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FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİNİ

SELAMLIYORUZ

Emperyalistler Filistin’den
Suriye’ye, Irak’tan Libya’ya,
Afganistan’dan Afrika’ya dünyanın
dört bir yanında halkların kanını
dökmeye devam ediyor.
Emperyalizm yerle bir edilene
kadar da halkların kanını dökmeye
devam edecektir! Ezilen hakların
tek kurtuluşu emperyalizme ve

işbirlikçi iktidarlara karşı
direnmek ve halk
iktidarını kurmaktır. İşte o zaman
tüm dünya halkları özgür ve her
günü bayram günü olacak.

O büyük günün özlemiyle
Müslüman halkların Ramazan
Bayramı’nı kutluyoruz...

Halk Cephesi

Halkımızın
Ramazan Bayramını Kutluyoruz



66 yıldır emperyalizmin ve si-
yonizmin ekonomik, siyasi am-
bargosuyla Filistin halkının iradesi
kırılmak, teslim alınmak isteniyor.
66 yıldır yükselen, alçalan ivme-
lerle işgalci siyonist İsrail’e karşı
savaşıyor Filistin halkı. İsrail,
ABD emperyalizminin her türlü
desteğine rağmen, en gelişmiş si-
lahlarıyla, füzeleriyle, insansız
uçaklarıyla yenemedi, teslim ala-
madı 3,5 milyonluk Filistin hal-
kını. Genç-ihtiyar, çoluk-çocuk,
7’den 70’e herkes işgal altındaki
direnişi büyük fedakârlıklarla sür-
dürüyor. Vatanlarını kurtarmak
için mücadele eden Filistin hal-
kının bu direnişi, emperyalizm
ve siyonizm tarafından “terörist”
ilan edildi.  

ABD emperyalizminin Orta-
doğu’daki vurucu gücü siyonist
İsrail işgal ettiği Filistin toprak-
larında,  temmuz başından beri,
Filistin halkının özgürlük ve ba-
ğımsızlık mücadelesini boğmak
ve topyekün halkı ortadan kal-
dırmak için soykırım hareketi sür-
dürüyor. Bu soykırımı başta em-
peryalistler ve onların Ortado-
ğu’daki bütün işbirlikçileri, gerici
iktidarlar seyrediyorlar. AKP fa-
şizmi de bunlardan biridir. Bütün
vahşetiyle süren bu faşist saldırıda;
Filistin halkı, emperyalizmin ve
siyonizmin en korkunç silahları
ve ordusuyla baş başa kalmış du-
rumdadır. İsrail siyonizmi, Filistin
halkına kendi topraklarında yaşam
hakkı tanımıyor. 

Roket saklıyorlar diye okulları
bombalıyor İsrail, hastaneleri bom-
balıyor, camileri bombalıyor, has-
taneleri bombalıyor... Binaları,
evleri bombalıyor. Filistin’in bir
tek elektrik santrali var, orayı da
bombaladılar. Hastaneler dahil
her yere elektrik veren santral

yerle bir oldu, on binlerce hastanın,
yaralının olduğu hastanelerde artık
elektrik yok... Sığınak demeden,
yerleşim yeri demeden her yeri
bombalıyor. Çocuk, kadın deme-
den, sivil, asker demeden Filistin
halkını katlediyor. İsrail vahşeti
basında, TV’de her gün milyonlarca
insanın gözleri önünde cere yan
ediyor. 

Çocuklar öldürülüyor. Kolları-
bacakları kırılıyor, yüzlercesi çı-
rılçıplak toplama kamplarına gö-
türülüyor. 20 gün içinde çoğu
çocuk olmak üzere ölenlerin sayısı
bin beş yüze yaklaştı. Ve bunun
birkaç katı insan yaralandı. Yüz
binlerce insan evsiz kaldı. Sadece
katil İsrail’in ordusuyla savaşmı-
yorlar aynı zamanda açlıkla, su-
suzlukla savaşıyorlar. Yaralılarını
tedavi edecek ilaçları yok… 

Tüm emperyalistler İsrail’in ar-
kasında saf tutmuş, birlikte katle-
diyorlar Filistin halkını... Neymiş?
Filistin’nin roketleri varmış... Ne
olmuş Filistin’in elinde roket varsa?
İsrail’in elinde atom bombası var.
Dünyanın en gelişmiş silahları
var... İsrailliler katledilmiyor, Fi-
listin halkı katlediliyor... 

Gerekçeye bakın: Tüm emper-
yelistler tek bir ağızdan “İsrail
kendi vatandaşlarının güvenliğini
almak zorunda” diyorlar... Bu
nasıl güvenlik alma? Katledilen
Filistin halkı, Katleden İsrail....

Filistin Halkının Dostu
Türkiye Oligarşisi Değil
Türkiye Halklarıdır

Hiçbir zaman ezilen halkların
yanında yer almayan Türkiye oli-
garşisi,  Filistin davasını gerçekte
hiçbir zaman desteklememiş ama
her zaman ikiyüzlüce, Filistin hal-
kının mücadelesini savunuyor gö-

Filistin Davasını Savunmanın Onuru
İslamcılara Değil Devrimcilere Aittir
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rünmüştür. Bu sahte dostluk
gösterileriyle Filistin halkını
emperyalizmin politikalarına
uydurmaya ve kendileri gibi
emperyalizmin bölgedeki
aleti durumuna getirmeye,
Filistin halkının ve direnen
örgütlerinin militan yönlerini
törpülemeye çalışmıştır. Fi-
listinli halk savaşçılarının
emperyalizme ve siyonizme
karşı eylemlerini terörizm
olarak görmüş ve önlem alma çağ-
rıları yapmıştır. Bu konuda gerici
Arap rejimleriyle ilişkiye girerek
onların da desteğini almıştır.

Bugün, bütün bunlara rağmen,
Cumhurbaşkanı’ndan, Başbakanı’na
ve bakanlarına kadar hâlâ, utanmazca
Filistin halkının mücadelesini des-
tekledikleri yalanını söylüyorlar. İz-
ledikleri politika emperyalistlere ve
onun beslemesi İsrail’e dost politi-
kalardır. Onların varlık koşulu baskı,
terör, sömürü ve talandır. Halkların
ezilmesi, sessiz köleler haline geti-
rilmesidir. Asıl politika budur; hep
bunun için çaba harcarlar.

Bu riyakarlığın, bu iki yüzlülüğün
başını AKP iktidarı ve onun da başı
olan Tayyip Erdoğan çekiyor. Cum-
huriyet tarihinin gelmiş geçmiş, en
iyi rol yapan, yüzü kızarmadan en
iyi yalan söyleyen, en iyi takiye  ve
en iyi hülle yapan başbakanıdır Er-
doğan. Ölülerini enkazların altından
toplarken katledilen Filistinlilerin
yürekleri parçalayan çığlıklarından,
katledilen çocuklardan zerre kadar
utanmıyor.  Amerikan kuklası, Er-
doğan ve AKP iktidarı, ahlaksızca
hala katil İsrail ile ekonomik, askeri
ticari ilişkilerini sürdürüyor. 

Filistin Davasını 
Savunmanın Onuru 
Devrimcilere Aittir

1960’lı yıllar, Türkiye devrimci
hareketinin Filistin davasıyla iç içe
olduğu yıllardır. Türkiyeli devrim-
ciler, 50 yıllık revizyonist anlayışın
aşıldığı ‘60’ların sonundan itibaren
enternasyonalist dayanışmanın en
somut ve en güzel örneklerini ver-
diler.  Sadece kendi ülkelerinde des-

tek ve dayanışma, protestolar ör-
gütlemenin dışında, yüzlerce dev-
rimci Filistin kamplarına gitti, bir
fiil Filistin halkının kurtuluş mü-
cadelesinin içinde saf tutup savaştı
ve şehit düştü. Filistin halkının
mücadelesi Türkiye devrimci hare-
ketine okul oldu denilebilir.  Filistin
özgürlük mücadelesi, Mahir’e, De-
niz’e, İbo gibi önderlere de esin
kaynağı olmuş, örneğin THKO’yu
oluşturacak kadrolar Filistin’e gi-
derek askeri eğitim almıştır.

Devrimciler, Filistin halkının öz-
gürlük mücadelesini hayatları pa-
hasına sahiplenirken emperyalizmin
kuklası oligarşi ve İslamcı örgütler
onlara “terörist” diyerek saldırdı.
Tarihin cilvesine bakın ki; emper-
yalistler İslamcı örgütlere saldırırken,
emperyalizm seçimle aldıkları ikti-
darları tanımazken, Filistin’deki HA-
MAS örneğinde olduğu gibi, dev-
rimciler onları sahiplendiler.

Tıpkı bugün olduğu gibi; Türkiye
oligarşisi o dönemlerde de bir yan-
dan, Filistin halkının katili İsrail ile
gizli gizli ekonomik, askeri, siyasi
ilişkilerini aksatmadan yürütürken
diğer yandan da “tarihsel bağlar”,
“din kardeşliği” vb. söylemlerle
Filistin davasını destekliyor görün-
meye azami gayret gösterdi. İslamcı
örgütler de oligarşi gibi iki yüzlü,
riyakar bir tavır sergileyerek sözde
“kutsal topraklar” dedikleri Filis-
tin’in kan gölüne çevrilmesine seyirci
kaldılar.  Bu riyakarlık ve iki yüzlülük
o günden bu yana öz olarak bir de-
ğişikliğe uğramadı. Tam tersine gü-
nümüze kadar süren bu sahtekar po-
litika, ABD emperyalizminin Orta-
doğu’da sömürü programını ve ege-
menlik politikalarını uygulatmak

için seçtiği, sadık işbirlikçisi
AKP’nin “din kardeşliği”
maskesiyle daha da rezil-
leşerek sürmektedir. 

Filistin davasını savu-
nan sadece devrimcilerdir.
Devrimci hareket THKP-
C’den Devrimci Sol’a,
Devrimci Sol’dan DHKP-
C’ye uzanan tarihi boyunca,
emperyalizmin halklara yö-

nelik her saldırısında tavrını net bir
şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın
neresinde olursa olsun, ezilen halk-
ların emperyalizme ve faşizme karşı
mücadelesinin yanında olmuş, en-
ternasyonalist dayanışmaya yönelik
silahlı, silahsız, dar ve kitlesel olmak
üzere sayısız anti emperyalist eylem
gerçekleştirdi.  Filistin halkının mü-
cadelesi de bunlardan biridir. 

THKP-C, ABD 
Emperyalizminin Maşası 
Siyonist İsrail’in 
Başkonsolosu Elrom’u 
Ölümle Cezalandırdı

THKP-C’nin ilk eylemi, İsrail’in
İstanbul Başkonsolosu Efraim El-
rom’un cezalandırılmasıdır. THKP-
C’nin,17 Mayıs 1971’de, İsrail’in
İstanbul Başkonsolosu Efraim El-
rom’un kaçırılarak ölümle cezalan-
dırması eylemi, emperyalizme ve
işbirlikçisi 12 Mart cuntasına büyük
bir darbe vururken Filistin ve Orta-
doğu halklarının büyük sempatisini
kazanmıştır.  İşbirlikçi cuntasını can
evinden vuran bu eylemde, THKP-
C’nin önderleri Mahir Çayan, Hü-
seyin Cevahir ve Ulaş Bardakçı
birliktedir. THKP-C, 1 Nolu bildi-
risinde bu eylemi; “Türkiye Halk
Kurtuluş Cephesi 1 MAYIS HA-
REKATI’nda,  Ortadoğu halkları-
nın baş düşmanı Amerikan emper-
yalizminin maşası siyonist İsrail’in
Türkiye Başkonsolosu olan ve de
ülkemizdeki siyonist hareketlerin
organizasyonunda önemli rolü olan
Efraim Elrom’u kaçırmıştır.” şek-
linde duyurmuştur.

-Vietnam kasabı olarak tanınan
Robert Commer, 28 Kasım 1968’de,
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Türkiye’ye büyükelçi olarak atan-
dı. Commer’in İstanbul Yeşilköy
Havalimanı’na ineceği haberini
alan devrimciler, onu daha ha-
vaalanındayken taşlarla karşıladı.
Amerikalıların koruyucusu yine
işbirlikçi oligarşinin polisiydi.
Polisle çıkan çatışmada gözaltına
alınanlardan aralarında Deniz
Gezmiş’in de bulunduğu beş kişi
tutuklandı. Aynı gece ABD’ye ait
işyerlerine ve subay dinlenme tes-
islerine karşı eylemler yapıldı. 

-6 Ocak 1969’da ise Ankara’da
ODTÜ Rektörü tarafından okula da-
vet edilen Commer’in arabası ters
çevrilip yakıldı.

-1978 Kasım’ında Filistin halkı-
nın emperyalizme ve siyonizme karşı
yürüttüğü mücadeleye bir saldırı ni-
teliğindeki Camp-David Anlaşma-
sı’nı protesto etmek amacıyla, aynı
gün içinde ABD, İsrail ve Mısır
konsoloslukları önünde protesto gös-
terileri düzenleyerek bu ülkelerin
bayrakları yakıldı, İstanbul’daki
ABD konsolosluk binasını yakma
girişiminde bulunuldu, binaya maddi
zarar verildi. 

-Alman emperyalizminin Moga-
dişu’da havaalanına baskın yapıp
uçak kaçıran iki Filistinli gerillayı
katletmesinin hesabını sormak için
Dev-Genç Alman Kültür Merkezi
önünde gösteriler düzenledi. Alman
Kültür Merkezi basılarak tahrip edil-
di.

-1982’de İsrail’in Lübnan işgalini
ve Şabra-Şatila katliamlarını protesto
etmek için ABD ve İsrail kuruluşla-
rına yönelik eylemler gerçekleştirildi. 

-1987-88’de Filistin Ayaklanma-
sı’nın desteklenmesine yönelik on
binlerce bildiri ve el ilanı dağıtılıp,
onlarca bombalı, bombasız pankart
asıldı, kitlesel korsan gösteriler dü-
zenlendi. 

-Devrimciler, enternasyonal da-
yanışmanın bir gereği olarak, 12
Eylül faşist cuntanın zindanlarında
bile Filistin halkının davasına sahip
çıkmıştır. 1982’de, ABD emperya-
lizminin Ortadoğu’daki jandarması
İsrail’in Lübnan’ı işgal etmesi ve
vahşice Lübnanlı ve Filistinli halka

saldırması üzerine, Filistin ve Lübnan
halkıyla dayanışmak için sıkıyönetim
mahkemelerine «KAN» bağışında
bulunmak istediklerini bildirmişler
ancak reddedilmiştir.

Devrimci Sol önderi Dursun Ka-
rataş faşizmin mahkemelerine yazdığı
dilekçede “Biz Marksist-Leninistlerin
görevi, öncelikle kendi ülkesinin ba-
ğımsızlığı ve halkının kurtuluşu için
savaşmaktır. Ve böyle olduğumuz
için bugün burada tutuklu bulun-
maktayız. Yurtsever olduğumuz gibi,
enternasyonalistiz. Bunun için em-
peryalizmin bir ulusu yok etmesine
seyirci kalamayız. Ve enternasyo-
nalizm bize, halklar arasında, em-
peryalizme ve faşizme karşı daya-
nışmayı; ortak düşmana karşı, ge-
rektiğinde aynı cephede omuz omuza
savaşmayı öğretmektedir. (...)

Tutsak bulunduğumuz bu şart-
larda saldırganları nefretle anmak
ve protesto etmenin dışında, bir
nebze de olsa Filistin halkının mü-
cadelesine katkıda bulunmak için,
yaralı Filistinlilere iletilmek üzere
«KAN» bağışında bulunmak istiyo-
ruz.”diyorlardı.

Devrimciler, Halkların 
Sözde Değil,
Gerçek Dostlarıdır 

Yüreği halkla birlikte, halktan
yana atan herkesin yüreği Gazze’nin
acısı ve öfkesiyle dolu. Dünyanın
hemen her yerinde halklar, işgalci
İsrail siyonizmine nefretini haykı-
rıyor. Taş taş üstüne kalmamacasına
her tarafı yakılıp yıkılan, enkaz
yığını ve harabeye dönen Filistin
için ahkam kesen, işbirlikçi İslamcı

partilerin iktidar olduğu ülkeler
ve İslamcı örgütler bu katliamı
seyrediyorlar. Amerikan güdümlü,
işbirlikçi, gerici Arap ülkeleri ve
Türkiye oligarşisi Filistin halkının
zafere ulaşmasını istemiyor. İste-
miyor çünkü Ortadoğu’da özgür
bir Filistin’in kendi halklarını et-
kileyeceğini ve böylece kendi iş-
birlikçi iktidarlarının tehlikeye gi-
receğini biliyorlar. Onların iste-
dikleri, ABD emperyalizminin is-
tediğidir, yani kendi denetimleri
dışına çıkmayan, kendi kontrolle-

rinde bir Filistin devletidir. 

Filistin halkına dostu gözükenle -
rin, siyonist İsrail’i lanetleyenlerin
el altından işbirliği yaptığını artık
bilmeyen yok. Filistin davasını ilk
günden bu güne gerçek anlamda
halkların kardeşliği ve dayanışması
temelinde, anti emperyalist, anti si-
yonistlik temelinde savunlar sadece
ve sadece devrimcilerdir. Bugün so-
lun zayıflığı ve bu konuda sesinin
güçlü çıkmaması bu gerçeği değiş-
tirmez.  Bütün dünyada Filistin da-
vasına sahip çıkan esas olarak dev-
rimciler olmuştur.  İslamcılar bu ko-
nuda tam bir riyakarlık içindedir.
Filistin halkı, ölüm makinası İsrail’in
zulmü altında her gün ölürken, açlık,
yoksulluk, susuzlukla, hastalıklarla
savaşırken İslamcılar Filistin halkına
destek vermemiştir.

Bugün Filistin’de iktidarın büyük
ortağı İslamcı bir örgüt olan HA-
MAS’tır. Ancak ne küçük burjuva
milliyetçi, uzlaşmacı çizgideki El-
Fetih ne HAMAS Filistin halkının
dinamizmine önderlik edecek ideo-
lojik, politik tutarlılıkta değildir.
Nihai olarak emperyalizmle veya
onun uzatılarıyla uzlaşma potansiyeli
taşıyan İslamcı ve milliyetçi örgütler
halkların mücadele dinamiklerini
köreltirler, onları teslimiyete götü-
rürler. HAMAS’ın işgal ve saldırı
altında, verilen ağır kayıplar karşı-
sında uzlaşmaz bir çizgide görünmesi
bu gerçeği değiştirmez. Filistin hal-
kının kurtuluşu; ne milliyetçilikte,
ne İslamcılıktadır. Filistin halkının
kurtuluşuna önderliği ancak Mark-
sist-Leninist ideolojiyle savaşan
devrimci bir örgüt yapabilir. Filistin

FFilistin’i bombalayan
bu uçakların yakıtını
AKP iktidarı veriyor!
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halkının gerçek kurtuluşu dev-
rimdedir. 

Zafer her zaman direnen halk-
ların olmuştur. Filistin’de de di-
renen Filistin halkının olacaktır.
Emperyalizm ve onun işbirlikçileri
olan siyonist İsrail devleti ve gerici
Arap rejimleri, AKP gibi sahte
kardeşlik, dostluk nutukları atan
halk düşmanları hak ettikleri son-
dan kaçamayacaklar. Elbette ki Tür-
kiye halkları da, bu mücadelede üze-
rine düşen sorumlulukları yerine ge-
tirecektir.  Ortadoğu halklarıyla en-
ternasyonalist dayanışma içinde ola-
caktır. Çünkü Filistin halkının ger-
çek dostu, riyakar AKP faşizmi
değil Türkiye halklarıdır

HALKIMIZ!

EZİLEN DÜNYA HALKLARI!..

MÜSLÜMANLAR?..

Bu alçak, kalleş, zalim düşmana
karşı direnmekten başka yol yoktur.
karşımızdaki düşman emperyalizm
ve onun işbirlikçileridir.

İsrail okulları, hastaneleri, pazar
yerlerini vuruyor. Nokta atışı yaparak
plajdaki çocukları vuruyor. Filistin
halkına teslim olmanın dışında hiçbir
şekilde yaşam hakkı tanımıyor. 

Bu vahşete, bu alçaklığa karşı
direnmekten başka hiçbir yol yoktur. 

Onların bütün bu vahşeti Filistin
halkının direnişini bitirmektir. 

Bu alçaklığa, bu vahşete, bu ca-
navarlığa teslim olmayacaksa di-
renmek zorundayız. 

Nerede olursak olalım, ne iş ya-
pıyor olursak olalım, direnişi örgüt-
leyelim. 

Direnme kararlılığı olduğu sürece
direnişin binbir türü bulunur. 

Direnmek uzlaşmamak, teslim
olmamaktır. Emperyalizmle uzlaş-
mamaktır. Emperyalizmle uzlaşmak
demek ölmek demektir. Yok olmak
demektir. 

Bulunduğunuz her yerde İsrail
bayraklarını, Amerikan bayraklarını
yakın. Amerikan hedeflerini, İsrail
hedeflerini vurun... Yakın, yıkın dün-
yayı dar edelim emperyalist köpek-
lere... 

Halkımız!

Dünya halkları... Emperyalizme
karşı bağımsızlık savaşları vermeden,
ahtapotun kollarını kesmeden halk-
ların kurtuluşu olmaz... 

Tüm dünyayı kan gölüne çevirdi

emperyalistler ve onların uşakla-
rı...

EMPERYALİZME KARŞI
BAĞIMSIZLIK, FAŞİZME
KARŞI DEMOKRASİ, KAPİ-
TALİZME KARŞI SOSYALİZM
mücadelesi halkların tek kurtulu-
şudur... 

Emperyalizm tarifini dahi ya-
pamayacağınız en vahşi canavardır.
Hayal edebileceğiniz hiçbir canavar
55 milyon insanın öldürüleceği bir
savaşı çıkartamaz... Bir seferde 250
bin insanı öldürecek atom bombasını
halkın üstüne atamaz... Okulları,
hastaneleri, camileri, pazaryerlerini,
elektrik santrallerini bombalayamaz...
Emperyalizmi tüm kurumlarıyla,
tüm kalıntılarıyla topraklarımızdan
söküp atmadan, topraklarımızdan
kovmadan halklarımız kurtulamaz,
halklarımız özgür olamaz... 

Emperyalizmin vicdanı yoktur.
Şu kadar çocuk ölüyor diyerek kat-
liamların önüne geçilemez... Saldı-
rıları durduramayız... 

Katliamlarının hesabını sorma-
lıyız. Dünyanın her yerinde Filistin
halkıyla dayanışmayı büyüterek he-
sap sormalıyız... 

Kahrolsun Filistin Halkını Kat-
leden Emperyalizm ve Siyonizm!

Yaşasın Filistin ve Türkiye Halk-
larının Kardeşliği ve Dayanışması!

Yaşasın Filistin Direnişi!

Tecrite Karşı Mücadele Platformu
(TKMP) AKP Şişli İlçe Binası önün-
de hasta tutsakların serbest bırakıl-
maları için 24 Temmuz'da tabutlu
eylem yaptı. Eylemde, Türkiye ha-
pishanelerinde 600’ün üzerinde hasta
tutsak olduğu ve her hafta hapisha-
nelerden 5 tabut çıktığına işaret
edildi. Yapılan açıklamada “Sağlıklı
bir insanın bile çok kısa sürede vücut
sağlığının bozularak çıktığı hapis-
haneler, bu düzenin hukukunda bile

‘ceza’nın çekildiği bir yer
olmaktan çıkmıştır. Türkiye
hapishaneleri birer işken-
cehane ve ölümevidir. Sa-
dece AKP döneminde 1.949 tutsak
hayatını kaybetmiştir” denildi.

“Anaların yüreğindeki acıya ket
vuramazsınız, gizleyemezsiniz. F
tipi hücrelerinde hasta ettiğiniz, sonra
da hastalığıyla baş başa bırakıp iş-
kencenizi iki katına çıkardığınız tut-
sakların annelerin öfkesini dindire-

mezsiniz” sözleriyle devam eden
açıklamada, hasta tutsakların göz
göre göre öldürülmesine izin veril-
meyeceğine ve katledilen her bir
tutsağın hesabının sorulacağı vur-
gulandı. 35 kişinin katıldığı eylemde
son olarak tabut AKP binası önüne
bırakılarak eylem bitirildi.

Anaların Yüreğindeki Acıya
Ket Vuramazsınız,
Gizleyemezsiniz!
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Katil siyonist İsrail’in Filistin hal-
kına karşı katliamı devam ediyor.
Halk Cepheliler her yerde bu katlia-
mın hesabını sormak için alanlar-
daydı.

İSTANBUL
Armutlu: Armutlu halkı bu zor-

balığı katliamcılığı protesto etmek
ve Filistin halkına destek olmak için
yürüyüş hazırlıkları yaptı. 25 Temmuz
Cuma günü yapılacak yürüyüş ça-
lışması 22 Temmuz Salı günü ozalitler
asılarak başladı. 20 adet ozalitin asıl-
dığı çalışmada Cumartesi günü ma-
hallede yapılacak iftar yemeğinin
duyurusu için de 10 adet ozalit asıl-
dı.

Saat 19.30'da ise Köyiçi Meyda-
nı’nda masa açıldı. Açılan masada
750 adet bildiri, 8 adet "Bir Devrimci
Dursun Karataş" kitabı, 1 adet "Kav-
gamın Çırağı Olmak İsterim" kitabı,
1 adet “Sınıf Kini” kitabı, 1 adet de
Yürüyüş Dergisi halkımıza ulaştırıldı.
Masada Filistin bayraklarının ve kü-
çük bir resim sergisinin olması da
halkın ilgisinin yoğunlaşmasına neden
oldu. Bir taraftan masada kitap sa-
tanlar; bir taraftan otobüslerden inen
insanlara bildiri verenler; bir taraftan
esnaflara kahvehanelere bildiri ulaş-
tırmaya çalışanların olduğu masaya
mahalle gençlerinin de desteği oldu.
Masada çay ve yemek ısmarlayanlar
ve sohbet etmeye çalışan amcaların
olması da masadakileri sevindiren
yanlardan biri oldu. Ayrıca masadan
bir kişinin araçları yolda durdurup

ısrarla bildiri uzatması ve kitap satmak
için Dayı'yı anlatan kitabın halka
ulaşması için rekabetin yaşanması
çalışmanın en güzel yanlarından bi-
riydi. Masanın açık olduğu saatlerde
ise Cemevi çevresinde ve Köyiçi
Meydanı’na çıkan caddede Hasan
Ferit Gedik için adalet istemeye gi-
diyoruz kampanyasının 50 afişi asıldı.
25 Temmuz’da Armutlu’da, Filistin
halkıyla dayanışmak için yapılacak
yürüyüşe çağrı bildirisinden de 50
adet halka ulaştırıldı. Önceki günlerde
mahallede kendi arasında kavga eden
gençlere kendi aralarında kavga et-
menin yanlışlığı ve Hasan Ferit Gedik
anlatılarak kampanya için yardım et-
meleri istenmiş ve söz alınmıştı. Saat
10.30’da o gençlerle birlikte Hasan
Ferit Gedik İçin Adalet İstemeye Gi-
diyoruz kampanyasının 180 afişi asıl-
dı.

Gün içerisinde yapılan çalışma-
larda; 800 bildiri dağıtıldı, 8 adet
"Bir Devrimci Dursun Karataş" kitabı
satıldı, 230 afiş asıldı, 51 Yürüyüş
Dergisi dağıtıldı (biri masada ellisi
Cemevi çevresinde), 1 adet "Kavga-
mın Çırağı Olmak İsterim", 1 adet
“Sınıf Kini” kitabı satıldı.

23 Temmuz’da gençlerle kahvaltı
yapılarak sohbet edildi. Sohbetin ar-
dından ise Büyükarmutlu’da Dum-
lupınar İ. Ö. O. civarında bildiri da-
ğıtımı gerçekleştirildi. Yapılan bildiri
dağıtımında katil İsrail’in Filistin
halkını nasıl katlettiğinden ve tepki
göstermek gerektiğinden bahsedildi.
Önceki günlerde mahallede yapılan

uyuşturucuya karşı Hasan Ferit Gedik
için yapılan yürüyüşün ise ilgi çektiği
desteklendiği görüldü. Gerçekleşti-
rilen bildiri dağıtımında toplamda
350 bildiri halka ulaştırıldı. Ayrıca
26 Temmuz günü son durakta yapı-
lacak iftar yemeğine ise çağrı yapıldı.
Çalışma 3 saat sürdü. Sezer Sokak
civarında bildiri dağıtımı yapıldı. Ya-
pılan bildiri dağıtımında iftara da
çağrı yapıldı. Toplamda 200 bildirinin
dağıtıldığı çalışmaya 4 kişi katıldı.
Ayrıca bildiri dağıtımı sırasında ça-
lınan bir kapıda seslerden şüphele-
nilmesi üzerine eve girilerek kontrol
edildiğinde 40 yaşlarında bir kişinin,
15-16 yaşlarındaki üç gence uygunsuz
film izlettiği görüldü. Müdahale edi-
lerek çocuklar anne babalarına teslim
edildi. Sokaktaki kapılar çalınarak
ahlaksız adam mahalleye teşhir edildi
ve tokatlanarak, böyle insanları ma-
hallede barındırmamak gerektiği
halka anlatıldı. Sokakta ikamet eden
diğer evlerdekiler de tepki gösterdi
ve mahalleden biz göndereceğiz bunu
denmesi üzerine çalışmaya devam
edildi. Akşam saat 18.00’da ise Fi-
listin’e destek için yapılacak yürü-
yüşün duyurusu için masa açıldı.
Masada 2 adet “Bir Devrimci Dursun
Karataş” kitabı satıldı. Ayrıca 200
adet de bildiri dağıtıldı. Açılan masada
Filistin’deki katliamı anlatan bir
resim sergisi yapıldı.

24 Temmuz’da Armutlu’da gün
boyunca, Filistin halkına destek yü-
rüyüşü için çağrılar yapıldı. Öncelikle
Armutlu’nun tümüne Yürüyüş dergisi
dağıtımı ile birlikte yürüyüşün çağrısı

Filistin Halkının Katillerinden
Hesap Soracağız!

Armutlu
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yapıldı. Esnafa Filistin'de yapılan
katliam anlatıldı. Sonuçta 280 dergi
ve 400 Filistin bildirisi halka ulaştı-
rıldı. Köyiçi Meydanı’nda Filistin
ile ilgili masa ve fotoğraf sergisi
açıldı. Fotoğraf sergisine ilgi büyüktü.
Saat 20.00 ye kadar açık kalan masada
Filistin ile ilgili bildiri dağıtıldı, Bir
Devrimci Dursun Karataş kitabı sa-
tıldı.

Filistin yürüyüşü için Filistin bay-
rakları hazır edildi. Ayrıca gençlerle
birlikte saat 21.00’da toplanılıp genç-
lere Filistin halkının direnişinden ve
emperyalizmin vahşetinden bahse-
dildi. Okullara bomba yağdıracak
kadar açgözlü olan İsrail ve onun iş-
birlikçileri anlatıldı. Gençler de söze
katılıp Filistin halkının haklı direni-
şinin yanında olduğunu vurgulayıp
toplantı bitirildi. Sonuç olarak: 280
dergi, 1 kitap satıldı, 300 bildiri da-
ğıtıldı ve 100 afiş asıldı. 

25 Temmuz’da Armutlu’da Filistin
halkına destek için yürüyüş yapıldı.
100 kişinin katıldığı yürüyüşte Filistin
halkına yönelik İsrail devletinin yap-
tığı katliam teşhir edildi. Emperya-
lizmin yaptığı tüm katliamlara karşı
birleşip mücadele edilmesi gerektiğine
vurgu yapıldı.

Okmeydanı: Okmeydanı halkı
24 Temmuz'da Siyonist İsrail tara-
fından katledilen Filistin halkı için
sokaklardaydı. Yürüyüş öncesi, masa
açılarak, Cuma namazı çıkışında bil-
diri dağıtıldı ve sesli olarak da yürü-
yüşe çağrı yapıldı. Akşam Mahmut
Şevket Paşa Sağlık Ocağı önünde
bir araya gelen Okmeydanı halkı,
direniş sloganlarıyla yürüyüşe başladı.
Yürüyüş sırasında da kahvehanelere
girilerek yürüyüşe çağrı yapıldı. 130
kişinin katıldığı yürüyüş Yolağzı’nda
yapılan açıklamanın ardından İsrail
bayrakları yakılarak ve sloganlar atı-
larak sonlandırıldı.

Bağcılar: Bağcılar Yenimahal-
le'de 24 Temmuz’da gün içerisinde
sesli çağrılarla sokaklar, pazarlar ve
kahvehaneler gezilerek halka Siyonist
İsrail tarafından katledilen Filistin
halkı ile dayanışma yürüyüşüne davet
edildi. Eylem, Karanfiller Kültür
Merkezi önünden başladı. Yenima-
halle sokaklarında "Katil İsrail Fi-
listin’den Defol”, “Zafer Direnen
Halkların Olacak” “Filistin Halkı
Yalnız Değildir”, “Yaşasın Halkların
Kardeşliği” sloganları yükseldi. Halk
camlardan ve balkonlardan eyleme
destek verdi. Yapılan açıklamada;
katil, Siyonist İsrail'den hesap soru-
lacağı yinelenerek, 5 dakikalık oturma
eylemi yapıldı. Ardından "Haklıyız
Kazanacağız" marşıyla birlikte tekrar
yürüyüşe geçen kitle eylemi Karan-
filler Kültür Merkezi önünde alkışlarla
ve sloganlarla iradi olarak sonlandırdı.

Eyleme 32 kişi katıldı.

Bahçelievler: Bahçelievler Zafer
Mahallesi Pazar Pazarı’nda, 24 Tem-
muz'da Filistin halkına destek amaçlı
basın açıklaması gerçekleştirildi. Ey-
lem, 1 saat öncesinden yapılan sesli
çağrılarla halka duyuruldu. Çağrı es-
nasında dolaşılan sokaklarda insanlar
sık sık camdan alkışlarla destek oldu.
Basın açıklamasının yapılacağı yerde
kahveler dolaşılıp toplanıldı. Bah-
çelievler Halk Cephesi’nin düzenle-
diği ve 37 kişinin katıldığı açıkla-
mada; “Katil İsrail devleti günlerdir
Filistin halkına saldırmaktadır. 67
yıldır süren İsrail’in işgali hala devam
etmektedir. İsrail Filistin topraklarına
6 gündür kara harekatı adı altında
işgal düzenlemektedir. Bu işgal bo-
yunca 700'den fazla kişi yaşamını
yitirdi. Bunlarında çoğu kadın ve
çocuklardan oluşuyor… Sonuç olarak
bu saldırılara karşı yapılması gereken
başta Ortadoğu olmak üzere tüm ezi-
len halkların anti-emperyalist, dev-
rimci mücadelesini büyütmektir” de-
nilerek, direniş sloganları atıldı.

ANTALYA: Antalya Halk
Cepheliler, Attalos Meydanı’nda 26
Temmuz’da Filistin için eylem yaptı.
DHF ile birlikte yapılan eyleme 15
kişi katıldı. Eylemde; “İsrail, Filis-
tin’de emperyalizmin desteğiyle açık
bir katliam yapmaktadır. Bugün Fi-
listin’de yaşanan katliama sessiz kal-
mak, yarın katliam bombalarının te-
pemize yağması demektir. Sessiz
kalmak, Filistin’de dökülen kana
ortak olmaktır. Onlar bir avuç bizler
ise milyarlarız. Birleşelim ve örgütlü
gücümüzle katliamın hesabını sora-
lım. Filistin halkının katili AKP, İsrail
ve Emperyalizmdir” denildi. Atılan
sloganların ardından eylem sona erdi.

Okmeydanı

Antalya Bahçelievler



Düzenle barış yolunda hızla ilerleyen
Kürt milliyetçileri oligarşiye rüştünü ispat-
lamak için devrimcilere saldırmaya devam
ediyor.  29 Temmuz günü Çayan, Okmey-
danı, Gazi başta olmak üzere, İstanbul’un
birçok mahallesinde Halk Cepheliler’e sal-
dırdılar. Sola, devrimcilere saldırma gele-
neklerine bir yeni halka daha eklediler. Bu
saldırı ilk olmadığı gibi gidişattan son ol-
mayacağının da işaretlerini veriyor. Kürt
milliyetçi hareketi, devrimcilere saldırmaya
ve yalan söylemeye devam ediyor. 

İçlerinde, Halk Cepheliler’in cezalan-
dırdığı torbacıların ve çetelerin de olduğu
kalabalık bir güruhla yapılan bu saldırıda
pompalı tüfek, tabanca, demir çubuk,
molotof, taş, sopa, balta, bıçak ve ses
bombaları kullandılar. Bu saldırıda bir
Cepheli’nin ölmemesi sadece bir tesadüftür.
Kitle katliamına dönüşmemesi ise tamamen
Halk Cepheliler’in sol içi şiddete karşı olan
devrimci sorumluluklarıdır. 

Ellerinde silahlarla sağa sola saldıran
güruh kendilerine tepki gösteren halkımızın
evlerini kurşunladılar. Esnafların dükkanlarını
yaktılar. 

Kürt milliyetçilerinin saldırısında 10’a
yakın insanımız yaralandı. 

-Bir kişinin iki gözüne de saçma gelmiş
%50 görme kaybı ihtimali var.

-Bir kişinin sırtına 14 tane saçma isabet
etmiş. İç kanama geçirme ihtimali var.

-Bir kişinin burnu ve eli çatladı.
-Bir kişinin kolu kırıldı.
-Bir kişinin bacağı kırıldı.
-Bir kişinin yanağına saçma isabet etti.
-Bir kişi böbreğinin üst tarafından ve

kolundan bıçaklandı. 

Cephe Çizgisi ile
Kürt Milliyetçilerinin
Çizgisi; Gece ve Gündüz
Gibidir!

Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi
(YDG-H)’nin twitter hesabında yer alan
aşağıdaki alıntılar Kürt  milliyetçilerinin,
saldırılarını doğruluyor. Düşmana saldırır
gibi saldırmayı öğretmişler. 

AKP’ye
Koltuk Değnekliği Yapanlar
Devrimcilere Böyle
Saldırıyor!

“4 saat boyunca yaşanan çatışmalarda
Cepheliler’e ait bir kahve de imha edildi
daha sonra birimlerimiz güvenli bir şekilde
geri çekildi”

“Kanarya birimlerimiz Nurtepe’de öz
savunmaya geçerek Cepheliler’in silahlı
saldırısına silahlarla karşılık verdi en az
iki kişi yaralandı”

“Dünkü Nurtepe saldırısının duyulma-
sıyla kanarya birimlerimizle birlikte 100’ü
aşkın genç Nurtepe’ye gitti... Kanarya
YDG-H”

“Okmeydanı hareketimiz ırkçılara ait
bir derneğin yanı sıra, ırkçıların kontro-
lünde olan bir çay ocağına da silahlı eylem
gerçekleştirdi”

İşte Cephe çizgisi ile milliyetçi çizgi
arasındaki fark budur. Cephe, “Sol içi çe-
lişkiler ideolojik mücadeleyle çözülür” ve
“Silah sadece düşmana çevrilir” diyerek
silah kullanmayı yasakladı. Milliyetçi çizgi
“Senden olmayanı vur, kır, parçala….

Oligarşiyle Uzlaşanlar 
Devrimcilere Saldırıyor
Devrimcilere Saldırı, AKP Hükümetine,

Emperyalizme, Faşizme Hizmettir

* Oligarşiyle ‘Barışan’
Kürt Milliyetçi Hareket,
Devrimcilere Savaş Açtı!..

* Çayan Mahallesi’nde
Derneklerimize Saldırdılar...

* Okmeydanı’nda
Sibel Yalçın Parkı’nın
Çay Ocağını Molotoflarla
Yaktılar... 

* Gazi’de Yürüyüş Dergisi’ne
Sözlü Saldırdılar

* Sarıgazi’de Derneğimize
Saldırıp Camlarını Kırdılar...

* AKP’nin Polisi Bir Yandan
TOMA’larla, Akreplerle,
Katil Polisleriyle... Kürt
Milliyetçileri ve Yardakçıları
Diğer Taraftan Molotoflarla,
Ses Bombalarıyla, Otomatik
Silahlarla Saldırmaya
Devam Ediyor!

* Ne Faşizmin TOMA’larına,
Ne de Kürt Milliyetçilerinin
Bombalarına,
Yakıp Yıkmalarına
Boyun Eğmeyiz!

OLİGARŞİYLE UZLAŞANLAR10

Sarıgazi



Senden güçlü olanın önünde eğil…
der.

Kimse Yalana, Demagojiye,
Bahaneye Sarılmasın!
Halk Cepheliler’e Saldırı,
Oligarşiye Güven Vermek
İçin Planlanmış
Bir Saldırıdır!

