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“Yeni Bir Başlangıç” Düzene Dönüşün Adıdır!
Kürt Milliyetçi Hareket Düzene Dönerken Önce 
Devrimcilere ve Devrimci Değerlere Saldırıyor!

Emperyalizmle ve Oligarşiyle Uzlaşarak
Kürt Sorunu Çözülmez! 

Kürt Sorununun Çözümü Kürt, Türk...
Tüm Ezilen Halkların Ortak Mücadelesiyle Devrimdir!

Burası Çayan 
Devrimcilerin Öncülüğünde 

Halkın Kolektif Emeğiyle
Kurulan Devrimci Bir Mahalledir!



Derleyen: Ali Osman Köse
Yayınevi: Boran Yayıncılık
“Sol içi şiddet”, solda yıllardır konuşulmasına, tartışıl-

masına rağmen neden bir türlü önüne geçilemez. Bunun ce-
vabı da yine bu geçmiştedir. Sol içi şiddet, solun neredey-
se bütün kesimlerini içine çektiği, bütün kesimlerinden doğ-
rudan veya dolaylı onay gördüğü için kangrenleşmiştir.

Anadolu Temel Haklar Derneği’ne karşı gerçekleştirilen
baskında bir sahne karakteristiktir; “Biji Serok Apo” slogan-
larıyla baskını düzenleyenler, dernek üyesinin başına silah
dayayıp tehdit ediyorlar: “Vurayım mı?.. Vurayım mı?..”

Ve nitekim vurdular da. Yüzlerce devrimci, yurtsever,
“sol”un silahlarından çıkan kurşunlarla böyle katledildi.

Vurdular... “Öbür taraf” da vurdu. Yüzlerce ölü, yaralı bi-
lançosu böyle çıktı ortaya. Sadece bu kadarla kalmadı, in-
sanlar, silahlar yakalatıldı bu yüzden, adeta ihbar edercesi-
ne insanlar deşifre edildi.

Devrimci hareket de siyasi arenaya çıktığı andan itiba-
ren karşılaştı sol içi şiddetin çirkin ve kanlı yüzüyle.

İnsanlarına kurşunlar sıkıldı, siyaset yasakları konuldu,
kadroları “sol” tarafından katledildi. Ama bütün bunlara rağ-
men DEVRİMCİ HAREKET TEK BİR DEVRİMCİYE

KURŞUN SIKMADI! TEK BİR DEVRİMCİYİ ÖL-
DÜRMEDİ!

Bunun da ötesinde, hemen tüm siyasi yaşamı boyunca sol
içi şiddetin önlenmesi konusunda ısrarlı bir çaba içinde oldu.
Sol içi şiddete bulaşmamış bir hareket olmasına karşın ne-
den bu kadar ısrarlıydı bu konuda? Çünkü devrimci hare-
ket biliyordu ki, sol içi şiddet halkın sola güvenini, solun ada-
letine güvenini, bir alternatif olma iddiasını zayıflatan en
önemli etkendir. İktidar iddiasına ve perspektifine sahip bir
hareket olarak ucu doğrudan kendisine dokunsa da dokun-
masa da sol içi şiddet konusunun ısrarlı takipçisi oldu. Tür-
kiye solunun birçok kesimi, bu sorunun üzerine gitmekten
kaçtıkça, devrimci hareket çağrılarını tekrarladı.

Dört ciltten oluşan “Sol’un Tarihinde Kara Bir Leke
SOL İÇİ ŞİDDET” kitabı 12 Mart cuntasıyla silahlı dev-
rim mücadelesinin fiziken tasfiyesinden sonra devrimci har-
ketlerin tekrar mücadele sahnesine çıkışından bugüne ya-
şadığı sol içi şiddeti içeren olayları ve bu tarih boyunca sür-
dürülen ideolojik mücadelenin çeşitli yayın organlarımız-
da yayınlanan yazılardan oluşmaktadır. 

Boran Yayınları bu yanıyla tarihten ders çıkartmak iste-
yene “Sol’un Tarihinde Kara Bir Leke SOL İÇİ ŞİD-
DET” kitabıyla çok büyük bir miras bırakmaktadır.

Sol’un Tarihinde Kara Bir Leke SOL İÇİ ŞİDDET
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İİ ç i n d e k i l e r
44 Kamu Emekçileri Cephesi:

İktidar hedefiyle ele alınmayan,
düzenle uzlaşan, kitle ve sınıf
mücadelesinden kopan
sendikacılık bitmeye
mahkumdur! -3

46 Berkin için adalet

mücadelemiz sürecek! 

47 Lice’de 31 kişinin ölümüne

yol açan tanker kazası denilen
katliamın sorumlusu
AKP iktidarıdır!

