 Ekim 2015 tarihinde
yozlaşmaya ve ırkçılığa karşı alternatif türkü akşamı dü-
zenledi. 

Yaklaşık 5 saat süren türkü akşamına 20 genç katıldı.
Neşeli geçen türkü akşamı, saat 22.30’da sona erdi. 4. Irk-
çılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Grup Yorum Konseri’nden
sonra bu tür etkinlikleri sürekli gerçekleştirmeye karar ver-
diler.

Avusturya
Anadolu Federasyonu’ na

Polis Baskını
13 Ekim sabah saatlerinde Avusturya Federasyo-

nu’na baskın yapıldı. Yapılan aramalarda birçok dernek
dokümanına el konuldu. Yapılan baskınlarda dernek
başkanımız Ercan Çuhacı, Hatime Azak, Cömert Polat,
Evin Timtik, Erdoğan Yavuz İlkhan, Rıdvan Ervus göz-
altına alındı. 

Gerçekleri Dergimizle
Halkımıza Ulaştırıyoruz

Yürüyüş dergimizi sahiplenmek halklarımıza ger-
çekleri ulaştırmak amaçlı açtığımız standımız, 10 Ekim
Cumartesi günü 14.00 – 16.00 arası Wood Green kü-
tüphanesi önünde yerini aldı. Stant boyunca 9 Yürüyüş
dergisi, 2 Bizim Gençlik dergisi ve 1 İngilizce Halk Cep-
hesi broşürü halka ulaştırıldı.

Yürüyüş
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14 Kasım gittikçe yaklaşıyor. Ça-
lışmalar, aile ve esnaf ziyaretleri, afiş as-
malar, bildiri dağıtmalar, Grup Yorum
gönüllüleri çalışmaları tüm hızıyla de-
vam ediyor. 

Kitle çalışması uzun bir yolculuk-
tur. Aşamalı olan bir yolculuk. Evet önce
aileleri ziyaret ederiz, Alevi dernekle-
rini, üniversiteleri ziyaret ederiz ve
konserimizi duyururuz. Ama duyurmak
yetmez, biz onları çalışmalarımıza kat-
malıyız, onların da bir sorumluluk al-
malarını sağlamalıyız. 

Mesela Alevi derneğinde olan bir ta-
raftarımıza, dağıtması için biletler ve-
riyoruz, bunu nasıl denetleyeceğiz. Sa-
dece telefonla arayıp, dağıttın mı diye
soracak mıyız, yoksa onlarla ilgilendi-
ğimizi mi göstereceğiz?

Mutlaka ilgilenmeliyiz. Mesela bir
gün belirleyip birlikte dağıtıma çıka-
biliriz, coşkulu bir şekilde dağıtım ya-
pabiliriz. Heyecanla konserimizin yak-
laştığını, emeğimizin asla boşa çıkma-
yacağını, kendimize güvenmemiz ge-
rekitğini anlatmalıyız onlara. Bizler
sorumlular olarak çok coşkulu olmalı-
yız, konser çalışmalarında yer alan ar-
kadaşlarımıza bu coşkuyu yaymalı-
yız, onları motive etmeliyiz. Onlarla me-
sela bilet dağıtımına çıktığımızda kısa
kısa sohbetler edebiliriz, eğitim şeklinde,
neden 20 bin olmamız gerektiğini, ırk-
çılığın boyutunu konuşabiliriz. Yani on-
ları bu çalışmalarda politikleştirmeliyiz,
sadece bilet dağıtımı değil, onlarla bir
hedefimiz olmalı, onların bir adım öne
çıkmalarını sağlamalıyız.

Kitle çalışmasının başka bir aşa-
ması: 14 Kasım günü geldi. Otobüs-
lerimize binip Oberhausen’a gitmek için
yola çıktık. Ne yapacağız? Otobüste ne-
ler yapacağız? Bu yolculuğumuzu na-
sıl coşkulu hale getireceğiz? Evet, kit-
le çalışmasının bu boyutu da var. İn-
sanlarımızla nasıl ilgileneceğiz, onlar-
la neler hakkında sohbet edeceğiz?
Mesela sazımızı, gitarımızı yanımıza
alabilme imkanmız var mı? Otobüs yol-

culuğunda onlarla türkülerimizi söyle-
yebiliriz. Mesela önceden kıssadan
hisseler, hikayeler çıkartabiliriz ve bun-
ları otobüs yolculuğumuzda değerlen-
dirip onlarla birlikte okuyabiliriz. 