Kürt milliyetçileri,  Çayan’dan son-
ra, gece saat 22.30 sıralarında, Ok-
meydanı’na saldırdılar. ‘Okmeydanı
Cephe’ye Mezar Olacak!’, ‘Cephe
Şaşırma Sabrımızı Taşırma’, ‘Biji Se-
rok Apo’ sloganlarıyla Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği ve Gençlik Fede-
rasyonu’nun önüne gelerek ‘Cephe
Dışarı’ sözleriyle provokasyon yarat-
maya çalıştılar. 

Aynı sloganlarla Sibel Yalçın Par-
kı’na doğru yürüdüler. Şehidimizin
adıyla anılan parktaki çay ocağını
yaktılar, camları kırıp, molotof at-
tılar.

Gazi’de dergimizin olduğu apart-
manın giriş kapısına sloganlar atarak
sözlü saldırıda bulundular.

Kürt milliyetçi hareketi, bu saldı-
rıların sorumluluğunu üstlenmek, halka
ve devrimcilere hesabını vermek zo-
rundadır. Geldikleri nokta çok tehli-
kelidir, Kürt milliyetçileri bu yoldan
vazgeçmelidir. Kürt milliyetçi hareketi,
kitlesini Cepheliler’e karşı nefretle
doldurmaktan vazgeçmelidir. Cephe
hakkında yalan ve spekülasyon üret-
mekten vazgeçmelidir. 

Bu saldırılar anlık gelişen bir tar-
tışmanın ardından gelişen bir saldırı
değil, önceden merkezi olarak plan-
lanmış saldırılardır. HDP’lilerin seçim
çalışması için Çayan Mahallesi’ni seç-
meleri masum değildir. Kürt milliyet-
çileri çok iyi bilirler ki; Çayan Mahal-
lesi, Cepheliler’in kan ve can bedeli
kurduğu örgütlü bir mahalledir. İstan-
bul’da; milyonlarca örgütsüz, yoksul,
emekçi halkın yaşadığı 39 ilçe 876
mahalle varken, politik yapısı biline
biline Çayan Mahallesi’nin seçilmesi
provokasyon amaçlıdır. Siyaset yasağı
koymak burjuvaziye aittir. Devrimci
örgütler siyaset yasağı koymazlar. “Si-
yaset yapma yasağı” ülkemiz solunun
gündemine Kürt milliyetçi hareketle

girmiştir. Kuruldukları günden bu yana
Türkiye devrimci hareketlerine “Türk
solu” diyerek başlamış ve Kürdistan’a
izinsiz giremeyeceklerini ilan etmiştir.
Dersim’de 4 TDKP’liyi bu nedenle
katletmiştir. 

Cephe hiçbir örgüte, hiçbir mahal-
lede yasak koymamıştır. Ama yarattığı
siyasi, kültürel değer üzerinde devrimci
çizgiden uzaklaşan anlayışların tepin-
mesine de müsaade etmemiştir.  İs-
tanbul’un bütün mahalleleri tüm dev-
rimcilerin örgütlenme alanlarıdır. Hatta
devrimciliğin zorunluluğudur buraları
örgütlemek. Yüzlerce mahallede, bin-
lerce sokakta yoksul halkımız yaşıyor.
Bütün örgütler buralarda örgütlenme
yapabilir, yapmalıdır. Bunları yapmak
devrimci emek gerektirir. Düşmanın
saldırılarını göğüslemek, bedel ödemeyi
göze almak gerektirir. Çayan’da bu
bedeli Cephe’nin şehitleri ödemiştir.
Cephe’nin örgütlü olduğu bir mahallede
hiçbir emek vermeden, bedel ödeme-
den, ödenen bedeller üzerinden siyaset
yapmaya kalkmak devrimcilik değildir.
Eğer başka bir niyet taşımıyorsa emek
hırsızlığıdır. Emeğe saygısızlıktır. Polis
mahalleyi abluka altına aldığında, halka
ve devrimcilere saldırdığında burnunu
dışarı çıkarmayan oportünizm ve Kürt
milliyetçilerinin yaptığı tam da budur. 

Saldırıları Durdurun!
Bu Yöntem Çıkmazdır!
Bu Yöntem
Burjuvazinin Yöntemidir!
Saldırılarınız
Düşüncelerimizi ve
Devrimci Duruşumuzu
Değiştiremez!

Devrimcilere yönelik tehdit, saldırı,
yakıp yıkma, yaralama, öldürme Kürt
milliyetçi çizginin 35 yıldan fazladır
uyguladığı herkesi kendi çizgisine,
yani hizaya getirme politikasıdır. Kürt
milliyetçi hareket, düşmanı sevindiren,
halkların mücadelesine, devrimci da-
yanışmaya zarar veren, devrimcilere
karşı güveni sarsan bu tavrından hiç
vazgeçmemiştir. 

Kürt milliyetçileri, AKP faşizmi ve
emperyalizmin gözüne girmek için
devrimcilere saldırıyor. Kürt milliyetçi

hareketin Cephe’ye saldırılarının te-
melinde yatan sebep; Marksist-Leni-
nistlerin devrimci çizgisi ve milliyet-
çi-uzlaşmacı çizgiyi deşifre eden dev-
rimci eleştirileridir. Kürt milliyetçi ha-
reket oligarşiyle uzlaşırken zafer ka-
zanmış gibi Kürt halkını kandırıyor.
Halkı aldatıyor. Eleştirilerimiz bu al-
datmanın önündeki engeldir. Politika-
larımız Kürt milliyetçi hareketin dü-
zenle uzlaşmasının önünde engeldir.
Saldırılar AKP patentlidir. Düzene ken-
dini kanıtlamak için saldırmaktadır.
HDP ile oportünizmi, reformizmi peşine
takıp düzenin içine çekiyor. İki ay
önce ÖDP’yi aynı şekilde tehdit ettiler.
Şimdi devrimci harekete saldırıyorlar. 

Kürt milliyetçi hareketin saldırdığı
mahallelere bakın. Çayan Mahallesi,
Gazi Mahallesi, Okmeydanı, Sarıgazi...
Bu mahallelerin hepsinde de AKP’nin
polisleri mahallerimize elini kolunu
sallayarak giremiyor. AKP örgütlü ol-
duğumuz mahallelerde uyuşturucuyu,
fuhuşu, ve benzeri yozlaştırma politi-
kalarını hayata geçiremiyor. Önlerinde
Cephe engeli var. AKP, şimdi Cephe’nin
karşısına Kürt milliyetçi hareketini çı-
kartıyor. Evet bütün mesele budur. 

Düzene yanaştıkça, burjuvazinin
sol içindeki kolu olacaklar. Ve bu yönlü
aldıkları görevler gereği devrimcilere
saldıracaklar. Saldırdıkça oligarşinin
güvenini kazanacaklardır.

Çayan Mahallesi’ndeki saldırının
asıl nedeni budur. Bu hesap yanlış he-
saptır! Cephe’nin baskılarla, saldırılarla,
tehditlerle sinmeyeceğini düşman öğ-
rendi sizde öğreneceksiniz. Çayan,
Okmeydanı, Gazi saldırıları, daha ön-
ceden planlanmış provokasyon amaçlı
saldırılardır. Niyetlerinin provokasyon
olduğu, çatışmaya hazırlıklı gelmele-
rinden bellidir. Halk Cepheliler, HPD’li-
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lerle konuşmaya başlar başlamaz 20
kişi demir çubuklarla saldırıyor. Cep-
heliler, saldırıyı yapanları mahallenin
dışına çıkarıyorlar ancak bir süre sonra,
100 kişiyi aşkın bir grup ile gelip tekrar
saldırıyor. Yine mahalle dışına çıkarı-
lıyorlar. Üçüncü kez, daha kalabalık
geliyorlar ve silah, molotof, bıçak ve
baltalarla saldırıya geçiyorlar.  

Halk Cepheliler olayın daha fazla
büyümesini ve devrimci kanı dökül-
mesini engellemek için Kürt milliyet-
çilerinden bir yetkili arıyorlar. Sabahat
Tuncel’e ulaşıp, devrimcilere ve halka
yönelik bu saldırının durdurulmasını
istiyorlar. Sorumsuzluğa ve duyarsızlığa
bakın ki; silahlı bir güruhun her an
ölümlere neden olacak saldırısı sürerken,
Sabahat Tuncel konuyu konuşmak bile
istemiyor. Başından savmak için bir
ilçe başkanına yönlendiriyor. 

Yalanla Siyaset Yapılmaz!
Yapanlar Burjuvazinin
Ahlakını Taşıyanlardır

İlçe başkanını buluyor Halk Cep-
heliler. İlçe başkanı, konuşmaya yanında
korumalarıyla geliyor. Aynı anda ge-
ride kalan grup birden bire “Biji Serok
Apo” sloganını atmaya başlıyor. İlçe
başkanı daha ağzını açar açmaz yüksek
perdeden “Masamıza saldırdınız, bize
çalışma yasağı koydunuz… Mahalle
bizim diyorsunuz, böyle çözülemez”
diyerek suç bastırmaya çalıyor. Halk
Cepheliler; asıl saldıranın kendileri ol-
duğunu, HDP’nin seçim masasını açan-
larla daha konuşmaya başlar başlamaz
demir çubukların çıkarıldığını, bunun
hiç masum olmadığını, Çayan’a sal-
dırmak niyetiyle geldiklerinin bir kanıtı
olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. 

“Günlerdir birçok yerde saldırıya

uğradınız, dört parsellik Çayan Ma-
hallesi’nde bu öfkeniz niye bunu açık-
layın! Öğrenmek istiyoruz, bu saldı-
rılardan hangisine bu kadar örgütlü
cevap verdiniz? Niye buraya bu kadar
insan yığdınız bunu söyleyin! Halk
Cepheliler’e, mahalle halkına neden
silah sıkıyorsunuz bunu açıklayın”
diyorlar.

Cevap, saldırtan anlayışın da, sal-
dıranların da, sorunları konuşmak için
seçilen insanların da olayları kavrayış
tarzını ortaya koyuyor. Bir sokak ka-
badayısı edasıyla, ellerini-kollarını sal-
layarak “biz devletin anasını ağlattık”
diye bağırıyor. Halk Cepheliler terbiyeyi
ve haddini hatırlatıp tutup indiriyor bu
küstah eli. Korumalar diğer HPD’liler
Cepheliler’in üstüne yürüyor. Ne tesa-
düftür ki; aynı anda yine silah, taş ve
havai fişeklerle Kürt milliyetçilerinin
mahalleye saldırısı başlıyor.

Devrimcilere
Kurşun Sıkanlar,
Polise Taş Bile Atmadılar
Polisler Bir Taraftan,
Kürt Milliyetçileri
Diğer Taraftan Saldırıyor

TOMA’larla, Akreplerle, gaz bom-
baları, plastik mermilerle polis saldırıya
başladığında devrimcilere kurşun sıkıp
yaralayan Kürt milliyetçileri, polise
tek bir taş bile atmadan geri çekiliyorlar.
Polis püskürtülüyor ardından Kürt
milliyetçileri tekrar saldırıyor. Sıra-
sıyla her iki tarafta Cepheliler’e saldı-
rıyor. Kürt milliyetçilerinin tarihleri
boyunca, dost ve düşman tanımında
pragmatizm hakim olmuştur. Bu tabloda
düşman Cephe, polis de dosttur.

AKP’nin bakanlarından Beşir Atalay,
çözüm süreci ile ilgili yasanın meclisten
geçmesinden ardından “Süreç bundan
böyle daha hızlı ilerleyecek. Taraflar
arasında karşılıklı güven oluştu” di-
yordu. Kürt milliyetçileri bu güveni
perçinlemek için devrimcilere saldırıyor.
Ne kadar çok devrimcilere saldırırsa,
“Farklarını koyarlarsa” o kadar em-
peryalizmin ve AKP faşizminin gözüne
giriyorlar. Kürt milliyetçilerinin Cep-
he’ye saldırılarının temelinde bu var-
dır.

Sol İçi Şiddetin Kaynağı,
Küçük Burjuvazinin
Mülkiyetçi Anlayışıdır

Milliyetçilik burjuva ideolojisidir;
Kürt milliyetçi hareket, gerek Kürt hal-
kının mücadelesinde gerek sol ile iliş-
kilerinde burjuva yöntemlerden vaz-
geçmelidir. Bu yol bataktır. Burjuvazinin
yöntemlerini kullanarak yürütülecek
bir savaşın kazanma şansı yoktur. Bur-
juva yöntemler dostluğu ve dayanışmayı
değil düşmanlığı örgütler. 

Burjuvaziyi dize getirebilecek tek
yöntem bedelleri ne kadar ağır olursa
olsun, yol ne kadar uzarsa uzasın dev-
rimci saflıktan, devrimci adalet çizgi-
sinden uzaklaşmamaktan, halkın gü-
venini kazanabilmekten geçer. 

Milliyetçilik özel mülkiyetçiliktir;
Sol  içi  şiddettin  en  önemli  kaynak-
larından  biri,  küçük burjuvazinin mül-
kiyetçi anlayışıdır. Milliyetçilik ise
zaten doğal olarak mülkiyetçiliği içinde
barındırır. Özel mülkiyetçilik kişiyi de
örgütü de bencil yapar. Ben merkezci
yapar, pragmatist yapar. Kürt milliyet-
çilerinin bu günkü tablosu tam da
budur. 

Milliyetçilik çıkmazdır; Milliyet-
çilik gözleri kör etmiştir. Milliyetçilik
sorgulanmadıkça, yapılan yanlışların
muhasebesi yapılmadıkça açmaz de-
rinleşerek sürmektedir. 

Milliyetçilik Tutarsızlıktır; Kürt
milliyetçi hareketi hiçbir zaman tutarlı
bir politik çizgiye sahip olamamıştır.
Çünkü ideolojik tutarlılığı yoktur ve
milliyetçilik politikada savrulmayı be-
raberinde getirmektedir. 

Milliyetçilik kendi gücüne, ideo-
lojisine güvensizliktir; Kendine ve
halkların gücüne olan güvensizlik mil-
liyetçi düşünceyi oradan oraya savur-
makta, hangi limanda demir atacağı
belirsizleşmektedir. Kürt milliyetçi ha-
rekette olduğu gibi; bir gün düşman
ilan edilenler ertesi gün dost ilan edilmiş,
dost ilan edilenler düşman ilan edil-
miştir. 

Bir bakmışsınız “Silah Kürtler’in
garantisidir” denmiş, bir bakmışsınız
“Silahlı mücadelede ısrar yanlıştır”
denmiştir. Düşüncede ve pratikte bir
tutarlılığı yoktur.  M-L olunmadan da,
Marksist bilime sahip olunmadan da
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doğru bir bakış, doğru bir politika
mümkün olamaz. 

Milliyetçilik düşmanla uzlaşmaya
götürür; bugün Kürt milliyetçilerini
devrimcilerden uzaklaştıran, hatta dev-
rimcilere kurşun sıkacak kadar düş-
manlaştıran milliyetçi çizgileridir. Dü-
zenle uzlaşanların hedefi devrimci-
lerdir. Bu bütün tarih boyunca böyle
olmuştur. Devrimcilere saldırılmadan
düzenle uzlaşılamaz. Bunun için dev-
rimcilere saldırıyorlar.

Milliyetçilik, nihai olarak düşmanla
barışmaya, anlaşmaya götürür. Kurtu-
luşu kendi dışında aramaya götürür.
Bugün Kürt milliyetçilerinin içine düş-
tükleri kuyu budur. Kürt milliyetçi ha-
reket Kürt halkının kaderini Amerika-
larda aramaktan vazgeçmelidir. Kürt
halkının kurtuluşu anti-emperyalist,
anti-oligarşik halk savaşındadır. De-
mokratik halk devrimindedir.  

Milliyetçilik, yalanla siyaset yap-
maktır; İnkarcılıktır. Kürt milliyetçi-
liğinde kendisini en somut ifade eden
yanlardan biri de budur. 

Milliyetçilik pragmatizmdir; Kürt
milliyetçileri gerek solla ilişkilerinde
gerek dünyadaki başka örgüt ve dev-
letlerle ilişkilerinde politika belirlerken
kendi çıkarlarını merkeze koymuştur.
Suriye’de Esad ile mi emperyalizmin
beslemesi muhalefetle mi ittifak ya-
pacaklarını belirlemenin ölçüsü, hak-
lılık, haksızlık değil hangisi taleplerinizi
kabul ederse olmuştur. 

Kürt Milliyetçi Hareketinin
Devrimcilere Saldırılarına
Karşı Çıkmayan
Hiçbir Kişi veya Örgüt,
“Sol İçi Şiddet”e Karşı
Olduğunu Söyleyemez!

Kürt milliyetçi hareketin devrim-
cilere karşı saldırısı adeta kesintisiz
bir şekilde sürmekte ve giderek hem
daha geniş kesimlere yönelmekte,  hem
de boyutları yükselmektedir. “Kürt
milliyetçi hareketinin ittifakı” olmayı,
kendi siyasi kimliklerinin de önüne
koyan kimi sol gruplar, Cepheliler’e
yöneltilen saldırılar karşısında son de-
rece tehlikeli bir suskunluk içindedirler.
ESP gibi kendi kimliğini yitirmiş yar-

dakçılar ise Kürt milliyetçi ha-
reket ile birlikte saldırmaktadır. 

Kürt milliyetçilerinin bütün
saldırılarında, tahriklere rağmen,
Cepheliler ilkesel tavırları ge-
reği, asla aynı şekilde cevap
vermemiş, silah kullanmamıştır.
Kürt milliyetçileri bir değil on-
larca kez saldırdı. Silahla, mo-
lotofla saldırdılar. Dernekleri
yaktılar, içinde devrimcilerle
yakmaya çalıştılar. Cepheliler devrimci
çizgiden bir milim sapmadılar. Sapmak
milliyetçi çizgiyle aynılaşmaktır. 

Cepheliler, asla ideolojik mücade-
leden, eleştirmekten, uyarmaktan, dü-
şüncelerini yazmaktan vazgeçmemiştir.
Cephe, bütün insanlarına sol, ilerici,
devrimci örgütlerden insanların ölü-
müne sebep olmaları durumunda ör-
gütten atılacağını öğretecek kadar ken-
dine güvenlidir. Bize veya herhangi
bir sol örgüte yapılan bu tür saldırılara
karşı her zaman sorumlu davranmı-
şızdır. Tarihimiz, bu konuda temiz ve
olumsuz davranışlar karşısında aldı-
ğımız tavırlarla örnektir. Haklı oldu-
ğumuz noktada haklılığımızı son so-
luğumuza kadar savunuruz; yanlış veya
eksik davrandığımız yerde olgun bir
devrimci tavırla devrimci değerler öl-
çüsünde özeleştirimizi veririz. Gerek
halka, gerekse de devrimci kamuoyuna
karşı her zaman sorumluluğumuzun
bilincinde olmuşuzdur.  

Biz Marksist-Leninistiz, biz dev-
rimciyiz, devrimci sorumluluk sahibi-
yiz. Kürt milliyetçi çizginin bize yap-
tıklarına aynı şekilde cevap verme-
memiz, halkımıza ve devrimci örgütlere
karşı sorumluluğumuzdan kaynaklıdır. 

Kürt Milliyetçileri
Gazi, Çayan, Okmeydanı
Halkından, Soldan
Özür Dilemelidir

Basılan, yakılan dernekler, kafası
gözü patlatılan, kurşunla yaralanan,
sakatlanan devrimciler ortadayken, ve
bu saldırılar kaçıncı kez tekrarlanmış-
ken, kimse, tehditlerle, manevralarla
kurtulamamalı bu suçtan. 

Kürt milliyetçilerinin, halka ve sola
saldırıları mahkum edilmelidir! Kürt
milliyetçi hareketi, sola ve halka sal-

dırıları koşulsuz durdurmalıdır.
Kürt milliyetçileri başta Gazi, Ça-

yan, Okmeydanı olmak üzere halktan,
soldan özür dilemelidir. Saldırı orta-
dadır. Saldırganlar ortadadır. Saldıran-
ların, yanlarına torbacıları, çeteleri,
gericileri alan, Kürt milliyetçileri olduğu
açıktır, belgeli, tanıklıdır. Oligarşi linç
saldırılarını hep ‘vatandaş hassasiyeti’
diye meşrulaştırmaya çalıştı. Kürt mil-
liyetçileri de “Kürt halkının hassasiyeti”
diyerek devrimcilere saldırını meşru-
laştırmaya çalıştı. Bunu kabul etme-
yeceğiz! Buna izin vermeyeceğiz. 

Bir kez daha yineliyoruz; Kürt mil-
liyetçileri, AKP faşizmi ve emperya-
lizmin gözüne girmek için devrimcilere
saldırıyor. Kürt milliyetçi hareketin
Cephe’ye saldırılarının temelinde yatan
sebep; Marksist-Leninistlerin devrimci
çizgisi ve milliyetçi-uzlaşmacı çizgiyi
deşifre eden devrimci eleştirileridir.
Bütün mesele, devrimcilerin düşün-
celerini değiştirmek,  kendilerine tabi
kılmaktır. 

Düzene yanaştıkça, burjuvazinin
sol içindeki kolu olacaklar. Ve bu yönlü
aldıkları görevler gereği devrimcilere
saldıracaklar. Saldırdıkça oligarşinin
güvenini kazanacaklardır.

Kahinlik yapmıyoruz. Tarihin ve
bilimin yasaları böyle söylüyor. Cep-
heliler’i sindirirsek,  tüm solu sindirir,
kendimize tabi kılarız hesabı yapıyorlar. 

Biz, ideolojimize güveniyoruz. Bu-
nun için korkmuyoruz. Halkların katili
ve baş düşmanı emperyalizmle ve iş-
birlikçisi oligarşilerle asla uzlaşmaya-
cak, asla barışmayacağız!

Cephe’nin baskılarla, saldırılarla,
tehditlerle sinmeyeceğini düşman öğ-
rendi. “Bir siz değişmediniz!” diyor.
Kürt milliyetçileri de öğrenecek!
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HDP'lilerin Halk Cephesi'ne yö-
nelik, Çayan Mahallesi'nde başla-
yan ve ardından Gazi, Okmeydanı ve
Sarıgazi'de devam eden silahlı, ses
bombalı, bıçaklı, sopalı, taşlı, örgüt-
lü saldırısı sonrasında HDP'li Sela-
hattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder
ve Levent Tüzel'le görüştük. 

Saldırıların boyutunu anlatarak, bu
saldırının neresinde olduklarını sor-
duk.

HDP heyeti ile yapılan görüşme-
de gelinen son noktada, sitelerinden
sağduyu çağrısı yapacaklarını, bi-
zim de yapmamızı istediler.

Biz de bizim kitlemizin en ba-
şından beri sağduyulu olduğunu, bu
konuyla ilgili açıklama yapacağımı-
zı söyledik.

"Tartışmamız anlık olarak olay-
ları durdursa da, yarın yine açsak ne
olacak?" diye sordular.

Bu cümle açık bir tehdittir…
Stand açamazsak saldırılarımızı sür-
dereceğiz demektir...

Bizim açımızdan şu anda tartışıl-
ması gereken konu yapılan saldırıdır.
Stant tartışması, saldırmadan önce ya-
pılması gereken tartışmaydı… Biz
standınıza gelip konuşmak istediği-
mizde karşımızda demir çubuklarla,
sopalarla saldırıya hazır HDP’lileri
bulduk. Ve daha tek bir kelime ko-
nuşmadan saldırdılar. Standın konu-
şulacağı zaman o zamandı. Şimdi ko-
nuşulması gereken saldırılardır. 

Önce yarala, önce kır, dök, yak,
yık ondan sonra gel tartışmayı tekrar
stand açma meselesine getir… 

Hayır önce saldırının, yakıp yık-
manızın, tekbir getirerek yaptığınız
saldırıların hesabını vermelisiniz…
Pompalı tüfeklerin, molotofların,
bombaların hesabını vermelisiniz… 

Okmeydanı'nda HDP’nin standı
yoktu; Sibel Yalçın Parkı'na saldır-
dınız, çay ocağını molotoflarla yak-
tınız… 

Gazi’de HDP standı yoktu, Yürü-
yüş Dergisine saldırdınız....Muharrem
Karademir Parkı'ndaki çaybahçesini
yaktınız… Derneklerimizin camları-
nı kırdınız…

Sarıgazi’de de HDP’nin standı
yoktu, derneğimizi bastınız, camlarını
kırdınız, molotoflarla yaktınız… 

Ne siyaset yasağından bahsedi-
yorsunuz? 

Siz haydut musunuz? Önünüze ge-
len yeri yakıp yıkıyorsunuz… 

Ne siyaset yasağından bahsedi-
yorsunuz? 

Daha size konuşmak için geldiği-
miz ilk anda demir çubuklarla sal-
dırdınız… Siz önce bunların hesabı-
nı vermelisiniz… 

- Mahallelerimizde, yaratılan de-
ğerlere saygı göstereceksiniz. Yapıl-
ması gereken mahallelerde yaratılan
değerleri korumak olmalıdır, fırsatları
kollamak değil... Mahallelerimizi yo-
ğun bir emekle kurduk, uğruna tutsak
düştük, şehit verdik. Buna saygı du-

yacaksınız. 

Çayan ve Armutlu bizimdir. Dev-
rimcilerin yaşadığı, düzenin her tür-
lü saldırısına karşı örgütlü olan bu ma-
hallelerde düzenin seçim aldatma-
casına izin vermeyeceğiz elbette.

Biz devrimi büyütmek ister-
ken; emperyalizme ve faşizme kar-
şı mücadeleyi yoksul mahallele-
rinde yükseltirken, örgütlü oldu-
ğumuz bu mahallelerde halkımızın
düzeniçine çekilmek istenmesine
izin vermeyeceğiz.

- Biz oligarşinin seçimlerle  fa-
şizmi maskeleme, düzene nefes al-
dırma oyununun içinde yokuz. Siz
Kürdistan hayalinden vazgeçip, ülkeyi
bölmeyeceğinizin garantisini veri-
yorsunuz. Cumhurbaşkanlığı adaylı-
ğımız, ülkeyi bölmek istemediğimi-
zin göstergesidir diye burjuvaziye
sözler veriyorsunuz. Mahallelerimi-
zi, bu uzlaşma politikalarınıza kurban
etmeyeceğiz.

- AKP mavi boncuk dağıtıyor.
Seçimler geçene kadar "barış" taraf-
tarı olduğunu gösteriyor. Siz de buna
kanıp, rüşdünüzü, devrimcilere
saldırarak gösteriyorsunuz. Buna
izin vermeyeceğiz.

- Demirtaş, "Türkiye'nin cumhur-
başkanı adayı olarak böyle ortamla-
rın kendisini üzeceğini" söyledi. Han-
gi düzenin, hangi cumhuriyetin bek-
çisi olacaksınız? Katil, işkenceci,
hırsız bu düzenin cumhurbaşkanı mı
olacaksınız? 

- Kürt milliyetçileri, kendi kitle-
lerini düzen içinde tutabilmek için dini
argümanları kullanıyor. Bu yüzden
Çayan'da saldıran çeteler, tekbir ses-
leriyle saldırdı. Milliyetçilik, gerici-
liktir. Gelinen nokta ise işte "Allah
Allah" nidalarıyla devrimcilere ve
halka saldırmaktır.

Emperyalizme Tek Bir Taş Atmayanlar,
Devrimcilere Kurşun Yağdırıyorlar!

Neden?

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHHalk CephesiHalk Cephesi
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- Levent Tüzel, ortamı gergin-
leştirenin Halk Cephesi olduğunu
söyleyerek, kendine devrimci, sos-
yalist diyen bir hareketin nasıl olur-
da stant yasağı koyduğunu, bu duru-
mun yanlış olduğunu söyledi.

Sen kimin avukatlığını yapı-
yorsun Levent Tüzel?

Stant yasağını geç, size Dersim'de
siyaset yasağı koymadılar mı, 4
TDKP gerillasını şehit etmediler mi?
Bunun hesabı sorulmadan, siyaset
yasakçılarının kuyruğuna takıldınız.
Üstelik bir de akıl veriyorsunuz, bize
karşı provoke ediyorsunuz. Kimden
alıyorsunuz bu aklı? 

Çeteler bize silahlarla saldırıyor,
ses bombaları patlatıyor, Tüzel stant
açmamıza engel olamazsınız diyor.
Devrimcilere karşı silah kullanılabi-
lir mi peki? Orada neden ağzınız lal,
gözünüz kör? Neden, standa konuş-
maya gelen Halk Cephelilere, elle-
rindeki hazır sopalarla saldıranların
HDP'liler olduğunu söylemiyorsu-
nuz? 

HDP, bilinçli olarak gerçekleri
çarpıtıyor. Yalanlarla gerçeklerin üs-
tünü kapatmanıza izin vermeyeceğiz.

- Emperyalizme tek kurşun sık-
mayanlar, emperyalizmin işbirlik-
çileriyle uzlaşıp, silahlarını topra-
ğa gömmeye hazırlananlar, sıra
devrimcilere gelince pompalı si-
lahlarla mahallelerimizde boy gös-
teriyorlar. Devrimcileri yaralıyor-
lar. Siz kimin safındasınız? Kime
kurşun sıkıyorsunuz farkında mı-
sınız? 

Bize sıktığınız her kurşun, kal-
dırdığınız her sopa size, tarih sahne-
sinden yokoluş olarak geri dönecek-
tir. 

HDP'yi kurarak, Türkiye solunu
kendi yedeğinize almak istediniz.
Cepheyi yedeğinize alamayacağınız
için onları da saldırarak bitiririz umu-
duna kapıldınız. Bu hayali ilk kuranlar
siz değilsiniz. Hayal kırıklığına ilk uğ-
rayan da siz olmayacaksınız. 

Boş hayallere kapılmayın, kendi
ayağınıza kurşun sıkmayın.

- Faşizme ve emperyalizme kar-
şı savaşmayanlar bugün bize kar-

şı savaşıyorlar. Emperyalistlerin
böl, parçala yönet politikası milli-
yetçiliğin içine düştüğü bu durumu
açıklıyor aslında. Saldırgan güru-
hun, "Pis Aleviler" bağrışlarıyla,
tekbir getirerek mahallelerimize
saldırısı, emperyalizme atılmayan
tek taşın açıklamasıdır...

- Sol artık "sol" olma misyonunu
yitirmiştir. Provakatörce davranıyor,
sorun çözmek yerine sorunu büyüt-
meye hizmet etmiştir. Tüzel'in, sal-
dırıyı meşrulaştırması, Kürt milli-
yetçilerinin gölgesinden çıkmamak
için yaranma çabasıdır. Kraldan daha
kralcıdırlar... HDP'yi açıkça bize kar-
şı provoke ediyorlar.

- Tüzel neye göre konuşuyor?
Saldırıların ardından gözleri par-
layarak ellerini oğuşturan Atılım
neye göre konuşuyor? 

Hangi bilgiler var elinizde?..
Neye göre bizi "stant açtırma-
mak"la suçluyorsunuz? Nereden
biliyorsunuz, stant açtırıp açtır-
madığımızı?

Bizden kimi dinlediniz, bizden
kiminle konuştunuz... 

Konuşmadınız... Tek bir kelime
bile konuşmadınız Halk Cephe-
si'nden hiç kimse ile..

Bu yaptığınız ne anlama geliyor,
sıradan bir demokrat gibi bile dav-
ranmıyorsunuz. Adaletsizsiniz.

Burjuvazinin mahkemelerinde bile
söz hakkı vardır. Siz onu bile yok edi-
yorsunuz? Bu telaşınız niye? Biz
yok olursak meydan size kalacak
diye mi?

Olmaz ya, hadi diyelimki bizi
yok ettiniz... Bu halk sizin yüzünüze
bile bakmaz, emin olun... Düşmanla
uzlaşmaya güzellemeler yapanlar
halkı örgütleyemezler. Ne anlatacak-
lar, ne söyleyecekler de örgütleye-
cekler?

Zaten bu yüzden, yani örgütleye-
meyeceklerini bildikleri için, örgütlü
mahallelere göz dikmiş durumdalar.
Hazır örgütlü bir halk var diyerek, ha-
zıra konmak istiyorlar. Daha çok ha-
yal kurarsınız...

Milliyetçilik böler... Kendinden ol-

mayanı yok sayar. Milliyetçiler Al-
evisi Sünnisi, Türkü Kürdüyle bu
halkı birleştiremezler. "Türkiye So-
lunu" yanlarına alma çabası da nafi-
ledir.

- Demirtaş, Cephelilere saldıran
kitlenin kendileriyle alakasının ol-
madığını, devletin provakasyon ya-
ratmaya çalıştığını, iki taraf çekil-
diğinde ortada provakasyon ya-
ratmak isteyenlerin kalacağını söy-
ledi.

Bunun üzerine, "Eğer bu kitle bize
ait değil derseniz ve ortada prova-
kasyoncular kalır diye bir ifade de
bulunursanız, bu çok tehlikeli bir du-
rum alır. O zaman biz de bu ortada
kalanlara karşı farklı bir tavır ser-
gileriz. Sonra bize bunlar bizim ar-
kadaşlarımızdı demeyin." dedik. 

"Nasıl olur da sadece faşistlerde
duyduğumuz tekbirleri HDK'lılar
kullanır aklımız almıyor." deyince, kit-
lelerinin çok büyük olduğunu,
HDK'nın büyük bir bileşen olduğunu,
bu tür şeylerin olabileceğini söyledi-
ler. Biz de bu durumu normal gör-
mediğimizi, bir an önce daha fazla kan
akıtmadan bu sorunu çözmelerini is-
tedik.

Eğer, merkezi bir kararları olma-
dığını söylüyorlarsa o zaman açıkla-
ma yapmalılardır. Böyle bir kararımız
yoktur, bunları yapanlar bizden de-
ğildir demelilerdir. 

Yok sahip çıkıyorlarsa o zaman sa-
hip çıktıklarını açıklamalılardır.

- Ölüm Orucu gazilerimizi yak-
maya çalıştığınızda da, Diyarbakır'da
kurumumuzu kapatmamız için kafa-
mıza silah dayadığınızda da, yolu-
muzun üzerine pusu kurup bizi Kürt
halkına linç ettirmek istediğinizde de,
kurumlarımızı molotoflayıp insan-
larımıza kurşun yağdırdığınızda da
aynı yalanları söylemiştiniz. Önce 'bi-
zimle ilgisi yok, böyle bir kararımız
yok', sonra 'kitlenin tepkisini zap-
tedemeyiz', sonra 'ama siz de eleş-
tiriyorsunuz-çalışma yaptırmıyor-
sunuz' nakaratları da provokasyonları
da sürdürüyorsunuz, kışkırtıcılık ya-
pıyorsunuz. 

Bu yoldan vazgeçin.
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- Saldırıları durdurun diyoruz,
'siz de stant kurdurun' cevabı alı-
yoruz. Bu siyaset tarzını kimden öğ-
rendiniz, vermeniz gereken cevap
bu mudur? Hem yaşananlardan hoş-
nut değiliz diyeceksiniz hem de stant
kurdurmazsanız saldırılar devam eder
diyeceksiniz. Biz emperyalizme ve fa-
şizme karşı mücadelemizde tek adım
gerilememiş, dostunu düşmanını ka-
rıştırmamış, eli devrimci kanına bu-
laşmamış tertemiz bir tarihe sahibiz.
Saldırdınız diye doğru bildiğimizden
şaşacak, değerlerimizi unutacak, ma-

hallemizde işleyen hukukumuzu yok
sayacak değiliz. Aksine siz saldırıla-
rı durdurmakla yükümlüsünüz ve
halklarımıza hesap vermesi gereken
durumundasınız.

- Emperyalizm ve işbirlikçi oli-
garşiyle barışabilmek için, devrim-
cilere saldırarak rüştünüzü mü ispat
ediyorsunuz? Sizin saldırdıklarınıza
biz de saldırıyoruz, aynı saftayız mı
demek istiyorsunuz? Yalanı ve de-
magojiyi bırakın, dürüst olun, ger-
çekleri açıklayın, saldırıları derhal dur-

durun ve hesap verin!

Sonuç olarak;
HDP’liler açıklamalıdır: Emper-

yalizme tek bir taş dahi atmazken, ne-
den Cephelilere saldırıyorsunuz?

Neden, masa açmaya elinizde so-
palarla, demir çubuklarla  geldiniz?
Hangi masalarda tezgahlandı bu sal-
dırı?

Derhal saldırılara son verip, öze-
leştiri vermelisiniz. 

Halk Cephesi

İstanbul’un Çayan Mahallesi'nde 19
Temmuz'da Halk Cepheliler Nurtepe
Haklar Derneği binasında saat 21.30’da
halk toplantısı yaparak Çayan Mahal-
lesi’nin kuruluş tarihini anlattılar. Ya-
pılan konuşmalarda “Çayan Mahalle-
si bedeller ödenerek kuruldu, her so-
kağında kanımız var, emek hırsızlığı
yapmak isteyenlerin saldırısı ile kar-
şılaşıyoruz” denilerek, Çayan’da daha
çok örgütlenme çağrısı yapıldı.

İkitelli Gençlik Komitesi 27 Ağustos'ta İkitelli'de 3 adet
yazılama ve Birol Karasu'yu uğruna şehit düştüğü İkitelli
sokaklarında yaşatmak için Birol Karasu Köşesi yaptı-
lar. "Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür", "Dünyayı Bir Kez
de Türkiye'den Sarsacağız", "Uyuşturucuya Yozlaşmaya
Karşı Ayağa Kalk İkitelli", "THKP-C'den Devrimci
Sol'a, Devrimci Sol'dan DHKP-C'ye Bu Destan Bu Ta-
rih Bizim" sloganları ve Hasan Ferit Gedik'in ile Birol Ka-
rasu'nun şablonları duvarlara nakşedildi.
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Dersim Yeni Mahalle’de 28 Tem-
muz’da Halk Cephesi’nin hazırladığı
“Umudun Çocuğu Berkin Elvan” bel-
geseli izlendi. Gösterime 20 kişi katıl-

dı.
Film sonrası Berkin ve Hasan Ferit

üzerine sohbetler yapıldı. Berkin'in yaşındaki
çocuklar Berkin’in bir çocuk olmadığını ve

Umudun Çocukları’nın erken büyüdüğünü gör-
düler.

Bize Umut Veriyorsun
Umudun Çocuğu

Berkin Elvan

Çayan'da Emek
Hırsızlarına Yer Yok!

Onları Herkese Anlatacağız...



Biz bu yolu biliyoruz. BU
DÜZENE DÖNÜŞ YOLU-
DUR.

Kürt milliyetçi hareket dü-
zene dönüş yolundadır.

Düzene dönüş yolunda
uğradıkları İLK DURAĞI
BİLİYORUZ. Bu durak her
zaman devrimcilere saldırmak
olmuştur.

Kendisini oligarşiye ispat
etmeden dönüş yolunu aça-
mazlar çünkü...

Cumhurbaşkanlığı seçimi baha-
nedir. Devrimcilerin yarattığı değerler
üzerinde tepinmek istiyorlar… Oli-
garşinin adına saldırıyorlar… 

Bu mahalleler devrimcilerin ka-
nıyla kuruldu. Düzene cumhurbaşkanı
seçeceksiniz diye fırsat kollayıp dev-
rimcilere saldırıyorlar. Faşizmle gir-
dikleri cumhurbaşkanlığı yarışında
değerlerimizi ayaklar altına almak
istiyorlar. Çayan’da yaratılan değerler
Türkiye devriminin değerleridir. Oli-
garşiyle dişe diş verilen savaşta ya-
ratılmıştır bu değerler. 

Kürt milliyetçilerinin yalanlarını,
her saldırı için yarattıkları BAHA-
NELERİ BİLİYORUZ.

Bahaneleri Halk Cephesi’nin sal-
dırısı, kendi faaliyetlerini engellemesi
yada Abdullah Öcalan’a hakaret et-
mesi...vb olabilir. 

Kürt milliyetçileri için saldırı ba-
hanesi yaratmak kolay; yalan söyle-
mek sıradandır.

Emperyalizme yaranma, oligar-
şiyle uzlaşma kararlılığını başka
hiçbir işte göstermeyenlerin önce
devrimcileri yok etmek istemeleri
tarihsel zorunluluklarıdır.

Uzlaşma yolundaki saflaşmada
Kürt milliyetçileri kendi rollerine
bahane; suçlarına kılıf aramaya devam
ediyorlar. 

HİÇ BİR BAHANE-YALANIN
GÜCÜ DEVRİMCİ KANI DÖK-
MEYİ MEŞRULAŞTIRMAYA YET-
MEZ.

KÜRT MİLLİYETÇİLERİ,
HALK CEPHESİ’NİN HDP
STANDINA SALDIRDIĞINI SÖY-
LÜYORLAR. YALANDIR.

HALK CEPHESİ TARAFIN-
DAN, ÇAYAN’DAKİ ÇALIŞMA-
LARININ ENGELLENDİĞİNİ
SÖYLÜYORLAR. YALANDIR.