48 Van Anadolu Konteynırkent

çocukları üreterek direniyor!

50 Hayatın Öğrettikleri: Yozlaşma-

ya karşı müziğin ve koronun
birleştirici gücünü kullanacağız!

52 Düzeniçiliği yeni hayat felsefesi

ilan edenler devrimcilere
karşı saldırıyı savunuyor!

54 Gazi Halk Cephesi açıklama...

55 Avrupa’da Yürüyüş:
Hitler faşizmini örnek alan
Yunanistan Devleti
devrimcileri yargılayamaz!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...

59 Öğretmenimiz...

23 Röportaj: Halka,
devrimcilere saldıranları,
kurşun sıkanları
halkımız affetmeyecek!

27 Bütün yoksul
mahalleler bizim olacak!
Çayan, umudun tarihidir!..                                                                              

30 Devrimci Okul:
Meclisler Komiteler!

34 Bir halk düşmanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı oldu!
13 yıllık başbakanlığı
nasıl bir cumhurbaşkanı
olacağının göstergesidir! 

37 Son 3 ayda 1190 emperyalist
sermayeli şirket kuruldu! 

38 Sanatçıyız Biz:
Kardeş Türküler ve
Sezen Aksu!

40 Öğrenci Meclisleri’nde
geleceğimizi kuralım!

42 Liseliyiz Biz: Öğrenci
Meclisi ile örgütlenelim,
bataklığa itilen
gençlerimizi kurtaralım!

43 Ülkemizde Gençlik:
Yoksulluğun, bataklığın
mahallesinde bir kale:
Umut kalesi!

7 Dayı: Düzene dönenler önce

devrimcilere saldırıyor!

10 AKP’nin mahkemeleri

Hasan Ferit’in katillerini
yargılamayacak!

11 Hasan Ferit’ten

bir ordu kuracağız! 

14 Umudun sesi, türkülerini

Hasan Ferit için haykıracak!

16 1 milyon kişiyle Hasan

Ferit’in hesabını soracağız!

17  Halk Cephesi:

Halkımıza ve kamuoyuna
zorunlu bir açıklama!

18 Halk Cephesi:

Emperyalist haydutluğa
karşı direnmekten
başka yol yoktur!

22 Halk düşmanı IŞİD’i yaratan

besleyip büyüten Amerika

ve işbirlikçileridir!

4 “Yeni bir başlangıç”
düzene dönüşün adıdır! 

BURASI ÇAYAN!
ÇAYAN CEPHEDİR, MÜCADELEDİR!

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.

Adres Değişikliği:
Yürüyüş Dergisi’nin Hazırlandığı

Ozan Yayıncılığın Yeni Adres;
Zübeyde Hanım Mahallesi
1297 Sokak No:1 Daire: 1

Sultangazi / İstanbul
Tel: 0212 536 93 44
Fax: 0212 536 93 45

Yürüyüş Dergisi’ne, Haziran ve
Boran Yayınlarının Kitaplarına

Ulaşmak İçin Telefonla
Arayabilirsiniz!

ÇIKTI



Cumhurbaşkanlığı seçimleri
yapıldı. AKP’nin cumhurbaşkanı
adayı Recep Tayyip Erdoğan
yüzde 51.7, MHP ve CHP’nin
ortak adayı Ekmeleddin İhsa-
noğlu yüzde 38.5, HDP’nin adayı
Selahattin Demirtaş da yüzde
9.8 oy aldı.

Seçim sonuçlarına göre Tay-
yip Erdoğan birinci turda yeterli
oyu alarak cumhurbaşkanı se-
çildi. 

Sömürge tipi faşizmin olduğu
ülkelerde seçimler, demokrasi-
cilik oyununun en önemli araç-
larından birisidir. Seçimlerin ya-
pılması demokrasinin göstergesi
olarak yutturulur halka. Orta-
doğu’daki krallıkla yönetilen ül-
keler örnek verilip “eksik gedik
de olsa bir demokrasimiz var”
denilerek seçimlerin yapılmasını
halka lütuf olarak gösterilir. Oy
kullanmak en önemli vatandaşlık
borcu denilerek halk baskı altına
alınır. Bu da yetmez oy kullan-
mak zorunlu hale getirilir ve oy
kullanmayanlara para cezası ke-
silir. 

Seçimlere katılan çeşitli par-
tiler aracılığıyla kitleler düzen
içine çekilerek demokrasicilik
oyunu böyle sürdürülür... 

Bu bir oyundur. Demokrasi
adı altında kitlelerin düzene ye-
deklenmesi oyunudur. 

