
www.yuruyus-info.org

yuruyus.biz@gmail.com

Haftalık Dergi / Sayı: 525
12 Haziran 2016 

Fiyatı: 1 TL (KDV dahil)

YOL YAPAN, YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN
PARTİ-CEPHE’dir

ŞİMDİ DEVRİMCİLİK 
PARTİ-CEPHELİ OLMAKTIR!

Sol, anti-emperyalisttir, vatanseverdir. 

Sol, kendine güvenmektir; iktidar
iddiasını yitirmemektir. Emperyalistlere,
oligarşi içi çelişkilere ya da düzeniçi
gelişmelere göre politika üretmemektir.

Sol, devrimci değer ve geleneklerin adıdır.

Sol, halkın gücüne inanmaktır.

Sol, her koşulda direnenlerle dayanışma
içinde olmaktır.

Sol, temsil ettiği proletarya ideolojisi
nedeniyle dost-düşman ayrımını net olarak
yapmaktır.
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CEPHELİ OLMAK BAZEN BİR TİYATRO OYUNUNU 
ŞEHİTLERİN GÖZÜYLE İZLEMEKTİR...

Çok güzeldi. Görselliğiyle, mesajıyla, oynayan arkadaşların coşkusu, rollerine motive
olmalarıyla, kostümleriyle, kurgusuyla çok güzeldi. Hem gözümüzü doyurdu, hem gönlümüzü
hem de beynimizi. İzlerken şunu hissettim ve düşündüm. Biz çok güzel şeyler başaracağız.
Buna inancım bir kat daha arttı. Yaratacağımız güzellikleri görmeyi öyle çok isterdim ki...

Çok güzel şeyler yaratıyoruz. Şeyh Bedreddin’i en iyi biz anlatabilirdik anlattık da.
Şeyh Bedreddin’i izlerken, Berna görmedi, Çiğdem görmedi diye de düşünerek, onlar için de

izledim ve öyle yapınca daha da yoğun yaşadım tüm duyguları. Ben yokken de yoldaşlarım çok
şeyler izleyip benim hissettiklerimi hissedecekler diye düşündüm. 

İdil Halk Tiyatrosu
“Bedreddin’den

Berkin”e Oyununu 
Sibel Yalçın
Parkı’nda
Sergiledi



42 Ermeni soykırımı tartışmaları

44 “Bugün gerçeklerin farkındayım;
vatan hizmeti, kutsal görev diye
askerlik yapanlar, halkı-vatanı
için mücadele etmiyorlar,
ABD ve AKP’nin çıkarları için
savaşıyorlar”

45 Kayıplar ve katliamlar bu devletin
yönetme politikasıdır

46 Ne polis ablukası, ne de yapılan 
baskılar festivalimize engel
olamadı! Yapacağız dedik yaptık!

48 Yeni insanı yaratma, kazanma,
örgütleme Yürüyüş’ümüz   de-
vam ediyor!

49 Yozlaşmaya karşı, bizi biz yapan
kültürümüzle alternatif olacağız!

50 FOSEM: Halkın sanatını savun-
maya, tarihe tanıklık etmeye, ya-
sakları ve faşizmi teşhir  etmeye,
yoksul mahallelerde halkla iç içe
olmaya devam edeceğiz!

52 Avrupa’da Yürüyüş:
Avrupa’da festival için 
sosyalist bir yarışma sürüyor

54 Avrupa’da Biz:
Direniş çadırlarımız Avrupa’da
yeni gelenekler yaratıyor

57 Yitirdiklerimiz

İİ ç i n d e k i l e r
23 Halkın Mühendis Mimarları:

Türbin deyip geçmeyin-3

26 Dünya çocuklarını 
köleleştiren emperyalizmdir!

28 Devrimci İşçi Hareketi:  
Daha çok katledilmemek 
için İşçi Meclislerinde 
örgütlenelim!

30 Neslim şimdi ben şerefimle 
ölmenin doruğundayım!

32 Hayatın Öğrettikleri:
Cepheli’nin olduğu her yerde
CEPHE vardır

33 Özgür Tutsaklardan: 
F tipi tecrit, bir tutsağın daha
katledilmesine neden oldu

34 Savaş ve Biz: Demokratik 
mücadelede ailelerimiz

35 Gençlik Federasyonu:
Direnmek Kazanmaktır

36 Liseliyiz Biz:Gençlik; 
Dev-Genç’lilere emanettir! 

37 Liseli Dev-Genç’lilerle röportaj

39 Ülkemizde Gençlik: Gençlik
hayatın her alanını örgütlüyor

40 İçimizden Birinden: 
Anadolu’yu sevmek 
cesaret ister

9 “Kurtuluşumuz devrimdedir!
Devrim için halk olarak 
örgütlenmeli, birleşmeli, 
silahlanmalı ve 

savaşmalıyız!”

13 “Dersim’e sefer olur 
zafer olmaz”

15 Biz Diyoruz ki: 
Patron sendikacılığına 
karşı direniyoruz

16 İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları
Bedreddin’den Berkin’e 
oyununu anlatıyor

18 Çadır direnişimizdir. 
Direnişimizi savunacağız!

19 Gazi Halk Meclisi: Saldırılara
boyun eğmeyeceğiz

20 Bir ceza istiyoruz!
Adalet için yürüyoruz!

4 İstiyoruz Yapacağız:
İdeolojik ve siyasi önderliğini
emperyalizmin yaptığı 
uzlaşma, tasfiye, teslimiyet
politikalarına karşı
Yol yapan, yol açan,
yol gösteren Parti Cephe-1

Şimdi Devrimci Olmak 
Parti Cephe’li Olmaktır!

HALKIMIZA ÇAĞRIMIZDIR;
Evvel Temmuz; Faşizme karşı demokrasi mücadelesini büyütmek için festival 
komitelerinde yer alalım… Kültürümüzü Yaşatmak İçin Bize Ulaşın. 
İletişim: 05464074173 Tarih: 17 Temmuz 2016, 
Başlama Saati: 10.00
Adres: Akkapı Mahallesi, Yalıkı Eczanesi Yanı/Adana                    



Devrimciliğin, demokratlığın, sol-
culuğun, sosyalistliğin belli kriterleri
vardır. 

En genel tanımıyla Solculuk;
TOPLUMCU, İLERİCİ olmaktır. 

Emperyalizm çağında burjuvazi
tüm ilerici niteliklerini yitirmiş, eko-
nomik-politik anlamda da gericileş-
miştir. Emperyalizm gericiliğin tem-
silcisidir. Düzen solu emperyalizmin
maskesidir. Bu nedenle düzen solunu
konumuzun dışında tutuyoruz. 

Sol’dan kastımız; DEVRİMCİ
SOSYALİST soldur... 

Sol; halktan yanadır, ilerici, dev-
rimcidir. 

Sol; anti-emperyalisttir, vatanse-
verdir. Vatanını sevmeyen, anti-em-
peryalist olmayan sol da olamaz. 

Sol; sözünün eridir, ahlaklıdır.
Sözünde durmayan namerttir. 

Sol; bütünün, genelin çıkarlarını
esas alır. 

Sol; devrimci değer ve gelenek-
lerin adıdır. 

Sol; bir ideolojinin adıdır. Temsil
ettiği ideoloji proletaryanın ideolo-
jisidir. 

İki sınıf vardır: Proletarya ve bur-

juvazi... Sol, proletaryanın safındadır. 
Solu halklaştıran, kitleselleştiren,

maddi güce dönüştüren bu değerleri
ve özellikleridir. 

Bu değerler yere, mekana, zamana
göre değişmezler. Solun değerleri
evrenseldir. Çünkü bu değerler büyük
bedellerle yaratılmıştır. 

Bu değerlerde özveri vardır, inanç
vardır, emek vardır. Bu değerlerde
kapitalizme ait, burjuvaziden alınmış
hiçbir şey yoktur. Tersine bu değerler
kapitalizmle, burjuvazinin değerleriyle
taban tabana zıttır. 

Sol; kapitalizme karşı savaşan, onun
alternatifi olan sosyalizmin savunu-
cusudur. Bizim soldan anladığımız,
sol derken kastettiğimiz budur.

Devrimcilik; eskiyi değiştirip ye-
rine yeniyi koymaktır. Devrimcilik;
değiştirmek, dönüştürmektir. Dev-
rimci; İHTİLALCİDİR. Çünkü eski
ancak bir ihtilalle değiştirilebilir. 

Devrimcinin yaşamı, kültürü,
ruhu, hayalleri her şeyi bu ihtilale
göre biçimlenir. Devrimcinin yaşa-
mında; insanlara, insanlardan yana
iyi, güzel olan her şeye dair idealleri
vardır. En büyük ideali DEVRİMDİR. 

Devrimcilik; iktidarı hedeflemek
ve iktidarı almak için savaşmaktır. 

Bugün öyle bir devrimcilikle, sol-
culukla, sosyalistlikle karşı karşıyayız
ki; AT İZİ İT İZİNE KARIŞMIŞ-
TIR!

Devrimciliğin yerini düzenle uz-
laşmacılık almıştır. 

Emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm mücadelesi solun en
belirleyici yanıdır. 

Emperyalizme emperyalizm, fa-
şizme faşizm demeyen bir sol var... 

Hala emperyalizm-faşizm diyen
sol ise gereğini yerine getirmiyor. 

Emperyalizmin değiştiğini, halk-
ları özgürleştirdiğini, demokratikleş-
tirdiğini” söyleyen bir sol var. 

Faşizme karşı demokrasi müca-
delesi vermek yerine, demokrasiyi
Avrupa emperyalistlerinden bekleyen
bir sol... 

Ulusal kurtuluş savaşı verdiğini
söyleyen, ancak sırtını emperyalizme
dayayan, ulusal sorunun çözümünü
emperyalizmden ve işbirlikçi oligar-
şiden bekleyen bir sol... 

Emperyalizmle, oligarşiyle uzla-

İİdeolojik ve Siyasi Önderliğini 
Emperyalizmin Yaptığı Uzlaşma, 

Tasfiye, Teslimiyet Politikalarına Karşı
YOL YAPAN, YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN 

PARTİ CEPHE-1

SOL’u SOL Yapan, Değerleridir! 
Reformizm, Oportünizm ve Kürt Milliyetçiliği 

SOL’un Değerlerini Bitirmiştir!

Şimdi Devrimci Olmak 
PARTİ CEPHE’Lİ Olmaktır!

İSTİY
ORUZ

İSTİY
ORUZ

YAPACAĞIZ

YAPACAĞIZ

Yürüyüş
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şırken; halka zarar veren, düşman
olan bir sol... 

Emperyalizmle, oligarşiyle uzla-
şırken; devrimcilere saldıran, ku-
rumlarını yakan, molotoflayan bir
sol ve “yurtseverlik”... 

Emperyalizmin, faşizmin saldı-
rılarına, katliamlarına, terörüne karşı
direnen değil, teslim olan bir sol... 

Solculuk, Yurtseverlik 
Direnenlerin
Yanında Olmaktır!

Sol olmak, dünyanın neresinde
olursa olsun emperyalizme ve faşizme
karşı direnenlerin yanında yer al-
maktır.  

Emperyalizm ve oligarşinin; dev-
rimcileri tasfiye etmek için gündeme
getirdiği, F tiplerine karşı direnen
devrimciler katledilirken;

“Farkımızı koyduk iyi oldu”
diyen bir sol... bir yurtseverlik... 

“Devrimci demokrasinin tasfi-
yesidir” diyen bir sol...

“Cepte keklik mi sandınız” di-
yen bir sol... 

“Biz onlarla (direnenlerle) aynı
mahalleden değiliz” diyen bir sol... 

Daha 19 Aralık Katliamı saldırısı
başlamadan; F tiplerine karşı yapılan
eylemlere katılmama kararı alan ve
kendi kitlesine “sokağa çıkmama”
genelgesi yayınlayan bir sol... 

Sol, Solu Sol Yapan 
Değerlerini Yitirmiştir... 
SOL Olamayan 'SOL' 

Egemenler bu gerçeği bildikleri
için, bir yandan solu halk nezdinde
küçük düşürmeye çalışmışlar, değer-
lerine saldırmışlar, değerlerini belir-
sizleştirmişlerdir. Öyle ki solla hiçbir
ilgisi olmayan düzen içi güç ve eği-
limleri de sol diye göstererek, solu
halk nezdinde değersizleştirmeye,
sola karşı kitlelerde güvensizlik ya-
ratmaya çalışmışlardır. 

Ancak hiç kuşkusuz solu halk
nezdinde güvensizleştiren, halktan
uzaklaştırma noktasında en büyük
zararı; düzenden daha çok kendine
solum diyen, ilerici, devrimciyim di-
yen güçler vermiştir. Sol adına solla
hiçbir ilgisi olmayan düşünce ve

davranışlar sola en büyük zararı ver-
miştir. 

Elbette bunlar bir tercihin, bir
yönelimin ifadesidir. 

Değerleri korumak, değerleri bü-
yütmek bir iddiayı gerektirir. Bedel
ödemeyi, özveriyi, inancı gerektirir.
Bunlara sahip olmayanlar değerleri
büyütmek, değerlere yenilerini ek-
lemek bir yana, var olan değerleri
de koruyamazlar. 

İdeolojik, Politik 
Önderliğini 
Emperyalizmin Yaptığı 
Bir Sol, Sol Olamaz!

Faşizme karşı demokrasi müca-
delesi vermeyen, demokrasiyi AB’den
bekleyen bir sol halka güvenemez... 

Emperyalizme karşı savaşmayan,
bağımsızlık istemeyen, emperyalizmle
uzlaşan, emperyalizmin değiştiğini,
demokratikleştiğini, halkların kurtu-
luşunu sağlayacağını söyleyen bir
sol, yurtsever olamaz ve halka güven
veremezler... 

Solun düştüğü durum budur. 
Değerleri tersine çevrilmiş, sola,

devrimciliğe ait olmayan düşünce
ve davranışların değer haline geti-
rildiğini, bunların sol, devrimcilik
adına meşrulaştırıldığını düşünelim.
Bu nasıl bir soldur? 

Tabloyu gözünüzün önüne getirin. 
Halkı beğenmeyen, halkı küçüm-

seyen, halkı aşağılayan, kendini halk-
tan görmeyen bir 'sol'. Bu 'sol' halka
öncülük iddiasını yitirmiş bir 'sol'dur.
Bu sol halkla ilgisi olmayan bir
soldur. 

Bedel Ödemeyi
Göze Almayan Sol,
Sol Olamaz

Solculuk, devrimcilik faşizmin
olduğu bir ülkede, en temel haklar
için bile her türlü bedeli göze al-
maktır... 

“Yaşam kutsaldır” diyen bir
sol... “Hiçbir şey için ölmeye değ-
mez” diyen bir sol var.

Bedel ödemez, yalnız kalmak pa-
hasına ilerici, devrimci olana sahip
çıkmaz. 

Bu 'sol'; düşman devrimcileri

tecrit ederken devrimcileri düşman
karşısında yalnız bırakarak, düşmanın
saldırısına bir anlamda 'sol'dan destek
verir. 

Düşman; devrimcilerin direnişi,
halkı etkilemesin diye tecrit uygular,
Sol, düşmandan daha çok tecrit ve
sansür uygular. Ölümler pahasına
süren direnişi görmezden gelir. Dün-
yanın gördüğünü o görmez, çünkü
görürse kitlesine verebileceği bir he-
sabı yoktur. 

Gazete sayfalarını burjuvazinin
ipe sapa gelmez reklamlarına açarken,
çarşaf çarşanf sayfalarca burjuvazinin
ilanlarını yayınlarken devrimcilerin
tutsaklar için verdiği ilanı bile ya-
yınlamaz... 

Devrimcilerin sansürlenmesi, di-
renişlerin tecrit edilmesi meşrulaştırılır
adeta. 

Sol, devrimcilik düşman karşı-
sında sahiplenmeyi gerektirirken;
dostluk, demokratlık saldırı karşısında
sahiplenmeyi gerektirirken; yaşanan
pratik yalnız bırakmak, kendisinin
ondan farklı olduğunu göstererek
adeta hedefe koyar devrimcileri. 

Sol Emekten, Emekçiden, 
Direnişten Yanadır!
Direnen Emekçiyi Linç 
Edenler, Solcu da, 
Yurtsever de Olamaz!

Reformist, oportünist sol işçi sı-
nıfını dilinden düşürmez... 

Fakat DİH (Devrimci İşçi Hare-
keti) öncülüğünde aylarca süren işçi
direnişleri olur, bunlar tek bir satır
yazmazlar... Burjuva basın kadar bile
sayfalarında yer vermezler. 

DİH’in örgütlediği Türkan Al-
bayrak direnişi aylarca sürmüş ve
zaferle sonuçlanmıştır, Cansel Ma-
latyalı direnişi aylarca sürmüş ve
zaferle sonuçlanmıştır. Rosa Tekstil,
Darkmen, Kazova, Doluca gibi çok
sayıda direniş zaferle sonuçlanmıştır.
Fakat reformist, oportünist sol bun-
ların hiçbirisinin yanında yer alma-
mıştır. 

Asli görevi patronlara karşı işçinin,
emekçinin çıkarlarını korumak olan
sendikalar; patronlara dost, işçilere
düşman olmuş. Adının başında “DEV-
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RİMCİ” sıfatı bulunan DİSK Genel
İş Sendikası kendi bünyesinde çalışan
temizlik işçisi Oya Baydak’ı işten
attı. Yaklaşık bir yıldır direnen Oya
Baydak’ın direnişine Sol’dan bir des-
tek yok... Oya Baydak’ı işten attıran
anlayış ise Kürt milliyetçileri. 

Oligarşinin Kürdistan’daki onca
katliamlarına, şehirleri yerle bir et-
mesine rağmen oligarşiyle uzlaşmaya
her zaman açık olan Kürt milliyetçi-
leri; işine, onuruna sahip çıktığı için
yaklaşık bir yıldır direnen Oya Bay-
dak’ı mahkemenin “işe iade” kararına
rağmen işe almakta direnmektedir.
Direnenleri linç etmek için AKP’nin
polisleriyle yarışmaktadır. 

Bunu yapan Kürt milliyetçileri
ve onun kuyruğunda devrimcilere
saldıran sol, SOL OLAMAZ. 

Bir başka işçi Cansel Malatyalı
İMO’da (İnşaat Mühendisleri Odası)
çalışan bir işçidir. 

İMO’nun yönetiminde ise kendine
Sol’um diyen DY-ÖDP’liler vardır.
İMO yönetimi ideolojik olarak ters
düştükleri Cansel Malatyalı’yı, aynı
patronlar gibi “performans düşük-
lüğü”nü gerekçe göstererek işten at-
mıştır. İşine geri dönmek için Cansel
Malatyalı 36 gün açlık grevi yapmak
ve 243 gün  direnmek zorunda kal-
mıştır. Bu süre içinde Cansel Malatyalı
defalarca kez İMO  yönetiminin linç
saldırısına uğramış ve polis çağrılarak
gözaltına aldırılmıştır. Bir kaç grup
dışında Sol, direnenlerin yanında yine
olmamıştır. KESK, DİSK, TTB,
TMMOB gibi kurumlar direnişi des-
tekleyecekleri yerde İMO’yu sahiplenip
direnişe karşı tavır almışlardır. Kendi
çalışan işçisine düşman olan, patronlarla
dost olan sol, sol olabilir mi? 

Yıkımlara Karşı Direnen 
Devrimcilere Saldırıp; 
Burjuva Köşe 
Yazarlarına, Sanatçılara 
Ödül Verenler Sol 
Değerlerini Yitirmiştir!

Solculuğu, devrimciliği dilinden
düşürmeyen ancak ideolojik gıdasını
emperyalizmin Sivil Toplumculuğundan
alan Halkevleri, Dikmen’de yıkımlara
karşı mücadele eden Halk Cephelilere

saldırıp, onları polise ihbar etmiştir. 
Diğer taraftan devrimcilere saldıran

bu Halkevleri, 2011’de “kuruluş yıl
dönümleri” nedeniyle düzenledikleri
ödül töreninde; burjuvazinin soytarısı
Okan Bayülgen’in de içinde yer
aldığı Ece Temelkuran (Habertürk),
Serkan Ocak (Radikal), Özgen Bingöl
(KanalD), Nihal Kemaloğlu (Akşam)...
Ayşenur Arslan (CNNTürk), Özlem
Akarsu Çelik (Akşam), Ezgi Başaran
(Radikal), Pınar Öğünç (Radikal),
Mesut Hasan Benli (Radikal), Müge
İplikçi (Vatan), Ömer Şan (Cumhuri-
yet), Türker Karapınar’a (Milliyet)...
ödüller dağıtmıştır. 

Reformizmin genel politikasıdır;
düzenden kabul görmek için dev-
rimcilere saldırırlar. Büyük Direniş
süreci bunun en çarpıcı örneğidir.
Burjuvazinin yapmadığı saldırılar re-
formizm, oportünizm ve Kürt milli-
yetçileri tarafından yapıldı. Çünkü
direniş her gün onları da sorgulu-
yordu. Onlara reformistlik, oportü-
nistlik yapma alanı tanımıyordu. Di-
reniş karşısında her gün eridiler, çü-
rüdüler. 

Devrimcilere saldırıları onları kur-
tarmadı; AKP faşizmi oligarşi içi ça-
tışmada kullanabildiği kadar kullandı
bu hareketleri, işi bittiği noktada
tutup bir kenara attı... 

“Aynı Mahalleden 
Değiliz” Diyenler 
SOLCU OLAMAZ

Faşizmin F tipi saldırılarına karşı
122 şehitle direnen devrimcilere şu
sözleri söyleyenler solcu olabilir mi?
Soldaki çürümeyi göstermek için
bunları yazmaktan bıkmayacağız.  

“Aynı Mahalleden Değiliz” “Artık
‘oradakilerle’ (hapishanedekilerle)
pek az ortak noktamız kalmasıyla,
siyasi olarak oldukça farklı şeyler
düşünmemizle, hatta tümüyle farklı
sosyal ve sınıfsal çevrelerden olma-
mızla bizden giderek uzaklaşan bir
gerçeklik bu. (...) Daha önemli ve
belirleyici olan aradaki sosyal-sınıfsal
farklılık. Artık cezaevlerinin sol siyasi
nüfusunu oluştaranların ezici bir ço-
ğunlukla toplumun kıyısındakiler ol-
duğunu söylemek yanlış olmaz.

Varoşlardan bulanık bir sel gibi

akan, geleceksiz, umutsuz genç in-
sanlar bunlar. Hiçbir zaman bu top-
lumun gerçek bir parçası olamaya-
cağının bilinciyle kararmış insanlar.
(...) Bu insanlarla, ismimiz aynı genel
başlık altına konulsa da, bırakın
aynı siyasi hedefi, aynı sokağı, aynı
mahalleyi, hatta aynı lokantayı bile
paylaştığımızı söylemek güç.” (Eski
DY’li yeni ÖDP’li Ayşegül Deveci-
oğlu, Birikim Şubat-Mart)

Grupçu, Fırsatçı, 
Benmerkezcilik
Gözleri Kör Eder

Elinden gelse reformizm, opor-
tünizm düşmandan önce kendisi yok
etmek ister devrimcileri. Fırsatını
bulduğu anda saldırır. 

Tarihimizin en büyük hapishaneler
katliamının yaşandığı 19 Aralık’ta
daha henüz direniş sürerken; devletin
bizi katlederek bitirdiğini sanan SİP
(Sosyalist İktidar Partisi- Bugünkü
TKP) daha direniş sürerken; dergi-
lerinde “Devrimci demokrasinin tas-
fiyesidir” demişti... Direniş boyunca
da direnişe düşmanlıkları sürdü...
Şimdi bunlar halk nezdinde solcu
olabilir mi? Kendi geleceklerini dev-
rimcilerin tasfiyesinde gören bir sol,
sol değildir. 

Devrimcilik Direnmektir, 
Bedel Ödemektir, 
Gerektiğinde İnandığın 
Değerler İçin Ölmektir!
Direnişten Kaçarak 
‘Kaymak Tabaka’yı 
Koruyamazsınız!

Bir Sol düşünün, lafa gelince atı-
yor tutuyor; ondan solcu, ondan ko-
münist kimse yoktur. Fakat diren-
meye, bedel ödemeye gelince yoktur.
Halkı, vatanı, inançlarını ve tüm de-
ğerlerini aynı anda satar... 

F tipi tecrit politikalarının “Ana-
dolu topraklarından devrimci hareketi
tasfiye etmek olduğunu, bunun em-
peryalizmin bir politikası olduğu”
tespitinde oportünist sol başta olmak
üzere bütün sol hemfikirdi. Ancak
direnme noktasında yoktular. 

Oportünizm TİKB’nin (Türkiye
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İhtilalci Komünistler Birliği) “Kaymak
tabakayı korumak lazım” anlayışında
birleşti. Biz 122 kez ölürken onlar ne
kaymak tabakayı koruyabildiler, ne
de ortada örgüt diye bir şey kaldı. Sı-
nıflar savaşının “Direnmeyen Çürür,
Savaşmayan Ölür” yasası oportünizm
içinde işlemiştir. Oportünizm SOL
değil, artık çürümüş birer ölüdür... 

Direnişe Destek İsteyen
Devrimcilere, 
“Cepte Keklik mi 
Sandınız” Diyenler 
Devrimci Olamaz!

Evrensel yazarı Aydın Çubukçu,
30 Mayıs 2001 tarihli Evrensel gaze-
tesinde “Açmazdan Çıkmak” başlıklı
bir yazı yazdı. Yazı, sol adına utanç
verici bir yazıydı. Ölüm Orucu dire-
nişçilerini “Devletle örgütler arasında
kalıp ölen insanlar” diye niteleyerek,
oligarşinin “örgüt baskısı” demago-
jilerine “sol”dan destek verdi.

Devrimcilerin destek, dayanışma
çağrısına “bizi ‘cepte keklik’ mi san-
dınız” diye karşılık verdi. Çubukçu
“Ölüm orucunda en inatçı grubun”
DGM ve TMY gibi uzun süreli ta-
leplerde ısrar edilmesinden de “kuş-
ku”landığını söyleyerek direnişi şaibe
altında bırakmaya da soyundu. Kar-
şılıksız destek ve dayanışma, solu
sol yapan en önemli değerlerden bi-
risidir. Destek ve dayanışma isteyen
devrimcilere “Cepte keklik mi san-
dınız” diyenler sol olamaz... 

Aydın Çubukçu’nun EMEP’i bu-
gün bütün direnme dinamiklerini yi-
tirmiş, Kürt milliyetçi hareketin kuy-
ruğunda düzene koşan ölüdür.

Hainler Dünyanın Her 
Yerinde Lanetle Anılırlar,
Hainleri Alınlarından 
Öpenler Devrimci 
Kalamazlar!

Büyük Direniş sürecinde direnişe
bizimle başlayan TKP (ML) direnişi
bırakan hainler için “biz hainlik ko-
nusunda sizin gibi düşünmüyoruz”
diyerek hainleri alınlarından öpmüş-
lerdir. 

Hainleri alınlarından öpen MKP

elde silah 24 gerillasının teslim ol-
masına da engel olamaz. MKP Der-
sim’de tek bir kurşun atmadan teslim
olan 24 gerillanın teslimiyetinini de
“gerilla birliğimiz yaşadığı
bütünlüklü dezavantaj ve askeri sı-
nırlılıkların da etkisiyle maalesef
savaşta zayıflık gösterdi” diyerek
teslimiyeti meşrulaştırmışlardır. 

İhanet, dünyanın her yerinde iha-
nettir, hainleri alınlarından öpenler,
ihaneti çeşitli gerekçelerle meşru-
laştıranlar devrimci olarak kalamazlar. 

Devrimci Hareket,
Hesap Soran Eylemleriyle 
‘Halkın Adaleti’
Kavramını 
Yerleştirmiştir!
Oportünizm, 
Sorgulamadan Kendi 
Arkadaşlarını Yakmıştır!

Oportünizm her zaman fırsatçıdır.
Kışkırtıcıdır. Devrimci harekete sal-
dırmak için adeta pusuda yatar. Fırsat
bulduğu anda bütün sol, kendi arala-
rındaki tüm çelişkileri bir kenara bı-
rakıp devrimci harekete saldırır. Re-
formist-oportünist solun en istikrarlı
birlikleri devrimci herekete karşı sal-
dırmak için kurulan birlikler olmuştur. 

Bunların başını çeken MLKP’dir.
Oportünizm içindeki ilkesizliğin, pro-
vokatörlüğün, kışkırtıcılığın, yalan-
cılığın, kuyrukçuluğun, omurgasız-
lığın, taklitçiliğin en karakteristik
örneğidir MLKP. 

Devrimci hiçbir adalet ölçüsü
yoktur. 

Devrimci hareket düşmana vur-
duğu darbelerle, hesap soran eylem-
leriyle Halkın Adaleti kavramını bi-
linçlere yerleştirirken; MLKP soldaki
adaletsizliğin örneğidir. 

19 Aralık katliam saldırılarında
devrimciler 20 hapishanede barikat-
larla, fedalarla ölümüne direnirken;
direnişe karşı hiçbir sorumluluk duy-
madan, Ümraniye Hapishanesi’nde
henüz sorguları yapılmamış olan “şai-
beli” dedikleri Haydar Akbaba ve
Muharrem Buldukoğlu adındaki iki
tutsaklarını, direniş anında fırsat bu
fırsat deyip diri diri yaktılar… Ve

daha sonra bu iki tutsağı düşmanın
yaktığını söyleyip gerçeği sakladılar.
Tarafımızdan sürekli uyarılıp gerçekler
söylenilmesine rağmen, çeşitli ke-
simler tarafından 19 Aralık Hapisha-
neler Katliamı’nda şehit düşenlerin
sayısı 30 diye anılmıştır. Ta ki, “açık-
layın aksi durumda tüm ayrıntılarıyla
biz açıklayacağız” diyene kadar hiçbir
açıklama yapmadılar. Bizim açıkla-
mamız üzerine ancak 4 yıl sonra
açıklama yaparak katledilen iki tut-
sağın ailelerinden özür dilediler... 

Reformist Sol, Sivil 
Toplumcu Eylemleriyle 
Solun Eylem Anlayışını 
Yozlaştırmıştır

Mizah adı altında lümpen bir üslup,
alay etmek adına Marksist-Leninist
kavramlardan uzak durmak, halklaşma
adına esprili bir dil kullanmanın amacı;
halkı sınıf bilincinden ve saflaşmaktan
uzaklaştırmaktır. “Yumurtalı eylem”i
mücadeleye “kazandıran” reformizmdir.
Öyle ki bu eylem “yumurta atmak
şiddet mi değil mi?” tartışmasına kadar
vardırılmış, bu da devrimci şiddetin
sulandırılmasına hizmet etmiştir.

“Dünya yerinden oynar,
YÖK'ten adam çıksa” sloganıyla
yüzlerce genci aynı anda yerinde
zıplatmak, reformizmin bir eylem
tarzı olarak gündeme geldi. “Tayyip
pabucu yarım, çık dışarıya oyna-
yalım”lar, kimi eylemlerde polise
“çiçek vermeler” bu anlayışın sonucu
gündeme getirilen biçimlerdir.

Bu vb. eylemlerde protestoyu esas
alan, hesap sorma bilinci yaratmayan
sivil toplumcu bir anlayış vardır. Su-
landırılmış, bireyselleştirilmiş, mi-
litanlıktan ve sınıfsallıktan uzaklaş-
tırılmış, düzenin kabul edebileceği
sınırlar içine çekilmiş eylem anlayışı;
reformizmin eylem anlayışının ortak
özellikleridir.

Çürümede, Değer 
Yitiminde Sınır Yok: 
Cinsel Sapkınlık

Çürüme o hale gelmiştir ki, Türki-
ye solunda belki de dünya solunda
ilk kez, bir siyasi harekette "cinsel
taciz" nedeniyle ayrılıklar yaşandı.
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Devrimciler, tarihe başka ilkler ar-
mağan ederlerken, çürümeyle hesap-
laşmak yerine onu meşrulaştıranlar,
tarihe başka "ilk"ler sunuyorlardı.

"Cinsel taciz" tartışması nede-
niyle bir ayrılık yaşayan Sosyalist
Demokrasi Partisi ve Sosyalist Par-
ti, Hasta Tutsaklar Platformunda,  
LGBT’lilere (Lezbiyen, Gey, Bisek-
süel, Transeksüel)  söz hakkı veril-
medi diye ayrılmışlardır. 

Devrimcileri İhbar Edip
Hainleri, İşkencecileri
Savunan İHD...

İHD’nin devrimcilere saldırısı ilk
değildir. 122 şehidin verildiği Büyük
Direniş’te oligarşinin F tipi tecrit
politikalarına sesini çıkartmazken
ölüm orucunu bırakan bir hainin “İn-
san haklarını savunmak” adına ih-
barcılık yapmıştır.

İHD İstanbul Şube Başkanı Ki-
raz Biçici Hürriyet gazetesine yaptığı
bir röportajda, devrimci avukatların
Eylem Göktaş adındaki bir hainin
vekaletini bırakması üzerine “avukatı
başka sebep gösterse de emareler
asıl nedenin ölüm orucunu bırak-
ması olduğunu gösteriyor” diyerek
ihbar etmiştir. 

İHD’nin bu ihbarı üzerine de
İstanbul Barosu, Halkın Hukuk
Bürosu avukatları hakkında so-
ruşturma açmıştır.

Bir hainin “hakkını” savunan
İHD’nin, aynı günlerde Afyon’da
MHP’li faşistler tarafından kalaslarla
linç edilmek istenen TAYAD’lılar
hakkında, tek bir kelime dahi açık-
laması olmamıştır.

İşte İHD’nin insan hakları savu-
nuculuğu böyledir. Devrimcilere
düşman, işkencecilerin, katillerin,
hainlerin haklarını savunan bir İHD...

Devrimciler ne zaman bir işbirlikçi
haini cezalandırsa, ne zaman bir iş-
kenceci katili cezalandırsa; İHD, “in-
san hakları savunucusu” olarak dev-
rimcilerin cezalandırma eylemlerini
kınamak için orada ortaya çıkmıştır.

CIA Ajanlarını Ağırlayan 
İHD Sol’cu Olamaz

İHD; reformist, oportünist sol ve
Kürt milliyetçileri tarafından başından

beri emperyalizmin ve oligarşinin
icazetinde kurulmuş bir dernektir. 

10 Aralık 1989’da Abromowitz
isimli CIA ajanını, Ankara’da yap-
tıkları “Kültürel Haklar Haftası”nda
ağırlamışlardır. 

Abromowitz Vietnam ve Latin
Amerika halklarının katillerinden
birisidir. 

İHD, 1993 yılında Diyarbakır’da
düzenledikleri Analar Kurultayı’na
gerilla aileleri dışında asker ve polis
ailelerini de davet etmiştir. İHD dev-
rimcilerin cezalandırdığı ajanları sa-
vunmaya kalkmış; halkına ihanet
eden hainlerin tarafında yer almış,
onları savunmayı reddeden avukatları
oligarşiye ihbar etmeye kalkmıştır.

“Yetmez Ama Evet” 
Diyerek Demokrasiyi 
Oligarşiden 
Bekleyen Sol, 
Oligarşinin Politikalarına 
Yedeklenen Soldur!

Sol, iktidar savaşında egemenler
arası çelişkileri de kullanır, ancak
onların aracı olamazlar. 

AKP, “Ergenekon operasyonları”
adı altında yürüttüğü oligarşi içi ça-
tışmada “Susurluk ile hesaplaşıyoruz”
diyerek, “karanlıkta kalan tek faili
meçhul olay kalmayacak” diyerek
reformistleri, oportünistleri ve Kürt
milliyetçilerini kendilerine yedekle-
diler ve politikalarına alet ettiler.
2011’de yaptığı anayasa referandu-
munda, Kürt milliyetçileri açıktan
AKP’nin anayasa değişikliğine destek
verirken, reformist, oportünist sol
“yetmez ama evet” diyerek AKP’nin
politikalarına yedeklenmiştir. 

AKP’yi her türlü terörüne rağmen
meşrulaştıran, oligarşi içi çatışmada
destek veren ve faşist iktidarını sağ-
lamlaştıran Kürt milliyetçileri ve re-
formist, oportünist sol olmuştur. 

Faşist AKP ile Birlikte 
12 Eylülcüleri 
“Yargılayacağız” demek, 
AKP Faşizmini 
Meşrulaştırmaktır!

12 Eylül 5 sivil generalden ibaret

değildir. Faşist kurumları aracılığıyla
hiç kesintiye uğramadan sürmüştür.
14 yıldır da AKP tarafından sürdü-
rülmektedir. 

AKP 2013 yılında Anayasa’da
Sol’u da arkasına alarak yaptığı bir
değişiklikle 12 Eylülcüleri yargılı-
yoruz diyerek adeta şov yaptı... Bu
şovun en önemli figüranı yine refor-
mizm, oportünizm ve Kürt milliyet-
çileri oldu. 

Faşizm Koşullarında 
“Geceleri Rahat 
Uyuyanların, Tembellik 
Hakkı İsteyenler”in  
Partisi Çürümüştür!

Bu tablo daha da çeşitlendirilip
uzatılabilir. Tablo, devrimci değerlerin
değil devrimciliğe, sola ait olmayan
değerlerin değer haline getirildiği
bir tablodur. Sol, dünya devrimci
hareketlerinin kan-can pahasına ya-
rattığı değerleri yok edip, yerine bur-
juvazinin yoz değerlerini taşımaktadır. 

Başta da belirttiğimiz gibi sol, bir
ideolojinin adıdır. Solun temsil ettiği
ideoloji, proletaryanın ideolojisidir.
Yukardaki özellikler sola değil düzene,
proletaryaya değil burjuva ideolojisine
ait özelliklerdir. Sol, proletaryanın
ideolojisinden uzaklaştıkça sol olma
özelliğinden de uzaklaşmıştır. 

Bugün solun tüm değerlerini ya-
şayan, yaşatan ona yeni değerler
katan Parti Cephe’dir. Onun için bize
“herkes değişti bir siz değişmediniz”
diyor oligarşi... Onun için emperya-
lizmin temsilcileri “siz taş devrinden
mi kaldınız” diyor. 

Emperyalizmin, oligarşinin bizim
hakkımızda ne dediğinin önemi yok-
tur bizim açımızdan. Biz, proletar-
yanın ideoloiisine sahip çıkmaya,
yaşamaya, yaşatmaya, solun değer-
lerine yeni değerler katmaya devam
edeceğiz. 

Yazımızın ikinci bölümünde yurt-
severlik, ulasallık ve Kürt milliyetçi
hareketin geldiği durumu; solun, dev-
rimci mücadelenin meşruluğuna ver-
diği zararı ele alacağız. 

Devam Edecek
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HALK OLARAK BİRLEŞİP
ÖRGÜTLENECEĞİMİZ YER-
HALK MECLİSLERİDİR!

HALK OLARAK BİRLEŞİP
SAVAŞACAĞIMIZ YER

DHKC GERİLLALARIDIR!
Kurtuluşumuz devrimdedir.
Devrim için halk olarak örgütlen-

meli, birleşmeli, silahlanmalı ve sa-
vaşmalıyız.

Halk olarak birleşip örgütlenece-
ğimiz yer Halk Meclisleridir.

Halk olarak birleşip savaşacağımız
yer DHKC Gerillalarıdır.

ABD emperyalizmi ve onun iş-
birlikçisi, baş uşağı olan AKP tüm
Türkiye halkını pervasızca sömürmek-
te ve bu sömürüsünün devamı ve
daha da büyümesi için en ağır zulmü
uygulamaktadır.

Halk olarak yoksulluğumuz, se-
faletimiz her geçen gün büyüyor.
Alın terimiz, emeğimiz karşılıksız
kalıyor. Bugüne dek mücadelemizle,
kanımızı dökerek, ağır bedeller öde-
yerek kazandığımız tüm haklar gasp
ediliyor. Son çıkarılan çalışma ya-
sasıyla, kölece çalışma yasallaştırılmış
durumdadır.

Yoksulluğumuzu büyütenler yoz-
laşmayı da yaygınlaştırıyorlar. Yok-
sulluğumuz arttıkça çeteleşme, maf-
yalaşma, uyuşturucu kullanımı, içki,
kumar, fuhuş, bencillik, bireycilik
ve daha bir dolu zehir sarıyor bizi.
Adaletsizlik almış başını gidiyor.

Bu ülkede adalet yok, hak yok.
Onurumuz da yok edilmek isteni-
yor.

Bizi soyanlar, sömürenler, bizi
umutsuz ve nefessiz bırakmak isti-
yorlar. “Çaresizsiniz, kölece yaşamak
ve boyun eğmek dışında bir çıkışınız
yok.” diyorlar bize.

İşsizlik, evsizlik, yurtsuzluk, göç-

ler, gurbetçilik, okul ve hastane ka-
pılarının üzerimize kapanması bize
“kader” olarak sunuluyor.

Oysa Biz Çaresiz Değiliz
Biz Umutsuz  Değiliz

Biz halk olarak onurumuzla ya-
şayacak, köleleşmeyi, bencilleşmeyi,
sefaleti, ulusal baskıyı, adaletsizliği,
yozlaşmayı, boyun eğmeyi asla kabul
etmeyeceğiz.

Anadolu halkı olarak emperya-
lizmin işgaline, AKP’nin faşist
terörüne boyun eğmeyeceğiz.

Ne yapacağız?
Tüm sorunlarımızın çözümü ve

kurtuluşumuz olan devrim için em-

peryalizme ve faşizme karşı birleşe-
cek, örgütlenecek, silahlanacak ve
savaşacağız.