Komün bir şekilde yolculuk örgüt-
leyebiliriz. Kahvemizi, çayımızı, veya
ailelerimizden poğaca börek tatlı yap-
malarını rica edebiliriz. Bu hem onla-
rın da bir sorumluluk aldıklarını ve kon-
sere bir katkı sunduklarını gösterip, kon-
seri sahiplenmelerini sağlar, hem de ko-
mün yaşamın ne demek olduğunu gös-
terir.

Kolektivizmin güzelliğini onlara
yaşatmalıyız. Bu konserimizi yapma-
mızın nedenlerinden biri de budur. Biz
bu düzenin yarattığı bireyci insan tipi-
ne karşı konserimizde birlik ve bera-
berlik içinde oluyoruz. Bu birlik ve be-
raberliği otobüslerimizde de yaşatma-
lıyız. Otobüste olan insanlar belki bir-
birlerini tanımıyorlar bile ama biz öyle
bir coşku, öyle bir hava yaratmalıyız ki
sanki yıllardır tanışıyor gibi herkes
birbiriyle kaynaşmalı, arkadaş olmalı.
Bunu da türkülerimizle, hikayeleri-
mizle, marşlarımızla, sohbetlerimizle,
paylaşımımızla yapabiliriz. 

Sadece otobüs yolculuğunda bu
kadar coşkuyu yaşaması bile konsere
katılmak için bir neden olmalı. Seneye
yapılacak olan konserimize bundan
dolayı tekrar katılmak istemeliler, sadece
seneye yapılacak olan konsere katılmak
için değil, konserden sonra bölgemiz-
de yapacağımız faaliyetlerimize de ka-
tılmalarını sağlamalıyız. 

Aynı bölgede kalıyorlar, aynı oto-
büse binmişler ama birbirlerini tanı-
mıyorlar bile. Evet, bunu artık değiş-
tirmeliyiz. İnsanlarımız birbirini tanı-
malı, bir biriyle iletişime girip bir bağ
kurmalı. Öyle kaynaşmalılar ki, bir-
birlerini tekrar görmek istemeliler.
Konserde olduğumuz zaman onca in-
sanın içinde kendi bölgemizde olan in-
sanlarla ilgilenmemiz çok daha zordur,
yani otobüs yolculuğumuz çok önem-

lidir. İnsanlarımızla orada birebir ilgi-
lenebiliriz. Bu konseri yapmamızın
hedefi nedir? Avrupa’da yaşayan Tür-
kiyeliler’i örgütlemek. 

Avrupa’nın dört bir yanından in-
sanlar gelecek, mesela, İngiltere’den ge-
lenler için Oberhausen onlarca saat sü-
rüyor. Ne yapacaklar bunca saat oto-
büste? Coşkulu bir şekilde sohbet edip
şarkılar, türküler söyleyip, şiirler, hi-
kayeler okuyabilirler. 

Sonuç olarak: 
Kitle çalışması uzun bir yolculuk-

tur. Sadece 14 Kasım günü 20 bin ol-
makla bitmez. Biz getirdiğimiz insan-
larda bir etki bırakmalıyız. Onların
bölgemizde, konserden sonra yapaca-
ğımız faaliyetlerimize katılmalarını
sağlamalıyız. 

Bunu nasıl yapacağız?
Biletler verdiğimiz ilişkilerimizle

birlikte bilet dağıtmalıyız, yani onları de-
netlerken sadece telefonla arayıp “da-
ğıttın mı biletleri” diye sormamalıyız.
Denetlemek; bir işi yapılabilir hale
getirmek ve sonuç almak demektir. Biz
onların önünü açmalıyız, bilet satma-
larında yardımcı olmalıyız. 

Konser alanına gidecek olan oto-
büslerimizi coşkulu hale getirmeliyiz.
İnsanlarımızla burada birebir ilgilen-
meliyiz. Şiirlerle, türkülerle, hikayelerle,
kıssadan hisselerle yapmalıyız bunu. Sa-
dece konsere değil, bölgemizde kon-
serden sonra yapacağımız herhangi
bir faaliyetimize katılmalarını sağla-
malıyız, sadece konsere katılan ilişki-
ler, taraftarlar olarak görmemeliyiz. 

AVRUPA’dakiBİZ

Bir toplantı nasıl olmalıdır?