HALK CEPHELİLER, HDP’li-
lerin masalarına konuşmaya gider
gitmez demir sopalarla saldırıya uğ-
ramışlardır. 

HDP’liler saldırı hazırlığı yaparak
Çayan’a gitmişlerdir. Saldırı planlıdır. 

Halk Cephesi olayın başından iti-
baren HDP’lilerle konuşmaya, sorunu
çözmeye çalışmıştır. 

HDP’liler masayı Çayan Mahal-
lesi’ne açmakta ısrar ederek önce
saldırılarına zemin yaratmışlar; sonra
da kendileriyle konuşmaya giden

Halk Cepheliler’e daha ilk
anlardan itibaren saldırmış-
lardır. 

HDP’liler, demagojilerle,
yalanlarla saldırılarına ge-
rekçe yaratamazlar. 

Devrimci kanı dökmenin,
emperyalizme ve oligarşiye
karşı savaşanlara saldırmanın
hiçbir gerekçesi olamaz. Kal-
dı ki HDP’lilerin çalışmala-
rına saldırmak gibi bir durum
da yoktur. 

Halk Cephesi’nin tarihi
ve devrimci ilkelere olan bağlılığı
ortadadır.

Çayan örgütlü bir mahalledir. İlk
kazmanın vurulduğu süreçten günü-
müze kadar devrimci hareketin ku-
rallarının geçerli olduğu bir işleyişi
vardır.

HİÇ KİMSE BU TARİHİ YOK
SAYAMAZ. Ucuz demagojileri ken-
disine saldırı bahanesi yapamaz. 

Dost-düşman herkes bilir ki AR-
MUTLU VE ÇAYAN demek dev-
rimci hareket demektir. 

Örgütlülük demektir. 

Hiç kimse, hiçbir demagojiyle
ARMUTLU VE ÇAYAN’I sıradan-
laştıramaz, herhangi bir mahalle gibi
tavır almamızı bekleyemez. 

İstanbul’da 39 ilçe 876 mahale
varken, buralardaki halkımız örgüt-
süzken HDP’liler neden çalışma yap-
mak için Çayan’ı tercih ederler?..

Neden kendileriyle konuşmaya
gelen Halk Cepheliler’e ilk andan
itibaren saldırmışlardır.

Hedefledikleri sadece masa aç-
maksa yanlarında demir sopalar ne
arıyor...

Devrimciler Değerlerini Koruyor, Bugün Bu Değerleri
Korumayan Sol, Yarın Kendi Değerlerine Saldırıldığında

Kendilerini de Koruyamayacaklardır! 
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DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR!

Kürt Milliyetçileri Yalan ve Demagojiyle Saldırıyor
Kürt Milliyetçi Hareketinin Yaptığı Fırsat Kollamaktır! 



Dahası neden günlerdir Çayan’a,
Okmeydanı’na, Gazi Mahallesi’ne
saldırıyor, devrimci kanı döküyor...

Neden silahlarla saldırıyor, hedef
gözeterek ateş ediyor....

Soruların cevaplarını HDP’lilerin
düzenden yana olan tercihlerinde;
milliyetçiliğin yarattığı sonu gelmez
mülkiyetçilik bataklığında aramak
gerekiyor. 

Bunları görmek için Kürt milli-
yetçi hareketin tarihine gözatmak
dahi yeterlidir. 

Kürt milliyetçi hareket yıllardır
Kürdistan’ı kendi tekelinde görür.
Devrimci örgütlerin çalışmalarını en-
gellemiş, devrimci kanı dökmüşler-
dir.

Öldürdükleri dört TDKP gerilla-
sının hesabını asla vermemişlerdir.

2006 yılında Diyarbakır Dicle
Üniversitesi’nde BAGEH’liler, imza
toplayan Dev-Genç’lilere saldırmışlar,

imza kağıtlarını yırtmışlar, son olarak
da bir Dev-Genç’liye sopalarla sal-
dırarak yaralamışlardır. 

O dönem de "önderliğimize kü-
für ettiniz" yalanını söyleyerek sal-
dırılarını meşrulaştırmaya çalışan
Kürt milliyetçileri saldırıları sırasında
zaman zaman da "burada size ça-
lışma yaptırmayacağız, defolun gi-
din" diyerek gerçek niyetlerini ortaya
koyuyarlardı. 

Kürdistan’da çalışma yapmaya
kalkıp da Kürt milliyetçi hareketin
saldırmadığı örgüt yoktur.

Öyle ki Kürt milliyetçilerinin bir
dediğini iki etmeyen ESP’lilerin bile
geçmişte Kürdistan’daki kimi mi-
tinglerde pankart açmaları nedeniyle
dayak yedikleri de olmuştur.

Mülkiyetçilik, benmerkezcilik ne-
deniyle her tür devrimci değeri çiğne-
yen; devrimcilere saldırmaktan çekin-
meyen Kürt milliyetçileri dönüp kendi

tarihlerine bakmalıdır. Orada döktükleri
devrimci kanlarını görecekler. Bu kadar
kan, saldırı ve devrimci değerlerin tah-
ribatı onların eseridir.

Bu eserin sahipleri Çayan konu-
sunda demagoji yapamazlar.  

Bu tarihe biraz olsun bakanlar
Halk Cephesi’nin gelenekleri konu-
sunda ucuz laf edemezler. 

Mahallelerimizi, mevzilerimizi
on yıllardır oligarşinin her türlü sal-
dırısına karşı koruyoruz. 

Barikatlarımızın ardında korudu-
ğumuz sadece duvarlar değildir. Di-
reniş geleneğimiz, devrimci değer-
lerimizdir..

Saldıran kim olursa olsun biz
devrimci değerlerimizi ve emeğimizi
o barikatlarda korumaya devam ede-
ceğiz. 

Bize saldıranlar kendi siyasi ölüm-
lerini hızlandırmaktan başka bir sonuç
alamazlar. 

Gazi Mahallesi’nde, kendilerine
BDP’li süsü veren çeteler Cepheli-
ler’e saldırdılar. 30 Temmuz günü
Gazi Mahallesi’ne Cemevi’nin davet
ettiği Selahattin Demirtaş’ın gele-
ceğini öğrenen Cepheliler, Gazi Ce-
mevi’yle görüşüp “Bugün buraya
Selahattin Demirtaş gelirse, burada
halka ve devrimcilere saldırırlar,
büyük bir provokasyon çıkar. Se-
lahattin Demirtaş bugün değil başka
bir zaman gelsin. Gelirse çıkacak provokasyondan
siz sorumlu olursunuz” dediler. Bunun üzerine Gazi
Cemevi de Selahattin Demirtaş’ı Gazi’ye çağırmaktan
vazgeçti. Köşe durağında toplanmış olan ve kendilerine
BDP’li süsü veren kitle Muharrem Tepesi’ndeki çay
bahçesini silahlarla basarak çay bahçesini yaktılar.

Gazi BDP yetkilisiyle görüşen Cepheliler, BDP’li-
lerden “bizimle bu kitlenin alakası yoktur, biz bunları
kontrol edemiyoruz” cevabını aldılar. Bunun üzerine
Gazi Cephe bu kitleyi çeteci ilan etti. Bu kitlenin içe-
risinde bütün Gazi Mahallesi’nin tanıdığı çeteci-
torbacı Kürdo’nun ailesi ve Cepheliler’in diğer ceza-
landırdığı çeteciler ve aileleri vardı. Bu kitle Cephe-
liler’in üzerine ateş açması üzerine Cepheliler de
anında karşılık verdiler. Çetecilerin açtığı ateş sonu-
cunda halkın işyerlerine tabelalarına zarar verdiler.

Cepheliler Bağcılar Ye-
nimahalle Yürüyüş Yo-
lu'nda  20 Temmuz'da uyuş-
turucu için devriye atarken
1. Sokak’ta gördükleri polis
aracını sloganlarla mahal-
leden kovdu. Mahalle et-
rafında dolaşmaya başlayan
akrep de Cepheliler tara-
fından taşlarla şişelerle ma-
halleden uzaklaştırıldı. Ma-

hallenin çocukları topladıkları taş ve şişeleri Cepheliler’e
vererek destekte bulundu. Cepheliler mahalleden ayrıldıktan
bir saat sonra 1 TOMA, 2 akrep mahalleye gelerek,
araçlardan mahalle halkına 'çocuklarınızı içeri alın, çocuklar
içeri girin' diye anons yapsa da ne mahalle halkı ne de ço-
cuklar kulak asmadılar, oyunlarını oynamaya devam ettiler.
Mahalleliler ise evlerinin önünde oturmaya devam ettiler. 

Armutlu Halk Cephesi, mahallede 23 Temmuz'da
yaşanan polis taciziyle ilgili yaptığı açıklamada: “Mahallede
cadde üzerinde 34 MFK 48 plakalı beyaz doblo araçla do-
laşan Berkin'in Ferit'in ve daha nice gencin canına kıyan
AKP'nin katil polisi kadın arkadaşlarımıza laf atıp, küfür
etmiş ve araçtan inerek copunu göstererek tehditler yağ-
dırmıştır. Katil, ahlaksız polise bu yaptığının bedelini öde-
teceğiz. İnsanlıktan, onurdan ve namustan gram payını al-
mamış polisten bunun hesabını soracağız” denildi.
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Mezar Edeceğiz!

Katil Polis
Mahallelerimizden Defol!
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Kürt mil li yet çi ha re ke ti, dev rim -
ci le re, ile ri ci le re yö ne lik son 5 yıl -
da ki sal dı rı la rın da ne re dey se hep ay -
nı yön te mi iz le miş, ay nı ge rek çe le re
baş vur muş, ay nı teh dit le ri sa vur muş,
ay nı da yat ma da bu lun muş ve son ra -
sın da ay nı bi çim de ge çiş tir me ye ça -
lış mış tır. 

Ka la ba lık grup lar ha lin de, mas -
ke li, si lah lı, de mir çu buk lu, mo lo -
tof lu sal dı rı lar ger çek leş tir di ler. Eğer
bu sal dı rı lar da bu gü ne ka dar dev -
rim ci ler den şe hit dü şen ol ma dıy sa
bu ta ma men bir te sa düf so nu cu dur.
Dev rim ci le rin bu lun du ğu der ne ğe
ben zin dö ken, tü pü açık bı ra kan an -
la yış açık ki kat let me ye gel miş tir.

Her türlü sal dı rı yı ya pan Kürt
mil li yet çi le ri, sal dı rı son ra sı hiç bir
açık la ma yap maz, kı na maz,  özür
di le mez! Ter si ne teh dit et mek ten çe -
kin mez. Ya ni “hem suç lu, hem güç -
lü dür!”

Sal dı rı lar so rul du ğun da, ce vap -
la rı ge nel lik le ay nı dır; “Bi zim bir il -
gi miz yok, ARAŞ TI RI YO RUZ!”

“ARAŞ TIR MAK” ade ta alay et -
mek tir. “ARAŞ TIR MAK” so ru nu
ge çiş tir mek, bil di ği ni oku mak tır. 

Çok zo run lu kal dık la rın da ise “so -
rum lu luk la rı nı” ka bul eder ler. Ka-
bul eder ler ama bil dik le ri ni oku ma-
ya da  de vam eder ler. Kök lü bir öze -
leş ti ri yap ma dık la rı, sol içi şid de tin
mu ha se be si ni yap ma dık la rı, yan lış -
lı ğı nı ka bul et me dik le ri için ay nı
yön tem le ri sür dü rür ler.

Son 5 yıl da ki sal dı rı la rı da bu nu
gös ter mek te dir. 5 yıl dır, ara lık lar la
dev rim ci le re, ile ri ci le re kar şı sal dı -
rı la rı nı sür dür mek te dir ler. 

Kuş ku suz Kürt mil li yet çi ha re -
ke tin sol içi şid de te baş vur ma sı, sa -
de ce son 5 yıl ile sı nır lı de ğil dir. Bu
çiz gi, ku rul du ğu ilk yıl lar dan baş la -
ya rak, sol içi şid de te baş vur muş tur.
On la rın kur şun la rı ile on lar ca dev -
rim ci, ile ri ci, yurt se ver öl dü rül müş,
bu “sol içi şid det” pra ti ği mü ca de le -
ye bü yük za rar lar ver miş tir. 

Sol içi şid de te baş vur ma ya o gün -
den bu ya na de vam edi yor lar. 

Çün kü za man za man yap tık la rı
öze leş ti ri le re, özür di le me le re rağ-
men, sol içi şid de ti ger çek te mah-
kum et me mek te dir ler. 

Sol içi şid de ti or ta ya çı ka ran po -
li ti ka la rı nın mu ha se be si ni yap ma -
mak ta dır lar. 

Ade ta ken di le riy le öz deş le şen fay -
da cı lık, ben mer kez ci lik, mül ki yet -
çi lik le he sap laş ma mak ta dır lar.  

Bun lar ol ma dı ğı için, 5 yıl dır bu
ben zer sü reç ler ya şan mak ta dır. Aşa -
ğı da, Kürt mil li yet çi ha re ke tin so la
sal dı rı la rı nın “ge li şi mi ni”; “ge rek çe -
le ri ni”, “özür le ri ni” özet le dik. Bu
tab lo ya ba kıl dı ğın da, gö rü le cek tir ki,
so run, sı ra dan özür ler le ge çiş ti ri le -
me ye cek, “iş te ko mis yo na ha va le et -
tik” di ye ra fa kal dı rı la ma ya cak şe -
kil de “kro nik leş ti ril miş”tir. El bet te,
özür yi ne ge rek li dir ve zo run lu dur,
el bet te ko mis yon lar yi ne ta ri hi ro lü-
nü oy na ya cak tır; ama sol içi şid de te
kar şı ide olo jik mü ca de le ve teş hir
de sü re cek tir. Sür mek zo run da dır.
Çün kü sol içi şid de te kar şı, -şiddete
başvurmayacağımıza göre-, dev rim -
ci le rin en et ki li ve tek yo lu bu dur. 

Kürt mil li yet çi ha re ke ti, mü ca -
de le ye za rar ve ren, hal kın dev rim ci -
le re, ile ri ci le re, yurt se ver le re kar şı
gü ve ni ni sar san bu ta vır la rı nı bir ya -

na bı rak ma lı, özür di le ye rek, kök lü
bir öze leş ti ri yap ma lı dır lar...

Sal dı rı lar Ger çek ler!
- - 21 Temmuz 2004:
Esenler Temel Haklara
Saldırı

Esenler Temel Haklar Derneği,
kendilerine DEHAP’lıyız diyen 15-
20 kişilik bir grup tarafından basıldı.
İki kişi ağır şekilde dövüldü.

GEREKÇE: Gerekçe yok, ya-
lanlar çoktu.

AMAÇ: Sindirmek.
DEHAP’lılar önce; “İLGİMİZ

YOK” dediler, ancak daha sonra sal-
dırıyı kendilerinin yaptığını kabul
edip üstlenip ÖZÜR dilediler.

Dernekte bir toplantı yapıldı ve
DEHAP’lılar özürlerini BİZZAT kit-
leye açıkladılar.

HÖC bu özrü yeterli gördü, sorunu
yerel boyutlarda bir sorun olarak
kabul etti. Fakat bu tür duyarlılıkların
DEHAP’ın mantığını değiştirmediği
görülecekti.

- - 25 Aralık 2004: Lavrion
Saldırısı...

Yunanistan’da Lavrion Mülteci
Kampı’nda Kongre-Gel'li 25 kişi,
biri kadın, biri ölüm orucu gazisi
dört Cephe taraftarına saldırdı.

GEREKÇE: Kürt olduğunuzu
söyleyemezsiniz, Kürdistan adını kul-
lanamazsınız, dergilerinizde Kürtlere
ve önderliğimize küfür ve hakaret
ediyorsunuz...

AMAÇ: Kendilerine biat ettirmek,
sindirmektir.

Yunanistan’da yayınlanan O Ago-
nas (Mücadele) dergisi, saldırının ar-
dından Kongra-Gel’in tavrını şöyle
özetlemiştir:

“Ne Türkiyeli devrimci hareket-
lerle olan ilişkilerinde ne de diğer
ülkelerden gelen mültecilerle olan
ilişkilerinde adalet yoktur. Onlara
göre kampta, hatta Yunanistan'da

El bet te, özür yi ne
ge rek li dir ve zo run lu dur,
el bet te ko mis yon lar yi ne

ta ri hi ro lü nü
oy na ya cak tır; ama sol içi
şid de te kar şı ide olo jik
mü ca de le ve teş hir de

sü re cek tir. Sür mek
zo run da dır. Çün kü sol içi
şid de te kar şı, – şid de te
baş vur ma ya cağımıza

göre–, dev rim ci le rin en
et ki li ve tek yo lu bu dur. 

Kürt milliyetçi hareketin sola saldırılarının son 5 yılı 

Düzene Dönen Devrimcilere Saldırır
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kendinden başka sol yoktur, devrimci
yoktur. Politika yapmak da onların
hakkıdır... İlke, kural, ahlak yoktur
bu tarzda. Tam tersine despotluk var-
dır. Kongra-Gel'in Yunanistan pratiği
budur.”

28 Aralık’ta DHKC, MKP, MLKP,
TKP/ML Yunanistan Temsilcilikleri,
ortak bir açıklamayla KONGRA-
GEL'in özeleştiri vermesini istedi-
ler.

Yunan solu da KONGRA-GEL'e
“Bundan böyle Cepheli arkadaşlara
yapılan saldırıyı kendimize yapılmış
bir saldırı olarak algılayacağız” uya-
rısında bulundu.

Buna rağmen Kürt milliyetçileri,
Cepheliler’e yönelik tehdit ve taciz-
lere, yalanlarına devam etti; “sizi
buradan sileceğiz...” diyorlardı. Ni-
tekim bu tehditlerden aylar sonra ye-
niden saldıracaklardı...

- - 8 Ocak 2005: Gazi,
Nurtepe ve Alibeyköy
Saldırısı

Üç ayrı semtte, aynı saatte, aynı
sloganlarla sopalarla, silahlarla
HÖC'lülere karşı saldırıya geçildi.
Gazi caddelerinde “Yurtsever gençlik
ayaklandı... PKK burada Cephe ne-
rede... Cephe şaşırma sabrımızı ta-
şırma...” sloganlarıyla önce bir pasaja
girmiş, orada dükkanların camlarını
indirmiş, sonra da Gazi Temel Haklar
Derneği'ne doğru yürüyüşe geçmiş-
lerdir.”

Nurtepe ve Alibeyköy’de de aynı
saatte, aynı sloganlarla saldırdılar.
Ama saldırılarında halkın barikatına
çarptılar. Püskürtüldüler..

GEREKÇE: “HÖC’ün saldırıla-
rı” dediler.

SORDUK: DEHAP... Desin ki,
“HÖC’lüler, şu tarihte, şu yerde,

bizim mücadelemize şöyle
zarar vermiş, bizi şöyle
engellemişlerdir... ondan
dolayı saldırılmıştır...” Dİ-
YEMEDİLER.

AMAÇ: Tek somut
gerçek, devrimcilerin Kürt
milliyetçi hareketinin çiz-
gisine tabi olmamasıdır.
Devrimcilerin, devrim ve
sosyalizmi temel alan eleş-

tirileri onları rahatsız etmekte, dev-
rimci hareketi kendi politikalarının
önünde ideolojik bir engel olarak
görmektedirler.

DEHAP il yönetimi, saldırının
ertesi günü Gazi’de esnafları dolaşıp
“saldıranların bizimle ilgileri yok,
araştırıyoruz, cezalandıracağız” dedi.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
13 Ocak’ta “Saldırıdan DEHAP
Sorumludur” başlıklı bir açıklama
yaptı. 65 No’lu açıklamada şöyle de-
niliyordu: “Üç ayrı semtte, aynı sa-
atte, aynı sloganlarla HÖC'lülere
karşı saldırıya geçilmiştir. “Karanlık
eller”, “meçhul kişiler” edebiyatı
yapmayacak ve yaptırmayacağız.
“Körebe” oynamayacağız, oynan-
masına da izin vermeyeceğiz. Saldı-
ranlar DEHAP örgütlülüğü içinde-
kilerdir. ... Saldırılardan DEHAP'ı
sorumlu tutuyoruz.”

Saldırı sonrası devrimciler, DE-
HAP’tan bir açıklama, bir özür bek-
lerken, DEHAP’lıların tehditlerine
devam etmesi üzerine, Gazi halkı,
16 Ocak 2005 günü provokasyona
karşı bir yürüyüş yaptı.

Yürüyüşten önceki akşam, bir
grup ESP’li, DEHAP’lıların, “basın
açıklamasında çok kan dökülebilir,
onlara(?) engel olamayız” dediklerini
aktararak, yürüyüşün yapılmamasını
istediler. Yürüyüş yapıldı.

Kürt milliyetçi harekette aymaz-
lığın devam etmesi üzerine, DEHAP
il binası önünde bir açıklama daha
yapıldı.

DEHAP’lılar, bir yandan “Bu
konu bu şekilde görüşülmez. Burada
basın açıklaması yapmanıza gerek
yoktu...” diyerek güya “yol yordam”
gösterirken, bir yandan da “Açıkla-
manızı başka tarafta yapın, içerideki
insanları tutamıyoruz. İçeride 100

kişi var...” sözleriyle aba altından
sopa gösterip tehdit ediyorlardı. Tablo
DEHAP adına da sol adına da üzü-
cüydü.

Nitekim, Kürt milliyetçi hareket,
bırakalım sorunu tartışıp, özeleştiri
yapmayı, bildirilerle SALDIRIYI
ÜSTLENDİLER!

Önce DEHAP tarafından, üç gün
sonra da “Yurtsever Gençlik” im-
zasıyla iki açıklama yayınlandı; bi-
rinci açıklamada saldırı daha do-
laylı bir biçimde, ikinci açıklamada
ise, açıkça ve tehditkâr bir üslupla
üstlenildi.

Şöyle deniyordu Yurtsever Gençlik
imzalı açıklamada:

“9 Ocak Pazar günü Gazi Ma-
hallesi ve Nurtepe'de yapılan yürü-
yüşler HÖC'lülerin saldırılarına dö-
nük uyarı eylemleridir. Tüm sağ-
duyumuza rağmen süren saldırılara
dönük son uyarıdır.”

Oysa, bir hafta boyunca DEHAP
“saldırının merkezi olmadığını, “yurt-
sever kitlenin kendiliğinden tepkisi
olduğunu” anlatıyordu. Üç ayrı yerde,
aynı anda, aynı sloganlarla saldı-
rılıyor ve DEHAP, herkesi aptal
yerine koyarcasına, bunun merkezi
olmadığına inanılmasını istiyordu.

DEHAP da, yayınladığı 17 Ocak
tarihli açıklamada saldırıları mahkum
ettiğine dair tek bir kelime bile kul-
lanmayıp, tersine saldırıyı gerekçe-
lendiriyordu.

Yapılan toplantılarda, 40 örgütün
önünde, Gazi’deki saldırıyı, Cephe’ye
karşı atılan sloganları onaylamadığını
söyleyen DEHAP, “Basınınızdaki dil
bizim mücadelemize yönelik bir sal-
dırıdır. Milliyetçi deniyor...” diyerek
de mantıklarını ortaya koyuyordu.

*
Sonuçta, yapılan bir çok görüşme,

tartışma sonrası, bir komisyon oluş-
turulması kararlaştırıldı. 26 Ocak
2005 tarihli açıklamayla duyurulan
kararda şöyle denildi:

“Solun kendi arasındaki sorunla-
rının çözümü kesinlikle şiddet olamaz.
DEHAP ve HÖC arasında yaşanan
olayları bir komisyon oluşturup tar-
tışacağımızı, iddiaları araştıracağımızı
ve bunları bu komisyon tarafından
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halkımıza açıklayacağımızı ilan edi-
yoruz. (...)

Bu komisyonun alacağı kararlara
DEHAP ve HÖC olarak uyacağımızı
taahhüt ediyoruz. Yaşanan bu tür
olumsuzluklardan egemen güçlerin
faydalanma çabalarına da izin ver-
meyeceğiz.”

Evet: “Solun kendi arasındaki
sorunlarının çözümü kesinlikle şiddet
olamaz” yazılı bir bildiriye imza atan
Kürt milliyetçi hareketi, bugün yine
“sol içi şiddet”le karşımızdadır.

- - Mayıs 2005, Ankara;
TKP’lilere Saldırı

Ankara’da, Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi, Cebeci Kampüsü, ODTÜ
ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü’nde Kürt milliyetçi hare-
ketin gençlik örgütü, Bağımsız Genç-
lik Hareketi (BAGEH), TKP’li öğ-
rencilere saldırdı.

GEREKÇE: TKP’lilerin “yurt-
sever” adını kullanması

AMAÇ: Solu sindirmek.
Aynı dönemdeki sol içi bir hukuk

ve platform oluşturulması doğrultu-
sundaki çabaların da etkisiyle, saldı-
rıdan kısa süre sonra BAGEH ve
TKP’li öğrenciler, çatışmayı durduran
ortak bir açıklama yaptılar. Ancak
Kürt milliyetçileri, verdikleri sözü
çabuk unutacak ve devrimcilere sal-
dırmaya devam edecekti.

- - Platform, Komisyon ve
OYALAMALAR

Cepheliler’in önerisi, yoğun ça-
baları ve bir çok siyasi hareketin de
onayı, katılımıyla 21 Ekim 2005’de
Devrimci ve Demokratik Yapılar
Arası Diyalog ve Çözüm Platfor-
mu’nun kurulduğu açıklandı.

Gazi-Nurtepe-Alibeyköy saldırı-
sını soruşturmak üzere platformun
onayıyla DHP, EHP, ESP ve Dev-
rimci Hareket'ten oluşan bir komis-
yon kuruldu.

DEHAP, komisyonun kuruluşuna
onay vermiş olmasına rağmen, ku-
rulduğu günden yaptığı son toplantıya
kadar sürekli çalışmaları sekteye uğ-
ratmaya, zamana yaymaya çalıştı.

Sürecin her aşamasında komis-

yonun HÖC'den ta-
lep ettiği tanıklar,
belgeler anında ko-
misyona sunulmuş,
ancak DEHAP tam
tersi bir tavırla sü-
rekli toplantıları er-
teletmeye, tanıkları
getirmemeye çalış-
mıştır. HÖC, DEHAP'ın işi yokuşa
sürmesi üzerine 14 Temmuz 2005'te
komisyona yazılı bir metin sundu.
Bu metindeki vurgular, bugünü an-
lamak açısından da önemlidir:

“1- DEHAP yapay gerekçeler
üretmektedir.

2- DEHAP, ‘Her Kürt benden so-
rulur’ anlayışından vazgeçmelidir.

3- DEHAP bu tür gerekçelerle
saldırıdaki sorumluluğunu gizlemek
istemektedir.

4- DEHAP il binası önündeki ba-
sın açıklamamızı ‘saldırı’ olarak ad-
landırmaktadır. Bunu tartışmayız bile.

5- Yurtsever Gençlik bildirisi en
az 9 Ocak saldırısı kadar önemlidir.
Bu bildiri merkezi bir şekilde kaleme
alınmış ve dağıtılmıştır.

6- Dergilerimizde ve bildirileri-
mizde kullandığımız ifadeler, tanım-
lamalar, tespitler ideolojik mücade-
lenin bir gereğidir. Biz 35 yıldır bun-
ları söylüyor, yazıyor, savunuyoruz.

7- DEHAP'ın sürecin başından
beri sergilediği tavır... Önce reddeden,
sonra mızrak çuvala sığmayınca sa-
hiplenmek zorunda kalan ve bu ne-
denle çeşitli gerekçelerle toplantılara
gelmeyen, belge sunmayan vb. tavrı
sorundaki sorumluluğunu unutturmaya
en azından sürece yayarak sorunun
vahametini azaltmaya çalışmıştır. Her
şeye rağmen, bugün gelinen aşama
önemlidir. DEHAP saldırının siyasi
sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu sal-
dırı mahkum edilmeli, DEHAP,
HÖC'den ve saldırıya maruz kalan
halktan özür dilemelidir.”

- - Ekim-Kasım 2005:
Diyarbakır’da Devrimci
Gençliğe Saldırı

Diyarbakır’da Dicle Gençlik Der-
neği üyesi devrimci öğrencilere yö-

nelik ilk tehdit ve saldırılar, 20-25
Ekim 2005’te başladı.

GEREKÇE: Dergilerinizde bizim
hakkımızda şöyle yazmışsınız...

AMAÇ: “Size burada siyaset yap-
tırmayacağız” sözünde somutlanmak-
taydı.

Bu gelişmeler BAGEH ve DE-
HAP yöneticilerine ve hem de Dev-
rimci ve Demokratik Yapılar Arası
Diyalog ve Çözüm Platformu’na
iletilmiş, sorunun çözümü için gere-
kenlerin yapılması istenmiş, ancak
bir çözüm gelişmemiştir.

Çözülmeyen sorun, 24 Kasım sal-
dırısını ortaya çıkarmıştır.

24 Kasım 2005’de, Dicle Gençlik
Derneği üyesi öğrenciler “Öğrenci
Haklarımızı İstiyoruz” kampanyasını
duyurmak amacıyla bir basın açık-
laması yapmak isterken, “size burada
çalışma yaptırmayacağız” diyen BA-
GEH’li bir grubun engeliyle karşı-
laştılar.

Daha sonra okul çıkışında 30
kadar BAGEH’li sopalarla, demirlerle
pusu kurup Dicle Gençlik Derneği
üyelerine saldırdı. Saldırıda bir çok
öğrenci yaralandı.

Saldırı BAGEH tarafından “dev-
rimci şiddet uyguluyoruz” denilerek
sahiplenildi.

Gençlik Dernekleri Federasyonu,
darp edilen, kafası gözü yarılan öğ-
rencilerin fotoğraflarını içeren bir
mektubu DTP Genel Merkezi’ne gön-
derdi.

Saldırıdan iki gün sonra BAGEH’li-
ler Gençlik Derneği üyesi öğrencilerin
çalışmalarını zorla engellemeye devam
etmesi üzerine, Dicle Gençlik Derne-
ği’nden öğrenciler BAGEH ile gö-
rüşmeye gittiler. BAGEH’liler şöyle
dediler: “Diyarbakır’da Gençlik Der-
neği’nden kimseye çalışma yaptır-
mayacağız. Eğer çalışma yapmaya
devam ederseniz Gençlik Dernekli
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Çocuklara Hırsızlık
Yaptırmak Şerefsizliktir!

İstanbul Gazi Mahallesi’nde 28
Temmuz’da 13-14 yaşlarında bir ço-
cuk gasp yaptıktan sonra mahalle
halkı tarafından yakalanıp Halk Cep-
heliler'e teslim edildi. Halk Cepheliler
çocukla konuştuktan sonra sorunun
aslını öğrendi. Gazi Mahallesi’ne ya-
kın olan Esentepe Mahallesi’nde Fuat
isimli bir şerefsiz tarafından, çocuklara
zorla gasp, hırsızlık vb. şeyler yaptı-
rıldığı anlaşıldı. Çocuktan Fuat isimli
şerefsizin bilgileri alındıktan sonra
çocuk ailesine götürülüp teslim edildi.
Çocuğun ailesi devrimcilerin böyle
sorunlarla ilgilendiklerini öğrenince
çok sevindi.

Mahallemizde Serseriliğe İzin Vermeyeceğiz
Gazi Mahallesi’nde 27 Temmuz gecesi Gazi Kent Ormanı’nda maskeli

bir grup tarafından evli bir çift uyuşturucu arama bahanesiyle gasp
edilmiş ve itiraz eden çifte ateş açtıktan sonra serseriler olay yerinden
kaçmışlardır. Gazi Halk Cephesi’nin yaptığı açıklamada: "Bu çeteci
serseriler kendilerine devrimci süsü veren gaspçı ahlaksızlardır.

Er ya da geç bu serserileri bulacağız. Halkımız; biliyorsunuz ki
devrimciler böyle adice şeyler yapmazlar. Böyle durumlara karşı uyanık
olalım. Halk Cephesi’ne bu tür gelişmeler hakkında bilgi verelim” denil-
di.

“Uyuşturucuya, Fuhuşa,
Kumara İzin Vermeyeceğiz”

Kuruçeşme Mahallesi’nde, Kuruçeşme Kültür Derneği uyuşturucuya
karşı başlattıkları kampanyanın duyurusunu 26 Temmuz'da “Uyuşturucuya,
Fuhuşa, Kumara İzin Vermeyeceğiz” pankartlarıyla yaptılar. Pankartlar
asıldığı sürede mahalle halkından olumlu tepkiler alındı. Mahallenin 3
ayrı yerine 3 adet pankart asıldı.

herkesi öldürürüz.”
Gençlik Federasyonu üyesi öğ-

renciler, 5 Aralık’ta yine oradaydılar
ve Dicle Üniversitesi’nde, BAGEH’in
saldırgan tutumunu kınayan bir açık-
lama yaptılar. Eylem sırasında “Sol
İçi Sorunların Çözümü Şiddet Olamaz
/ Dicle Üniversitesi Öğrencileri”
yazılı pankart açıldı.

6 Aralık 2005’te BAGEH üyeleri,
ellerinde demir çubuk, cop ve so-
palarla Dicle Gençlik Derneği üye-
lerinin yollarını keserek saldırdılar.

Görüşmeler yapılır, bakarız, araş-
tırırız denilirken, saldırıları sürdür-
menin bir örneği daha yaşanıyordu...
Ve daha da yaşanacaktı.

- - 2006 yılı başı: Dicle
Üniversitesi'nde
TKP'lilere Saldırı

YÖGEH’li öğrenciler, bir TKP’li
öğrenciye saldırdılar.

GEREKÇE VE AMAÇ: İstan-
bul'daki çeşitli okullarda "Yurtsever
Cephe" imzalı çalışmalara ve afişlere
“izin vermeyeceğini” açıklayan Kürt
milliyetçiliği, siyaset yasakçılığını
“sol içi şiddetle sürdürüyordu.

- - 1 Ocak 2006:
Lavrion’da Tekrar Saldırı

Lavrion Mülteci Kampı’nda
PKK’liler, Cephe taraftarlarına sal-

dırdı.
GEREKÇE: “Derginizde Kürt-

lere ve önderimize hakaret ediyor-
sunuz.. Kitlemiz tahrik oldu...”

AMAÇ: Kamptan devrimcileri
atmak ve sindirmek.

PKK’liler, kamptaki DHKC ko-
mününün tabelasını indirip, Cephe-
liler’i kamptan atmak için saldırdılar.
Odadaki Cepheliler, barikat kurarak
direndi.

Bunun üzerine PKK’liler, önce
duvarı delerek odaya su sıkıp içeri-
dekileri boğmaya çalıştılar, sonra,
odaya peşpeşe 5 adet molotof attılar.
Atılan molotoflardan iki Cepheli tu-
tuşmuş, ancak hemen söndürülmüş-
tür.

Saldırı sonrası, Yunanistan’da Yu-
nan Solu ve Türkiye Solu’ndan PKK,
DHKC, MKP, TDP ve MLKP’nin
katılımıyla geniş bir toplantı yapıl-
dı.

Yunan Solu adına yapılan konuş-
malarda PKK saldırısı eleştirildi ve
saldırıların sürmesi halinde, bunun
dayanışmayı kesmeyi de beraberinde
getireceği uyarıları yapıldı.

AYNI MAZERET: PKK tem-
silcisi, “saldırının kendi hiyerarşileri
dışında geliştiği”... kitlelerini tuta-
madıkları şeklindeki klasik geçiştir-
meye çalıştı; ama karşılarındaki kimse
aptal değildi... Kimse kabul etmedi
bu gerekçeyi.. Sonuçta, PKK sözcüsü,

“Bu olayı yargılıyoruz, doğru bul-
muyoruz. ... Zoru elbette ki kabul
etmiyoruz. Ve bundan sonra da ol-
mamalı” şeklinde sorumluluğu üst-
lenen bir açıklama yaptı.

Toplantıda üzerinde hemfikir olu-
nan ve ortak metine dönüştürülmesi
benimsenen noktalardan biri de şuy-
du:

“Sol içi şiddeti ve Lavrion’daki
saldırıyı kınıyor ve mahkum ediyoruz.
PKK kendi taraftarlarının yaptığı sal-
dırıyı kınıyor, mahkum ediyor ve
olayın siyasi sorumluluğunu üstle-
niyor.”

Sorumluluğunu üstlenmişti güya.
Ama sorumsuzluğa devam edildi.

Bu arada eklemek gerekir ki, ora-
daki toplantılarda MLKP ve TDP
temsilcileri, saldırganlığı koruyan ve
meşrulaştıran bir tutum takındılar;
sol içi şiddette saldırganlığın ceza-
landırılmasına karşı çıkarken, bir de
“şiddete neden olan üslup da metne
geçmeli” şeklinde devrimci anlayışla
bağdaştırılamayacak ve aslında sal-
dırıyı meşrulaştıran bir dayatmada
bulundular. Bu çarpık ve yaranmacı
öneri kimse tarafından kabul görmedi.
MLKP temsilcisi yaranmaya karar-
lıydı, bu kez de “hareketlere dikkat
edilmeli” şeklinde akla ziyan bir ek
yapılmasını önerdi metne. Söylediği
her söz, sol içi şiddeti meşrulaştırmaya
çıkıyordu. Önerisi reddedildi.



Biz, Marksist-Leninistiz, bir halk
hareketiyiz. Dünyadaki ve ülkemiz-
deki kapitalist sömürü düzenini de-
ğiştirmek istiyoruz. 

Nasıl Bir Düzen
İstiyoruz? 

Özel mülkiyetin olmadığı, top-
lumsal zenginliklerin, üretim araç-
larının herkesin ortak malı olduğu,
herkesin eşit olduğu bir düzen
için mücadele ediyoruz. 

Bu düzenin adı komünizmdir.
Komünizm nihai amacımızdır. Sı-
nıfsız, sömürüsüz bir toplum, "her-
kesten yeteneği kadar, herkese
ihtiyacı kadar", eşitlik, kardeşlik,
özgürlük, savaşların yoksulluğun
olmadığı, bütün dünya halklarının
mutlu ve refah içinde yaşadığı bir
düzendir. Bu nedenle bizim soru-
numuz sadece kendi ülkemizin değil
bütün dünyanın sorunudur. 

Sosyalizm gelecekteki hedefi-
mizdir. Sosyalizmin ilkesi "Her-
kesten yeteneği kadar, herkese ça-
lıştığı kadar"dır... Komünizme ulaş-
mak için geçilmesi zorunlu bir aşama,
sınıflı ve sömürüye dayalı toplumun
kalıntılarının temizlendiği, herkese
ihtiyacı kadar verebilecek, üretimin
artırılmasını sağlayacak bir aşamadır. 

Ülkemiz emperyalizmin yeni sö-
mürgesi bir ülkedir. Burjuva demo-
kratik devrimi tamamlanmamış yani
ulusal sorun ve köylü sorunu (genelde
demokrasi sorunu) çözülmemiştir.
Bu nedenle devrimimiz sosyalist bir
devrim değil DEMOKRATİK
HALK DEVRİMİ olacaktır. 

Anti-emperyalist, anti-oligarşik

halk devrimi, yeni-
sömürgelerde, pro-
letaryanın iki dev-
rimi (demokratik
halk devrimi ve
sosyalist devrimi)
tek bir süreç için-
de kesintisiz bir

biçimde gerçekleştirmesidir. 

Proletarya devriminin sömürge
ve bağımlı ülkelerdeki biçimlenişi
olan anti-emperyalist anti-oligarşik
halk devrimi, Kürdistan açısından
da atılacak tek devrimci adımdır.

Proletaryanın önderliğinde, işçi, köylü
ve küçük-burjuvazinin devrimci it-
tifakı, emperyalizm ve oligarşiye
karşı tek devrimci ittifaktır. 

Baş Çelişki
Emperyalizmle
Ezilen Dünya Halkları
Arasındadır 

Bütün dünyada emperyalistlerin
hakim olduğu kapitalist bir düzende
yaşıyoruz. 

Bu düzen, üretim araçlarının bir
avuç azınlığın yani bir avuç serma-
yedarın özel mülkiyetinde olduğu,
ve bir avuç sermayedarın bu sayede
bütün halkları sömürdüğü bir dü-
zendir. 

Tüm dünya ezenler ve ezilenler,

sömürenler ve sömürülenler diye
ikiye ayrılmıştır. Bir yanda sayıları
milyarlarla ifade edilen ezilen, sö-
mürülen dünya halkları diğer yanda
bütün dünyayı sömüren bir avuç em-
peryalist tekel vardır. 

Dünyamızda ve ülkemizde eko-
nomik, sosyal, siyasal, kültürel vb
tüm sorunlar ve çözümler bu çelişki
temelinde ele alınmalıdır. Çelişkiyi
bu temelde ele almayanlar çözüm-
süzlüğe mahkumdur. Halkları kur-
tuluşa götüremezler. Bırakalım dev-
rimi reform dahi gerçekleştiremezler. 