Birleşip Örgütleneceğimiz Yer
Halk Meclisleridir.

Silahlanıp Savaşacağımız Yer
DHKC Gerillalarıdır.

Halkımız!
Bize zulmedenler, bizi soyanlar

bizi yönetemezler. Yaşadığımız tüm
sorunların, acıların sorumlusu olan
bu zorbalar, sömürü düzeninin sa-
hipleri bize çare, bize derman ola-
mazlar. Hiçbir düzen partisi, hiçbir
düzen kurumundan bize fayda yoktur.
Tersine onlar bu soygun saltanatı
sürsün diye bizi aldatmakta, bizi kan-

KURTULUŞUMUZ DEVRİMDEDİR!
DEVRİM İÇİN HALK OLARAK ÖRGÜTLENMELİ

BİRLEŞMELİ, SİLAHLANMALI VE SAVAŞMALIYIZ!
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dırmakta, kollarımıza, ayaklarımıza,
beyinlerimize yeni yeni zincirler tak-
maktadırlar.

Bizim dermanımız, bizim çaremiz,
bizim gücümüz kendi ellerimizdedir.
Halk olarak, yüz binler, milyonlar
olarak ellerimizi birleştirirsek, aklı-
mızı, emeğimizi, gücümüzü birleş-
tirirsek işte o zaman aşılmaz dağlar
aşılır, çözülemez denen tüm düğümler
çözülür. Ve işte o zaman bu zulmü
sırtımızdan atıp kurtuluşumuz olan
devrimi gerçekleştirebiliriz.

Gücümüz birliğimizdir. Gücümüz
tüm sömürülenler, tüm ezilenler, tüm
halk olarak birleşmemizdedir.

Birleşeceğimiz Yer,
Kuracağımız
Komitelerdir, Meclislerdir

Nerede yaşıyorsak, nerede çalı-
şıyorsak orada komitelerimizi ve
meclislerimizi oluşturmalıyız.

Köyümüzde, ilçemizde, mahal-
lemizde, okulumuzda, çalıştığımız
iş yerinde... Her yerde meclislerimizi
kurmalıyız.

Bu meclislerde, bu komitelerde;
- Bir araya geleceğiz.
- Tüm sorunlarımızı tartışacak,

çözüm yolu bulacağız.
- Yaşamımıza dair, sorunlarımızın

çözümlerine dair kararlar alacağız.
- Aldığımız kararları hayata ge-

çirecek, denetleyecek, takipçisi ola-
cağız.

- Kısacası birileri bizi yönetme-
yecek tersine biz, kendi kendimizi
yöneteceğiz.

Biz, halk olarak sorunlarımıza
çözümler bulan, kararlar alan, aldığı
kararları hayata geçiren bir irade or-
taya koyacağız. İşte tüm bunları ya-
pacağımız yer Halk Meclisleridir

Ve kurduğumuz tüm bu meclisleri
birleştirecek, merkezileştireceğiz.

Merkezileşen genel meclislerimizle
ilçemizle, ilimizle sınırlı değil, tüm
ülkeye dair kararlar alacak ve bu ka-
rarlarımızı emekten, üretimden, bir-
liğimizden gelen gücümüzü kullanarak
ve yine tarihsel haklılık ve meşrulu-
ğumuzla devrimci şiddetten aldığımız
gücü kullanarak hayata geçireceğiz.

Halk Meclisleri, bu düzenin
sürmesine razı olan, çözümü düzen-

den bekleyen ve do-
layısıyla bu düzeni
güçlendiren olmaya-
caktır. Tersine biz
meclislerimizle ya-
şayacak ve göreceğiz
ki, tüm sorunlarımı-
zın kaynağı bu
düzendir ve bu
düzen yıkılmadan
sorunlarımızın kalıcı
çözümü ve kurtulu-
şumuz sağlanama-
yacaktır.

K u r a c a ğ ı m ı z
meclislerimizle bizi
soyan ve bize zul-
medenlere “biz ken-
dimizi de ülkemizi
de yöneteceğiz, de-
folun gidin, sizi bu
topraklarda yaşat-
mayacağız.” diyece-
ğiz. Ve iktidarı iste-
yeceğiz.

İktidarı bize ver-
meyecekler. Biz de
zorla alacağız. Yani onların bu sömürü
ve zulüm düzenini yıkacağız. Bu
sömürü düzenini alaşağı edeceğiz.
Devrimi gerçekleştirip halkın ikti-
darını kuracağız.

Halkımız!
Meclislerimizi kuralım.
Kendi yönetim organlarımızı yara-

talım.
Sorunlarımız çok ve çözecek olan

bizleriz.
Köyümüzde, mahallemizde, ilçe

ve il merkezinde kısacası Dersim’in,
Kürdistan’ın bütününde temel ve or-
tak sorunlarımız var.

Düşmanın Terörü ve
Zulmüne Karşı
Mücadele Etmeliyiz

-Toplu Mezarlar, Kayıplar ve
Kontrgerilla Cinayetleri Açığa Çı-
karılsın!

Bu taleple Halk Meclisi olarak
kampanya yürütmeli ve sonuç almalıyız.
Elimiz katillerin yakasında olmalı.

-Düşmanın Yasak Bölge İlanlarına
ve Tüm Baskılarına Direnmeliyiz!

Düşmanın terörüne, baskı ve ya-
saklarına, zorbalığına karşı kararlar

alalım. Düşman Dersim’de ilçe ve il
merkezleri ile belli başlı büyük köyler
dışında neredeyse her yeri yasak bölge
ilan ederek bizim yaylalara, mezralara,
eski köylerimize girmemizi engelliyor.
Düşman bu yasak bölge ilan ettiği
yüzlerce kilometrekarelik alanları
bombalıyor ve o bölgede bulunan her
insanı öldürme yetkisi taşıyor. Gerilla
mücadelesine karşı ilan edilen bu ya-
sakları tanımamalıyız.

Hayır, buna izin vermeyelim!
Kendi toprağımızı bize yasaklayan

bu zorbalara boyun eğmeyelim. Mec-
lislerimizde bu yasak bölgelere karşı
mücadelemizi örgütleyelim.

- Boşaltılan, Yakılıp Yıkılan
Köylerimize Geri Dönüşü Örgütle-
meliyiz.

Yine düşman Dersim’de yüzlerce
köyü yaktı, yıktı, boşalttı. Bizi zorla
toprağımızdan koparıp attı. Evleri-
mizi, çocuklarımız içindeyken, eş-
yalarımız içindeyken ateşe verip kül
ettiler. Yetmedi, kül olan evlerimizi
yıktılar. Ve köylerimize geri
dönüşümüzü engellediler.

Oralar bizim yurdumuz. Dedele-
rimiz, ninelerimiz, o mezarlarda hala.

Yürüyüş
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Geçmişimiz ve ekmeğimiz orada.
Köylerimize geri dönmeliyiz. Bunun
için bir araya gelmeli ve köylerimizi
yeniden inşa edip, yeniden oralara
yerleşmek için kararlar alıp hayata
geçirmeliyiz.

- “Kalekolları İstemiyoruz!” Di-
yerek Bu Katliam ve Terör Mer-
kezlerine Karşı Mücadele Etmeli-
yiz!

Düşman her yeri kalekollarıyla do-
natmış durumda. Yetmedi, yeni kale-
kollar projelendiriyorlar. “Kalekolla-
rınızı istemiyoruz, kalekollar yıkılsın!”
diyerek bize zulmeden, gerillalarımızı
katleden, insanımıza işkence eden, bu
halk düşmanlarının katliam ve işkence
merkezleri olan kalekollarına karşı
mücadele etmeliyiz.

- HES’lerle, Barajlarla Dersim’i
Sular Altında Bırakmak İstemele-
rine Karşı Mücadele Etmeliyiz!

Dersim’i HES’lerle, barajlarla su-
lar altında bırakmak istiyorlar. Böy-
lece gerillanın hareket alanını daraltıp,
gerillayı açık hedef haline getirmek
istiyorlar. Yine bu baraj ve HES’lerle
yeni milyonerler yaratacaklar. Buna
izin veremeyiz.

- Okul ve Sağlık Kurumlarını
İstemeli ve Almalıyız.

İlçe merkezlerinde bile doğru düz-
gün okul ve sağlık kuruluşları yokken,
köylerimizde hiç yoktur. Çocukları-
mızı yatılı okullara yollamak zorunda
kalıyoruz. Okul ve sağlık kurumlarını
istemeli ve almalıyız.

- Ulaşım Sorunu İçin Mücadele
Etmeliyiz.

Ulaşım sorunlu ve bize çok paha-
lıya mal oluyor. Bir köyden bir köye
ya da ilçe ve il merkezine gidip gel-
menin maliyeti çok yüksek ve yeterli
araç da mevcut değil. Ulaşım soru-
nunu çözmeliyiz.

- Emeğimizin, Alın Terimizin
Karşılığını Alamıyoruz.

Aracılar, tefeciler, tüccarlar vurgun
yapıyor, biz karın tokluğuna üreti-
yoruz.

Arıcılık yapıyoruz ama elde etti-
ğimiz balın karşılığını alamıyoruz

Hayvancılık yapıyoruz ama canlı

ya da kesilmiş hayvanımızı yok paha-
sına satmak zorunda kalıyoruz.

Çiftçiliği çok zor koşullarda ve
maliyetinin neredeyse getirisinden
yüksek olduğu şekilde yok yere ya-
pıyoruz.

Peynirlerimizi, yağımızı, sütü-
müzü... Ürettiğimiz hayvansal gıdaları
da karın tokluğuna satıyoruz.

Kısacası, emeğimiz ve alın terimiz
üzerinden vurgun yapıp zenginleşi-
yorlar. Oysa biz, meclislerimizde
tüm bunları düzenleyebiliriz. Hem
üretimi daha sağlıklı, daha ekonomik
ve daha pratik şekilde gerçekleştire-
bilmenin yollarını, hem de ürettik-
lerimizi, emeğimizin ve alın terimizin
karşılığını alacak şekilde, halka doğ-
rudan ulaştırmanın yollarını bulabi-
liriz. Aracılar, tefeciler, tüccarlar gibi
sırtımızdan zenginleşenleri defede-
biliriz. Bunun için meclislerimizde
üretim ve tüketim kooperatiflerini
örgütlemeliyiz.

- Ormanlarımızın Talan Edil-
mesine İzin Veremeyiz!

Dersim bizimdir. Düşman bilinçli
olarak ormanların kesilip yok edil-
mesini teşvik ediyor. Kaçak kesim
yaparak zenginleşenleri affetmeyelim.
Onlara cezalarını keselim. Orman-
larımızı korumalıyız. Ağaç kesiminin
kuralları bellidir. Meclis olarak bunun
takipçisi olmalıyız.

- Yozlaşmaya Karşı Mücadele-
mizi Büyütmeliyiz!

Uyuşturucu köylerimize kadar
girmiş durumdadır. Buna asla izin
veremeyiz

Kumarla çocuklarımızın rızkının
yok edilmesine, yuvamızın yıkılma-
sına izin veremeyiz.

İçkiyle elde avuçta olanın çarçur
edilmesine, beynimizin uyuşturul-
masına izin veremeyiz.

Bar, pavyon gibi batakhanelere,
kumar oynatan, içki içirilen kahvelere
izin veremeyiz.

Fuhuşu yaymaya çalışıyorlar.
Buna engel olacak ve bunu yapanları
affetmeyeceğiz.

Düşmanın tüm bu yozlaştırma
çalışmalarına izin vermeyecek, bunları
yapanlara en ağır ceza ve yaptırımlar
uygulayacak ve affetmeyeceğiz. Mec-

lisler olarak yozlaştırmaya karşı
mücadele kararlı ve ısrarlı bir şekilde
sürdürülmelidir.

- Alternatif Eğitim, Spor, Müzik,
Üretim ve Beceri Merkezleri Oluş-
turmalıyız.

Çocuklarımız, kadınlarımız, genç-
lerimiz, ihtiyarlarımız için alternatif
kurumlar Halk Meclisleri bünyesinde
oluşturulmalıdır. Kapitalizmin spor-
dan müziğe, eğitimden üretime kadar
bireyci, bencil, yozlaşmış ve çıkarı
esas alan yaklaşımına karşı biz halk
için alternatif, insanımızın kişiliğini,
beynini geliştiren ve halka hizmet
eden merkezleri kurmalıyız.

- Ulusal Kimliğimizi, Dilimizi,
Kültürümüzü, Değerlerimizi Ya-
şatmalıyız!

Düşman bin bir araç ve yöntemle
her şeyi kullanarak, kimliğimizi,
kültürümüzü, değerlerimizi, inançla-
rımızı, dilimizi yok etmek, bize unut-
turmak, yozlaştırmak istiyor. Buna
izin vermemeliyiz. Bunun için kısa,
orta, uzun vadeli programlar oluştur-
malı ve kurumlar yaratmalıyız. Ço-
cuklarımızı, gençlerimizi eğitmeliyiz.

- İhbarcılar, Muhbirler, İşbir-
likçiler Açığa Çıkartılmalı, Affe-
dilmemelidir!

Meclisler olarak düşkünlüğün,
pisliğin dibi olan düşman işbirlikçi-
lerini ve muhbirlerini açığa çıkartıp
cezalandırmalı, yaptırımlar uygula-
malıyız.

Dünyanın en büyük şerefsizliği
olan işbirlikçilik ve ihbarcılığı mah-
kum etmeli, düşmanın bu konudaki
faaliyetlerini boşa çıkartmalı, insa-
nımızı bu konuda eğitmeliyiz.

- Okuma Yazma Seferberliği
Başlatmalı ve İnsanımıza Okuma
Alışkanlığı Kazandırmalıyız!

Yaşlılarımıza, kadınlarımıza, genç-
lerimize, okuma yazma bilmeyen
tüm insanlarımıza okuma yazma öğ-
retmeliyiz. Bunun dışında meclisler
olarak insanımıza okuma alışkanlığı
kazandırmalıyız. Bunun yol ve yön-
temlerini bulabiliriz. Okuma günleri
ve saatleri oluşturabilir, toplu oku-
malar örgütleyebiliriz.

12 Haziran
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- Kendi İç Sorunlarımızı Ken-
dimiz Çözmeliyiz!

Düzenin mahkemeleri ya da diğer
kurumları bizim hiçbir sorunumuzu
çözemez. Tersine onlar ki düşman-
dırlar; sorunlarımızı, kendi içimizdeki
çelişkileri daha da büyütmek ve ka-
lıcılaştırmak isterler. Biz köyümüzde,
mezramızda, mahallemizde, ilimizde,
yaşadığımız tüm sorunları konuşarak,
tartışarak, kararlar alarak halkın ka-
tılımıyla çözmeliyiz. Meclisler bu
konuda aldığı kararların takipçisi ol-
malıdır.

-Yaşadığımız Arazi Anlaşmaz-
lıklarını Çözmeliyiz!

Köyümüzde, mezramızda, yaşa-
nan arazi anlaşmazlıkları yıllara ya-
yılan kavgalara sebebiyet vermekte,
bu nedenle bir köy ya da yılların
komşulukları birbirine düşmektedirler.
Meclislerde bu tür sorunlar sürünce-
mede bırakılmadan kalıcı şekilde
çözümlenmelidir.

- Dedikodu, Yalan, İftira Ya-
saklanmalı ve Yapanlar Cezalan-
dırılmalıdır!

Özellikle bizi birbirimize düşüren,
halk içinde olumsuzluk yayan, moral
bozan, düşman faaliyetine güçlü ze-
minler yaratan, dedikodu, yalan, iftira
kesinlikle yasaklanmalıdır. Halk ola-
rak, dedikodu üreten, yalan yayan,
iftira edenleri cezalandırmalı, insa-
nımızı bu konuda eğitmeliyiz.

- En Yoksullarımıza, Darda
Olanlarımıza, Sakatlarımıza ve
Hastalarımıza Sahip Çıkmalıyız!
Halk Olarak Dayanışmayı Örgütle-
meliyiz!

Köyümüzde, mahallemizde, ili-
mizde, ilçemizde en yoksulları be-
lirleyip sahiplenmeli, dayanışmayı
örgütlemeliyiz. Sakatlarımıza, has-
talarımıza, elden ayaktan düşmüş in-
sanlarımıza el uzatmalı, her türlü
şefkat ve desteği göstermeliyiz.

- “Adalet İstiyoruz!”Komiteleri
Kurmalıyız!

Gözaltına alınan, işkence gören,
tutuklanan, tehdit edilen, baskı altına
alınan, faşizmin terörüne ve zorba-
lığına maruz kalan tüm insanlarımızla
dayanışmalı, onları sahiplenmeli, on-

ları faşizmin elinden almalı ve onlara
yapılanların hesabını soracak örgüt-
lenmeler oluşturmalıyız.

- “Halkın da Adaleti Var!” An-
layışıyla Halk Düşmanlarına Karşı
Devrimci Şiddeti Hayata Geçiren
Milis Örgütlenmelerini Yaratma-
lıyız!

Meclislerimiz faşizmin zoru, şid-
deti karşısında halkın adaletini, dev-
rimci şiddeti örgütlemelidir. Bu ya-
nıyla meclisler kendi milislerini oluş-
turmalıdır.

Tüm bunlar belli başlı sorunları-
mızdan bazılarıdır. İrili ufaklı yüzlerce
sorunumuzu meclislerimizle, mecl-
islerimize bağlı komitelerimizde ele
almalı, çözümler üretmeliyiz.

Meclislerimiz bağımsız, demo-
kratik, sosyalist Türkiye mücadelesini
büyütecek, kavgayı büyütecek prog-
ramları hayata geçirecektir.

Halk Meclislerinde birleşmek, ör-
gütlenmek ve güç olmak zorundayız.
Aksi halde dağ gibi olan sorunları-
mızın altında umutsuzca eziliriz.
Oysa örgütlenir, birlik olursak dağ
gibi olan sorunlar kum gibi çözülüp
dağılacaktır.

Halkımız!
Adalet için, özgürlük için, aşımız

için, geleceğimiz için, çocuklarımız
için, halk olarak mutlu olmamız için,
kurtuluşumuz için örgütlenmeliyiz.

Kurtuluşumuz devrimdedir.
Devrimci mücadeleyi büyütme-

liyiz.
Devrimci mücadeleyi meclislerde,

komitelerde örgütlenerek büyütece-
ğiz.

Devrimci mücadeleyi, savaşı ha-
yatın her alanında yayarak büyüte-
ceğiz.

Savaşmalıyız!
Kırda, şehirde gerilla savaşını

büyütmeliyiz!
Adalet için DHKC gerillalarına

katılın.
Hesap sormak için DHKC geril-

lalarına katılın.
Ulusal kurtuluşumuz için DHKC

gerillalarına katılın.
Demokrasi için DHKC gerillala-

rına katılın.
Onurumuz için DHKC gerillala-

rına katılın.
Yarınımız için, mutluluğumuz için

DHKC gerillalarına katılın.
Halkımız!
Bu kavga bizimdir.
Bu kavga yüzyıllardır çektiğimiz

acıların, yaşadığımız zulmün, dökülen
kanımızın hesabını sormak içindir.

Bu kavga çalınan emeğimizin,
gasp edilen alın terimizin hesabı için-
dir.

Bu kavga çocuklarımızın gözle-
rinin içinin gülmesi içindir.

Bu kavga bize yaşamı zehir eden
o soyguncu tayfasının, bize hayatı
zindan eden o çakallar sürüsünün
burnundan fitil fitil getirmek için-
dir.

Bu kavga o pis, yağlı göbekli
aşağılık burjuvaların, bizi insan yerine
koymayan o kendini beğenmiş hay-
dutların saltanatını yerle bir etmek
içindir.

Haydi Kavgaya!
Haydi Savaşa!
Kurtuluşumuz için savaşalım!
Namus için savaşalım!
Onur için savaşalım!
Şehitlerimiz için savaşalım!
Sosyalizm için savaşalım!
Savaşırsak kazanırız.
Savaşırsak halka adalet oluruz.
Savaşırsak düşmanı yeneriz.
Savaşırsak onuru, erdemi, na-

musu, değerlerimizi, hayallerimizi,
umutlarımızı büyütürüz.

Savaşırsak özlemlerimizi, acıla-
rımızı, yürek yangınımızı dindiririz.

Savaşırsak şehitlerimiz, katledi-
lenlerimiz mezarlarında huzurlu olur.

Savaşırsak emperyalizmi kova-
rız.

Savaşırsak faşizmi yıkarız.
Savaşırsak Bağımsız, Demokratik,

Sosyalist Türkiye’yi kurarız.
O halde biz DHKC Gerillaları

olarak diyoruz ki,

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
DHKC DERSİM
İBRAHİM ERDOĞAN KIR

GERİLLA BİRLİĞİ
KOMUTANLIĞI
29 Mayıs 2016
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Geçtiğimiz ay içerisinde Dersim’in
Mazgirt ilçesinin Alhan, Cefan, Ko-
nacık, Seyitler, Babil, Aktarla, Ko-
yunuşağı, Dayılar, İbimahmut, Der-
vişler, Akpınar, Geçitveren, Sarıkoç,
Yeldeğen, Güleç köy ve mahallele-
rinde sokağa çıkma yasağı ilan edil-
mişti. Bu kapsamda yapılan “ope-
rasyonlar” sonucunda ise Murat Tek-
göz ve Haydar Ağral isimli 2 TİKKO
gerillası katledildi. 

Yapılan katliam ve uygulanan
baskı ve şiddeti yeterli bulmayan
AKP faşizmi bu defa da Dersim’in
Merkez, Nazımiye ve Ovacık ilçe-
lerine bağlı 11 farklı bölgeyi, 26 Ma-
yıs-9 Haziran tarihleri arasında ‘özel
güvenlik bölgesi’ ilan etti.

Dersim’in Kazma Kürek Valisi
Osman, gerillanın halkla olan bağını
kesebilmek ve gerillaları katledebil-
mek için keyfi olarak sokağa çıkma
yasağı uyguluyor. 

Özel güvenlik bölgeleri, sokağa
çıkma yasakları vb. uygulamaları,
sözde halkın can güvenliğini sağlamak
için aldıklarını söylüyorlar. Ancak 16
Ağustos 2015’ten bu yana, birçok il
ve ilçede“özel güvenlik bölgesi” ilanı
ile yapılan operasyonlarda halkı çocuk,
kadın demeden evlerinin içinde katle-
diyorlar. 

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler
ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na göre,
güvenlik bölgeleri “askeri güvenlik
bölgesi” ve “özel güvenlik bölgesi”
olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Özel güvenlik bölgeleri, kamu ve
özel kuruluşlara ait stratejik değere
haiz her türlü yer ve tesislerin çevre-
sinde, Bakanlar Kurulu kararıyla ku-
rulabiliyor. Kurulabilmesi için önce-
likle Genelkurmay Başkanlığı, Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
veya İçişleri Bakanlığı’nın lüzum gös-
termesi ve Genelkurmay Başkanlı-
ğı’nın ‘uygundur’ görüşü vermesi ge-
rekiyor. Kararı valilikler alıyor. 

PKK’nin 2015 yılının Haziran
ayında “özyönetim” ilan etmesinin
ardından halkın güvenliğinin sağ-

lanması yalanı ile 150’nin üzerinde
ilçe özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Bazı yerlerin süresi doldu, bazılarının
süresi uzatıldı ve listeye yeni yerler
de eklenmeye devam etti. Halen
100’ün üstünde özel güvenlik bölgesi
bulunuyor.  

Son olarak önceki gün Batman’da
bazı yerler geçici askeri güvenlik
bölgesi, Şemdinli ve Çukurca’da ise
özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Son olarak da Dersim’de 11 yer ve
Amed’deki bazı yerler geçici askeri
güvenlik bölgesi ilan edildi. 

TİHV Dokümantasyon Merke-
zi’nin raporuna göre; 16 Ağustos
2015 - 20 Nisan 2016 tarihleri ara-
sında ilan edilen “özel güvenlik böl-
gesi” uygulamaları ve sokağa çıkma
yasaklarının bilançosu şöyle:

- 16 Ağustos 2015 ile 20 Nisan
2016 tarihleri arasında başta Di-
yarbakır (35 kez), Şırnak (10 kez) ve
Mardin (11 kez) olmak üzere Hakkâri
(5 kez), Muş (1 kez), Elazığ (1 kez)
ve Batman’daki (2 kez) toplam en
az 22 ilçede, resmi olarak tespit edi-
lebilen en az 65 süresiz ve gün boyu
sokağa çıkma yasağı uygulandı. 

- Yasaklardan en az 1 milyon 642
bin kişi etkilendi.

- İlçelerde taş üstünde taş bıra-
kılmadı, şehir merkezleri yerle bir
edildi. 

- En az 355 bin kişi yaşadıkları il
ve ilçeleri terk ederek zorunlu olarak
göç etti. 

- 20 bin 600 esnafın iş yeri yerle
bir edildi.

- 78’i çocuk, 69’u kadın ve 30’u
60 yaşın üzerinde olmak üzere en az
338 kişi katledildi.  Yaşanan bu kat-
liamlar içerisinde en az 76 kişi tedavi
edilmedikleri için hayatını kaybetti. 

- En az 200 kişinin ev sınırları/ka-
palı alanlar içerisinde; bu kişilerden
182’sinin açılan ateş ve tanklardan
atılan top mermileri ile katledildi. 

- Kendi evi içinde ya da kapalı
alanlarda katledilen 200 kişiden
147’si sadece Cizre ilçesinden…

- 18 kişinin ise sokağa çıkma ya-
sağı ve baskı ortamının yarattığı etki
ile yaşadıkları sağlık sorunları sonucu
hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 

Bu yaşananlara her gün bir yenisi
eklenmeye devam ediyor. AKP faşizmi
istediği yeri “özel güvenlik bölgesi”
ilan ederek JİTEM’cisinden IŞİD men-
subu katillere kadar özel katliam timleri
ile illeri, ilçeleri kuşatıyor ve orada
gerillaya, halka katliam uyguluyor. İş-
kence ediyor, toplu gözaltılar gerçek-
leştiriyor, halkın evini barkını, esnafın
dükkânını, sokakları, binaları yerle bir
ediyor. Sokağa çıkma yasakları ve tüm
bu uygulamalarda halkı korkutup sin-
direrek gerillanın halkla olan bağını
koparmaya çalışıyor. 

Şimdi Dersim’de de aynısını yap-
maya çalışıyor. Buna izin vermeye-
ceğiz.  Biz Cepheliyiz, hiçbir yerde
direnen insanımızı, halkımızı yalnız
bırakmayız, bırakmayacağız. 

Biz bu ülkede Maraşları, Çorum-
ları, Sivasları, Gazileri, Kürdistan’da
yüzlerce kişinin öldürüldüğü katli-
amları yaşadık. 19 Aralıkları yaşadık.
Cehennemi dünyada gördük, ateş
çemberlerinden geçtik, geçiyoruz.
Faşizmin tarihi katliamlar tarihidir.
Oligarşinin yönetememe krizi derin-
leştikçe saldırıları büyüyecektir. 

Bugün tüm Cephelilerin görevi sa-
vaşı halklaştırmak, halkı savaştırmaktır.
Bunun için gece gündüz demeden
halka çağrılarımızı ulaştırmalı, komi-
telerimizle, meclislerimizle halk ör-
gütlülüklerimizi büyütmeliyiz. Bulun-
duğumuz her şehirde, köyde, mahallede
tüm duvarları, dağı taşı sloganlarımızla
donatmalı, halkı gerillayı sahiplenmeye,
gerillaya katılmaya, Cephe saflarında
faşizme karşı savaşmaya çağırmalıyız. 

Gerillalarımıza, halka baskı ve
katliam uygulamak isteyenlere mis-
liyle karşılık vermeliyiz. Düşmanı
saldırdığına saldıracağına pişman et-
meliyiz.  Bunun yolu da halkın sa-
vaşını ve direnişleri büyütmekten
geçer. Her bir Cepheli, düşmanın
saldırılarına karşı halkın barikatını
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kurabilecek ideolojiye sahiptir. Gü-
cümüz Onur, Çayan ve yüzlerce şe-
hidimizdir. Gücümüz tarihsel haklı-
lığımız ve meşruluğumuzdur. Gücü-
müz halkımıza olan inancımız ve sı-
nırsız sevgimizdir. 

Dersim Halkı;
Gerilla halkın en yiğit, en onurlu

evladı, insanlığın en soylu damarıdır.
Düşman baskı ve şiddetle, özel gü-
venlik bölgeleri, sokağa çıkma ya-
sakları ile bu damarı kesmeye çalı-

şıyor. Buna izin vermeyelim. 
Gerillaya yönelik saldırı halka

saldırıdır. Operasyonları durdurmak,
gerillayı operasyon bölgesinden çı-
kartmak için göğsümüzü siper edelim.
Bizim için canından geçen savaşçı-
ların güvenliğini sağlayalım. 

Seyit Rıza’nın “Dersim’e sefer
olur zafer olmaz” sözünü bir kez
daha haykıralım düşmana. Devlet,
köylerimize, mahallelerimize, evle-
rimize istediği gibi girememeli. Key-

fince sokağa çıkma yasağı, özel gü-
venlik bölgesi vb. ilan edememeli,
en temel haklarımızı kolayca gasp
edememeli. 

Zalime baş kaldırmak, mazlumun
yanında olmak, adalet için savaşmak
dünyanın en meşru işidir. Gerillaya
sahip çıkmak, kendi evlatlarımıza,
hakkımıza, geleceğimize sahip çık-
maktır. Evlatlarımız, haklarımız, ge-
leceğimiz için gerillayı destekleyelim,
savaşa katılalım. 

DDersim Pulur’da (Ovacık)
Özel Güvenlik Bölgesi Halka Saldırıdır
“Halkın güvenliği” Yalanıyla Başlatılan

Tüm Yasaklar Derhal Kaldırılsın!
Dersim’in Ovacık ilçesindeki 9 bölge 10 gün süreyle

“özel güvenlik bölgesi” ilan edildi. Tunceli Valiliği’nin
yaptığı yazılı açıklamaya göre; "halkın can ve mal gü-
venliğinin korunması" için girilmesinde sakınca görülen
Ovacık ilçe sınırlarındaki 9 bölgenin, 1-9 Haziran tarih-
lerinde “özel güvenlik bölgesi” ilan edildiği belirtildi.
Bu karar doğrultusunda; İlçedeki Eroğlu,  Kızılören ve
Eğerci Mahalleleri ile Çambulakyayla, Mercan Dağları,
Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası ve Dülbektaşı
mevkisinde koordinatlarına girişler yasaklandı. 

Dersim Halk Cephesi 2 Haziran’da bir açıklama ya-
parak, Dersim’de “halkın güvenliği için” yalanlarıyla
yapılan keyfi yasaklamaların devam ettiğini, bu yasak-
lamaların halka zarar verdiğini ve buna karşı sessiz kal-
mayacaklarını ifade etti. 

Açıklamada: “İlkbahar aylarının başlangıcıyla halkın
gerilla ile olan bağını koparmak ve korku salmak amacıyla
son olarak Dersim’in Pulur (Ovacık) ilçesinde 9 bölge
daha “özel güvenlik bölgesi”  gerekçesiyle halka yasak-
landı.

Dersim tarihi boyunca birçok soykırım operasyonlarına,
köy boşaltmalara, olağanüstü hal uygulamalarına maruz
bırakılmış ve ambargolar ile sindirilmeye çalışılmıştır.
Şimdi de sözde “halkın güvenliği” yalanıyla ilçedeki
Eroğlu, Mercan Dağları, Çambulak, Kızılören, Eğerci,
Kıran Deresi, Kınıkantepe, Golan Yaylası ve Dülbektaşı
bölgeleri 1-9 Haziran tarihleri arasında yasaklandı. 1994
yılında köyleri yakılıp boşaltılan köylüler son yıllarda
tekrar köylerine yaylacılık şeklinde hayvancılık yaparak
evlerine ekmek götürmeye çalışırken tekrar bu yaylaları
halk yararına diye yasaklamayı kabul etmiyoruz.

Çünkü biliyoruz ki tıpkı yapılmak istenen HES’lerde,
madencilik faaliyetlerinde, orman yakmalarla yapılmak
istenen bölgenin insansızlaştırılması ise bu seferde bu
yasaklamalarla bölge insansızlaştırılmak isteniyor. Öyle
daha rahat yakıp yıkacak, insanları daha rahat katledecekler
biliyoruz. İzin vermeyeceğiz.  İnsanlarımızın ekmeğini
elinden alıp onları ekonomik olarak çökertip, ajan-

işbirlikçi ağınıza katmak istiyorsunuz. Başaramayacaksınız!
Dersim Valisi kazma kürek meraklısı Osman, hala öğre-
nemedin mi bu halk sizin yalanlarınızla baş edemedi
belki ama önünüzde diz çökmedi, çökmeyecek de. Bu
sizin derdiniz biliyoruz. Ne bölgelerimizi ne de dağların
şahanlarını sahipsiz bırakamayacaksınız” denildi. 

Dersim Liseli Dev – Genç,“AKP’nin gücü, halkın
silahlanmış hali olan Halk Kurtuluş Savaşçılarına ve
dağların şahanı gerillaya yetmiyor.  Bunun için bir
sokağa çıkma yasağının süresi bitmeden yeni bir sokağa
çıkma yasağı ilan ediyor. Çaresizlik içerisinde, Dersim
halkının umurunda bile olmayan sokağa çıkma yasaklarını
arka arkaya açıklıyorlar.

26 Mayıs tarihinde kazma kürek Osman’ın yaptığı
açıklamada Dersim Merkez, Ovacık ve Nazimiye ilçele-
rinde alınan sokağa çıkma yasaklarına 9 Haziran’a kadar
devam edileceği söylendi.  1 Haziran günü ise tekrardan
Ovacık ilçesinin 9 ayrı bölgesinde sokağa çıkma yasağı
olduğu açıklandı.

AKP iktidarının Dersim’de hiç bir hükmü yok. Ne
söylediği söze itibar eden, ne tehditlerine sokağa çıkma
yasaklarına aldıran var. Bu durum Dersim halkının gayri
meşru olan AKP iktidarına olan öfkesinin sonucudur.
Sözünü dinletebilmek uğruna dağları taşları yakıp yıkma
emri veren AKP,  Dersim’de sokağa çıkma yasakları ile
istediğini elde edemeyince başka bir yola başvurdu.
Dersim’in ilçesi olan Mazgirt’te 3 bin kişilik ‘mülteci
kampı’ yapma kararını aldı. Kendince Dersim topraklarında
hakimiyet kurabilme umuduyla himayesi altına aldığı
Suriye’liler ile Dersim halkının kültürünü ve direnişini
kırabileceğini umuyor. Bu çaba AKP’nin Post’u kurtarma
çabasıdır. Müsaade etmeyeceğiz.  AKP’nin sonu tarihin
çöplüğüdür, Dersim halkıyla beraber onu hak ettiği yere
gömeceğiz.

Halkımız!
Dersim’deki sokağa çıkma yasakları ile AKP, ekmek

ve adalet için savaşan gerillalar ile halk arasındaki bağı
koparmak istiyor. Sokağa çıkma yasaklarını tanımayalım.
Adalet İçin Savaşan Cephe Gerillalarına Katıl! Şehirde
Kırda Umut Gerillada!” sözlerine yer verdi
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Biz Diyoruz ki;�
� Biz diyoruz ki; patron sendikacılığı işçilerin hak alma mücadelesini

sahiplenmekten uzaktır, sınıf ve kitle sendikacılığı bakış açısıyla hareket
eden emekçilere ise her türlü baskı ve şiddeti uygulamaktadır.

� Biz diyoruz ki; patron sendikacılığı “sivil toplumcu”, “çağdaş
sendikacılık” anlayışıyla hareket eder, emekçilerin taleplerini karşılayamaz,
üyelerini işten atar, linç eder hatta polis saldırısına maruz bırakır.

� Biz diyoruz ki; sınıflı toplumlarda her örgütlenme doğrudan ya
da dolaylı olarak bir sınıfa hizmet eder. Patron sendikacılığı düzen
içine hapsolmuştur, mücadeleyi tercih etmek yerine düzen içileşmiştir.

� Biz diyoruz ki; parton sendikacılığı işçilerden kendilerini
soyutlamış, işçileri kendileri için sadece birer gelir getiren, aidat ödeyen,
kafa sayısı olarak görmüş, yozlaşmıştır. Çünkü işçisini işten atan ve
direnen işçiye, devrimcilere karşı linç saldırısı düzenleyenler artık
sendikacı değil, halk düşmanıdır. Ve yok olmaya mahkumdur. 

� Biz diyoruz ki; patron sendikacılığına karşı süren mücadelelerin
her biri kendi içinde özgünlükler taşıyarak işçi sınıfına çok büyük
dersler kazandırmıştır. İşçilerin örgütü olarak bilinen sendikaların yö-
netimlerine çöreklenmiş bu sınıfına ihanet eden patron sendikacılarına
karşı direnişle cevap vermek bir zorunluluktur.

� Biz diyoruz ki; işçilerin başına, “sol”, “devrimci” söylemlerle
musallat olmuş bu patron sendikacılığına son vermeden sendikalar işçi
sınıfının lehine değil, aleyhine faaliyet yürüteceklerdir. İşçilerin pasif-
leştirilmesinde, hareketsiz kalmasında en büyük pay patron sendikacı-
larınındır. Patron sendikacılığına karşı da direnişleri büyüteceğiz. Patron
sendikacılığına izin vermeyeceğiz.

� Biz diyoruz ki; devrimciler grevlerde, direnişlerde, çatışmalarda
işçilerle yan yana, onların önünde hesap soran hak arayandır. Hangi
sıfata sahip olurlarsa olsunlar patron sendikacılığına karşı cepheden
ideolojik mücadele, siyasal teşhir şarttır. 

PATRON SENDİKACILIĞINA 
KARŞI DİRENİYORUZ



1990’lı yıllardan bu yana önce
Ortaköy Halk Sahnesi, sonra Ayşe
Gülen Halk Sahnesi, 2006 yılından
sonra, önce İdil Tiyatro Atölyesi
olarak, bugün ise İdil Halk Tiyatrosu
olarak halk için sanatçılık, halk için
tiyatro için emek veriyoruz. Ayşe
Gülen, Ayşe Nil ve dünyanın ilk ka-
dın ölüm orucu şehidi olan Ayçe
İdil Erkmen’in  bıraktığı devrimci
ve halk için tiyatro mirasını onlara
leke sürdürmeden yürütmenin gayreti
içindeyiz.

“ Şeyh Bedreddin’den Berkin’e
Hakikat Savaşı Sürüyor” adlı
oyunumuzda asıl olarak onlara
verdiğimiz bir sözdü. Onlar
gibi halkın içinde olarak, halk
için üreterek büyük oyunlar
yapmak, sokak oyunları oy-
namak en büyük hayalimizdi.
Zaman içinde bu hayallerimizi
teker teker yerine getirdik.
Politik gecelerde hazırladı-
ğımız oyunlarımızla, sokak-
larda, festivallerde sergile-
diğimiz oyunlarla halk için
tiyatro geleneğini hem ya-
şatmak hem de daha ilerilere
taşımayı hedefledik. En so-
nunda da büyük bir oyunla halkı-
mızın karşısına çıkmayı hedefledik
ve bunu da başardık.

“Şeyh Bedreddin’den Berkin’e
Hakikat Savaşı Sürüyor” oyunumu-
zun  metni hapisanelerde yazılmaya
başlandı. Tecrit koşulları altında kay-
nak araştırması yaptı öncelikle ar-
kadaşlarımız; tabi ki Özgür Tutsak-
larımız için kolay bir süreç değildi.
En başından beri oyunumuzda emeği
ve destekleri çok büyüktür o nedenle
Özgür Tutsaklarımızın. Bütün hapi-
sanelerden gelen metinler, dışarıda
oluşturduğumuz metin grubu tara-

fından tek tek incelendi. Farklı ha-
pishanelerden gelen yazıları metin
grubundaki arkadaşlarımız büyük
bir titizlikle ele alarak birleştirdiler.
Daha sonra oyuncu kadrosunu oluş-
turmak için hummalı bir çalışma
yürütüldü. Biliyorduk ki faşizm ko-
şulları altında sanat yapmak kolay
değildi. Gerek sosyal medyada gerek
mahallelerde yaptığımız duyuru ve
çalışmalarla oyunumuz için oyuncu
kadrosu arayışı içerisinde olduğu-
muzu söyledik ve bize destek olma-
larının önemini ve gerekliliğini be-
lirten uzun uzun toplantı ve konuş-

malarımız oldu her yerde. 

Oyunu danslarla renklendirmeyi
düşünüyorduk. O nedenle dansçı ar-
kadaşlardan oluşan bir kadroya daha
ihtiyacımız oldu. İdil Kültür Merkezi
Halk Oyunları Ekibi’nde yer alan
arkadaşlarımız bu ekibe dahil olarak
bu ihtiyacı ortadan kaldırdılar. Gerek
oyuncu, gerek dansçı arkadaşları-
mızın hepsini aynı oluşuma katmaya
çalıştık, biz de biliyorduk ki herkes
dans edebilir ve herkes iki perdelik
tiyatro oyununun oyuncusu olabilirdi. 