1- Başlangıç ve bitiş saati olmalıdır.
2- Verilecek aralar önceden belirtilmelidir ve
10 dakikadan uzun sürmemelidir.
3- Söz almadan ve söz verilmeden konuşul-
mamalıdır.
4- Toplantının her bölümünde katılımcılar fi-
kirlerini dile getirmelidir.
5- Sorunlar veya itirazlar gerekçeleriyle söy-
lenmelidir.
6- Toplantıda kişilere belirli bir konuşma sü-
resi verilmelidir, bunlar sade ve net olmalıdır. 
7- Bir sonraki toplantının tarihi tekrarlanır.

Hedef 20 Bin! 
Irkçılığa Karşı 20 Bin Yürek Olmanın İpuçları
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Kitleleri Sadece Konsere Değil 
Bütün Faaliyetlerimize   

Katmayı  Hedeflemeliyiz!



“Dökülen bir damla kan bile boşa gitmez” 

Zeynep Gültekin

26 Ekim – 3 Kasım

Hikmet KURU
Alaattin GENÇ 
Ahmet ÇOBAN
Kadir DOĞAN
Kasım 1979
Dört arkadaşımız da Ka-

radeniz’in yoksul köylü ai-
lelerinin çocuklarıydı. Dev-
rim mücadelesine gönül ver-
miş, devrimci hareketin mü-
cadelesine katılmışlardı. Ay-
bastı’da bilinçli olarak öldü-
rüldüler.

Ali Demiralp:
1958 Elazığ Koru Köyü doğumludur. Annesi

Kürt, babası Türk-Alevi’dir. 12 Eylül öncesi ka-
tılmıştı kavgaya. 12 Eylül cuntası öncesi, orta-
okuldayken DEV-GENÇ'lilerle tanıştı. Lisede
aktif bir DEV-GENÇ'li oldu. Faşistlerle kavgaların,
çatışmaların içinde yer aldı. Onun örgütlenmesinde
Haydar Başbağ'ın, Nazım Karaca’nın büyük

emeği vardır. Zaten Nazım ile aynı köydendi. Yaz tatillerinde
köyünde, hem ailesine yardım eder, hem de köyün gençlerini
örgütlemek için çalışırdı. 27 Ekim 1987’de İstanbul Çengelköy
Kuleli’de polisle girdiği silahlı çatışmada şehit düştü. 

ALİ Demiralp

Şükrü Sarıtaş:
1985 İstanbul doğumlu olan Şükrü, aslen

Erzincanlı’dır. 15 yaşında bir Cephe sempa-
tizanıydı. Eflatun Cem Güney İlköğretim
Okulu öğrencisiydi. Okulunda dergi dağıtır,
arkadaşlarına devrimciliği anlatırdı. 29 Ekim
2000'de İstanbul Ümraniye'de MHP'li faşist-
lerin kurşunlarıyla katledildi.

Şükrü Sarıtaş

Hikmet Kuru Alaattin Genç

Ahmet Çoban Kadir Doğan

ŞÜKRÜ’LERLE GELİYORUZ
Bakın, bakın bitirebilir misiniz bizi?
Bakın, yok edebilir misiniz bizi?
Akşam sabah aynı masalı anlatıyorsunuz... 
bitirdik, bitireceğiz... 
Bakın bakın...
Bizde bu yaşlı inanç, 
bizde bu çocuk yürekler varken, 
sizde bu zulüm
sizde bu soygun varken,
bakın bitirebilir misiniz?
12 Mart’larda, 12 Eylül’lerde denediniz bunu... 
Faili meçhullerde, kayıplarda 
yok etmeye çalıştınız bizi... 
Biz hep ayakta kaldık...
Şükrüler vardı çünkü hep...
Öldürerek, hapsederek kimi bitirebilirsiniz?
MHP’li faşistlerinizi saldınız 12 Eylül öncesi sokaklara. 
Yetmedi, sokak infazlarını polisiniz üstlendi... 
Yetmedi özel, daha özel ölüm mangaları oluşturdunuz...
İşte yine sokaklardayız... 
Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, biz halkız. 
Halkı kim bitirebilmiş ki?
Siz vurdukça çoğalarak geliyoruz... 
Öfkemizle geliyoruz.
Erkan’larla, Cem’lerle, Sibel’lerle, 
Şükrü’lerle büyüyerek geliyoruz... 

Kayıp Annelerinden Fatma Esen’i
Gazi’de On Binler Uğurladı...