Emperyalistler uyguladıkları
politikalarla bu çelişkiyi gizlemeyi
başarmaktadır. 

Örneğin; Suriye'de süren savaş
Esad iktidarıyla Suriye muhalif
güçleri arasında gibi gösterilmek-
tedir. 

Afrika'nın herhangi bir ülke-
sindeki iç çatışmalar şeriat yanlısı
islamcı güçlerle o ülkedeki laik,
demokratik güçler arasında gibi
gösterilmektedir. 

Açlık, yoksulluk, çevre fela-
ketleri ve tahribatlarının kaynağı

ve çözümü kapitalist düzen dışında
aranmaktadır. 

Toplumsal çelişkilerin kaynağı
olarak milliyet, mezhep, etnik temeller
gösterilmektedir. 

Oysa bunlar sonuçtur. 

Ne istediğini bilmek, kim oldu-
ğunu bilmek, kime karşı savaşacağını
bilmek kazanmanın da, sorunların
çözümünün de en önemli halkasıdır. 

Baş çelişki emperyalizmle dünya
halkları arasındaki çelişkidir. Bu
çelişki kendi kendine ortadan kalk-
maz. Bu çelişki ancak devrimle çö-
zülebilir. Kaçınılmaz olan budur. 

Dünya Halklarının
İdeolojik Öncüsüyüz 

Emperyalizme karşı netliğimiz-

BİZ KİMİZ,
NE İSTİYORUZ?

Biz Varız;
Dünyayı Bir Kez de

Türkiye’den
Sarsacağız -5
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le, sosyalizm anlayışındaki
berraklığımızla, düzenin
insan tipine alternatif yeni
insanımızla, adalet anla-
yışımızla, hedeflerimizdeki
şaşmazlığımızla, dost düş-
man ayrımımızla… Dünya
halklarının ideolojik ön-
cüsüyüz. 

İdeolojik öncülük, ideo-
lojik netliktir. 

İdeolojik öncülük, düş-
manla savaşımda uzlaşmazlıktır. 

İdeolojik öncülük, burjuva dü-
şünce ve ideolojisiyle kıyasıya sa-
vaştır. 

İdeolojik öncülük, Marksist-Le-
ninist düşünce ve ideolojiyi yaşatmak,
var etmek ve halka taşımaktır. 

İdeolojik öncülük yaşamda, dü-
şüncede, çalışmada, savaşmada al-
ternatif olmaktır. 

İdeolojik öncülük yeni insanı ya-
ratmaktır. 

İdeolojik öncülük umut olmaktır.
Hedeften şaşmamaktır. 

Dünyada ve ülkemizde son 25
yıllık süreç ciddi ideolojik savrul-
maların yaşandığı bir süreçtir. Ancak
aynı süreçte Parti-Cephe ideolojik
netliği ile dünya halklarının ideolojik
öncüsü olmuştur. 

25 yıllık süreçte ülkemiz ve dünya
mücadele tarihi açısından, halkların
geleceği açısından tarihsel dönemeç-
ler, gelişmeler yaşanmıştır. 

12 Eylül Cuntası’nın
Karşısında Sol
Mücadeleyi Tatil Ederken
Biz, “Amerikancı Cunta
45 Milyon Halkı
Teslim Alamaz” Dedik!

Amerikan emperyalizmi ve oli-
garşinin çıkarları gereği ülkemizde
12 Eylül 1980'de faşist cunta ger-
çekleştirildi. Pek çokları faşist cuntayı
şaşkınlıkla karşılar, mücadeleyi tatil
ederken "Amerikancı Cunta 45
Milyon Halkı Teslim Alamaz" de-
dik. 

1980 faşist cunta yıllarından ne-

redeyse tüm sol hareketler güç yiti-
rerek, kimisi yok olarak çıkarken
Parti-Cephe güçlenerek çıktı. Ne-
denlerini o günlerde çokça anlattık
ve tarih içinde herkes de bunu teslim
etmek zorunda kaldı. İdeolojik sağ-
lamlığımızı asla yitirmemek, iddia-
mızı hiçbir zaman kaybetmemek,
asla boyun eğmemek en temel ne-
denler arasındaydı. 

Oligarşinin mahkeme kürsülerinde
yargılanan biz değil oligarşiydi, em-
peryalizmdi. Yargılayan bizdik. Sa-
vunulan sosyalizmdi. Meşruluğu-
muzdan, tarihsel haklılığımızdan,
ideolojimizden aldığımız güç ve inan-
çla HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ
dedik. Bu slogan hak arayan, direnen
Türkiye halklarının benimsediği, hay-
kırdığı bir slogana dönüştü. 

Emperyalizmle,
İşbirlikçi İktidarlarla
Uzlaşmanın Kol Gezdiği,
Sosyalizmin Sembollerinin
Terk Edildiği Yıllarda
Biz Çatışmalarda
Orak-Çekiçli Bayrağımızı
Dalgalandırdık

1990'lar bir dönemin sosyalist ül-
kelerinde karşı-devrimlerin gündeme
geldiği, sosyalist blokun yıkıldığı
yıllardır. “Yıkılan sosyalizm değil
revizyonist iktidarlardır” dedik.
“Sosyalizmin sorunlarının çözümü
sosyalizmdedir” dedik. Yaşanan kar-
şı-devrim ve kapitalist restorasyondur
dedik. Sosyalist değerlerden vazgeç-
medik, bu değerlere sımsıkı sarıldık. 

Pek çoklarının silah bırakma, uz-
laşma sürecine girdiği, sosyalizm ve

devrim laflarını ağızlarına
bile almadığı o günün ko-
şullarında biz “Atılım” de-
dik. Öyle ki düşmana "dün-
ya değişiyor, herkes deği-
şiyor bizde böyle şeyler nasıl
hala olabiliyor" dedirttik. 

1991'ler emperyalizmin
en güçlü olduğu yıllardı.
“Sosyalizm öldü. Elveda
proletarya. Sınıf mücade-
leleri bitti. Emperyalizm de-

ğişti” denilen yıllardı. Kimilerine
göre de "emperyalizm yenilmezdi".
Bu anlayış sahipleri emperyalizmin
gücü karşısında secdeye durdular.
Emperyalizm yerine “küreselleşme”,
yeni-sömürgecilik yerine “neo libe-
ralizm” demeye başladılar. Çizgile-
rini, politikalarını, hedeflerini değiş-
tirdiler. Bayraklarındaki orak-çekici
atıp, bayraklarının rengini değiştir-
diler. 

Biz kuşatma altında sosyalizmin
orak çekiçli bayrağını dalgalandırdık.
“Emperyalizm Ortadoğu'dan Defol
Ortadoğu Ortadoğu Halklarınındır"
dedik. Emperyalist saldırganlığa karşı
bayrak açtık. Emperyalistlere dün-
yanın Türkiye’sinden darbeler vurduk.
Emperyalist ajanları cezalandırdık.
Konsolosluklarına roketlerimizi gön-
derdik. 

İçerde ve dışarda düşman kuşat-
maları altında, ideolojik, fiziki imha
saldırıları karşısında teslimiyetin re-
vaçta olduğu yıllarda asla teslim ol-
madık. Kızıldere’de Mahirler’den bu
yana teslimiyetin asla kabul edilme-
diği bir siyasi hareketi yarattık. Gen-
ciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle
tüm bir halkın teslimiyeti reddedip
direnişe geçtiği bir tarih yarattık. 

Düşmanın En Güçlü
Olduğu Yerlerden
Birisi Olan Hapishaneleri
Direnişin Kalesi Yaptık

Hapishaneler mücadelenin bir
cephesidir. Faşizmle yönetilen bir
ülkede sınıflar savaşının en keskin
şekilde sürdüğü bir cephedir. Tut-
saklıkta özgürlüğü yarattık. Cephe
gerisi görülen hapishanelerde devrim
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mücadelesinin öne çıkan, geleceğini
belirleyen direnişlerini yarattık. Di-
renişte sınır tanımadık. 

Anti-Emperyalist
Olmayanlar
Emperyalizmin
Güdümünden Çıkamaz!
Anti-Emperyalizmin
Bayraktarıyız!

Emperyalist saldırganlık ve hay-
dutluk karşısında emperyalizmden
demokrasi bekleyenler, buna dire-
nenleri “diktatör” suçlamalarıyla yal-
nız bırakırken biz emperyalist sal-
dırganlık karşısında nettik. Saddam'ı
bir tek biz savunduk... Çavuşesku'ya
bir tek biz sahip çıktık. Yugoslavya'da,
Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Libya'da...
Yani emperyalist saldırının olduğu
her yerde emperyalizme karşı halk-
ların yanında yer aldık. "Irak'ta Em-
peryalist Savaşa-İşgale Hayır Koor-
dinasyonu" ülkemiz tarihinin en geniş,
en işlevli birlikteliği oldu. Bu birliğin
öncüsü olduk. 

Emperyalist saldırganlıkla halkların
meşru şiddetini aynı kefeye koyan
“Her türlü şiddete karşıyız” saçmalı-
ğını, “terörizm” edebiyatını, soyut
barış ve hümanizm çağrılarını tanı-
madık. Emperyalizmin dünyasında,
sömürü düzeninde bunların tek bir
anlamı vardı: uzlaşma, teslimiyet,
sömürü düzeninin devamı… Bu saç-
malıkları reddettik, savaşı her alanda
büyütmeye çalıştık. Çünkü meşru
olan emperyalistler değil bizdik. 

Anadolu Topraklarından
Devrim Umudu
Asla Yok Edilemez!
Teslim Olmamanın,
Her Koşulda Direnişin
Adı Olduk!

2000’ler... Devrimin, devrimciliğin
tasfiyesine karşı dünyada eşi benzeri
olmayan bir direniş yaşandı.19-22
Aralık Büyük Hapishaneler Katliamı
ve Büyük Direnişi’yle dünyada bir
ilk yarattık. Bir katliamcı, Zeki Bingöl
yıllar sonra "operasyonlar DHKP-

C’yi bitirmek için ya-
pıldı" itirafında bulu-
nacaktı. 

İdeolojik, kültürel,
fiziki, ahlaki çok yönlü
bir savaştan alnımızın
akıyla çıktık. Feda kül-
türünün, yoldaşlığın,
halk ve vatan sevgisi-
nin, uzlaşmazlığın bir
kez daha sınandığı bir
dönemeçti. NATO'nun
"Ya düşünce değişikliği ya ölüm"
dayatmasına karşı "YA ZAFER YA
ÖLÜM" sloganıyla cevap verdik. 

Kitlesel kahramanlıklar yarattık.
Tüm dünyanın NATO ile adeta el-
birliği yapıp üzerimize gelerek dü-
şüncelerimizi değiştirmeye çalıştığı
yerde tam 7 (yedi) yıl direndik, öl-
dük. Ama asla boyun eğmedik. Ki-
mileri kendilerini koruyarak devrime
ulaşacağını sanırken biz "BİR ÖLÜR
BİN DOĞARIZ" şiarını ilke edindik. 

Emperyalizm karşısında ideo-
lojik olarak silahsızlanmak, en bü-
yük teslimiyet budur. Tecritin ha-
pishanelerle sınırlı olmayıp çok daha
geniş bir saldırı olduğunu söyledik.
VE BU BÜYÜK TASFİYE PLA-
NINA karşı direnişi her cephede bü-
yütmek gerektiğini söyledik ve yaptık. 

Başta reformist sol olmak üzere
solun büyük kesiminin Avrupa Bir-
liği’nden demokrasi beklediği, devlet,
devrim, emperyalizm, faşizm, de-
mokrasi anlayışının çarpıtıldığı, sav-
rulduğu koşullarda ideolojik ve pratik
mücadelemizle doğruları bir kez daha
yerli yerine oturttuk. 

Emperyalizm Gerçeğinden
Uzaklaşanlar Devrim
Pusulasını Kaybeder!
Pusulası Olmayanlar
Yolunu Kaybeder!

"Arap Baharı" yalanlarıyla Orta-
doğu'ya emperyalist müdahale kar-
şısında da ideolojik netliğimiz şaş-
madı. İlericiliğin ölçütü emperyalizme
karşı olmaktır. Emperyalizme karşı
olmayanlar yurtsever değildir, dev-
rimci değildir, demokrat değildir. 

2000’li yılların hemen başında
AKP iktidara geldi. AKP emperya-
lizmin, düzenin has partisiydi, halk
düşmanı bir partiydi. AB ve demo-
kratikleşme yalanlarına sarılan, hemen
her alanda “açılım” demagojileri ya-
pan AKP başta Kürt milliyetçileri
olmak üzere solun önemli bir kesimini
yedeklemeyi başardı. Halk düşmanı
AKP devrimcileri kendine yedekle-
meyi, teslim almayı başaramadı. 

Kürt sorununda düzeniçi, emper-
yalist çözümleri reddettik. Devrimci
çözümde ısrar ettik. Başından itibaren
ortak örgütlenme, ortak devrim an-
layışını savunduk. Milliyetçiliğin çık-
maz olduğunu, halklarımızı kurtuluşa
götüremeyeceğini; Kürt sorununun
çözümünün anti-emperyalist anti-
oligarşik devrimden geçtiğini söyle-
dik. Ne söylediksek pratikte ka-
nıtlandı. 

En zor süreçleri en fazla bedel
ödeyen olarak ve çoğu kez tek başı-
mıza kalma pahasına geçtik. Yolu-
muza daha güçlü devam ettik. 

"Güçlü düşünceler, güçlü in-
sanlar, güçlü örgütler, zor koşullarda
yolundan sapmadan kararlılığını
koruyanlardan, düşüp de kalkmak-
tan korkmayanlardan, yenilgilerden
zafer çıkartmasını bilenlerden doğar.
Düştük, düştüğümüzde kalkmasını
bildik, en karanlık dönemlerde dahi
“mutlak karanlık yoktur” diyerek
ışığı aradık, hep kendimize döndük.
Kendi gerçeğimizin üzerine gittik
ve bugünlere geldik. Gücümüz bu-
radadır. Yaşanan tarihtedir. Bu ta-
rihi, ideolojik sağlamlığımız, bu
ideolojiyi taşıyan şehitlerimizin des-
tanlarıyla yazdık." (Dursun Karataş) 

1 Mayıs 1996’da Cephe’nin kit-

25

03 Ağustos
2014

Yürüyüş

Sayı: 428

DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR!



leselliği, görkemi karşısında burjuva
basında "İllegal bir örgüt nasıl bu
kadar kitlesel olabiliyor", "devrim
provası gibi" yorumları yapılıyordu. 

2009 yılında 1 Mayıs’ı resmi tatil
ilan eden yasa TBMM’de kabul edil-
di. Bu 30 yıllık irademizin, kararlı-
lığımızın sonucuydu. Devrimci po-
litikanın tarihsel kazanımı ve doğ-
ruluğunun tarihsel ispatıydı. 

Bu politikalar, bu ideolojik netlik
halka ulaştığında karşılığını buldu. 

Grup Yorum'un İnönü Konseri’ne
katılan bir genç, 55 bin kişinin yaşa-
dığı duygulara şu sözle tercüman ol-
muştu: "Şimdi devrimin olabilece-
ğine daha çok inanıyorum." 

Bakırköy Bağımsızlık Meydanı’nı
dolduran yüzbinler de tesadüf değildi.
Emeğin, inancın, güvenin, iddianın,
ödenen bedellerin sonucuydu. Ame-
rika’nın, Amerikan uşaklarının tüm
sansür, yalan ve demagojilerine rağ-
men, devrimcilere yönelik onyıllardır
süren ideolojik, fiziki saldırılarla tes-
lim almaya çalışmalarına rağmen
yüzbinlerce kişi oradaydı. Yüz binler
Bakırköy'de Amerika'ya, işbirlikçi-
lerine, uşaklarına teslim olmayacağını
gösterdi. Ve milyonlara ulaştı. 

Burjuva basından Murat Yetkin
CNN Türk kanalındaki açıklamasında
şunları söylemiştir: "Çok büyük bir
sayı. Çoğu siyasi parti bu kadar kit-
leyi toplayamaz. Soruşturmalara,
kovuşturmalara uğrayan sürekli
baskı yaşayan bir müzik grubu sessiz

sedasız bu kadar insanı topluyor
İstanbul’da... Bu üzerinde durulması
gereken bir sosyal olaydır. Buna
dikkatle bakılması gerekir. Çoğu si-
yasi parti kıskanmıştır." 

Biz geleceğe böyle yürüyoruz,
geleceği böyle kazanacağız. Biz yü-
zümüzü halka döndük. Gücümüzü
halktan aldık... 

Bu ideoloji, bu kültür yarattığımız
kişiliklerde de karşılığını buldu. Biz
“Dönen dönsün ben dönmezem yo-
lumdan”, "Biz buraya dönmeye
değil ölmeye geldik" diyenlerin so-
yundan geliyoruz. 

“Ölürüz ama soyunmayız inanç-
larımızdan" diyerek aydınlattık 12
Eylül karanlığını. Hapishanelerde
yeniden doğduk ölümlerde. 

Kuşatma altında, emperyalizm ve
oligarşinin yılgınlığı, teslimiyeti bü-
yüttüğü koşullarda biz meydan oku-
yorduk. "Orak çekiçli bayrağımız
ülkenin dört yanında dalgalanacak"
diye haykırıyorduk. 

"Asıl siz teslim olun bizim ada-
letimize" "Siz bizim teslim oldu-
ğumuzu nerede gördünüz" diyen
bir savaşçılar kuşağı yarattık. 

"Bir canım var, halkıma, vata-
nıma feda olsun", “Yaşasın Tam
Bağımsız Türkiye”, "halkımız sizin
için ölüyoruz"… Alevler içinde ya-
narken aç bedenlerimiz, sloganlarımız
kadar berraktı inancımız, ideolojimiz. 

Düşmanlarımızın dahi saygı du-

yacağı bir adaletimiz var. Hiç kim-
senin bulandıramayacağı kadar nettir
adaletimiz. Halka "Parti-Cephe yap-
mışsa doğrudur", düşmana "bunu
Parti-Cephe yapmaz" dedirtendir.
Düşmana korku, dosta güven verendir.
Adalet özlemini büyütendir. 

Dediğini yapmakta, yaptığını sa-
vunmaktadır gücümüz. 

Düşmanlarımızı hep şaşırttık ve
şaşırtmaya devam edeceğiz. "Kızıl-
dere'nin adı bile değişti, siz değiş-
mediniz. Hala aynı şeyleri savunu-
yorsunuz" diyorlar. 

Değişmeyeceğiz. Islah olmaya-
cağız. Devrim hedefimizden vazgeç-
meyeceğiz. 

44 yıldır hedefimizden kopmadık.
Kime karşı ve ne için savaştığımızı
bir an dahi unutmadık. Emperyalizme
karşı bağımsızlık, oligarşiye karşı
demokrasi, kapitalizme karşı sosya-
lizm için savaşıyoruz. 

Biz, “Yeni Bir Dünya Mümkün”
gibi ideolojik olarak belirsiz bir
idealin ardından gitmiyoruz. Biz,
emperyalizmin-kapitalizmin sivri,
vahşi yönlerini törpüleyip bu sömü-
rücü ve insanlık dışı sistemden yeni
bir sistem yaratma hedefinde de de-
ğiliz. Biz, halkların tek kurtuluşu
sosyalizmdir diyoruz. Sosyalizmi ye-
niden dünya halklarının umudu haline
getireceğiz. İşte bunun için dünya
halklarının ideolojik öncüsüyüz. 

(SÜRECEK)

Ayçe İdil Erkmen1996 Ölüm Oru-
cu’nun şehitlerinden biri ve dünyanın
ilk kadın ölüm orucu şehidi olarak
yazıldı tarihimize. Tahliyesine az bir
süre kala devrimci bir sanatçı, bir
kadın, bir Cepheli olarak Ölüm Orucu
direnişinin 1. ekibinde yer aldı. Di-
renişin 68. gününde dünyada ve ül-
kemizde Ölüm Orucu eyleminin ilk
kadın şehidi olma onuruyla ölüm-
süzleşti.

İdil Kültür Merkezi ailesi, 26
Temmuz günü Ayçe İdil'in mezarı

başındaydı. Önce İdil'in me-
zarı temizlendi, daha sonra
Ayçe İdil Erkmen nezdinde
tüm devrim şehitleri adına
saygı duruşu yapıldı. Ardın-
dan Ayçe İdil'i anlatan bir
konuşma yapıldı. Ayçe İdil'i
anlatan "Ayçe / hiçbir uykudan sensiz
düşlerle kalkmadı ülkem / bundandır
tenimizin yanık ete benzer esmerliği
/Ayçe çiçek ismi olabilir / asi ve
halklar renginin en güzelinden" şiiri
okundu. Grup Yorum’un İdil için

bestelediği Mitralyöz şarkısı söylendi.
Ve İdil ailesi her sene olduğu gibi bu
sene de İdil'e kültür sanat alanındaki
hedefleriyle ilgili verdikleri sözlerle
anma sonlandırıldı. Yapılan anmaya
40 kişi katıldı.

AYÇE ÇİÇEK İSMİ OLABİLİR;
ASİ VE HALKLAR RENGİNİN EN GÜZELİNDEN 
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Geçen hafta bir gazetede küçücük
bir haber olarak yer aldı: “bir günde
bonzaiden 6 ölüm...”

Evet, bir günde 6 kişi ölüyor...
Bu burjuva basında yer almadığı
gibi, alan gazetede de küçücük bir
haber olarak yer aldı. Oysa başka
bir zaman gazetelerin 3. sayfaları
bu tür haberlerle dolu olur. Ama ga-
zeteler bir günde 6 ölümü “önemsiz”
bir haber olarak görüyor... 

Gazeteler yazmayınca, televiz-
yonlar vermeyince biz bonzaiden
kimsenin ölmediğini düşüneceğiz.

Halkın gündeminde bonzai diye
bir sorun olmayacak... 

“Ateş düştüğü yeri yakar” diyerek
herkes kendi ölüsüne yanacak...

“Bonzaiden 6 ölüm”, küçücük
bir haber... 

Hayır, 6 değil, her gün 10 kişi
ölüyor bonzaiden... 

Bu da Ayık Yaşamda Buluşalım
Derneği (AYBUDER) tarafından
tespit edilebilen bir rakamdır. 

Son üç yılda bonzai kullanımının
yüzde 800 kat arttığını hesap edersek
bu rakam her gün hızla büyümektedir. 

Kocaeli’de Gültepe adındaki bir
mahallede halk “kurtarın bizi bonzai
illetinden” diye feryat ediyor. Ço-
ğunlukla Roman halkımızın oturduğu
Gültepe Mahallesi’nde halk, “uyuş-
turucu sorunu çözülene kadar so-
kaklarda eylem yapacağız” diyor. 

Polisin yaptığı şey halkın ferya-
dına kulak vermek değil, tehditle,
baskıyla, zorla eylemi bitirtmek olu-
yor. 

Yeter ki halk eylem yapmasın,

bonzaiden her gün 10 kişi ölmüş
umurlarında değil... Çünkü halkın
sokaklara çıkması, güllük gülistanlık
gösterdikleri ülkemizin hiç de öyle
olmadığını ortaya çıkartıyor. Bu dü-
zenin bütün pisliklerini gözler önüne
seriyor. 

Uyuşturucunun, fuhuşun, her tür-
den yozlaşmanın sorumlusu AKP’dir.
Devrimcilerin peşine tek tek polis
taktırıp takip ettiren, Yürüyüş Dergisi
okuyor diye öğrencilerin ailelerine
mektup yazan, bire bir onlarla gö-
rüşüp “oğlunuz terörist oldu” diyen
bu iktidarın son üç yılda yüzde 800
artan bonzaiden haberi yok mu? 

Devrimcilerin peşine taktığınız
polisleriniz ne iş yapıyor? Neden
bonzainin halkı zehirlemesini en-
gellemiyorsunuz?

Engellemezler, kimse de polis-
lerden uyuşturucu satıcılarını yaka-
lamasını beklemesin. Bonzai denen
illetten halkı kurtarmasını bekleme-
sin...  Çünkü bizzat uyuşturucuyu
sattıranlar onlardır. 

Halkın uyuşturucuya karşı yap-
tıkları eylemleri zor ve tehditle biti-
riyor. Eylem yapmayın, ölürseniz
ölün diyor. 

AKP’NİN UYUŞTURUCUYA
KARŞI YAPTIĞI BİNLERCE Kİ-
ŞİLİK POLİS OPERASYONLA-
RI SUÇLARININ ÜSTÜNÜ ÖRT-
ME VE TAYYİP’E OY KAZAN-
DIRMA OPERASYONLARIDIR!

Halkımızı zehirleyen AKP bin-
lerce polisle sözde bonzaiye karşı
operasyon yapıyor. Sabahın köründe
şafak operasyonlarıyla mahalleleri
kuşatıyor, halkın doğru düzgün kapısı

Uyuşturucuya Karşı Mücadelede Tüm Halkımızı
Halk Cephesi’nin Yanında Mücadeleye Çağırıyoruz

UYUŞTURUCUNUN,
FUHUŞUN HER TÜRLÜ
YOZLAŞMANIN SORUM-
LUSU AKP İKTİDARIDIR!

SON ÜÇ YILDA BONZAİ
KULLANIMI YÜZDE 800
ARTTI

HER GÜN BONZAİ DE-
NEN UYUŞTURUCUDAN
10 KİŞİ ÖLÜYOR

AKP’NİN UYUŞTURUCU
OPERASYONLARI GÖS-
TERMELİKTİR!

HALKIMIZIN BONZAİ-
YE KARŞI KENDİLİĞİN-
DEN EYLEMLERE BAŞLA-
DIĞI GÜNÜMÜZDE BİN-
LERCE POLİSLE YAPILAN
UYUŞTURUCU OPERAS-
YONLARI AKP’NİN SUÇ-
LARININ ÜSTÜNÜ ÖRTME
ÇABASIDIR!

HALKIMIZ! UYUŞTU-
RUCUYA KARŞI MÜCADE-
LEYİ SADECE DEVRİMCİ-
LER VERİR! ÇÜNKÜ HAL-
KI İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE
ALANLAR SADECE DEV-
RİMCİLERDİR!

UYUŞTURUCUYA KAR-
ŞI SAVAŞTA CEPHE’NİN
YANINDA YERİNİZİ ALIN!

‘Uyuşturucu Gençlerimizin ve
Çocuklarımızın Üstüne Atılan

Kimyasal Bombadır’
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bile olmayan evlerinin kapılarını koç-
başlarıyla kırıyor. İnsanları yatakla-
rından kaldırıp arama yapıyor. Şu
kadar torbacı, şu kadar bonzai, esrar,
eroin yakaladık diye tam bir şov ya-
pıyor. 

Polisin yaptığı operasyonlarn hepsi
şovdur, göstermeliktir... Kendi suç-
larının üstünü örtmeye yöneliktir.
Halkın sokaklara çıktığı şu günlerde
uyuşturucuya karşı mücadele ettiği
görüntüsü vermeye çalışıyorlar. 

Kendiliğinden sokaklara çıkan
halkın yıllardır uyuşturucuya karşı
mücadele eden devrimcileri kurtuluş
umudu olarak görmesinden korku-
yorlar... Halkı zehirleyenler halka
tekrar “kurtarıcı” olarak görünmeye
çalışıyorlar. 

Uyuşturucuya Karşı
Sadece Devrimciler
Mücadele Eder!

AKP iktidarı uyuşturucu ve her
türlü yozlaştırmayı halkımızı devrimci
mücadeleye katılmasın, hakkını ara-
masın, sesini çıratmasın diye bilinçli
olarak uyguladığı bir politikadır... 

Uyuşturucu kullananların bırakın
yaşadığı sorunların farkına varmasını,
mücadele etmesinin kendine bile
hayrı yoktur. Uyuşturucuyla uyuş-
turulmuş biçaredirler... Kocaeli’de

eylem yapan Gültepe halkı “kurtarın
bizi hergün kocalarımız ölüyor, ço-
cuklarımız ölüyor” diye feryat ediyor.
Tam bir çaresizlik içinde. Denize
düşenin yılana sarıldığı gibi bilinç-
sizce “bizi kurtarın” diye çareyi
yine devletten bekliyor. 

Halkımız, bu düzende çare yoktur.
Bu düzen hiçbir sorunumuzu çöze-
mez. 

Çare devrimcilerde. Uyuşturucuya,
fuhuşa, hırsızlığa, her türden yoz-
laştırmaya karşı tek mücadele eden
devrimcilerdir. CEPHELİLER’DİR!

Bu mücadelede Cephe’nin yanın-
da yer alın. 

Yıllardır devletin uyuşturucu, fu-
huş, kumar, alkol gibi her türden
yozlaşma politikalarına karşı savaşan
sadece Cepheliler’dir, devrimcilerdir. 

Çünkü halkı için, vatanı için canını
ortaya koyarak mücadele edenler sa-
dece Cepheliler’dir. Halkı için bedel
ödeyenler sadece devrimcilerdir. 

Devrimci hareket Birol Karasu’yu,
Hasan Ferit Gedik’i bu mücadelede
şehit verdi. Bu uğurda onlarca tutsak
verdi...

Çünkü Cepheliler bu düzenin tüm
pisliklerini yok etmek için bu düzeni
kökten yıkacak devrim mücadelesi
veriyor. Bu mücadeleyi halkımızla
vereceğiz. Bu düzeni halkımızla yerle

bir edeceğiz, devrimi halkımızla bir-
likte yapacağız. 

Düzenin yozlaştırma politikala-
rının amacı halkı bu devrim  müca-
delesinden uzak tutmak içindir. 

Sadece bonzainin günde 10 kişinin
canına kastettiği bugün uyuşturucuya
karşı çok daha sistemli, kararlı bir
mücadele vermeliyiz. Uyuşturucuyu
mahallelerimizden söküp atmalıyız.

Uyuşturucuya Karşı
Mücadelede Cephe’nin
Yanında Yer Alın

Cepheliler her hafta bir mahallede
uyuşturucuya karşı yürüyüşler yapı-
yor. AKP’nin uyuşturucu çetelerine
karşı tam bir savaş yürütüyorlar. Bu
zehiri mahallelerimizden söküp at-
mamazın da başka bir yolu yoktur. 

Tüm halkımız, anaları, babaları,
kardeşlere bu mücadelede Cepheli-
ler’le birlikte uyuşturucuya karşı mü-
cadelede yerlerini almaya çağırıyoruz. 

Cepheliler 2 Ağustos Cumartesi
günü Küçükarmutlu’dan, uyuşturu-
cuya karşı mücadelenin sembolü ha-
line gelen Hasan Ferit Gedik’in şehit
düştüğü Gülsuyu Mahallesi’ne kadar
yürüyüş yapacaklar. Yürüyüş iki gün
sürecek. Uyuşturucuya karşı olan
tüm halkımız bu yürüyüşlere katıl-
malıdır. 

14 Ağustos’ta İstanbul Kartal Ad-
liyesi’nde Hasan Ferit Gedik’i kat-
leden uyuşturucu çetelerinin yargı-
landığı mahkeme görülecek. 

Bu mahkemeyi AKP’nin ve uyuş-
turucu çetelerinin yargılandığı, hal-
kımızı zehirleyenlerden hesap sorul-
duğu bir mahkemeye dönüştürelim. 

Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği
(AYBUDER) Başkanı Yavuz Tufan
Kocak’ın söylediği gibi, bonzai; “Ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin başına
atılmış kimyasal bomba”dır... 

Bu bombayı etkisiz hale getir-
menin tek yolu kadını erkeği, yaşlısı
genciyle tüm halk olarak Cepheliler
ile birlikte uyuşturucuya karşı sa-
vaşmaktır. Uyuşturucu çetelerini ma-
hallelerimize sokmamaktır. Mahal-
lelerimizden çeteleri söküp atmaktır. 

Uyuşturucunun bu denli gündeme
gelmesi, AKP'nin ipliğinin pazara çıkması,

halkın devrimcileri örnek alarak sokaklara çıkması, uyuşturucuya karşı
isyan etmesi AKP'yi de suçlarının üstünü örtmek için harekete getirdi... 

Okullara Nazım Hikmet'in şiir kitapları girdi, devrimci dergiler
girdi diye soruşturma açan, öğrencileri okuldan atan idare, parasız
eğitim istediği için öğrencileri gözaltına alan,  her türlü demokratik
eyleme saldıran polis okul kantinlerinde uyuşturucu satılmasına ka-
rışmıyor. Yıllardır sanki böyle bir şey hiç yokmuş gibi davranıyor...
Daha doğrusu uyuşturucunun o kantinlerde sorunsuz satılmasını
bizzat polis sağlıyor... 

Şimdi AKP'nin 6 Bakanlığı toplanmış ve uyuşturucuyu önlemek
için ortak çalışma yürütecekmiş... 

Uyuşturucuya karşı hazırladıkları mücadele planında ise okulları
polise zimmetlemişler... Buna ne denir ki! Okulları polise zimmetlemek
KUZUYU KURDA TESLİM ETMEK değilse nedir? 

KUZUYU KURDA 
TESLİM EDİYORLAR!
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Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AY-
BUDER) Başkanı Yavuz Tufan Kocak,
bonzainin kullanıcılarını çıldırttığını ve
kullananın kendisini Allah'la konuştuğunu
sandığını söyledi. Bonzai için, “gençlerin
başına atılmış kimyasal bir bomba” nite-
lemesini yapan Kocak, 'Bizim kayıtlarımıza
göre 300 kişi 1 ay içinde bonzaiden öldü.
Gerçek kayıtlar ortaya çıkmıyor. Tehlike
çok büyük' dedi. 

AYBUDER Başkanı Yavuz Tufan Kocak,
Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı giderek
küçülürken, bonzai isimli kimyasal uyuş-
turucu maddenin tehlikesi giderek artıyor.
Bağımlılardan kimi uyuşturucu bulmak için
hırsızlık yapmak zorunda kaldığını  kimi
de bankadan kredi çekerek uyuşturucu pa-
rasını karşıladığını söyledi. 

Koçak; “30 yıldır alkol ve uyuşturucu
içindeyim. Bonzai gibi bir madde görmedim.
Buna ne uyuşturucu ne de uyarıcı madde
diyebiliyoruz. Çocuklarımızın ve gençleri-
mizin başına atılmış kimyasal bomba.
İçinde fare zehiri, tarım ilacı, aseton, mazot,
florasan tozu gibi çeşitli maddelerin katıldığı
kimyasal bir madde... Bağımlılık yarattığı
için de met ve eroin gibi maddeler ile des-
tekleniyor.

Bu gençlere kurutulmuş otların üstüne
püskürtülerek esrar diye başlatılıyor. Bir
iki duman aldıktan sonra bağımlılık başlıyor. 

Bonzai ile alkol karıştırıldığında çabuk
öldürüyor. Sadece bonzai kullanıldığı zaman
bilim adamları bağımlılar için 3 yıl ömür
biçiyor. 

Çok kolay bulunuyor ve çok ucuza
alınıyor.

Şimdi Türkiye’de 300 kadar insanın
bonzaiden öldüğünü söylüyorlar. Bu sayı
bizim 1 ayda tespit ettiğimiz sayı... Malesef
otopside çıkmadığı için ve bonzaiyi ta-
nımlayan bir durum olmadığı için ölüm
nedeni olarak yazılmıyor.” (Cumhuriyet,
30 Haziran 2014)

Ramazan ayı dolayısıyla, İstan-
bul'un çeşitli yerlerinde Halk Cep-
heliler halkla birlikte iftar sofralarında
buluştu. 

Armutlu: Armutlu Mahallesi’nde,
24 Temmuz’da mahallenin emekçile-
rinden olan ve oruç tutan anneler için
iftar yemeği düzenlendi. Mahalleden
bir kişinin evinde 16 kişinin katılımıyla
gerçekleşen iftar yemeğinde, halkın
geleneklerinin ve inançlarının insanları
bir araya getiren güzel, ilerici yanla-
rından bahsedildi.

Yemekler yenildikten sonra, ma-
hallede son zamanlarda yapılan ça-
lışmalar üzerine sohbet edildi. Ye-
meğe katılanlar, uyuşturucuya karşı
verilen mücadeleyi takdir ettiklerini
belirtip, halk bahçesi, halk marketi
üzerine değerlendirmelerde bulun-
dular. Bayramdan sonra yeniden bir
araya gelme kararı alındı. 9 Ağustos
tarihinde Berkin Elvan için Halkın
Ekmeğidir Adalet diyerek, ekmek
pişirme etkinliği düzenlenmesine ka-
rar verildi.

26 Temmuz’da da iftar yemeği
verildi. Bir hafta öncesinden mahal-
leye yapılan ozalitlerle iftarın çağrısı
yapılmaya başlandı. İftar günü oto-
büslerin son durağına açılan masayla
iftar yemeğinde buluşma, birlik ve
beraberlik çağrısı yapıldı. İftar saati
gelmeden önce otobüslerin son du-
rağında masalar ve yemekler hazır-
landı. Armutlu halkı adına yapılan
konuşmada birlik ve beraberlik çağrısı
yapıldı. Yozlaşmaya, uyuşturucuya

karşı yürütülen mücadele anlatıldı.
Cemevi dedesi de yaptığı konuşmada
birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Ye-
meklerin yenmesinden sonra masa-
ların toplanması ve ortalığın temiz-
lenmesi de hep birlikte yapılarak
yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar
bitirildi.

Bağcılar: Yenimahalle Yürüyüş Yo-
lunda Karanfiller Kültür Merkezi ta-
rafından 26 Temmuz’da yer sofrası
kurularak halka iftar yemeği verildi.
Tüm inançlardan halkımızın, ekmeği
paylaşmak ve kardeşliğimizi büyütmek
için yapılan iftar yemeğine yaklaşık
400 kişi katıldı.

Gülsuyu: Hasan Ferit Gedik Mey-
danı Bayır Sokak’ta 26 Temmuz’da
iftar sofrası kuruldu. Sokağın girişine
“Uyuşturucuya Yozlaşmaya Karşı
Değerlerimize Sahip Çıkıyor Birli-
ğimizi Büyütüyoruz. İftar Soframıza
Hoşgeldiniz / Gülsuyu-Gülensu Halk
Cephesi” pankartı asıldı. Halkın yo-
ğun ilgisi ve katılımıyla iftar yemeği
yapıldı. Yemekler hazırlanıp sofra
kurulurken birçok insan yardımcı
olmak için "eksik bir şey var mı?"
diyerek ihtiyaçları karşılamaya çalıştı.
Kimisi karpuzlar üzümler getirerek
"sofrada bizim de tuzumuz olsun"
dediler. Ezan okunduktan sonra uyuş-
turucuya yozlaşmaya vurgu yapılan
bir konuşma yapıldı ve her sorunun
birlik olunarak çözüleceği anlatıldı.
Hasan Ferit Gedik için adalet istemek
için mahkemeye ve yürüyüşe çağrı
yapıldı. Yemeğe 350 kişi katıldı.

Halkımızın Değerlerine,
İnançlarına Sahip Çıkıyoruz

BONZAİ ÇOCUKLARIMIZIN
VE GENÇLERİMİZİN
BAŞINA ATILMIŞ 

KİMYASAL BOMBA

29

03 Ağustos
2014

Yürüyüş

Sayı: 428

DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR!

Armutlu



Ankara Gazi Üniversitesi’ne bağlı
uyuşturucuyla mücadele merkezi
AMATEM binasını yıkılma tehlikesi
olduğu gerekçesiyle kapatılıyor. Ka-
patma kararı yeni de değil. Geçen
yıl da kapatmaya çalışmışlar. Göl-
başı’ndaki tesis için kapatma kara-
rında gerekçe belirtilmemiş. Hastane
başhekimi; “Güvenlik gerekçesiyle
bu karar verildi” demiş... Ancak aynı
dönemde üniversite çevreleri bu te-
sisin Kar elde edemediği için ka-
patılmak istendiğini ifade ediyor.
Açıktan bunu söylemiyorlar.  Baş-
hekim Prof.Dr. Mustafa Benekli bu
kararın Rektörlükte ortak kararla
alındığını ifade etmiş ve bu kararı
savunmuş. İleride daha yeterli bir
merkez yapılacağını söyleyerek, has-
taları, hasta yakınlarını aldatmış.
Üzerinden henüz bir yıl bile geç-
meden, bu yeni yer de kapatılıyor. 

Geçen sene kapatma kararına kar-
şı, hastaların, hasta yakınlarının ve
doktorların tepkileri üzerine AMA-
TEM’i yeni yere taşımışlar. Sokakta
Yaşayan Çocuklar İçin Rehabilitasyon
Merkezi olarak inşaa edilen binaya
taşımışlar. Bu bina da çocuklar için
kullanılmamış, depo olarak kulla-
nılıyormuş. 