Oyunun metni ve oyuncu kadro-

muz tamamlandıktan sonra sistemli
olarak oyunculuk ve dans çalışma-
larını beraber yürütmeye başladık.
Çalışma almak için son sistem do-
nanımlı salonlarımız hiçbir zaman
olmadı. Dediğimiz gibi mevcut ko-
şullarımız bizi hiçbir zaman “mü-
kemmeliyetçi” bir anlayış içerisine
sokamazdı, idealist bir bakış açımız
olamazdı hiçbir zaman. Koşullarımız
içerisinde en iyisini yapmayı amaç
edindik ve sanatta disiplin anlayışı,
oyuncu arkadaşlarımızla bu süreçte
sürekli konuşup değerlendirdiğimiz
konularımızın başında geldi.

Oyunumuzun reji (oyunu
yönetme, sahneye
koyma) çalışmaları de-
vam ederken müzikle
ilgili toplantılarımıza
yöneldik. Ekip arka-
daşlarımızın fikirlerini
aldık öncelikle. Biz halk
tiyatrosu yapıyorduk;
müziği, rejisi, kostüm-
dekoru vs. oyunun her
aşaması ortak emeğimiz-
le oluşacaktı. Oyun ve
danslarımızın müziği için
sanatçı arkadaşımız, mü-
zisyen dostumuz Barış
Güney bizden desteğini

esirgemedi, şarkılarımızın seslen-
dirmelerini Grup Yorum yaptı ve
akabinde müzikli çalışmalarımız baş-
ladı. Özellikle dans çalışmalarımız
için bu bizim için büyük bir ihti-
yaçtı.

Daha sonra oyunun kostüm ça-
lışmaları başladı ki bu en uzun ve
sancılı geçen süreçti bizler için. Dö-
nem tiyatrosu yapıyorduk o nedenle
sürece sadık kalıp dönemsel kostüm
kullanacaktık ve doğallığında dö-
nemle ilgili bir çalışma başlamış

İdil Hak Tiyatrosu Oyuncuları 
“Bedreddin’den Berkin’e” Oyununu Anlatıyor:

“Kapitalizme Her Alanda Karşı Çıkmanın ve“Kapitalizme Her Alanda Karşı Çıkmanın ve
Yeni Olanı, Yeni Kültürü Yaratmanın YoluYeni Olanı, Yeni Kültürü Yaratmanın Yolu
Direnmekten Geçiyorsa, Sanatta da BunuDirenmekten Geçiyorsa, Sanatta da Bunu

Başarmak Zorundayız”Başarmak Zorundayız”
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oldu. 1400’lü yıllar... Halk, padişah,
dervişler nasıl giyiniyordu ?.. Halkla
ilgili bilgi edinebiliyorduk ama gerek
Şeyh Bedreddin gerek Börklüce ve
Torlak’la ilgili neredeyse yok dene-
bilecek sınırlı bilgiye, görsel mater-
yale sahiptik. Bedreddin’le ilgili ya-
zılmış tüm kaynak kitaplar, hazır-
lanmış tezler, görüştüğümüz sanat
tarihi uzmanı arkadaşlar bize yol
gösterdiler ama dediğimiz gibi Bed-
reddin’le ilgili elle tutulur fazla bir
materyal bulmak hala çok zor. Kos-
tüm ve dekor çalışmalarımız oyunun
sergileneceği son haftaya kadar de-
vam etti. 

Kalan eksiklerimizi yine ekipçe
gece gündüz çalışarak tamamladık.
Anadolu yakasından gelen arkadaş-
larımız vardı, gecenin bir yarısı evine
dönüp çoğu zaman uyumadan me-
saiye başlamak zorunda kalan arka-
daşlarımız... Annelerimiz vardı eki-
bimizde, okula giden çocuğunu ça-
lışmaların yoğunluğundan dolayı
komşusuna bırakıp gelen.

Reji konusundaki eksikliklerimi-
zin tamamlanması için ne vakit dara
düşsek yanımızda bulduğumuz Ti-
yatro Simurg’un sevgili yönetmeni,
dostumuz Mehmet Esatoğlu’na ye-
niden başvurduk. Her zamanki mü-
tevazılığı ile yine yanımızda oldu
ve oyunumuzun birçok sahnesine
reji kattı, oyunculuk çalışması yap-
tırdı, önerileriyle oyunumuzu can-
landırdı. Kendisine emekleri için
çok teşekkür ediyor İdil Halk Tiyat-
rosu... 

Bütün ekip arkadaşlarımızın bü-
yük emekleri ile gerçekleşti oyunu-
muz çünkü önceliğimiz oyunumuzdu,
“halk tiyatrosu”ydu. Daha sonra oyu-
numuzun tanıtım çalışmaları başladı,
provalardan çıkışlarda mahalleleri-
mize afiş yapmaya gittik hep beraber.
Afiş ve davetiyelerimizin nasıl ola-
cağına, nasıl tasarlayacağımıza da
beraber karar vermiştik. Her afiş ça-
lışmamız halkımızın yoğun ilgisi ile
karşılanıyordu, uzun süredir bekli-
yordu halkımız oyunu. Onların “Ne
zaman oynayacaksınız?” ile başlayan
soruları ve heyecanlı bekleyişleri
bizim  de heyecanımızı yüze katlı-

yordu. Oyunun sahneleneceği yeri
ve tarihi söylerken biz, “Başka yerde
oynayacak mısınız, bizim mahallede
de oynayacak mısınız, şehir dışına
gidecek mi?” gibi soruları da yeni
hedeflerimizi ortaya koyuyordu. 

Oyun günü gelip çatmıştı artık.
İlk oyunumuzu Berkin’in mahalle-
sinde, halkımızın arasında oynama-
lıydık elbette. Okmeydanı’nda bir
gün öncesinden alan çalışması baş-
lamıştı bile. Sabaha kadar mahalle-
mizin, ablalarımızın, abilerimizin
desteği ile parkımızı temizledik.
Sibel Yalçın Parkı’nda yer alan amfi
tiyatrodaki sahneye demir doğrama-
larla kulis oluşturduk. Dışarıdan ge-
len, işimizde tek profesyonel ekip
ses sistemini kuran arkadaşlarımızdı.
Ses sisteminin etrafında mahalle ço-
cuklarının top oynadıklarını gördükçe
tabiri caizse yürekleri ağızlarına ge-
liyordu, “bu şekilde olmaz” diyorlardı
bize; biz de “olur olur merak etme-
yin” diyorduk. Evet asıl mahallemizin
çocuklarının  hakkıydı parklarında
tiyatro oyunu izlemek,  bu Berkin
abilerinin de hedefi değil miydi ve
Berkin abileri onların kömür karası
gözlerinde uyanmıyor muydu her
sabah? Keşke her mahallede çocuk
seslerine karışsa telaşımız diyorduk
birbirimize. Hemen arkamızdaki bi-
nanın balkonundaki teyzemiz, “Bu-
gün halıları çırpmayayım, camları
silecektim silmeyeyim madem. Oyu-
nu izlerim varsın sonraya kalsın te-
mizlik” diyordu. Evet halkımız da
hazırdı oyunumuzu izlemek için.
Parkı dolduran diğer misafirlerimizle
oyun saatini bekliyorduk artık. 

Barkovizyon gösterisi ile başla-
yacaktı ön oyun, o nedenle açık
alanda, havanın yeterli düzeyde ka-
rarmasını beklemek durumundaydık.
Hava karardıkça kulislerdeki heyecan
da büyüyordu, anlamsız oradan oraya
dolaşan arkadaşlarımız vardı içimizde
“Bana bakmayın heyecandan n’ap-
tığımı bilmiyorum” diyordu, sesi tit-
reyerek... 

Ve hapishanelerde yazılma süre-
cini de hesaba katarsak, hazırlık aşa-
ması bir buçuk yıl süren oyunumuz,
“ Şeyh Bedreddin’den Berkin’e Ha-

kikat Savaşı Sürüyor” başlıyordu.
Her sahne kulise dolup taşan alkış-
larla bitiyordu. Kuliste yardımcı ar-
kadaşlarımızın emeğiyle akışımız
sorunsuz bir şekilde hızla ilerliyordu.
Oyuna geç saatte başladığımız için
izleyicilerimizin evine geç saatte
dönmelerine içimiz razı olamazdı,
bu nedenle oyuna ara vermeyeceği-
mizi belirttik; bunun bizim için ilk
oyunumuz olduğunu da düşünürsek
omuzlarımıza bir yük daha almamızı
gerektiriyordu ama halkımızdan al-
dığımız güçle onun da üstesinden
gelmeyi başardık.

Ortaköy Halk Sahnesi’nden Ayşe
Gülen Halk Sahnesi’ne; İdil Tiyatro
Atölyesi’nden İdil Halk Tiyatrosu’na
uzanan tarihimizde yeni bir adım
daha atılmış oldu “Bedreddin’den
Berkin’e, Hakikat Savaşı Sürüyor”
ile halktan yana sanatçılıkta... Bunun
onurunu yaşıyor tüm İdil Halk Ti-
yatrosu oyuncuları. Tabi büyük ai-
lemiz de... Nasıl sinemada, müzikte,
fotoğrafta, sanat dergiciliğinde sos-
yalist alternatifleri üretiyor, halk için
sanatın en güzel örneklerini sergili-
yorsak tiyatroda da bunu başarmak
zorundayız. Çünkü kapitalizme her
alanda karşı çıkmanın ve yeni olanı,
yeni kültürü yaratmanın yolu diren-
mekten geçiyorsa, sanatta da bunu
başarmak zorundayız. 

Oyunumuz bunu başarma sava-
şında bir kilometre taşı oldu bizim
için. Artık yola yeni taşlar döşemek
gerek. Her taşta daha da büyümek,
geleceği düşlerimizde değil elle tu-
tulur, gözle görülür şekilde sergile-
mek gerek! Bu gücümüz var!  Bu
güç Ayşe Gülen’lerden İdil’lere, Ayşe
Nil’lere ve oradan da bize taşındı,
bizden de yeni nesillere taşınacak!
Yeni oyunlar yazacağız, yeni ve çok
büyük oyunlar.. Anadolu olacak
oyunlarımızda, halk olacak ve halkın
önderleri.. Tarihimiz olacak en şanlı
direnişlerle... Aç çocuklar olacak ve
onları aç bırakanlara olan öfkemiz,
kinimiz... Yoksulun ahı olacak, zalimi
yerden yere vuran. Büyük insanlık
olacak yani ve büyük insanlığın kül-
türü.. Ve oyunlarımızda elbette dev-
rim ve sosyalizm olacak!

12 Haziran
2016
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İngiltere devleti, AKP fa-
şizmi ile yaptığı anlaşma so-
nucunda 6 Nisan’dan bu yana
Cephelilere saldırıyor. Ör-
gütlenmelerimize, düşünce-
lerimize saldırıyor. 

Kültürümüzü yaşatmamı-
za, inançlarımızı korumamıza
saldırıyor. 

Emperyalizmin göbeğinde
devrimci değerlerimiz ve dü-
şüncelerimizle yaşama tarzı-
mıza  saldırıyor. 

Direniyoruz. 
Derneklerimizde örgütlen-

mek; halk toplantılarımızda
kendi sorunlarımızı tartışmak
ve çözüm aramak, düşünce
ve inançlarımızı hayata ge-
çirmek için direniyoruz. Dü-
şüncelerimizi, dergilerimizle,
yayınlarımızla yaymaya de-
vam ediyoruz. 

Emperyalist İngiltere di-
renme hakkımıza da saldırı-
yor bu kez...

ÇÜNKÜ;
-Derneklerimiz yoksa ça-

dırlarımız var diyoruz... İn-
giliz emperyalizmi çadırımıza
da saldırıp insanlarımızı göz-
altına alıyor. Biz yine çadı-
rımızla, yayınlarımızla, top-
lantılarımızla, yürüyüşleri-
mizle direnmeye devam ede-
ceğiz.

-Direnme hakkımızı ko-

ruyoruz. Bunun için oradayız,
oradan ayrılmıyoruz.

-Bazen direniş tek bir der-
giyi halka ulaştırmak olur...
Bazen bir gösteriyi örgütle-
mek... Bazen de sadece tek
bir slogan olur. 

-Nerede olursak olalım di-
renme hakkımızı koruyoruz

İster Gazi Mahallesi’nde
isterse emperyalizmin gö-
beğinde bir şehirde isterse
de tecrit ve sansürle kuşa-
tılmış tutsakların boğulma-
ya çalışılan sesinde... Di-
renme hakkımızı korumak
esastır.

-Çünkü direnme hakkımız
düşüncelerimizi ve kimliği-
mizi korumaktır. Düşünceleri
ve kimliği olmayan insan ya-
şayan bir ölüdür.

-Dünya var olduğundan
bu yana hiçbir kral, hiçbir
bey ya da hiçbir diktatör halk-
ların direnme hakkını yok
edememiştir. Direnişler ve
direnenleri yok edememiştir. 

-Direnme hakkını yok et-
meye çalışan bir iktidar ya
faşisttir yada faşizmin işbir-
likçisidir.

İngiliz emperyalizmi bu-

gün faşist AKP iktidarıyla
işbirliği yapıyor.

-İngiltere hiç kimseye “de-
mokrasi, insan hakları, hu-
kuk” dersi veremez. Direnme
hakkımıza saldırırken diğer
yandan hak ve özgürlük sa-
vunucusu olunamaz. Diren-
me hakkı tüm hakların ana-
sıdır. Tüm hakları yaratan
direnme hakkıdır.

-Baskı varsa direniş de
vardır.

Tarihin ve hayatın değiş-
mez yasası budur.

Direneceğiz!

-Zulmün olduğu her yerde
meşru direnme hakkını kul-
lanma hakkı da doğar.

-Bu savaşı mutlaka ka-
zanacağız!

Çünkü haklıyız!

-Direnme hakkı için mü-
cadele etmek bu savaşı ba-
şından kazanmaktır!

-Direnme hakkımızı sa-
vunma onuru bizimdir!

Emperyalistler gerici ve
haksızdır! Biz ise haklıyız.

-Çadır, direnişimizdir.
Direnişi savunmak da hak-

kımızdır.
Direnişimizi savunacağız!

ÇADIR DİRENİŞİMİZDİR!
DİRENİŞİ SAVUNMAK DA HAKKIMIZDIR!

DİRENİŞİMİZİ SAVUNACAĞIZ!



Halkımız; 

Gücünü emperyalizmden alan,
baskı ve yasaklarla, katliamlarla ayak-
ta kalmaya çalışan AKP iktidarı, son
zamanlarda mahallerimizde polis te-
rörünü giderek arttırıyor. 

Bu çok güçlü olduklarından değil,
aksine güçsüz ve haksız oldukların-
dandır. Zırhlı araçlarıyla mahalle gi-
riş-çıkışlarını tutmaları, parkları mey-
danları hatta okulları karakola çe-
virmeleri, konvoy şeklinde mahal-
lelerimizde geçiş yapmaları güçsüz-
lüklerinin ve acizliklerinin göster-
gesidir. 

Top oynayan çocuklardan dahi
şüphe duyup, korkuyla “Gidin başka
yerde oynayın” diyen katil polisler,
faşist AKP iktidarının içinde bulun-
duğu durumu gösteriyor. 

Halkımız; 

AKP korkuyor, halktan korkuyor.
Halkın bir araya gelmesinden, öfke-
sinden, örgütlü bir güce dönüşme-
sinden korkuyor. Bunun için yasak-

lıyor, saldırıyor, şov yapıyor. Biliyor
suçlarını, ikiyüzlülüklerini biliyor.
IŞİD’e nasıl destek verdiler, sınırla-
rımızı nasıl kevgire çevirdiler, biliyor
AKP. 

Reyhanlı’da, Suruç’ta, Ankara’da,
Sultanahmet’te, Taksim’de patlayan
bombaların, yaşamını yitiren insan-
ların sorulacak bir hesabı var. Bunu
biliyor AKP. Kürdistan’da taş üstünde
taş koymadılar. Yaktılar, yıktılar, kat-
lettiler. Bunlara duyulan bir öfke var.
Bu öfkenin patlamasından korkuyor
AKP. Bu yüzden halkı evinden çı-
kamaz hale getirmeye çalışıyor. 

Kimse evinden çıkmasın diye
zırhlı araçların içinden mehter marşı
çalarak, sirenlerle konvoy şeklinde
geçiyor caddelerimizden. Kimse evin-
den çıkmasın diye en demokratik
haklarımıza saldırıyor. Basın açık-
laması yaptırmıyor, saldırıyor, boş
sokakları gaza boğuyor. 

Evinden çıkmadığı halde Pınar
Gemsiz’i kendi balkonunda katlediyor

katiller. Korkuyla havaya ateş ederken
vurdular Pınar Gemsiz’i. 

Korkunun ecele faydası yok! Katil
AKP’nin eceli biz olacağız; emekçi
mahallelerin insanları. Haklarımıza,
mahallelerimize sahip çıkmalıyız.
Polis terörüne sessiz kalmayalım. 

Bugün evinde Pınar Gemsiz’i kat-
leden AKP faşizmi, yarın başka in-
sanlarımızı, çocuklarımızı katlede-
cektir... Sessiz kalmak; seyirci olmak
gelin bizi katledin demektir. SESSİZ
KALMAYALIM! 

Gücünü emperyalizmden alan
AKP’ye karşı halkın gücünü göste-
relim. Onurlu tarihimizden öğrenelim,
faşist AKP polisini mahallemizde
gezdirmeyelim. 

Evlerimizi gaza boğan, Alevi hal-
kın ibadethanelerine saldıran, eylemci
olsun veya olmasın tüm halkı hedef
alarak saldıran faşist polisleri ma-
hallemizden kovalım! 

GAZİ HALK CEPHESİ 

Gazi Halk Meclisi:

OLİGARŞİNİN KRİZİ DERİNLEŞTİKÇE
AKP’NİN HALKA KARŞI 

FAŞİST SALDIRILARI ARTIYOR! 
Saldırılara Boyun Eğmeyeceğiz!

*Reyhanlı’da, Suruç’ta, Ankara’da, Sultanahmet’te, Taksim’de
patlayan bombaların, yaşamını yitiren insanların sorulacak bir
hesabı var. Bunu biliyor AKP, Kürdistan’da taş üstünde taş
koymadılar. Yaktılar, yıktılar, katlettiler. Bunlara duyulan bir öfke
var. Bu öfkenin patlamasından korkuyor AKP.

*Korkunun ecele faydası yok! Katil AKP’nin eceli biz olacağız;
emekçi mahallelerin insanları. Haklarımıza, mahallelerimize sahip
çıkmalıyız. Polis terörüne sessiz kalmayalım.

*Evlerimizi gaza boğan, Alevi halkın ibadethanelerine saldıran,
eylemci olsun veya olmasın tüm halkı hedef alarak saldıran faşist
polisleri mahallemizden kovalım! 12 Haziran

2016
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Ülkemiz tarihi ‘Faili Devlet’ kat-
liamlarla ve mahkemeler tarafından
aklanmış haksızlıklarla dolu. Ada-
letsizlik devletin fıtratında var! 

Adaletsizliklere sessiz kalmak ta-
raf olmaktır, sessiz kalmak onayla-
maktır. Bizler bu fıtrata karşı yıllardır
süren mücadelemizi ‘Bir Ceza İsti-
yoruz’ sloganıyla bir kez daha dil-
lendiriyoruz ve Ankara’ya yürüyoruz. 

Yüzü oldu Berkin, Hasan Ferit,
Günay, Dilek ve Yılmaz yaşanan
adaletsizliklerin.

Berkin,
14 yaşında polisin attığı gaz fişe-

ğiyle vuruldu, 16 kilo ile toprağa
verildi. 269 gün boyunca yoğun ba-
kımda ölüme direnirken O, devlet
suçunu örtmek için meydanlarda yu-
halattı Berkin’i ve annesini. Talimatı
O vermişti ve elbette aklayacaktı
katliamını. 1000 günü geçti Berkin
vurulalı, dosyadaki görüntülerin çö-
zümlenmesi için aylarca dilekçe ver-
mek zorunda kaldık. Katilinin resmi
cismi ortada, isminin tespit edilmesi
için gereken her bilgi var dosyada.
Peki, Berkin’in katili nerede?

Hasan Ferit Gedik, 
21 yaşında bir genç. Yoksul ma-

hallelerde gittikçe artan uyuşturucu
sorunlarına dikkat çekmek isteyen
bir genç. Uyuşturucu aleyhine yapılan
bir yürüyüşte polisin aylardır dinlediği
uyuşturucu çetesi tarafından katledildi.
Tüm konuşmalarını dinledi polis çe-
tenin ve bekledi cinayet işlemesini.
Mahkeme, halka kapalı kapılar ar-
dında her celse bir bir tahliye etti
çeteci katilleri!

Günay Özarslan,
8 kurşunla katledildi Günay;  vü-

cudunda on beş kurşun deliği. Başka
bir kimseyi ararken misafir kaldığı

evi basan polis tarafından. ‘öldürül-
meseydi de teslim olmazdı zaten’
diye Takipsizlik Kararı verdi Savcı.

Dilek Doğan,
Küçükarmutlu’ nun kara gözlü

kara saçlı kızı, tatlı uykusundan uyan-
dırılıp katledildi bir şafak vakti. İzin
günüydü Dilek’in ve evi temizlemişti,
‘galoş giyin’ dedi polislere ve böğrüne
saplanıverdi onu hayattan koparan
kurşun. ‘Abisi abisi’ dedi katil polis,
‘ben vurmadım abisi vurdu’ tam bu
yalana inanılacakken video çekim
görüntüleri her şeyi aydınlattı. Dilek
özel harekat polisi Yüksel Moğultay
tarafından, sadece itaat ettirmek göz-
dağı vermek için öldürüldü. Bahane
yine aynıydı birini arıyordu polis ve
evde ‘arama’ yapacaktı… Polisin
arama gerekçesi yaptığı kişinin, Di-
lek’in evinde olmadığı anlaşıldığı
halde evde durmaya devam eden ve
Dilek’i vuran katil polis duruşmalara
katılmadığı halde tutuklanmadı, mah-
keme yine halka kapattı kapılarını.
Peki, ceza alacak mı? 

Yılmaz Öztürk,
Armutlu’da ‘karakola bomba attı’

yalanıyla sokak ortasından sırtından
vurularak katledilen işçi Yılmaz Öz-
türk’ ü katledenlerin davası açılacak,
katili tutuklanacak mı peki?   

Mahkemelerden doğru bir karar
çıksın diye onlarca dilekçe verdik,
basın açıklamaları düzenledik.  Her
seferinde adalet talebimizi susturmak
istediler. Dilekçelerimiz reddedildi,
basın açıklamalarımıza saldırıldı. 

Halkın adalet arama yolları çoktur.
Tarih boyunca ezilenler seslerini du-
yurmak için çeşitli yollar buldular.
Yeri geldi kefenlerini giyip yollara
düştüler yeri geldi bedenlerini açlığa
yatırdılar. Adaletten daha doyurucu

ekmek yoktur diye ekmeksiz, aşsız
kaldılar. Bizler de halkımızdan alı-
yoruz direniş yollarımızı. 

Biz de Berkin’in vurulduğu yerde
açlık grevi çadırı kurduk. Açlığa yat-
tık. Çadırımıza saldırdılar, yıktılar,
biber gazları attılar. 

İmza masaları açtık şehrin işlek
noktalarında, halkımıza adaletsizliğin
nedenlerini anlattık, taleplerimizi
açıkladık.

Şimdi il il adımlayarak yolları,
Adalet Bakanlığı’na götürüyoruz top-
ladığımız imzaları. Adımımızın değ-
diği her yerde anlatacağız halkımıza.
Evlatlarımızın, kardeşlerimizin, hal-
kımızın yaşadığı adalet açlığını. An-
latacağız, Adalet Saraylarının kori-
dorlarında bulamadığımız adaleti.
“Bir rejim, halkın adalete inanmaz
bir hale geldiği noktaya gelince o
rejim mahkûm olmuştur” demiş Mon-
tesquieu. Bir bir anlatacağız halkımıza
bu iktidarın suçlarını. 

10 Haziran günü saat: 15.00’da
Günay’ ın katlini meşru kılan, hukuk
katliamlarından birinin daha yaşandığı
Bakırköy Adliyesi önünde yapaca-
ğımız basın açıklamasından sonra,
mahalle mahalle yürüyüp müvekkil-
lerimizin katledildiği yerlere karan-
filler bırakarak Ankara’ya doğru yü-
rüyeceğiz.  Yürüyüşümüz 16 Hazi-
ran’da Berkin’in vurulmasının 3.yı-
lında Adalet Bakanlığı önünde ya-
pacağımız basın açıklaması ile sona
erecek fakat halk için halk çocukları
için adalet talebimiz hiç bitmeyecek!  

Siz meslektaşlarımızı, basını ve
halkımızı yürüyüşümüzün her adı-
mında yanımızda olmaya davet edi-
yoruz.
HALKIN HUKUK BÜROSU
İLETİŞİM: 0 542 286 9059

BİR CEZA İSTİYORUZ, 
ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ…

“Bazıları Adaletten kaçmak için yürür, 
bazıları da Adalete doğru yürüdüğünü düşünerek..

Biz ikisi de değiliz; Adalet için yürüyoruz, çünkü onun ta kendisiyiz”

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Yürüyüş
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DİLEK DOĞAN’IN KATİLLERİNİ AKLAYAMAYACAKSINIZ
18 Ekim 2015, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında 25

yaşındaki Dilek Doğan özel harekât polisi Yüksel Moğultay
tarafından kendi mahremi olan evlerinde ailesinin gözleri
önünde vurularak katledildi. Görüntüleri hep birlikte
izledik. Devlet, katliam politikasının bir gereği olarak
üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Devlet katili korur,
yargı unutturmaya çalışır, katili yargılıyormuş gibi davranır.
Fakat artık mızrak çuvala sığmıyor. Yargı asıl amacının
aklamak olduğunu gizleyemiyor bile.... 

Tutuklama Kararı Vermediler,
Çıkan Tepkileri Bahane Ederek
Duruşmaları Halka Kapattılar...

Mahkeme halkın, ailenin ve avukatların isteği olan
sanığın tutuklanması kararını vermek yerine yaşadıkları
adaletsizliği yansıtan tepkiler alınca duruşmaları halka
kapattı. Sahte bir yargılamayı halkın gözleri önünde sür-
dürmek yürek ister elbet. Bunu başaramadıkları için ka-
çıyorlar. Bilinen bir sözdür. Sadece suç işleyenler kaçar.
Mahkemede kaçıyor halktan, halkın bilenen öfkesinden. 

Ve Polis, Savcı-Hakim El Ele
Katil Polisi Aklamak Üzere
İşbirliği İçerisine Giriyorlar

Kanuna göre katil polisin yargılandığı ceza maddesi
tutukluluk halinin varlığı kabul etmektedir. Buna rağmen
tutuklanmayı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği tutuklama
kararı vermemiş sadece adli kontrol kararı ile yetinmiştir.
Aynı tutum yargılamayı devam ettiren mahkeme tarafından
da sürdürülmektedir. 

Basit bir basın açıklamasına katılmak, temel haklar
ve özgürlükler çerçevesinde pankart asmak, bildiri da-
ğıtmak, sosyal medyada paylaşımda bulunmak dahi tu-
tuklanmak için yeterliyken, devrimciler, sosyalistler kı-
sacası muhalifler akıllara zarar gerekçelerle tutuklanırken;
gazeteciler yaptıkları haberleri, yazdıkları köşe yazıları
nedeniyle tutuklanırken gencecik bir kızı gecenin kör
bir vakti evinde, ailesinin gözleri önünde kör bir kurşunla
katletmek ve ailesinin yüreğine kor ateş düşürmek tu-
tuklanmayı gerektirmiyor bu ülkede. “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla hakim karşısına çıkanlar bile
“suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli
suç şüphesinin varlığı, kaçma ve delilleri karartma şüp-
hesi...” gibi gerekçelerle tutuklanırken Dilekler’i katlet-
menin vasıf ve mahiyeti polisin tutuklanmasını gerektirecek
kadar ağır olmuyor bu ülkede.. 

Peki, 30 Mayıs Günü Mahkemede Neler
Yaşanmıştı? 

-Mahkemede SANIK YOK… iki duruşmadır sanık
yok, sanığın duruşmalardan bağışık tutulmasına ilişkin
bir karar da yok üstelik… 

-Hatırlayalım, ilk celse sanık mahkemeye ifade vermek

üzere geldiğinde pek hayli rahattı, en ufak bir gerginliği
yoktu, aksine pişkinliği her halinden okunabiliyordu.
Rahattı, çünkü arkasında devleti vardı. Pişkindi, çünkü
üstü kapalı bir tutuklamama güvencesi vardı. 

Toplumun hafızasında, vicdanlarında ve de kamera
kayıtlarında çok açıktır ki bu bir cinayet davasıdır. Genç
bir kadını öldürmekle yargılanıyorsunuz, nasıl bu kadar
soğukkanlı olabilirsiniz? Ama o katil geldiği ilk celsede
dahi fazlasıyla soğukkanlı idi… Ancak tutuklanmayaca-
ğından emin olan bir katil bu kadar rahat tavırlar sergileyebilir
mahkeme karşısında ve de mahkemesini bizzat takip etme
gereği bile duymaz, doğru dürüst bir mazeret dahi bildirmez..
Sorumsuzca gezer ortalıkta elini kolunu sallaya sallaya…
Katil olduğu sabit de olsa aklanacaktır nasılsa! 

-Mahkeme, katılan vekillerinin kapalılık kararının
kaldırılması taleplerini reddetti çünkü katili aklama işi
toplumun gözü önünde o kadar da kolay olmuyordur
herhalde. Gerçi kapalı kapılar ardında olunca halkın
gözü görmüyor olabilir ama gönül gözü açık ve kapıların
duvarların çok ötesinde heyecanla ve hala umutla takip
ediyor bu davayı… 

-Mahkeme, avukatların olay mahallinde keşif yapılması
talebini reddetti. Bunun da elbet bir anlamı vardı ne
gerek vardı keşfe, tanığa, bilirkişiye filan… “Kararımız
kesin bizi döndüremeyeceksiniz: Polisimizi yedirtmeyiz!”
demekti bunun anlamı… 

-Ortada genç bir kadının katledildiği gerçeğini anlatmak
ve katil polis için tutuklama talep etmek isteyen avukatların
talepleri dahi dinlenmeksizin gereği düşünülmüştü, hiçbir
yasal mevzuata, akla ve mantığa sığmayacak şekilde
katılan vekillerinin tutuklama talep edemeyeceği söy-
lenmişti. Hem de tutuklama talebimizin içeriğini dahi
dinlenmeye sabır gösterilmeksizin. 

- Avukatlar mahkeme başkanına bir dönem kaleme
almış olduğu “Adalet” konulu makalesi hatırlatıldı. Ve
teorinin pratikte karşılığı olmadığı takdirde değerinin
anlamının kalmayacağı anlatıldı. Bu makalede mahkeme
başkanının yapmış olduğu alıntıdaki kısım olan “Bir
ulusun ordusu bozuk olabilir. Savaşa girmedikçe bu
ortaya çıkmaz, ulusal eğitimi bozuk olabilir. Bunun acısı
da bir nesillik zaman geçince kendini gösterir. Ekonomisi
bozuksa bir ulus yıllar yılı sefalet içinde sürüklenir. Ama
halk adalete inanmazsa kargaşa çabucak kendini gösterir,
herkes hakkını kendi almaya kalkar ve toplum da dağılır,
batar ve çöker.” Kısmı okunarak Adalete bu kadar değer
verilmesi gerektiğini söyleyen bir kimsenin sözü ile
özünün bir olması gerektiği anlatıldı. 

-Mahkemenin bir önceki duruşmada vermiş olduğu
kapalılık kararından dönmediği için adliyenin önünde
beklemek zorunda kalan ve Dilek için Adalet, Katili
İçin Ceza istemiyle adliye içerisinde pankart açan
toplamda 18 kişi gözaltına alındı. Haksız olarak yapılan
bu gözaltılar ifadeler tamamlandıktan sonra serbest bı-
rakıldı… 
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Halkın Hukuk Bürosu 8 Haziran’da bir açıklama ya-
parak, hapishanelerdeki keyfi uygulamalara karşı sessiz
kalmayacaklarını tutsakların haklarını sonuna kadar sa-
vunacaklarını ifade etti. Açıklamada şunlar ifade edildi:
“Türkiye hapishanelerinde her gün yeni bir keyfilik yeni
bir hak gaspı çeşidiyle karşılaşıyoruz. Denilebilir ki,
hiçbir alanda gösteremedikleri yaratıcılığı tutsakların
hak ve özgürlüklerini kısıtlarken gösterebiliyorlar… Tu-
tuklu ve hükümlü kapalı tutulmanın getirdiği kısıtlılıklar
haricinde her türlü hak ve özgürlüğünü kullanabilmek
hakkına sahiptir ve hakkın kullanımının imkânları devlet
görevlileri tarafından tutuklu ve hükümlüye sunulmak
zorundadır… Türkiye Devleti’nin ceza infaz mantığı
öyle bir noktaya getirilmiştir ki, artık avukat ile görüşme
hakkı yani savunma hakkı bile “ayakkabını gönül rızalı-
ğınla aratmadın” diye engellenmektedir. “Ayakkabının
aranmasına izin vermedin” diye değil, gönül rızalığınla
aratmadın, ayakkabını kendi kendine çıkarmadın diye…
Altını çiziyoruz; gardiyanların aramasını engelleyen bir
karşı koyma olmadığı halde çıkarılıyor bu engel…

6 Mayıs tarihinde, müvekkilimizle görüşmemiz keyfi
ayakkabı aramaları nedeniyle engellendi. Hapishane baş-
gardiyanları ve birinci müdürle konuşmalarımızdan sonuç
almak mümkün olmadı. Hapishane idaresi arama yapmak
yükümlülüğünü yerine getirmek yerine, “biz kimsenin
ayağına eğilmeyiz” şeklindeki düşünce ve tavırlarıyla
kamu görevi yapma yükümlülüğü ile bağdaşmayan bir
şekilde görevlerini kötüye kullandılar. Bu konuyla ilgili
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bu-
lunduk. Aynı zamanda hapishaneden sorumlu cumhuriyet
savcısıyla da görüştük, durumu anlattık. 

Hapishaneden sorumlu Cumhuriyet Savcısıyla gö-
rüşmemizden sonra aynı gün,  30 Mayıs tarihinde hapis-
hane ziyareti için gittiğimizde müvekkilimiz Deniz Şah
ile yeniden aynı sebeple görüştürülmedik. Aynı tartışmaları
yeniden yürüttük ve tartışmalarımız sonuçsuz kaldı. Mü-

vekkilimiz Deniz Şah’ın 3 Haziran tarihinde gönderdiği
faksıyla birlikte, görüştürülmemenin dışında müvekkilimize
işkence yapılmış ve bu işkenceyi anlattığı faksı disiplin
kurulu kararıyla engellenmiştir. Ekte faksının örneğini
halkımızın bilgisine sunuyoruz.

Özgür Tutsakların avukatları olarak biz de bir kez
daha ilan ediyoruz; ülkemizin her bir karışında yaşanan
haksızlıkların, adaletsizliklerin, katliam ve işkencelerin
karşısında durmaya, gücümüzün yettiği son sınıra, elimizin
uzandığı son noktaya kadar mücadele edeceğiz. Bizi
adaletsizliğe alıştırmak istiyorlar. Alışmayacağız, kanık-
samayacağız, vazgeçmeyeceğiz.

Elazığ Hapishanesi idarecilerine sesleniyoruz, yasadışı
talimatlar vermekten, suçu süreklileştirmekten, işkenceye
vardırarak “işkenceci” sıfatı kazanma yolunda geri dö-
nülmez noktalara gelmekten vazgeçin!..  İşkence insanlık
suçudur ve zamanaşımı yoktur.” 

Elazığ Hapishanesi’nde
“Ayakkabı Çıkarma” İşkencesi

TAYAD’lı Aileler, Elazığ Hapishanesi’ndeki işkence
ve baskılar ile ilgili 2 Haziran’da yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi; “Ülkenin dört
bir yanında hapishanelerdeki devrimci tutsaklara dönük
saldırıların adreslerinden biri olan Elazığ Hapishanesi’nde
son dönemde baskılar artıyor. Deniz Şah’ın avukatıyla
görüşmek için koğuşundan ayrılmasının ardından Şah,
“ayakkabı çıkarma” dayatmasında bulunan gardiyanlara
sloganlarla karşılık verince darp edildi. Şah’ın darp edil-
diğini sırada görüş yapmakta olan diğer tutsakları durumu
fark edince engel olmak için kapıya yönelseler de gardi-
yanların kapıyı kapatmaları nedeniyle, Şah’ın yanına
ulaşmaları mümkün olmadı. Bunun üzerine tutsaklar
kapı döverek, sloganlarla Şah’a yönelik işkenceyi protesto
etti”.
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Elazığ Hapishanesi’nde Keyfi Ayakkabı Aramaları Yoluyla
Müvekkil-Avukat Görüş Yasağı Uygulanıyor

Elazığ Hapishane İdaresi Suç İşliyor!

Gazi Mahallesi'nde 2 Haziran'da görünürde hiçbir
hareketlilik yokken AKP’nin katil sürüleri onlarca akrep
ve TOMA ile caddelerde sirenlerini çalarak dolaşıyor.
Halkı taciz eden, gövde gösterisi yaparak provokasyon
peşinde olan katiller, Cemevi civarında Halk Cephesi
taraftarlarınca protesto edildi.

Sarıgazi Halk Cephesi’nden
Başsağlığı

İstanbul Sarıgazi Mahallesi’nde, Halk Cep-
hesi’nin dostları olan Mehmet Tüzen ve  Ali
Bodur’un ablası vefat etti. Halk Cephesi olarak
ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Tacizlerinize Sessiz Kalmayacağız
Mahallemizden Defolup Gideceksiniz



Bir buluş, icat asla tek bir kişinin
üstün zekasının ürünü, tek başına
keşfettiği bir şey değildir. İnsanlar
var olduğu günden beri sürekli olarak
gelişmiş, var olanla yetinmeyip hep
daha iyisini istemiştir. Elindeki şey
ne olursa olsun onu sürekli geliştirmiş,
pratikleştirmiş ve bu bilgilerini ge-
lecek nesillere aktarmıştır. Bu bilgi-
birikim, nesiller geçtikçe büyümüş,
yayılmıştır. İcatlar, buluşlar, bu bilgi
ve birikimlerin geçmişten gelmesi
sonucu ortaya çıkmıştır. Bugün tek-
noloji dediğimiz bu buluş, icat yapma
işi emperyalistlerin kontrolleri altın-
dadır. Günümüzde kullandığımız
çoğu teknolojik alet hep emperya-
listlerin bize sunduğu şeylerdir. Bunun
sebebi insanlığın geçmişten günü-
müze biriktirdiği bu bilgi ve biri-
kimlerin emperyalistler tarafından
dünya halklarından saklanmasıdır.
Emperyalizmin getirdiği bu sorun
insanlığın gelişimi adına önemli bir
engeldir ve emperyalizmin yıkılması
ile birlikte yok olacaktır. 

Bizler ‘Halkın Mühendis Mimar-
ları’ olarak, çok iyi mühendislik eği-
timi almış, her şeyi bilen, deneyimli
mühendislik pratiğine-tecrübesine
sahip mühendisler değiliz. Bunun
tam aksine yeni sömürge bir ülkenin,
emperyalizmin politikaları neticesinde
şekillenen, montaj sanayisine ara ele-
manı yetiştiren mühendislik okulla-
rından çıkmış, bu halkın evlatlarıyız.
Bu nedenledir ki, emperyalizme karşı
olan bu savaşta ‘mühendislik mi-
marlık’ alanında halkımızın yanında
mücadele vermekteyiz. 

Emperyalizmin bizden sakladığı
insanlığın ortak mirası olan bilgileri
geri alacağız. Bunu da halkımız için
yaptığımız projelerle başaracağız.

“Öyleyse, önce eski görüşlerimizi
silmeli ve giderek daha büyük bir
eleştiri ruhuyla halka daha çok yak-
laşmalıyız. Eskiden yaklaştığımız gibi
değil, çünkü hepiniz şöyle diyebilir-

siniz: ‘Yoo, ben de halkın dostuyum,
işçilerle, köylülerle konuşmayı çok
severim, her pazar falan yere, filan
şeyi görmeye giderim.’ Bunu herkes
yapar, fakat bugün yapmak zorunda
olduğumuz yardımseverlik, dayanışma
şeklinde olmalıdır. Halka şunu demek
için yaklaşmamalıyız: ‘İşte geldik,
sana yardımcı olacağız, bilimimiz
sayesinde seni eğiteceğiz, sana yan-
lışlarını, kültürsüzlüğünü, bilgisizliğini
göstereceğiz.’ Biz halka bir araştırıcı
ruhuyla, alçak gönüllülükle gitmeli
halkın büyük bilgelik kaynağından
feyz almalıyız. 

Çoğu kez, ne derece yanılmış ol-
duğumuzu, basmakalıp düşünceleri-
mizin sonunda kendimizden birer
parça ve refleksler halini almış ol-
duğunun farkına varacağız. Çoğu
kez, yalnız genel, toplumsal ve felsefi
görüşlerimizi değil, tıp konusundaki
görüşlerimizi bile baştan aşağı de-
ğiştirmemiz gerekecektir.” Ernesto
Che Guevara’nın  19 Ağustos 1960’ta,
Havana'da, Halk Sağlığı Bakanlığı
emrindeki bir kuruluşun açılışı sıra-
sında verilen söylevden bir alıntı.

Rüzgar türbinimizi yapmaya baş-
ladığımızda teknik bilgi olarak çok
eksiktik. İnternetten araştırmalar,
okullardan, kitaplardan aldığımız bil-
giler elbette vardı ancak pratikte
hiçbir fayda sağlamıyordu. 