10 Ekim’de Barış Mitingine yapılan bombalı saldırıda
şehit düşen Fatma Esen yıllardır Kürdistan’da katledilen,
kaybedilen, işkence gören insanlarımızın hesabı için
mücadele eden bir anaydı. 12 Ekim’de Fatma Esen’in
cenazesi önce Fatih’e getirildi. Buradaki camide yapılan
anma töreninin ardından cenaze namazı kılındı.Sık sık
“Katil Devlet Hesap Verecek”, “Hırsız Katil AKP”, “Şehit
Na Mırın” sloganları atıldı. Gazi halkı katliama karşı öfk-
esini kortej boyunca taşınan siyah bayrak ve patlama
anının sembolü haline gelen “Bu meydan kanlı meydan”
ile “çerxa şoreşe” marşlarıyla yürüdü.  Gazi karakolu
önüne gelindiğinde kitlenin öfkesi daha da büyüdü. Katil
polisler halkın öfkesi karşısında inlerine çekildiler,
kapının önüne dahi çıkamadılar. Gömülme anında sessiz-
lik içinde bekleyen Gazililer defnedilmesinin ardından
dağıldılar.



Seni anlatıyorum yoldaşlarıma, halkımıza. Senin erdemlerini,
yaşamını, kişiliğini... Ayrılığın acısı ancak böyle hafifliyor.
Yoldaşlarımız seni tanıdıkça yeni pehlivanlarla doluyor safla-
rımız.

Evet; Pehlivan, seninle ilk defa DEV-GENÇ kampında kar-
şılaşmıştık. Birçoğumuz daha yeniydik. Ama sen olgun, ağırbaşlı,
disiplinli tavırlarınla, öğrenmeye olan azminle hepimizin
dikkatini çekmiştin. Çalışma aralarında seni hep bir ağacın
altında Savunmayı okurken görürdük. Sessizliğin, sakinliğin
çalışmalarımızda yerini hararetli tartışmalara bırakırdı. Daha o
zamanlar bize örnek olmaya başlamıştın.

Senin o gördüğümüz özelliklerin, gençlik içindeki mücade-
lemizede damgasını vurmuştu. Kısa sürede en ön saflara geç-
miştin.

Anımsıyor musun, 6 Kasım boykot çalışmalarımızı, 6 Kasım
direnişimizi? Polis 6 Kasım boykotunu engelleyebilmek için
bir gün öncesinden azgınca saldırmıştı. Ve düşmanla nasıl
göğüs göğüse çarpışmıştık. Seninle polisin elinden sıyrıldığımızda;
arkadaşların gözaltına alınmasına nasılda öfkelenmiştik. Senin
dudağın patlamıştı. Ama umurunda bile değildi. Öfkeden deliye
dönmüştün adeta. Üniversite ilk defa böyle bir direniş yaşamıştı.
Sen aynı gün ikinci kuşatmayı da yarmıştın. Ataklığın, çevikliğin
sayesinde. Bense yakalanmıştım. Sonrasını biliyorsun ya! Tut-
saklık ve özgürlük... Okula tekrar döndüğümde sen farklıydın,
uzaktın bizden. "Kaldıramadı, inancı bu kadarmış" deyip
lanetler okumuştum sana yanından geçerken. Hatırlarsın, nasıl
da ters ters bakıyorduk. Seninse umurunda bile değildi. O
kadar rahattın ki, bu durum bizi daha da kızdırıyordu. Artık
tam bu durumu kabullenmişken seni karşımda ve saflarımızda
görünce nasıl da şaşırıp, sevinmiştim. İnanamamıştım bir türlü.
Sen sadece gülümsüyordun, biliyordun neler hissettiklerimi.
Bir süre konuşmamış sonra da aklımdan geçenleri bir bir anlat-
mıştım sana. Sen gülmeye başlamıştın. Ben alıştım artık bu tür
tepkilere, savaş bunu gerektiriyor gerisi önemli değil. "Sizlerle
konuşmaya ben de can atıyorum ama bu belirleyici olamaz,
belirleyici olan nasıl gerekiyorsa öyle davranmak" demiştin,
tüm mütevaziliğinle. Bu basit bir değer değildi yoldaşım. Hele
o süreçte öyle davranmayı ancak senin gibi davaya adanmış,
alçak gönüllü aslanlar başarabilirdi. Mütevazilik, alçakgönüllülük
senin kişiliğinin doğal özellikleriydi zaten.

Hiç kimse anlamadı savaşın göbeğinde olduğunu, hiç kimse
hissetmedi. Ta ki sen şehit düşene kadar. Şehit düştüğünde
okulda değildim. Ama duyuyordum insanların nasıl şaşırdığını,
büyük bir sevgi ve saygı duyduklarını.