Şu anda AMATEM olarak kulla-
nılan binaya yerleştirilmişler.  O
dönem umutlanan AMATEM yöne-
ticisi, sorunun çözüldüğünü düşünmüş.
Gazi Üniversitesi AMATEM Sorum-
lusu Prof. Dr. Zehra Arıkan, geçen
sene şöyle konuşmuştu: “AMATEM’le-
re öncü olacak bir yer yapılıyor. Te-
daviden sonra bağımlılıktan uzak tu-
tacak rehabilitasyon programları da
uygulanabilecek. Hasta ve hasta ya-
kınlarının katılımıyla uygulanan Min-

nesota Programı da daha geniş
çaplı uygulanabilecek.” 

Ancak binanın yıkılma tehli-
kesi olduğu bile bile, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek ve Gazi Üniver-
sitesi Rektörü, binayı AMATEM
için tahsis etmiş. Binanın ona-
rılacağına dair söz vermişler.
Yıkıma karşı uzmanlar binayı
incelemiş “idare edebilir” raporu
vermişler. AKP için her şey kılıfına
uydurulabilir. Ancak bu süre içinde
onarılmadığı gibi, üniversitenin arşiv
malzemeleri de binaya taşınmış ve
aşırı yükten dolayı bina daha hızlı
şekilde çökmeye başlamış... Kısa süre
önce de, binanın acilen boşaltılması
talimatı almış AMATEM yöneticileri. 

Kapatma kararının ardından
aileler ve hastalar basın açıklaması
yaparak tepkilerini dile getirdiler.
AMATEM servislerine ihtiyaç varken,
kapatılmasına karşı çıktılar, daha
önce de kapatılmak istendiğini yine
karşı çıktıklarını ifade ettiler. Açık-
lamanın ardından AMATEM’de te-
davi gören bir bağımlı; “Tedavim
yarım kaldıktan sonra ben tekrar
aynı yollara düşeceğim, ben tekrar
o maddeyi kullandıktan sonra ne
anlamı kalacak. Beni burası kur-
tarmayacak, orası kurtarmayacak...
Ben o zaman niye devlete vergi ödü-
yorum, bu ülkenin vatandaşı değil
miyim?” diyerek tepki gösterdi. 

AMATEM sorumlusu Prof. Dr.
Zehra Arıkan da bu duruma tepki
gösterdi: “Bazı hastalar aciliyet ge-
rektiriyor, yatırmak gerektiriyor. Ya-
tırmamız gerekenleri burada yatıra-
mayacağız. Başka yerlere sevk etmemiz
geriyor. Ancak Ankara’da bir tane

AMATEM var bununla ilgili. Onların
da yükü inanılmaz durumda ağır. O
zaman da göndereceğimiz bir yer kal-
mıyor. Peki, onları nasıl tedavi ede-
ceğiz? Şimdi bu durumda bir AMA-
TEM kapanıyor, kapanması gerekiyor
demektir. Bağımlılığın katlanarak art-
tığı şu dönemde. Şimdi bu kadar artan
bir durumda böyle bir üniteyi geçici
bile olsa kapatabilmek insana büyük
sorumluluk ve yük getiriyor.”

Zehra Arıkan geçen yıl verilen
sözlere kanmış, umutlanmış… Ama
üzerinden bir yıl bile geçmeden tesisi
kapatıyorlar, yeni yer bile göstermi-
yorlar. Elbette uyuşturucuyla müca-
dele bir sorumluluk ve insanın omuz-
larında bir yüktür. Ama AKP’nin
uyuşturucuyla mücadele konusunda
hiçbir amacı yoktur, halkı zehirle-
yenler, halkı kurtarmak için hiçbir
şey yapmazlar. Onları ilgilendiren
tek şey kar elde etmektir. 

Şimdi “geçici” diye kapattıkları
bu merkezin bir daha ne zaman açı-
lacağı malumdur. 

Hizmet veren bir merkezi kapat-
mak için kırk türlü dümen çeviri-
yorsunuz, niye yenisini atmak için
bir çabanız yok... Yenisini hizmete
soktuktan sonra neden kapatmıyor-

Uyuşturucuya Karşı Mücadeleyi
Sonuna Kadar Sadece Devrimciler,

Cepheliler Sürdürebilir

AKP İktidarı Kar Elde Edemediği İçin Ankara’da
Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi AMATEM’i Kapatıyor!

Sarıgazi

OLİGARŞİYLE UZLAŞANLAR30

Yürüyüş

03 Ağustos
2014

Sayı: 428



Gazi Mahallesi'nde 25 Temmuz günü iftar etkinliğinde
kurulacak olan yer sofrası ve halk toplantısı için Gazi
Halk Meclisi tarafından çağrı yapıldı.

Halk Cepheliler ve Halk Komitesi dergi dağıtımı ve
gün boyu araçla sesli anonslarla çağrılar yapıldı. 

Akşam cadde trafiğe kapatılıp temizlik yapıldı ve
iftar yemeği hazırlandı. Yapılan iftar yemeğinde 2000
kişiye yemek dağıtıldı. Yemekten sonra Gazi Halk Mec-
lisi’nin açılışına dair konuşma yapıldı. Ve Halk toplantısı
başladı. Toplantıda “Mahallemizde bir kez daha diyoruz;
yozlaşmaya, çeteleşmeye, gerici-faşistlere izin verme-
yeceğiz. Burası bizim mahallemiz, burası kanla kazanılmış
bir mahalledir. Birlik olalım, bu tür pislikleri mahalle-
mizden hep beraber kovalım” denildi.

Toplantının ardından yüzlerce kişi yürüyüşe geçti ve

daha önceden belirlenen bir uyuşturucu satıcısının evine
yüründü. Evin önünde toplanan yüzlerce kişi büyük bir
öfkeyle evin içine girmek için kapının önünü doldurdu.
Mahallede güvenlik alan Cepheliler evin içine girerek
eşyaları sokağa attı. Evden çok sayıda uyuşturucu
maddesi ve uyuşturucu içilen kova çıktı. Evi boşaltan
Cepheliler halkın yoğun desteğini aldı. Sloganlar ve al-
kışlar eşliğinde eşyalar dışarı attıktan sonra ajitasyon
çeken Cepheliler “Buradan bir kez daha sesleniyoruz;
tüm pislik yuvalarını yıkacağız, mahallelerimizden bu
tür şerefsizleri, namussuzları atacağız. Halkımız gelin
birlik olalım, bu tür halk düşmanlarını mahallelerimizden
beraber atalım” denildi. Sloganlar ve alkışlar eşliğinde
halk yürüyüşün ardından dağıldı.

sunuz da, hastaları kapı önüne atıp
AMATEM’i kapatıyorsunuz. Üstelik
uyuşturucu kullanımı yüzde 800 kat
artmışken. Her gün sadece bonzaiden
10 insan ölürken siz koskoca Anka-
ra’da var olan iki uyuşturucu mer-
kezinden birini de kapatın... Kimi
inandırabilirsiniz siz yalanlarınıza... 

Halka açıkça ölün diyorsunuz. 

AKP hiçbir sorunu çözemez, hiç-
bir hastayı iyileştiremez. Çözecek
tek güç halktır. Bu konuda İstanbul
Gazi Mahallesi’nde açılan Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı
Savaş ve Kurtuluş Merkezi, müte-
vazı da olsa çok önemli bir görevi
üstleniyor. Devlet elindeki sınırlı te-
sisleri bile kapatıyor. Koskoca An-
kara’da iki tane bağımlılık merkezi
varmış, birisi de kapatılıyor. Bağım-
lılıktan kurtarma adına devlet bir şey
yapmıyor, yapmayacak. Göstermelik
birkaç şey dışında bir adım atmaya-
caklar. AKP iktidarı bütün hastaneleri
özelleştiriyor, ticarileştiriyor. Bu po-

litikasıyla doktorları büyük özel has-
tanelerde çalışmaya zorunlu kılıyor.
Hekimleri de sömürüyorlar. Hekimleri
en ucuz ücretlerle çalıştırmak için
Yunaistan’dan, ordan buradan en
ucuza çalışacak doktorları getirecek-
ler. Hekimleri de taşeron işçilerine
dönüştürecekler... 

İstanbul’da Gazi Mahallesi’nde
açılan uyuşturucuya karşı savaş ve
kurtuluş merkezi bu yüzden önemli.
Halk Cephesi dışında bu işi çözmek
için mücadele eden yok. Bir tek mer-
kez, bize çok şey öğretecek, nasıl
mücadele etmemiz gerektiğini, ba-
ğımlıları nasıl kurtarmamız gerektiğini
öğretecek. Gazi Mahallesi’ndeki
uyuşturucu merkezi Cepheliler’in
öncülüğünde, gönüllülerin çalışma-
sıyla kuruldu. Halk kendi derdine
kendisi çare olacak. 

Doktorları, hasta bakıcılarını,
psikologları, öğretmenleri… Gazi
Mahallesi’ndeki uyuşturucu mer-
kezine çağırıyoruz…

Çocuklarımızı üretimin içine ka-
tarak bağımlılıktan kurtaracağız. Hal-
kın içinde, halkın sahiplenmesiyle
bağımlılıktan kurtaracağız. Orada
deneyimlerimizi paylaşalım, öğre-
nelim, uyuşturucuya karşı mücadelede
yeni yollar yöntemler üretelim. Bu
merkezleri ülkenin her tarafına aça-
biliriz, yaygınlaştırabiliriz. 

Halkını düşünen, halkına faydalı
olmak isteyen hekimleri çağırıyoruz;
gelin halkla birlikte halkın çocuklarına
faydalı olun. Mesai saatlerinizin dı-
şındaki zamanlarınızı tekellere hizmet
için özel hastanelerde geçirmeyin.
Halka hizmet edin... Karşılıksız, ki-
şisel hiçbir menfaat beklemeden ya-
pılan iş, en onurlu iştir.. 

Bu konudan doktorlarımızı, öğ-
retmenlerimizi Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi’nde  gönüllü olarak
çalışmaya çağırıyoruz.

Değerlerimizi Korumak Yozlaşmaya Karşı Çıkmak İçin

Halk Meclisinde Birleşelim

31

03 Ağustos
2014

Yürüyüş

Sayı: 428

DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR!



Kitabın Adı: Bir Devrimci Dursun Karataş
Kitabı Derleyenler: Ümit İlter-Ercan Kartal
Yayınevi: Boran Yayınevi

Yayınevinin Önsözünden;
Türkiye devrim tarihine 38 yıllık devrimci yaşamıyla

damgasını vuran bir önder: Dursun Karataş.

Yoldaşlarının, onu birebir tanıyanların deyimiyle onun
yaşamında sadece devrim vardı; devrimin sorunları, devrimin
çıkarları, devrimin geleceği. Devrim için amansız, uzlaşmaz
bir savaş...

38 yıllık devrimci yaşamı bunlarla doludur.

Bunun böyle olduğunu onun yarattığı hareketten görebi-
liriz.

O, yarattığı hareketle öylesine özdeşleşmiştir ki, "Devrimci
Sol benim annem, öğretmenim, yoldaşım... herşeyimdir"
söylemi bunun açık ifadesidir.

O, yarattığı bu güzelliği iç ve dış düşmandan kıskançlıkla

korudu.

“Atak, cesur, dediğini yapan, disiplinli, ‘BİZ’ derken
onun anlamını tüm benliğinde hisseden, yoldaşlarına ve
hareketine yönelen en küçük saldırıyı kendine yönelmiş
gibi gören, DEVRİMCİ SOL kimliğini taşırken onur ve
heyecan duyan insanlar olmak ve böyle insanlar yetiştirmek
gerekiyor. Kadrolar hareketin bir parçası olduğu bilinciyle
hareket etmeli, hareketi kendi dışlarında bir olgu gibi
görmemelidirler. Hareket, tüm insanlarının (kadrolarının,
sempatizanlarının, taraftarlarının) onların yarattığı değer
ve geleneklerin toplamıdır...” derken kadro tipine işaret
ediyordu.

Devrimci Sol'dan Parti-Cephe'ye uzanan, Parti-Cep-
he'den bugünlere taşınan devrimci hareket, devrimci
değer ve geleneklere bağlı olurken yeni değer ve gele-
neklerin, ilklerin yaratıcısı oldu.

1990'lı yıllar ülkemizde ve dünyada karşı-devrimin
saldırılarının boyutlandığı, emperyalistlerin halklara karşı
saldırılarında pervasızlaştığı, sosyalist bloğun yıkıldığı,
emperyalizmin "tek kutuplu" dünyamızda yeni dünya
düzenini halklara dayattığı yıllardır.

Kendine devrimciyim, sosyalistim, yurtseverim diyen
örgütlerin emperyalizm karşısında uzlaşma içine girdiği,
silah bırakmanın moda olduğu, bayraklardan orak-
çekiçlerin kaldırıldığı, ideolojik sapma ve belirsizliklerin
ortaya çıktığı yıllardır...

12 Eylül 1980 faşist cuntasıyla başlayan dönemde
pek çok anlı-şanlı örgüt biterken, yok olurken biz bu ka-
ranlık yıllarda önderliğimizle KENDİMİZİ YENİDEN
YARATTIK.

“... Bir parti, örgüt, önderliğiyle, tüm savaşçı ve kad-
rolarıyla tutsak düşebilir, büyük yenilgiler yaşayabilir.
Buralar devrimcilerin sınav yerleridir. Bu sınavları ba-
şarıyla geçenler halka ulaşmakta zorluk çekmezler.”

(Dursun Karataş)

Önderliğimizin bu bakış açısıyla daha güçlü doğrulduk
bu alanda.

Moda olan silah bırakmak, emperyalizmle uzlaşmaktı.

Moda olan bayraklardan orak-çekiçlerin çıkartılmasıydı.

Moda olan önce emperyalizme boyun eğmek sonra da
emperyalizmde ilericilik keşfetmekti.

Moda olan, bu dönemleri kayıpsız atlatmak, bunun için
daha uygun koşulların gelmesini beklemekti.

Bu dönemde Dayı’nın önderliğinde yapılan değerlendir-
meler sonrasında kaleme alınan “Yolun Neresindeyiz” bro-
şüründe ise, "moda olan" tüm bu anlayışlar reddedilip, dev-
rimcilerin görevleri şöyle somutlanıyordu: “Bugün Mark-
sist-Leninistler’e düşen görev dünya ölçüsünde ve tek tek
ülkelerde devrim dalgasının yeniden yükseleceği, revizyonizmin
enkazı üzerinde, doğru bir çizgide sosyalizmin yeniden inşa
edileceği inancını koruyarak; esas olarak, kendi ülke dev-
rimlerini geliştirmeye çalışmak, revizyonizme, reformizme
ve her türden sapmaya karşı Marksizmin temel ilke ve dü-



şüncelerini savunmak, dünya sosyalist güçleri ve halk
kurtuluş hareketleri ile dayanışma ve destek ilişkilerine
önem vermek ve gerçek bir enternasyonalizm temelinde
devrimci kardeşliği egemen kılmak olmalıdır. (...) Kurtuluş
hareketlerinin ve sosyalist güçlerin emperyalizm karşısında
dayanacakları yegane güç, dünya halkları ve proletaryası
olmalıdır. Sosyalistler artık her zamankinden daha çok
kendi güçlerine dayanmak ve güvenmek zorundadırlar.”

ATILIM diyordu önderimiz...

ONUN önderliği altında, ideolojik netliğimizi koruduk,
sağlamlaştırdık.

"Bunalım" yılları içinde inancımız doruğa çıktı.

Orak-çekiçli bayrağımızı kuşatma altında dalgalan-
dırdık.

Uzlaşmadık, uzlaşmazdık.

Teslim olmadık, teslim olmazdık.

Daha büyük bir iddia ve cüretle ileri ATILDIK.

Adalet olan silahlarımızı ateşledikçe,

halk düşmanlarının beynine indirdikçe,

emperyalistlere yöneldikçe namlularımız,

dalgalandıkça orak-çekiçli bayrağımız kuşatma
altında,

efsaneleştikçe devrimci birliklerimiz;

"Ne oluyor? Her yerde biterken bu hareketler,
bizde tam tersi oluyor" diyecek denli hayretler için-
deydi düşmanlarımız da, dost bildiklerimiz de...

Devrimci Sol'dan Parti-Cephe'ye uzanan hareket,
dosta güven, düşmana korku oldu.

“... güçlü düşünceler, güçlü insanlar, güçlü ör-
gütler, zor koşullarda yolundan sapmadan kararlı-
lığını koruyanlardan, düşüp de kalkmaktan kork-
mayanlardan, yenilgilerden zafer çıkartmasını bi-
lenlerden doğar...

Düştük, düştüğümüzde kalkmasını bildik, en ka-
ranlık dönemlerde dahi mutlak karanlık yoktur di-
yerek ışığı aradık. Hep kendimize döndük. Kendi
gerçeğimizin üzerine gittik ve bugünlere geldik.
Gücümüz buradadır. Yaşanan tarihtedir. Bu tarihi
ideolojik sağlamlığımız, bu ideolojiyi taşıyan şe-
hitlerimizin destanlarıyla yazdık. Ve bu tarihin de-
ğiştirilemeyeceğini, ancak zenginleştirilerek, onu
aşarak, zafer yolunda yürünebileceğini gösterdik.
Kongremiz, Parti-Cephe ve aldığımız onlarca karar
bunun göstergesidir.” (Dursun Karataş)

ONUNLA büyüdük, sağlamlaştık,

ONUNLA yürüdük devrime,

ONUNLA iç ve dış düşmanlarımızın engellerini
aştık,

ONUN önderliğinde kıskanılacak, imrenilecek
yıkılmayan bir örgüttük.

Kabul etmesek bile Dayımız artık fiziken ara-
mızda yok.

Ancak yarattığı değer ve geleneklerle, bize bıraktıklarıyla
hep yanımızda, içimizde ve önümüzde olacak. Onun yok-
luğunu hissetmeyeceğiz!

Bunun için ONSUZ AMA ONUNLAYIZ diyoruz.

Ahlakta, kültürde, ideolojide, düşüncede, pratikte;
halka, devrime, kendine güvende, devrimle karşı-devrim
arasında kalın çizgiler çektik. En büyük güç, en büyük
silah buydu.

Bu; dünyada hiçbir gücün yenemeyeceği bir güçtü.

Bu; Marksizm-Leninizmdi.

ONSUZ AMA ONUNLA devrim yürüyüşümüzü zafere
taşıyacağız.

Bu kitapta ONU tanıyanların anlatımları var. 

Bu kitapta ONUN önderliği altında savaşanların duygu
ve düşünceleri var.

Burada yazılanların, söylenenlerin onu anlatmakta ne
kadar yeterli olabildiğini okurlara bırakıyoruz...

Saygılarımızla...



Bilimsel olmayan her eylem ve
düşüncenin arkasında dogmatizm
vardır. TDK (Türk Dil Kurumu) söz-
lüğünde dogma; "Deney bilgisi, de-
neye dayanan kanıtları yadsıyarak
kanılarını inanç öğretilerinden çı-
karan (düşünce biçimi)" olarak ta-
nımlanır. Dogmatizm de bu düşünce
biçiminin hayattaki yansımasıdır.

Sınıflı toplumların varlığından bu
yana ortaya çıkan insanın, insan
tarafından sömürüsü itaat etme-
yi gerekli kılar. Düzenin sürekli-
liği, düzen sahiplerine koşulsuz,
şartsız, sormadan, sorgulama-
dan onların egemenliklerine biat
etmeyi gerektirir. Düzen insanı
doğru düşünme yönteminden
koparmak için tüm yollara baş-
vurur. Egemenliklerini tehlikeye
düşürecek hiçbir düşünceye ta-
hammül edemezler. Böyle dü-
şüncelerin gelişip güçlenmeme-
si için ellerindeki silah dogmatizmdir.
Bin yıllardır ezilen halklara öğretilen
budur. Dogmatik düşünceyle ege-
menler, ezilen halkların dünyalarını zap-
tetmeye çalıştılar.

Ama sınıf savaşı dogmatik de-
ğildir. Bir de gerçek vardır. Sömü-
rünün olduğu yerde direniş de hep ol-
muştur.  Ve direniş ezilen halkların
düşünme biçimini yaratmıştır. Yine de
geniş halk kesimleri üzerinde ege-
menlerin düşünce biçimi hakimiye-
tini günümüze kadar sürdürdü.

Çünkü tarih boyunca tüm bilim-
sel gelişmeler egemenlerin tekelin-
deydi. Okuma-yazma bile kapitalist
topluma kadar çok küçük bir azınlı-
ğın elindeydi.

Tüm bunlara rağmen halk ada-
letsizliği görüyor ve buna karşı isyan
etseler de henüz bilimsel düşünme
yöntemini bilmiyordu. Bu yüzden de

bir egemeni devir-
se dahi bir başka
egemen tekrar ikti-
dara geliyordu. 

Köleci, feodal
ve kapitalist efen-
diler halkları bu sa-
yede bin yıllardan
beri sömürüyorlar.

Diyalektik Yöntemle
Dogmatizmi Yıkalım

Bugün sömürü hala devam edi-
yorsa bunun nedeni egemenlerin dü-
şünce biçiminin halk üzerindeki et-
kisindendir.

Devrimcilere düşen görev ise ön-
celikle kendi üzerlerinde sonra da
halk üzerindeki bu düşünce biçimi-

ni ortadan kaldırmaktır.

Bunun yolu bilimsel düşünmek-
tir. Egemenlerin halka dayattığı dü-
şünce yöntemi  dogmatiktir.

Devrimciler ise diyalektik düşü-
nür. Diyalektik dogmatizmin panze-
hiridir. Çünkü; dogmatik düşünce ka-
lıpçıdır. Diyalektik ise her şeyin ile-
ri doğru aktığını söyler.

Dogmatik düşünce var olanı ol-
duğu gibi kabul eder diyalektik ise de-
ğişim, dönüşümün sürekliliğine ina-
nır.

Dogmatik düşünce sabittir, di-
yalektik düşünce ise araştırır, sorular
sorar, sorgular.

Dogmatik düşünce gerçeklerden
kopuktur. İnsanı soyutluklar içinde
boğar. Diyalektik ise maddidir. Gü-
cünü yaşamın içindeki somutluklar-
dan alır.

Dogmatik düşüncede neden-sonuç

ilişkisi yoktur. Diyalektik ise her
şeyin birbirine bağlı olduğunu bilir.

Dogmatizm
Devrimciliği Öldürür

Emparyalizmle halklar arasında-
ki savaş tüm acımasızlığıyla sürüyor.
Gerek düşüncelerin, gerekse de si-
lahların çarpışması kendini her alan-
da gösteriyor. 

Bu savaşta silah ve teknoloji üs-
tünlüğü düşmanda, düşünce ve mo-
ral üstünlüğü ise devrimcilerdedir.

Adil olanı, doğru olanı ve bilim-
sel olanı devrimciler savunuyor.
Marx ve Engels'in 19.yy'ın ortalarında
bilimsel temellerine oturttukları di-
yalektik materyalist düşünce biçimi
ezilenlerin pusulası olarak dünya

halklarının önünde 150 yıldan
fazla bir süredir bir yol göste-
rici olarak duruyor. Diyalektik
materyalizm ezilen halkla-
rın bin yıllardır yaptığı biri-
kiminin bilimidir.

Diyalektik materyalist bili-
mi içselleştirmemiş, dogma-
tizmin etkisinden kurtulamamış
ve onun düşünce biçimini yen-
memiş bir devrimci siyasi ola-
rak ölmeye mahkumdur. 

Böyle biri, niyetinden bağımsız,
objektif olarak devrimin değil düze-
nin çıkarına hizmet eder. 

Dogmatik düşünen bir devrimci;
büyük düşünemez. Kendine statüko-
lar oluşturur ve bu statükoların içine
hapseder. Kafasında yaşattığı kalıpları
yıkamadığından savaş ve insan ger-
çekliğine göre değil, kendi kalıpları-
na göre hareket eder. Mücadelenin ih-
tiyaçlarına cevap veremez. Çünkü;
beyninin içindeki mücadele ile gerçek
yaşamdaki mücadele birbirinden fark-
lıdır. Bundan dolayı da sorunlarla
cebelleşir durur. Hazıra alışmıştır.
Reçetelerle hareket eder. Eğer karşı-
laştığı bir sorun elindeki reçeteye uy-
muyorsa ya sorunun üstünden atlar,
görmezden gelir ya da ufacık bir so-
runu dahi çözülmez hale getirir. İlke
ve kurallarda dahi mantığını kavramak
yerine olduğu gibi kabul eder görünür.
İçselleştirmediği için de ya sekterle-

DOGMATİZMİN 
PANZEHİRİ 

DİYALEKTİK DÜŞÜNME
YÖNTEMİDİR

Ders: Dogmatizm
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şir ya da ilk fırsatta ilke ve kurallardan
tavizler verir. Devrimin çıkarına göre
düşünemez. İhtiyaca göre şekillene-
mez. Her şeyi kendi subjektif bakış açı-
sıyla açıklamaya çalışır. Geniş düşü-
nemediği için de dar pratik içinde bo-
ğulur. Aldığı görev ve sorumluluklar
da ona söylenenlerle yetinir. Söylen-
diği kadarını yapar. Her ne kadar dev-
rim saflarında olsa da böylelerinde
"memur zihniyeti" olarak tabir edilen
düzen alışkanlıkları hakimdir. 

"Sovyetler döneminde, bakanlığa
yeni alınan bir memur, kısa zaman
sonra daha yüksek bir konuma terfi
eder. Bu terfiyi birkaç yıldır bekleyen
ve bunun için çok çalışan bir memur,
müdürün yanına çıkar.

-Müdür Bey siz, yeni alınan ar-
kadaşı hemen terfi ettirdiniz. Öğre-
nimimiz onunla aynı, üstelik ben yıl-
lardır bu işi yapıyorum. Neden beni
terfi ettirmediniz? diye sorar.

Müdür dalgın biçimde memuru
dinlerken sokaktan bir gürültü gelir.

-Sokakta gürültü var. Duyuyor
musunuz? Nedir acaba bakar mısınız?

-Gidip sorayım efendim, diye can
sıkıntısıyla dışarı çıkar.

Biraz sonra döner.

-Bir kamyon efendim, yolda kaza
olmuş.

-Peki yükü neymiş?

-Gidip bakayım efendim.

Biraz sonra tekrar dönen memur;

-Arabanın yükü bir sürü çuval
efendim.

-Çuvallarda ne varmış?

-Gidip bakayım efendim.

Biraz sonra dönüp cevap verdi.

-X ve Y fabrikalarının şantiyesine
gidiyormuş efendim.

-Çok güzel... demiş müdür. Şim-
di bana terfi eden arkadaşınızı çağı-
rır mısınız lütfen? Hani haksız yere
terfi eden arkadaşınızı.

Beriki geldi. Müdür mırıldanarak
yeni gelen memura sorar:

-Sokakta bir takım gürültüler olu-
yor nedir acaba?

-Gidip bakayım efendim.

Kısa bir zaman sonra dönerek
şöyle cevap verir terfi alan memur:

-400 çuval portland cüruflu çimen-
to yüklü bir kamyon, lastiklerinin ba-
kımı yapılmadığı için, buzlu yolda du-
ramayınca, önündeki tahıl yüklü trak-
töre çarpmış. Aldığı çimentoları şehrin
dışında yeni kurulan X ve Y fabrikala-
rının şantiyesine taşıyormuş. Traktörün
römorkörü sağlam, yanlızca birkaç çu-
val tahıl yola serpilmiş. Yaklaşık 20 da-
kika sonra yol açılacak ve trafik eski ha-
line dönecekmiş efendim.

Müdür eski memura şöyle bir ba-
kar ve;

-Sorduğunuz sorunun cevabını
aldığınızı düşünüyorum... der. (*)

İşte devrimin ihtiyacı, devrimci-
liğin gerekliliği birinci değil ikinci tip
insan olabilmektir.

Dogmatik Olanlar 
Politika Üretemez

Devrimcilik yapmak, mücadele
içinde bedel ödemek işin bir yanıdır.
Diğer yanı ise halkın içinde, halkın ih-
tiyaçlarına cevap veren, halkı savaşa
katan politikalar üretmektir.

Ülkemizde her şey çok hızlı geli-
şiyor. Oligarşi sürekli suni gündem-
ler yaratarak halkı sorunlarından
uzaklaştırmaya çalışıyor. Halk, her
güne yeni bir "gündem"le uyanıyor.
Bugün ak olan yarın kara ilan edile-
biliyor.

Dogmatik düşünen oportünizm
ve reformizm de politika üretemiyor.
Düzen politikaları arkasında bir o
yana bir bu yana savrulup duruyor.

Emperyalizmin ve oligarşinin bu
konudaki tek korkusu ise Parti-Cep-
he'dir. 45 yıldır kesintisiz, devrim mü-
cadelesi veriyoruz.

Marksist-Leninist bilimsellikten
uzaklaşmadan, günün koşulları nasıl bir
mücadele biçimini gerektiriyorsa, o
mücadele biçimiyle devrim umudunu
Anadolu topraklarında hep diri tuttuk.
Geçmişten öğrenmesini, dersler çıkar-
masını bildik. Ancak dogmatiklerin
aksine, Marks'ta bu yok, Lenin'de, Ma-
hir'de bu yok demeden politikalarımı-
zı belirledik ve hayata geçirdik.

Bugün emperyalist yetkililer Par-
ti-Cephe için "yeryüzünde tekrar
Marksist-Leninist bir örgütün güç-

lenmesine izin vermeyeceğiz" diye
feryat figan ediyorlarsa bu Parti-
Cephe'nin hiçbir dogmayı kabul et-
meyen mücadele anlayışıdır.

Bundan dolayı da günün koşulla-
rı ve mücadelenin ihtiyaçlarına göre
yeri gelince ölüm oruçları ile tesli-
miyet ya da ölüm saldırılarına göğüs
gerilebildi. Feda savaşçıları bugün
Anadolu'nun dört bir yanında ortaya
çıkıp halkın adaleti oluyorsa bu mü-
cadele anlayışı sayesindedir.

Marksizmi dogmalardan kurtarıp
bilimsel temelleriyle hareket etmek
için somut durumun somut tahlili
şarttır. Parti-Cephe bu somutlukta
hareket etti. 

Dogmatizmi Reddedip
Büyük Gelişmenin
Önünü Açalım (**)

Her Parti-Cepheli yeni insanı ya-
ratabilen olmalıdır. Lenin'in dediği
gibi; "Bilimi ileriye taşımış oldukla-
rına inanan insanlar, eski görüşlerin
yanında yeni görüşlerin özgürlüğünü
değil, eski görüşlerin yerine yeni gö-
rüşleri talep eder."(***)

Devrim yeniyi temsil eder. Dev-
rimci de yeniyi talep eder ve onun için
savaşır. Hiçbir dogmatik düşünceden
yeni olanın yararına bir şey çıkmaz.
Çünkü o, eski olanın, düzenin düşünce
biçimidir. Dogmatik düşünce dev-
rimciyi tıkar, çıkmaza sürükler. Öğ-
retmenimiz Dayı; "Bir çıkmaza gir-
diğinde değiş. Yenilen... Doğru dü-
şünmek; nasıl ve neden sorularını so-
rarak başlar"(****) diyor. Bunun
için değişimi istemek gerekir.

Hayatın içinde kitaplardan, kah-
ramanlarımızdan, halktan öğrenerek
değişip-dönüşmeliyiz.

Milyonları örgütlemek devrimi
yapmak için dogmatikliği reddedip
devrimci düşünmeli ve düşündükle-
rimizi yapmalıyız.

* Yürüyüş Dergisi, Sayı: 402

** Dursun KARATAŞ

*** Lenin, Seçme Eserler, İnter
Yayıncılık Cilt 2, Syf: 41

**** Yürüyüş Dergisi, sayı:419,
Öğretmenimiz
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Baskı ve saldırıların asıl nedeni AKP iktidarının
faşist, halk düşmanı karakteridir. Ancak buna zemin
sunan da bizim örgütsüzlüğümüzdür. 

İşte örgütsüzlüğümüzün sonuçları: 

- Nisan-Mayıs-Haziran 2014 döneminde 186 gazeteci
gerekçeli, gerekçesiz, istifaya zorlanarak işten çıkarıl-
dı...

- Geçen yıl aynı dönemde 65 gazeteci işten çıkarılmıştı.
2013 Temmuz'undan 2014 Haziran sonuna kadar da 384
gazeteci gerekçeli, gerekçesiz, istifaya zorlanarak işten
çıkarıldı. 

- Yeni çıkarılan MİT ve Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı yasalarıyla Terörle Mücadele Kanunu bütün
ağırlığıyla habercilik pratiklerinin üzerine çöktü.”

- 23 gazeteci Temmuz 2014’e hapise girdi. 54 haberci,
yerel gazete ve internet sitesi fiili saldırıya uğradı.
Haberciye / medyaya saldırılarda cezasızlık da hük-
münü sürdürüyor.

- Başbakan Erdoğan'a “hakaret ve kişilik hakla-
rına saldırmak”tan 38 kişi toplam 2 ay 15 gün
hapis ve 277 bin 400 TL para cezasına mahkum
edildi. (Bianet) 

Erdoğan IŞİD’in haberinin yapılmasına da yasak
getirdi. Sanki IŞİD gibi bir bela yokmuş gibi hareket
edin, görmeyin, yok sayın diyor. Kısacası basın
emekçileri öldürme, tehdit, işten atma, hapis cezası,
para cezası, yayın yasağı vb. olmak üzere pek çok
saldırıya maruz kalıyorlar. 

Tüm yasal, yasadışı baskılara uymak da, Erdoğan'ın
tehditlerine boyun eğmek de basın emekçilerini sal-
dırılardan kurtaramadı. Saldırılar karşısında Avru-
pa’dan, AİHM'den çözümler aramak bugüne kadar
sonucu değiştirmedi, değiştirmez de. Saldırıları dur-
duracak olan kendi örgütlü gücümüzdür. Basın emek-
çilerinin örgütlü güçleriyle halk muhalefetinin bir
parçası olmasıdır.

Daha Ne Kadar
Boyun Eğilecek?

"Televizyon kanallarına, onların avukatlarını, on-
ların meddahlarını çıkartan medyaya karşı tavrım
vardır ve bundan sonra da olacaktır. Bunu da söylü-
yorum. Herkes net olacak!" 

Tayyip Erdoğan'ın ağzından bu tehdit ve hakaretler
çok kez işitildi. Bir ülkenin başbakanı, üstelik "bu
ülkede şöyle demokrasi var, böyle ileri ülkeyiz"
laflarını dilinden düşürmeyen bir başbakan açık açık

ve pervasızca tehdit ve hakaret yağdırıyor. Beğenmediği
basın emekçisini hedef gösterip patronlara işten atma
dayatmasında bulunuyor. Tayyip Erdoğan, "Gazetecilik
bu mu" diyerek çokca aşağıladı basın emekçilerini. 

Patronlar, basın  emekçisini köle gibi kullandılar ve
kullanmaya devam ediyorlar. 

Erdoğan tehdit ederken, Abdullah Gül de ikiyüzlüce
basın özgürlüğünden, sansürün kaldırılışından dem vurdu
çokca kez. "Farklı görüşlerin seslendirilebildiği, tartışı-
labildiği sağlıklı toplumların temeli, ifade hürriyeti ve
basın özgürlüğüdür" diyordu basınla ilgili her konuşma-
sında. Basın özgürlüğü varsa basın emekçilerinin uğradığı
saldırıların, aldığı cezaların, işten atılmalarının anlamı
nedir? 

Basın emekçileri de söylemlerin sahteliğinin, ikiyüz-

BASIN EMEKÇİLERİ! 
MESLEK ONURUMUZA SAHİP ÇIKMAK, BASKILARA KARŞI

HAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN ÖRGÜTLENMELİYİZ! 

Nisan-Mayıs-Haziran 2014
döneminde 186 gazeteci gerek-
çeli, gerekçesiz, istifaya zorla-
narak işten çıkarıldı...

Basın emekçileri... AKP ik-
tidarı boyunca her yıl yüzlerce
gazeteci işten atıldı. Siz hep
sustunuz. İşinizi korumak için
yanı başınızdaki mesai arka-
daşlarınız işten atılırken hiç se-
sinizi çıkartmadınız. 

Bırakalım meslek onurunu,
bu insanların en temel dostluk,
arkadaşlık, vefa, dayanışma
gibi değerlerine aykırıdır. 

Sustunuz, sesinizi çıkartma-
dınız da işinizi, kendinizi ko-

ruyabildiniz mi? 

Hayır! 

Saldırılar daha da arttı. Tür-
kiye dünyada en fazla gazete-
cinin tutuklandığı bir ülke oldu.  

Haziran Ayaklanması’ndan
sonra her alanda AKP faşizmine
karşı bir direniş büyürken basın
emekçileri en büyük saldırılara
maruz kalmasına rağmen halen
en küçük bir direniş örgütle-
nememiştir. 

Bu durumu ancak örgütle-
nerek aşabiliriz, aksi durumda
saldırılar artarak büyüyecek-
tir...

OLİGARŞİYLE UZLAŞANLAR36

Yürüyüş

03 Ağustos
2014

Sayı: 428

3 AYDA 186 GAZETECİ 
İŞTEN ATILDI



lülüğünün farkındadırlar. Ancak buna
rağmen basın emekçileri yanıbaşında
saldırıya uğrayan, işten atılan mes-
lektaşlarına sahip çıkmadı. Meslek-
taşını yalnız bıraktı, bir süre sonra
da kendisi yalnız başına kaldı. 

Tayyip Erdoğan "herkes net ola-
cak" diye çokca da uyarmıştır. Basın
emekçileri bugüne kadar bu söylem-
den de ders çıkarmadılar. 

Evet net olmak gerekiyor. Ya fa-
şizmden yana olunacak ya da mes-
lek onuru, ahlakı korunacak, fa-
şizme karşı olunacaktır. 

Basın emekçileri, gazeteciler sözde
toplumun aydın kesimidir. Kendilerini
halkın önünde görürler. Olup biteni
en iyi onlar bilirler, görürler. Ancak
bugüne kadar AKP'nin saldırılarına
boyun eğdiler. Yukarıda rakamları
verilen saldırılara karşı ne bir direniş,

ne bir karşı koyuş duymadık, gör-
medik. Peki nereye kadar böyle de-
vam edecektir? 

ÖRGÜTLENMELİYİZ!
Gazeteci Meclisleri’ni
Kurmalıyız! 

Örgütsüz basın emekçisinin hiçbir
hakkı, hiçbir güvencesi yoktur. Bu-
güne kadar yaşandığı gibi herşey ik-
tidarın ve medya patronlarının iki
dudağı arasındadır. Yukarda özetle-
diğimiz tablo basın emekçilerinin
örgütsüzlüğünün sonuçlarıdır. İktidar
en küçük bir muhalefete, en küçük
bir hak aramaya tahammül edemiyor.
Bunun sonucu da işten atmadan, ce-
zalar yağdırmaya uzanan baskılar
oluyor. 

Basın emekçilerinin karşılaştığı

saldırılar iktidarın halka yönelik sal-
dırılarının bir parçasıdır. Basın emek-
çileri görevlerini yerine getirmek
için örgütlenmek zorundadır. Nedir
basın emekçilerinin görevleri? 

Gerçekleri yazmak, gerçeği takip
etmek. Yalanın değil gerçeğin yanında
olmak. Patronların ve iktidarın değil
halkın yanında olmak. Meslek onuru
ve ahlakını korumak. Sansür ve teh-
ditlere boyun eğmemek. Patronların
ve iktidarların kölesi olmamak. Halkın
haklı mücadelesinin içinde olmak. 

Bunları ancak örgütlendiğimizde
başarabiliriz. Gazeteci meclisleri
basın emekçilerinin doğrudan, meşru
ve öz örgütlenmeleri olacaktır. 

İlk adım sorumluluk duymak, bi-
raraya gelmek ve biraraya getirmektir.
Bu zeminde sorunlarımızı ortaya ko-
yup birlikte çözümler aramaktır. 

Sarıgazi Halk Cephesi fuhuş yaptıran iki kişiyi ceza-
landırmayla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin bir
açıklama yaptı. Açıklamada: "Biz bu ülkede 45 yıldır
faşizme karşı ölümüne bir mücadele sür-
dürüyoruz. En ağır bedelleri ödediğimiz
bir mücadele bu. Kimilerinin yaptığı
gibi devrimciliği masa başında ya da
içki masalarında yapmıyoruz. Biz dev-
rimciliği kavganın en önünde, düşmanla
göğüs göğüse çarpışarak yapıyoruz. İşte
bu nedenledir ki biz 45 yıllık onurlu bir
tarihe sahibiz. 45 yıllık devrim mücade-
lemizde onlarca eyleme imza attık.

Ve her yaptığımız eylemin hesabını
verdik. Bizler hesabını veremeyeceğimiz
hiç bir eylemi yapmayız. O nedenledir
ki bizim tarihimiz dostun da düşmanın
da kabul ettiği gibi “Söylediğini Yapan
Yaptığını Savunan” bir anlayışla şekillenmiştir.