Sürekli tıkanmalar, kararsızlıklar
yaşıyorduk. Örneğin türbinimizin
yatay eksen mi, dikey eksen mi olması
gerektiğine bile karar veremiyorduk.
Bu noktada bize yardımcı olacak, çö-
züm bulacak bir yöntem olarak Ana-
dolu’ya gittik.  Anadolu’da ihtiyaçları
doğrultusunda kendi rüzgar türbinlerini
kendi imkanlarıyla üretmiş insanları-
mızı bulduk. Bir program çıkarttık
ve ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

İlk durağımız Isparta ve Antal-
ya’da rüzgar türbini için jeneratör
üreten bir abi-kardeş idi. Bizimle
farklı siyasi görüşlere sahip insanlardı.
Ancak gerek bilgi paylaşımı gerek
ağırlama konusunda bu hiç sorun
oluşturmadı. Emperyalizmin bilgiyi
saklama bencilliğinin aksine halkı-
mızda bir paylaşma, yardımcı olma
arzusu gördük. Isparta ve Antalya’da
teknik olarak rüzgar türbininin al-
ternatör kısmını inceledik. 

Pratik ve teorik bilgiler aldık.
Kendi bildiklerimizi onlara aktardık.
Ardından Hatay’a gittik. Burada bü-
yük rüzgar türbini santrallerinde ça-
lışan bir abimizle görüştük. Arka-
daşlarımız bizi kendi evine kendi
imkanlarıyla rüzgar türbini yapmış
iki insanımıza daha götürdü. Bun-
lardan birisi de yaşayan herkesin so-
yadının aynı olduğu ‘Dadük Köyü’
idi. Burada enerji tekelleri tarafından

TÜRBİN DEYİP GEÇMEYİN; 
BU KAVGA HÜRRİYET KAVGASIDIR-3
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kurulmuş büyük rüzgar türbinlerinin
yanı başında bir eve gittik. Bu evde
yaşayan amcamız o büyük türbinleri
inceleyerek kendine küçük bir rüzgar
türbini yapmıştı. Kanatları PVC bo-
rudan kesmiş, alternatörü çıkma bir
elektrik motoruna mıknatıs yerleşti-
rerek yapmıştı. Biz gittiğimizde teknik
sorularımızı sıraladık ancak çoğu
şeye cevap alamıyorduk. Çünkü tür-
bin teknik bilgiden ziyade deneme
yanılma ile bu halini almıştı. Buna
rağmen evin elektrik ihtiyacını kar-
şılıyordu. Halkımız emperyalizmin
sakladığı bilgileri, ihtiyaçları doğ-
rultusunda tekrar keşfetmişti. Bu keş-
fettiği bilgileri emperyalistler gibi
saklamayı değil paylaşıp çoğaltarak
daha da geliştirmeyi seçiyordu…

Bir de ODTÜ ziyaretimiz oldu.
ODTÜ’de bulunan Rüzgar Enerjisi
Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme
Merkezi’ne gittik. Buradaki rüzgar
tünellerini inceledik. Kendi türbini-
mizi de götürüp akademisyenlerle
fikir alışverişi yapmayı düşünüyorduk.
Görüştüğümüz akademisyenler bizi
bu konuda daha bilgili gördükleri
bir profesöre yönlendirdi. Ancak pro-
fesörden ilk duyduklarımız  “Bunu
kimse almaz”, “Bundan para kaza-
namazsınız”, ”Paranızı boşa harca-
mayın batarsınız” gibi cümleler oldu.
Ona türbini yaparken ticari bir kay-
gımızın olmadığını, türbinimizi her-
hangi bir rant uğruna değil, tamamen
halkımız için yaptığımızı güçlükle

anlatabildik. Profesöre ziyaretimizde
Anadolu ziyaretlerimizi tamamlamış,
halkımızdan bir çok şeyi öğrenip,
kendi bilgilerimizi de katarak ilk tür-
binimizi üretmiştik. Yani artık bu
konudaki teknik bilgilerin çoğuna
hakimdik. Dolayısıyla profesörden
teknik bilgi anlamında beklentimiz
epeyce büyüktü. Ancak durum bunun
tam tersiydi. Profesör alternatörümüzü
beğenmemişti sürekli farklı tipte al-
ternatörler, teknikler öneriyordu. An-
cak biz onun önerdiği yöntemlerin
çoğunu daha önceden denemiştik ve
eksik kısımlarını ona anlatarak bütün
tezlerini çürüttük.

Sonuç olarak emperyalizmin yeni
sömürgesi olan ülkemizde teknolojik
bilgiler kırıntılar halinde dağılmış. İş
pratiğe dökmek üretmek konusuna ge-
lince bu kırıntıları birleştirmek imkansız. 

Bir şey üretmek için emperya-
listlerin göstermelik paylaştığı teknik
bilgiler yetersiz kalıyor. Gerek gö-
rüştüğümüz firmalar, gerekse aka-
demisyenler bile bu bilgilerin tama-
mına sahip değil. Bizim ise bu sorunu
çözmedeki en önemli kaynağımız
halkımız. Halkımıza gittiğimizde ne
konuda olursa olsun mutlaka bir çö-
züm bulunuyor. Çünkü bizim ona
güvendiğimiz kadar halkımız da bize
güveniyor ve ne yapmaya çalıştığı-
mızı anlıyor. Bildiği, keşfettiği şeyleri
paylaşıyor, kendine saklamıyor. Bu
paylaşımcılık sadece bu alanda da
sınırlı değil. Misafirperverlik başta

olmak üzere halkımız her konuda
yardımsever ve paylaşımcı. Emper-
yalizm ve oligarşi son zamanlarda
bu konuda her ne kadar önemli tah-
ribatlar yaratsa da halkımızı teslim
alamamıştır. Halkımızın konukse-
verliği ve bunun özündeki paylaşım-
cılık, dayanışmacılık, bizim de ya-
şatıcısı, taşıyıcısı olmamız gereken
özelliklerden biridir.

***

Rüzgar Türbini Nedir,
Nasıl Elektrik Üretir?

Rüzgar Türbini için, rüzgardan
başlayıp evdeki priz ve lambalara
kadar uzanan bir zincirin halkalarının
bütünü diyebiliriz.

Bu zincirin halkaları şöyle sıra-
lanır:

Rüzgar
Kanatlar
Alternatör (ya da diğer adıyla Je-

neratör)
Regülatör
Akü
İnvertör

Rüzgar:
Hareket enerjisi elde etmemiz

için ihtiyaç duyduğumuz güç kay-
nağımız. Ne kadar güçlü eserse o
kadar hızlı hareket enerjisi ortaya
çıkar. Bu nedenle rüzgarın esme hızı,
üretilen elektriğin gücünü belirler. 

Kanatlar:
Rüzgardan aldığı itme kuvveti ile

dönmeye başlar ve hareket enerjisi
(mekanik enerji) ortaya çıkarır. Ka-
natlar yatay eksenli olabileceği gibi
dikey eksenli de olabilir. Kanatın
boyu, şekli, hammaddesi, ağırlığı esen
rüzgardan ne kadar etkileneceğini ve
hangi hızda döneceğini de belirler. 

Alternatör (Jeneratör):
Kanatların ürettiği hareket ener-

jisini elektrik enerjisine çevirir. Bu
şöyle gerçekleşir:

Mıknatıslarda kuzey (N) ve güney
(S) kutupları vardır.  Mıknatıslardaki
bu kutuplanma Kuzeyden (N) Güneye
(S) doğru bir manyetik alan oluşturur.

Mıknatısın N yönünü bir bakır
telin üzerinden geçirirsek telde elekt-
riksel bir gerilim oluşur. S yönünü
geçirdiğimizde ise, N yönünü geçir-
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diğimizde oluşan gerilimle ters yönlü
bir gerilim oluşur. Böylece artı ve
eksi yönlerinde sürekli dalgalanma
oluşacak ve telde bir gerilim ve buna
bağlı olarak akım elde edilecektir.
Bakır telde akım oluştuğunda elektrik
üretilmiş oluyor.  

N ve S ne kadar hızlı yer değişti-
rirse dalgalanma sıklığı o kadar artı-
yor. Bu aynı zamanda manyetik alanın
hareketinin de hızlanması anlamına
geleceği için, hızlandıkça üreteceği-
miz elektrik enerjisi de büyümüş
oluyor... Mıknatısı sabit tutmak ise,
bakır tellerde elektrik enerjisi oluş-
turmuyor. Elektrik enerjisinin oluş-
ması için mutlaka manyetik alanın
hareket etmesi gerekiyor. 

Bunu Nasıl Sağlıyoruz?
Alternatör, rötor ve stator isimli

iki parçadan oluşuyor. 
Rötor, bir tepsi gibi çember şek-

linde. Çemberin iç kısmına, içe ba-
kacak şekilde mıknatıslar yan yana
diziliyor. Mıknatısları yan yana di-
zerken bir N yönünde bir S yönünde
olmasına dikkat ediyoruz. Rötor, ka-
natlara takılı parçamız. Yani kanatlarla
birlikte dönecek olan parçamız.

Stator, rötorun içine yerleştirilen,
rötora temas etmeyen, sabit duran
parçamız. Bu parçada kutup başları-
mız var ve bu kutup başlarını bakır
tel ile sarıyoruz. 

Statordaki bakır tel içeride sabit
duruyor, onun karşısındaki rötorun
iç kısmına yerleştirilen mıknatıslar
ise rötorla birlikte dönüyor. Mıkna-

tısların sürekli dönüyor olması ve N
ve S şeklinde yan yana dizilmiş ol-
ması, sabit duran bakır tellerin de
sırasıyla N ve S kutuplarına maruz
kalmasını sağlıyor. Kanatlar döndüğü
sürece rötor da dönüyor ve böylece
elektrik üretmiş oluyoruz. 

Mıknatıslarla bakır teller arasın-
daki gerilim, bir frenleme etkisi de
yaratıyor. Bu gerilim ne kadar bü-
yükse, bir başka ifadeyle mıknatısın
boyu, bakır telin uzunluğu, genişliği
vb. ne kadar fazlaysa gerilim ve buna
bağlı olarak frenleme etkisi de artıyor.
Frenleme etkisinin artması, kanatların
rüzgarda dönmesini güçleştiriyor.
Sadece güçlü rüzgarlarda dönmesini
sağlıyor. 

Biz sadece güçlü rüzgarlarda dönen
değil, çok düşük rüzgarlarda da dö-
nebilen bir alternatör yapmak istiyoruz.
Hem düşük rüzgarlarda dönebilmeli
yani frenleme etkisi düşük olmalı,
hem de ürettiği güç yüksek olmalı.
Hedefimiz bu denklemi çözmek.

Regülatör:
Rüzgar hızı sürekli değişeceğin-

den, ona bağlı olarak elde ettiğimiz
güç de sürekli değişecektir. Bu de-
ğişimler ise zararlı olduğundan sa-
bitlemek gerekiyor. Regülatör gerilimi
sabitleyip, akımı değişken tutarak
akülerimizi şarj etmemizi sağlıyor.

İnvertör:
Yükseltici. Ürettiğimiz elektriği

220 volta çevirerek evde kullanılabilir
hale getiriyor.

Akü:
Ürettiğimiz elektriği depolayaca-

ğımız, rüzgar esmediğinde kullana-
cağımız alan.

Elektriğin Amper, Volt, Watt,
OHM, Joule gibi değer ve özellikleri
var. Bunların ne anlama geldiğini
anlatmak için elektriği bir baraja
benzetebiliriz. Elektriği barajın bütünü
olarak varsayarsak;

Barajdaki suyun miktarı: Giren
Enerji (Joule)

Barajdaki suyun yüksekliği (için-
deki suyun basınç gücü): Gerilim
(Volt)

Barajdan akan suyu taşıyan bo-
runun genişliği: Direnç (OHM)

Borunun içinden geçen suyun
miktarı: Akım (Amper)

Borunun içinden geçip atılmış
olan suyun saatteki miktarı: Güç
(Watt)

Borunun içinden saatlerce atılmış
suyun toplam miktarı: Çıkan Enerji
(Joule)

Şu formül de unutulmamalı:
Watt: Volt x Amper
Bu durumda
Amper: Watt / Volt 
Volt'u regülatör kullanarak 14.4'e

sabitliyoruz. Çünkü aküyü şarj ede-
bilmemiz için Volt’un 14.4 olması
gerekiyor. Bu durumda Watt'ı arttır-
dığımızda Amper'i de arttırmış olu-
yoruz. 

Amperi arttırmamız hangi avan-
tajları sağlıyor: aküyü daha hızlı şarj
etmemizi sağlıyor. Akü sürekli kul-
lanılacağından ve boşalacağından,
hızlı şarj edebilmek önemli... Ama
Amper telden geçen akım. Yani bo-
rudan geçen su anlamına geldiğine
göre, telin kalınlığının üzerinde bir
amper geçişi olmamalı. Yani tel ka-
lınlığının taşıyacağından fazla Amper
üretirsek teli yakarız. 

Sonuç olarak rüzgar enerjisini
elektrik enerjisine çeviren bu sistemin
en önemli ayağını kanatlar ve alter-
natör oluşturuyor. 

Çok düşük rüzgarlarda dönen ve
maksimum yükseklikte enerji üreten
bir türbin. Yaptığımız deneylerle
bunu büyük oranda başardık. Şimdi
daha da geliştirmek için çalışmaya
devam ediyoruz...
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Çocuklarımızı Köle Yapan,
Çocuk Emeğini Sömüren; Göçmen
Çocuklarımızı Fuhuş, Porno,
Organ, Uyuşturucu Mafyalarının
Elinde Sermayeye Dönüştüren
Emperyalizmdir!

Emperyalizmde her şey alınıp sa-
tılacak birer metadır. Satılan veya
satın alınan şeyin ne olduğunun önemi
yoktur. Önemli olan daha fazla kar
elde etmektir. Bu bir eşya, ağaç, araba,
gıda maddesi, hatta insan bile olabilir.
Yeter ki karlı bir ticaret olsun.

İnsan ticareti yani “kölelik” ya-
saklanalı yüzyıllar olsa da bugün
köle pazarları kurulmaya devam et-
mektedir. Irak’ta, Suriye’de emper-
yalizmin beslemesi IŞİD kadınları,
kızları, çocukları köle olarak sat-
maktadır. Ülkemizde Suriyeli kızlar
daha çocuk yaşta “kuma” olarak
(yani 2. veya 3. eş olarak) belirli bir
fiyat karşılığında satılmaktadır.

Nepal’de 2015’te yaşanan 7.8 bü-
yüklüğündeki depremde, enkaz al-
tında kalıp ölmeyen çocukların, köle
olarak satıldığını İngiltere'de yayın-
lanan The Sun gazetesi öne sürdü.
Nepalli bu çocuklar Hindistan’da
faaliyet gösteren bir çete tarafından
İngilizlere pazarlanmaktadır. 10 ya-
şını bulmayan çocuklar 5 bin 250
sterlin (yani 20 bin TL) karşılığında
köle olarak satılmaktadır.

Köle tüccarı olan Makkhan Singh
“Bir oğlan en az 7 bin 500 dolar
eder. Eğer çocuğu İngiltere’ye gö-

türmek istersen daha fazla yapman
gerek. Nepalliler ev ve yemek işlerinde
çok iyidir. Kimse onları bulmak için
peşinizden gelmez.” (5 Nisan 2016 /
Milliyet)

Pazarlanan bir insandır! Deprem-
den sonra yıkılan evler, dağılan aileler
ve yaşam mücadelesi vermeye çalışan
çocuklar pazarlanmaktadır. Halkları
yoksullaştıran, açlık içinde yaşatan
emperyalizmdir. Halkların geleceği
olan çocukları deprem sonrası elle-
rinden çalan, onlar üzerinden kar
eden emperyalizmdir.

“Nepalliler ev ve yemek işlerinde
çok iyidir” diyerek pazarlanan, mi-
nik insan bedenidir. Dilini, kültürünü
bilmediği ailesinden uzak, ailesini
kaybetmiş Nepalli çocuklar zengin
İngilizlerin ev işlerinde çalıştırılmak
için köle olarak satılmaktadır. Fabri-
kalarda, atölyelerde ailelerinin emeğini
sömüren emperyalistler, çocukları
köle olarak hem satarak hem çalıştı-
rarak kar elde etmektedir.

Nasılsa kimse onları bulmak için
kalkıp da İngiltere’ye gelemez. Ne-
pal’de “çocuklarımızı istiyoruz” diye
de seslerini çıkaramazlar! Satan içinde
alan içinde böyle bir güvence vardır
nasılsa… Eşya gibi alınıp-satılan kö-
leleştirilen yoksul-emekçi halkların
çocuklarıdır.

Çocuklarımızı
Köleleştiren
Emperyalizmdir

Çocuklarımızı köle gibi satan, köle
gibi çalıştıran, cinsel meta haline ge-
tiren, uyuşturucu madde satıcısı, müp-
telasına çeviren emperyalizmdir.

Nepalli çocuklar köle olarak İn-
giliz zenginlerine satılırken, Afrika’da
maden ocaklarında çocukların
emekleri sömürülmektedir.

Afrika ülkesi Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nde yaşları 7’ye kadar

inen çocuklar günde 1 dolara 12 saat
kobalt çıkartmak için madenlerde
çalışıyor. BM (Birleşmiş Milletler)
Çocuklara Yardım Fonunun 2012’de
yaptığı bir tahmine göre, kobalt ma-
denleri başta olmak üzere, 40 bin
çocuğun madencilik sektöründe ça-
lıştırıldığını açıklamıştı.

Kobalt; akıllı telefon, bilgisayar
ve telefonlarda kullanılıyor. Çocuk
emeğiyle emperyalist Microsoft, App-
le gibi tekeller karlarına kar katmak-
tadır. 7 yaşındaki çocuk oyun oynar
gibi yerin altında köle olarak çalıştı-
rılmaktadır. Microsoft’un sahibi Bill
Gates dünyanın “hayırsever” iş
adamlarından biri olarak pazarlan-
maktadır. 40 bin çocuk madenlerde
Bill Gates daha fazla zengin olsun
diye daha 7 yaşındayken başlıyor
çalışmaya. “Hayırsever” Bill Gates
ise, dünyanın en zenginleri sırala-
masında ilk sıralardadır.

Son iki yılda Avrupa’da kayıt altına
alınmış on binin üzerinde göçmen ço-
cuk kayıp! Kayıp göçmen çocuklarını
yerlerinden yurtlarından, ailelerinden
eden, göç yollarına düşüren başta
ABD ve Avrupa emperyalizmidir.

Avrupa’da kayıp göçmen çocuk-
lar; uyuşturucu, organ ve fuhuş çe-
telerinin elinde sermayeye dönüş-
mektedir. Çocuklar fuhuş ve porno
mafyası tarafından kullanılmaktadır.

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL 
CELLADI OLACAĞIZ!

DDÜNYA ÇOCUKLARINI
KÖLELEŞTİREN

EMPERYALİZMDİR!
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BBC’ye konuşan 14 yaşındaki
Halit “İtalya’da erkek sığınmacı ço-
cukların yaşaması için ya uyuşturucu
satması ya da İtalyan erkeklerle iliş-
kiye girmesi gerek” diyor. Halit, Ro-
ma’da uyuşturucu satıyor.

Çocuklarımız köle olarak ev ve
işlerinde çalıştırılmak üzere İngiliz
zenginlere satılıyor.

Çocuklarımız Bill Gates’ler, Apple
vd. zenginler daha fazla zengin olsun
diye daha yedi yaşındayken kobalt
madenlerinde çalıştırılıyor.

Çocuklarımız dünyaya medeniyet
dersi vermeye çalışan Avrupa’da fu-
huş ve porno pazarında pazarlan-
makta, organ mafyasının elinde sa-
tılmakta, uyuşturucu satıcılarının tor-
bacılarına dönüştürülmektedir.

Ülkemizde de tablo farklı değildir.
1 milyon çocuğumuz ucuz işgücü

olarak çalışmaktadır. Uyuşturucu kul-
lanım yaşı 10’lara kadar düşmüştür.
Çocuk taciz ve tecavüzleri her geçen
gün artmakta, Ensar Vakfı örneğinde
olduğu gibi, AKP bu tacizci ve teca-
vüzcüleri koruyup-kollamaktadır.

Kısacası, ülkemiz çocuklarının
da payına; açlık, yoksulluk, eğitim-
sizlik, sokakta yaşama, uyuşturucu
kullanma, taciz ve tecavüze maruz

kalmak düşmektedir.
Sonuç olarak; çocuklarımız ge-

leceğimizdir! Geleceğimize sahip
çıkmak için emperyalizme karşı sa-
vaşı büyütmeliyiz. Çocuklarımızı
bizlerden alan, çocuklarımızın minicik
bedenleri üzerinden servetlerine servet
ekleyen emperyalist tekellere karşı
örgütlenmeliyiz.

Kölelik düzenini geri getiren, her
şeyimizi alıp-satılacak, kar getirecek
meta olarak gören emperyalizme karşı
halklar örgütlendikçe güçlüdür.

Çocuklarımızın katili, çocukları-
mızın geleceklerini çalan emperya-
lizm yenilecek, dünya halkları ka-
zanacaktır.

Emperyalizmin kurbanı değil,
celladı olacağız! Bunu çocuklarımız
için de yapacağız!

Katiller Bir Kez Daha
Büyükarmutlu’da
Evlerimizi Yıktı!
Evimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız!
Armutlu Halk Cephesi 5 Haziran’da bir açıklama
yaparak, yıkımlara karşı direneceklerini bir kez daha
duyurdu. Açıklamada: “Katiller yine bir sabah yüzlerce
polisi, zabıtası dozeriyle sokaklarımızda terör estirdi
gelip insanları zorla evlerinden çıkararak onlarca evi
yıktı. Katiller birde tehdit ederek bir hafta sonra tekrar
gelip geri kalanları da yıkacağız diyerek tehdit etmiştir.
Buradan AKP ve onun işbirlikçi katil polislerine sesle-
niyoruz kanlı ellerinizi halkımızın üstünden çekin,
barınma hakkı bizim en büyük hakkımızdır. Evlerimizi
Sabancılara, Koçlara peşkeş çekmenize izin vermeyeceğiz.
Biz bu evleri direne direne kazandık hiçbir güç bu
evleri elimizden alamaz, almaya geldiğinizde karşınızda
7’den 70’e direnen bir halk bulacaksınız. Yıktığınız
evleri tekrar inşa edeceğiz, evimizi yıktınız biz de sizin
villanızı yıkacağız” denildi. 

����

Dilek’in Katilleri
Armutlu’da Gecekonduları Yıkıyor! 
Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Güç Yenemez!
Ankara Dev-Genç 2 Haziran’da bir açıklama yaparak,
İstanbul Armutlu Mahallesi’ndeki yıkımlara karşı örgüt-
lenme ve mücadele çağrısı yaptı. Açıklamada: “Armutlu’da

2 Haziran günü
gündüz vakti hal-
kın yaşadığı ge-
cekondulara göz
diken devlet, katil
polisleri aracılı-
ğıyla halkın evle-
rini yıktı. Dilek’i,
Yılmaz’ı katleden
polis, evleri için
direnen halka sal-
dırıyor. Yoksul halka iki göz odayı dahi çok gören devlet,
mahallelerimizi Ağaoğullarına peşkeş çekmek için halkı
evlerinden çıkartmıştır. Gecekonduların yerine gökdelenler,
rezidanslar yapmak istiyorlar. Aynı zamanda devrimcilerin
barındığı, halkın örgütlü olduğu mahallelere özel olarak
‘Kentsel Dönüşüm ‘adı altında saldırılmaktadır. Halkımız
ilk defa yıkımlara karşı barikat kurmuyor. Geçmişte nasıl
evlerini ve mahallelerini savundularsa, yine savunacaklar.
Bunu devletin hiç bir gücü engelleyemeyecek. Örgütlü
halkı hiçbir güç yenemez. Halkımız Armutlu’daki direnişe
katılalım, evlerimizi yıktırmayalım.  Tüm halkımızı Ar-
mutlu’ya çağrıyoruz” denildi. 

Okmeydanı Liseli Dev-Genç de aynı gün aynı içerikli
bir açıklama yaparak şunları ifade etti: “AKP faşizmi
Armutlu’yu yıkarak devrimcileri o bölgeden uzaklaştır-
maya çalışıyor, çünkü Armutlu’yu iyi tanıyor. Düşman
Ölüm Oruçlarından Armutlu’yu iyi tanıyor. Bilmeleri
gereken bir şey daha var; Armutlu’yu hiçbir zaman
teslim alamadılar ve alamayacaklar.  Armutlu devrimcilerin
mahallesi Dilek’in, Yılmaz’ın, Hasan Ferit’in mahalle-
si… Armutlu bizim mahallemiz… O pis ellerinizi yoksul
emekçi halkımızın evlerinden gecekondularından derhal
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Yüzde 99’u alınacak tedbirlerle önlenebilecek “iş
kazaları”nda her altı saatte, bir işçi, iş cinayetlerinde
katledilmekte ülkemizde. Patronlar için alınacak her
tedbir-önlem maliyetin artması, karın azalmasıdır. Pat-
ronların karı azalmasın diye iş cinayetlerinde rekorlar
kırılmaktadır. Sakat kalan, ölen işçidir nasılsa. Binler,
milyonlarla tabir edilen işsizler ordusu aynı işi, aynı ko-
şullar ve şartlarda yapmak için kapının önünde bekle-
mektedir.

Ülkemiz ucuz üretim cennetidir. Tekeller için her
şey sudan ucuz adeta. Türkiye, Malezya, Endonezya,
Vietnam gibi düşük maliyetli ülkeler arasında dünyanın
8., Avrupa’nın 1. önemli üreticisidir.

Ülkemizde iş gücü hem ucuz, hem de boldur. 13-15
saat çalışma süreleri, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin olmadığı
çalışma koşulları ucuz, iş güvencesiz çalışma şartları ile
ülkemiz tekeller için bir cennettir adeta. İşçilerin kağıt
üzerinde bir kısım hakları bulunsa da, iş kollarının hiç
birinde bunların bir karşılığı yoktur. 2016 Mart ayında en
az 157 işçi iş kazalarında katledilmiştir. Yaşanan her
ölüme karşılık bir tane patron mahkemelerde yargılanmaz!
Ölümler araştırılmaz, sorulmaz, kan parası verilerek ailenin
şikayetçi olması engellenir. Her ölüm “kader” olur. “Bu
işin fıtratında var” denilir. Unutulur! Unutturulur!

İş Cinayetlerinde Yeni Rekor!
İş cinayetlerinde rekorlar kırılır! Ama bunun nedeni

sorgulanmaz. Neden işçilerin her altı saatte bir payına
ölüm düşer? Gazetelerde ufacık haber olarak yer alır
işçi ölümleri. “İnşaatın şu katından düştü öldü”, “servis
aracı kaza yaptı öldü”, “makinaya sıkıştı öldü”, “grizu
patlaması oldu, öldü”, “göçük oldu öldü”. Yaşanan tüm
bu ölümler ne “kader” dir ne de işçilerin “dikkatsizliği”,
“bana bir şey olmaz” diyerek gerekli iş güvenliği ted-
birlerini almamasının sonucudur.

Tek suçlu patronlardır, yaşadığımız düzendir. Tek
suçlu ülkemizi ucuz üretim cennetine çeviren AKP’dir.
Ucuz üretim ile onlarca, yüzlerce tekel ülkemize geliyor.
İşçilerin alın terini, emeğini sömürerek, iş kazalarında
sakat bırakarak, katlederek, ülkemizin yeraltı-yerüstü
kaynaklarını talan ederek karlarına kar katıyorlar.

Koçlar, Sabancılar, Ağaoğulları, Torunlar vd. asalaklar
işçilerin ölü bedenleri, sakat bedenleri, alın teri ve emeği
üzerinden kar etmektedir. İş kazalarında ölen her işçinin
katilidirler. “İş cinayetlerinde yine rekor” gazetedeki
küçük haberin başlığıydı. Rekorlar kırılıyor! Hem de iş-
çilerin bedenleri üzerinden.

-İş kazalarında Avrupa’da birinci dünyada üçüncü
sıradayız.

-İş kazalarının yüzde 99’u alınacak tedbirlerle önle-
nebilecek iken tedbir alınmaz.

-Her altı saatte bir, işçi, iş cinayetlerinde katledili-
yor.

-Türkiye Avrupa’da birinci dünyada sekizinci ucuz
üretim cenneti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin
raporuna göre, Mart ayında en az 157, 2016’nın ilk üç
ayında ise en az 415 işçi iş cinayetlerinde katledildi. Bu
yılın ilk üç ayı 2012 yılından bu yana en çok iş cinayet-
lerinin yaşandığı ilk üç ay olarak tarihe geçti.

Kırılan “rekor” iş cinayetleri rekorudur. Büyüyen-
gelişen ekonomisi, çılgın projeleri vb. vb. ile övünülen
ülkemizin gerçek yüzüdür. İşçiler her geçen gün yok-
sullaşmakta, borç içinde yaşamakta ve iş güvencesiz, üç
kuruşa çalıştırılmaktadır. İşçilerin payına büyüyen-
gelişen Türkiye’de açlık ve yoksulluk, iş cinayetlerinde
ölüm düşmektedir.

2016 Mart ayında en çok iş cinayeti, tarım-orman,
inşaat ve taşımacılık iş kollarında yaşandı.

En çok ölüm İstanbul, Ankara ve Antalya’da yaşandı.
Yaşamını yitiren işçilerin 5’ini kadın, 4’ünü çocuk,

3’ünü göçmen, 35’ini ise yaşlı işçiler oluşturdu.
Tüm bunlar işçilerin “kaderi” değildir! İşçiler köle

gibi çalıştırılmak, sömürülmek, sakat kalmak zorunda
değildir. Tüm bunların olmaması için, ülkemizi ucuz
üretim ve işçi cennetine çevirenlere karşı örgütlenmeliyiz.
Milyonlarca işçi örgütsüz olduğu için iş cinayetlerinde
rekorlar kırılmaktadır.

İşçi Meclisleri,
İşçilerin Öz Örgütlenmesidir

İşçi Meclisleri, işçilerin bugünden yarına, geleceklerini

İşçi  Katliamlarının Artmasının Temel Nedeni Örgütsüzlüğümüzdür!

Daha Fazla Katledilmemek İçin
İşçi Meclislerinde Örgütlenelim!

Yürüyüş
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örgütledikleri, sahip çıktıkları kendi öz örgütlenmeleridir.
İşçi Meclisleri, bizleri kimin-nasıl sömürdüğünü, sınıf

bilincini öğrendiğimiz birer okuldur.
İşçi Meclisleri, iş kazalarının “kader” olmadığını gös-

teren, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin alındığı çalışma
koşullarının yaratılabileceği koşulları sadece ve sadece
işçilerin sağlayabileceği örgütlenmelerdir.

Tüm iş kollarındaki işçilerin yaşadığı sorunlar, az
veya çok aynı ve sorunların kaynağı ortaktır. 

Hepsinin “kaderi” kendi ellerindedir. İşçiler, emekçiler
birlik oldukça güçlü olacaklardır. İşçiler birlikte hareket
ettikçe; patronlar, AKP, patron sendikacıları, devlet kar-

şısında haklarını koruyup yeni haklar elde edebileceklerdir.
İş cinayetlerinde kırılacak tüm rekorlara son verecek
olan işçilerdir.

İşçi Meclislerinde tek tek işçileri örgütleyerek iş ci-
nayetlerini durdurabiliriz.

Örgütlülük, güçtür, birlikteliktir, dayanışmadır, pay-
laşımdır. Bu gücü büyütmeliyiz!

Örgütlülük, işçilerin haklarını öğrenip-sahiplendiği,
mücadeleyi büyüttüğü güçleridir.

Daha fazla iş cinayetlerinde ölmemek için İşçi Mec-
lislerinde örgütlenelim.

Direnen Polyak Madencilerinin
Yanındayız!

Halk Cephesi direnen Polyak Madencileriyle daya-
nışma amaçlı 1 Haziran'da bir açıklama yaptı. Açıklamada:
"İşçiler köylerine yapılan maden ocağında işe alınmak
için 11 Mayıs gününden beri kendilerini kandıran Polyak
Madenciliğine karşı direniyor. Maden ocağının ilk açılacağı
sıralarda şirket, köylüye köyün gençlerini işe alacağız
sözü vermişti. Daha sonradan sözünde durmadı. Köyün
gençlerinden bir tane bile işe alınan olmadı. Soma Kat-
liamı’nın ardından işsiz kalan binlerce işçiden biri olan
11 yıllık madenci Halil Oğuz defalarca kez şirkete başvuru
yapmasına rağmen işe alınmamıştır. Şirket her zaman
ucuz iş gücünden yana olmuş ve bir Çinliyi bile işe
almıştır. Diğer illerden gelen işçileri kabul etmiştir.
Yapılan röportajda patronun Kınıklı madencilere ayrı bir
düşmanlık beslediğini bu nedenle Çin’den bile işçi getiren
patronun Kınıklı madencileri işe almadığını söylemişti
Halil Oğuz. Bu nedenle 11 Mayıs'ta Polyak Madencilik
önünde “İş İstiyorum!” talebiyle bir direniş çadırı kurdu.
Çadıra jandarma gelerek çadırın açıldığı arazinin Polyak
Madenciliğe ait olduğu ve şikayet olduğu gerekçesiyle
Halil Oğuz’u gözaltına aldı.  Bu haksız gözaltı direnişi
kırmak içindir. Fakat biz biliyoruz ki baskılar, gözaltılar
haklı direnişleri kırmaya yetmez. Bunun en yakın örneğini
İmbat işçilerinin direnişinde gördük. 68 gün boyunca di-
renen İmbat işçilerinin kazandığı zafer yeni direnişlerin
önünü açmıştır. Şimdi madenciler zafere kadar direnme
kararlılığı ile direnişe devam ediyor... Soma’da ölen ar-
kadaşlarının hesabını sormak için direniyorlar. Evine
ekmek götüremeyen, emeğinin karşılığını alamayan tüm
işçiler için direniyorlar. Tarihe yeni zaferler yazdırmak
için direniyorlar. Halkı kandırmanın bedelini ödetmek
için direniyorlar. Direnmek için birçok nedenimiz var ve
direnmekten başka çaremiz yok. İmbat işçileri gibi Polyak
madencileri de ‘zafer direnen emekçinin olacak’ diyor ve
direnişi büyütüyor. Direnişlerini destekliyoruz. Hakları
için, emekleri ve ekmekleri için direnen işçilerimizin ya-
nındayız " denildi.

Armutlu Halk Cephesi: "25 gündür işi için

direnen patronlar tarafından işe
alacağız yalanını söyleyip sonra
da  alınmayan Polyak Maden işçi-
lerinin onurlu direnişlerini selam-
lıyoruz 25 gündür işe alınmak için
direnen Polyak işçileri madencilik
önünde kurdukları direniş çadırı
ile direnişlerine devam ediyorlar....
Bizler Armutlu Halk Cephesi olarak
Polyak işçilerinin her zaman ya-
nında olacağımızı söylüyor dire-
nişlerini selamlıyoruz."

Israrımız ve Direnişimizle
Mutlaka Kazanacağız, Patron
Sendikacılığını Dize Getireceğiz

Ankara’da DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel
Merkezi önünde yapılan oturma eylemi 10. gününde...
“Oya Baydak İşe Geri Alınsın Mahkeme Kararı Uygu-
lansın” talepli eylemin bugün de ziyaretçileri vardı. 3
Haziran’da eylemi ODTÜ Emekçi Meclisi’nden ve
Kamu Emekçileri Cephesi’nden dostlarımız ziyaret etti.
Halkımız yemeklerini getirdi. Oya Baydak direnişinde
332. günü geride bırakmasına rağmen direnişini sür-
dürmekte kararlı.

Eylemin 12. Gününde herkesi Oya Baydak’ın eylemine
destek vermeye çağırıyoruz. Bir kadın işçi 334 gündür
kendisine devrimciyim diyen bir sendikaya karşı direniyor.
Ve bu sendika mahkeme kararını uygulamayarak patronlar
karşısında emsal oluşturacak bir karara imza atıyor.
Sınıf mücadelesi yürüttüğünü düşünen herkesi eylemi
ziyaret etmeye çağırıyoruz.

İİşçiler Patron Sendikacılığından
Hesap Soracak!
İzmir Devrimci İşçi Hareketi 30 Mayıs'ta patron sendi-
kacılığını teşhir eden afişlemeler yaptı. Konak Fen
İşleri, Karabağlar Fen İşleri, Şirinyer İzban, Tınaztepe,
Eshot Merkez Eshot, Şirinyer, Hareket Amirliği önünde
yapılan çalışmada 350 afiş asıldı.

12 Haziran
2016
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“Neslim Şimdi Ben 
Şerefimle Ölmenin Doruğundayım”





Cepheli olmak bir kültürdür, ideolojidir. Cepheli
olmak örnek olmaktır. Yol göstermektir. “Sorun varsa
çözüm vardır” inancına sahip olmaktır. Ve sorun çözmektir.
Cepheli olmak, dünyanın neresinde olursa olsun oraya
Cephe’yi taşımaktır. 

Cepheli olmak halkın doktoru olmaktır... 
Polonya’da 6 aydır tutuklu olan bir Cepheli Özgür

Tutsağın yaşamından kesitler aktaracağız. 
Cepheli Özgür Tutsak hiçbir Türkiyeli tutsağın

olmadığı ve adli tutukluların olduğu koğuşta komün ku-
rarak ortak bir yaşamın adımını attı, sosyalist değerlerimizi
oradaki tutsaklara da  aktarmaya başladı.

Koğuşta zeka geriliği olan uzun boylu dev gibi,
esrar kullanmaktan tutuklu bir kişi vardır. Bu kişiyle
kimse konuşmaz, kimse önemsemez. Bu kişi de pek çok
yaşam kurallarından, temizlik, adap kurallarından uzaktır.
Yemek yerken ağzını şapırdatıyor diye kimse onunla
yemek yemez, ellerini yüzünü yıkamaz ve  sürekli yatar.

Bizimki bunu çocuk gibi karşısına alır, en baştan tek
tek her şeyi öğretir.  Ellerini yıka, kaşığı böyle tut vs.
diye. Ona oyuncak gemiler yapar kağıttan, temizlik sı-
rasında yardım eder. 

Bu iri yarı, zeka geriliği olan kişi Özgür Tutsak arka-
daşımızı çok sever... Peşinden ayrılmaz, her dediğini
yapar. Bizimki ona Cephe’yi de anlatır.. Bir gün geminin
üstüne bu aklı zayıf olan DSC yazar... Sabah Cepheli’ye
gösterir; “bak ne yaptım” der. Bizim arkadaş, “ne bu”
diye sorunca “sizin örgüt” diye cevap verir. 

Sonra yine içerde trafik kazasından tutuklu bir adam
daha vardır. Birine çarpıp ölümüne sebep olmuş. Görüşe
çıkarken ağlar, mektup gelince ağlar,  mektup gönderirken
ağlar. Özgür Tutsak arkadaşımız bununla da ilgilenir,
meraklanma cezan düşer, itiraz ederiz, dilekçe yazarız
diye konuşur. Gerçektende istenen ceza ilkine göre daha
azalır. . O da bizimkine “sen avukat mısın” diye sorar.. 

Koğuşta yaralamadan 100 kilonun üzerinde bir adam

vardır. Hatta bu olayla ilgili bu adamın oğulları da aynı
hapishanede diğer koğuştadırlar.  Adamın şeker, tansiyon
kalp gibi rahatsızlıkları vardır.  Diyet yapması gerekir.
Bu kişiyle ilgilenirler.  Diyet yiyecekler verirler, spor
yaptırırlar.  Adam Özgür Tutsağa “karım bile bana böyle
bakmadı” der.

Özgür Tutsak saf aklı geri olanı, hasta adamın spor
yapıp yapmadığı konusunda denetlemesi için görevlendirir.
O da hergün bunu yaptırır, hatta bazen abartır... Adamı
çekiştirerek yürütür.  Adam kitap okuyacağım spor yap-
mayacağım dediğinde, dev adam gidip Özgür Tutsak ar-
kadaşımıza bilgi verir.  

Aklı geri olan adam bir seferinde hasta adamı izler.
Şişman adam spor yapmamış,  kitap  okuyor görünür.
Aslında onu da yapmaz.. Gidip Özgür Tutsağa durumu
anlatır, o da  “hem yürüsün hem okusun” diye cevap
verir. Bunun üzerine aklı geri, iri yarı adam, hasta adamı
tutup kaldırır, “hadi yürü, hem oku hem yürü” der. 

Temizlik alışkanlığı kazandırılmış aklı geri olan, dev
adam birgün birinin elinde elma görmüş. Gidip adama
bağırıp elinden elmayı almış. Önce anlamamışlar, adama
dev adam "aptal aptal" ( ki herkese aptal diyormuş bi ses-
lenme şekliymiş onun için) demişler. Hemen gidip elmayı
güzelce yıkamış. Tekrardan adama vermiş. “Şimdi ye”
demiş. 

Devrimciler  dilini bilmedikleri, kültürel özellikleri
farklı insanlarla bile sadece emek ve sevginin gücüyle çok
iyi ilişkiler kurabilirler. Onları değiştirip dönüştürebilirler. 

Hapishanedeki diğer Cepheli tutsaklarla farklı koğuşlarda
kalıyorlar. Sınırlı da olsa haberleşebiliyorlar. Bir başka
Cepheli tutsak duvarlara "Cephe" yazıyormuş. O da yazıyı
gördüğü yerleri tamamlıyormuş: "Cephe burda" diye
yazıyormuş... Sınırlı da olsa haberleşebiliyorlar. Yazılan  6
sayfalık iki mektup eline ulaşmış, gündeme hakimdi. 