Bu oyunun en yeni oyuncusu
HDP’dir. HDP düzenle uzlaşmak
için can atarken, burjuvazi de
düzenden kabul görebilmesi için
Selahattin Demirtaş’a elinden
gelen desteği verdi.

Bu seçimlerle oligarşinin en

büyük kazanımı Selahattin De-
mirtaş oldu. 

Kürt halkının ve Haziran
Ayaklanması’yla gittikçe radi-
kalleşen ve düzen dışına çıkan
halk muhalefetinin yeniden dü-
zen içine çekilmesinde oligarşi
için bir umut oldu. 

“Yeni Başlangıç” 
Düzenle Uzlaşmaktır

HDP başkanı ve cumhurbaş-
kanı adayı Selahattin Demirtaş
oy sayım işlemleri henüz so-
nuçlanmadan basına “seçim so-
nuçları ne çıkarsa çıksın, de-
mokrasi mücadelemiz sürecektir.
Tüm ezilenler için ‘yeni bir
başlangıç’ olacak”  dedi. 

Peki nedir “yeni” olan? 

Kürt milliyetçi hareket se-
çimlere ilk kez katılmıyor. ‘90’la-
rın başından beri gerek parla-
mento seçimlerine, gerekse yerel
seçimlere katılmaktadır. Ancak
bu katılımlar Kürt milliyetçi ha-
reketin uzlaşmak için oligarşiye
karşı yürüttüğü mücadelenin bir
parçasıdır. 

Demirtaş’ın “yeni bir baş-
langıç”tan kastettiği artık uzlaş-
ma sürecinin tamamlandığıdır.
HDP, oligarşik düzene karşı de-
ğil, oligarşik düzen için kurulmuş
bir partidir. Cumhurbaşkanlığı
seçimi ve Selahattin Demirtaş’ın
seçim boyunca yürüttüğü kam-
panya oligarşiye bu güvenin ve-
rildiği bir kampanya olmuştur. 

AKP’nin Başbakan Yardım-
cısı Beşir Atalay bu güveni “ör-
güt ile aramızda karşılıklı gü-

“Yeni Bir Başlangıç”
Düzene Dönüşün Adıdır...

DDüzene Dönüşün Önünde Engel Olarak Gördükleri İçin
Halk Cephesi’ne Saldırıyor Kürt Milliyetçi Hareket!

Tasfiyecilikte
Türkiye devrimci hareketinin
belli dönüm noktaları vardır.

1970’ler, ‘80’ler,
‘90’lar ve 2000’ler...

Devrimci hareketlerin bu
süreçlerdeki tavırları

ondan sonrası süreçlerinin
belirleyicisi olmuştur.
İdeolojik olarak sağlam
duramayanlar yok olup

gitmişlerdir. 

EMPERYALİZMLE VE OLİGARŞİYLE UZLAŞARAK KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMEZ!4



ven sorunu sağlanmıştır. İki tarafta
birbirine güven duymaktadır” diye
ifade etmiştir. 

HDP’nin “yeni başlangıç”ında
halkların lehine yeni bir şey olma-
yacaktır. 

Üstelik “yeniden” sözü devrim-
cilerin, Türkiye halklarının hiç de
yabancısı olmadığı sözlerdir. 

Nerede, ne zaman bir “yeniden”
diye politika yapılıyorsa orada büyük
bir tasfiye söz konusudur. İnkar söz
konusudur. Devrimcilere, yaratılan
tüm değerlere saldırı söz konusudur. 

Tasfiyecilikte Türkiye devrimci
hareketinin belli dönüm noktaları
vardır. 1970’ler, 80’ler, 90’lar ve
2000’ler... Devrimci hareketlerin bu
süreçlerdeki tavırları ondan sonrası
süreçlerinin belirleyicisi olmuştur.
İdeolojik olarak sağlam duramayanlar
yok olup gitmişlerdir. 

1971 faşist darbesi ile Türkiye
devrimci hareketi fiziken tasfiye ol-
masına rağmen Mahirler’in, Deniz-
ler’in, İbolar’ın teslim olmayan di-
renişleriyle büyük bir siyasi zafer
kazanmıştır.

1974 affıyla dışarı çıkan kavga
kaçkınları, yılgınlar “onları aşmak”
söylemleriyle THKP-C’nin devrim
tezlerini tahribata ve tasfiyeye gi-
rişmişlerdir. 

Ancak genç Cepheliler’in daha
başından THKP-C tezlerine ve pra-
tiğine sahip çıkması tasfiyecilerin
tasfiye olmasına neden olmuştur. 

80’lerin cunta yıllarında faşizmin
hapishanelerinde direnmeyen, dev-
rimci değerlere sahip çıkamayan ör-
gütleri tasfiye etmiştir. 