Son günlerde özellikle sosyal medyada Sarıgazi Halk
Cephesi'nin yapmış olduğu bir cezalandırma eylemi tar-
tışılıyor. Bu eylem tartışma ortamından çok Halk Cep-
hesi'ne açık bir saldırıya dönüşmüş durumda. Kimi çev-
relerce Halk Cephesi emperyalizmin beslemesi IŞİD'çi
katillerle yan yana getirilmeye çalışılıyor. Yapılan eylemde
benzerlik aramaya çalışılıyor.

Haddinizi bilin! O küçük beyinlerinizle Halk Cephesi'nin
onurlu tarihini karalayamazsınız. IŞİD emperyalizmin des-
teğiyle halkların kanını döken, vahşet uygulayan bir çetedir.

Halk Cephesi'nin ne iş yaptığını ise size uzunca anlatmaya
gerek yok. Burada Sarıgazi Halk Cephesi'nin yaptığı ey-
lemdeki kadınla adamın kimler olduğunu ve nasıl ceza-

landırıldığını yazacağız. O masumlaştırılan
kadın ne çocuklarını doyurmak için çalışan
biri, ne de sadece bedenini satarak para
kazanmaya çalışan birisidir. Kadın bundan
3 yıl önce yine Halk Cepheliler tarafından
kadın pazarladığı için (hem de kendi öz
yeğenini) Sarıgazi Taksim Kafe’de ceza-
landırılan biridir. O kadın küçük kızları
babaları yaştaki pisliklere pazarlayan bi-
ridir. Yanındaki kişi ise yine bundan 3 yıl
önce Sarıgazi Nazım Hikmet Parkı'nda
kadın pazarlarken Halk Cepheliler tara-
fından yakalanıp cezalandırılan birisidir.
Yani her ikisi de daha önce uyarılmış ve
cezalandırılmış kişilerdir. Bu işi bilerek

ve isteyerek yaptıkları aşikârdır. Şimdi bize masum bir
kadın edebiyatı yapmayın.

Fuhuş Yapmak da Yaptırmak da Suçtur!
O kadın sadece fuhuş yapsaydı yine cezalandırırdık;

çünkü biz mahallelerimizde hiç bir pisliğe izin vermeyiz.
Birol Karasu, Hasan Ferit Gedik bu pisliklere karşı mücadele
ederken şehit düştü. Biz onlara bir söz verdik, mahalleri-
mizdeki tüm pislikleri yok edeceğiz. Sarıgazi Halk Cephesi
yapmış olduğu eylemin arkasındadır ve doğruluğundan da
en ufak bir şüphe duymamaktadır” denildi. 

Fuhuş Yapmak da Yaptırmak da Suçtur
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KESK 8. Olağan Genel Kurulu
3-4-5-6 Temmuz 2014 tarihleri ara-
sında "Baskıya ve Sömürüye Karşı
Güçlü Örgüt! Kitlesel Mücadele!"
sloganıyla toplandı. 

Yazdıkları slogana kendileri inandı
mı bilinmez, kitleler ve bizim açı-
mızdan ise hiçbir inandırıcılığı yoktur.
Çünkü "Baskıya ve Sömürüye Karşı
Güçlü Örgüt" olmanın yolu baskıya
uğrayanları sahiplenmekten ve bas-
kı yapana karşı kıyasıya mücadele
vermekten geçer. 

Faşizm kendisine karşı savaşanlara
baskı ve zor yöntemlerini uygular.
Bu faşizmi ayakta tutan temel daya-
naklardan biridir. Bu noktada KESK
içindeki anlayışlara düşen faşizmin
tam karşısında yer almaktır. Parale-
linde değil... 

AKP hükümetinin F tipi hücrelerle
sindirip, mücadeleden koparmaya
çalıştığı devrimci memurları KESK
içindeki anlayışlardan olan Demo-
kratik Emek Platformu
(DEMEP/Kürt Milliyetçileri) “Kamu
Emekçileri Cephesi kırmızı çizgi-
mizdir” diyerek sendikalardan tasfiye
etmeye çalıştı. 

Hatırlanacaktır... 19 Şubat 2013
tarihinde AKP'nin polisleri tarihle-
rindeki en geniş baskınlarından birini
yaptılar.  28 ilde KEC'lilere yapılan
baskınlarda 184 devrimci memur
gözaltına alındı. İçlerinden 72'si tu-
tuklanarak 6 ayla 13 ay arasında de-
ğişen sürelerde ülkenin değişik ha-
pishanelerindeki Özgür Tutsaklar
kervanına katıldılar. 

Faşist AKP iktidarının bu saldırı-
larının nedenleri, niçinleri bellidir.
Uzun uzun anlatmaya gerek yok...
Sınıf savaşının doğası gereğidir. Kürt
milliyetçi hareket de faşist AKP ik-
tidarıyla aynı noktadan devrimcilere

saldırmaktadır. 

AKP, nasıl devrimci memurları
tutuklayarak mücadelenin dışına dü-
şürmek istiyorsa Kürt milliyetçi ha-
reket de uzlaşma politikalarının önün-
de engel görerek devrimci memurları
sendikaların yönetimlerinden tasfiye
etmeye çalışıyor. 

KESK ve bağlı sendikaların genel
merkezleri ile şube kongrelerinde
Kürt milliyetçileri, KEC ile "emek
ve siyaset" alanında birlikte olma-
yacağını ilan etmiştir. 

Gerekçeleri kurumlarımızı basar-
ken, arkadaşlarımıza pusu kurarken
gösterdikleriyle aynı: “Mücadelele-
rine,  önderliklerine ve şehitlerine
küfür edildiğini” gerekçe göster-
mektedirler. 

Bu yıllardır  söyledikleri yalandır.
İddialarının tek bir dayanağı, kanıtı
yoktur. Emperyalizme ve faşizme
karşı savaşta kendisi de şehitler
vermiş bir ideolojinin taşıyıcıları ola-
rak yeri geldiğinde onların şehitlerini
onlardan daha fazla sahipleniriz. Kürt
milliyetçi harekete yönelik eleştiri-
lerimizin “küfür” diye bahane edil-
mesi tamamen saldırıya gerekçe üret-
meleridir. 

Kürt milliyetçi hareket ne zaman
devrimci harekete saldırmak istiyorsa,
“temcit pilavı” gibi aynı yalanı ısıtıp
ısıtıp gündeme getirmektedir. 

Başbakan Erdoğan’ın Haziran
Ayaklanması’ndan sonra Bezmi Alem
Camisi’ne “ayakkabıyla girdiler, ca-
mide içki içtiler”, “Karaköy’de tür-
banlı bir bacımızı taciz ettiler” yala-
nında olduğu gibi dönüp dönüp aynı
yalanı saldırmak için gerekçe yap-
maktadırlar. 

Bu yalanları bırakın artık! Dev-
rimcilere düşmanlığınızı açıktan ilan
ederek yapın saldırılarınızı...  

Asıl neden Kamu Emekçileri Cep-
hesi'ne koydukları kırmızı çizgiyi
AKP politikalarına koyamamalarıdır.
KESK'i kendi uzlaşmacı politikala-
rının aracı haline getirmeleridir.
KEC'in de bunun karşısında yer alan
tek grup olmasıdır.

Çoğunluğum,
Her İstediğimi Yaparım

KESK’in 8. Genel Kurulu kamu
emekçilerinin ihtiyaçlarına göre değil,
Kürt milliyetçi hareketin ihtiyaçlarına
göre şekillenmiştir. 

Demokratik Emek Platformu “Be-
nim delegem çok, her istediğimi ya-
parım” anlayışıyla hareket etmektedir. 

Bu anlayışlar sendikaları bu hale
getirmişlerdir. 

KESK kamu emekçilerinin örgütü
olmaktan çıkıp, Kürt milliyetçi ha-
reketin memur alanının örgütü haline
getirilmiştir. 

Son KESK Genel Kurulu’nda ya-
pılan tüzük değişikliği ile son nokta
konulmuştur. 

Tüzük: "Herhangi bir kurumun
veya kuruluşun tutacağı yolu ve uy-
gulayacağı hükümleri sırasıyla gös-
teren maddelerin hepsi, nizamname,
statü" diye tanımlanır. KESK'in bun-
dan sonra nasıl bir politik hat, yol
izleyeceğinden üyelerinin ve hatta
temsilcilik, şube vb. yöneticilerinin
haberi olmamıştır. Kongre yoğunluğu
içinde maddeler tartışılmadan ve an-
laşılmadan ittifaklara, grup temsil-
cilerinin ellerinin evette mi, yoksa
hayırda mı yukarı kalktığına göre
oylanıp geçmiştir. 

Şubelerine yönetici bulamayan
KESK, eşbaşkanlık sistemi getirdi.
Hangi ihtiyaçlar sizi buna itti? Üye-
lerden faks mı yağdı tek başkan bize

İKTİDAR HEDEFİYLE ELE ALINMAYAN,
DÜZENLE UZLAŞAN, KİTLE VE SINIF

MÜCADELESİNDEN KOPAN SENDİKACILIK
BİTMEYE MAHKUMDUR! -1
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Soma'da katledilen 307 maden işçisini gerekçe gös-
tererek maden işçilerinin çalışma koşullarını düzeltme
bahanesiyle hazırlanan Torba Yasa'da eğitim emekçilerini
yakından ilgilendiren maddeler de yer aldı.

Torba Yasa Tasarısı’nın 95. maddesinde yer alan iki
düzenleme öğretmenler ve aday öğretmenler için önemli
tehditler içeriyor.  Daha önce 1739 sayılı Milli Eğitim
Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikle aday öğretmenlerin
asaleten atanmak için "yazılı ve sözlü sınava" tabi
tutulacağı belirtilirken, torba yasa ile bir değişiklik daha
yapılarak "yazılı veya sözlü sınav" ifadesi getirilmiş.
Basit bir kelime değişikliğiyle aday öğretmenlerin
atanması için tek başına sözlü sınavın yeterli olmasının
önü açılıyor. Bizim ülkemizde bunun anlamı çok açıktır.
Atanabilmek için torpil mekanizmalarının devreye girmesi.
Hükümette bulunan parti yöneticilerinin devreye girmesi,
rüşvetlerin verilmesi...

Torba Yasa Tasarısı’nın 95. maddesinde yer alan

diğer düzenlemede “Öğretmenlerin hizmet sürelerine
ve/veya isteğe bağlı il ilçe veya il dışı yer değiştirmelerine
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir” deniyor. 

Bu maddede yer alan "hizmet süreleri" ifadesi ve
Milli Eğitim Bakanı Avcı'nın, önce mevcut atama ve yer
değiştirme yönetmeliğinin yeni teşkilat yasasına uygun
hale getirileceğini, sonra öğretmenlere zorunlu rotasyonun
gündeme geleceğini söylemiş olması birlikte değerlen-
dirildiğinde yüz binlerce eğitim emekçisini sürgünlerin
beklediğini söylemek için kahin olmaya gerek yok. 

Hükümet okulları ve eğitimi istediği gibi şekillendir-
mek; öğretmenleri baskı ve tehdit altında tutmak, ceza-
landırmak, kendi desteklediği sendikalara üye yapmak
için sürgün tehdidini kullanacaktır bol bol.

AKP'nin neyi hedeflediği açık. AKP'nin politikaları
Meclis kapısında 40-50 kişiyle bir basın açıklaması yap-
makla engellenemez. Kararlı, sürekli fiili-militan bir
mücadele ister.

EĞİTİM EMEKÇİLERİNE SÜRGÜN VE TORPİL KISKACI

yetmiyor diye? 

7. Kongre’de var olan
meclisin yapısı demokratik
olmadığı ve tabanın görüş-
lerini yansıtmadığı gerekçe-
leriyle değiştirilmişti. Şimdi
yine aynı gerekçelerle meclis
yapısı değiştirildi. Aynı de-
neyi tekrarlamak farklı so-
nuçlar alınmasını sağlamaz.
Sonucu değiştirmek istiyor-
sanız o sonucu yaratan nedenleri or-
tadan kaldırın her şeyden önce. 

Kitlelerle hiçbir bağı kalmayan
sendikaların tüzükte var diye “tabanın
görüşlerini yansıtan” meclis örgüt-
lenmelerini oluşturması mümkün
mü? 

Tüzüğe istediğiniz maddeyi ko-
yun, kitleyle bir bağı olmayan, kitle
bağlarını kurutan bir sendikal anlayış
meclisleri işlevli hale getiremez. 

Son bir kaç yıla bakın: Bu sendikal
anlayışların kamu emekçilerine yö-
nelik saldırılara karşı geliştirdikleri
bir politika var mı? Kamu emekçi-
lerine saldırıların en yoğun olduğu
bu dönemlerde saldırılara karşı direniş
örgütlemek yerine AKP’ye “Akil
Adam”lık yapılmıştır. 

AKP’nin saldırıları karşısında
kamu emekçileri pasivize edilmiştir.

AKP politikalarına destek verilmiştir. 

Kürt milliyetçi hareketin “çözüm”
adı altında düzenle uzlaşma politi-
kaları KESK’de de hakim hale geti-
rilmiştir. 

Son KESK  ve üyesi olan sendi-
kaların kongrelerinde  Kamu Emek-
çileri Cephesi’ne (KEC) konan kır-
mızı çizgi bu politikaların bu şekilde
devam edeceğini tescillemiştir. 

İşte o yüzden kongrede emekçi-
lerin sorunları tartışılmadı. Mücade-
lenin sorunları tartışılmadı. Emekçiler
haklarının büyük çoğunluğunu kay-
bettiler. Son kalan hakları iş güven-
celerini kaybetmek üzereler. Özel-
leştirmeler aldı başını gidiyor. Bu
saldırıların karşısında nasıl durulacağı,
nasıl bir mücadele programı uygu-
lanacağı Kürt milliyetçi hareketin
umurunda değil. Onlar için tek bir
politika var: Düzenle uzlaşmak...

Yeniden Kongre
Sloganına Dönelim: 

1- “Baskıya karşı” diyen
KESK kendisi devrimcilere
“kırmızı çizgiler” koyarak
baskı aracı olmuştur. 

2- Sömürüye karşı olmak
sömürenlere karşı uzlaşmaz
bir sınıf mücadelesi vermeyi
gerektirir. Oysa KESK’e ha-

kim olan Kürt milliyetçi hareketin
tek politikası düzenle uzlaşmaktır. 

3- Kitlesel mücadele, birincisi;
kitlelerin sorununa sahip çıkmakla,
ikincisi; pratik mücadele içinde kit-
lelerin güvenini kazanmakla, üçün-
cüsü; doğru politikalar üreterek müm-
kündür. 

4- Bugün KESK, bırakın üyelerini
sahiplenmeyi, yöneticilerini bile sa-
hiplenmemektedir. Ve bu sonuç
KESK eylemlerine kitlenin değil,
yöneticilerin bile katılmadığı inanç-
sızlaşmayı yaratmıştır. 

Sürecek

(KESK bu noktaya nasıl geldi,
hataları neler, bizim çözüm önerile-
rimize yazımızın devamında değine-
ceğiz.)
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Halkımız!
Halk Cephesi'ne Saldırı
Faşizme Hizmettir!
Devrimcilere
Kalkan Eller,
Halka Kalkmış Sayılır!

Sol içi şiddet konusunda ciltlerle
kitap yazdık, bunu şimdi burada tar-
tışmayacağız. Hiçbir zaman sola sal-
dırımız olmamıştır, olmayacaktır.
Biz, saldırı karşısında ancak kendimizi
savunuruz. Bugün silah dahil yüzlerce
Kürt milliyetçisinin saldırısına uğ-
radık. Neden? Cevap bizde değil.
Ancak sonucu açıklayalım: halka
saldırının sonucu AKP hükümetine,
faşizme, emperyalizme hizmettir.

Kürt halkının mücadelesinin kar-
şısında değiliz, olmadık.

Başta Demirtaş olmak üzere HDP'li
tüm milletvekilleri ve sorumlu kade-
medeki herkes, nerede ne yapıyor
olursa olsun, İstanbul'da kitlelerinin
böyle bir saldırısı varken, sorumluluk
üstlenmek zorundalar. Kitlenize sahip
çıkın. Saldırılarınızın nedenini, başta
Çayan halkı olmak üzere Türkiye halk-
larına açıklama yapmak zorundasınız.

Sizleri göreve çağırıyoruz! Kit-
lenize sahip çıkın. Devrimci kanı
dökmek suçtur.

Çayan'da başlayan saldırı başka
mahallelere de yayıldı. Gazi'de Yü-
rüyüş Dergisi’nin binası önüne yığılan
70 kişilik kitlenin sloganlarıyla der-

gimize sözlü sataşma ve saldırıda
bulunduktan sonra derneğimize yö-
neldiğini öğrendik.

Halk Cephesi
29 Temmuz 2014

HDP Faşizme Hizmet
Etmeye Devam Ediyor!

Kürt milliyetçi hareketinin Çayan
Mahallesi’nin ardından belli mahal-
lelerde sürdürdüğü saldırılar arasında
Okmeydanı Mahallesi de yer aldı. 29
Temmuz günü akşam saat 22.30 sıra-
larında Okmeydanı'na giren HDP'li
grup 'Okmeydanı Cephe'ye Mezar
Olacak!', 'Cephe Şaşırma Sabrımızı
Taşırma', 'Biji Serok Apo' sloganlarıyla
Haklar ve Özgürlükler Derneği ve
Gençlik Federasyonu'nun önüne ge-
lerek 'Cephe Dışarı' sözleriyle prova-
kasyon yaratmaya çalıştılar. Daha
sonra benzer sloganlarla Sibel Yalçın
Parkı'na doğru yürüdüler. Yürüyüş sı-
rasında etrafa havai fişek ve ses bom-
bası da atan HDP'li grup, aynı zamanda
halka da tehditler savurdu. Şu anda
Okmeydanı sokaklarında ses bombası
sesleri gelmeye devam ediyor.

Halk Cephesi
29 Temmuz 2014

Halkımıza!
Saat 00.30: Bugün akşam üzeri

Çayan Mahallesi’nde HDP'lilerin
Halk Cepheliler'e yönelik saatlerce
süren saldırıdan sonra durum artık

daha sakin. 00.00'a kadar süren sal-
dırılar, kısa süreli Gazi Mahallesi ve
Okmeydanı'na da sıçradı.

Gazi'de Ozan Yayıncılık’a slogan-
ları ile saldıran kitle, Okmeydanı'nda
Sibel Yalçın Parkın’ı yaktı, parktaki
kahveyi motoflarla ateşe verdi.

Yoğun çabalar sonucu HDP'li yö-
neticilere ulaştık ve Çayan Mahalle-
si’nde bir görüşme gerçekleşti. Sona
eren görüşmede alınan kararlar şöyle:

- Halk Cepheliler Çayan'da ma-
hallenin iç kısmına çekilecek ve ba-
rikatlarının başında olacaklar.

- HDP'liler ise mahalleden çeki-
lecek.

Kesin olarak çekileceklerine dair
HDP'li yöneticilerden net cevap ala-
madık. Gelişmeleri ve ayrıntıları ay-
rıca siz halkımızla paylaşacağız.

Halk Cephesi
29 Temmuz 2014

Devrimci Kanı
Dökmekten Vazgeçin
Çayan'da Devrimcilere
Tekbirlerle Saldıranlar
Kim, Açıklayın!

İki gündür Çayan Mahallesi’yle
başlayıp Gazi Mahallesi’nde, Sarı-
gazi’de, Okmeydanı’nda devam eden
devrimcilere yönelik saldırılara ta-
nıklık ediyoruz. Öyle bir saldırı ki
görenlere Maraş’ı, Sivas’ı hatırlatıyor.
Çayan halkı başta olmak üzere tüm

Halk Cephesi'ne Saldırı Faşizme Hizmettir!
Devrimcilere Kalkan Eller, Halka Kalkmış Sayılır!

Sarıgazi Gazi
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halkımız bilir ki Çayan Mahallesi
devrimci hareketin önderi Dursun
Karataş’ın ve yoldaşlarının emeğiyle,
sokak sokak tuğla tuğla örülerek ku-
rulmuş örgütlü bir mahalledir. İstan-
bul’un birçok mahallesi örgütsüzdür.
Buna rağmen dört parsellik Çayan'da
ısrar etmenin sebebini HDP halka
açıklamakla yükümlüdür.

İki gündür hakkımızda gerçekle
alakası olmayan bilgiler dolaşıyor.
Özellikle sorumsuzluk arenası sanal
ortamda provokatif söylemlere bolca
rastlıyoruz. HDP’nin masasında duran
kadın Alevi olduğu için "Cepheliler
Alevilere saldırdı" diye haberler ya-
pıldı. Oysa gerçek gün gibi ortadadır.

KONUŞMAK İÇİN MASAYA
GİDEN HALK CEPHELİLER’E
DEMİR ÇUBUKLARLA SALDI-
RILMIŞ, İNSANLARIMIZIN
KOLU VE BURNU KIRILMIŞTIR!
BU DA GÖSTERMEKTEDİR Kİ
MASAYA, SALDIRI HAZIRLIĞI
YAPILARAK GİDİLMİŞTİR.

Saldırılar sonucunda devrimciler
kendilerini savunarak halkla birlikte
saldırıyı gerçekleştirenleri mahallenin
dışına çıkarmıştır. Ancak sonrasında
HDP bileşenleri Çayan Mahallesi'ne
pompalı silahlarla, ses bombaları ve
havai fişeklerle gelerek bir katliam
girişiminde bulunmuştur. Buna rağ-
men sağduyulu davranan Halk Cep-
heliler kendilerini savunmanın dışında
hiçbir karşılık vermemiştir. Evet, bu
süreç HDP’nin Halk Cepheliler'e si-
lahlı saldırıları sürmüştür. Peki devam
eden süreçte nelerle karşılaştık, sal-
dıranlar arasında kimler vardı?

SALDIRANLAR ARASINDA
BDP’Yİ GÖRDÜK... OKMEYDA-
NI’NDA SİBEL YALÇIN PARKI’NI
YAKARKEN, GAZİ MAHALLE-
Sİ’NDE, OKMEYDANI’NDA VE

SARIGAZİ’DE “TİTRE CEPHE
APOCULAR GELİYOR, KÖKÜ-
NÜZÜ KAZIYACAĞIZ” DERKEN
GÖRDÜK BDP Yİ...

SALDIRANLAR ARASINDA
SYKP’Yİ GÖRDÜK... KONUŞMA-
YA GİDEN ARKADAŞIMIZIN
YUMRUKLA BURNUNU KIRAR-
KEN, ÇAYAN’DA POLİSİ DEĞİL
DEVRİMCİLERİ TAŞLARKEN
GÖRDÜK SYKP’Yİ...

SALDIRANLAR ARASINDA
ESP’Yİ GÖRDÜK. SÜRECİN BA-
ŞINDAN İTİBAREN NELER OL-
DUĞUNU BİRE BİR GÖRMELE-
RİNE RAĞMEN HALK CEPHE-
LİLER SİLAHLA SALDIRDI DİYE
YALAN HABERLER YAPARKEN
GÖRDÜK ESP’Yİ...

SALDIRANLAR ARASINDA
EMEP’İ GÖRDÜK, TEKME VE
YUMRUKLARIYLA GÖRDÜK
ONLARI DA...

BAŞKA NELER GÖRDÜK?

TEKBİR GETİRİP SİLAHLA
DEVRİMCİLERİ TARAYANLARI
GÖRDÜK, YUKARIDA SAYDIĞI-
MIZ SİYASETLERLE AYNI SAF-
LARDAYDILAR…

PİS ALEVİLER DİYE BAĞIRIP
İĞRENÇ KÜFÜRLERLE SALDI-
RANLAR DA AYNI SAFTAYDI
BU KENDİNE SOL DİYEN SİYA-
SETLERLE...

TORBACILAR, ÇETECİLER,
DEVRİMCİLERİN MAHALLELE-
RİNDEN KOVDUĞU ÇAPULCU-
LAR DA ORADAYDI...

BDP’Lİ YAŞLILARIN, MA-
HALLEYE GİREN POLİSE TAŞ
ATAN KÜRT GENÇLERİNE "DEV-
LETE TAŞ ATMAYIN" DEDİĞİNİ
GÖRDÜK...

12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN

SIRTINDA TAŞ KIRILIP SERE-
SERPE YERE YATIRILDIĞINI
GÖRDÜK...

GÜNLERDİR, CEPHE KADIN
DÜŞMANLIĞI YAPIYOR DİYE
BAS BAS BAĞIRIP FUHUŞ YA-
PANLARI MEŞRULAŞTIRAN
ESP’NİN; ÇAYAN’DA DUDAK-
LARI PATLATILAN, SARIGA-
Zİ’DE KAFASINA CAMLA VU-
RULUP HASTANELİK EDİLEN
DEVRİMCİ KADINLAR İÇİN TEK
BİR KELİME ETTİĞİNİ BİLE GÖ-
REMEDİK HENÜZ...

Böylesi bir ortamda eğer gerçek
anlamda bir katliam yaşanmadıysa,
belki onlarla ifade edilecek ölümler
yaşanmadıysa, bu tamamen Halk
Cepheliler'in sol içi provokasyona
gelmemesi sayesinde olmuştur. Cep-
henin tarihinde sol içi şiddet yoktur,
Cephenin silahları uyuşturucu satı-
cılarına, halk düşmanlarına dönüktür.
Bunu, saldıran siyasetler de çok iyi
bilmekte, bu pervasızlıkla saldırmak-
tadır. Kim olduğunu, ne için mücadele
ettiğini unutan sol, mahalleye polis
girmişken bile Halk Cepheliler’e si-
lahla saldırmaya devam etmiştir.

HDP hesap vermelidir!

Mahalleye polisi sokup devrimci
bir kuruma operasyon yapılmasına
sebep olmanın, kurumları, parkları
yakmanın, devrimcileri silahla ya-
ralamanın hesabını vermelidir.

Tüm Kürt gençlerini ortak düş-
manımız oligarşiye karşı birlikte sa-
vaşmaya çağırıyoruz. Devrimci kanı
dökmenin bugün de yarın da tarihte
bir açıklaması olamaz. Sanal ortam-
lardaki bilgi kirliliğine, tahriklere
kapılıp halkın dükkanlarını evlerini
yakmanın, değil devrimcilikle, in-
sanlıkla dahi alakası yoktur.

Mahallelerimizi sahiplenmeye il-

Çayan Gazi Sarıgazi
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kelerimizi koruyarak devam edeceğiz.

Tüm solu sorumlu olmaya ve ger-
çeklere davet ediyoruz...

Halk Cephesi
30 Temmuz 2014

Halk Cephesi’nden
Tüm Halk Cepheliler’e
Talimat!

BÜTÜN HALK CEPHELİLER’E
TALİMATTIR!

1- Bizim tarihimiz tertemizdir.
Tahriklere, yaralı arkadaşlarımızın
üzüntüsüne kapılıp bu tarihi kirlet-
meye kimsenin hakkı yoktur.

2- Hiçbir Cepheli, kendini savun-
manın dışında sola veya halka fiziki
bir saldırıda bulunamaz.

3- Ateşli, yanıcı, patlayıcı silahları
sola ve halka çevirenler bizden de-
ğildir. Bizim silahımız yalnızca tor-
bacılara, çetelere, katillere yani halk
düşmanlarına dönüktür.

4- Sosyal medya denen sanal or-
tamda bizim adımıza yapılan çetevari,
argo ve küfürlü söylemlerin sahipleri
bizden değildir. halkınsesi.tv dışında
hiçbir sitede yer alan açıklama bize
ait değildir.

Biz başka siyasetler gibi "kitlemizi
tutamıyoruz" edebiyatına sarılacak bir
örgüt değiliz. Herkesi bu sorumlulukla
hareket etmeye davet ediyoruz...

Halk Cephesi
30 Temmuz 2014

Kürt Milliyetçi Hareketi
Çayan’da Halk
Cepheliler’e Saldırdı
Çayan Cephedir,
Mücadeledir!

Dev-Genç’lilerin kan ve can bedeli

kurduğu Çayan Mahallesi’nde siyaset
yapmak isteyen HDP’lilere birçok
kez Çayan’ın örgütlü bir mahalle ol-
duğu ve Nurtepe’de başka mahalleler
varken Çayan’da siyaset yapmanın
etik olmadığının birçok kez anlatıl-
masına rağmen 29 Temmuz günü
saat 17.30 sularında Kürt milliyetçileri
Çayan’da masa açmak istediler. Bu-
nun üzerine Kürt milliyetçileri ile
konuşmak isteyen Halk Cepheliler’e
(Halkların Demokratik Partisi)
HDP'liler taşlar ve sopalarla saldır-
dı.

Örgütlü bir şekilde 40-50 kişilik
bir grup olarak taş ve sopalarla ya-
şanan bu saldırıda Halk Cepheli-
ler’den yaralananlar oldu. Yaşanan
ilk saldırının ardından, sayısı artan
Kürt milliyetçileri, Çayan’da halka
ses bombaları ile saldırmaya başladı. 

Yaşanan bu saldırıların ardından
Cepheliler, konuşma ve görüşme ta-
lebinde bulunan Kürt milliyetçileri
ile görüşme ortamı sağlamaya çalı-
şırken; AKP’nin katil polisi Çayan’a
TOMA’ları, akrepleri, çok sayıda çe-
vik kuvvet polisi ve gaz bombaları
ile saldırdı. Güzeltepe Köprüsü yö-
nünden katil polisler, Kağıthane-
İSKİ yönünden HDP’liler saldırdı.

Çayan Mahallesi’nde polis saldı-
rısına karşı, mahalleyi ve örgütlülüğü
sahiplenmek için Tüm Halk Cephe-
liler Çayan’a çağrıldı.

Çayan'da Kürt milliyetçilerinin
ilk saldırıları sonucunda yaralanan-
lardan hastaneye başvuranların son
sağlık durumları:

Erol Arslan omuzundan gaz fişeği
ile yaralandı.

Barış ... dirseğine taş geldi, kırık
yok ancak dirseğini hareket ettire-
miyor.

Çağla Toprak başından taşla ya-
ralandı.

Gökçe Uluada ağızından taşla ya-
ralandı, dişlerinde kırık var.

Sebahattin ... kolundan taş ile ya-
ralandı.

29 Temmuz 2014

Kürt Milliyetçileri
Okmeydanı'nda da
Saldırıya Geçti

Aynı gün Çayan'dan sonra, Ok-
meydanı'nda da toplanan Kürt milli-
yetçileri önce “Okmeydanı Cephe’ye
Mezar Olacak” sloganları atarak yü-
rüyüşe geçti. Daha sonra Sibel Yalçın
Parkı’na saldıran Kürt milliyetçileri
Sibel Yalçın Parkı’ndaki çay ocağını
yaktılar, camları kırıp, molotof attılar.

Çayan’da
Sol Provokasyon

Çayan halkı tarafından yapılan
çağrıya göre halk, 30 Temmuz’da,
Dilan Kafe önünde on yıllardır kur-
duları örgütlülüklerine sahip çıkmak,
HDP’lilerin provokasyonunu boşa
çıkartmak için toplanarak mahalle-
lerine sahip çıkacaklar.

Haftalardır HDP'lilerin, Halk Cep-
hesi'nin örgütlü olduğu Çayan Ma-
hallesi'nde siyaset yapmaya çalışması
düşmanca saldırıya evrildi. Faşizme
karşı direniş gösteremeyenler Halk
Cephesi'ne karşı koşulsuz birlik oluş-
turdu. 29 Temmuz günü yine seçim
çalışmaları adı altında mahallede
provokasyon düzenlediler. Defalarca
uyarılmalarına rağmen Çayan Ma-
hallesi'ne girmeye çalışarak olayların
fitilini ateşlediler. Çok geçmeden
100’e yakın HDP'li toplanarak Halk
Cepheliler’e saldırdılar.

Okmeydanı Sarıgazi Çayan
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Sopalar, taşlar, bıçaklar ve taban-
calar direk olarak Halk Cepheliler’i
ağır yaralamak amaçlı kullanılıyordu.
Doğal olarak Halk Cepheliler ken-
dilerini ve Çayan'ı taş ve sopayla
savundular. Sokullu Caddesi'nde karşı
karşıya gelen HDP'liler ve Halk Cep-
heliler dakikalarca çatıştılar. HDP’li-
ler, şehit ailelerine, mahalle halkına
ve Cepheliler’e küfür ve hakaret et-
tiler. Saat 16.30 civarında başlayan
olaylarda saat 19.00'a yaklaştığında
mahalleye polis girdi. Halk Cephe-
liler’in HDP'li gruba "polis geldi,
polisi mahalleden kovalım" sözlerine
cevap olarak HDP’nin tavrı polisle
çatışan Halk Cepheliler’i taşlamak
oldu. Polisin gelmesiyle HDP'liler
kaçarken Cepheliler polisle çatışmaya
devam ettiler. Çayan'ın ara sokaklarına
çekilen Cepheliler gaz atan polise
taş ve sapanlarla cevap verdiler. Po-
lisin mahalleden çekilmesinin ardın-
dan Sokullu Caddesi’ne çıkan Cep-
heliler barikatlarını güçlendirdiler.
Sokullu Caddesi’nde Cepheliler ve
Çayan halkı toplandıklarında caddenin
öbür ucunda HDP'lilerin tekrar top-
landıklarını gördüler. Gün boyunca
grubun içinde HDP bünyesindeki sol
örgütlerin dışında torbacı ve mafya
artıkları da bulunuyordu.

Cepheliler kol kola girerek slo-
ganlarla yaklaşık 500 kişilik HDP'li
grubun üzerine yürümeye başladılar.
Biraz ilerledikten sonra grup Cep-
heliler’i taşlamaya başladı. Bunun
üzerine Cepheliler hiç beklemeden
meşru müdafaa haklarını kullanarak
sopa ve taşlarla çatışmaya başladılar.
Ardından HDP'liler molotoflar atmaya
başladılar. Cepheliler bu saldırıyı da
havai fişeklerle püskürterek taş at-
maya devam ettiler. Bu esnada tah-
tadan yapılma bir çay ocağı da alevler
içinde kaldı. Dakikalarca süren ça-

tışmada birçok Cepheli yaralandı.
Ancak bunlar HDP'li güruha yetmedi.
caddede bulunan iki kahvehane, bir
çay bahçesinin camları kırılıp, eşyalar
yağmalanırken bir işporta tezgahı ve
çay ocağı küle döndü. Ağızlarından
küfür ve hakaret eksik olmayan
HDP’liler Alevi halka da küfür ettiler.
Birçok evin camları taş ve kurşunla
kırdılar. Bunlar da yetmedi! Ellerin-
deki tabancalar Cepheliler'in direnişini
kıramayınca pompalı tüfeklerle sal-
dırdılar. Yine birçok insan pompalı
tüfeklerin hedefi olup, yaralandı.
Aradaki mesafenin uzak olmasından
dolayı ölüm yaşanmadı. Yaralılar vü-
cutlarına ve yüzlerine gelen saçma-
lardan kaynaklı hastaneye kaldırıldılar.
Bu saldırıda Engin Çoban gözü, yüzü
ve birçok yerinden saçmayla, Ufuk
Tanrıverdi sırtından saçmayla, Murat
Sur kolundan ve Mustafa Koçak ba-
cağından yaralandı. Fakat Cepheliler
ellerine devrimci kanı sürmemek için
silah kullanmadılar, kullanmaya ça-
lışanları da engellediler. Bu olaylar
esnasında yine polis Cepheliler’e
saldırdı. Polisi gören HDP'liler yine
kaçtılar. Cepheliler Sokullu Cadde-
si’ne "Halka ve Devrimcilere Saldı-
ranlar Polis Gelince Kaçtılar - Cephe"
yazılı pankart astılar. Polisle bir süre
daha çatıştıktan sonra polis mahal-
leden çekildi. Ardından Halk Cep-
heliler, Çayan halkına açıklama ya-
parak bu saldırıların Cepheliler’in
Çayan'ı savunmasını engelleyeme-
yeceğini ve asla devrimci kanı dök-
meyeceklerini söylediler. Ardından
sokak başlarında barikat kurarak Ça-
yan'da sabaha kadar nöbet tuttular.
Gece boyunca içi silah dolu olduğu
söylenen birçok araba taciz amaçlı
caddeden geçmeye çalıştı.

30 Temmuz 2014

Sonuna Kadar
Mahallemizi Savunacağız!
Tutsaklarımıza ve
Şehitlerimize
Sözümüzdür!

Çayan Mahallesi’ne Kürt Milliyet-
çilerinin saldırısı ile ilgili 30 Tem-
muz’daki an an gelişmeleri aktarıyoruz: 

Çayan Mahallesi’nde HDP’lilerin
saldırısı tekrar başladı. Halk Cepheli-
ler’e silah, gaz bombası, sopa ve taşlarla
saldırıya geçtiler. Hasan Aca isimli bir
kişi karnından silahla yaralandı.

13.49: Çayan Mahallesi’ne
TOMA, girmiş durumda. Ara sokak-
lara gazlı su sıkıyor.

14.09: Hasan Aca, Haseki Has-
tanesi’ne kaldırıldı.

15.23: Polis Halk Cepheliler’e
gözaltı yapmaya başladı. Kaç kişinin
gözaltına alındığı henüz belli değil.

15.33: Kurşunla yaralanan Hasan
Aca ameliyata alındı. Kurşun Aca’nın
sol karnından girip sağ tarafına doğru
ilerlemiş. Kurşunu çıkarmaya çalı-
şıyorlar.

16.30: Çayan’da yaklaşık yüz ka-
dın caddede peş peşe duran üç akrebi
kuşatmış ve gözaltıları almaya çalı-
şıyorlar.

16.35: Sarıgazi’de polis Sarıgazi
Haklar Derneği’ne girmeye çalışıyor,
Derneğin dışında toplanan Halk Cep-
heliler ve halk polisle çatışıyor. Polisin
akrep aracından silahla ateş ediyor.

17.15: Anaların direnişi sonucu
mahalle içinde bulunan 6 akrep cad-
deye doğru geri çekildi.

Gazi Mahallesi'nde
Çete Saldırısı

Gazi Mahallesi’nde HDP’lilerin

Sarıgazi Çayan Gazi
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Halk Cepheliler’e saldırısını fırsat
bilen çeteler saat 15.00 civarlarında
Muharrem Karademir Tepesi’ndeki
çay bahçesini yaktılar. Saldırı gerçek-
leştikten sonra Halk Cepheliler önce
Gazi’deki HDP temsilcisiyle görüştü,
temsilci bu yakma olayının kendileriyle
bir alakasının olmadığını ifade etti.
Halk Cepheliler de bunu yapanları
çete olarak adlandıracaklarını belirtti.

18.00: Polis Gazi’de Halk Cep-
heliler’e gaz bombası, TOMA ve ak-
replerle saldırmış durumda. Çatış-
malar sürüyor.

18.07: Çayan’da ise polis geri
çekilme sözü vermesine rağmen şu
anda tekrar saldırıya geçmiş durumda.
Çayan’da bini aşkın insan sokakta.

18.30: Polis Sarıgazi’de cemevine
de gaz attıyor. Sarıgazi’de yaklaşık
200 Halk Cepheli mahallede çatış-
maya devam ediyor. HDP’nin saldı-
rılarından kaynaklı Ebru Karakuş
adında bir Halk Cepheli başından
taşla ve Burak... adında biri vücudu-
nun çeşitli yerlerinden yaralandı.

19.00: Hasan Aca’nın ameliyatı
sona erdi. Bağırsaktan 7 cm parça
almışlar, kurşun çıkarılamamış. Şu
anda müşahede altında 24 saat bo-

yunca farklı bir durum gerçekleş-
mezse kritik durumunu atlatacak.

20.30: TAYAD binası önünde
beklemekte olan 2 TOMA ve 1 akrep
aracı da mahalleyi terketti.

20.40: Sarıgazi’de 600 kişilik
kitle HDP’lilerin saldırısına karşılık
yarım saat önce bir yürüyüş başlattı.
HDP binasının önünden geçerken
HDP’liler kitlenin üzerine havai fişek
ve molotof attı.

21.12: Polisler TOMA ve gaz
bombalarıyla Halk Cepheliler’e sal-
dırıyor.

23.00: Nurtepe’de, PTT önünde
toplanan yaklaşık 200 kişilik HDP’li
grubun, HDP’nin daha önce yapmış
olduğu çatışmasızlık ortamı çağrısını
tanımadıkları ve dinlemeyecekleri,
saldıracakları yönünde ifadeler kul-
landıkları bildiriliyor. Çayan Mahal-
lesi’nde gergin bekleyiş sürüyor…

23.30: Çayan Mahallesi’ne katil
polis yine saldırarak mahalleyi gaza
boğdu. 23.30’da akreplerden atılan
gaz bombası TAYAD’ın camına isabet
etti ve camı parçaladı. Bir süre sonra
TOMA, TAYAD’ın önüne kadar gel-
di...

HDP Provakasyon
Yapmaktan
Vazgeçmelidir!