Sonuç olarak nerede Cepheli varsa orda Cephe var...
Orada örgüt var... Orada devrim var. Orada umut var. 

Şehirde, kırda, tutsaklıkta kavgayı büyüten, Cephe’yi
var eden tüm Cephelilere selam olsun... 

HHayatın 
Öğrettikleri

Cepheli’nin Olduğu
Her Yerde CEPHE Vardır!

Altı buçuk aydır Dilek için adalet için açtığımız
çadıra 37 gündür saldırıyorlar. 

Defalarca söyledik, yine söylüyoruz: 
İrademizi kıramazsınız! Dilek’in katili tutuklanana dek

adalet direnişimiz sürecek! Çadırımızı yıkmakla irademizi
kıramazsınız, biz çadırımızı şehitlik pahasına savunacağız.
Çünkü çadır bizim namusumuzdur derneğimizi yıkmakla,
çadırımıza saldırmakla, gözaltına alıp tutuklamakla bizi
bitirebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz milyonlarız
tekrar söylüyoruz adalet mücadelemiz sürecek, adalet

çadırını her yıktığınızda tek-
rar kuracağız, dün yıktığınız
adalet çadırını bugün yine
kurduk ve kurmaya devam
edeceğiz.

Dilek’in Katili Yüksel
Moğultay Tutuklansın!

Adalet İstiyoruz Alaca-
ğız!

Armutlu Halk Cephesi

Adalet Çadırını Bir Kez Daha Kurduk; İrademizi Kıramazsınız!

Yürüyüş
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21 Yıldır Tutsak Olan Rıza Yıldı-
rım’ın şehit düşmeden hemen önce
yoldaşlarının yazdığı mektubu yayın-
lıyoruz… F tipi hapishane müdürle-
rinin, doktorlarının ve tüm görevli
personelinin Rıza Yıldırım’ı nasıl
adım adım katlettikleri bir kez daha
ortaya çıktı.

Not: Mektup Rıza Yıldırım şehit
düşmeden hemen önce yazıldı.

Merhaba… 
Sizleri olanca coşkumuzla sımsıkı

kucaklıyor, selamlar sevgiler gönde-
riyoruz. Nasılsınız? Umarım her an-
lamda iyisinizdir. Bizlerde her şeye
rağmen ‘iyidir iyi’ diyoruz 

Sizleri Rıza Yıldırım’ın sağlığı
hakkında bilgilendirmek istiyorum.
20 Mayıs Cuma günü beyin kanaması
geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. 2.
Müdürün bize söylediğine göre ame-
liyatı yapılmış, servise kaldırılmış ve
bilinci açıkmış. Ama durumu iyi mi
kötü mü hiç bilmiyoruz. 

Olay şöyle gerçekleşti. Arkadaşı-
mız yirmi yıla yakın süredir hapisha-
nede… 

Çeşitli rahatsızlıklarının yanı sıra
son bir yıl içerisinde sağlığında endişe
verici gelişmeler yaşandı. Kilo kaybı
ve halsizlik şikayetiyle tedavi sürecini
başlattı aylar önce. ‘Normal’ denildi
‘psikolojik’ denildi. Israrlar neticesinde
hastane sevkleri ve çeşitli tetkikler (
kan tahlili vb.) yapıldı. Guatr teşhisi
konularak ilaç verildi. İlaçları kul-
lanmasına rağmen şikayetleri sürdü
ve krizler geçirmeye başladı. Krizler
ellerin ayaklarının hissizleşmesi, ha-
reket edememe şeklinde geçiyordu.
Yine devam eden hastahane gidiş-
gelişlerinde bu defa ‘’panik atak’’
teşhisi konuldu. Ve ağır bir psikolojik

ilaç yazıldı. Bu ilaç idare tarafından
her sabah birer adet şeklinde veriliyor.
Ağır ve yan etkileri fazla olan bir
ilaç… Kullandığı sürece günü daha
uyuşuk ve halsiz geçiriyordu. Haliyle
iyileşme olmadı ve şikayetleri artmaya,
sıklaşmaya başladı. Son günlerde ne-
redeyse kalkamaz ve ihtiyaçlarını tek
başına göremez hale gelmişti. 

Pazartesi durumu kötü olduğu için
yanındaki arkadaşı ‘acil’ e gönderelim
demiş. Zile basmışlar, gardiyanlarla
yapılan konuşmalar neticesinde ertesi
gün revir doktorunun beklenmesi ka-
rarını vermişler. Salı günü revire çı-
karmışlar, doktor ‘nöroloji’ bölümüne
sevkini yapmış. Dönüşte hiç yürüye-
memiş. Hücresine kadar yolun bir
bölümünü arkadaşlarının omzunda
bir bölümünü, tekerlekli sandalyede
geçmiş. Salıdan cumaya kadar hücre
içinde neredeyse hiç kalkamamış. Ar-
kadaşının yardımıyla yemek vb. ihti-
yaçlarını gidermiş. Cuma öğleden
önce hastaneye götürüp film çekmişler
( MR veya tomografi bilmiyorum )
ve hapishaneye geri göndermişler.
Hücrede birkaç defa yere düşmüş.
Bu düşmelerden biri tehlikeli denile-
bilecek şekilde olduğu için yanındaki
arkadaşı şüphelenip hızla gardiyanları
çağırmış. Yürüyerek gitmiş ama ‘’ne
oldu’’ gibi şeyler söylediği için duru-
mun ciddiyetinden şüphelenmeye baş-
ladık. Cuma gününü hastanede geçirdi.
Cumartesi günü sorduğumuzda ‘’kont-
rol amaçlı uyutuluyor muhtemelen
öğlene getirilecek’’ dediler. Cumartesi
akşamı da 2. Müdür geldi ve ameliyat
yapıldığını, servise geçtiğini, bilincinin
açık olduğunu söyledi. Hafta sonu
olduğu için avukatlarına ve ailesine
haber verilmesi noktasında ısrarcı ol-
duk. Gece yarısına doğru ailesine ha-
ber verildiği söylendi bize… Şu an
itibariyle bizim başka bir bilgimiz

yok. 
Sizden ailesine gerekli bilgiyi ver-

menizi, hukuki işlemleri başlatmanızı
( suç duyurusu, infaz erteleme vb. )
rica ediyoruz. Bizce; 

-Aylardır teşhisinin yapılmama-
sında en hafif tabirle bile ihmal var. 

-Hapishane gidiş-gelişlerinde bit-
mek bilmeyen üst, ayakkabı aramaları,
mahkum hasta odasının olmaması,
saatlerce daracık ring hücresinde bek-
letilme vb. koşullar sağlığını daha da
bozmuştur. 

-Verdikleri psikolojik haplar bu
sonucu tetiklemiştir. 

-Salı günü revir doktoru acil sevk
yaptırmayarak, cuma gününe kadar
geçen sürede bu sonucun doğmasına
katkı yaptırmıştır. 

- Cuma günü nöroloji bölümünde
sadece filminin çekilip geri gönde-
rilmesi, müşahede altında tutulmaması
vb. ihmaldir. 

- O gün bile saatlerce ringde bek-
letilmesi, havasız kalması beyin ka-
naması geçirmesine son damla olarak
etki yapmıştır. 

Bu işkenceler, tutsakları hastalığa,
ölüme iten koşullar olduğu gibi du-
ruyor. Daha başka bedellerin öden-
memesi, koşulların düzeltilmesi için
eminim sizde elinizden gelen çabayı
sarf edeceksinizdir. Bunun için sizleri
bilgilendirmek istedim. Şimdiden te-
şekkürlerimi iletiyor işlerinizde ko-
laylıklar diliyorum. Tüm büro emek-
çilerine selamlarımızı iletin lütfen…
Görüşmek ümidiyle 

Sevgiyle ve dirençle...

Not 1- Tedavisinin aksatıldığı sev-
kinin bir türlü yapılmadığı günlerde
O da, biz de bir sürü şikayet dilekçesi
yazdık. 

2- Salı günü revire çıktığında dok-
tora midemde bulanıyor demiş. 

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

F Tipi TecritF Tipi Tecrit
Bir Tutsağın DahaBir Tutsağın Daha

Katledilmesine Katledilmesine 
Neden OlduNeden Oldu
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“Devrimci mücadele ve  savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

Savaş
ve Biz Devrimci Savaş Yalnızca Cephede Olmaz...

Kendimizle Devrimci Savaş, Bu Savaş Hayatın Bütün Alanlarını Kapsar 
Yürütülen Savaşların En Yüksek Derecesi Kendimizle Olan Savaştır!

DEMOKRATİK MÜCADELEDE
AİLELERİMİZ

Düzenle yaşadığımız çelişkiler so-
nucunda devrimcilik kararı alıp mü-
cadeleye atılıyoruz. Mücadeleye ilk
adımı attığımız andan itibaren ailele-
rimizle çeşitli şekillerde sorun yaşa-
maya başlarız.

Aileler Neden Mücadele  Et-
memize Karşıdır?

Aileler mücadele etmemizi istemez.
Çünkü ailelerimiz çocukluğumuzdan
itibaren bizimle ilgili birçok plan yapar,
hayal kurar. Doktor, öğretmen, mühendis,
avukat… olmamızı ister. Bunlar olmadı
mı zengin, hali vakti yerinde bir eş
bulup “hayatımızı kurtarmamızı” ister.
Çünkü çocuklarının “kurtulması” demek,
onların da kurtulması demektir. Bir
yerde kendi çıkarları da söz konusu
olur. Bu bir yanı, bir yanı da polisle
yüz- yüze gelme korkusudur. Bunun;
işine, kendisine zarar verebileceği kor-
kusudur. Çocuklarının başına gelebilecek
herhangi bir şeyden dolayı tutsaklık,
şehitlik vb. kendisinin ödeyeceği be-
delden, yaşayacağı acıdan korkar. Ken-
dileri zarar görmesin, üzülmesinler diye,
devrimcilik gibi onurlu bir görevden
çocuklarını geri tutmaya çalışırlar.

Bugün artık öyle bir süreçteyiz ki,
elimizi taşın altına daha çok sokmamız
gerekecek. AKP halka ve devrimcilere
açtığı savaşı azgınlaştırdı. Sürekli saldırı
halinde. Bu savaşta en gençlerimizi
şehit veriyoruz. Şafak, Bahtiyar, Elif
Sultan, Çiğdem, Berna, Günay, Onur,
Çayan… daha da şehitler vereceğiz.
Her devrimcinin yer aldığı mücadeleden
kaynaklı ailesi de mücadeleyle bir şe-
kilde bağ kuruyor. Durduğu yer dev-
rimcilere, mücadeleye yakın ya da
uzak fark etmez, önemli olan bir bağının
olmasıdır.

Ailelerimizin Mücadeleyle
Olan Bağını
Güçlendirmeli, Onları Mü-
cadeleye Katmalıyız

Devrimcilik kararı almış, devrimcilik
yapıyor olabiliriz. Ailelerimizi örgütle-
mediğimiz sürece mücadelemizin önün-
de hep bir engel oluşturacaklardır. Dev-
rimcilik yapıyoruz ve ilk hedefimiz
kitle çalışması yapmak, halkı örgütlemek.
Ailelerimiz de bu halkın bir parçasıdır.

Neden örgütleyeceğimiz hedef kit-
lemiz olmasın? Söz konusu ailelerimiz
olunca, örgütleyebileceğimize inan-
mıyor ya da biraz uğraştıktan sonra
ikna edemeyeceğimizi düşünüyoruz.
Pes ediyor, vazgeçiyoruz. Aslında ai-
lelerimize emek harcamaktan kaçı-
yoruz. En yakınındaki insanlara emek
harcamayan, halkı örgütlemek için de
emek harcamaz. 

Ailelerimizi en iyi biz tanırız. Neleri
sevdiklerini, neye tepki duyduklarını,
nasıl düşündüklerini, yaşadıklarını, çe-
lişkilerinin neler olduğunu, düzene öf-
kelerini en iyi biz biliriz. Elbette dev-
rimcilik yapmamızı kabul etmiyor, is-
temiyor da olabilirler. Mücadelemizin
haklı bir mücadele olduğunu, yoksul-
luğun son bulması, adaletsizliğin ol-
maması, çocuklarımızın sokak ortala-

rında ölmemesi için mücadele ettiğimizi
anlatmalıyız. İnatla, bıkmadan, usan-
madan, yeni yollar deneyerek anlatma-
lıyız. Çünkü ailelerimizin mücadeleyle
güçlü bir bağları vardır artık; biz evlat-
ları.

Evlatları sayesinde örgütlenen birçok
ailemiz var. Buna en büyük örnek TA-
YAD’lı Ailelerdir. Çocuğu işkence gör-
müş, tutsak veya şehit düşmüş… Önce
çocuklarını sahiplendiler, hapishane ka-
pılarında, adli tıp önlerinde… Faşizmi,
baskıyı, işkenceyi yaşayarak gördüler.
Sonra çocuklarının düşüncelerini sa-
hiplendiler. Bugün savaşın en ön cep-
hesinde, ak saçlarına bakmadan müca-
dele ediyorlar. Her devrimcinin, Cep-
heli’nin ailesi TAYAD’lı olabilir. Yeter
ki biz isteyelim, bu yönde emek harca-
yalım.

Savaşımızda Herkese
İhtiyaç Var!

Her geçen gün büyüyen savaşımızda
herkese ihtiyacımız var. Ailelerimizi
savaşa katma bakış açısıyla yaklaşmı-
yoruz çoğunlukla. Ailelerimizle ilişki
kurduk, yakınlaştık, derneğimize, ey-
lemlerimize gelip gitmeye başladılar.
Bunu başardık mı, başardık… Ancak
buradan ileri gitmemek çok sık rastlanan
bir durumdur. Nedeni aileyi savaşa
katma bakış açısıyla bakmamamızdır.
Aslında ailelerimize güvenmiyor, inan-
mıyoruzdur… Eylemlere gelen, maddi
yardımlarda bulunan, bizi sahiplenen
ailemiz, neden istihbarat getirmesin,
kuryemiz olmasın, milisimiz-savaşçımız
olmasın?.. 

Halkı savaştırarak, savaşı halklaştı-
racağız diyoruz… Halkımızın bir parçası
olan ailelerimiz de savaşabilir. Savaşın
tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yeter ki
biz önünü açalım, zemin sunalım.

Mücadelemizin haklı bir
mücadele olduğunu, yoksulluğun son

bulması, adaletsizliğin olmaması,
çocuklarımızın sokak ortalarında
ölmemesi için mücadele ettiğimizi

anlatmalıyız. İnatla, bıkmadan,
usanmadan, yeni yollar deneyerek
anlatmalıyız. Çünkü ailelerimizin

mücadeleyle güçlü bir bağları vardır
artık; biz evlatları.



Ülkemiz üniversitelerinde yıllardır süren bir kavga
var. Acılarıyla, coşkularıyla ve yüzlerce şehitleriyle
ardında onurlu sayfalar bırakarak ilerleyen bir kavga
var.

Bu kavga; üniversiteleri kendi sömürü düzenine ve
emperyalizmin çıkarlarına göre örgütleyen ve durumunu
pekiştirerek sürdürmek isteyenlere karşı, bu kurumları
emekçi halka ve ulusal çıkarlarımıza hizmet eden, eğitim
ve bilimsel üretim yapan kurumlara dönüştürmek iste-
yenlerin kavgasıdır.

Bu kavga; egemen sınıf iktidarının üniversiteler üze-
rinde uyguladığı azgın baskılara karşı, başta devrimci-
ilerici güçler olmak üzere, üniversitelerin başına çörek-
lendirilmiş bir avuç gerici kast ve faşist çeteler dışına,
tüm üniversite üyelerinin kavgasıdır.

Bu kavga; işbirlikçi gerici kast ve faşist çeteler
dışında, işçisi, öğrencisi, öğretim üyesi ve personeliyle
tüm üniversite kitlesinin ortak özlem ve çıkarını ifade
eden demokratik üniversite kavgasıdır.

Bugün, öğrenci gençliğin bir direnişine daha tanık
oluyoruz. Marmara Üniversitesi ve Diş Hekimliği Fa-
kültesi öğrencileri bütünleme sınavlarının (BÜT) kaldı-
rılmasını protesto etmek, haklarını geri almak ve Diş
Hekimliği Fakültesi’nde yapılan hukuksuz, mantıksız
uygulamaların kaldırılmasını istemek için 4 gündür di-
renişteler.

Evet, diyoruz ki; üniversiteler birer sorun yumağına
dönüştürüldü. Ki kafası bulanık, doğru düşünemeyen
bireyler yetiştirsin diye. Aslında bu, faşizmle birebir
ilgili bir durum. Faşizmin kültürel ve ekonomik yönünü
ortaya çıkarıyor. Gençlikten korkusunu ortaya çıkarıyor.
Bu saldırıları sadece üniversitenin özelinde değerlen-
dirmek yanlış olur, dediğimiz gibi bu saldırılar belli bir
planın bir parçasıdır. Tamamen bir baskı unsurudur ve
teslim alma aracı olarak kullanılmıştır. Yoksa sorun
BÜT’lerin  kaldırılması değil. Direnişi ortaya çıkaran
tek bir neden değildir... Belli bir birikimin sonucu ortaya
çıkmıştır bu direniş . “Artık yeter” demiştir öğrenciler
ve direnişe geçmiştir.

Bu düzen, öğrenciyi ülkenin geleceği değil de, sö-
mürülecek bir iş gücü ve parasal kaynak olarak görmüştür.
Bütünlemelerin kaldırılması demek, okulun uzaması

demektir. Okul uzadıkça da sermaye çarkları daha hızlı

dönecektir. 9-10 ay öğrenciyi acımasızca sömüren düzen

2-3 ay daha sömürmeyi planlıyor.

Sorun sadece sömürü değildir. Tüm bu dayatmaları

göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu politikalar

öğrencileri sindirme, ses çıkaramaz hale getirme amaçlı

bir plandır. Ama bir şeyi en fazla ne kadar sıkıştırabilirsiniz

ki? Öfkenin patladığı zamanlar da olur böyle.

Bütünlemeleri geri istemek ufak bir hak talebidir ve

bu bile faşistler tarafından saldırıya uğramıştır. Biz her

zaman diyoruz en ufak hakkımız için en büyük bedelleri

ödemeyi göze almazsak yok olur gideriz diye. İşte

burada bunu yeniden anlıyoruz. Bu ülkede demokrat

olmak bile çok büyük bedeller gerektirmektedir. Ve

devrimciler nasıl direnileceğini gösterdi. Şimdi sıra

bunu uygulamada.

Biz kavganın salt üniversitelerde bütünleme sınav-

larının kaldırılması vb. sorunu olmadığını, asıl sorunun

üniversitelerde öğrencilerin kendi söz, yetki ve karar

hakkı sorunu olduğunu, bu yüzden öğrencilerin kendi

öz örgütlenmesi olan Öğrenci Meclislerinde örgütlenip

mücadele etmesi gerektiğini her defasında dile getiriyoruz. 

Marmara Üniversitesi öğrencileri 4 gündür direnişi

sürdürüyor. Bu süreçte üniversitelerde böylesi seslerin

çıkması önemlidir. Karanlığın delinmesinde öğrenci

gençliğe örnek direnişlerden bir tanesidir, ilerletilmesi,

genişletilmesi gereken bir direniştir. Ve ısrar edildiği,

direnildiği sürece de kazanılacak bir direniştir. Çünkü

tarih, bilim der ki; direnmeyen çürür, direnen kazanır!

Marmara Üniversitesi’nde hakları için direnen öğrencilerin

yanında, arkasındayız!

ÖĞRENCİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

BÜTÜNLEME HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!

YAŞASIN DEV-GENÇ ,

YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER!

Direnmek Kazanmaktır
Faşizme Karşı Direnerek

Gaspedilen Haklarımızı Kazanacağız!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
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Ülkemiz devrimci hareketinde Dev-
Genç’in ayrı bir anlam ve önemi vardır.
Dev-Genç örgütlenmesi, tarihsel ve si-
yasal olarak mücadele tarihi ile bir ge-
leneği ifade eder. Atılganlığı, militanlığı,
uzlaşmazlığı ile gençlik, 46 yıldır mü-
cadele geleneğine sahip olan Dev-Genç
saflarında örgütlenmiş, halkın birçok
sorununa çözüm bulmuş, onlarla iç içe
olmuştur.

Dev-Genç, salt bir gençlik örgüt-
lenmesi değildir. Dev-Genç’liler köy-
lerde, fabrikalarda, okullarda, kısacası
ezilen sömürülen halk neredeyse Dev-
Genç onların yanında olmuştur.

Yıllardır emperyalizm ve onun ül-
kemizdeki işbirlikçi iktidarları Dev-
Genç üzerinden gençliğe saldırmış, kat-
liamlar, tutuklamalar ile Dev-Genç’i
bitirmeye çalışmıştır ama başarama-
mıştır. Egemenler de çok iyi bilmektedir
ki gençlik gelecektir, yarındır. Gençlik,
halkın umududur. Ve gençliğin 46 yıldır
onurla, umutla atan kalbi Dev-Genç’tir.

İşte bu sebepten Dev-Genç 46 yıldır
emperyalizm ve oligarşinin gençlik üze-
rindeki yozlaştırma, gericileştirme, pa-
sifleştirme politikası önünde gençliğe
barikat olmuştur.

Bugün ülkemiz, emperyalizmin yeni
sömürgesi altındadır ve ülkemizde her
ne kadar demokrasi var dense de faşizm
vardır. AKP iktidarı bugün özellikle
gençlik üzerinden tüm halka baskı kur-
maya, gençliği apolitikleştirmeye çalı-
şıyor. Üniversitelerde, liselerde anti-bi-
limsel, gerici, ezberci eğitim sistemi
ile düşünmeyen, sorgulamayan, kendi
ülke gerçekliğini görmeyen bir gençlik
yaratmak istiyor.

İşte burada Dev-Genç’e büyük so-
rumluluklar düşüyor.

Dev-Genç’liler bugün emperyalizm
ve oligarşinin bu saldırıları karşısında
gençliğe gidecek, onların sevgi, daya-
nışma, fedakarlık duygularını büyütecek,

bu sömürü düzenine karşı savaşmasını
sağlayacaktır. Mahir Çayan’ın da de-
diği gibi “Gençlik doğası gereği atıl-
gandır, coşkuludur, yüreklidir. Her
türlü çıkar duygusundan ve artniyetten
uzaktır.’’

Gençliğin duygu ve düşüncelerine
girersek, bu düzenin onları ne hale
getirdiğini gösterirsek, bizimle birlikte
bu düzene karşı savaşacaklardır. Yap-
mamız gereken tek şey emek, ısrar
ve sabırla gençliğe gitmektir. Unut-
mayalım herkes değişebilir, dönüşe-
bilir. Herkes Elif, Şafak, Bahtiyar,
Çiğdem, Berna olabilir. Yeter ki biz
onlara inanalım...

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

Liseliyiz Biz

Gençlik; Dev-Genç’lilere, Bize Emanettir! 
Sabırla ve Israrla Gençliği Örgütleyeceğiz!

LİSELİ DEV-GENÇ’Lİ
MEHMET MANAS

DOĞANAY
TAHLİYE OLDU

24 Mayıs günü gözaltına alınıp
25 Mayıs’ta tutuklanan Liseli Dev-
Genç’li Mehmet Manas Doğanay-
tahliye oldu.

25 mayıs’ta S-97 numaralı akrep
aracı tarafından kaçırılıp işkence gö-
ren Mehmet Manas, ardından da
katil polislerin işkencelerinin üstünü
örtmek istemesi sonucu  hemen tu-
tuklandı. Hapishanede de her türlü
baskıyı, tecriti uygulamışlardı.

Bugün Mehmet Manas’ı ara tah-
liyeyle zulmün kalesinden aldık.
Mehmet Manas’a yapılanların hesa-
bını soracağız.
İŞKENCE YAPMAK
ŞEREFSİZLİKTİR!
BASKILAR
TUTUKLAMALAR BİZİ
YILDIRAMAZ!
YAŞASIN LİSELİ DEV-
GENÇ’LİLER! 



Merhaba Sevgili
Liseli  Dev-Genç’liler...

Yürüyüş:Bu hafta sizlerle yü-
rüttüğünüz kampanyalar üzerine söy-
leşi yapmak istedik. Temel olarak
yürüttüğünüz, “Parasız Eğitim İçin
Gerillaya Katıl” kampanyanızın ya-
nında, tüm liselileri çağırdığınız
“Okuma Grupları ve Berkan Abatay
Spor Salonu” gibi faaliyetleriniz de
var.  Bunlar hakkında nasıl bir ça-
lışma yürüttüğünüze dair sizden bilgi
almak istiyoruz. Ama öncelikle şunu
öğrenmek istiyoruz: “Parasız Eğitim
İçin Gerillaya Katıl” çağrınızda
Cephe Gerillalarının parasız eğitim
için savaştıklarını yazdınız bildiri-
lerinizde. Bu konu hakkında bizi bil-
gilendirebilir misiniz?

Li̇seli̇ Dev-Genç’li̇: Sizin de
söylediğiniz gibi Liseli Dev-Genç
olarak birçok etkinlik ve kampanyayı
bir arada yürütüyoruz. Kültürel-sos-
yal etkinliklerimize Berkan Abatay
Spor Merkezi ve Okuma Gruplarımız
ile başladık. Bununla beraber “Parasız
Eğitim İçin Gerillaya Katılmak” üze-
rine bir kampanyamız var. Halk Kur-
tuluş Savaşına tarihimiz boyunca
birçok kahraman yetiştirsek de ilk
kez bu sloganla bir kampanya baş-
lattık. Hem ilk olması, hem de güçlü
bir slogan ve talebe sahip olması
yanıyla bu kampanya en başta bizi
çok heyecanlandırdı. Kampanyaya
başlamadan önce içimiz de bir top-
lantı düzenledik ve orada parasız
eğitim mücadelemizi gerillaya ka-
tılma çağrısı ile nasıl birleştireceği-
mizi tartıştık. Tartışmamız içerisinde
bir yoldaşımız şunları söyledi: Biz
Liseli Dev-Genç olarak hiçbir zaman
mücadelemizi akademik-demokratik

talepler ile sınırlandırmadık. Ülke-
mizde her türlüğü adaletsizliğin
sahibi olan ve halkımızı iliklerine
kadar sömüren emperyalistler ile iş-
birlikçileri var. Biz bu halk düşman-
larına karşı Kahraman Altunlar, Ümit
Doğan Gönüller, Pınar Güngörler,
Erkan Dilsizler ve nice isimsiz kah-
ramanlarımızla savaştık. Bugün bu
savaşın temel talebi bizim için parasız
eğitimdir. Parasız eğitim ise ancak
ve ancak halkın iktidarında gerçek-
leşebilir. Bu toplumun adı sosyalist
toplumdur. Öyleyse biz de bu top-
lumu kurmak için savaşmalıyız.
Kimle, nerede, nasıl savaşacağımızı
belirleyen ise halkın umudu Cephe
Gerillalarıdır. Bu yüzden Parasız
Eğitim İçin Cephe Gerillalarına ka-
tılmaya çağırıyoruz tüm liselileri.

Yürüyüş : Genel olarak kitle ça-
lışması sırasında aldığınız tepkileri
anlatır mısınız?

Li̇seli̇ Dev-Genç’li̇: Kampan-
yamızın çalışmalarını bildiri dağıtımı,
afiş, pankart, anket, yazılama ve
film gösterimleri üzerinden yapıyo-
ruz. Anket yaptığımız kimi liseliler
bizi, Che’ye benzetiyor. Kimisi kendi
memleketinde de Cephe Gerillala-
rının olmasını istiyor. Kimi amcalar
mahallede “parasız eğitim için ben
de gerillaya gideceğim” diyor. Bil-
dirilerimiz üzerinde Onur Polat ve
Çayan Gün yoldaşlarımızın fotoğ-
raflarını gören insanlar özellikle bil-
dirileri almak istiyor. Olumlu tepki-
lerin alınmasının yanında bir kam-
panya olmak ile birlikte halk ve li-
seliler tarafında sahiplenilen bir kam-
panya.

Yürüyüş : Bu kampanyaya dair
merak ettiğimiz bir diğer konu ise

Okmeydanı’nda polislerin afişlerinizi
yırtıp yazılamalarınızı silmesi. Ok-
meydanı’nda yüzlerce afiş ve yazı-
lama varken neden sadece sizinkilere
saldırı oluyor?

Li̇seli̇ Dev-Genç’li̇: Evet, Ok-
meydanı’nda yüzlerce afiş ve yazı-
lama var, ama sadece bizimkiler yır-
tılıyor, karalanıyor. Bu katil AKP’nin
eli kanlı çetesi polislerin acizliğini
göstermekle birlikte kampanyamızın
ne kadar güçlü talebinin olduğunu
gösteriyor.  AKP yoksul halkımızın
kurtuluş savaşını örgütlememizden
korktuğu için bunları yapıyor. Biz
ise Önderimiz Mahir Çayan’ın söy-
lediği gibi “Varsın oklar üstümüze
yağsın. Biz doğru gördüğümüz bu
yolda sonuna kadar yürüyeceğiz”
diyoruz.

Yürüyüş: Dergimizin son sayı-
larında Berkan Abatay Spor Mer-
kezi’ne spor yapmak üzere liselilere
çağrılarınız oldu. Sanırız sportif faa-
liyetler üzerine liselerde çalışmalar
yürütüyorsunuz. Biraz bu faaliyet-
lerinizden bahseder misiniz?

Li̇seli̇ Dev-Genç’li̇: Liseliler yaş
olarak her şeyi öğrenebilecekleri ve
her yeniliğe de açık oldukları bir
çağdadır. Aynı zamanda bedensel,
zihinsel ve kültürel bir gelişim ya-
şadıkları dönemin içerisindedirler.
Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak dü-
zenin liselilere verebileceği hiçbir
şey olmadığını, emperyalizmin yoz
kültürüne karşı alternatiflerimizle
gösterdik. Bu alternatiflerimizden
birisi de Berkan Abatay Spor Mer-
kezi’mizdir. Liselilerin canlı, dinamik
yanını yönlendirmek, bedensel ge-
lişimini düzenlemek bizim görevi-
mizdir. Daha önceden bu misyonu-

LLiseli Dev-Genç’lilerle Röportaj:

Kendi Gücümüzün Farkına Varmak,
Halkımızı Tanımak,

Berkin ve Dilek’in Katillerinden Hesap Sormak İçin;

Okuyalım, Okutalım! Bilgi Güçtür!

Güç Olalım, Güçlü Olalım!
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muz gereği çeşitli spor etkinlikleri
ve turnuvalar düzenlemiştik. Şimdi
ise Berkan Abatay Spor Merkezi ile
daha merkezileşmiş bir faaliyet haline
getirdik bu görevimizi. Hemen he-
men her gün 5-6 liseli ile birlikte
spor yapıyoruz. Yakın süreçte de çe-
şitli spor turnuvaları başlatacağız.

Yürüyüş : Son olarak sormak
istediğimiz Okuma Gruplarınıza dair.
Nedir Okuma Grupları? Hangi kitabı
okuyorsunuz? Okuma Gruplarına
nasıl çağırıyorsunuz liselileri?

Li̇seli̇ Dev-Genç’li̇: Okuma grup-
ları tarihimizi öğrendiğimiz, bilimsel
düşünmeyi kavradığımız, liselileri
politikleştirdiğimiz gruplardır. Bu
gruplar ile haftanın bir günü ortalama

iki saatlik bir çalışmamız oluyor.
Önceden belirlediğimiz Boran Ya-
yınları’ndan çıkan Mahir Hüseyin
Ulaş kitabını okumak ile başladık.
Birlikte başlayıp birlikte bitiriyoruz,
sırayla sesli şekilde hepimiz okuyo-
ruz. Sonrasında devrimcilik üzerine
ve kitapta okuduğumuz önderlerimiz
üzerine konuşuyoruz. Okumamızı
çay içip sohbetlerle bitiriyoruz. Oku-
ma Gruplarına tüm liselileri katıyo-
ruz. Ama grupların 5 kişiyi geçme-
mesine özen gösteriyoruz. Çünkü
kalabalık olunca anlaşılır olmaya-
biliyor. Her hafta yeni bir grup kurma
hedefimiz oluyor. Bunun için okuma
gruplarına çağıran, yer, saat belirt-
tiğimiz yazılamalar afişler yapıp,

pankartlar asıyoruz. Liselilerle ise
Okuma Gruplarını tanıtan sorulardan
oluşan anketler yapıyoruz. Öncelikle
tabiki okumanın sıkıcı bir iş olduğu
algısını kırmaya çalışıyoruz. Çünkü
düzenin eğitim sisteminin soyutluğu,
tüm liselileri okumaktan araştırmak-
tan uzaklaştırmış durumda. Bu yüz-
den hem ezberci eğitime karşı mü-
cadele ediyoruz hem de tarihimizi
öğreniyoruz.

Yürüyüş: Bizimle çalışmalarınız
üzerine yaptığınız bu sohbet için te-
şekkür ediyoruz.

Li̇seli̇ Dev-Genç’li̇: Biz de size
teşekkür ediyor, tüm okuyucularınızı
ve liselileri selamlıyoruz.

Dev-Genç’liler Marmara Üniversitesi’ndeki öğren-
cilerin haklarını geri almak için direnişe başladıklarını
açıkladı. Açıklamada; “Marmara Üniversitesi öğrenci-
leri ve diş hekimliği fakültesi öğrencileri bütünleme
sınavlarının kaldırılmasını protesto etmek, haklarını
geri almak ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan
hukuksuz, mantıksız uygulamaların kaldırılmasını iste-
mek için 4 gündür direnişteler… Bu, faşizmin kültürel
ve ekonomik yönünü, gençlikten korkusunu ortaya
çıkarıyor. Bu saldırıları sadece üniversitenin özgülünde
değerlendirmek yanlış olur, bu saldırılar belli bir planın
parçasıdır. Tamamen bir baskı unsurudur ve teslim
alma aracı olarak kullanılmıştır… Belli bir birikim
sonucu bu direniş ortaya çıkmıştır. Bu düzen, öğrenciyi
ülkenin geleceği değil de, sömürülecek bir iş gücü ve
parasal kaynak olarak görmüştür. Bütünlemelerin kal-
dırılması demek, okulun uzaması demektir. Okul uza-
dıkça da sermaye çarkları daha hızlı dönecektir. 9-10 ay
öğrenciyi acımasızca sömüren düzen 2-3 ay daha
sömürmeyi planlıyor. Sorun sadece sömürü değildir.
Tüm bu dayatmaları göz önünde bulundurduğumuzda
aslında bu politikalar öğrencileri sindirme, ses çıkara-
maz hale getirme amaçlı bir plandır. Ama bir şeyi, en
fazla ne kadar sıkıştırabilirsiniz ki? Öfkenin patladığı
zamanlar da olur böyle. Bütünlemeleri geri istemek
ufak bir hak talebidir ve bu bile faşistler tarafından sal-
dırıya uğramıştır. Biz her zaman diyoruz en ufak hakkı-
mız için en büyük bedelleri ödemeyi göze almazsak
yok olur gideriz diye. İşte burada bunu yeniden anlıyo-
ruz. Bu ülkede demokrat olmak bile, çok büyük bedel-
ler gerektirmektedir. Ve devrimciler nasıl direnileceğini

gösterdi.
Marmara Üniversitesi öğrencileri 4 gündür direni-

şi sürdürüyor. Bu süreçte üniversitelerde böylesi sesle-
rin çıkması önemlidir. Karanlığın delinmesinde öğrenci
gençliğe örnek direnişlerden bir tanesidir, ilerletilmesi,
genişletilmesi gereken bir direniştir. Ve ısrar edildiği,
direnildiği sürece de kazanılacak bir direniştir. Çünkü
tarih, bilim der ki; Direnmeyen çürür, direnen kazanır!
Marmara Üniversitesi’nde hakları için direnen öğrenci-
lerin yanında, akasındayız!”

����

Mehmet Manas Doğanay’ı
Sahipsiz ve Adaletsiz Bırakmadık

Liseli Dev-Genç’liler 1-2
Haziran’da Okmeydanı Anadolu
Parkı’nda Mehmet Manas
Doğanay’a işkence yaparak
tutuklayan katil, işkenceci polis-
leri teşhir etmek ve hesap soraca-
ğını halka bildirmek için masa
açtı. Açılan masada Doğanay’ın
serbest bırakılması için 100 adet
imza toplandı. Liseli Dev-
Genç’liler ayrıca parka 60 adet
afiş astı. Ve halka, “akreplerden,
TOMA’lardan uzak durması
gerektiğini, halk düşmanlarından
hesap soracaklarını, halk düşman-
larına mahallelerimizde rahat ver-
meyeceklerini” söyledi. Ayrıca, “halk düşmanlarına
karşı devrimcilere destek verilmesi gerektiği, her şeyi
devrimcilerin yapmayacağını halkla beraber yapılaca-
ğı” anlatıldı. Bunun üzerine halk polislere lanetler
okudu.
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Gazi: Dev-Genç’liler 5 Hazi-
ran’da Dev-Genç Dergisi’nin toplu
dağıtımını yaptı. Ellerinde dergi dil-
lerinde sloganlarla coşkulu bir şekilde
mahallenin sokaklarını, esnaf ve ka-
felerde dolaşan gençlik halka Dev-
Genç dergisinin Şafaklar’ın emaneti
olduğunu, derginin sahiplenilmesi
gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ok-
meydanı’nda kaçırılarak gözaltına
alınıp işkence gören M. Manas Do-
ğanay’a yapılanlar anlatıldı. Çalışma
sonunda halka 125 dergi ulaştırıldı.
Ve Dev-Genç’lilerin 12 Haziran’da
mahallede yapacağı film gösterimine
çağrı amaçlı 12 afiş ve 150 bildiri
dağıtıldı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 1 Ha-
ziran’da Dev-Genç Dergisi’nin ta-
nıtımını yaptı. Ellerinde dergileriyle
Kadıköy sokaklarını dolaşan Dev-
Genç’liler halka derginin içeriğini
anlattı. Halktan olumlu tepkiler alan
gençlik halka “Tutsak Öğrencilere
Özgürlük ve Parasız Eğitim Talepleri”
hakkında bilgi verdi ve taleplerini
sahiplenmelerini istedi. Aynı zamanda
Dilek Doğan’ın mahkemesi hakkında
bilgi veren Dev-Genç’liler faşizmin
hukukunu teşhir etti. Dört saat süren
çalışma sonunda 107 dergi halka
ulaştırıldı.

� Okuma Günlerinde
Buluşalım Birken 
Binler Olalım

Gazi: Liseli Dev-Genç’liler 5 Ha-
ziran’da Gazi Özgürlükler Derne-
ği’nde bir araya gelerek kitap okuma
günü yaptı. Okuma öncesi kahvaltı
yapan liseliler ardından okuma ve
toplantı alacakları günleri belirledi.
Okumaya geçildiğinde toplu olarak
“Bu Halk Bu Vatan Bizim” adlı kitabı
okudu. 2 saat süren okumanın ar-
dından kitap üzerine değerlendirme
yapıldı. Ve ardından çağrı yapılarak
“Liseliler! Her gün okuyalım, gere-
kirse 10 sayfa olsun ama yine de
okuyalım, katledilen halkımızın he-

sabını sormak için okuyalım” deni-
lerek Yürüyüş dergisinin dağıtımına
çıkıldı. Yapılan çalışmada halka ve-
rilen adalet mücadelesi anlatıldı ve
bunun üzerin olumu tepkiler alındı.
Çalışmada 20 dergi halka ulaştırıldı.

Kuruçeşme: Liseli Dev-Genç’li-
ler 3 Haziran’da Kuruçeşme Kültür
Derneği’nde bir araya gelerek Yü-
rüyüş dergisi okudu. Liseliler genç-
liğin sorunlarından olan “unutmak
disiplinsizliği ifade eder, unutmamak
için ne gibi önlemler almalıyız” ko-
nusunu okuyup aralarında değerlen-
dirdi. Bundan sonra karar aldığımız
işleri, programları unutmamak; hayata
geçirmek anlamında sonuç çıkartı-
larak diğer konu olan “dar pratikçilik
sağır eder” konusunu da hep birlikte
okuyup aralarında değerlendirmeler
yaparak çalışmayı bitirdi. Ayrıca der-
neğin önünde asılı bulunan ve üze-
rinde “Bağımsızlık, Demokrasi, Sos-
yalizm Yolunda Yürüyüş Dergisi
Okuyalım Okutalım” yazılı pankartı
zırhlı araçları ile çalan polislere çağrı
yaparak “siz ne kadar çalarsanız biz
daha fazla asarız. Bu irade savaşını
biz kazanacağız” denildi.

Şişli: Liseli Dev-Genç’liler 5 Ha-
ziran’da Şişli’de bir araya gelerek
kitap okudu. Liseli Dev-Genç’liler
okuma grubunda ilk olarak “Dev-
rimcilik” hakkında sohbet edip ar-
dından Yürüyüş dergisinin “Liseliyiz
Biz” bölümünü okuyup ve 19 Aralık
Feda şiirini okuyarak kitapları ve de
dergiyi değerlendirip ilk okuma grubu
çalışmasını bitirdi. Şişli Liseli Dev-
Genç’liler haftaya da okuma grubunu
gerçekleştirmek için sözleşerek ça-
lışmayı sonlandırdı.