Devrimci Sol’un, cuntanın ha-
pishanelerindeki direniş çizgisi, 84
Ölüm Orucu cuntanın devrimcileri
teslim alma politikalarını boşa çı-
kartmıştır. 

Devrimciler için 80’ler sonrası
süreç Devrimci Sol’un direniş çiz-
gisinde şekillenmiştir. Reformizmin,
oportünizmin teslimiyetçi çizgisi et-
kili olmamıştır.

90’larda sosyalist ülkelerdeki kar-
şı-devrimler ile inkarcılık, tasfiye,

örgüt, devrim düşmanlığı çok daha
açıktan yapılmıştır. 

Ör güt düş man lı ğı ve si ya set yap -
ma ma an la yı şı nın en ar sız la rı,  o zaman
kendilerini “Ye ni den” ve ya “Ge le ce ği
Bir lik te Ku ra lım” adı nı kullanan DY’li-
lerdir.  Cuntanın hapishanelerinde teslim
olmuş, ide o lo jik, po li tik, ah la ki ola rak
tü ken miş, yıllar boyunca doğ ru dan ve -
ya do lay lı ola rak ge li şen dev rim ci ha -
re ke te kar şı ol muş, düş man lık bes le -
miş tir. İn san la rın dü ze ne yer leş me si,
ah lak sız laş ma sı, dev rim ci de ğer le ri red -
det me si ve her alan da ge li şen mü ca de -
le nin önü nü kes mek için, ade ta bur ju -
va zi adı na can hı raş bir kav ga ver miş-
tir. 

Yine 90’lı yıllarda es ki re for mist
TİP ve TKP ka lın tı la rı da di ğer le rin den
ge ri kal mı yor du. Söz konusu olan dev-
rimcilere karşı olmak olunca aralarındaki
tüm çelişkileri bir kenara bırakıp birle-
şiyorlardı.

İde o lo jik gı da sı nı bur ju va zi den alan
bu akım lar, so nuç ta her şe yi in kâr edip,
halk la ra iha net ede rek, em per ya liz min
“ye ni dün ya dü ze ni”nin, en göz de sa -
vu nu cu la rı ol du lar. 

Kürt milliyetçi hareket ise 90’lı yıl-
larda ne re dey se sabah ak şam bü tün kö -
tü lük le rin kay na ğı “re el sos ya lizm dir”
dü şün ce siy le es ki re viz yo nist SBKP’ye
sal dı rıp ken di le ri nin fark lı ol du ğu nu,
bu yan lış po li ti ka lar dan ders çı kar dık -
la rı nı söy le yerek inkarın, emperyalizmle
ve oligarşiyle uzlaşmanın adımlarını
attı. Nihayetinde çok geçmeden bay-
raklarındaki sosyalizmin sembolü olan
orak-çekici bayraklarından çıkartıp at-
tılar. Bağımsız Kürdistan diyerek silahlı
mücadeleyi başlatan Kürt milliyetçi ha-
reket “bağımsızlık”tan bu süreçte vaz-
geçti... 

Bağımsızlık demek, emperyalizme,
oligarşiye karşı çıkmak demekti... 90’lı
yılların başları Kürt milliyetçi hareket
için oligarşiyle uzlaşmanın başladığı
ilk ateşkes ilan ettiği yıllar oldu. 

Kürt milliyetçi hareket o zaman da
bugünkü gibi oligarşiye ateşkes ilan
ederken Kürdistan’da faaliyet yürüten
devrimcilere “siz burada misafirsiniz”
diyerek siyaset yasağı koydu. Yasak
koymakla da kalmadı 4 TDKP’liyi kat-
letti. 

11 Eylül 1994’te Dersim Mazgirt’te
Cephe taraftarı öğretmen Vedat İnan’ı
katletti.  

Kürt milliyetçi hareketi silahlı mü-
cadele yürütüyor olmasıyla diğer re-
formist-revizyonist gruplardan birçok
noktada ayrışmasına rağmen devrimci-
lere karşı hareket etme noktasında her
zaman birleştiler. İşçi ve memur sendi-
kalarından devrimcileri tasfiye etmek
için ellerinden geleni yaptılar. Oligarşiye
güven vermek için bu anlayışlar KESK
genel kuruluna Alpaslan Türkeş gibi
eli kanlı bir faşisti çağıracak kadar dev-
rimcilere düşmanlaştılar... 

Devrimcileri düzenle uzlaşmanın
önündeki en büyük engel olarak gördüler.
Düzene güvence vermek için buldukları
her fırsatta devrimcilere saldırdılar... 