Çayan Halk Cephesi, Hasan Ferit
Gedik için yapılacak yürüyüşten bir
gün öncesinde HDP’nin yapacağı et-
kinlikle ilgili 25 Temmuz günü açık-
lama yaptı. Açıklamada: “Çayan Ma-
hallesi’nde 27 Temmuz’da Hasan
Ferit için yürüyüş yapacağımız bi-
linmesine rağmen, HDP tarafından
26 Temmuz’da kendilerinin Newroz
alanı olarak adlandırdıkları Çayan
Mahallesi’ndeki alanda etkinlik ko-
yulmuştur... Biz günlerdir emek har-
cayıp Hasan Ferit için adalet talebi-
mizi insanlara anlatırken, yürüyüşten
bir gün önce böyle bir etkinliğin ya-
pılmak istenmesi provokasyondur...
Biz bunun emek hırsızlığı olduğunu,
bedel ödenerek kurulan bir mahallenin
tarihinde onların olmadığını söyle-
memize rağmen Çayan Mahallesi’nde
provokasyona neden olabilecek faa-
liyetler yapmaya devam ediyorlar...
Bizim halkla birlikte kurduğumuz
bir mahallenin hukukuna herkes uy-
mak zorundadır. Kendine devrimci-
yim diyen her siyaset bu görevi
yerine getirmelidir” denildi.

İZMİR
25 Temmuz'da İzmir Karşıyaka

İzban Durağı’nda “Berkin İçin Adalet
İstiyoruz” yazılı pankart açarak Kar-
şıyaka Çarşı boyunca yürüdüler. Yü-
rüyüş boyunca Berkin'i ve adalet ta-
lebini içeren sloganlar atıldı. Yürü-
yüşün sonunda Karşıyaka İş Bankası
önünde yapılan açıklamada “...Berkin
halkın ekmek mücadelesidir. Berkin
halkın adalete özlemidir. Berkin hal-
kın özgürlük düşüdür... Biliyoruz ki
AKP’nin yargısı katilleri yargılama-
yacaktır. Gerçek  adalet halkın elle-
riyle sağlanacaktır” denildi.

ANTALYA
Antalya Attalos Meydanı'nda 25

Temmuz’da eylem yapıldı. Yapılan

eylemde devletin katliamları anlatıldı
ve mücadelenin kazanılana kadar
süreceği ifade edildi. Halkın da al-
kışlarla desteklediği eylem, atılan
sloganların ardından sona erdi.

Rahat Uyu Umudun Çocuğu
Katillerinden Hesap Sormadan İçimiz Soğumayacak

Umudun Çocuğu
Berkin Elvan,
Her An Bizimlesin

1 Mayıs Mahallesi’nde her hafta
yapılan film gösterimlerine 26 Tem-
muz akşamı devam edildi. Şükrü
Sarıtaş Parkı’nda akşam 22.00’da
bir araya gelen halk “Umudun Ço-
cuğu Berkin Elvan” belgeselini iz-
ledi. Belgesel gösterimine 30 kişi
katıldı.

İzmir

Antalya
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MMİLYONLARCA 
HASAN FERİT OLUP 

BU BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ!
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UYUŞTURUCUYA KARŞI
HASAN FERİT İÇİN

ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ...
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Ayağa Kalk İstanbul 1 Mİlyon Kİşİ İle Hasan Ferİt İçİn
14 Ağustos’ta Adalet İstemeye Gİdİyoruz



Çayan:
Çayan’da Halk, Hasan
Ferit’in Hesabını Sormak
İçin Söz Verdi

Mahallelerimizde gençlerimizi
uyuşturucu ile düzene çekmeye ça-
lışan, kendi kültürlerine düşman ede-
rek gençleri yozlaştıran düzene karşı
verilen mücadele devam ediyor.

14 Ağustos’ta Hasan Ferit’in ka-
tillerinin göstermelik de olsa yargı-
lanacağı mahkeme öncesi İstanbul’un
yoksul mahallelerinde yürüyüşler ya-
pılıyor, dört bir yan afiş ve pankart-
larla donatılarak 14 Ağustos’ta adalet
için boykot çağrısı ile uyuşturucu
çetelerine, ahlaksızlıklara geçit ve-
rilmeyeceği haykırılıyor.

“Ayağa Kalk İstanbul 1 Milyon
Kişi ile Hasan Ferit İçin 14 Ağustos’ta
Adalet İstemeye Gidiyoruz” kam-
panyası kapsamında Çayan’da yapı-
lacak yürüyüşün çalışması günler
öncesinden başladı. 27 Temmuz gü-
nüne gelindiğinde ise Sokullu Caddesi
boyunca yol kızıl flamalar ile dona-
tıldı. Halk saat 19.00’da Dilan Kafe
önünden başlayacak yürüyüş için sa-
atler öncesinden toplanmaya başladı.
Pankartlar yerlere serilerek kortej
yolu belirlendi.

Yürüyüş saatine doğru Güzeltepe
halkı üzerine Hasan Ferit’in silüetini
yaptıkları “Hepimiz Hasan Ferit Olup
Bataklığı Kurutacağız” ve “Uyuştu-
rucuya Karşı Hepimiz Hasan Fe-

rit’iz-Güzeltepe Son Barikat” yazılı
pankartları ile Nurtepe’ye doğru yü-
rüdüler. Sokullu Caddesi girişinde
havai fişekler ile Hasan Ferit’i se-
lamlayan Güzeltepe halkı Dilan Kafe
önüne gelerek Halk Cephesi kortejine
katıldı. Bu sırada Dilan Kafe’nin
orada bulunan bir binadan Halk Cep-
heliler üzerinde “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür” yazılı pankarı sallan-
dırarak havai fişekler ile Hasan Ferit’i
ve tüm Çayan halkını selamladılar.

Yürüyüş başlamadan önce dörderli
kortejler oluşturularak Berkin gibi,
Hasan Ferit gibi adaletin simgesi
olan kızıl fularlar dağıtıldı. Yürüyüşe
katılan herkes kızıl fularlarını takarak
kortejde ki yerini aldı. Kortejin en
önünde kızıl sancak ve İsrail halkının
saldırılarına karşı direnen Filistin
halkını temsilen Filistin bayrağı san-
cakta taşındı. Sancakların ardından
Halk Cephesi pankartı ile kortej oluş-
tu. Kortejde boyunlarında kızıl fu-
larları, ellerinde dövizleri, kızıl fla-
malar ve Filistin bayrakları ile yüzler
yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı Ha-
san Ferit olup hesap soracaklarının
sözünü vererek sokakları adımlıyor-
du.

Saat 19.00’da başlayan yürüyüş
boyunca yapılan konuşmalarda halk,
14 Ağustos’taki mahkemeye çağrı-
larak uyuşturucuya yozlaşmaya geçit
verilmeyeceği belirtiliyordu. Nurtepe
sokaklarında yapılan yürüyüş adım
adım ilerledikçe kalabalık artıyor,

evlerinden çıkan halk Hasan Ferit
için adalet yürüyüşüne katılıyordu.

Nurtepe sokaklarında yapılan yü-
rüyüşün ardından Güzeltepe’ye ge-
çildi. Burada Güzeltepe halkınında
katılımıyla adalet talebi daha gür bir
şekilde haykırıldı. Güzeltepe kara-
kolunun önüne gelindiğinde ise çeteler
ile işbirliği yaparak gençleri yozlaşma,
uyuşturucu bataklığına sürükleyen
AKP’nin katil polisleri TOMA’ları,
akrepleri ve kapıya yığdıkları katil
sürüleri ile kendilerini güvenceye al-
dıklarını düşünüyorlardı. Ancak halkın
öfkesinin karşısında hiçbir teknik
gücün kendilerini koruyamayacağını
bilmiyorlardı. Halk, karakolun önün-
den geçerken sloganları daha gür
haykırarak katil polisleri mahalleden
gitmeleri konusunda zafer işaretleri
ile bir kez daha uyardı.

Güzeltepe sokaklarında yapılan
yürüyüşün ardından tekrar Nurtepe’ye
dönen halk bu sefer devrimcilerin
kan bedeli kurduğu, direnişlerle ya-
ratılmış Çayan’ın sokaklarında umu-
dun adını, halkın yozlaştırılmasına,
çetelere, uyuşturucuya karşı müca-
delenin yolunun halkın adaleti olduğu
birkez daha haykırıldı.

Çayan’da yürüyüşe katılanların
artmasıyla birlikte Dilan Kafe önüne
tekrar gelindi. Burada yapılan açık-
lamayı Hasan Ferit Gedik’in annesi
Nuray Gedik okudu. Açıklamada Ha-
san Ferit’in Küçükarmutlu’da doğup
büyüyen halkın ekmek, adalet ve öz-

Ayağa Kalk İstanbul 1 Milyon Olup
Hasan Ferit’in Hesabını Soracağız!
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gürlük mücadelesinde yer alan 20
yaşında bir devrimci olduğu ve AKP-
çete işbirliği ile katledildiği vurgu-
landı. Ayrıca açıklamada 14 Ağus-
tos’taki mahkemeye çağrı yapılarak
“Bu dava... Hasan Ferit’in davasıdır!
Bu dava... Uyuşturucuya karşı sava-
şanların davasıdır! Bu dava... Onur
ve namus için savaşanların davası-
dır!... Bu davaya sahip çıkmak hepi-
mizin boyun ve namus borcudur”
denildi. Bin kişinin katıldığı ve iki
saat süren adalet yürüyüşü yapılan
açklama 14 Ağustos’taki mahkemenin
çağrısının yenilenmesi ile sona erdi.

Adalet İçin Milyonları
Çağırıyoruz 

Hasan Ferit’in mahkemede hesa-
bını sormak için çalışmalar tüm hı-
zıyla devam ediyor. Çalınmadık kapı
duyurmadık insan bırakmayacağız.
Hasan Ferit’in mahkemesi yozlaş-
maya karşı onur mücadelesidir. Tüm
halkımızı mahkemeye katacağız.

Bahçelievler: Zafer Mahallesi’nde
18 Temmuz ve 22 Temmuz tarihleri
arasında Pazar Pazarı, Tokat Mahal-
lesi, Radar Bölgesi ve Soğanlı Ma-
hallesi’nde “Ayağa Kalk İstanbul,
Hasan Ferit’in Mahkemesinde 1 Mil-
yon Kişi Olacağız” kampanyasının
afişleri asıldı.

Afişleme esnasında sık sık halktan
insanlar “kolay gelsin, biz de gele-
ceğiz” diyerek destek verdi. Çalış-
mada 250 afiş asıldı.

Çayan: 23-24 Temmuz tarihinde
Hasan Ferit’in yürüyüşüne çağrı af-
işleri, pankartları asıldı. Masa açılarak
yürüyüşe çağrı bildirileri dağıtıldı.
Nurtepe, Araphan, Osmanpaşa ve
Güzeltepe mahallelerinde sesli çağrı
yapıldı.

24 Temmuz’da ise Güzeltepe Çay
Bahçesi’nde toplu bildiri dağıtımı
yapılarak Çayan’daki yürüyüşe çağrı
yapıldı. Yapılan konuşmada “Uyuş-
turucuya, yozlaşmaya, çeteleşmeye
izin vermeyeceğiz, uyuşturucuya ve
yozlaşmaya karşı yürüyüşümüze ka-
tılmaya çağırıyoruz” dendi.

Bildiri dağıtımı sırasında aynı
içerikte sloganlar atıldı.

Ayrıca aynı gün içerisinde Halk
Cepheliler Dörtyol’a 6x6 metre Hasan
Ferit'in mahkemesine çağrı pankartı
astılar.

25-26 Temmuz’da da sesli çağrı
yaparak, masa açarak ve bildiri da-
ğıtarak Çayan’da 27 Temmuz’da Ha-
san Ferit Gedik ve uyuşturucuya
karşı yapılacak yürüyüşe çağrı yapıldı.
Çayan, Güzeltepe ve Nurtepe’de pan-
kartlar asıldı.

Sarıgazi: İnönü Mahallesi, Mer-
kez Mahallesi, Demokrasi Caddesi
ve Atatürk Mahallesi’nde 21-23 Tem-
muz tarihlerinde toplam 750 adet
afiş asıldı. Yapılan afişlerle Hasan
Ferit Gedik’in 14 Ağustos’ta görü-
lecek mahkemesine çağrı yapıldı.

Sarıgazi’de Halk Cepheliler 26
Temmuz’da Merkez Mahallesi’nde
ve İnönü Mahallesi’nde Hasan Ferit
Gedik için yazılama çalışması yap-
tı.

“Ayağa Kalk İstanbul Hasan Ferit
İçin 14 Ağustos’ta Adalet İstemeye
Gidiyoruz", "Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür", "Hasan Ferit’in He-
sabını Soracağız", "Milyonlarca Ha-
san Ferit Olup Bir Ordu Kuracağız
Adaleti Biz Sağlayacağız” şeklinde
yazılamalar yapıldı.

Gülsuyu-Gülensu: Halk Cephe-
liler Hasan Ferit’in mahkemesiyle
ilgili 19 Temmuz’da Beşçeşmeler
Alt Geçit, Maltepe Işıklar, Son Durak,
Esenkent Tatlısu, Gülsuyu Köprüsü
ve 70 Evler Metro girişinde 6 adet
kampanya pankartı asıldı. Ayrıca Ha-
san Ferit Gedik (Heykel) Meydanı
ve Emek Caddesi civarına 120 adet
afiş asıldı. 

Halk Cepheliler "Ayağa Kalk İs-
tanbul! 1 Milyon Kişiyle Hasan Ferit
İçin Adalet İstemeye Gidiyoruz!"
kampanyası çerçevesinde Gülsuyu -
Gülensu Mahallesi’nde 26 ve 27
Temmuz günlerinde afiş çalışması
yapıldı. Pazaraltı ve Cemevi civar-
larında yapılan çalışmada 70 adet
afiş asıldı.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
Hasan Ferit’in 14 Ağustos’taki mah-
kemesine çağrı çalışmaları çerçeve-
sinde 29 Temmuz’da 3001. Cadde

Çeşme Durağı ve çevresine, Merkez’e
30 Ağustos İlköğretim Okulu çevre-
sine 150 adet afiş asıldı. Ayrıca 3001.
Cadde ve Site Mahallesi’ne 16 bin
kuşlama yapıldı.

Kuruçeşme: Mahallede 24 Tem-
muz günü  “Ayağa Kalk İstanbul”
kampanyasının afişleri ve pankartları
asılarak mahalleye Hasan Ferit’in
mahkeme çağrısı duyuruldu. Aynı
zamanda mahallenin her yerine kuş-
lamalar yapılarak donatıldı.

Esenler: Esenler Halk Cephesi
Güngören Güneştepe Mahallesi'nde
25 Temmuz'da “Ayağa Kalk İstanbul!
1 Milyon Kişiyle Hasan Ferit Gedik
İçin Adalet İstiyoruz! Vermezlerse
Zorla Alacağız!” kampanyası dahi-
linde afişleme çalışması yapıldı.

Çayan: 20 Temmuz'da ise Hüseyin

Aksoy Parkı’nda halk toplantısı ya-
parak 27 Temmuz tarihindeki yürü-
yüş için komiteler oluşturdu. Bir-
likte kahvaltı yapıldı, sonrasında
Hasan Ferit’i uyuşturucu çeteleri
tarafından katledildiği, 14 Ağus-
tos’ta katillerin mahkemesi olduğu,
katillerden hesap sormak için mah-
kemede olacaklarını, anlattılar. Bu-
nun içinde “Çayan Mahallesi’ndeki
yürüyüşün kitlesel olması için so-
kak sokak, kapı kapı çalışma yürüt-
mek gerekiyor” dendi. Sonra yürü-
yüş için çalışma yapacak komiteler
oluşturuldu. Toplantıya 40 kişi ka-
tıldı

Gazi: Gazi Mahallesi'nde 14
Ağustos’taki Hasan Ferit’in katille-
rinin yargılanacağı mahkemeye çağrı
kampanyası kapsamında mahallenin
farklı bölgelerinde afişleme çalışması
yapıldı. Gazi girişi köprü ayakları
kampanya afişleriyle kaplandı.

İkitelli: İkitelli'de 26 Ağustos'ta
yapılacak olan Hasan Ferit için adalet
yürüyüşünün çalışmaları kapsamında,
İkitelli Gençlik Komitesi Atatürk
Mahallesi, Perşembe Pazarı, Arena-
park bölgelerine 200 adet afiş ya-
pıştırdılar.

3 Ağustos
2014

447

Yürüyüş

Sayı: 428

DEVRİMCİLERE SALDIRIYOR!



Biz bu ülkede 45 yıldır faşizme
karşı ölümüne bir mücadele sürdü-
rüyoruz. En ağır bedelleri ödediğimiz
bir mücadele bu. Kimilerinin yaptığı
gibi biz devrimciliği masa başında ya
da içki masalarında yapmıyoruz. Biz
devrimciliği kavganın en önünde,
düşmanla göğüs göğüse çarpışarak ya-
pıyoruz. İşte bu nedenledir ki biz 45
yıllık onurlu bir tarihe sahibiz. 45 yıl-
lık devrim mücadelemiz-
de onlarca eyleme imza
attık.

Ve her yaptığımız ey-
lemimizin hesabını ver-
dik. Bizler hesabını vere-
meyeceğimiz hiçbir eyle-
mi yapmayız. O nedenle-
dir ki bizim tarihimiz dos-
tun da düşmanın da kabul
ettiği gibi “SÖYLEDİĞİ-
Nİ YAPAN YAPTIĞINI
SAVUNAN” bir anlayışla
şekillenmiştir.

Devrimciler eleştiriye açık insan-
lardır. Bizler dostça yapılan her eleş-
tiriye dostça yaklaşır ve gerekli cevabı
veririz. Ama eleştiri açık bir saldırı-
ya dönüştüğünde kimse kusura bak-
masın buna da sessiz kalmayız. Çünkü
biz şehitler vererek bu mücadeleyi
sürdürüyoruz. Sessiz kalmak şehit-
lerimize ihanet etmektir.

Kimse bize devrimciliği öğret-
meye kalkmasın. Kimse bize bu ül-
kede ahlak dersi vermeye kalkmasın.
Bunu yapanlar önce dönüp kendile-
rine baksınlar. Bize devrimciliği öğ-
retenler öncelikle devrimcilik yap-
sınlar. 

Son günlerde özellikle sosyal
medyada Sarıgazi Halk Cephesi’nin
yapmış olduğu bir cezalandırma ey-
lemi tartışılıyor. Bu eylem tartışma or-
tamından çok Halk Cephesi’ne açık
bir saldırıya dönüşmüş durumda.
Kimi çevrelerce Halk Cephesi em-

peryalizmin beslemesi IŞİD’çi katil-
lerle yan yana getirilmeye çalışılıyor,
yaptığı eylemde benzerlik aramaya
çalışıyorlar.

O küçük beyinlerinizle Halk Cep-
hesi’nin onurlu tarihini karalaya-
mazsınız. IŞİD emperyalizmin des-
teğiyle halkların kanını döken, vah-
şet uygulayan bir çetedir. Halk Cep-

hesi’nin ne iş yaptığını ise size uzun-
ca anlatmaya gerek yok. Pratikleri her
şeyi ortaya koyuyor.

Daha önceki açıklamalarımızda
“seks işçiliği” gibi adlarla fuhuşu
meşrulaştırmaya çalışmalarına ge-
rekli cevabı vermiştik. Bizim bu ko-
nudaki bakışımız nettir. Burada ayrı-
ca o konuya girmeyeceğiz. Burada Sa-
rıgazi Halk Cephesi’nin yaptığı ey-
lemdeki kadınla adamın kimler ol-
duğunu ve nasıl cezalandırıldığını
yazacağız.

O masumlaştırılan kadın ne ço-
cuklarını doyurmak için çalışan biri,
ne de sadece bedenini satarak para ka-
zanmaya çalışan birisidir. Kadın bun-
dan 3 yıl önce yine Halk Cepheliler
tarafından kadın pazarladığı için
(hemde kendi öz yeğenini) Sarıgazi
Taksim Cafe’de cezalandırılan biridir.
O kadın küçük kızları babaları yaştaki

pisliklere pazarlayan biridir. Yanındaki
kişi ise yine bundan 3 yıl önce Sarı-
gazi Nazım Hikmet Parkı’nda kadın
pazarlarken Halk Cepheliler tarafın-
dan yakalanıp cezalandırılan birisidir.
Yani her ikisi de daha önce uyarılmış
ve cezalandırılmış kişilerdir. Bu işi bi-
lerek ve isteyerek yaptıkları aşikardır. 

Bu kadın Sarıgazi’de görüldü-
ğünde hareketlerinden şüp-
helenilmiş ve bir süre takip
edilmiştir. Bu takip sıra-
sında yine kadın satıcısı
olan ve dayak yiyen bu kişi
gelmiştir. Devrimciler bu
kişileri tanıdığı için bir
süre takip etmiştir kadın
pazarlayıp pazarlamadık-
larını öğrenmek için de
bizzat kendileriyle pazar-
lık yapmışlardır. O ma-
sumlaştırmaya çalışılan
kadın bizzat arkadaşımıza
“abi sen kaç yaşlarında is-
tersin 16 yaşında biri var

ama onun geceliği 400?” demiştir ve
bunun üzerine kadınla adam tutulmuş
oradaki halka teşhir edilmiştir. Kadı-
na birkaç tokat atılmış adama ise ge-
rekli şiddet uygulanmıştır ve şiddet
uygulanması da bahsedildiği gibi
linç tarzında değildir. İki kişinin döv-
mesiyle olmuştur. Linç emperyalizmin
kültürüdür. Devrimciler kendi kül-
türlerine yakışır şekilde halkın ada-
letini uygulamışlardır. Bu kişiler ce-
zalandırıldıktan sonra güvenli bir şe-
kilde kalabalığın arasından çıkarıl-
mıştır bu güvenliği sağlayan da yine
Halk Cepheliler’dir. Şimdi herkes o
16 yaşındaki kızın kendi kızı ya da
kardeşi olduğunu düşünsün bunu
kim kabul eder? Edenlerin ahlakı
yoktur. Şimdi bize masum bir kadın
edebiyatı yapmayın.

FUHUŞ YAPMAK DA YAPTIR-
MAK DA SUÇTUR. O kadın sade-

SSon Zamanlarda ‘Sosyal Medya’ Denen
Sorumsuzluk Alanında Çıkan Haberlere

İlişkin Zorunlu Bir Açıklama

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHalk CephesiHalk Cephesi
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ce fuhuş yapsaydı yine cezalandırır-
dık. Çünkü biz mahallelerimizde hiç-
bir pisliğe izin vermeyiz. Birol Ka-
rasu, Hasan Ferit Gedik bu pislikle-
re karşı mücadele ederken şehit düştü.
Biz onlara bir söz verdik. Mahalleri-
mizdeki tüm pislikleri yok edeceğiz.

Kadının teşhir edilmesindeki ra-
hatsızlığı dile getiriyorlar. O kadar çok
rahatsızlık duyuyorsanız neden ka-
pitalizmin kadını bir cinsel obje ola-
rak reklamlarda kullanmasından ra-
hatsız olmuyorsunuz? Reklamlarda
araba satılacak, kadının cinselliği
kullanılıyor. Kimi fuarlarda sergilenen
şeylerin yanında yarı çıplak kadınlar
oluyor. Bundan neden rahatsız ol-
muyorsunuz? Hemde bunlar mil-
yonlarca hatta milyarlarca insana teş-
hir ediliyor. Neden devrimci kadınlara

yönelik faşizmin şiddeti olduğunda
ayağa kalkmıyorsunuz? Neden açık-
lama yapmıyorsunuz? Yoksa sizin
gözünüzde devrimci kadınlar kadın
olarak görünmüyor mu? Ama biz bi-
liyoruz ki amaç bu değil. Amaç Halk
Cephesi’nin yaptığı eylemliliklerle
halkta yarattığı sempatiyi kırmaktır.
Boşuna uğraşmayın. Anadolu halkı
sizin gibi lafazanlara inanmaz. Bizim
halkımız gözüyle gördüğüne inanır ve
gözle görülen bir gerçek varsa o da
mahallelerimizde yozlaşmaya karşı
ciddi anlamda mücadele edenin Halk
Cephesi olduğudur.

Bugün bu pisliği savunanlar emin
olsunlar ki yarın o pisliğin içine gi-
receklerdir.

Sarıgazi Halk Cephesi yapmış ol-
duğu eylemin arkasındadır ve doğ-

ruluğundan da en ufak bir şüphe
duymamaktadır. Fuhuş yapmakta
yaptırmakta suçtur ve her suçun bir de
cezası vardır ve bu ceza da devrimci
adaletin gerektirdiği gibi uygulan-
mıştır.

YOZLAŞMAYA İZİN VERME-
YECEĞİZ! 

FUHUŞ YAPMAK VE YAPTIR-
MAK SUÇTUR!

UYUŞTURUCUYA FUHUŞA
KUMARA İZİN VERMEYECEĞİZ! 

MAHALLELERİMİZİ KİRLE-
TENLERDEN HESAP SORDUK
SORACAĞIZ!

BİROL KARASU VE HASAN
FERİT GEDİK ÖLÜMSÜZDÜR!

SARIGAZİ HALK CEPHESİ

30 Eylül 2013'te AKP'li uyuşturucu çeteleri tarafın-
dan katledilen Hasan Ferit Gedik' in mahkemesi 14 Ağus-
tos'ta başlıyor. Göstermelik olarak tutuklasalar da faşiz-
min mahkemelerinden adalet çıkmayacak. Bugüne kadar
hep böyle oldu, hep halk düşmanlarının lehine kararlar
çıkardılar. Hasan Ferit'in davasında da aynısı olacaktır;
çünkü uyuşturucu çetelerini besleyip büyüten, devrim-
cilerin üstüne saldırtan devlettir. AKP'nin son 5 yılında
uyuşturucu kullanımı % 262 oranında arttığı, son bir ayda
sırf bonzai denilen uyuşturucudan ölenlerin sayısının 300
olduğu ülkemizde çözüm devrimcilerdedir.

Düzen kirletir, devrim temizler; kapitalizmin tüm pis-
liklerini temizlemek bizim görevimizdir. Cepheliler bir
yandan mahkemeye çağrılar yaparken bir yandan da Fe-
rit'in hesabını ona yakışır şekilde, militanca sormaya
devam ediyor. Sarıgazi’de Cepheliler 25 Temmuz günü,
Hasan Ferit Gedik için Sancaktepe Kaymakamlığı’na yö-
nelik eylem düzenlediler. 

Saat 22.00’da Cepheliler Demokrasi Caddesi üzerinden
havai fişeklerle Kaymakamlık önünde bulunan polisle-
re saldırdılar. Polisler havai fişeklerin geldiği yöne

doğru TOMA ve akreplerle ilerlediler. Cepheliler’in üze-
rine tazyikli su sıkan polis, Cepheliler'i korkutacakları-
nı zannediyorlardı. Çok geçmeden “Umudun Adı DHKP-
C” sloganıyla beraber arkalarından gelen havai fişeklerden
dolayı sivil ve çevik kuvvet polisleri etrafa kaçıştılar. Bu
saldırı üzerine Demokrasi Caddesi’ni gaza boğdular. Cep-
heliler bir yandan polisle çatışırken bir yandan Sarıgazi
merkezine “Milyonlarca Hasan Ferit Olup Bir Ordu Ku-
racağız Adaleti Biz Sağlayacağız - Cephe” yazılı bomba
süsü verilmiş pankart astılar. Çatışma, Demokrasi Cad-
desi’nin içlerinde devam ediyordu. Cepheliler TO-
MA’lara art arda attıkları molotoflarla da Sarıgazi so-
kaklarını aydınlatıyorlardı. Cepheliler Hasan Ferit’in he-
sabını Sarıgazi’de de sormuş olmanın mutluluğuyla ey-
lemlerini iradi olarak sonlandırdılar.

Kendinizi en güvenli hissettiğiniz kurumlarınızda da
evlerinizde de rahat yüzü göremeyeceksiniz. Yaptıkları-
nız yanınıza kar kalmayacak, er geç halkın adaletiyle ta-
nışacaksınız. Halkın çocuklarını katledenlere rahat ver-
meyecek, katledilen yoldaşlarımızın hesabını soracağız.
Unutulmasın ki halk adaletsiz kalmaz!

SARIGAZİ FERİT’İN IŞIĞIYLA AYDINLANDI!
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Uğur Kurt, Okmeydanı Cemevi
içerisinde cenazeye katılmak için
bekliyordu. Okmeydanı halkını düş-
man belleyen polisler, devrimcileri
katletmek isterken, Uğur Kurt'u kat-
lettiler. Kurşun çenesinden girmiş,
kafasının arkasında kala kalmıştı.
Ve Cemevi kanlar içersinde iken
polisler gazbombası atmaya devam
ettiler. Dava dosyasına giren tanık ifa-
delerine göre olay şöyle gelişmiş; 

Zeynel Şahin: “O gün cemevin-
de cenaze töreni vardı. Cenaze öğ-
len kaldırılacağı için 20-25 kişilik bir
kalabalık oluşmuştu. Ancak 11 suları
gibi silah sesleri duyunca dışarı çık-
tım. Uğur cemevinin avlusundaydı.
Yanına gittiğimde, Çınar Sokak’ın Pi-
yalepaşa Caddesi’ne çıkışındaki kö-
şede, akrep tabir edilen polis aracı-
nın üzerinde alev gördük. Akrebin
önünden, bir polisin cemevinin ön av-
lusunu hedef alarak ateş ettiğini
gördüm. Sağa sola kaçıştık. O esnada
Uğur’un yere düştüğünü gördüm.
Bağrışmaya başladık. ‘Çocuğu vur-
dunuz, ne yapıyorsunuz’ gibi tepki
koyduk. Biber gazı atmaya başladı-
lar. Bir büyük, üç tane de küçük gaz
kapsüllü biber gazı attılar. Birinin
kapsül izi, duvarda belirgin şekilde
duruyordu. Ateş kesilince Uğur’a
tampon yapmaya çalıştık. Ayrıca si-
lahı değil havaya, dümdüz tutmuş ol-
saydı bile, kot farkından ötürü kur-
şun cemevinin çatısından boşluğa gi-
derdi. İkinci husus; bir vatandaşın
vurulduğu anlaşılmasına rağmen
polisin üç dört el biber gazı sıkma-
sı bizi daha fazla üzdüğü gibi, yara-
lı kardeşimize de müdahale etmemi-
ze engel oldu.” 

Cemal Taşdelen, “Akrebin sağ
kapısından birinin indiğini ve iki
eli bitişik şekilde bize doğru yönel-
tilmiş olduğunu gördüm. Birkaç el tek
tek atış sesi duyduktan sonra polis-
lerden birinin havaya 5-6 el ateş et-
tiğini gördüm. Sağıma döndüğümde
Uğur’un yerde yattığını ve başının al-

tından bayağı kan aktığını gördüm.
İnsanlar kurşundan kurtulmak için
sağa sola dağılmışlardı. Silah sesi ke-
silince Uğur’a müdahale için top-
landık, ambulans çağırdık. Tam mü-
dahale edeceğimiz sırada periyodik
aralıklarla cemevi avlusuna dört
beş el gaz fişeği atıldı. O an ‘Am-
bulans çağırın’ diye feryat ediyor-
dum.” 

Ali Turan Taşdelen: “Polislere
ateş etmemelerini, ambulans çağır-
malarını söyledim. Ancak ‘Sizinle mi
uğraşacağız, şimdi seni de alırız, git
başımızdan’ diye cevap aldım” 

Halil Hunulu: “Gaz bombası
atılmasını gerektirir ne bir gösteri-
ci grubu ne kalabalık vardı. Bu dav-
ranışta doğal olarak sui niyet (kötü
niyeti) arıyoruz” dedi. 

Adil Şahin: “Yukarı baktığımda
polislerin silahlarını cemevine doğ-
rulttuğunu fark ettim. Ve hızlı cem-
evinin içine doğru kendimi attım. O
esnada silahlar patlamaya başladı.
Silah sesine yönelen Uğur’un yere
düştüğünü gördüm. Uğur’a müda-
hale etmeye uğraşırken hem cem-
evinin avlusuna hem de dışında üç
dört gaz atıldığını gördüm. Gaz atıl-
masını gerektirir hiçbir neden yok-
tu. Cemevinden polise karşı hiçbir
hareketlenme olmadığı halde, hiç
kimse cemevi avlusundan dışarı çık-
madığı, cemevi avlusunun kapısının
dahi kapalı olduğu görülmesine rağ-
men neden gaz bombası atıldığını an-
layabilmiş değiliz.”

Tanık anlatımları polisin hem
halka yaklaşımdaki düşmanlığı hem
de Uğur'un nasıl katledildiği ayrın-
tılı bir biçimde anlatıyor. Uğur'un kat-
ledildiği ilk gün ortaya çıkan gö-
rüntüler ve bir çok tanığın anlatımı-
na rağmen polis tutuklanmadı ve
hatta savcının çabası ile fiili meşru
müdafaa sınırları içersinde değer-
lendirip beraat ettirilmek isteniyor...
Beraat ettirilmesi için her zaman

yaptıkları gibi delileri yok etmeye ya
da karartmaya çalışıyor. 

Yine dava dosyasına giren bel-
gelere göre, Uğur Kurt'u öldüren
polisin, polis olan babası da olay
yerinde bulunuyordu. Tesadüfe ba-
kın! Katilin babası, olay anı görün-
tülerini karartan Kağıthane Emni-
yet Müdürlüğü'nde görevliymiş. 

Kağıthane Emniyet Müdürlü-
ğü, olay yerinde bulunan şortland
marka zırhlı araca ait olay anlarını
içeren görüntülerin tümünü değil,
Uğur Kurt'un vurulma anını gös-
teren kısmı çıkartarak eksik bir bi-
çimde göndermiş. 

Böylece delilleri karartmışlardır.
Ayrıca Baba E.K. oğlu S.K. ile bir-
likte, ‘Olay Tutanağı’na imza atmış.
Tutanak olaydan altı saat sonra ha-
zırlanmış ve bu tutanakta Kurt’un vu-
rulmasına hiç değinilmezken ve hiç
bir delil yokken “gösterici grubun bu-
lunduğu istikametten silah sesleri
geldiği” yazılmış. Polislerin ise “ya-
nan görevlileri kurtarmak, kendi can
güvenliklerini sağlamak ve saldırıyı
bertaraf etmek için” havaya ateş et-
tiği belirtilmiş. Yani tamamen yalan... 

Tutanak altında imzası bulun-
masına rağmen ifadesi alınmayan tek
kişi ise katilin babası E.K olmuş.
Oysa babası görüntülerde oğluna
kızıyor. Buna rağmen ifadesi alın-
mamış, dosyada ismine yer veril-
memiş. 

Bütün polislerin yargılandığı dos-
yalarda olduğu gibi Uğur Kurt dos-
yasında da polis kendi teşkilatı ve
savcının yardımı ile aklanmaya, de-
lillerin yok edilmesine ve böylece be-
raat edilmesi için çaba gösterilmek-
tedir. Açıktır ki, delillerin yok edil-
meye çalışılması suçun büyüklüğü-
nün kanıtıdır. S.K isimli katil ne
yaparsa yapsın aklanamaz. Suç ve de-
lilleri ortadadır. Kendi çetesi ile bir-
likte cezalandırılmalıdır. 

Uğur Kurt Dosyasında Aynı Klasik:
Polis Önce Katletti Sonra

Delilleri Yok Etmeye Çalıştı
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Ülkemizde Gençlik

Nerede karanlık var orada mum olacağız, belki eri-
yeceğiz ama herkese ışık olacağız. Bizler halkımızın umu-
duyuz, her türlü değerlere saldırıldığı yerde değerleri ko-
ruma pahasına Berkinler ve Hasan Feritler gibi kurşun-
ların, gaz bombaların üzerine yürüyen, yıllarca tutsaklıklar
yaşayan Dev-Genç’lileriz. Her türlü ahlaksızlığa, yoz-
laşmaya geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bizler bu top-
raklara kopmaz bağlarla bağlıyız. Milyonlarca Hasan Fe-
rit olup bataklığı kurutacağız, milyonlarca Berkin olup
bataklığın içinde fidan olacak sonra büyüyecek çiçek ola-
cağız.

Faşizm yıllardır devrimci gençleri kayıplarla, infaz-
larla, işkencelerle katletti, on yıllara varan cezalar ver-
di. Korku ile sindirmeye çalışıyorlardı bizleri. Ama tam
tersine her düşen canda bin can olduk çıktık karşılarına.
Bizleri korkutacaklarını düşünenlerin korkuları büyüdü
her üniversitede, her lise de biz vardık; umudun çocuk-
ları Dev-Genç’liler. İşgaller, direnişler, boykotlar; Dev-
Genç salt öğrenci sorunlarını değil halkın sorunlarına da
değiniyordu. İşçilerin, gecekondu halkının yanında yine
Dev-Genç’liler vardı. 80 öncesi kararlı ve dirençli genç-
liği karşılarında görenler 80 darbesiyle gençliğin müca-
deleci yönünü bitirmek için var güçleri ile çalıştılar bir
yandan baskılar, cezalar daha fazla artarken bir yandan
da beyinlere saldırmaya başladılar. Atılganlığı, coşkuyu,
umudu besleyen beyinlerimize. Ve hızlıca üniversitele-
rimize, liselerimiz ve ilköğretimlere dahi uyuşturucuyu,
kumarı, ahlaksızlığı sokmaya başladılar saf, temiz halk
kültürüyle büyüyen gençler kirletilmiş çıkarcı, çeteci, hal-
kından uzak gençlere dönüştürüldü.

Neden mi?
Çünkü gençler sorgulayandı artık sorgulamaya-

caktı.
Çünkü gençler cesurdu artık korkak olacaklardı.
Çünkü gençler paylaşımcıydı artık kendini düşü-

necekti.
Bizler ise teslim olmadık bataklıklara birer birer gir-

dik her türlü bedeli göze alarak teker teker kuruttuk o ba-
taklıkları. Engin gibi direnç çiçekleri yarattık. Okullar-
da, mahallerimizde gençlerimizin sorunlarını dinledik ve
çözümün sadece bizde olduğunu onlara anlatmak ile kal-
madan pratikte de gösterdik. Çözüm bizde, Dev-Genç’li-
lerde. Biz çiçek olacağız o bataklıklarda mis kokulu di-
renç çiçekleri ve görecekler çamura batmışlar bizdeki coş-
kuyu, azmi, umudu bizim dik duruşumuzla ve desteği-
mizle kurtulacaklar o pislikten, çamurdan.

Bizler değişime inanan gençleriz ve değişimi ileri doğ-
ru götürmek bizim elimizde tarihimiz şahidimizdir ki nice
pislikleri umudun coşkusuyla yıkamışız. Bizler yerdeki
çamuru görüp çaresizleşmeyiz gökteki yıldızı da görü-
rüz. Şimdi önümüzde zorlu ve meşakatli  bir yol var bu
çamura batmış milyonlarca genç var üniversitelerimiz-
de, liselerimizde, mahallelerimizde onları tertemiz ede-
cek omuzdaşımız yapacak olan bizleriz. Öncelikle ken-
dimize güvenelim çünkü temiz olan biz kirli olan onlar
sonra değişeceğine inanalım çünkü hepimiz değiştik o ba-
taklıktan kurtulduk sonra da beklemeden pratiğe koyu-
lalım.

Şimdi önümüzde büyük bir pratik bizi beklemekte.
14 Ağustos’ta 1 milyon olacağız diyoruz. 1 milyon Ha-
san Ferit. Bu en çok biz gençleri ilgilendiriyor. Çünkü bu
pisliğe en çok batırdıkları kişi bizleriz. Kendimizi onla-
ra kullandırmayacağız! Yanıbaşımızda en yakın arka-
daşlarımızın yok olmasına göz yummayacağız! Dostlu-
ğun, kardeşliğin, umudun paylaşıldığı mahallelerde on-
ların pisliklerini paylaştırmayacağız! Mücedelemiz olan
okullarda o pisliklere yer vermeyeceğiz!

GELECEĞİMİZ İÇİN 
UMUDUMUZ İÇİN 
14 AĞUSTOS’TA BİZLER DE DEV-GENÇ SAF-

LARINDA 1 MİLYONUN İÇİNDE OLACAĞIZ !
*(DURSUN KARATAŞ - Bir Devrimci Dursun Ka-

rataş cilt 1 syf. 167)

Gençlik Federasyonu’ndan

20 Temmuz 2012 günü bindikleri taksinin yol kontrolünde
kimlik bahanesiyle durdurulmasından sonra çıkan çatışmada,
DHKC savaşçıları Komutan Hasan Selim Gönen (Rıza) ve
Sultan Işıklı, AKP’nin katil polisleriyle girdikleri çatışma-
da yaralandılar. Hasan Selim Gönen’in karnından aldığı kur-
şunlarla, yoldaşı Sultan Işıklı iki kolundan ve omzundan ya-
ralandı. Komutan Rıza kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde sabah saat 04.00’da şehit düştü, yol-
daşı ise yaralı olarak tutsak edildi.