� Gençliği Düzenin Pis
Ellerinden Çekip Alacağız
Kendi Alternatiflerimizle
Örgütleyeceğiz

Dev-Genç’liler 6, 8 Haziran’da
Gazi Mahallesi’nde, Nalbur Bölge-
si’nde Gazili gençler ile film gösterimi

çalışması yaptı. Çalışmada kısa bir
açıklama yapan Dev-Genç; “Düzen
bizleri yozlaştırmak için türlü türlü
dizilerle, filmlerle hayatımıza girmeye
çalışıyor. Gençleri yozlaştırmak için
her türlü medyasını internetini kul-
lanıyor. Bizler Dev-Genç’liler hal-
kımıza gençlerimize her alanda al-
ternatifiz. Gazi Mahallesi’nde Gazi
gençliği ile Zvezda “Yıldız” filmi
izliyoruz” dedi. Ayrıca çalışmalarda
yeni gençlerle tanışıldı ve film gös-
terimi ile ilgili bilgi verildi. Yapılan
çalışmalarda 50 ozalit ve 40 adet
afiş mahallenin çeşitli yerlerine asıl-
dı.

� Şehitlere Bağlılık
Geleceğe Bağlılıktır

Kartal Liseli Dev-Genç’liler 2
Haziran’da Gazi Mezarlığı’nda bu-
lunan devrim şehitlerini ziyaret etti.
Yapılan ziyarette şehitlere bağlılık
sözü verilerek ayrılındı.

� Gençlik Hayatın Her
Alanını Örgütlüyor

Kartal Liseli Dev-Genç’liler 2
Haziran’da toplanarak gündeme dair
konuştu. Liseli Dev-Genç’liler okuma
grupları ve Liseli Dev-Genç korosu
hakkında bilgi verdi. Okunacak ki-
tapları, okuma günü belirleyerek he-
defler koyuldu. Okuma gününe gelme
sözleri ve hedefleri gerçekleştirme
sözleri verilerek toplantıya son ve-
rildi.

� Gençlik Geleceğin Halkın
Mühendislerini Yetiştirecek

Dev-Genç’liler 6 Haziran’da, Hal-
kın Mühendis Mimarları’nın 10 Ha-
ziran’da Kadıköy’de yapacağı söy-
leşinin çağrı afişlerini astı. Yapılan
çalışmada 50 afiş asılarak gençliğe
ve halka söyleşiye katılıp destek ver-
me çağrısı yapıldı.

Gençliğin Sesi Her Yerde Yankılanacak

Ülkemizde Gençlik
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“Anadolu’yu sevmek cesaret  ister
Adım başında yoksulluk
Adım başında keder
Ve kelepçe
Adım başında”

Vatansever insanlar yerine “Survi-
vor”cı bir nesil yetişiyor.

Yurdunu gelenek ve değerlerini
bilen gençler yerine, olaylara eleştirel
gözle bakma, inceleme, araştırma, sor-
ma, sorgulama, haklının yanında olma,
zulmün-sömürünün karşısında durma
gibi gençliğin sahip olması gereken
idealleri yok edilerek,  politikleşmesinin
önü alınarak, olaylara yabancı, siyasete
yabancı, verilenle yetinen bir gençlik
egemenlerin istediği bir gençlik yetişi-
yor...

Daha ilkokuldan itibaren bu gerici
eğitim dayatılır.  Her cümlenin, her sa-
tırın arasında gençliğin güncel sorun-
larından, kendi yaşamını da, ailesinin
yaşamını da belirleyen siyasetten uzak
durması öğütlenir, bilinç altına yerleş-
tirilmeye çalışılır. Eğitim sistemi ile
eğitimsiz bir hale getirilir.

“Kim Milyoner Olmak İster” adlı
yarışma programına Yeditepe Üniver-
sitesi Siyaset Bilimi(!) ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü 2. sınıfında okuyan
kız öğrenci, “TBMM başka hangi adla
anılır?” sorusuna, “Danıştay”,”Parla-
mento”,”Yüce Divan”, seçeneklerinden
“Yüce Divan”ı seçerek eleniyor. Ki,
okuduğu bölüme bakılınca, adından da
anlaşılacağı üzere, “Siyaset” okuyor,
bu öğrenci sözüm ona...

Daha sonra yapılan röportajda “Hem
ben siyasetten nefret ediyorum. Gazete
okumaya bile bu yıl başladım. ‘Survivor’
gibi  programlarda çalışmak bana daha
uygun” diyor.

Yine aynı yarışmada üniversite
mezunu  bir başkası “Tavuk kaç ayaklı
bir hayvandır ?” sorusuna cevap vere-
mezken “hiç köyde yaşamadım, şehirde
büyüdüm ve hiç tavuk görmedim” diye
açıklama yapmıştır.

“Yetenek Sizsiniz, ”Survivor” gibi
programlarla gençliği bencilliğe, kısa

yoldan köşe dönmeciliğe teşvik eden,
saçma-sapan programlarla gençliği ger-
çek sorunlarından uzaklaştıran, toz-
pembe  hayallerle avutmaktadırlar.

Basın yayın organları ABD’nin işgal
araçlarından en kuvvetlisidir. İnsanları
televizyon karşısına oturturken ABD em-
peryalizmi sömürüyü halkların beyninde
alışmış bir hale getirir. Örneğin Amerikan
filmlerinde bireysellik ve ahlaksızlık sü-
rekli vurgulanır ve insanlarımızın bu rol-
lerdeki kişileri kahraman ilan etmesini
isterler. Ya da Amerikan filmlerinde sürekli
Amerikan bayrakları gösterilir. Bu Ame-
rikan bayrağını ülkemizde gördüğünde
halkların  yabancılaşmaması için yapılır.
Amerika basın yayın yolu ile özgürlük
ve demokrasi maskesi altında yaptığı,
yapacağı işgalleri gizler. Suriye halkları
üzerinde oynanan oyun, geçmişte Irak
halkları üzerinde oynanan oyun dünyaya
Amerika’nın istediği gibi gösterildi. “Te-
levizyonlarda halkına zulmeden diktatörler
o ülkeye özgürlük götüren ABD” işte
anlatılmak, verilmek istenen buydu.”

İşte TV’ler tüm olup biteni istediği
gibi yansıtmaktadır.  TV’deki diziler, ev-
lendirme programları, survivor tipi prog-
ramlarda Anadolu’ daki açlık ve yoksulluk
yoktur. Evine ekmek götürmek için ölüm
pahasına yer altına giren hergün “bugün
de ölmedik” diye eve gelen madencilerin
hayatı yoktur. Yine ülkemizin 35 milyon
m2’sine ordunun bile giremediğinde bah-
sedilmez. Ülkemizdeki Amerikan üsle-
rinden, ordan kalkan uçaklarla kardeş
halkların katledilmesinden hiç bahsedil-
mez.

Ülkemizde her gün çocuk, kadın yaşlı
genç demeden insanlar ölürken TV’lerde
diziler son sürat devam etmektedir. Kat-
liamlardan infazlardan uzak. O dizilerin
hepsinde çok lüks hayatlar ve işe gidip
gelmeyen, eğlenen gezen dolaşan hayatlar
anlatılır Dünyanın ve Anadolu’nun tüm
gerçekliğinden uzak bir biçimde. Hiç
halk türküsü duyamayız yine bu prog-
ramlarda. Yerli ya da yabancı herhangi
oyuncunun ya da şarkıcının ayakkabı
numarasına kadar bilirken dağlarımızı,
akarsularımızı bilmek önemli değildir.

Bayrak yakıldı vatan elden gidiyor
diye hemen bir araya gelen yüzlerce
insanı tüm bunlar olup biterken görmek
mümkün değildir. Vatan Amerikan üs-
leriyle dolarken, gençlerimiz tüm olup
bitenlere ilgisiz ve bilgisiz hale getiri-
lirken, çocuklarımıza tecavüz edilip
gelecekleri ellerinden alınırken elden
gitmektedir.

Vatanseverlik  Anadolu’ yu adım
başına yoksulluk, açlık, işsizlik kadar,
yozlaşma, zulme mahkum edenlere
karşı mücadele etmektir. Anadolu’yu
sevmektir. Bu koşullar altında Anado-
lu’yu  sevmek yürek ister…

“1. Paylaşım Savaşı dönemidir. Ve
vatan hainleri Anadolu topraklarını pay-
laştırır emperyalistlere. Buna karşı Ana-
dolu’da Kurtuluş Savaşı başlayacaktır.
İşte bu kurtuluş savaşını verecek halkın
hangi bilinç ve sahiplenmeyle savaşa-
cağının hikayesidir Mevlüt Ağanın ki.

Mevlüt Ağa düşer Erzurum yoluna,
Çukurova Erzurum arasında biri çıkar
karşısına ve sorar Mevlüt Ağa’ya

- Amca nerden gelirsin?
-Çukurova’dan
-Nereye gidersin
-Erzurum’a
- İşin ne amca Erzurum’da? Çuku-

rova hem sıcak, hem bereketli topraktır,
hem yaşlısın da?

-Duydum ki Erzurum’u düşmana
veriyorlarmış, karşılarına dikilmeye gi-
diyorum “Kimin toprağını kime veri-
yorsunuz siz “ diye soracağım.

Ne farkı var bugünden? Bugün de
AKP’nin karşısına dikilmeli vatanse-
verler. “Bizim olanı ne hakla satıyor-
sunuz emperyalistlere” demeliler. “ Siz
kimsiniz ki her karış toprağımıza ABD
üsleri açıp yanı başımızdaki kardeş
halkların üzerine bombalar yağdırıp
bizleri de elinizdeki kana ortak ediyor-
sunuz” diye üzerlerine yürümelidir.
Meydanlarda, fabrikalarda, okullarda,
gecekondularda her yerde emperyaliz-
min, onların temsilcisi işbirlikçilerinin
karşısına dikilmeli, hesap sormalılar.
Budur vatanseverlik.

ANADOLU’YU SEVMEK CESARET İSTERANADOLU’YU SEVMEK CESARET İSTER

içimizden birinden
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Halk Cepheliler 4
Haziran’da düzenle-
nen “Yozlaşmaya
Karşı Anadolu Halk
Festivali” programı-
nın ardından devrim
şehidi Çiğdem Yak-
şi’nin mezarını ziyaret
etti. İlk olarak şehidin
mezarı başında saygı
duruşu yapıldı. 60 ki-
şinin katıldığı anmada
daha sonra atılan slo-
ganlarla birlikte “Bize
Ölüm Yok” marşı
okundu. Son olarak
şehide “yine gelece-
ğiz” diyerek mezar-
lıktan ayrılındı.

Şehitlerimiz 
Her Anımızda 
Bizimle Olacak

Okmeydanı Halk Cephesi 1 Ha-
ziran’da, Okmeydanı Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği’nde devrim şehidi
Bahtiyar Doğruyol’un anısına ”birlik
ve dayanışma” yemeği verdi. De-
mokratik haklarımızın elimizden alın-
dığı ve faşist saldırıların yoğunlaştığı
bir süreçte birlik ve dayanışmanın
önemine vurgu yapıldı. Yemeğe saygı

duruşu ve Bahtiyar Doğ-
ruyol’un özgeçmişi oku-
narak başlandı. 47 kişinin
katıldığı yemekten sonra,
Bahtiyar’ın Ankara
Gençlik’te çalıştığı bir
yoldaşı anılarını paylaştı.
Yozlaşmanın saflarımız-
da yarattığı tahribat ve
devrimci tavır üzerine
gerçekleşen sohbette bir-
likte söylenen türkü ve
marşlarla yemek prog-
ramı sona erdi.

konuşuyorum heceler gibi, çat pat 
sanki yüzyıllar süren bir sessizlikten geliyorum 
sesim bir başkasına aitmiş gibi 
sesim uzun süren suskunluğun etkisiyle kısık. 

her şeyi yeni baştan öğrenmeliyim 
çünkü hep yalanlar öğretildi 
bana ait olmayan bir tarih 
aklımı bulandıran bir yığın bilgi 
her şeyi ama her şeyi yeni baştan öğrenmeliyim 
düşünmeyi bile. 
hatta en çok düşünmeyi 
çünkü en çok istedikleri şeydi hiç düşünmemem 
sorgulamadan her şeyi kabul etmem 
verdiklerinden fazlasını istememem 
ancak bir soru düştü karanlığın ortasına 
yankılandı yalanlar dünyasının dört bir yanında 
bir soru ve bir soru daha 
delikler açılıyor yalandan örülü duvarlarda 
ışıklar giriyor açılan deliklerden 

işte böyle oldu düşünmeyi öğrenmeye başlamam 
soruları duydum ben de ve cevap veremedi yalanlar 
ben de sormaya başladım 
çatlayacak gibi oluyor başım şimdilerde 
sanırım kullanmaya alışık olmadığımdan 

umutsuz değilim ama. 
yılların tecrübesince bilgili 
birliğin ivmesiyle güçlü olabilirim çünkü 
haksızı gören milyonlarla gözüm 
yanlışı düzelten yoldaş ellerim oldu 

gayrı bundan kelli 
sesim güvenli 
aklım duru olacak 
inandım 
güvendim 
içimdeki ben 

biz olacak

Üstü Kapatılmak İstenen Tarihi 
Aydınlığa Çıkarıp Mücadele Edeceğiz

Antep Halk Cephesi 5 Haziran’da, Antep
Özgürlükler Derneği’nde, emperyalizmin ve iş-
birlikçilerinin halkı ve devrimcileri teslim alma
projesi olan F tipi hapishanelerin teşhir edilip,
Özgür Tutsakların 7 yıl süren büyük ölüm orucu
direnişini anlatan “F Tipi Film” ini izledi. 5
kişinin katıldığı film gösteriminin ardından F
Tipi Hapishaneler tecrit ve tutsakların direnişi
üzerine sohbetler edilip Büyük Ölüm Orucu Di-
renişi’nde ölümsüzleşen 122’ler anıldı.

EĞİTİME İLİŞKİN...EĞİTİME İLİŞKİN...

Şehitlerimiz Dünümüz, Bugünümüz ve Yarınımızdır!



Geçtiğimiz günlerde Almanya Fe-
deral Parlamentosu’nda oylamaya
sunulan Ermeni Soykırım Yasa Ta-
sarısı kabul edildi. 

Emperyalist Almanya’nın azınlık
halkların sorunlarıyla ilgilenmeyeceği,
kendi tarihi, halkların katliamlarıyla
dolu olan, sömürü ve zulüm üzerine
kurulu olan emperyalizmin Ermeni
ya da başka halkları düşünmeyeceği
açıktır. 

O halde Almanya bu tasarıyı ne-
den bugünlerde gündeme getirdi?
Bu tasarıyla neyi amaçlıyor? 

Emperyalizmin politikalarına yön
veren temel şey çıkarlarıdır. Mülte-
ciler ve vize pazarlığı sürecinden
sonra AKP’yi sınırlamak ve başka
çıkarları hedeflemektedir. Yani sorun
her zaman olduğu gibi AB emper-
yalizmi ile oligarşi arasındaki çeliş-
kiden kaynaklanıyor. 

Almanya Federal Meclisi “Erme-
nilerin organize bir şekilde tehcir ve
yok edilişine ilişkin Alman diplo-
matlar ve misyonerler aracılığıyla
da gelen açık bilgilere karşın insanlığa
karşı bu cürmü durdurmaya çalış-
mayarak oynadığı yüz kızartıcı rolden
ötürü eylem içinde” olduğunu söy-
lüyor yasa tasarısında... 

Almanya bu türden “özür”, günah
çıkartma vb. tercih ediyor. Böylece
kendi suçlarını gizliyor. Almanya
Nazi suçları için özeleştirisini vermiş,
özür dilemiş olmanın demagojisini
kullanıyor. Ne kadar demokrat ol-
duğunu gösteriyor. Aynı Almanya
ırkçılıkta sınır tanımıyor, halkları
aşağılıyor. 

Brant’ın, Yahudilerden “meşhur”
Varşova gettosundaki özür dileme
pozu vb. ile reklamını yapıyorlar. 

Bu gelişmeleri AKP şovenizmi,
milliyetçiliği geliştirme çerçevesinde
ele alıyor ki bu süreçteki politikalarına
uygundur. Tayyip Erdoğan ve AKP
bol bol demagoji yapıyor. 

Reformist sol, AKP’nin tutumunu

mahkum ederken emperyalist Al-
manya’nın yaklaşımını ise olumlu
buluyor... 

Bu tartışmaların, yasaların Türk,
Kürt, Ermeni halklarının yararına bir
yanı yoktur. Ülkemizdeki Ermeni
halkının hak ve özgürlükler sorunu
vardır. Emperyalizmin masasından
halkların yararına bir sonuç çıkmaz. 

Ermeni Soykırım 
Tasarısının Almanya 
Parlamentosu’nda Kabul
Edilmesi Ne Anlama 
Geliyor? 

“Almanya’da 1915 tasarısı kabul
edildi. 1915 olaylarına ilk kez ‘soy-
kırım’ nitelemesi yapan yasa tasarısı,
Alman parlamentosundan ezici bir
çoğunlukla geçti. Yalnızca bir çe-
kimser ve bir ret oyunun verildiği
tasarıya TBMM ortak bildiriyle tepki
gösterecek. Oylamayı parlamentoda
izleyen Ermeniler sonuç açıklanınca
‘Danke’ yazan pankartlar açtı. Al-
manya Federal Parlamentosu, 1915
Ermeni Olayları’nı ‘soykırım’ olarak
niteleyen yasa tasarısını kabul etti.
Partilerin görüşlerini kürsüde dile
getirmesinden sonra geçilen oyla-
mada tasarı neredeyse fire vermek-
sizin geçti.� Oylamada yalnızca bir
çekimser ve bir ret oyu çıktı”
(02.06.2016, Milliyet).

Almanya’da, “1915 olayları” ta-
sarıda ilk kez resmen “soykırım”
olarak nitelendirilmiş oluyor.� 

Karar taslağında Alman hükümeti,
“1915-1916 yıllarında Ermenilere
yönelik ‘sürgün’ ve ‘imha’ politikası
ile Alman İmparatorluğu’nun bu sü-
reçteki rolü konusunda kamuoyunun
kapsamlı olarak aydınlatılması ça-
lışmalarına katkı sağlamaya ve Tür-
kiye ile Ermenistan arasındaki iliş-
kilerin normalleştirilmesi ve iki halk
arasında barışma sürecini ileriye ta-
şıyacak faaliyetleri desteklemeye çağ-

rılıyor.” (age) 
Almanya’nın bu “soykırım tasa-

rısının” olumlanacak bir yönü yoktur.
Neden? 

Birincisi, Almanya ırkçılıkta sınır
tanımayan, halkları aşağılayan em-
peryalist bir ülkedir. Kendi tarihi,
geçmişi soykırımlarla doludur. Hiçbir
ülkeye bu konuda ders veremez. 

İkincisi, Almanya’nın bu kararı
Ermeni halkını düşündüğü için değil
tam tersine Türkiye oligarşisi ve
AKP karşısında çıkar hesaplarının
sonucudur. 

AKP’nin Almanya vb.
Karşısındaki Çıkışları
Demagojidir
AKP, Egemenlerin,
Oligarşinin Kirli 
Tarihinin Devamcısıdır

AKP faşizmi, Erdoğan başta ol-
mak üzere AKP yetkilileri, Alman
Federal Parlamentosu’nun “Ermeni
soykırım karar tasarısına karşı” adeta
sıraya girerek açıklama üstüne açık-
lama yaptılar. 

Tayyip Erdoğan açıklamasında
“atılacak adımları görüşeceğiz” di-
yerek güya Almanya’ya misillemede
bulunabilecekleri imasında bulundu.
Erdoğan, “bizim tarihimiz temizdir,
asıl siz kendi tarihinize bakın” diye-
rek, “Ey Almanya sen ne yapmaya
çalışıyorsun, senin bizimle derdin
ne” ifadeleriyle şovenizmi, milliyet-
çiliği körükleyen bir yaklaşım ortaya
koydu. 

Başbakan Binali Yıldırım, “Bizim
geçmişimizde yüz kızartacak, başımızı
öne eğdirecek hiçbir olay yoktur”
derken Numan Kurtulmuş “Federal
Meclisin kararının yok hükmünde
olduğunu” söyledi. AKP’li Burhan
Kuzu ise “Alman gavuru yaptı yine
yapacağını” dedi. 

AKP medyası günlerce yayınlarını
bu açıklamalar üzerine kurdular. 

Ermeni Soykırımı Tartışmaları… 
Azınlıkların Kurtuluşu Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik Halk Devrimindedir 

Bunun Dışındaki Tüm Çözüm ve Tartışmalar 
Halkların Değil Emperyalizmin Çıkarına Hizmet Eder 
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“Tarihlerinde yüz kızartacak hiçbir
olay yokmuş”! Onlarca Kürt ayak-
lanmasını kanla bastırdınız. Maraş’ta,
Sivas’ta insanlarımızı diri diri yak-
tınız, katlettiniz. Bugün Kürdistan
illerinde taş taş üzerinde bırakmadınız,
katlettiğiniz insan sayısıyla övünü-
yorsunuz. Bu mu sizin temiz tarihiniz? 

Erdoğan’ın, AKP yetkililerinin
politikalarının özü milliyetçiliği, şo-
venizmi körüklemektir. Yalan ve de-
magojidir. 

AKP dışındaki diğer düzen par-
tileri; CHP ve MHP de yaptıkları
açıklamada, Almanya Parlamento-
su’nun aldığı kararı protesto ettiler. 

Düzen partileri, Türkiye egemen-
lerinin geçmiş tarihlerindeki suçlarını
korumakta, ona sahip çıkmakta bir
kez daha ortak bir davranış sergilediler.
Ve geçmişteki katliamcılığın, soykırım
politikalarının bugünkü devamcıları
olduklarını kanıtlamış oldular. 

Reformizm, Almanya 
Parlamentosu’nun 
Kararını Onayladı

Reformizm açısından Almanya
Parlamentosu’nun kararı olumluydu.
Bunu da “tarihi gerçeklerden kaça-
mazsınız” temeline dayandırıyorlardı.
Onlara göre Almanya Parlamento-
su’nun kararı Türkiye oligarşisini ta-
rihi gerçeklerle yüzleştiriyordu. 

HDP Grup Başkanvekili İdris Ba-
luken “tarihle doğru temelde yüz-
leşmeyi” sürekli söylediklerini be-
lirterek, “Biz Halkların Demokratik
Partisi olarak bu ülkenin kadim ta-
rihindeki süreçlerle ilgili bir tarihi
yüzleşme ve hakikatleri ortaya çı-
karma yüzleşmesi olmadan ortaya
konulacak siyasi tavrın bu tarz so-
runların çözümüne katkı sağlama-
yacağını düşünüyoruz” dedi. 

Emperyalist Almanya’nın kararını
tarihsel gerçeklere, tarihi yüzleşmeye
dayanak yapmak tam da reformizmin
anlayışına göredir. Reformizm ne de
olsa AB emperyalizmiyle paralel po-
litika yürütmeye alışkındır. Dolayı-
sıyla tutumları bir kez daha örtüşm-
üştür. 

Ülkemizde Ermeni Sorunu Bir
Gerçektir 

Azınlıkların Kurtuluşu
Anti-Emperyalist
Anti-Oligarşik 
Halk Devrimindedir 

Biz Marksist-Leninistler “Ermeni
Sorununu ve 1915’de yaşananları”
nasıl değerlendiriyoruz?� 

Ermenilerin Osmanlı döneminde
katliamlara uğradıkları, yurtlarından
sürüldükleri inkar edilemez bir ger-
çektir. Ve bu katliamları lanetliyoruz.
Bu katliamların sorumlusu Osmanlı
İmparatorluğu olduğu kadar, politi-
kanın sürdürücüsü Türkiye Cumhu-
riyeti’dir de. Halklar arası kardeşlik
isteyen her kimse öncelikle tarihsel
gerçekleri ortaya koymaktan geri du-
ramaz. Egemen sınıfların suçlarını
gizlemek, yok saymak devrimcilerin,
Marksist-Leninistlerin işi değildir.
Bu anlamda tarihi gerçeklere gözlerini
kapayanlar sosyal-şovendir. 

1.Emperyalist Paylaşım Savaşı
öncesinde başlayan Ermeni ayaklan-
maları 1. Paylaşım Savaşı döneminde
Osmanlı İmparatorluğunun güçten
düşmesini de fırsat bilerek yeniden
baş gösterir. 1915-20 yılları arasında
Ermenilerin yaşadığı topraklar, Er-
meniler ve Türkler arasında çokça
el değiştirir. Ermeni soykırımı olarak
adlandırılan katliam ve sürgünler de
esas olarak bu döneme denk düşer. 

Ermeni sorununun, kendisi için
bir güçsüzlük kaynağı olduğunu dü-
şünen dönemin iktidarı İttihat ve Te-
rakki Partisi, bu sorunu kökten çözme
kararı alır. İttihat ve Terakki’nin li-
derlerinden Talat Paşa anılarında bu
durumu şöyle ifade ediyor: “Bunun
üzerine genel karargahta ‘Ermenilerin
göç ettirilmesi’ hakkında bir kanun
hazırlanarak nazırlar kuruluna sunuldu”
(Talat Paşa’nın Anıları, s. 81)
1915’deki “tehcir” kanunu ile Erme-
niler yurtlarından sürülür ve bu sürgün
esnasında 1-1,5 milyon Ermeni kat-
ledilir. Tarihe büyük Ermeni soykırımı
olarak geçen bu olay, bugün Türk şo-
venizmince reddedilse de bir gerçektir. 

Bu gerçeği reddeden oligarşi,
azınlık halk durumundaki Ermenilere
yönelik baskısını bugün de devam
ettirmektedir. 

Başta Ermeniler olmak üzere azın-

lıklara yönelik oligarşinin düşmanca
politikalarının birinci yönü halklar
arasında düşmanlıklar yaratmak, şo-
venizmi körüklemek ve böylece halk-
ların ortak mücadelesini bölmektir. 

Bununla beraber; ulusları ve
azınlıkları ezme, asimilasyon ve je-
noside tabi tutma politikalarına meş-
ruiyet kazandırmakta; milliyetçiliği
körükleyerek faşizme kitle tabanı
yaratmakta, halk kitlelerinin sınıf bi-
lincini bulanıklaştırmakta ve depo-
litizasyonun sağlanması, tepkilerin
nötralize edilmesinde de politik bir
malzemedir. 

Ülkemizde Ermeni düşmanlığı
devrimcileri karalamak, işkence ve
katliam politikasını haklı göstermek
için de oligarşinin kullandığı bir
araçtır. 

Biz Marksist-Leninistler açısından
bugün Ermeni sorununun anlamı
Türkiye topraklarına geri dönmek
isteyen Ermenilerin tam eşitlik ko-
şullarında Türkiye halklarıyla bir
arada yaşayacakları zemini sağla-
maktır. Türkiye’deki Ermeni azınlığın
üzerindeki baskıların yok edilmesidir. 

“Bugün Marksist-Leninistler için
mücadele edilmesi gereken sorun
azınlıklar üzerindeki her türlü baskıya
son vermek, özel olarak sürdürülen
Ermeni düşmanlığını kökünden ka-
zımak, halklar arasında tam bir eşitlik
koşullarını yaratmaktır. Bu ise, ancak
her türden ulusal baskının uygulayı-
cısı emperyalizm ve oligarşinin ala-
şağı edilmesiyle gerçekleşecek ve
devrimci halk iktidarında gerçeklik
kazanacaktır. Anti-Emperyalist, Anti-
Oligarşik Halk Devrimi, Kürt ulusal
sorununda olduğu gibi azınlıklar so-
rununda da çözüm platformudur”
(Haklıyız Kazanacağız, Ülkemizde
Azınlıklar Sorunu ve Özelde Ermeni
Sorunu).

Sorunu bu bakış açısı dışındaki
her ele alış tarihsel gerçeklere aykırı
ve halkların ortak çıkarına uygun ol-
mayan yaklaşımlar olacaktır ve do-
layısıyla da emperyalizme ve oli-
garşiye hizmet edecektir. 

Tüm ulus ve azınlıkların kurtuluşu
anti-emperyalist, anti-oligarşik dev-
rimdedir. 
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Halkımıza; 

Adım Erdinç Öksüz 

Polisin ahlaksızca yaptığı işbir-
likçilik teklifine karşılık yaptığım
yazılı basın açıklamamdır. 

Devrimcileri 24 yaşında tanıdım.
Bugün 32 yaşındayım. Devrimcileri
tanımadan önce düzenin ordusunda
15 ay askerlik yaptım ve burada beni
halkın mücadelesini bastırmak için
kullandılar. Askerlik yaptığım dönemde
verdikleri eğitimlerle devrimcileri,
devrimcilere sahip çıkan halkı düşman
görmem için ellerinden geleni yaptılar.
Bölgedeki halkı terörist olarak tanıttılar.
“Size silah sıkanları öldürmezseniz
onlar sizi öldürür” dediler. “Bir mermi
bir kelle demek, boşa sıktığınız mer-
milerin hesabını vereceksiniz... siz
kurşun sıkmazsanız biz size kurşun
sıkar eğitim zaiyatı olarak cenazenizi
ailenize göndeririz, vatan haini saya-
rız...” dediler. “Akşam karanlık çök-
tüğünde önünüze kim gelirse vurun,

onlardan önce davranın yoksa onlar
sizi vurur, arazide gezen teröristler
bebek katilidir...” dediler. Dağda ek-
meğini veya kumanyasını bıraktığı
için “teröristin bir günlük ihtiyacını
karşıladınız” diye çoğu arkadaşımıza
hapis cezası verdiler. Ben de bunlardan
etkilenerek yaptığım her şey için hal-
kımdan, devrimcilerden özür diliyo-
rum. 

Bugün gerçeklerin farkındayım;
vatan hizmeti, kutsal görev diye as-
kerlik yapanlar halkı-vatanı için mü-
cadele vermiyor. ABD ve AKP’nin
çıkarları için savaşıyorlar. Devrimciler
ise vatan ve halk sevgisiyle bu sö-
mürü, zulüm düzenine karşı mücadele
ediyorlar. Ben de devrimcileri tanı-
dıktan sonra tercihimi devrimcilikten
yana yaptım. Sömürü düzeni, asker-
leri sadece askerlik döneminde değil,
bütün yaşamı boyunca halkın mü-
cadelesine düşman etmeye çalışıyor.
Bizlerden bir yılımızı değil bütün
ömrümüzü istiyorlar. Bugün AKP,

eli kanlı polisi, askeriyle Kürdistan’da
halkı katlediyor. Adalet mücadelesi
verenleri tutsak ediyor, mücadeleden
uzaklaştırmaya, işbirlikçileştirmeye
çalışıyor. Artık bu düzene hizmet
etmiyorum ve bundan gurur duyu-
yorum. Hiçbir zaman adalet müca-
delemden vazgeçmeyeceğim. Dev-
letin polisi ahlaksızca işbirlikçilik
teklif ederek kendilerine hizmet et-
memi istiyor. Hiçbir zaman sizin ah-
laksızca tekliflerinize boyun eğme-
yeceğim. 

Geçmişte ve bugün halkın mü-
cadelesini bastırmakta kullanılan as-
kerlere sesleniyorum. Devrimciler,
yüreği halk ve vatan sevgisiyle dolu
halk çocuklarıdır, sizi eğitenlerin ya-
lanlarına kanıp, onlara güvenip de
halkın ve devrimcilerin kanını dök-
meyin... Düzenin bir ömür boyu sizi
kullanmasına izin vermeyin. Vicda-
nınızın sesini dinleyin, halk saflarına,
devrimci mücadeleye katılın. 

Polisin İşbirliği Teklif Ettiği Erdinç Öksüz’ün Açıklaması:

“Bugün gerçeklerin farkındayım; vatan hizmeti, 
kutsal görev diye askerlik yapanlar halkı-vatanı için 

mücadele etmiyorlar. ABD ve AKP’nin çıkarları için savaşıyorlar...”

Dersim Halk Cephesi, Elazığ Hapishanesi’nde devrimci
tutsaklara dönük saldırı ve işkenceler ile ilgili 2 Haziran’da
yazılı açıklama yaptı. “Elazığ Hapishanesi tutsaklarımıza
dönük saldırılarından vazgeçmelidir” sözleri ile başlayan
açıklamanın devamında kısaca şu sözlere yer verildi;
“Hapishane yönetimi tutsaklara yeni keyfi uygulamalar
getirmektedir. 12 Mayıs’ta avukat görüşüne çıkan Neslihan
Albayrak’a ve Nurgül Korkmaz’a ayakkabı araması da-
yatılmıştır. Tutsaklar bu uygulamayı kabul etmedikleri
için avukatlarıyla görüştürülmediler. Hapishane yönetimi
bu keyfi uygulamayı gerillada yaralı olarak tutsak düşen
Deniz Şah’ın tutuklanmasından sonra dayatmaya başla-
mıştır. Deniz Şah’ın tutuklandığı gün kadın tutsaklar
avukatlarla normal görüşmelerini yapmışlardır. Deniz
Şah’a ise ayakkabılarını çıkartması dayatılmıştır… Birkaç
gün sonra Neslihan Albayrak ve Nurgül Korkmaz’ın
avukatı gelince aynı uygulama onlara da dayatılmıştır.
Bu durumu tartışan keyfiliği kabul etmeyen kadın tut-
saklara “erkek tarafında sorun çıktığı için böyle bir uy-
gulama başlamıştır” şeklinde açıklama yapılmıştır. Ha-

pishane müdürü ile görüşen tutsaklara müdür pişkince
keyfi uygulamasının meşruluğunu savunmaya çalışmıştır.
Kabul etmedikleri taktirde avukatlarla görüştürülmeye-
ceklerini söylemiştir. Bunu kabul etmeyeceklerini müdüre
haykıran tutsaklar sloganlarla durumu teşhir etmişlerdir.
Tutsakların yaşadıklarını basına ve halka duyurmak için
Yürüyüş dergisine yollamak istedikleri faks ise sakıncalı
bulunarak geri verilmiştir. Elazığ Hapishanesi Müdürü’ne
sesleniyoruz; tutsaklarımız sahipsiz değildir. Bizi onlardan
ayıran şey sadece fiziki olarak aramıza diktiğiniz duvar-
lardır. Yüreğimiz beynimiz düşüncelerimiz onlarla. Gö-
zümüz kulağımız onların üstünde. Tutsaklarımıza yapılacak
en ufak bir saldırının hesabını soracağımızdan emin
olabilirsiniz. Biz özgür, sömürüsüz bir gelecek için
adalet için mücadele ediyoruz ve bunun için her türlü
bedeli ödüyoruz. Dahasını da ödemeye hazırız. Peki ya
siz? Halkın evlatlarına işkence yapmanın, keyfi uygula-
malarla onursuzca saldırmanın bedelini ödemeye hazır
mısınız?”

Elazığ  Hapishanesi ’nde Tutsaklara Onursuz  Dayatma
Halkımızın Kurtuluşu  İçin Mücadele Eden Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!



Devlet, yönetememe krizinin de-
rinleştiği dönemlerde, baskı ve göz-
dağı politikalarını arttırıp halkı sin-
dirmek, belli bir korku sınırında ya-
şatmak ister. ‘90’lı yılları karakterize
eden kayıp ve katliamlar, son bir
yıllık dönemde yeniden bir politika
olarak uygulanmaya başlandı. 

Mahalle içlerinde gezen gezici
işkence araçları akrepler, kaçırılarak
yapılan gözaltı uygulamaları, avukata
ve ailelere haber vermeyip, işkence
edip yol kenarına bırakma... Bu uy-
gulamalar, halkın yüreğine korku ek-
mek, mücadele edemez, hak araya-
maz, isyan edemez hale getirmek
içindir. 

Bu politakanın bir örneği de DBP
(Demokratik Bölgeler Partisi) Şırnak
İl Yöneticisi Hurşit Külter’dir. Göz-
altına alındığı bilinen Hurşit Kül-
ter’den 27 Mayıs tarihinden bu yana
haber alınamıyor. 

Şırnak’ta katliamlara katılan kişiler
tarafından kullanılan bazı sosyal medya
hesaplarından Külter’in gözaltına alın-
dığına ilişkin bazı paylaşımlar yapıldı.
Şırnak Valiliği ise Külter’in gözaltına
alındığını yalanladı. 

Hurşit Külter’in babası Hamdi
Külter, oğlunun durumunu öğrenmek
için valiliğe başvurduğunu, valiliğin
Hurşit’in gözaltında olduğunu kabul
etmediğini söyledi. 

Hurşit Külter’in ağabeyi de kar-

deşiyle ilgili şun-
ları söylüyor: 

“Sokağa çıkma
yasağı başlayınca
biz ailecek çıktık.
Ama kardeşim,
DBP Meclis Üye-
si’ydi ve Şırnak’tan
çıkmayacağını söy-
ledi. O evde kaldı.
Zaman zaman te-
lefon mesajlarıyla
durumunu bildirip
iyi olduğunu söy-
lüyordu. En son 27 Mayıs Cuma günü
sabah yedi sıralarında abimin, eşine
‘Geldiler, hakkınızı helal edin’ şeklinde
kısa bir mesaj yazıyor. İki saat sonra
da operasyona katılan güvenlik güçleri
tarafından kullanılan bazı sayfalardan
kardeşimle ilgili paylaşımlar yapılmış.
Ama kardeşimden halen bir haber ala-
bilmiş değiliz. Başına bir şey gelme-
sinden korkuyoruz, hayatından endişe
duyuyoruz.” 

Hacı Birlik’in katledilip aracın
arkasına bağlanıp sürüklenmesi olayı
da özel hareketçı katillerin sosyal
medya hesaplarından duyurulmuştu. 

Savcı, Vali ve İçişleri Bakanlığı
tarafından gözaltında olmadığı söy-
lenen Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP) İl Yöneticisi Hurşit Külter’in
23. Jandarma Sınır Tümen Komu-
tanlığı’nda tutulduğu, Dicle Haber

Ajansı (DİHA) tarafından dile geti-
rildi. Haberde Külter’in 2 gün önce
23. Jandarma Sınır Tümen Komu-
tanlığı’nda görüldüğü, Gümüştepe
Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde
7 gün tutulduktan sonra 3 Haziran’da
Tümen Komutanlığı’na getirildiği
belirtildi. 

Ancak aradan geçen zamana kar-
şın Hurşit Külter’den hala bir haber
alınabilmiş değil.

Bu devletin katliamcı, işkenceci
yüzünü çok iyi tanıyoruz. Kaçırma,
kaybetme ve katletme politikalarını;
geri adım atmayarak, sahiplenme-
mizle, mücadeleyi büyüterek, hesabını
sorarak engelleyebiliriz. 

Hep birlikte soruyor ve söylüyo-
ruz:

Hurşit Külter nerede? Sağ al-
dınız sağ istiyoruz! 

KAYIPLAR VE KATLİAMLAR BU DEVLETİN YÖNETME
POLİTİKASIDIR, HURŞİT KÜLTER’E 

NE OLDUĞU AÇIKLANMALIDIR! 

Mersin Halk Cephesi 7 Haziran’da, aylardır Kilis’e
atılan bombalar ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada  “Emperyalizmin ve işbirlikçisi oligarşinin
Suriye’de başlatıp boyutlandırdığı savaşın 5. yılına girildi.
Katledilen, sakat bırakılan yerinden yurdundan edilen
ve mağdur edilen sadece Suriye halkları değildir. Sınıf
savaşı iki taraf arasındadır. Biri emperyalizm ve diğeri
dünya halklarıdır… Dolayısıyla Suriye ile sınırı bulunan
Türkiye halkları da bu savaştan dolaylı-dolaysız etkilen-

mektedir. Ve Kilis’te patlayan her bomba, her roket, her

kurşun planlıdır ve AKP hükümetinin inisiyatifinde

gelişir. Düşen her roketin hemen ardından, kolluk kuv-

vetlerinin gelip roketi ve yarattığı izlerini ortadan kal-

dırmaya çalışması buna örnektir. Gerçekler devrimcidir

ve eninde sonunda ortaya çıkarılacak, hesabı acı çeken

dünya halkları tarafından sorulacaktır. Direnen Suriye

halklarının yanındayız. Suriye halkı yalnız değildir!”

Kilis’te Patlayan Bombalara Son Verilsin!