İlkeli, disiplinli olmayı ilk senden görmüştüm. Randevula-
rındaki ilke ve kurallara bağlılığın, disiplinin, titizliliğinle ha-
tırlıyorum seni ve senin bu konudaki eğitme çabalarını.

Bir gün okul kantininde gelip yanına
oturmuştum. Ve sen biraz durup hemen
kalkıp gitmiştin. Sonra bana nasıl
kızmıştın. "Kocaman kantinde otu-
racak başka yer bulamadın mı'
diye. Kantinde bazen seni göz-
lemlerdim ve hiç boş görmezdim.
Ve ben okulda senin denetimini
de hissederdim, sende zaten göz-
lemlerini aktarıp olumlu, olumsuz
yanlarımı gösterirdin.

Yine birgün buluşacaktık seninle
kentin gecekondularında. O gün yo-
ğun bir şekilde yağmur yağıyordu. Ve
ben iliklerime kadar ıslanmış durumda
seni bekliyordum. Sen geldin bana şaşkın,
kızgın baktın. Anlamadım bu durumunu. Sonra da bana "bak
bakalım etrafına, bu yağmurda senin gibi sırılsıklam olmuş bir
tek bayan görüyor musun? Üstelik bir de incecik bir şeyle
çıkıp gelmişsin, rengi de on metre öteden ben buradayım diyor.
Senin burada birini beklediğin her halinden belli" deyip tekrar
tekrar hangi durumda, nasıl davranmam gerektiğini anlatmıştın.
Ve "bir daha böyle gelirsen yanından geçip gideceğim" demiştin.
Sonra da hasta olmayayım diye beni eve göndermiştin. Hiçte
kıyamazdın bize, ince ruhlu yoldaşım. Saatlerce dolaşmamızda
yorulduğumu belli etmemeye çalışsam da hemen anlar ve
fırsatını bulduğunda dinlendirirdin. Oysa senin doğru dürüst
bir ayakkabın bile yoktu, ayakların bileklerine kadar ıslakken,
karnın aç, uykusuz ve yorgunken önce yoldaşlarını düşünürdün.
Bir kere bile seni yakınırken görmedim. Bir kere bile "ben" de-
medin.

Yoldaşım, ben seni çalışkanlığınla, görev ve sorumluluk bi-
lincinle, sınırsız enerjinle, en zor koşulları dahi yılmadan gö-
ğüsleyebilmende, sadeliğinde, mütevaziliğinde tanıdım.

Seninle çalışmak güven verirdi bana. Bilirdim hareketini,
yoldaşlarını hiçbir koşulda zorda bırakmayacağını, bilirdim ha-
reketimizi yaşamın pahasına koruyacağını. Bilirdin! Yoldaş sı-
caklığını, yoldaşça güveni, sevginin değerini. Ayrıldığmız gün
dün gibi aklımda. Sen "savaşın farklı bir alanına gidiyorum, bir
daha görüşemeyebiliriz" dediğinde nasıl da üzülmüştüm, hatırlıyor
musun? "Ama birgün gelecek, güzel günlerde mutlaka görüşe-
ceğiz" demiştin ayrılıp giderken. Seni son görüşüm oldu bu...

Ve senin de düşenlerimizin arasına katıldığını öğrendiğimde
yüreğim yangın yerine döndü, Pehlivan!.. Yüreğim kin, öfke,
onurla doldu yoldaşım.

Kolay mı dağ gibi bir pehlivanı yitirmek!.. Kolay mı kalleşçe
katledilmesini kabullenmek! Düşmenizin hemen ardından yan-
kılandı şehrin gecekondularında adınız, direnciniz. Cellatlar
anladı bir kez daha sizin ancak yiğit bedenlerinizi bizlerden
ayırdığını.

Eskişehir senin bıraktığın mirasla özgürleşti, sokaklarına
adını kazıyacağız. Kavgamızın pehlivan'ı! Sizlerle büyüyor sa-
vaşımız, her düşenimiz binleri filizlendiriyor topraktan. O
özlemini çektiğin, uğruna saatlerce çatışarak şehit düştüğün
güzel günlerle karşılayacağız seni ve tüm düşenlerimizi.

Yaşar Yılmaz'ı Aynı Okulu, Aynı Örgütlülüğü
Paylaştıkları Bir Yoldaşı Anlatıyor:

PEHLİVAN'ımıza;

Anıları Mirasımız



FIRTINADA UYUYABİLİR MİSİN?