Kürt milliyetçi hareket bir taraftan
oligarşiye karşı silahlı mücadele verirken
asıl amacı uzlaşmak olduğu için hiçbir
zaman devrimcilerle birlikte hareket et-
medi. Uzlaşmacılık noktasında devrim-
cilerin karşısında reformist, revizyonist
gruplarla birlikte hareket etti.

90’lı yıllar boyunca Kürt milliyetçi
hareket için sosyalizme ve sosyalizmin
değerlerine küfretmek moda oldu. 

Abdullah Öcalan’ın emperyalistler
tarafından tutuklanıp İmralı’ya konul-
duktan sonra Öcalan, o güne kadar sa-
vundukları her şeyi inkar etti. Yıllardır
devrimci hareketleri “kemalistlik”le
eleştiren Öcalan, Kemalizme övgüler
dizmeye başladı... Silahlı mücadelenin
yanlış olduğunu, devlete hizmet etmeye
hazır olduğunu, ayrı bir devlet kurmak
istemediklerini söyledi,  orduya, em-
peryalizme övgüler dizdi. 

Bu tavır Öcalan ile sınırlı değil,
bütün olarak Kürt milliyetçi hareketin
tavrıydı. 

Ulucanlar Hapishanesi’nde oligarşi
devrimcileri işkenceyle katlederken
PKK tutsakları “biz yokuz komutanım”
diyerek devrimcilerin katledilmesini
seyretmişlerdir. Oligarşiye, devrimcilerle
aralarına mesafe koyarak güven vermeye
çalışmışlardır. 

2000 Yılında                             
F Tipi Hapishaneler 
Solun Turnusolu Oldu

Kürt milliyetçi hareketin Öca-
lan’ın tutsaklığıyla birlikte girdiği
teslimiyetçi süreçten yararlanan em-
peryalistler ve oligarşi Türkiye top-
raklarından devrim umudunun kö-
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künü kazımak için F tipi hapishaneleri
gündeme getirdi. Devrimcileri ha-
pishanelerde teslim alırsa tüm halkı
teslim alabileceğini umut ediyordu.
Ulucanlardaki teslimiyetçi tavrıyla
PKK tutsakları kendilerini oligarşiye
kanıtlamıştı. F tiplerine karşı da PKK
tutsakları direnmeyeceklerine ilişkin
oligarşiye güvence verdi. 

Lafa gelince ahkam kesen opor-
tünizm direnmeye gelince kimi “dı-
şarıya” havale ediyor, kimisi ise
“kaymak tabakayı korumak”tan bah-
sediyordu. Oportünizm direnmemenin
binbir türlü teorisini üretti. 

19 Aralık Katliamı böyle bir süreç
içinde gerçekleşti. Biz dünyanın en
büyük hapishaneler direnişini yarattık. 

Amerika bütün dünyaya impara-
torluğunu ilan ederek kimse bana
direnemez derken biz tam 7 yıl di-
rendik. 122 şehit verdik. Tüm dün-
yaya her koşulda direnilebileceğini
gösterdik. 

19 Aralık Katliamı’ndan 7 yıl sü-
ren direniş boyunca ÖDP, SİP, EMEP
gibi reformistlerden Kürt milliyet-
çilerine, oportünistlerden işçi-memur
sendikalarına kadar hepsi de direniş
düşmanlığı yaptılar. 

Oligarşinin tecrit saldırılarına
onlar da soldan destek verdiler. 

Kürt milliyetçi hareket 19 Aralık
Katliamı’nda direnmeyerek “farkı-
mızı koyduk iyi de oldu” diyerek
oligarşiye istediği mesajı verdi. 

SİP, daha cenazelerimiz orta yer-
deyken “devrimci demokrasinin
tasfiyesi” diyerek artık tasfiye ol-
duğumuzu söyledi. 

Tüm reformistler pusuda oligar-
şinin bizi tasfiye etmesini bekliyor-
muş: EMEP direnişe destek verme-
melerini “cepte keklik mi sandınız”
diyerek gerekçelendirdi... ÖDP, “Biz
onlarla aynı mahalleden değiliz”
dedi... 

Emperyalizmin ve oligarşinin
devrimcileri tasfiye saldırısının kar-
şısında direnen tek biz vardık. 

Büyük direniş sürecinde “diren-
meyen çürür” demiştik. Direnme-
yenler çürüdü. 

Kürt milliyetçileri emperyalizme
ve oligarşiye güven vermek için di-
reniş karşısındaki tavırlarıyla da ye-
tinmeyip Yunanistan’da, Gazi ve 1
Mayıs mahallelerinde açıktan saldı-
rıya geçtiler. Düzene ne kadar yak-
laşmışlarsa devrimcilere o kadar
fazla saldırdılar. Derneklerimizi yak-
tılar, insanlarımıza  saldırdılar. 