12 Haziran
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Eskişehir'de 4 Haziran'da saat:12.00’da Gül-
tepe Cemevi toprak sahada yapılacak Yozlaş-
maya Karşı Anadolu Halk Festivali’nin hazır-
lıklarına son güne kadar devam edildi. Festival
sabahı, Anadolu’nun çeşitli illerinden Halk
Cepheliler yöresel yiyecek ve kıyafetleriyle
mahallede bulunan derneğe geldiler. Hep birlikte
yapılan kahvaltıdan sonra Anadolu Halk Ko-
roları’nın hazırladığı türküler söylenmeye
başladı. Derneğin önünde halaylar çekildi.
Tabiki katiller boş durmadı ve Gültepe Mahallesi
6 TOMA ve yüzlerce çevik kuvvet polisi tara-
fından adeta kuşatılmış durumdaydı. Derneğin
etrafını saran katiller, gelip geçenlere dernekle
bir ilgileri olup olmadığı sordu. Yozlaşmaya
Karşı Halk Festivali düzenlemenin karşısında,
ordusuyla polisi getiren, mahalleye yerleştiren
zihniyet, türkülerden, açılan stantlardan, en
çok da düşüncelerden ne kadar korktuğunu bir
kez daha gözler önüne serdi. Gelip geçen
mahalle halkı "bir festival için mi bunca polis,
ne günlere kaldık" diye tepki gösterdi. Derneğin
önünde, festival için hazırlanan programlardan
olan çocuk oyun alanı için mahalle esnafından
toplanılan uçurtmalar ve balonlar dağıtıldı. Bir
taraftan çocuklar oyun oynarken diğer taraftan
Grup Yorum Anadolu halk korolarının söylediği
türküler eşliğinde oyun oynandı, halay çekildi.
İzmir Korosunun hazırladığı efe oyunu oynandı.
Sokaktan geçen mahalleliyle sohbet edildi.
Tüm polis ablukasına rağmen yanımıza gelen
camından bakan hatta video çekimi yapanlar
oldu. Saat 12.00'da festival alanı önünde basın
açıklaması yapılması için Halk Caddesi üzerine
çıkıldığında yüzlerce çevik kuvvet polisi ve
TOMA ile katil sürüsü engel olmaya çalıştı.
Yapılan tartışma sonrası polisleri teşhir eden
ve festivali anlatan konuşmalar mahalle halkına

anlatıldı. Daha sonra Gültepe Kültür
Dayanışma Derneği adına, Grup Yo-
rum ve Grup Yorum Anadolu Halk
Koroları adına açıklamalar yapıldı.
Yapılan açıklamalarda; "Gültepe Kül-
tür Dayanışma Derneği olarak sık
sık uyuşturucu, fuhuş, kumar ope-
rasyonları yapan devlet, yaptığı ope-
rasyonlarla ne ülkemizdeki uyuştu-
rucu, fuhuş bataklığına son vermiştir,
ne de kumarı bitirmiştir. Aksine her
zaman bu tür yozlaşmanın destekçisi
olmuştur. Bugün, yozlaşmanın, her
türlü pisliğin karşısında olan biziz.
Gültepe Kültür Dayanışma Derneği
olarak tüm Eskişehir halkı için mahalle
halkı için faaliyetler düzenlemeye,
yasakçı faşist devletin düzenine al-
ternatif olmaya devam edeceğiz! Bu
halk bu vatan bizim. Anadolu’nun
tüm şehirlerinde, mahallelerinde ol-
maya, halkla birlikte olmaya devam
edeceğiz!" denildi. Grup Yorum adına
yapılan açıklamada; "Düşman çizmesi
altında yurdumuz! Biz bu vatanın en
onurlu insanlarıyız, devrimci sanat-
çılarıyız. Mahallelerimizde yozlaş-
maya, çürümeye izin vermeyeceğiz.
Türkülerimiz en ön safta savaşacak…
Grup Yorum konserleri yasaklanamaz!
Yozlaşmaya karşı yapılan Anadolu
halk festivalimiz yasaklanamaz!" de-
nildi. Grup Yorum Anadolu Halk Ko-
roları adına yapılan açıklamada ise;
"Fuhuşun, uyuşturucunun kol gezdiği
hele hele bonzainin çıkış yeri olan
Eskişehir’ de yozlaşmaya karşı yapılan
festivali iptal etmek bunların yanında

Ne Polis Ablukası, Ne de Yapılan Baskılar 
Festivalimize Engel Olamadı, Yapacağız Dedik Yaptık!
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olmak demek değil de nedir? Ve
bizler Anadolu Halk Korosu ola-
rak sizler ne kadar baskıya, iş-
kenceye başvursanız da duruşu-
muzdan, devrimci sanat gelene-
ğinden kopmayacak ezilenin
mazlumun yanında olmaya halkın
türkülerini söylemeye devam
edeceğiz." denildi. Yapılan açık-
lamanın ardından Grup Yorum
ve Anadolu Halk Koroları eşli-
ğinde halk türküleri söylendi.
Halaylar kuruldu. 14.30’a kadar
süren programdan sonra Amed’
den İzmir’ den ve Ankara’dan
gelen Halk Cephelilerin getirdiği
yöresel ürün ve yiyeceklerin ser-
gilendiği masa açıldı. 75 kişinin
katıldığı festival programı hep
birlikte yenilen yemeğin ardından
15.00’da bitirildi.

Festival programının ardın-
dan Anadolu’nun farklı illerin-
den gelen Halk Cephelilerle Es-
kişehir’de geziye çıkıldı. İlk
olarak Odunpazarı evlerine gi-
dildi. Arkadan gelen polis ekip
araçları ve Odunpazarı evlerine
getirdikleri TOMA ile Halk Cep-
helilerden ve halktan ne kadar
korktuklarını ifade etmiş oldular.
Odunpazarı tarihi evlerinde ya-
pılan kısa gezi ardından bir
parka gidildi. Parkta çimenler
üzerinde türkü söylenip oynandı.
Toplu fotoğraf çekildikten sonra
gezi programı sonlandı.

Yasağınızı 
Tanımıyoruz! Hangi
Koşulda Olursa Olsun
Konserimizi
Yapacağız

Grup Yorum Eskişehir’de
yapılacak Anadolu Halk Festi-
valinin yasaklanmasıyla ilgili 2
Haziran’da açıklama yaptı. Açık-
lamada: “Bu ülke dingonun ahırı
değil. Siz yasaklayacaksınız biz
de susacağız öyle mi? Susmu-
yoruz! O festivali yapacağız.
Yasakladığınız her konserin be-
delini ödeyeceksiniz. Türkü söy-
leme hakkımızı direnerek, bedel
ödeyerek kazandık. Gerekirse

savunmak için de bedel ödeye-
ceğiz.” dedi.

Gültepe Kültür 
Dayanışma Derneği: 

"4 Haziran'da yapacağımız
Yozlaşmaya Karşı Anadolu Halk
Festivalini engellemek istiyorlar!
Gültepe Kültür Dayanışma Der-
neği olarak başvurusunu yaptı-
ğımız festivalle ilgili 30 Mayıs
tarihinden beri polisin yönlen-
dirmesi ile yalan haberler ya-
pılmaktaydı. Ancak 3 hafta ön-
cesinden yaptığımız başvuruyla
ilgili alınmış ve tarafımıza tebliğ
edilen bir karar yoktu. Israrla-
rımız sonucu elimize 1 Haziran
günü geçen tebliğde yasağın ge-
rekçelendirilmesi yapılmıştır.

(...) Mahkeme kararı ne olur-
sa olsun bizler tüm halkımızı
ve dostlarımızı 4 Haziran Cu-
martesi günü festivalimize bek-
liyoruz. Yozlaşmaya karşı ya-
pacağımız festivalimiz yasak-
lanamaz!" (2 Haziran)

Eskişehir Yozlaşmaya
Karşı Anadolu Halk 
Festivali Çalışmaları 
Devam Ediyor!

Eskişehir’de yapılacak olan
festivalin çalışmalarına 2 Ha-
ziran'da devam edildi. Öğlen
saatlerinde Gültepe Mahallesi
Halk Caddesi üzerinde sökülen
afişlerin yerine 56 adet afiş asıl-
dı. Afiş yapılırken mahalle hal-
kıyla sohbet edilip festival hak-
kında bilgi verildi. Akşam fes-
tival alanının yanında bulunan
parkta masa açıldı. Festivalde
el ilanı dağıtıldı. Daha sonra
20.30 civarında çalışmalarını
bitiren ve parka gelen Eskişehir
Grup Yorum Halk Korosu, mü-
zik dinletisi verdi. En son olarak
Çav Bella ile biten dinletide
parkta bulunan mahalleliyle ha-
lay çekildi. Dinletiye 50 kişi
katıldı.

3. Geleneksel Tohum Ekim Şenliği Çalışması Her
Alanda Büyük Bir Coşkuyla Devam Ediyor

Halkın Mühendis Mimarlarının bu yıl üçüncüsünü
düzenleyeceği Geleneksel Tohum Ekim Şenliği İs-
tanbul'un tüm yoksul mahallelerinde bu hafta da de-
vam etti.  Duyuru çalışmaları hem internet üzerinden
hem de afiş asılarak yaygın bir şekilde yapıldı. Bu
çalışma çerçevesinde 31 Mayıs'ta Küçükarmutlu so-
kakları 100 şenlik afişiyle donatıldı. Bir sonraki
gün ise 8 kişinin katılımıyla Okmeydanı'nda afiş
çalışması yapıldı.

Şişli Belediyesi İşçi Meclisi Dayanışma
Gecesi: Birliğimiz ve Örgütlülüğümüzle
Her Sorunu Çözeriz

Şişli Belediyesi İşçi Meclisi, Ahmet Özdeniz’le
dayanışma amacıyla örgütledikleri geceyi 5 Haziran’da
Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yaptı. Gece, Şişli
Belediyesi işçisi ve meclis çalışanı Mustafa Can’ın
konuşmasıyla başladı. Konuşmada bu dayanışmayı
örgütlemelerinin nedenini anlattı. Yıllarca aidat ödemiş
üyesine sendikanın sahip çıkmadığını hastalanınca bir
kenara atıldığını, Türkiye’deki sağlık sisteminin parası
olmayana hizmet vermediğini, insanların çaresizlikle
baş başa bırakıldığını, çözümün dayanışmanın unuttu-
rulmaya çalışıldığı bu dönemde dayanışmayı örgütleyerek
sorunları çözmek olduğunu söyledi. İşçilerin ne sendikaya
ne de patronlara ihtiyacı olmadığı birlik ve dayanışma
ile her sorunu çözebileceklerini belirtti. 

Geceye “Ötekiler” müzik topluluğunun müzik
dinletisiyle devam edildi. Ahmet Özdeniz’i anlatan
sinevizyondan sonra Şişli Belediyesi işçisi, Yücel
Hanoğlu tarafından Ahmet Özdeniz’in kızı sahneye
davet edilerek dayanışmayla toplanan para verildi.
Türkiye’de çekilmiş işçi sorunlarını en iyi anlatan
filmlerden biri olan Çark filminin gösterimine geçildi. 

Avcılar'da Hırsızlığa Uyuşturucuya
Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!

Avcılar Firuzkoy Mahallesi’nde 4 Haziran'da
saat 16.00 civarında Halk Cepheliler tarafından ma-
hallede hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Firuzköy
Mahalles’inde hırsızlığın giderek artması üzerine
mahallede dolaşan Halk Cepheliler telefon çalan
hırsızı uzaklaşamadan yakaladı.

Yakalanan hırsızın çaldığı telefon sahibine teslim
edildi. Halka sesli çağrılar yapılarak mahalleyi sa-
hiplenmeleri; hırsızlığa, ahlaksızlığa, yozlaşmaya
tepki göstermeleri söylendi. Halk Cepheliler, “Ma-
hallede yaşanan her sorun burada yaşayan halkımızın
sorunudur. Birlikte toplu hareket edilirse her türlü
pisliğe son verilecektir. Mahallemizdeki sorunları
çözmeye devam edeceğiz. Uyuşturucuya, kumara,
fuhuşa izin vermeyeceğiz” içerikli bir konuşma
yaptı. Daha sonra hırsızlık yapan şahıs halka teşhir
edilip dövülerek cezalandırıldı. Halk alkışlarla des-
tekledi. 
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İSTANBUL
Bahçelievler:
Halk Cepheliler 4, 5 Haziran’da Zafer,

Soğanlı Mahallesi ve Kuleli de Yürüyüş
dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmalarda
halkla günlük sorunlar üzerine sohbet
edildi ve çözümünün örgütlü mücadele
olduğu vurgulandı. Çalışmalarda toplam
150 dergi halka ulaştırıldı.

Avcılar: Halk Cepheliler 4 Haziran’da
Yürüyüş ve Tavır dergisi dağıtımı yaptı.
Parseller Mahallesi ve Avcılar merkezde
yapılan çalışmada 50 adet Yürüyüş, 5
adet ise Tavır dergisi halka ulaştırıldı.

Altınşehir: Halk Cepheliler Bayram-
tepe ve Şahintepe Mahalleleri’nde 30
Mayıs ve 2 Haziran’da dergi dağıtımı
yaptı. Dağıtım esnasında halkla ve es-
naflarla mahallenin güncel sorunları hak-
kında sohbetler edildi. Bu sorunları dev-

letin yarattığını, çözümlerinin ise Halk
Meclisleri’nde olacağı anlatıldı. Yapılan
çalışmada 75 adet dergi halka ulaştırıldı.

Gazi: Halk Cephesi 5 Haziran’da
Gazi Kent Ormanı’nda toplu dergi dağıtımı
yaptı. 15 kişinin katılımıyla yapılan dergi
tanıtımı ve dağıtımında 250 dergi halka
ulaştırıldı. Çalışma esnasında yöre der-
neklerinin yönetimleri ile tanışıldı, ha-
laylarına omuz verildi, sofralarına misafir
olundu. Ayrıca ses sistemi kuran yöre
derneklerinin pikniklerinde Grup Yo-
rum’un 25 Haziran’da yapacağı Gazi
Konseri’ne çağrı yapıldı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 7 Haziran’da
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı. Dergi
dağıtımı boyunca 10 Haziran’da Halkın
Mühendis Mimarları ile birlik söyleşi
olacağı, rüzgâr türbiniyle ücretsiz elektrik

ürettiği anlatıldı. Çalışma boyunca 60
dergi ve söyleşi bildirilerinden 150 adet
halka ulaştırıldı ve kafelere 40 adet çağrı
afişi asıldı.

ANADOLU
Antep: Halk Cepheliler Antep’in

yoksul mahallelerinden olan Dumlupınar
Mahallesi’nde 5 Mayıs’ta Yürüyüş der-
gisi dağıtımı yaptı.  Yapılan çalışmada
15 dergi halka ulaştırıldı.

Mersin: Halk Cepheliler 31 Mayıs’ta
Mersin Haklar Derneği’nde Yürüyüş der-
gisinin 523. sayısında yayınlanan “Savaş
ve Biz” köşesindeki yazıyı okuyarak de-
ğerlendirmesini yaptı. Değerlendirmelerin
ardından savaşı kararlılıkla büyütme sözü
verilerek çalışma sonlandırıldı.

Gazi “Gönüllü Eğitim Toplu-
luğu”nun Yıl Sonu Coşkusu

Gönüllü Eğitim Topluluğu’nun ve Pir
sultan Abdal Kültür Derneği Gazi Şehitleri
Cemevi’nin düzenlediği kursların yıl sonu
faaliyeti 3 Haziran’da PSAKD’da yapıl-
dı.

Nazım Hikmet’in ölüm yıl dönümü ol-
ması nedeniyle kursa katılan öğrenciler Na-
zım Hikmet’in şiirlerini okuyarak Nazım
Hikmet’i de andılar. Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği Gazi Şehitleri Cemevi’nde bağlama
ve semah kursu alan çocuklar da programda
yerlerini aldılar. Grup Yorum’un türkülerinin
ardından ailelerinin hazırlayıp getirdiği ik-
ramlar sunuldu. Halaylarla sona eren yıl
sonu programına 150 kişi katıldı.

Avcılar Halk Cephesi, 3 Haziran’da
mahallede bulunan bir dükkana gece
yapılan hukuksuz baskın ile ilgili yazılı
açıklama yayınladı. 4 Haziran’da yapılan
açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi;
“...Dükkanda kimsenin olmadığını bilen
katiller mahalleyi ablukaya alıp halkı
korkutmaya çalışmış, işyerinin çevre-
sindeki halka ailemiz hakkında terörist
olduğunu söylemişler. Daha öncesinde
aynı işyeri katil polisler tarafından ba-
sılmış, aradıklarını bulamamışlardır.
Gelen katiller iş yeri etrafında arsayı
kazıyıp kiremitleri kırıp çekilmişler. Ne
aradığınızı biliyoruz! İlk defa ailelerimize

baskın olmuyor daha öncelerde kapıla-
rımızı kırıp küfürler ettiniz gözaltına
aldınız işkence yaptınız ama yıldıra-
madınız yine başaramayacaksınız. Bizi
teslim alamayacaksınız ne baskınlarınız
ne de tutuklamalarınız bizi sindirmez
bu yöntemleri defalarca denediniz sonuç
alamadınız. Buradan Vatan Emniyet
Müdürlüğü’nü ve Avcılar Emniyeti’ni
uyarıyoruz. Çekin pis ellerinizi ailele-
rimizden… uzak durun. Arkadaşları-
mızın başına gelecek herhangi bir şeyden
Vatan Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar
Emniyeti Sorumludur”.

Yeni İnsanı Yaratma, Kazanma, Örgütleme YÜRÜYÜŞ’ümüz Devam Ediyor!
Tekrardan umut, coşku, heyecan ve önümüze hedefler koyduğumuz bir

zamandayız. Arkamızda yine bakılar, gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar vs.
bırakıp önümüze koyduğumuz hedeflerle ilerlemeye, yürümeye devam edi-

yoruz. Demiştik ya “daha güçlü kalkacağız” çünkü yanımızda siz değerli
yoldaşlarımız ve en büyük kaynağımız her şeyimiz olan halkımız var. Koy-

duğumuz hedeflere her seferinde daha çok yaklaşıyoruz, örneğin yeni ve
olması gereken şeyleri uyguluyoruz. Mesela gençliğimiz halkımızla birlik-
te dergimizin okuma günlerini ayarlayıp toplu okuma grupları oluşturu-
yor ve bu dergimizin ulaştığı her bölgede yapılabilir. Bu istediğimizi çok
daha çabuk elde etmemizi sağlar. Bir diğeri ise, daha önce adını bile bil-

mediğimiz bir mahalle, sokak veya bir bölgeye bile ulaşırız ve oradan
düzenin pis ellerinden devrimin en onurlu en güzel yuvasına bir insan
kazanırız. Ve bu hayallerimizi gerçek kılmak en başta biz dergi emek-
çileri ve her dağıtımcımızın görevidir deyip geçtiğimiz hafta nerelerde

umudu ulaştırmışız ve neler yapabiliriz onu öğrenelim. 
Yapılan çalışmalar şu şekilde;

Aradığınızı Bulamayacaksınız 
Baskınlar Bizi Yıldıramaz!



Halkların bin yıllardan günümüze kadar yaşamlarını
birleştirip devam ettirme, ortak yaşamı kurmada ortaya
koydukları tüm yaşam şekilleri halkın kültürünü oluşturur.
Yani gelenek görenekleri yardımlaşmaları ve kaynaş-
malarını sağlayan bayramları, düğünleri, dernekleri, ce-
nazeleri moral değerleri vb. hepsi halk kültürünün özü
ve aynı zamanda birer parçasıdır. Düzen halkları kültü-
ründen uzaklaştırmaya çalışır. Örneğin bugün insanların
en çok yalnızlıktan, duyarsızlıktan şikayet etmesi bu
nedenledir. Bu burjuvazinin halk kültürüne yönelik sal-
dırılarının yarattığı bir sonuçtur. Bunu idrak edip bilince
çıkartarak hareket eden Gazi Halk Meclisi 29 Mayıs-4
Haziran arası halk kültürlerini yaşatmak adına, 2 hasta
ziyareti, 2 baş sağlığı, 1 düğüne katıldı.

Gazi Halk Meclisi
Gazi Mahallesi’nde 15 senedir aileler arası ve kom-

şularında dahil olduğu daire tapusunun pay etme soru-
nunun, taraflarca Gazi Halk Meclisi’ne intikal ettirilmesi
ve adaletin sağlanmasını istemeleri üzere başlayan ve
uzun süredir görüşmeleri süren sorun anlaşma ile çözüme
ulaştı. Bunun üzerine halka açıklama yapan Gazi Halk
Meclisi “bunu siz değerli halkımıza duyurmayı görev
biliyoruz bu gücün birlikteliğimizden doğduğunu be-
lirtmek istiyoruz. Halkımızın tek alternatifi bizleriz ve
bunu unutmadan yolumuzda yürümeye devam edeceğiz”
diyerek Halk Meclislerinde örgütlenmeye çağrı yaptı.

Sarıgazi Halk Meclisi
15 günde bir yapılan geleneksel kahvaltıya çağrı için

İnönü Mahallesi Oğuz Sokak’ta uyuşturucuya, fuhuşa ve
her türlü yozlaşmaya karşı bildiri dağıttı. Mahallede bulunan
gençlere gidilerek kahvaltıya davet edildi. Kahvaltının
amacı “mahallede ve ülkemizde her türlü yozlaşmaya ge-
riciliğe karşı gençleri bilinçlendirmek” olduğu vurgulandı.

29 Mayıs’ta yapılan kahvaltıda, “mahallemizde yaygınlaşan
uyuşturucu, kumar, fuhuş ve her türlü yozlaşmaya karşı
mücadele etmemiz gerektiğini, gençlerimizle ve ailelerimizle
paylaşıp bu bataklığı kurutmak için tek yumruk olup
birlikte mücadele etmemiz, mahallemizde artan AKP’nin
katil polislerinin gençlerimizi sindirmemeleri için ne yap-
mamız gerektiği” üzerine tartışıldı. En son alınan karar
haftada bir defa tüm gençlerle ve ailelerle bir araya gelip
“yozlaşmaya, gericiliğe, artan devlet terörüne karşı ne
yapmamız, nasıl bir tavır ve mücadele içinde olmamız ge-
rektiğini tartışıp bir karara varmalı ve bu kararın arkasında
durup tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız” denildi.
Ayrıca kahvaltıya Dersim gerilla şehidi Onur Polat’ın
babası da katılıp kendi duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ve
mücadelenin sonuna kadar arkasında olduğunu belirterek,
gençlere “hepiniz benim için birer Onur’sunuz” dedi. 40
kişinin katıldığı programın sonunda bir sonraki kahvaltıya
her katılımcı, yanında 2 kişi getirme sözü verdi.

Okmeydanı Halk Meclisi
Okmeydanı Halk Meclisi’nin düzenlediği yöre faa-

liyetlerinden dördüncüsü olan Erzincanlılar Gecesi saat
18.00’da Sibel Yalçın Parkı’nda yapıldı. Davul zurna
eşliğinde çekilen halaylarla başlayan faaliyet, yöresel
yemeklerin tanıtım ve satışı ile devam etti. Birlik ve da-
yanışma kültürünü büyütmenin özellikle son süreçte
halklar üzerinde baskı kurularak yürütülen yozlaştırma
ve yalnızlaştırma politikaları karşısında, çok daha fazla
önem taşıdığı vurgusunun yapıldığı konuşma sonrası,
Erzincan yöresine ait türküleri seslendirmek üzere sa-
natçılar Sevda Gül Onuk, Mehmet Aydoğdu, Aslı Asiye
Ergül sahne aldı. Program, okunan Erzincan yöresi şiir-
lerinden sonra sona erdi. Programa 90 kişi katıldı.

Yozlaşmaya Karşı Bizi Biz Yapan Kültürümüzle
Alternatif Olacağız!

30 Mayıs'ta Mahmut Şevketpaşa Mahallesi’nde kapı
çalışması yapıldı. Yapılan kapı çalışmasında toplam 500
el ilanı dağıtıldı.

31 Mayıs’ta Mahmut Şevketpaşa, Piyalepaşa ve Fe-
tihtepe mahallelerine Erzincan Gecesi duyurusu için
ozalitler yapıştırıldı. 1 Haziran’da Anadolu ışıklar,
Yolağzı, MŞP Sağlık Ocağı, Dikilitaş ve Sibel Yalçın
Parkı’na pankartlar asıldı. 2 Haziran akşamı MŞP ve Pi-
yalepaşa mahallerinde kahvelere girilerek el ilanı dağıtıldı,

A4 afişler asıldı. Toplam 500 el ilanı dağıtıldı ve 50 A4
afiş asıldı. 3 Haziran’da MŞP ve Piyalepaşa Mahallelerinde
hazırlanan 50 özel davetiye sahiplerine ulaştırıldı. Piya-
lepaşa ve Fetihtepe Mahallelerinde kapı çalışması yapıldı.
Toplam 500 el ilanı dağıtıldı.

Okmeydanı Halk Meclisi Üyeleri
Erzincanlılar Gecesi Faaliyeti İçin

Çağrı Çalışmaları
Yoldaş Lig Maçları de-

vam ediyor. 5 Haziran'da
Bahçelievler Barikat Spor
ile Bağcılar Karanfiller
Spor arasında maç yapıldı.
Barikat Spor, Karanfiller
Sporu 13-1 yendi. Kupayı
almanın ve düzenin yoz

kültürüne karşı dostuğu
büyütmenin amaçlandığı
maçlara emek veren her
iki takımın aileleri de maçı
coşkuyla izledi. Haftaya
12 Haziran'da yapılacak
maça halka destek çağrısı
yapıldı. 

Yoldaş Lig Maçları 
Devam Ediyor

12 Haziran
2016
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Halk Cephesi-FOSEM 5 Haziran'da “Halk Sineması”
faaliyetleri kapsamında Tarık Akan ve birçok usta ismin
oynadığı “Çark” filmi izlendi. Katil ve alçak polis yine
iki çocuğu bahane ederek yapılan faaliyete ve parktaki
insanlara gaz yağdırmaya başladı. Gün boyu 5 ses
bombası aralıklı olarak gaz ve parkta gezen insanlara
plastik mermiler attılar. Sürekli sirenlerini çalan ve
küfürler yağdıran katillere rağmen film sonlandırılmadı.
Gaz altında 10 kişiyle film izlendi. Anonslarında ‘Bitmedi
mi lan filminiz’ deyip devamında küfürler yağdıran al-
çaklara halk ve parkın çalışanları yukarı çıkıp tepki
gösterdi. Gazlardan parktaki çalışan bir kişi astımı olduğu
için yoğun etkilendi. FOSEM yaptığı açıklamada: “ Ok-
meydanı Sibel Yalçın Parkı’nda film programımıza
devam edeceğiz. Haftaya Yazlık Sinemalar ‘Tüm Yoksul
Mahalleler Bizimdir!’ faaliyeti kapsamında saat 20.30’da
film gösterimini yapacağız. Ayrıca iki günlük “Bir Ulusun
Türkülerini Yapanlar Yasalarını Yapanlardan Daha Güç-
lüdür! -Grup Yorum” sergimize de tüm halkımızı davet
ediyoruz.” denildi.

� Çocuklarınızı Ensarcılara Değil,
Devrimcilere Emanet Edin!

FOSEM Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda 5 Hazi-
ran'da saat 14.00’da “Çocuklarınızı Ensarcılara Değil,
Devrimcilere Emanet Edin!” faaliyeti yaptı. Çocuklarla
beraber çizimler yapılıp, pankart hazırlandı. Kimi çocuk
kır çiçekli bahçeler çizerken, kimisi polisle çatışan dire-
nişçiyi çizdi. Çiğdem Berna’ya olan özlemini çizen ço-
cuklar da vardı, memleketine olan hasreti anlatan köy
resmi çizen de. Resim faaliyeti sonunda birlikteliği ve
paylaşımı öğrenmeleri için hep beraber pankart yapıldı.
Programa 15 çocuk katıldı. Bir sonraki Pazar günü
çocuklar için "Karınca Z" film gösterimi yapılacağı dile
getirildikten sonra çocuklar ve aileleri davet edildi.

� Tarihe Tanıklık Etmeye ve 
Tüm Bunların Bir Parçası Olmaya
Devam Edeceğiz

FOSEM Okmeydanı Halk Meclisi’nin düzenlediği
Erzincanlılar Gecesi’ne ve Armutlu’ da Şenay Gülsüman
Halk Bahçesi Tohum Ekim Şenliği’ne katıldı. Oyunların,
şarkıların, tiyatroların, sergilerin olduğu programda
bahçeye tohumlar ekildi. Dilek Doğan’ın annesi, Dilek
Doğan için yaptırılan çeşmenin açılışını yaptı. FOSEM
bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Halkın yanında,
halkın eylem ve etkinliklerinde, direnişlerinde ve şen-
liklerinde olmaya, tarihe tanıklık etmeye ve tüm bunların
bir parçası olmaya devam edeceğiz" dedi.

�  FOSEM: Halkın Sanatını
Savunmaya, Tarihe Tanıklık Etmeye,
Yasakları ve Faşizmi Teşhir Etmeye,
Yoksul Mahallelerde Halkla İç İçe

Olmaya Devam
Edeceğiz!

Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri ekibi 28 Ma-
yıs’ta İdil Halk Tiyatro-
su’nun ilk gösterimi olan
“Bedreddin’den Berkin’e
Hakikat Savaşı Sürüyor”
tiyatro oyunundaki yerini
aldı. İki saat otuz dakika
süren oyunun çekimini
yapan FOSEM ekibi,
29 Mayıs’ta 1 Mayıs
Mahallesi’nde Halk
Cephesi’nin Halk Si-
neması günleri kapsa-
mında “Çark” filminin
gösterimini yaptı.

Öncesinde sokak sokak, kapı kapı
film gösterimi bildirisi dağıtan FOSEM ekibi, Sarıtaş
Parkı’nda film gösterimini gerçekleştirdi. Film gösterimi
esnasında halka Dilek Doğan’ın mahkeme çağrısı yapıldı.
30 Mayıs’ta Dilek Doğan mahkemesine katılan FOSEM
ekibi bir kez daha adliye saraylarından adalet çıkmaya-
cağına tanıklık etti ve gözaltına alınan insanları çekerken
ekipten biri polisin sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Daha
sonrasında metrobüs durağında aynı kişiyi taciz eden
sivil polisler sürekli küfürler ederek, telefonuna ve
fotoğraf makinasına el koymaya çalıştı ve görüntüleri
istedi. Katil polis tüm çabalarına rağmen görüntüleri
almayı başaramadı.  

Saldırılara Boyun Eğmedik, Film Gösterimlerimiz Sürüyor!
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6 Haziran’da Armutlu 4. bölgede Dilek Doğan’ın
evinin olduğu sokakta Grup Yorum ile beraber halk top-
lantısı gerçekleştiren FOSEM ekibi, toplantı öncesi kapı
çalışması ve çağrı yaptıktan sonra mahallede çekim
yaptı. Halkın ilgisini gören çekimlerde mahalleli ile
sohbet edildi. Akşam saat 21.00’da başlayan halk top-
lantısında şarkılar söylendi, sohbet edildi. Halktan Armutlu
tarihini dinleyen FOSEM ekibi, halkın örgütlü gücünün
önemini bir kez daha gördü. Saat 23.00’a kadar süren
sohbette halka 12 Haziran’da Armutlu meydanda Dilek
Doğan Adalet Çadırını daha güçlü kurma, birlik olma
çağrısı yapıldı. Ayrıca, FOSEM’e katılmaya halkın
yanında olma, tarihe tanıklık etme, direnişin kavganın
bir parçası olma, film, belgesel, fotoğraf çalışmalarına,
sergilerine, film gösterimlerine katılmaya davet edildi. 

Tüm dostları, gelecek faaliyetlere davet eden FOSEM
ekibi, programı şöyle sıraladı: 

-4 Haziran saat 15.00’da İdil Kültür Merkezi’nde
FOSEM kursu.

-5 Haziran saat 15.00’da Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda çocuklar için yapılacak “Çocuklarınızı Ensar-
cı’lara Değil, Devrimcilere Emanet Edin” programı kap-
samında bu hafta resim çizimi yapılacak. 

-5 Haziran 20.30’da Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda
“Çark” film gösterimi yapılacak. 

NOT: Her Cumartesi Okmeydanı’nda yapılan FOSEM
Yazlık Sineması gösterimleri, bu Cumartesi Erzincanlılar
gecesi programı ve hafta sonu yapılacak Çark filmi gös-
terimi nedeniyle haftaya devam edecektir.

�� Şeyh Bedreddin’den Berkin’e
Hakikat Savaşı Sürüyor Oyununun
Başarısını Kutluyoruz

İdil Halk Tiyatrosu  “Şeyh Bedreddin’den Berkin’e
Hakikat Savaşı Sürüyor” oyununun ilk gösterimi sonrası
bir araya gelerek başarı ile gerçekleştirilen oyunun kut-
lamasını yaptı. Tüm ekibin bir araya geldiği kutlamada
teker teker söz alan tiyatrocular 1,5 yıllık emeğin karşı-

lığının bu şekilde sonuç-
lanmasından dolayı çok
mutlu olduklarını dile ge-
tirdi. Kısıtlı imkanlara, zor-
luklara rağmen dayanışma
içinde her şeyin teker teker
çözülerek bugünlere gelin-
diği anlatıldı. Şeyh Bed-
reddin’i ilk kez bu oyunla
öğrenenlerin olmasının da
ayrı bir heyecan yarattığı
anlatıldı.  Bundan sonra ar-
tık her yerde oyunu oyna-
mak gerektiği ve daha bü-
yük, daha güzel oyunlarını
da üretmek gerektiği dile
getirildi. Konuşmaların ar-
dından zafer pastası kesildi.

Oyunun belli görüntüleri izlendi, fotoğraflara bakıldı.
Her hafta 1 defa prova yapılması kararlaştırılarak kutlama
sona erdi.

� Tehdit ve Tacizleriniz Mücadelemizi
Engelleyemeyecek 

Eskişehir Grup Yorum Halk Korusu üyelerinin polis
tarafından taciz edilmesiyle ilgili 6 Haziran'da açıklama
yaptı. Açıklamada: 5 Haziran'da Eskişehir Grup Yorum
halk korosundan bir arkadaşımız ahlaksız, katil polisler
tarafından takip edilmiştir. Daha öncesinde arkadaşımızın
babasını arayıp kızınız okuldan atılır, koroya gitmesin
şeklinde tehditler savuran aciz, ahlaksız polisler bu kez
de arkadaşımızı misafir olarak gittiği okul arkadaşlarının
evine kadar takip etmiştir. Arkadaşımız evden çıktığında
kapı ziline basıp apartman içerisinde fotoğraf çekmişlerdir.
Daha sonra evden çıkana kadar gri bir araç içerisinde
bekleyen mavi tişörtlü ikisi 20'li yaşlarda biri, beyaz
saçlı orta yaşlarda olan polisler arkadaşımızın misafirliğe
gittiği insanları, gittikleri yere kadar takip etmiş daha
sonra mahallede bir kaç fotoğraf daha çekip uzaklaşmıştır.
Son bir aydır 3. sünü yaşadığımız tacizler şunu gösteriyor
ki halkın derdini, kederini, hıncını, öfkesini, sevincini,
coşkusunu anlattığı türküler ve elbette bu türküleri
söyleyen ve söyletenler AKP’nin eli kanlı polislerini
çok korkutuyor. Hiçbir açıklama ailelerimizi tehdit et-
melerini; ‘böyle giderse kızınız, oğlunuz çok yaşamaz
ölüsü gelir evinize’ demelerini açıklayamaz! Eskişehir
polisi de ülkenin her yerinde yaşanan hukuksuzluklara
bir yenisini eklemiştir. Ailelerimizi telefonla taciz, adli-
yelere çağırıp tehditlerle korkutmalar derken arkadaşla-
rımızın evlerine gidip takiple, fotoğraf çekmeyle bizleri
sindirmeye, doğru bildiğimiz yoldan çevirmeye çalışmak
acizlikten başka bir şey değildir. Yapılmış olanlar ne
denli halk kültüründen yoksun olduklarını gözler önüne
sermektedir. Buradan aylardır Anadolu’ da kurulan halk
korolarına saldıran polislere sesleniyoruz! Yüzyıllardır
türküler susmamıştır bu topraklarda..." denildi. 

Zafer İçin Dayanışmamızı Büyütüyoruz
Kuruçeşme Kültür Derneği’nde daha önceden her

hafta Perşembe günü akşam türkü ve şiir gecesi düzenleme
kararı alınmıştı. Bunun üzerine 2 Haziran’da ikinci
türkü ve şiir gecesi yapıldı. Programda Ahmed Arif
anıldı ve “Anadolu’m” şiiri okundu. Güzel anıların ve
sohbetlerin anlatıldığı geceye 30 kişi katıldı.

Her Faaliyetimizde Kitleselleşmeyi 
Düşünecek ve Gerçekleştireceğiz

Halk Cepheliler Kuruçeşme Kültür Derneği’nde 7
Haziran’da mahalle halkının katılımı ile kahvaltı dü-
zenledi. Kahvaltının ardından edilen sohbetlerde, ka-
tılımın az olduğu ileride yapılacak olan programa
daha çok insana ulaşmak hedefi konuldu. Her şeye
rağmen olumlu geçen programa 13 kişi katıldı.

İdil Kültür Merkezi’nde Yaz
Dönemi Kurs Kayıtlarımız
Başlamıştır
GRUP YORUM KOROSU
BAĞLAMA
GİTAR
YAN FLÜT
TİYATRO
F O T O Ğ R A F - S İ N E M A 
ATÖLYESİ
İletişim: 0212 238 81 46
5 Haziran 2016
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Socialist Worker adlı bir grup dayanışmacı, 31 Mayıs'ta
İngiltere polisinin direniş çadırına saldırısına karşı da-
yanışmalarını göstermek için çadırı ziyaret etti.  Halk
Cepheliler 11 Haziran'da yapılacak olan yürüyüş ile
ilgili bilgi verdi. Socialist Worker yürüyüşe desteklerini
sunacaklarını bildirdi. Sohbet yaklaşık bir saat sürdü,
desteklerini her zaman sunacaklarını,  Direniş ve Adalet

Çadırı’nı ziyaret edeceklerini belirttiler.

7 Haziran günü de Demokratik Güç Birliği çadırı

ziyaret ederek İngiltere polisinin çadıra yönelik baskısını

protesto etti ve dayanışmaların sundu. Halk Cepheliler

direnişlerinin amaçlarını ve emperyalistlerin bu baskılarla

neyi amaçladıklarını anlattılar.

GENÇLİK DİNAMİK ve CÜRETLİDİR
Londra'da her hafta oldugu gibi

yine bir  Dev-Genç'linin evinde top-
lanıldı. Hep birlikte yemek yendi
ve sohbet edildi. 

Toplantının bu haftaki konusu
Almanya’da “Irkçılığa Karşı Tek
Ses Tek Yürek Festivali” ve 31
Mayıs Salı günü direniş ve adalet
çadırına İngiliz emperyalizminin az-
gınca saldırısı oldu. Yaklaşık iki saat
süren toplantıya 15 kişi katıldı.

İmzalar Parlamentoda
Avrupa Dev-Genç’liler 6 Hazi-

ran'da Almanya'nın Düsseldorf’daki
Kuzey Ren Westfalya Eyalet Parla-
mentosu’na Grup Yorum’u ve festi-
vali engellemeye yönelik baskılara

karşı toplanan imzaları teslim etti. 

Emeğimiz ve Yüreğimiz
Grup Yorum Türküleri
İçin

Avrupa Dev-Genç’liler 15 günü
aşkın bir süredir pedallarını Grup
Yorum'a yönelik yasaklara ve bas-
kılara karşı çeviriyor. Yorgunlukları
onların emekleri ama biliyorlarki
emek ve mücadele ile kazanılır bütün
haklar. Bisiklet turunda kapıları
umutla çalıyor Dev-Genç’liler... 5
Haziran günü  bisikletler Hamburg'un
üç mahallesinden geçti, Bahrenfeld,
Lurup, Osdorf. Çat kapılar yapıldı,
esnaflar ziyaret edildi. 30 tane afiş
asıldı, imzalar toplandı, Gençlik der-
gisi satışı yapıldı.

GRUP YORUM YASAKLARINA KARŞI AÇLIK GREVİ
Ben Grup Yorum gönüllüsüyüm.
Benim adım Gülistan, bir emekçi, bir vatanseverim.
'Irkçılıga Karşı, Tek Ses ve Tek Yürek' festivalinin ve Grup Yorum

konserinin yasağına karşı Grup Yorum üyelerine uygulanan vize ve
Schengen yasaklarına karşı süresiz açlık grevine başlıyorum.

Bizlerin en doğal olan haklarımız elimizden alınmak isteniyor.
Ben buraya küçük yaşta gelmiş bir işçi ailesinin kızıydım, küçük yaşta

gelmeme rağmen, vatan özlemi hiç bitmemiş bir anneyim. Ülke toprakla-
rımdan gelen umudun türkülerine, sanatçılarına büyük özlem duyan ve
bunun heyecanını bir sene boyunca yaşayan bizlere, bu bile fazla görünür
hale geldi ve bizlere yasak üzerine yasaklar getiriliyor.

Ben kendi şahsım adına buna izin vermiyorum ve açlık greviyle
protesto ediyorum.

Tüm göçmen halkımızı türkülerimizi sahiplenmeye, Grup Yorum'u sa-
hiplenmeye, yarınlarımızı sahiplenmeye çağırıyorum.

Bugün Grup Yorum yasaklarına karşı, yarın dilimize, inancımıza, kül-
türümüze, geleneklerimizin yasaklarına karşı 'Tek Ses Tek Yürek' olmaya
çağırıyorum.

Türküler Susmaz Halaylar Sürer
Grup Yorum Gönüllüsü Gülistan

GENÇLİK DERGİSİ’Nİ 
BÜTÜN AVRUPA 
SOKAKLARINA TAŞIYALIM

5 Haziran'da Avrupa Dev-Genç’liler
Almanya'nın Bergisch Gladbach sehrinde
gerçekleşen Dersim Festivali’nde Bizim
Gençlik dergisi dağıttı. Dersimlilerin
yöresel bir etkinlik olarak düzenlediği
bu festivalde 43 dergi verildi. İki saat
süren çalışmaya iki kişi katıldı.

YÜRÜYÜŞ HİÇ DURMADAN
Ülkemizin ve dünyanın neresinde

olursak olalım Yürüyüş dergimizi sa-
hiplenmeye, halklarımıza gerçekleri
anlatmaya devam ediyoruz.