Yıllar önce bir çiftçi, fırtınası bol olan bir tepede bir
çiftlik satın almıştı. Yerleştikten sonra ilk işi bir yardımcı
aramak oldu.

Ama ne yakındaki köylerden ne de uzaktakilerden
kimse onun çiftliğinde çalışmak istemiyordu. Müracaatçı-
ların hepsi çiftliğin yerini görünce çalışmaktan vazgeçi-
yor, burası fırtınalıdır, siz de vazgeçseniz iyi  olur diyor-
lardı.

Nihayet çelimsiz, orta yaşı geçkince bir adam işi kabul
etti. Adamın haline bakıp 'çiftlik işlerinden anlar mısın?'
diye sormadan edemedi çiflik sahibi. ‘Sayılır’ dedi adam,
'fırtına çıktığında uyuyabilirim'.

Bu ilgisiz sözü biraz düşündü, sonra boşverip çaresiz
adamı işe aldı. Haftalar geçtikçe adamın çiftlik işlerini dü-
zenli olarak yürüttüğünü de görünce içi rahatladı. Ta ki o
fırtınaya kadar:

Gece yarısı, fırtınanın o müthiş uğultusuyla uyandı.
Öyle ki, bina çatırdıyordu. Yatağından fırladı, adamın

odasına koştu: 'Kalk, kalk!Fırtına çıktı. Her şeyi uçurma-
dan yapabileceklerimizi yapalım.' Adam yatağından bile
doğrulmadan mırıldandı: 'Boşverin efendim, gidin yatın.
İşe girerken ben size fırtına çıktığında uyuyabilirim de-
miştim ya.' Çiftçi adamın rahatlığına çıldırmıştı. Ertesi sa-
bah ilk işi onu kovmak olacaktı, ama şimdi fırtınaya bir
çare bulmak gerekiyordu. Dışarı çıktı, saman balyalarına
koştu: A-aa! Saman balyaları birleştirilmiş, üzeri muşam-
ba ile örtülmüş, sıkıca bağlanmıştı. Ahıra koştu.İneklerin
tamamı bahçeden ahıra sokulmuş, ahırın kapısı desteklen-
mişti. Tekrar evine yöneldi; evin kepenklerinin tamamı
kapatılmıştı. Çiftçi rahatlamış bir halde odasına döndü,
yatağına yattı. Fırtına uğuldamaya devam ediyordu. Gü-
lümsedi ve gözlerini kapatırken mırıldandı: 'Fırtına çıktı-
ğında uyuyabilirim'

Sıkıntılara zihnen (bilgi, plan), maddeten (tedbir) ha-
zırsanız, fırtına çıktığında uyuyabilirsiniz. Hayatınız bo-
yunca.

Yürümek
Yürümek;
Yürümeyenleri
arkanda boş sokaklar gibi bırakarak,
havaları boydan boya yarıp ikiye
bir mavzer gözü gibi
karanlığın gözüne bakarak yürümek...!
Yürümek;
dost omuzbaşlarını
omuzlarının yanında duyup,
kelleni orta yere 
yüreğini yumruklarının içine koyup 
yürümek!
Yürümek;
Yolunda pusuya yattıklarını,
Arkandan çelme attıklarını bilerek
yürümek 
Yürümek;
Yürekten 
Gülerekten
Yürümek...

Nazım Hikmet

Kıssadan Hisse

Şiir

Karikatür



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Devrimci düşünce bize 
değişimin ve dönüşümün önce

kendimizden başlaması
gerektiğini öğretir.

Kendini değiştiremeyen
başkasını değiştiremez.

Bir çıkmaza girdiğinde değiş.

Yenilen.

NASIL?

Sorun konusundaki her şeyi 
yeni baştan ele al.

Tek tek yeniden düşünen adım adım
ilerle.

Hiçbir şeyi belirsiz bırakma!
Her makul soruya bir makul cevap bul.

Emin olduktan sonra karar al.



w
w

w
.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@
gm

ail.com

MAHİR’DEN ŞAFAKLAR’A
DEV-GENÇ’LİLER SAVAŞIYOR!

DEV-GENÇ, 25 YILDIR 6 KASIMLARDA
FAŞİZMİN YÖK’ÜNE KARŞI DİRENİYOR!

LİSELİLER, ÜNİVERSİTELİLER, 
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ, HALKIMIZ!

6 KASIM’DA DEV-GENÇ İLE BOYKOTA!