Oligarşiye sayısız ateşkes ilan
eden Kürt milliyetçi hareket 2005
yılından beri kesintisiz saldırmaktadır. 

Bugün Kürt milliyetçi hareketin
yedeğinden kopamayan reformizm
ve oportünizm Kürt milliyetçilerinin
gölgesine sığınarak aynı cepheden
bize saldırmaktadır. 

HDP Eşbaşkanı Selahattin De-
mirtaş’ın “Yeni başlangıç” dediği bu
süreç artık düzene dönüşte burjuva-
ziye güvenin verildiği bir süreçtir.
EMEP’inden ÖDP’sine, ESP’sinden
TKP’sine düzene dönen güçlerin
hepsinin önünde engel olarak yine
biz varız. Bu ülkede devrimciler var
olduğu sürece, teslimiyetçilik, uz-
laşmacılık, tasfiyecilik geçer akçe
olmayacaktır. Halkın mücadelesi en-
gellenemeyecekir... Halkımız düzene
dönen bu tür reformist, revizyonist
hareketleri umut olarak görmeye-
cektir... 

Umudun adı Cephe’dir, Cephe
var olduğu sürece devrim umudu
Anadolu topraklarından asla silin-
meyecektir.

Kürt Milliyetçi Hareket
Düzenle Uzlaşırken
Daha Çok
Sol Söylemlere Sarılıyor! 

Başbakan Yardımcısı Beşir Ata-
lay’ın deyimiyle artık Kürt milliyetçi
hareket ile oligarşi arasında “güven”
sorunu yoktur. 

90’lı yıllarda Kürt milliyetçi ha-
reket ve reformistler düzene güven
vermek için devrimci değerleri inkar
ederek saldırırken bugün çok fazla
sosyalist söylemlere sarıldığını gö-
rüyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin he-
men arkasından yaptığı açıklamasında

da oligarşiye cumhurbaşkanı seçimini
“demokrasi” mücadelesi, sonuçlarını
da “tüm ezilenler için”  ‘yeni bir
başlangıç’ olacak” dedi... 

Kürt milliyetçi hareketin tarihleri
boyunca “Kürt sorunu başta olmak
üzere” diye kurmadıkları bir cümle
yoktur... 

Oysa Demirtaş bütün seçim kam-
panyası boyunca sadece bir kez
“Kürt” kelimesi kullandı. Ve bundan
dolayı burjuvaziden büyük övgüler
aldı. 

Peki Kürt milliyetçi hareketin ka-
fasına taş mı düştü de “ezilenleri”
hatırladı? “Başta Kürt sorunu” diye
başlayan cümleler kurmadı? Elbette
hayır... Oligarşiye güven vermek tek
başına kendilerinin düzene dönme-
siyle olmuyor. 

BÜTÜN SOLUN, DÜZENE
MUHALİF OLACAK BÜTÜN
GÜÇLERİN DÜZENE ÇEKİLMESİ
GEREKİYOR! 

Kürt milliyetçi hareketin devrimci
harekete son saldırılarını bu çerçevede
ele almalıyız. 

Bayramdan önce İmralı’da yapılan
görüşmelerde Türkiye devletine karşı
silah kullanılmayacağı teminatı ve-
rilirken Cephe’ye karşı savaş açma-
larının başka bir anlamı yoktur. Kürt
milliyetçileri ve düzene dönen tüm
güçler için geçerlidir. Düzene dö-
nenler devrimcilere saldırır. Başka
türlü teslimiyetçiliklerini, uzlaşma-
cılıklarını meşrulaştıramazlar. 

Yine düzene dönenler daha çok,
daha keskin devrimci söylemlere sa-
rılmak zorundalar. Başka türlü oli-
garşiyle uzlaşmayı, tasfiyeciliği ta-
banlarına, kadrolarına anlatamazlar...
Solu düzen içine çekemezler... Ha-
ziran Ayaklanması’yla düzen dışına
çıkan, devrimcilerin öncülüğünde
hareket eden halkı sol, sosyalist söy-
lemler olmadan düzen içine çeke-
mezler... 

Kürt milliyetçileri için ‘yeni bir
başlangıç’ bir taraftan devrimcilere
saldırmak, diğer taraftan devrimci
sol, sosyalist söylemlerle düzenden
umudunu kesen halk kesimlerini ye-
niden düzen içine çekmek demektir.  
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Dayı, “Dünyayı bir kez de Türki-
ye’den sarsacağız!” diyordu. Dayı
bize dünyayı Türkiye’den sarsacak
bir örgüt bıraktı. 