21 Mayıs Cumartesi günü Edmonton
ve Enfield ve Tottenham mahallelerinde,
özellikle kahvehanelerde Avrupa'da
“Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Festivali” hakkında konuşmalar yapıldı
ve afişler asıldı. 6 Nisan’da Anadolu
Halk Kültür Merkezi’ne yapılan baskın
hukuksuz şekilde kapatılan derneğimizi
hukuksuzluğu anlatmak icin açtığımız
Direniş ve Adalet Çadırı’na gerçek-
leştirilen saldırı hakkında konuşmalar
yapıldı. Yaklaşık üç saat süren dağıtım
boyunca 90 dergi halklarımıza ulaştı.

Yürüyüş dergimizi sahiplenmek, halk-
larımıza gerçekleri anlatmak için her
Cumartesi iki ayrı mahallede aynı saat-
lerde (14.00-16.00) arası acılan stantla-
rımıza devam ediyoruz. 

Wood Green’de 5 Yürüyüş dergisi,
Edmonton’da 5 Yürüyüş,  4 Bizim Genç-
lik dergileri, 1 adet Mahir Yürekliler, 2
Bizim Dayımız kitapları ile 11 tane de
Avrupa’da Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek Festivali bileti halklarımıza ulaş-
tırıldı.

Av ru pa’da
MEYDANLAR BİZİMDİR

Yürüyüş

12 Haziran
2016

Sayı: 525
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Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) 2 Haziran’da,
Antalya Kışlahan Meydanı’nda AKP’nin 657 Sayılı
DMK’da yapacağı değişikliklerle “İş Güvencesini” kal-
dırma tehdidine karşı imza masası açtı. Antalya halkı ve
emekçilere seslenilerek; “AKP’nin emperyalist tekellerden
emir alarak ‘İş Güvencesi’ni ortadan kaldıracağı” söylendi.
Bu saldırıyla kamu emekçilerinin taşeron, esnek, kuralsız
ve sözleşmeli çalışan haline getirilerek kölelik düzeninde

çalıştırılacağı vurgulandı. Ayrıca iş güvencesine yönelik
saldırının ve bu saldırıya karşı ne yapılması gerektiğinin
anlatıldığı bildiri dağıtıldı. KEC’in bu saldırıya karşı di-
reneceği anlatılarak, bunun göstergesi olan, 25-26-27
Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği Ankara yürüyüşünün
ve saldırının anlatıldığı broşür dağıtıldı. Halkın ilgisinin
yoğun olduğu masanın önümüzdeki haftada açılacağı
belirtilerek çalışma sonlandırıldı.

16 Haziran'da
Gladbeck'de yapıla-
cak olan Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek
Yürek Festivali için
Avrupa'nın bir çok
şehrinde Grup Yo-

rum Gönülüleri ve Dev-Genç’liler sosyalist bir çalışma
tarzıyla emekle ve azimle çalışıyorlar.

Piknik ve Afişlemeler:
5 Haziran Pazar günü Hollanda Grup Yorum Gönül-

lüleri tarafından, Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Halk
Sofrası Pikniği yapıldı.

Piknikte gün boyunca türküler söylendi, halaylar
çekildi ve oyunlar oynandı. Yapılan konuşmada pikniği-
mizin amacı anlatıldı ve 5. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek Festivali’ne çağrı yapıldı. 12.00'da başlayan piknik
21.00’da bitirildi. Yine Hollanda'da afiş, duyuru, bilet
dağıtımları hızlı bir şekilde devam ediyor.

31 Mayıs Salı günü Londra'da yayın yapan Dem
Radyo’da festival için 2 saatlik bir söyleşi yapıldı. 

Hollanda, Belçika, Dortmund, İsviçre'de  afişlemeler,
pullama, bildiri dağıtımı ve bilet satışları yapıldı. Sokakları
Grup Yorum afişleri süslüyor. Gidilen her yerde sokaklarda,
evlerde halkımızla sohbetler ediliyor festivalin amacı
anlatılıyor. Köln'de stand açıldı, yine afişlemeler ve el
ilanları dağıtıldı.

Fransa Nancy'de 5 Haziran'da Alevi Kültür Merkezi’nin
düzenlediği bir toplantıya katılındı ve bu arada festivalin
tanıtımı yapıldı.

Söyleşiler:
18 Haziran’da her türlü engel ve yasaklamalara

rağmen düzenlenecek olan “Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek Festivali”nin çalışmaları çerçevesinde söyleşi ve
dinletilerine devam etmekte. Bu çalışmalar 5 Haziran
Pazar sabahı 10.00' da Menden Alevi Kültür Merkezi’nde
kahvaltı ve söyleşi ile devam etti. Yaklaşık 80 kişinin
katıldığı söyleşi türkülerle sonlandırıldı. 

Buradan yola çıkan Yorumcular, Saat 15.30’da Al-
manya'nın Troisclorf şehrinde yer alan Alevi Kültür
Merkezi’nde söyleşi düzenledi. 50 kişinin katıldığı

söyleşi hep birlikte  Çav Bella marşının büyük bir
coşkuyla söylenmesi ile söyleşi sona erdi.

4 Haziran Cumartesi günü 15.00'da Almanya'nın
Horb şehrinde yer alan Horb Demokratik Derneği’nde
bir söyleşi verdi. İnsanların yoğun bir ilgiyle karşıladığı
Yorum türkülerinin tek bir ağızdan söylendiği söyleşiye
100 kişi katıldı.  

Aynı gün 19.00’da Offenburg Cemevi’ne geçen Grup
Yorum, burada da 50 kişinin katılımıyla Alevi halkına
seslendi. Söyleşi Alevi deyişleri ve tek bir ağızla söylenen
Kızıldere marşı ile sona erdi.

3 Haziran'da Essen Eğitim ve Kültür Atölyesi’nde
(EKA)'da gerçekleştirilen söyleşide baskılara karşı, söz-
lerde, türkülerde hep birlikte söylendi. 

Strasbourg festival komitesi ile  Kehl AKM'nin birlikte
düzenlediği Grup Yorum söyleşisi 3 Haziran 2016
tarihinde Kehl AKM’de gerçekleştirildi. Söyleşiye katılan
Grup Yorum üyesi, Grup Yorum tarihini anlatarak
sözlerine başladı, konuşmanın  ardından  birlikte şarkılar
söylenildi. Katılımcılar Grup Yorum türkülerini hep bir
ağızdan coşkuyla söylediler.

Söyleşi sonrası Gladbeck Belediyesi’ne gönderilmek
üzere imzalar toplandı. Festival biletleri  satıldı.

31 Mayıs Salı günü Londra Kırkısraklılar Yöre Der-
neği’nde sabah erken saatte sohbet ile başlayan söyleşi,
daha sonra Grup Yorum'a Avrupa'da yapılan saldırılar,
uygulanan yasaklar anlatıldı ve mücadeleye sahip çıkma
çağrısı yapıldı. Ardından  Grup Yorum türküleri, marşları
verilen küçük konserde hep birlikte söylendi. Yaklaşık
iki saat süren söyleşiye 45 kişi katıldı.

HALK TOPLANTILARI HER KOŞULDA DEVAM EDİYOR
Her hafta Londra'da emperyalizmin yarattığı sorunlara

karşı  politikaların üretildiği, halkı politikleştirmek
amaçlı yapılan halk toplantıları her koşul altında devam
ediyor.  Emperyalizm dernekleri kapatalabilir ama so-
kakların hepsini yasaklayamaz, buna gücü yetmez.
Evlerin hepsine kilit vuramaz. İşte bu güç ve inançla
Londra'da toplantılar devam ediyor.

Bu hafta toplantının konusu festival çalışmalarıydı.
Görev paylaşımları yapıldı, hep birlikte düşünüldü, ka-
rarlar alındı.

AVRUPA'DA FESTİVAL İÇİN SOSYALİST BİR YARIŞMA SÜRÜYOR

İş Güvencemizi Bedeli Ne Olursa Olsun Alacağız

12 Haziran
2016
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Sayı: 525

55 3PARTİ-CEPHELİ OLMAKTIR!



İngiltere iki yıldır ve Almanya
da geçen yıldan bu yana Grup Yo-
rum’a vize yasağı uygulayarak Ana-
dolu halklarının umudunun, kavga-
sının ve sevdasının türkülerinin, şar-
kılarının Avrupa’ya ulaşmasını en-
gellemek istiyorlar.

Avrupa’nın ırkçılığını ve örgüt-
lediği faşist terörünü teşhir edip; elli
yıldır bulunduğumuz Avrupa’daki
haklarımızı istiyor olmamızdan do-
layı, bugüne kadar birçok operasyonla
karşılaştık. Onlarca insanımız tutuk-
landı, en ağır tecrit koşullarında yıl-
larca teslim alınmaya çalışıldı.

Elbette ki, Almanya’da ırkçılığa
karşıyım demek, var olan yasalara
göre suç değildir. Ama ırkçılığa karşı
örgütlenmek ve örgütlenme çağrısı
yapmak suçtur. Hele hele de ‘Emeği-
mizle Varız, Hakkımızı İstiyoruz’ demek
de ne oluyor(!)... Avrupa’da emeği sö-
mürülen herkesin hakkını istediğini
düşünün... Yedi milyarlık dünya nü-
fusunun hemen hemen tümüne yakı-
nının haklarını istemesinin yolu açılsın
istemezler. Bunun için Anadolu Fede-
rasyonu’na yönelik birçok dava açılmış,
en demokratik haklarımızı kullanma-
mızdan dolayı yedi yıla varan hapis-
liklerle ıslah (!) edilmeye çalışıldık.

Dergimiz Yürüyüş, faşist rejimin
terörü altındaki ülkemizde bile ya-
saklanamazken; Almanya ve İngiltere
dergimizi yasaklıyor, dergimizin gir-
diği dernekleri kapatıyor, dergimizin
okur ve dağıtımcılarını tutsak ediyor,
ikamet izinleri varsa iptal ediyor ve
türlü şantajlarla düşüncelerinden so-
yundurmaya çalışıyor.

İngiltere ve Almanya’nın bu ya-
sakçılıkları kendilerinin savunmayı
çok sevdikleri sözde ‘demokratik
haklar’ anlayışlarına, geleneklerine,
ulusal ve uluslararası anlaşmalara
koydukları imzalarının da ihlalidir.

İngiltere’nin bir Anayasası ve
Ceza Yasası yoktur ama başta Avrupa

İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere
hemen hemen tüm uluslararası hukukla
ilgili anlaşmalara imza atmıştır.

Almanya ise demokratik hak ve
özgürlükleri kendi anayasası ile sözde
güvenceye almış ve uluslararası an-
laşmaları imzalamış olmasına rağmen;
söz konusu devrimciler olunca, kendi
anayasası da dahil olmak üzere, ihlal
edemeyecekleri değer yoktur.

İngiltere ve Almanya; kendi çı-
karları ile çelişmediği müddetçe de-
mokrasiciliği çok severler ama çı-
karları ile çelişki gördüklerinde her
türlü halk düşmanlığını yapmayı da
‘demokrasinin gereği’ olarak görürler.
İşte bu temelde hareket ettikleri için,
dünyanın en kanlı faşist diktatörleri
ile işbirliği yaparlar, onları destekler,
silahlandırır ve kontrgerilla taktik-
leriyle eğitirler.

İngiltere ve Almanya’nın, ülkele-
rinde bulunan yabancılara ve devrim-
cilere yönelik saldırılarının temelinde
de bu vardır. Faşist diktatörlüklerle
her yeni ekonomik ve siyasi anlaşma
ve karşılıklı ziyaret öncesi, Türkiyeli
devrimcilere yönelik operasyon ve sal-
dırıları da tesadüfi değildir.

Emperyalist ülkelerin Türkiye’de-
ki faşist rejimle tek uzlaştıkları nok-
tanın ve en ‘istikrarlı’ işbirliğinin de
Cephelilere yönelik işbirliği olması
da bundan kaynaklanır.

Avrupa’da Bir Direnme
Damarı Yarattık

Avrupa’da yerel örgütlenmeler,
yerel talepler doğrultusunda müca-
deleler yeni bir boyut yaratmıştır.
Sekiz yıl önce ‘Emeğimizle Varız,
Hakkımızı İstiyoruz’ kampanyası ve
son dört yıldır sürdürülen ‘Irkçılığa
Karşı Tek Ses, Tek Yürek’ kampan-
yası ile emperyalizmin saldırıları da
görülmemiş ölçüde artmıştır.

Avrupa’da yaşayan milyonlarca
insanımızı; emperyalizmin sevgili

çocuğu ırkçılığa kurban vermemek
isteyişimiz, insanlarımızın hak ve
özgürlüklerini talep etmemiz ve halk-
ların direnme dinamiklerinin emper-
yalizmin planlı programlı bir şekilde
yozlaştırma operasyonlarına yem et-
mek istemeyişimiz, haliyle yeni sal-
dırıları da beraberinde getirmiştir.

Bizi yıkamayan, yok edemeyen
her saldırı, şüphesiz ki gücümüze
güç katacaktı. Onun için her saldırı
aslında bizim güçlenmemizi de be-
raberinde getirmiştir. Artık en de-
mokratik haklarımızın kullanılmasını
yasaklayarak, konser düzenlemeyi,
hatta kendi anayasalarının ilk mad-
deleri olan hak ve özgürlüklere sahip
çıkmamız bile suç kapsamına alınmış,
faşist rejimin bile yasaklayamadığı
yayınları yasaklayarak kapsamlı bir
saldırı başlattılar. Hollanda ve Avus-
turya gibi kendi ulusal egemenlikle-
rine bile sahip çıkamayan uşaklarıyla
ortak bir politika geliştirmeye baş-
layarak kendilerini de gülünç du-
rumlara düşürmeye devam etmekte-
dirler.

Oysa, emperyalizm sonuçlarla uğ-
raşmaktadır. Irkçılığa karşı yapılan ve
onbinin üzerinde insanın katıldığı kon-
serlerin yapılmasını engellemek için
Grup Yorum’a vize vermeyerek; kendi
yarattıkları ırkçılığa karşı mücadeleyi
durdurabileceklerini sanmaktadırlar.
Oysa, ırkçılığa karşı mücadelemizi en-
gelleyebilecek tek gerçek; onların ırk-
çılıklarına son vermesi, kendi yarattıkları
ırkçı faşist örgütlenmelere desteklerini
kesip, yasaklamaları olacaktır. Çünkü
ırkçılık ve faşist terör var oldukça,
buna karşı mücadele de var olmaya
devam edecektir. Hatta ırkçı faşist terör
şiddetini arttırdıkça, ırkçılık karşıtı ha-
reket de kitleselleşerek büyümeye de-
vam edecektir.

İşte, bugün Londra ve Glad-
beck’teki Direniş Çadırları da bu
gerçekliğin sonucu olarak ortaya çık-

DİRENİŞ ÇADIRLARIMIZ
AVRUPA’DA 

YENİ GELENEKLER YARATIYOOR

AVRUPA’dakiBİZ
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mış ve daha ırkçı politikalara karşı,
demokratik hak ve özgürlük müca-
delesinin kitleselleşmesini berabe-
rinde getirmiştir.

Londra Direniş Çadırı
6 Nisan 2016’da İngiliz polisi,

Londra’da derneği basıp kapattı. Ge-
rekçe olarak da dergimizin buradan
dağıtımının yapıldığı gösterildi.

Sonuç: Londra Direniş Çadırının
kapatılan derneğin hemen karşısına
kurulması ve Türkiyeli halkımızın
daha bir sahiplenmesini beraberinde
getirmiştir.

Diğer yandan halkımız dergimizi
de daha bir sahiplenmiş, var olan haf-
talık dergi stantlarımıza daha çok in-
sanın katılması ve ek olarak da her
hafta onlarca kahvehane konuşmaları
eşliğinde toplu dergi dağıtımları is-
tikrarlı bir hale gelmiştir.

Londra’da temel haklarımıza yö-
nelik böylesi bir saldırının temeli
nedir?

Derneğimizde yapılan düzenli Halk
Toplantıları, insanlarımızın mücadeleyi
sahiplenmesini yükseltmesi...

Kürt halkına yönelik saldırılara
karşı yapılan yürüyüş...

Yüzlerce insanın katıldığı bağım-
sız 1 Mayıs yürüyüşü ve benzeri ça-
lışmalarla halkımıza ulaşan ve hal-
kımızın katılımını sağlayan demok-
ratik kitle çalışmalarımızdır.

Gladbeck Direniş Çadırı
Almanya devletinin Neo-Nazi ör-

gütlenmelerini palazlandırıp, başta
Türkiyelilere saldırtmasına, NSU
gibi örgütlerine insanlarımızı katlet-
tirmesine, Nazi’lerin linçlerle, evle-
rimizi yakarak bizi katletmesine artık
dur dediğimiz ve bu politikaları teşhir
etmeye başladığımız için, hedef tah-
tasına konulduk.

Almanya, görünüşe göre güya
‘Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek’
konserlerini engellemek için Grup
Yorum’a vize yasağını devlet politi-
kası haline getirmiştir. Oysa asıl he-
defleri; katillerimize baş kaldırma-
mızı, katledilmemizi sinemize çek-
meyişimizi, yozlaştırmaya çalıştıkları
gençliğimizi, onların yarattıkları pis-
likten çekip çıkarmamızı engelle-

mektir. Oysa NSU’yu Anayasayı Ko-
ruma Örgütünün yarattığı belgeleriyle
ortadadır. Almanya’daki diğer Neo-
Nazi örgütleri örgütleyenlerin ken-
dileri olduğu ortadadır. Yani yüzle-
rindeki maske düşmüştür. Asıl en-
gellemeye çalıştıkları da, onların ger-
çek yüzünün teşhir edilmesidir. Ama
bunu artık hiçbir keyfi uygulama ve
baskıcı yöntemlerle engelleyemeye-
cekler. Çünkü, artık bıçak kemiğe
dayanmıştır. Ve artık ırkçılığa ve
yozlaşmaya karşı tek umudun dev-
rimciler olduğu ortadadır ve halkımız
da bunun bilincindedir.

Almanya, devrimcileri otuzüç yıl,
İngiltere de onbeş yıldır yasal olarak
yasaklamıştı.

Almanya sekiz yıldır demokratik
faaliyetlere yönelik operasyonlar ya-
parak zindan politikaları uyguluyor.

İngiltere yıllardır Grup Yorum’u
engelleyerek konserleri yasaklıyor.
Almanya iki yıl önce yapılan ‘Irkçı-
lığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek’ kon-
serini örgütledikleri için tutuklayarak
tecrit işkencesi altında tutuyordu.
Operasyonla engelleyemediğini gö-
rünce de, geçen yıl vize saldırısıyla
engellemeye çalıştı.Vize engeli de
aşıldı ve anlamsızlaştı. Çünkü onların
bir avuç Grup Yorum’cuyu engelle-
meleri, Grup Yorum okulunun otuz-
beş öğrencisinin sahneye çıkışını en-
gelleyemedi. Şimdi de festival ala-
nının sahiplerini tehdit ve şantajla
alanı verdirmeme ile sonuç alabile-
ceklerini düşünüyorlar...

Yanılıyorlar, Yanıldıkları-
nı da Görecekler

Nasıl ki, Londra Direniş Çadırı,
derneğimizi kapatmaları, halkımızın
sahiplenmesini engelleyememiş ve
daha büyük bir sahiplenme yaratıl-
mışsa; Gladbeck’teki Festivali en-
gelleme girişimleri de sonuçsuz kal-
maya mahkumdur.

Düşünce ve örgütlenme özgür-
lüklerinin yasaklandığı yerde, buna
karşı mücadele her zaman olacaktır.

Faşist saldırı ve ırkçılık varsa,
buna karşı da halkın kendi savunması
ve örgütlenmesini hiçbir güç engel-
leyemez.

Londra Direniş Çadırına
Saldırı

Derneği basıp kapatmak nasıl ki
bir çözüm olmamışsa, Direniş Çadırına
yönelik saldırı da çözüm olmamıştır.

Direniş Çadırına yapılan polis
saldırısında 15 yaşındaki gençleri-
mizin ve dört-beş yaşlarındaki ço-
cuklarımızın gözleri önünde anne-
lerinin darp edilerek gözaltına alması
da bir çözüm olmayacaktır.

Çadır saldırısını haber alan hal-
kımız kitlesel şekilde hem çadırı sa-
hiplendi, hem de gece sabaha kadar
80 kişi ile direnişlerini Emniyet Mü-
dürlüğü’nün önüne taşıdı. Çocukların
direnişini bile onlarca polisle bastı-
ramayan ve dört yaşındaki çocukla-
rımıza yönelik saldırıları da onların
kendilerini teşhir etmelerinden başka
bir işe yaramamıştır.

Londra’da yayın yapan iki radyo-
nun da, konuyla ilgili haber yapma-
sından dolayı basılıp kapatılması da,
bu teşhiri sadece daha bir arttırmıştır.

Artık onbeşindeki çocuklarımız
da direniyor. Direnecek de... Çünkü
İngiliz emperyalizmi 12-13 yaşındaki
çocuklarımızı bile uyuşturucu tuza-
ğına düşürüp, onları her türlü pisliğe,
batağa sokmak istiyor. Ve gençlerimiz
artık bunun farkındadır. Kirlenmeye
karşı tek çözümün devrimciler ve
tek güvenli çevrenin de halkın kendi
örgütlülüğü olduğunu çok iyi bili-
yorlar. Onikisindeki çocuklarımızı
bile yozlaştırıp sömürenler, on be-
şindeki gençlerimizin de kendisine
isyanını ve mücadelesini kabullenmek
zorundadır.

Bizler ve ailelerimiz için on be-
şindeki gençlerimiz çocuktur. Ama
nasıl ki sömürülürken, yozlaştırılırken
düzen onlara çocuk gözüyle bakmı-
yorsa; bizler de gençlerimizin ör-
gütlenmesini desteklemeli ve dire-
nişlerine güç vermeliyiz.

Avrupa’nın İkiyüzlüğü
Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü

haklarımızı kullandığımız için tutsak
edildik, tecrit edildik, anti-terör yasaları
kapsamına alındık, yasaklandık.

Avrupa ve demokrasicilik dün-
yadaki en büyük yalan ve kandır-
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Halkın Hukuk Bürosu Avukatları 8 Haziran’da bir
açıklama yaparak tecrit hücrelerinde şehit düşen Devrimci
Tutsak Rıza Yıldırım’ın ölümünden sorumlu olanların
peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Açıklamada: “F
tipi tecrit işkencesi ve devletin hapishaneler politikası
can almaya devam ediyor. Yaklaşık 20 yıldır tutsak
olan ve tutsaklığının son 16 yılını F tipi tecrit işkencesi
altında geçiren Rıza Yıldırım tedavisinin zamanında ve
uygun şekilde yapılmaması sebebiyle 20 Mayıs günü
beyin kanaması geçirdikten sonra 04.06.2016 tarihinde
şehit düştü.

19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı ile açılan ve
“beyaz ölüm” olarak nitelenen tecrit esaslı F tipi hapis-
hanelerde ve genel olarak diğer hapishanelerde bugüne
kadar yüzlerce insan katledildi. Sağlık hakları gasp edi-
lerek, tedavi edilemeyerek ya da tedavileri geciktirilerek
öldürülen insanlarımızın sayısı binleri buldu. Bu ölümlerin
çoğu kayıtlara “doğal ölüm”,  “eceliyle ölüm” olarak
geçti. Bolu F Tipi Hapishanesinde tutsak olan Rıza Yıl-
dırım da bunlardan biridir. Aşağıda Rıza Yıldırım’ın
kayıtlara “doğal ölüm” olarak geçen öldürülme sürecine
ilişkin anlatımlar bulunmaktadır.

(……..)
Yaşananlar ortadadır. Rıza Yıldırım, tecrit politikaları

sonucu son ana kadar tedavi edilmeyerek katledilmiştir.
Tecrit tek başına tutsakların ölümüne neden olmaktadır.
Bunun üstüne devletin hasta tutsakların tedavisini en-
gellemesi ve ölüm politikaları eklenince hasta tutsaklar
bilinçli öldürülmektedir. AKP’nin soru önergelerinde

verdiği cevaplar gerçeği tam yansıtmasa bile yaşananlar
ortadadır.

“AKP iktidarı döneminde 4925 günde 3077 mahkum
hayatını kaybetti. Buna göre her 38 saatte bir mahkum
ölmüştür, Adalet Bakanlığı’nın Bilgi Edinme Yasası
Kapsamında açıkladığı verileri değerlendirildiğinde;
AKP iktidarının ilk 4 yılı (2002 - 2005) baz alındığında
1460 günde 365 mahkum yani 4 günde bir mahkum ya-
şamını yitirirken, son 3.5 yılında (2012 - 29.06.2015
arası) 1275 günde 1253 kişi diğer deyimiyle günde bir
mahkum hayatını kaybetti.

AKP iktidarı döneminde 2501 hasta mahkum hayatını
kaybetti. 01.01.2006 – 29.06.2015 tarihleri arasında ha-
yatını kaybedenlerden 462’si tutuklu yani hüküm giy-
memiş hasta mahkumlar. AKP’nin iktidara geldiği 2002
yılında hayatını kaybeden hasta mahkum sayısı 71 iken,
2014 yılında hayatını kaybeden hasta mahkûm sayısı
312 oldu. Yani geldiği yıl ile 2014 yılı karşılaştırıldığında
ölüm oranında yüzde 439 artış oldu.” (Basından )

AKP iktidarının hapishane politikası bellidir. Hapis-
hanelerde tutsaklar her gün değişik saldırılara uğra-
maktadır. AKP, hasta tutsakları öldürmek için ne gere-
kiyorsa yapmaktadır. Rıza Yıldırım’ın ölümü asla doğal
ölüm değildir, bir cinayettir! Rıza Yıldırım’ın ölüme
neden olan AKP iktidarı suçlarına yenisini eklemiştir!
Rıza Yıldırım’ın ölümünden sorumlu olanların peşini
bırakmayacağız. Suçları yanlarına kar kalmayacak! Er
ya da geç hesabını soracağız işledikleri tüm suçların!”

macalardan biridir. Çünkü Avrupa
emperyalizmi hem kendi halklarını,
hem de dünya halklarını aldatmak
için kendisini bu şekilde tanıtmaya
özel olarak önem gösterir. Bunun
için milyarlarca para harcamışlar,
onlarca yüzlerce kurum kuruluş ve
basın aracılığıyla örgütlenme ve pro-
paganda yapmıştır.

Ama bunlar basit bir makyajdır.
Avrupa için, demokrasi bir makyajdan
ibarettir. Hafif şekilde bile olsa, elinizi
yüzüne sürdüğünüzde, makyajın yarısı
elinizde kalır.

Avrupa 
‘Demokrasileri’nin 

Sınırları:
Irkçı-Asimilasyoncu Poli-
tikalara Karşı Çıkmak...
Kendisinden Haklarımızı
İstemek...

Avrupa emperyalizmi, demokrasi
aldatmacalarıyla, çok geniş bir kesimi
etkileyebilmektedir. Asıl etkiledikleri
ise; onlara inanmak isteyenlerdir.
Avrupa halkları inanıyor çünkü öyle
olmasını istiyor. Avrupa’nın bir başka
şakşakçısı ise yeni sömürge ülkele-
rinin başta reformist ve  oportünistleri
olmak üzere, emperyalizmin her tür-
den işbirlikçileri de Avrupa’ya biat-
larını buna dayandırarak meşrulaş-

tırmaya çalışır.

Maya Tutmuştur Artık
Avrupa’daki baskılar karşısında

insanlarımız artık, geri adım atılacak
yer olmadığını ve zulmü engelle-
menin tek yolunun da direnmek ol-
duğunu çok iyi görüyor.

Avrupa her zaman ülkedeki mü-
cadelenin bir yansıması olagelmiştir.
Londra ve Gladbeck çadırları, ülkedeki
Adalet ve Direniş Çadırlarımızın, hal-
kımızı Avrupa’da da nasıl etkilediğini
gösteriyor. Artık maya tutmuştur. Tüm
keyfi hak gasplarına, ırkçılığa, aşağı-
lanmaya karşı tek yol direnmektir.
Direniş damarımız, Avrupa’da da bü-
yümeye devam edecektir.

Tecrit İşkencesi Devrimci Tutsak   
Rıza Yıldırım’ı Katletti!
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“Merak etmeyin yoldaşlar bu kez de biz kazanacağız,
mutlaka başaracağız.”

Adalet Yıldırım  

20 Haziran - 26 Haziran

Hüseyin ÇUKURLUÖZ,
Bekir BATURU:

Ölüm Orucu direnişçisiydiler. 27
yıllık devrimci 42 yaşındaki Çukur-
luöz’le, 36 yaşındaki 11 yıllık devrimci
Baturu, 22 Haziran 2004’te, Sincan F
Tipi’nin bir hücresinde, elele, aynı
ateş çemberinin içinde, bedenlerini

tutuşturarak şehit düştüler. Çukurluöz, feda eylemini gerçekleştirdikleri
gün, 22 Haziran’da şehit düşerken, Baturu bir gün sonra şehit düş-
tü.

Hüseyin Çukurluöz, Çorum’un Sungurlu Kazası’nın Çukurlu
Köyü’nde doğdu. 1978 başında Bedii Cengiz’le tanışarak mücadeleye
katıldı. 1980 Nisan’ında tutsak düştü ve 11 yıl hapishanelerde
kaldı. Tahliyesinden sonra Gebze’de faaliyet yürütürken yeniden
tutuklandı. 1996 Ölüm Orucu’nda birinci ekiplerde yer aldı. 19
Aralık 2000 Katliam’ında ağır yaralandı. 20 Ekim 2003’te 10.
Ölüm Orucu Ekibi’nde yer alarak direnişin bayrağını omuzladı.

Bekir Baturu, 1968 Gaziantep doğumludur. ‘93 yılında Kasta-
monu gençlik örgütlenmesinde yer aldı. Faşist saldırılarda yaralandı,
polis işkencelerinden geçirildi, tutsaklık yaşadı. ‘94’te Batı Kara-
deniz’de öğrenci gençliğin örgütlenmesinde görevlendirildi. ‘97
Kasımında tutuklandı. 19 Aralık 2000 Katliamı’nda Bartın’da daha
sonra şehit düşecek yoldaşlarıyla omuz omuza direndi. Onlardan
öğrenerek devrimciliğini büyüttü. Büyüyen inancı ve kararlılığıyla
alnına kızıl bandı taktı. Tecrite karşı direnişte ölümsüzleşti.

Hüseyin Çukurluöz Bekir Baturu

Hasan Hüseyin BOYRAZ: 1974 Sivas doğumlu.
1996’da Ankara’da gençliğin mücadelesine katıldı.
AYÖDER komitesinde ve Ege TÖDEF yönetiminde
yer aldı. 2000 Temmuz’unda gerillaya katıldı. Abisi
Haydar Boyraz da aynı birlikteydi. Ağabey kardeş
omuz omuza aynı birlikte çarpıştılar. 2003 yazında
Dersim’e giden ağabeyi Mart 2004’te şehit düşme-
sinden üç ay sonra 22 Haziran 2004’de Tokat’ın
Erbaa İlçesi, Benli Yaylası yakınlarında Karadeniz

Recai Dinçel Silahlı Propaganda Birliği’ne bağlı bir grup gerilla
ile oligarşinin askeri güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düştü.

Hasan H. Boyraz

Devrim Mehmet EROĞLU,
Yüksel GÜNEYSEL
26 Haziran 1993’te SHP Gazios-

manpaşa Başkan adayı Mehmet Al-
tuncu’nun iş yerinde, iş yeri sahibinin
ihbarı sonucu pusu kuran polisler ta-
rafından kurşuna dizildiler. Devrim
Mehmet, 1976 Bingöl Kiğı doğum-

luydu. Lise sıralarında, mücadeleye katıldı. Yüksel, 1973 yılında
Sivas’ın Zara ilçesinde doğdu. Devrimci mücadeleye 1990 yılında
GOPKAD’da katıldı.

Devrim M. Eroğlu Yüksel Güneysel

Adalet YILDIRIM: 22 Haziran
1996’da saat 21.35 sularında, devrimci
tutsaklara yapılan baskıların hesabını sor-
mak için DYP İstanbul Kağıthane İlçe Bi-
nası’na düzenlenen baskından sonra gerilla
birliği geri çekilirken çatışmaya girdi.
Adalet kendini feda ederek diğer yoldaş-
larının geri çekilmesini sağladı ve çatışarak

şehit düştü. 1977 doğumludur. Dersimli olup Kürt milli-
yetindendir. Henüz çocuk sayılabilecek bir yaşta atıldı
kavgaya. 1994’te Dersim’de kır gerilla birliğinde savaştı.
1996’da ise İstanbul şehir birliklerinde istihdam edildi.
Şehit düştüğünde 19’unda komutan yardımcısıydı. Halkımız
bu fedakar kızını asla unutmayacak. Mezarı Dersim
Merkez Asri Mezarlığı’ndadır.

Adalet Yıldırım

Ali YÜCEL: Kendini Dersim dağla-
rında bir savaşçı olmaya hazırlarken Kı-
rıkkale yakınlarında 23 Haziran 1995’de
geçirdiği trafik kazasında yitirdik. Ali 1978
doğumluydu. Kaybettiğimizde henüz 17
yaşındaydı. 17 yaşındaki Ali’nin en büyük
isteği birgün halkı için dağlarda gerilla
olarak savaşmaktı. Özellikle Dersim dağ-

larına sevdalıydı. Mezarı Çorum’un Kuşsaray Köyü’nde.

Semiran POLAT: 16 Ekim 1975 Dersim
Mazgirt Basu (Güneşdere) Köyü doğum-
ludur.Ancak gençliği İskenderun’da geç-
miştir. Devrimci hareketle tanışması 1995’te-
dir. 1997’de gençlik örgütlenmesinin Mersin
temsilciliğini yaptı. 1998’de kendini tümüyle
halkın kurtuluş mücadelesine adadı. 1999’da
gençlik örgütlenmesi sorumluluğuna getirildi.

2001’e kadar bu görevini sürdürdükten sonra illegal alanda
istihdam edildi ve bir süre sonra da Silahlı Propaganda
Birlikleri’nde yer aldı. Hapishanelerde yoldaşlarının kat-
ledilmesine karşı, İstanbul’da 24 Haziran 2004’te bir eylem
hazırlığı içindeyken, taşıdığı bombanın kaza ile patlaması
sonucu şehit düşerken, kazada halktan Zehra Şahin, Kemal
Polat, Feride Ilgız da hayatını kaybetti. Halkın kurtuluşu
ideali uğruna mücadele ederken işkenceler gördü, tutsaklık
yaşadı. Ama bu halk için, bu vatan için değerdi. Bu
mücadele içinde şehit düştü.

Semiran Polat

Ali Yücel



Zehra’yla ilk gerillaya katılacağı gün tanışmıştık. Necla
Çavumirza yoldaşla birlikte katılacaklardı. Yolculuk boyunca
hep gerillaları soruyorlardı. İkisi de gerillaya gittiğinde ya-
bancılık çekmek istemiyorlardı. Ondan dolayı gerillanın ya-
şamını, giyimini, silahlarını, davranışlarını en ince ayrıntısına
kadar her şeyi soruyorlardı.

Zehra gerillaya katıldıktan kısa bir süre sonra köylülerin
sevgisini kazanmıştı. O köylülerle sohbet ediyor. Hasta olan
köylüleri tedavi edip onların sorunlarına çözüm arıyordu.
Köylülerin sağlık kontrollerinde her zaman Zehra vardı. Hiç
bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışırdı. Her zaman
güleryüzlüydü. Uykudan kalkarken bile yüzündeki gülümseme
hiç eksik olmazdı. Çocuklar Zehra’yı gördüklerinde “Selvi
abla gelmiş” diyerek hemen Zehra’nın yanına koşarlardı.
Zehra’dan öğrendikleri sloganlarla gerillaları uğurlarlardı.

Bir gün ilaçlarımız azalmıştı. Ağrı kesici olarak yalnızca
bir tane Apranax hapımız kalmıştı. Yaşlı bir ana gelip hasta
olduğunu söylediğinde Zehra kalan son hapımızı da çıkarıp
bu anaya vermişti.

Zehra kadın yoldaşları küçümseyenlere çok kızardı.
Hemen uyarır onu ikna etmek için tartışmaya girerdi. Her
davranışında yoldaşlarına olan bağlılığı görülürdü. Yoldaşlarının
yaralarını sarar, tedavi etmek için elinden geleni yapardı.

Gittiğimiz her köyde köylüler hemen Zehra’yı ararlardı.
Zehra yanımızda olmayınca ona selam söylerlerdi.

25 Haziran 1995’te çatışmaya girdiklerinde Zehra son
mermisine kadar çatışmış, düşmanın teslim olun seslerine
“Asıl siz teslim olun”, “Yaşasın DHKP-C” diyerek cevap

vermiş. Bütün yoldaşları şehit düşüp mermisi bittikten sonra
elinde kalan son silahı olan el bombasının pimini çekmiş ve
düşmana teslim olacağını söylemiş. Elinde el bombasını
gizleyerek düşmanın yanına yaklaştığında, düşman subayının
üzerine atılmış ve elinde sakladığı el bombasını patlatarak
düşman subayını ve bir askeri daha öldürmüş. Düşmana son
darbesini vurmuştu.

Zehra’yı anlatmak fedaka rlığı, özveriyi, harekete bağlılığı,
sınıf kinini anlatmaktır.

Zehra’yı tanımak halk sevgisini, yoldaş sevgisini, vatan
sevgisini kavramaktır. Mütevaziliği, sabırlı olmayı, emekçi
olabilmeyi görmek ve yaşamaktır.

���

Zehra Öncü’nün Annesi: Üç yıl hemşirelik yaptı,
sonra gerillaya gitti. Gurur duyuyorum. Onur duyuyorum.

Kenan GÜRZ, Zehra ÖNCÜ,      
Doğan GENÇ, Figen YALÇINOĞLU, 
Cem GÜLER:

Dersim İbrahim Erdoğan Kır Silahlı Propa-
ganda Birliği Mustafa Sefer Müfrezesi’ne bağlı
bir gerilla birliğinde görevli savaşçılardı. Birlik
komutanları Kenan Gürz’dü. 25 Haziran 1995’te
Ovacık Yeşilyazı Nahiyesi Kardere Mevkii’nde
oligarşinin binlerce askeri tarafından kuşatıldılar.
15 saat süren yiğitçe çatışma sonrasında şehit
düştüler. Kenan, Figen ve Cem Hozatlıydılar.

Doğan Pertek, Zehra ise Çorumlu’ydu. Kimi çalıştığı tarladan,
kimi okuduğu okuldan katıldı gerillaya. Umudun bayrağını
taşıyarak ölümsüzleştiler.

Zehra ÖncüKenan Gürz Cem GülerDoğan Genç

Recep SİNAN: 1959 doğumlu.
Halkının faşizme, oligarşiye karşı mü-
cadelesinde saf tutmuş, bir Devrimci
Sol militanıydı. 24 Haziran’da Gemlik
Hamidiye bölgesinde faşistlerle çıkan
bir silahlı çatışmada şehit düştü. Mezarı
Bursa Gemlik İlçe Recep Sinan Me-

zarlığı’ndadır. 

“Zehra’yı anlatmak
sınıf kinini anlatmaktır.”

Anıları Mirasımız

Clara ZETKİN: “İnsanın inancı uğruna öl-
meye hazır olması gerektiğini öğrendim.”

5 Temmuz 1857’de bir köy öğretmeninin
kızı olarak dünyaya geldi. Gençlik yıllarında
sosyalist düşüncelerle tanıştı. Almanya’da mü-
cadelenin en zorlu dönemlerinde mücadeleye
büyük katkılar sundu. 1889’daki 2. Enternasyo-
nal’in hazırlanmasına katıldı. Spartakistlerin ku-

rulmasına önderlik etti. 20 Haziran 1933’te aramızdan ayrıldı.

Clara Zetkin

Figen Yalçınoğlu

Sevdalıdır
Ananın yavrusuna sevdası gibi
Sevdalıdır gerilla Dersim dağlarına
Can verir yiğitler yoldaşlık yoluna
Can verir gerilla bağımsızlık uğruna
Gömdüler ölümü Dersim dağlarına

Sevdalıdır gerilla vatanına silahına
Sevdalıdır gerilla kavgasına, halkına
Birde hepimiz hepimizde bir
Ne evveldi ne de ahir
Gömdüler ölümü özgürlük uğruna

Şahdamarıdır sevdası halkına
Tarihin durdurulamaz akışında
Umut ile sevda ile düş ile
Cennet olur bedeni halkına
Gömdüler ölümü vatan toprağına

Recep Sinan



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Savaşta doğru düşünme
sistematiğini yakalayıp doğru
politika ve taktikler üretmek,

üretilen politika ve yapılan
eylemlerle halka sorunlarını ve

bu sorunları çözecek gücü
göstermek, halkın devrimci

politikaları sahiplenmesini ve
politikleşmesini sağlayacaktır. 

Devrimin asıl gücü de
politikleşmiş halktır. 

Halk politikleştiği zaman
herkes bir askerdir artık. 

Halkın sahip olduğu her araç,
savaşta bir silahtır. 
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“Irkçığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek Grup Yorum
Festivali”ni engelleme 

çabalarına karşı Gladbeck
Belediyesi önünde direniş
çadırı kuruldu. Grup Yorum

üyesi İhsan Cibelik
Açlık Grevinde...

İngiltere’de 6 Nisan’dan
Bu Yana Anadolu Halk

Kültür Merkezi üyeleri baskı
görüyor.

Dernekleri kapatıldı.
Direniş çadırı polis 

tarafından basıldı; üyeleri
gözaltına alındı. Direniş

çadırımızla, halk
toplantılarımızla direnişi ve

hayatı örgütlemeye
devam ediyoruz.