Dev-Genç’liler, şehitliğinin 2. yıldönümünde hesap sor-
ma bilinciyle komutanlarını andılar.

Sloganlarla başlayan program, Hasan Selim Gönen nez-
dinde tüm devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık say-
gı duruşuyla başladı. Anmada yoldaşları Rıza Komutan’ın
şehit düşmesinin ardından yapılan DHKC açıklamasını ve
Hasan Selim’in hesabını sormak için 75. yıl Sultangazi Po-
lis Karakolu’na yapılan eylemden sonra yapılan DHKC
açıklamasını okundu. Ardından komutanlarının çok sev-
diği Kadife Tenli Zamanlar şiiri okunarak yine Rıza Ko-
mutan’ın sevdiği türküler söylendi. Hasan Selim Gönen
Orotoryosu “Nehirler Aka Aka” şiirini okudu ve ardından
“Hesap Sorma Andı” içildi. Tanıyanların anlatımlarından
sonra bir buçuk saat süren anma programı bitirildi.

Rıza Komutan ve Tüm
Şehitlerimizin Hesabını Soracağız

BİZ BATAKLIK İÇİNDE BİR ÇİÇEK OLMALIYIZ *
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İSTANBUL
Gazi: Halk Cepheliler mahal-

lenin Karayolları bölgesinde 22
Temmuz’da Yürüyüş Dergisi da-
ğıtımı yaptılar. Yıllardır gidilmeyen
unutulmuş olan evlere yıllar sonra
dergimizi ulaştırdılar. Halk ma-
hallede yıllar sonra devrimcileri
görmekten çok mutlu oldu. 

25 Temmuz’da gece kahvelerde
yapılan dağıtımda 55 dergi halka
ulaştırıldı. 

26 Temmuz’da kahvehanelerde
ve kafelerde mahallede yozlaşmaya
karşı verilen mücadele anlatıldı.
Gündüz yapılan dağıtımda 80 dergi
dağıtıldı.

Aynı günün gecesi de dergi da-
ğıtımı yapıldı. Havaların sıcak ol-
masından kaynaklı gece geç saat-
lere kadar kafelerde, kahvehane-
lerde, parklarda olan insanlara 50
Yürüyüş Dergisi ulaştırıldı.
Bağcılar: Yenimahalle'de  26

Temmuz günü 2 saat süren çalış-
mada 30 dergi halka ulaştırıldı.
Dergi dağıtımı sırasında Hasan
Ferit Gedik ve yozlaşmaya karşı
mücadele kapsamında yapılan ça-
lışmalar halka anlatıldı.

DERSİM: Ovacık’ta 22 Tem-
muz’da Merkez, Ziyaret Köyü,
Gözeler ve Konutlar’da Yürüyüş
Dergisi satışı yapıldı. Halkın yoğun
ilgisini çeken çalışmalarda 150
dergi dağıtıldı. Ayrıca satış esna-
sında Halk Cephesi’nin yozlaşmaya
karşı mücadelesi ve kararlılığı hak-
kında sohbetler edildi.

BURSA:Yürüyüş okurları 25-
26-27 Temmuz’da derginin tanı-
tımını yapmak için Teleferik, Pa-
nayır mahallelerinde ve Gemlik’de
dergi tanıtımı yaptı. Kapı kapı da-
laşılıp masanın açıldığı çalışmada
toplamda 100 dergiyi halka ulaş-
tırdılar. 27 Temmuz akşamı da Yu-
nus Emre Parkı’nda yoz kültür ve
eğlence anlayışına karşı bir alter-
natif oluşturarak kendi seçtikleri
bir filmi halkla birlikte izlediler.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar 23 Tem-
muz’da belediye binası önünde slogan atan işçilerin yanına
gelerek, “benim ağzımdan söz bir kere çıkar” diyerek
işçilerin yüzde doksanını işe geri alacaklarını söyledi. Ge-
nel-İş Sendikası 1 No’lu Şube yöneticilerini ve işçi tem-
silcilerini muhatap almadığını söyleyen Hazinedar, aldığı
kararda net olduğunu böylece bir kez daha ortaya koyarken,
sendika yöneticileri işçileri toplayarak iş fesih bildirimleri
gereği günde 2 saat (15.00-17.00) iş arama izinlerini kul-
lanarak belediye önünde olacaklarını, diğer mesai saatleri
içinde tüm işçilerin parklarında iş başında olmaları gerektiğini
açıklayarak grevi pasifleştiren bir karar aldılar.

Bu kararı eleştiren işçilere sendika yöneticileri ve iş
yeri temsilcileri, “tazminatlarınız elden gidecek, biz eylemi
pasifleştirmiyoruz aksine belediye başkanının aldığı yeni
karara karşı politika belirliyoruz" diyerek kendilerini sa-
vundular.

Geçtiğimiz aylarda BELTAŞ’ta sendika hakkının gasp
edilmesine karşı 2 arkadaşıyla direnişe başlayan ve bu

hakkı sendikacılara rağmen elde eden BELTAŞ işçisi
Rıdvan Çalışkan ise işbaşı yapmayacağını, sonuna kadar
direneceğini açıklayarak tüm arkadaşlarına da bu yönde
çağrılar yaptı. 43 gündür belediye binası önünde kurdukları
çadırda direnen Sarıyer Park ve Bahçe İşçileri, BELTAŞ
işçilerini ziyaret etti. Ancak başta sendikanın şube sekreteri
Aysun Güner Davulcu ve şube başkanı Mehmet Pehlivan
işçilerin konuşma yapmasına izin vermeyerek susturmaya
çalıştı. İşçiler bu tutumu eleştirerek onlara rağmen işçilerle
konuşarak sendikanın kendilerini sattığını, buna kanmamaları
gerektiğini anlatarak direnmeleri, mücadele etmeleri ge-
rektiğini anlattılar. 24 Temmuz sabahı itibariyle işçileri
parklarına işbaşına gönderen sendika yöneticileri ve iş
yeri temsilcileri aldıkları bu kararla bir kez daha işçilerin
değil belediye başkanının sendikacısı olduklarını ortaya
koymuş oldular. Ancak Beşiktaş’ta son sözü yine direnenler
söyleyecektir.

Sendika Hakkımız
Engellenemez!

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haz-
nedar, 24 Temmuz’da parkta toplanan BEL-
TAŞ A.Ş. adlı belediyenin yan kuruluşunda
çalışan park ve bahçeler işçilerinin yanına
gelerek, “…şirketin kısıtlamaya gitme yolunu
seçmesi söz konusu olduğunda yapabilecek
bir şeyinin olmadığını ve bu işçilerin tazminat
ve diğer haklarının verileceğini” söyledi.
Ayrıca yazılı bir belge olamayacağını ve bu
yazıyı belediyenin resmi sitesine koyacağını
söyledi.

İşçiler yapılan açıklamayı yeterli bulma-
yarak grevlerini belediye binası önünde çadır
kurarak sürdürme kararı aldılar. Genel-İş
Sendikası’nın önlüklerini ve şapkalarını
takan işçiler, direniş sloganlarıyla çevrede-
kilerin alkışları eşliğinde belediye binasının
önüne geldiler. Burada konuşma yapan şube
başkanı, “yaptığımız görüşmeler sonunda
yeterli bir cevap alamadık ve mücadelemizi
sonuna kadar sürdüreceğiz’’ dedi. Daha sonra
belediye binası önüne “Sendika Hakkımız
Engellenemez-BELTAŞ İşçileri” ve “DİSK
Genel-İş Sendikası” yazılı pankartları asarak
grev çadırlarını kurdular.

İşçiler; iş fesih bildirimlerinin geri çeki-
lerek, toplu sözleşme haklarını kullanma ve
başka bir taşeron firmaya geçmeden BELTAŞ
işçisi olarak çalışmaya devam etme taleple-
riyle eylemlerini sürdürüyorlar.

Sendikacılar Yine İşçiyi
Yarı Yolda Bıraktı

Yürüyüş Anadolu’nun Dörtbir Yanında!

Bursa
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İsrail’in Filistin katliamını protesto etmek için Avru-
pa’da eylemler yapılmaya devam ediliyor.

FRANSA
21 Temmuz’da Paris'te Strasburg Saint Denis Kemer

önünde Fransa Halk Cepheliler eylem düzenlediler.

Yapılan eylemde Fransızca "Filistin Halkı Yalnız De-
ğildir!" yazılı pankart açıldı. Ardından Fransa Halk Cep-
hesi'nin yapılan faşist katliam ile ilgili açıklama okundu.
İsrail bayrağının yakılmasının ardından eylem sloganlar
eşliğinde bitirildi.

YUNANİSTAN
24 Temmuz’da Selanik Aristetelos Meydanı'nda (Yu-

nanistan Komünist Partisi) dışındaki sol örgütlerin ve Fi-
listinliler’in ortak çağrısıyla katil siyonist İsrail’in katliam-
larına karşı bir kez daha protesto mitingi ve yürüyüşü dü-
zenlendi. Yürüyüş korteji ABD konsolosluğu önüne gelin-
ce, Halk Cepheliler üzerinde ABD, İsrail bayrağının üzerinde
Nazi amblemi olan bayrağı yakılarak eylem bitirildi. 

ALMANYA
Köln: “Filistin’de Katliama Kobane’da Kuşatmaya

Son” adı altında 23 Temmuz günü Köln Wienerplatz’da

Köln Halk Cephesi olarak bir basın açıklaması yapıldı. 

Dortmund: Dortmund Halk Cephesi 23 Temmuz
günü Dortmund Çarşı Reinoldikirche önünde bir basın
açıklaması yapmak istedi. 

Eylem saati geldiğinde polisler eyleme engel olmaya
çalıştı.

Mannheim: 25 Temmuz saat 20.00’da Hauptbahn-
hof’ta bir araya gelen Halk Cepheliler üzerinde, Türkçe
ve Almanca "Filistin’de Katliama Son" yazılı pankart açtı.
Emperyalistlerin kontrolündeki siyonist İsrail'in katletti-
ği Filistinli çocukların ve tahrip edilen şehirlerin resim-
lerinden oluşan fotoğrafların da açıldığı eyleme, halkın il-
gisi yoğundu. 

Berlin: 24 Temmuz’da Berlin’de Halk Cephesi’nin
çağrısıyla bir araya gelen 300 kişi, Filistin halkına yöne-
lik katliamı protesto etti. Eyleme başka  demokratik kit-
le örgütleri de destek verdi.

AVUSTURYA-Viyana: Yaklaşık 200 kişi, 21 Tem-
muz günü saat 18.00'de Filistin halkı için dayanışma ey-
lemi yaptı. Mariahilfer Caddesi ile müze bölgesinde dü-
zenlenen protesto mitingine Avusturyalı kurum ve barış
inisiyatifleri, dayanışma grupların yanı sıra Filistinliler,
Avusturya Anadolu Federasyonu ve çeşitli demokratik kit-
le örgütleri yer aldı.

Filistin Mahirler’den
Bugüne Bizim de

Davamızdır!

Av ru pa’da

Almanya
Mannheim: 19 Temmuz günü saat 17.00 da Neckarau’da

nehir kenarındaki piknik alanında toplanıldıktan sonra hep
birlikte yemekler yenildi, sohbetler edildi. Yemek sonrası ise
davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Köln: 24 Temmuz'da teşekkür pikniği düzenlendi.
Grup Yorum Gönüllüleri ile ilgili çalışmalarda fedakar-
lıklarından ve yararlılıklarından dolayı bazı gönüllülere
ödüller verildi. Herkes bir sonraki yıl Grup Yorum 30. yı-
lına girerken yapılacak Stadyum Konserine 50 binlik kit-
le hedefinin ulaşılamaz olmadığını, daha çok emekle ba-
şarılabileceğinde hemfikirdi.

Stuttgart: Stuttgart Halk Kültür Evi tarafından 19 Tem-
muz günü Leinfelden-Echterdingen'de yaz şenliği düzenlendi.
Tüm devrim şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşuyla
başlayan program, Anadolu Federasyonu ve Stuttgart Halk
Kültür Evi adına yapılan açıklamalardan ve okunan şiirlerden
sonra; müzik grubu ve sanatçı dostların sundukları müzik
dinletisiyle devam etti. Umudun Çocuğu Berkin Elvan'ın ba-

bası Sami Elvan, Berkin'in katillerine karşı yürütülen yar-
gı sürecine dair bilgiler verdi.

Avusturya: Linz şehrinde 20 Temmuz'da bir araya ge-
len Grup Yorum piknik gerçekleştirdiler. Birlikte yenilen ye-
meklerden sonra Anadolu Federasyonu adına bir konuşma
yapıldı. Akşama kadar devam eden pikniğe 50 kişi katıldı.

Daha Güçlü Bir Konser İçin Pikniklerimiz Sürüyor!

Yunanistan

26 Temmuz günü Londra’da, haftalık Yürüyüş Der-
gisi standı bir kez daha açıldı. Stantta Berkinimizin pan-
kartı ve Filistin’le ilgili dövizler asıldı.

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ GELECEĞİMİZİN VE
TARİHİMİZİN SESİDİR
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19 Nisan 1921 doğumlu antifaşist
Marksist kurtuluş savaşçısı ve son

Avusturyalı İspanya savaşçısı
Hans Landauer 20 Temmuz
2014 tarihinde 93 yaşında ölüm-
süzleşti. Son yıllarını geçirdiği
Avusturya'nın küçük bir köyü
olan Oberwaltersdorf'da, 25

Temmuz tarihinde yaklaşık 100
kişi tarafından ölümsüzlüğe uğur-

landı.Fransa’nın Fleury Mérogis cezaevinde tutulan Özgür
Tutsak Zehra Kurtay’ın cezaevi koşularında sağlığının
kötüye gitmesi nedeni ile tedavisinin dışarda devam et-
mesi için serbest bırakılması talebiyle yapılan eylemler
devam ediyor. 

26 Temmuz saat 14 .00'te Zehra’nın bulunduğu
Fleury Mérogis cezaevi önünde Zehra’ya özgürlük is-
teyen eylem gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dk. süren eylemde
ziyaret için gelgelenlere ve gardiyanlara Zehra’nın du-
rumunu ve taleplerini anlatan bildiriler dağıtılarak slo-
ganlarla eylem 14.30’da sonlandırıldı. 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 21 Temmuz'da,
Anadolu Kültür Merkezi’nde çocuklar günü yapıldı. Mi-
nik arkadaşlarla körebe, yağ satarım, bal satarım tarzı
oyunlar oynandı. Grup Yorum'un 'Lanet' şarkısında
sandalye dansı yapıldı. Ardından 'paylaşmak nedir' ko-
nusu üzerine sohbet edildi.

Saat 16.00’da çocuklarımız için hazırladığımız prog-
ramımız oyunlarla sona erdi.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR!

ZEHRA KURTAY’ IN SESİ BİZ OLACAĞIZ!

Avusturyalı İspanya Savaşçısı
Hans Landauer Ölümsüzleşti

Bayram dolayısıyla, Arife günü şe-
hit mezarları ziyaret edilerek, şehit-
lerin hesabının sorulacağı bir kez
daha yinelendi.

İSTANBUL
İkitelli: İkitelli Halk Cephesi 27

Temmuz’da Birol Karasu’nun meza-
rını ziyaret ederek Birol Karasu ve
tüm devrim şehitleri nezdinde 1 da-
kikalık saygı duruşunda bulundular.
Daha sonra mezara kızıl karanfiller bı-
rakıldı. Birol Karasu anısına yazılmış
olan “Örtün Üstümü” şiiri mezarı ba-
şında okundu. Mezarı başında hesa-
bının mahşere kalmayacağı bir kez
daha söylendi.

TAYAD: TAYAD’lı Aileler 27
Temmuz’da Gazi Mezarlığı’nda bulu-
nan Dursun Karataş’ın mezarı başın-
daydı. TAYAD'lı Aileler adına kısa bir
konuşmanın yapılmasının ardından
devrim şehitleri için bir dakikalık say-
gı duruşunda bulunuldu. Ardından
Gazi Mezarlığı’nda bulunan devrim şe-
hitlerinin mezarları ziyaret edildi. Son-

rasında Cebeci Mezarlığı’nda bulu-
nan şehit mezarlarını ziyaret ettiler. 

Gazi: Halk Cepheliler 28 Tem-
muz'da Gazi Mezarlığı’nda bulunan
şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

Önder Dursun Karataş'ın başında
tüm devrim şehitleri nezdinde 1 da-
kikalık saygı duruşu yapıldı.

Sarıgazi: Halkın geleneksel olarak
kutladığı Ramazan Bayramı’nın 1.gü-
nünde Halk Cepheliler’de Sarıgazi
Haklar Derneği’nde bayramlaşma
kahvaltısıyla bir araya geldi. Bayram-
laşmanın önemi anlatan sohbetler ya-
pıldı.

Kahvaltı bittikten sonra Sarıgazi
Mezarlığı’nda bulunan şehitlerin me-
zarları gezilerek anma yapıldı.

Gülsuyu-Gülensu: 28 Temmuz
günü halkların birlik ve beraberliği-
ni sağladığı değerlerden olan Rama-
zan Bayramı kutlandı. Bu çerçevede
Hasan Ferit Gedik (Heykel) Meyda-
nı, Son Durak, Emek Caddesi ve
Fatma Hanım bölgelerine halkın bay-
ramını kutlayan pankartlar asıldı.
İdil Kültür Merkezi: 29 Tem-

muz’da bayramlaşma yapıldı. Bayram
konuşmasında, dünya halklarının, sö-
mürüye, zulme, katliamlara maruz kal-
dığı bu günlerde bayram kutlamanın zor
olduğu ve mücadele edildikçe, sömü-
rüye, zulme başkaldırdıkça gelecek
güzel günlerin doğacağı söylendi.

İZMİR
İzmir TAYAD Komitesi 27 Tem-

muz’da devrim şehitlerini andı. Me-
zar başlarında saygı duruşu yapan TA-
YAD’lılar mezarları temizledi ve me-
zarlara karanfil bıraktılar.

Bayram Kutlaması:
Açlığın, yoksulluğun, zulmün

olmadığı, halkların özgür ve insanca
yaşayabileceği gelecek güzel gün-
lerde; o güzel günleri yaratan şe-
hitlerimizin başını çektiği zafer ha-
laylarımızda kutlayacağız en güzel
bayramlarımızı… Bu umutla bü-
yütüyoruz mücadelemizi, her gün
daha da büyütüyoruz umudumu-
zu… Umutla, zafere olan sonsuz
inancımızla halkımızın bayramını
kutluyoruz… 

Bursa Halk Cephesi

Karanlıkta Meşale Olan Şehitlerimizin 
Mezarlarında Ot Bitmeyecek  
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Dişlerimle
Dişlerimle savunacağım yurdumun
her karış toprağını,

dişlerimle.

Başka yurt istemem onun yerine,

assalar damarlarımdan beni

istemem gene.

Burdayım hala

Aşkımın tutsağı, evimin çevresinde

Yurdumun peşinde.

Burdayım hala.

Yıkamazlar beni

ne kadar çarmıh yükleseler

omuzlarıma.

Burdayım hala.

Tutarak sizi, tutarak, tutarak

avuçlarımda.

Dişlerimle savunacağım yurdumun
her karış toprağını,

dişlerimle.

Tevfik el Zeyyat

Şiir

Bir gün kadı, Hoca Nasrettin'i çağırmış,
sormuş:

-Kaç yaşındasın?

-Kırk, demiş Hoca. Kadı şaşırmış.

-Beş yıl önce yaşını sorduğumda yine kırk
demiştin! demiş.

Hoca Nasreddin, gururla:

-"Adaletin temelleri benim üzerimde yük-
selebilir, kadı efendi" demiş. "Çünkü sö-
zümün eri adamım ben. Yıllar önce ne de-
mişsem yine aynını söylüyorum."

Fıkra

Kaferlerde ilk verdiğimiz kurban
Thiyen dediğimiz Mai yoldaştı. Sonra da
Bang yoldaş öldü. Sopalar altında can
çekişen Van Vi yoldaş yine de hastane-
ye götürülmeye karşı çıktı;

"Ben sosyalist toprak parçasında öl-
mek istiyorum. Sizin topraklarınızda öl-
mekten nefret ediyorum!" diye bağırmak
gücünü kendinde buldu.

Sosyalist toprak parçası! İki ayağı-
mız üstünde biz pişmanlık gösterme-
yenlerin, durabileceği her yer sosyalist
toprak parçasıydı!

(Direnme Savaşı, Nguyen Duc
Thai Lan)

Kıssadan Hisse

Sen Ağa, Ben Ağa; Bu İneği
Kim Sağa?

Kişi, üzerine düşen işten kaçmayıp onu
yapmalıdır. Herkes işini bir kenara bı-
rakıp keyfini düşünürse işler ortada ka-
lır, bir sonuç alınamaz.

Ata Sözü

Hiçbir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye
ümit beslemesin. 

Schiller

Özlü Söz



“Devrimci olacaksan işçinin, gecekondu halkının, kısa-
cası halkın sorunlarını bilmen, sahip çıkman gerekir.”

Nurten Acar

Fatma BİLGİN:

1972 Antakya Kuzeytepe doğumludur.
13 yaşından itibaren pamuk tarlalarında,
fabrikada, atölyelerde bir emekçi olarak
çalıştı. 20 yaşından itibaren ise bir dev-
rimciydi. 1995'te tutuklandı. Tutsaklık ko-
şullarında direnişlerde yer aldı. 2000-2007
Ölüm Orucu Direnişi'nin 5.Ölüm Orucu

Ekibi'nde görev üstlendi. Zorla müdahele işkencesi altında
10 Ağustos 2002'de ölümsüzleşti

Nurten ACAR, Vehpi MELEK:

13 Ağustos 1992'de Ankara Maltepe'de
bulundukları ev ölüm mangaları tarafından
kuşatıldı, faşizmin cellatlarına karşı dire-
nerek şehit düştüler. Onlar, adaletin olmadığı
bu düzende, halkın adaletinin uygulayıcı-
larıydılar.

Vehpi Melek, 1972 Dersim Hozat do-
ğumludur. Kürt bir işçi ailesinin çocuğu
olan Vehpi ortaokul-lise yıllarından itibaren
devrimci mücadelenin bir parçası oldu ve
şehit düştü.

Nurten Acar, 1965 Erzurum Hınıs do-
ğumludur. Kürt bir ailenin kızı olan Nurten,
devrimci mücadeleyle tanışmadan önce tüm yaşamı ev
kadınlığıyla, ev işleriyle sınırlıydı. 1989-90 yıllarında ta-
nıştığı devrimci mücadele onun tüm yaşamını, kişiliğini
değiştirdi. SDB savaşçısı olana dek, demokratik platformda,
kadın örgütlenmesinde (DEM-KAD) faaliyet gösteren
Nurten ülkemiz kadının mahkum edilmek istendiği "kader"e
karşı mücadele etti.

İbrahim DOĞAN:

1972'de Kahramanmaraş'ın Elbistan il-
çesinde doğdu. Mücadeleye ilgisi lise yıl-
larında başladı. Gençlik  mücadelesi içinde
bir Dev-Genç’li olarak yer aldı. 1993'te
tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu direnişinin
birinci ekibinde yer aldı. Direnişte kalıcı
sağlık sorunları oluştu. 1999'da sağlık du-

rumunun ağırlaşması nedeniyle tahliye edildi. Tedavisi
için yurtdışına çıkarıldı. 11 Ağustos 2001'de Atina'da
tedavi gördüğü hastanede elleri arkadan bağlı öldürülmüş
olarak bulundu.

İbrahim Doğan

Arslan ARI , Eyüphan POLAT, 

Nurhayat BEYHAN:

13 Ağustos 1992'de Ankara Küçüke-
sat'da bulundukları üs kuşatıldı. Çatışarak
ve devrimci hareketin direniş geleneğini
sürdürerek şehit düştüler. Şehit düşerken

umudun adını kanlarıyla duvara yazdılar.

Arslan Arı, 1963 Bursa Gemlik do-
ğumludur. 12 Eylül öncesinden beri mü-
cadele içindeydi. 1991'de silahlı birliklerde
görev almıştı.

Eyüphan Polat, 1966 Sivas, Zara do-
ğumludur. Bir Kürt ailesinin çocuğuydu.
1988 yılında devrimci mücadele ile tanış-
tıktan sonra yaşamı bir bütün olarak kazanmak gerektiğini
ve bunun için yapılması gereken çok şey olduğunu gör-

dükten sonra tüm yaşamını, enerjisini dev-
rimci mücadeleye verdi.

Nurhayat Beyhan, 1969 doğumludur.
İşçiydi Nurhayat. Konfeksiyon atölyesinde,
tuğla fabrikalarında çalıştı. 

Emeğin, alın terinin ne olduğunu iyi
bilirdi. Dünyayı sömürücülerden, zalim-
lerden kurtarıp, emeğin, alın terinin nasırlı

ellerine verme mücadelesine atıldı. En küçük bir tereddüt
bile yaşamadı. Yaşamını, kişiliğini bu mücadelede buldu,
tanıdı; sevgiyi, saygıyı, acıyı sevinci tüm gerçekliğiyle
bu mücadelede yaşadı.

Selami KURNAZ:

1964, Arsin-Trabzon doğumludur. Dev-
rimci düşüncelerle 12 Eylül öncesinde 14
yaşında tanıştı, 17 yaşında mücadeleye
katıldı. Cunta yıllarında tutsak düştü.
1990'lı yıllardan itibaren mücadelesini
devrimci hareket saflarında sürdürdü. Trab-
zon ve İstanbul'da görevler üstlendi. 2001'de

tutsak düştü. Mücadele içinde son görevini bedenini
ölüme yatırarak yerine getirdi. 2000-2007 Ölüm Orucu
direnişinin Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi'nde görev
üstlendi. 12 Ağustos 2004'te bir Ölüm Orucu direnişçisi
olarak ölümsüzleşti.

Selami Kurnaz

Nurhayat Beyhan

Eyüphan Polat

Arslan Arı

Nurten Acar

Vehpi Melek

Fatma Bilgin

10 Ağustos - 16 Ağustos



Hakan KASA, Mehmet SALGIN, 

Nebi AKYÜREK, Sabri ATILMIŞ, 

Selma ÇITLAK:

13 Ağustos  1993'te İstanbul Okmeydanı'da
PERPA iş merkezinde sorgusuz sualsiz infaz edildiler. 

Mehmet Salgın ve Hakan Kasa
devrimci hareketin üyesi, Nebi Ak-
yürek ise taraftarıydı. Selma Çıtlak
ve Sabri Atılmış ise  devrimci hare-
ketle hiçbir ilişkisi olmayan, tek suçları
o gün orada bulunmak olan halktan
insanlardı.

Mehmet Salgın,
1972 Dersim Mazgirt
doğumluydu. Kürt mil-
liyetindendi. 1991'de
Devrimci Sol saflarına
katıldı.Nurtepe'de ma-
halli çalışmalarda yer
aldı.

Hakan Kasa, 1975
Kars doğumluydu. İs-
tanbul Alibeyköy'de
büyüdü ve devrimci
hareketle burada tanış-
tı. Son görevi milis sa-
vaşçılığıydı.

Mehmet Salgın

Selma ÇıtlakSabri Atılmış

Hakan Kasa

Nebi Akyürek

Kumru GÜDER:

TAYAD’lı ailemiz Kumru Güder Şe-
hitlerimiz Mazlum ve Yazgülü GÜ-
DER'in annesidir. 

10 Ağustos 2013’de yakalandığı has-
talıklarından dolayı yaşamını yitirdi. 

Kumru Güder

Metin KÖSE, 

Nuri ASLAN:

12 Ağustos 1980'de,
Aybastı'da iki köy ara-
sındaki çelişkilerin dev-
rimcilerin müdahale-

siyle çözülmesi sonucunda düzenlenen barış toplan-
tısına giderken, yolda geçirdikleri trafik kazasında
kaybettik.

Metin Köse Nuri Aslan

Osman OSMANAĞAOĞLU:

Aslen Artvin-Hopalı olup, 1957’de
Karabük’te doğdu. 1976’da örgütlü
mücadeleye katıldı. İstanbul  Üniver-
sitesi’nde öğrenci iken, devrimci bir
militan olarak mücadele etti. Mahalli
alan örgütlenmesinde  görevliyken
1981’de tutsak düştü. Tahliye olduğunda
yeniden mücadeleye koştu. Çeşitli gö-

revler üstlendi. Yeniden tutsak düştüğünde milis ko-
mutanıydı. Ölüm orucu direnişçisi olarak şehit düştü-
ğünde 44 yaşındaydı. Devrimciliği bir ömür boyu sür-
dürdü, onurlu bir direnişte ölümsüzleşti. Ümraniye
Hapishanesi’nde Ölüm Orucu direnişinin birinci
ekibinde yer aldı. 19 Aralık katliamı sonrasında
direnişini Kandıra hücrelerinde sürdürdü. Tahliye edil-
dikten sonra, direnişine kuşatma altındaki Armutlu’da
devam ederek 14 Ağustos 2001’de şehit düştü.

Osman
Osmanağaoğlu

KAYBEDİLDİ

Erdoğan ŞAKAR:

13 Ağustos 1993'te İstanbul Ok-
meydanı'ndaki PERPA adlı iş merke-
zinde gerçekleştirilen katliama bağlı
olarak gözaltına alındı ve o zamandan
beri kendisinden haber alınamadı.

Erdoğan Şakar

Kanar ha kanar 
Heybemizde bolca umut 
Ölümü güzel eyledik 
Kavgayı sevda bildik 
Barikatta halay tuttuk 

Bak şimdi şahinler boranlaşıyor 
Dost türküsü sigara dumanında 
Boranlaşıp özlem kol kola 
Maviliklerde hüzünlü yeller eşliğinde 
Kanat çırpıyorlar yıldızlara 

Mevsimler üzre dizildik 
Ölümsüzlüğün resmiydik 
Başlarken kazanmıştık 

Yüreğime güneş vurdu 
Yanar ha yanar 
Yarama güller düştü 
Açar ha açar 
Payıma öfke düştü 
Kanar ha kanar 

Osman Osmanağaoğlu



Bazen ikili bazen üçlü arşınlıyoruz Adana'nın sokakla-
rını caddelerini. Alanımıza özgü sohbetlerimiz uzadıkça
uzuyor. İstihbarat çalışmalarından eylem biçimlerine, mal-
zemelerimizden kurumlaşmalarımıza... Kentin yabancısı-
yız. Çok iyi tanımamız, koşulları yaşam biçimini gözlem-
leyip ona uygun davranmak zorundayız. Esma bu konular-
daki birikimini, duyumlarını anlatıyor, eksik yanlış yap-
mamaya çalışıyorduk. 

Esma ve Eyüphan bir hainin ifadesi sonucu deşifre ol-
muştu. Belirgin tipleri olduğundan daha da dikkatli olma-
ları gerekiyordu. Esma'nın saçları çok uzundu. 

Memleketinde ve de aile çevresinde saç kestirmenin
hoş karşılanmadığını anlatmıştı. Biraz kısaltmaya karar
verdik. 

Üzüldüğünü düşünüyordum. Farketmiş olacak ki bana
döndü ve "görevimiz, savaşımız neyi gerektiriyorsa onu
yapmaktır." deyip devam etti.

Boş bir sokakta yürürken kısık bir sesle marş söylemeye
başladılar. "Kızıldere onbeşler, Bedrettinler yaşıyor..."
Parçanın yeni bir parça mı olduğunu sordum. Bana "şaka
mı yapıyorsun yoksa ilk kez mi duyuyorsun" diye sor-
duklarında "evet" dedim. Söyledikleri bizim Devrimci Sol
Marşıymış. Hepimize tek tek öğretmeye karar vermişlerdi.
Öğrendikçe ağız dolusu bağıra bağıra söyleme isteğimize
engel olmaya çalışıyorduk. Eyüphan, şehit düşerken düşmanın
yüzüne marşımızı haykırabileceğimizi, işte o zaman bütün
sesimizi rahatlıkla kullanabileceğimizi belirterek, hepimizin
marşımızı öğrenmesi gerek diyordu. En yeteneksizimiz
dahi fırsat buldukça mırıldanıyor, olası bir çatışmada
marşımızı silah olarak kullanmanın hazırlığını yapıyorduk.

Komutanımız şehit düşmüştü. Acımızı düşmana olan
kinimizi daha da bileyerek bastırmaya çalışıyorduk. Yoksa
duygusallığa kapılarak ağlayıp sızlamak savaşçı gibi dav-
ranmayıp kinimizi gözyaşlarımızla eritmek bize uygun düş-
mezdi. Eyüphan bu konudaki çabasıyla moral bozukluğuna
ve karamsarlığa düşülmesine izin vermiyordu. Komutanımızı,
artık daha fazla çalışarak yaşatabileceğimizi söylüyordu.
...

Esma, komutanımızın yanından ayırmadığı marifetli ça-
kısıyla yaptığı tahtadan bir yontuyu getirdi. O gece Ali Ko-
mutanın anısına hemen bir köşe düzenlememizi istiyordu.
Büyükçe bir sehpa ayarlayıp odanın köşesine yerleştirdik.
Üzerine çakısını, yontuyu, armonikasını koyduk. Onların
önüne ise gözbebeğimiz kleşimiz ve yanına da özgür vatan
topraklarında dalgalandırabilmek için canımızı verdiğimiz,
kanımızla kızıllaştırdığımız bayrağımızı büyük bir özenle
yerleştirdi. Esma "Şehidimizin eşyalarını biran önce ha-
rekete göndermeliyiz. 'Devrim müzemiz' için" diyordu.

Gece durumumuzu değerlendirdik. Eyüphan sohbeti ka-
patan sözleri söyledi. “Hareketten talimat geldiğinde her
işimiz hazır olmalı. Hemen uygulamaya geçmek için za-

man kaybetmeden çalışmamıza başlayalım.” Ve o
sabah erkenden istihbarat çalışması için evden ayrıldı.
Akşam döndüğünde elinde kızıl bir karanfil vardı.

Hemen sehpanın üzerine yerleştirdik.
Silahlarımızın hepsi buradaydı. Kleşimiz geleli çok ol-

muştu. Henüz hakim değildik. Silahlarımızın içinde ilk kez
gördüklerimiz de vardı. Hemen çalışmaya başladık, düzenli
bir şekilde devam ettireceğiz. Akşam üzeri, iş dönüş saatleri
en uygun zaman bizim için. Çevrenin gürültüsünde çalışırkenki
çıkan sesler eriyip gidiyordu.

Esma biran önce öğrenmek istiyor, çalışma saatinin gel-
mesini sabırsızlıkla bekliyordu. Gündüz işlerinin arasında
geliyor silahları tek tek eline alıyor, inceliyor tekrar işine
dönüyordu. Evde olduğumuzda da silahlarımızdan birer
tane üzerimizde taşıyor, hesap sorma isteğiyle tutuşuyorduk.
Akşamüzerleri bakımını yapıyoruz, söküyoruz, takıyoruz,
şarjöre mermi basıyor boşaltıyoruz. Ellerimiz daha hızlı
hareket ediyordu artık. Hâkimiyetimizi daha fazla geliştirmek
için gözlerimiz kapalı aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Parçalara
dokunarak tanıma ve söküp takmayla her kıvrımı belleklere
yerleştirmeye çalışıyorduk. Süre tutuyorduk. Esma'nın azmi
hepimize örnek oluyordu. Çalışmadan ancak vakit ilerledi
deyip ayırabiliyorduk.

O süreçte olası bir çatışmada kullanabileceğimiz yeterince
silah mermi vb. hazırdı. Peki silahımızın olmadığı koşullarda
nasıl çatışırdık, neler yapabilirdik. Birçoğumuz üzerinde
pek de düşünmemiştik.

Esma bu konuda yaşadığı bir olayı ve ona düşündür-
düklerini anlattı. Yakınlarındaki bir hırsızlık olayından
dolayı polis çevre evleri arıyormuş. Evlerinde silah vb.
yokmuş. Bizlere; "silahın olmadığı koşullarda neler ya-
pabiliriz" diye bir soru sordu. Biz de düşünmeye başladık.
Yanıcı bir tek tüpgaz var. Acaba bomba haline getirebilir
miydik? Nasıl olacaktı? vb. vb... Esma da kendi düşüncesini
anlattı. Televizyondan izlediğini, bir ülkede öğrencilerin
protesto amacıyla parmaklarını kesip akan kanla pankart
yazdıklarını... "Hiçbir şey yapamazsak, o anda zarar vere-
mezsek kanımızla örgütümüzün adını yazarız. Sevinçleri
korkuya dönüşsün it sürülerinin" demişti. Şehit düşerken
düşmana daha fazla nasıl zarar verebiliriz diye düşünüyordu
Esma. O duyguyla savaşıyordu.

Mütevazilik adeta Esma'nın adıyla bütünleşiyordu. Kadın
yoldaşlara yapılan, yapılabilecek işkencelerden bunlara
karşı da hazırlıklı olmamız gerektiği üzerine sohbet ederken,
basından okuduğum bir örneği anlattım. Tecavüze uğrayan
bir yoldaşımız eşiyle beraber basın açıklaması yapmıştı.
Adı galiba Esma'ydı. Hatırladın mı? "Hatırladım" demekle
yetindi. Kendisini kendisine anlattığımın farkında bile de-
ğildim.

Esma'ya baktıkça geleceğin yeni insanını, sosyalist
insanını görüyorduk. Halkımızın olumlu tüm özelliklerini
bağrında taşıyordu. Küçük iş, büyük iş demeden her işe
coşkuyla sarılması, dürüstlüğü, içtenliği, fedakarlığı, yol-
daşlarına bağlılığıyla hep en önde koşanımız oldu.

Cezaevinde haberleri dinliyorum. Çatışmada üç kişi kat-
ledilmiş. Evin duvarına kanla örgütün adı yazılmış. Sesin
kulaklarımda çınlıyor. "Kanımızla örgütümüzün adını
yazabiliriz."

Anıları Mirasımız

Eyüphan Polat ve eşi Esma’yı aynı
birlikte savaştıkları yoldaşları anlatıyor:  



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Kürt milliyetçi hareketi
başlangıçta sol söylemleri de kullanarak arenaya çıktı.

Bütün küçük burjuva milliyetçilerinin yaptığı gibi, onlar
da kendi özgüçlerine değil, hep dışlarındaki güçlere güvendiler.

Sosyalist sistem henüz ayaktayken onlara güvendiler.
Sosyalist sistem ile emperyalistler arasındaki

çelişkiden faydalanarak milliyetçi iktidarlarını kuracaklarını
düşünüyorlardı. Sosyalist sistem yıkılınca,

büyük bir yetenek göstererek hızla emperyalistlere güvenmeye
başladılar. Teori ve pratik yavaş yavaş emperyalizmin

desteğini almaya göre şekillendi... Devrimci anlayıştan yoksun
Kürt milliyetçiliği bu kuşatmaya karşı devrim bayrağını yükseltip,

kuşatmayı yarma yerine teslimiyeti seçti.
Devrimcilik dışında ne varsa her şeyi kullandı. Milliyetçiliği yaymak

için hiç dillerinden düşürmedikleri kirli savaşın
hemen bütün unsurlarını kullandılar. Tıpkı oligarşi ve

emperyalizm gibi kitleleri bölmek için, kendi ifadeleriyle
bloklaştırmak için halkı katletmek dahil her şeyi yaptılar.

Devrimci ilkeleri, ahlakı, adaleti yerle bir ettiler.
Emperyalizme ve oligarşiye yıllarca kullanabilecekleri
kadar malzeme verdiler. Onların nezdinde devrimcilik

karalandı. Kirletildi. Kitleler bloklaştırıldı.



AKP’nin Polisi Bir Yandan TOMA’larla, Akrepelerle, Katil Polisleriyle...
Kürt Milliyetçileri ve  Yardakçıları Diğer Taraftan Molotoflarla,

Ses bombalarıyla, Otomatik Silahlarla Saldırmaya Devam Ediyor!..
Ne Faşizmin TOMA’larına, Ne de Kürt Milliyetçilerinin 

Bombalarına, Yakıp Yıkmalarına Boyun Eğmeyiz!..

Oligarşiyle Uzlaşanlar 
Devrimcilere Saldırıyor!

Oligarşiyle ‘Barışan’ Kürt Milliyetçi
Hareket, Devrimcilere Savaş Açtı!..

- Çayan Mahallesi’nde 

Derneklerimize Saldırdılar!..

- Okmeydanı’nda Sibel Yalçın 

Parkı’nın Çay Ocağını Yaktılar!.. 

- Gazi’de Yürüyüş Dergisi’e 

Sloganlarla Saldırdılar!..

- Sarıgazi’de Derneğimizi 

Saldırıp Camlarını Kırdılar!..
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