Emperyalizmin, oligarşinin ideo-
lojik, psikolojik, fiziki her türlü sal-
dırıları karşısında Marksizm Leni-
nizm’in yolundan bir milim bile sap-
mayacak bir örgüt bıraktı. 

İdeolojinin en özlü tanımı yaşam
biçimidir... Nasıl yaşarsan öyle dü-
şünürsün... Dayı, emperyalizmin yeni
sömürgesi faşizmle yönetilen bir ül-
kenin M-L devrimci örgütünü, dev-
rimci kadrolarını yarattı... 

Tüm yaşam biçimimizi, kuralla-
rımızı belirleyen düşman, halk ve
ülke gerçeğimizdir. Ülkemizde ken-
dine sol, sosyalist, komünist diyen
onlarca örgüt var... Parti-Cepheliler
sempatizanından kadrolarına bunlar-
dan hiçbirine benzemez. Dayı, düş-
man, ülke ve halk gerçeğimize göre
bir Cepheli kimliği, kültürü yarat-
mıştır. 

Bu kültür devrimciliğin en saf
yanlarını temsil etmektedir, çünkü o
kültür Dayı’nın önderliğinde şehitler
pahasına yaratılmıştır. 

En son Kürt milliyetçilerinin sal-
dırılarında Cepheli kimliği bir kez
daha kendini göstermiştir... 

Kürt milliyetçi hareketin, yardak-
çılarının ve çetelerin silahlarla, mo-
lotoflarla, bombalarla kurumlarımıza
saldırıp yakmalarına rağmen çok bü-
yük bir sorumluluk ve olgunlukla
kışkırtmalara, provokasyonlara gel-
memişler ve solun tarihinde kara bir
leke olan sol içi şiddete bulaşma-
mışlardır. 

İşte bu kültürü yaratan Dayı’dır.  

84 Ölüm Orucu’nda devrim için,
halkı için, vatanı için, tüm yoldaşları
için önce kendi canını ortaya koyan
Dayı öğretmiştir bunu bize. Gerekti-
ğinde birimiz tüm halkımız için, yol-
daşlarımız için ölürüz, gerektiğinde

hepimiz bir yoldaşımız için ölürüz...
Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz
için deme kültürünü O’ndan öğrendik. 

Şehitliğinin 6. yılında önderimizi,
komutanımızı saygıyla anıyoruz. Onsuz
ama onunla devrim yürüyüşümüz sü-
rüyor. Önderimize, komutanımıza dev-
rim sözümüz var. 

***

Kürt milliyetçi hareket koşar adım
düzenin içine gidiyor. Cephe’ye sal-
dırıları bu yolculuğun bir parçasıdır.
Tarihte hep böyle olmuştur. Tasfiye-
ciler, uzlaşmacılar ne kadar devrimci
söylemlerde bulunurlarsa bulunsunlar
düzenle uzlaşırken devrimcilere, dev-
rimci değerlere saldırırlar... 

Bu konuda sözü Dayı’ya bırakı-
yoruz:

“... Bütün bu gerçekler anti-em-
peryalist özelliğini şu veya bu ölçüde
koruyan iktidarlar tarafından, anti-
emperyalist, ulusal ve Marksist-Leni-
nist iddiasında olan tüm hareketler ta-
rafından bilinmesine rağmen, özellikle
de sosyalist sistemin çökmesinden
sonra kendi ayakları üzerinde durmayı
başaramayan birçok örgüt, emperya-
lizmle uzlaşmak için emperyalizm
gerçeğini unutturacak teoriler ürettiler.
Birçoğu da süratle “barış, uzlaşma,
kan dökülmesine son verilmesi” pro-
pagandalarıyla başlangıçta uzlaşmak
için öngördükleri taleplerini de unu-
tarak, emperyalizm ve işbirlikçilerinin
denetimlerine süratle girdiler.

Emperyalizm ve işbirlikçileri ise
bu uzlaşmacı örgütlerin zaafını iyi de-
ğerlendirerek, bunların tehlike olmak-
tan çıkmasına kadar çok politik ma-
nevralarla saldırılarını sürdürdüler.

Bu örgütler, başlangıçta halkın
barış özlemlerini kullandıklarından,
belirli bir kitleselliği korudularsa da,
faşist saldırıların sürmesi ve halk kit-
lelerinin yaşamının değişmemesi hatta
daha da kötüleşmesi bu örgütlere olan
inancın kaybolmasına ve kitlelerin
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düzene angaje olmasına neden oldular. 

Marksizm-Leninizm’i kendi ülkelerine özgü uygula-
madıklarından ve bu doğrultuda derinleşme sağlama-
dıklarından, Marksizm-Leninizm çoğunlukla yapay kal-
mıştır. Düşünceler, sürdürülen pratik kendine özgü ol-
mamış, daha çok taklitçi olmuştur. Kendine ve halkın
özgücüne güvenmemiş, başka güçlere bel bağlamışlardır.
Dayanmak istedikleri güçler ortadan kalkınca, yapay
olan düşünceler ve taklitçi olan pratik de ortadan
kalkmıştır. 

Yıllardır, hatta kimileri onyıllardır, sosyalizm
adına halkı savaştırırken ve halk kitleleri bu özlemler
için katliamlara uğramış, acılar çekmişken, doğrudan
kapitalizmi savunamazlardı. Kapitalizmle sosyalizm
arasında bir sistem teorisi geliştirerek halkı ikna
etmeye çalıştılar. Aslında dayandıkları ve dayanmak is-
tedikleri güçler yok olunca, onlar da yok olmuşlardı,
inançsızlaşmışlardı. Halkı, ülkenin bağımsızlığını değil,
kendilerini düşünüyorlardı. Gerçekte her konuda kendi
öz güçlerine dayanmayan ve emperyalistleri ve onun
her türlü uzantılarını karşısına almayan, ona karşı
savaşmayan devrimci bir örgütün bağımsızlığından
ve özgücüne güvenden söz edilemez.”

***

“... Sosyalist sistem, kör topal da olsa henüz ayaktayken,
kamplaşma içerisinde genelde sosyalist kampın yanında
yer alan ve anti-emperyalist, millici özellikler gösteren
birçok ülke, sosyalist kampın yok olmasıyla, emperyalist
kapitalist kampta yer alabilmek, emperyalistlerin şiddetinden,
ekonomik, siyasi ambargosundan kurtulabilmek için, anti-
emperyalist tavırlarını hızla unuttular. Ülkelerinin bağım-
sızlığı, ulusallık değerlerini telaffuz etmez oldular.

Dostlar ve hainler yer değiştirdi. Dünya, emperyalist
işbirlikçiler için büyürken, emperyalizme karşı olanlar
için küçüldü.

Geçmişte silahlı mücadele vermiş sol örgütlerin
birçoğu ise, savaşmamanın teorisini üreterek, barış de-
magojileriyle halk kitlelerini yanıltarak, emperyalizm
ve faşizme silahlarını bırakıp teslim olduktan sonra
sosyal demokrat görünümlü yasal partileriyle siyasi
arenada yer aldılar.

Mutluydular. Barış sağlanmıştı. Ama emperyalist ka-
pitalist sistem her şeyiyle sürüyor, sömürü devam ediyor,
ülkelerinin emperyalizme bağımlılığı ve faşist iktidarın
yönetimi devam ediyordu. Marksist-Leninist, komünist
söylemli bu güçler, emperyalizmin terörist suçlamasından
kurtulmuş ve onların sevimli çocukları olmuşlardı. Em-
peryalizm, yakmış, yıkmış, katletmiş ve şimdilik kazanmıştı.
Bu kazanımı bütün dünyaya yaymak ve bir daha kimsenin
emperyalizme baş kaldırmaması için emperyalizme teslim
olmuş bu dönekler ordusunun döneklik teorilerini büyük
bir beceriyle bütün dünyaya yayıyorlardı.

Başkaldıran ezilirdi. Ezilmemek için “Yeni Dünya
Düzeni” teorileri açık veya gizli oluşturulmaya devam

etti. Akıllı olmak gerekiyordu. Emperyalistlerin şiddetini
üzerlerine çekmeye gerek yoktu. Tersine, taktik adına
emperyalistlerden yararlanmak için onları hedef almama,
hatta emperyalistleri ulusal, kültürel, insan hakları savu-
nucusu gösterme, kendi egemen güçleriyle olan savaşta
emperyalistleri, sorunu çözecek güç olarak görme düşünce-
leri geliştirildi.

***

Sosyalist sistemin yıkılmasıyla birlikte, bütün dünyada
ortaya çıkan Marksizm-Leninizmin evrensel tezlerini
reddetme, uzlaşma temelinde gelişen sağcı düşünceler,
ülkemizde TKP vb.’leri dışında tutulursa, çok yankı bul-
madığı izlenimi verdi. Görünüşte, özellikle de TKP ve
çevresinin ihaneti ortaya çıktıktan sonra, Marksist-
Leninist mirası sahiplenme ve bunun savaşını sürdürme
kararlılığı olduğu söylenebilir. Ama bu durum, yanıltıcıydı
ve sadece görünüştü. Oldukça derin kökleri olan, gerçekte
devrimcileşmeyen, halka ve kendi özgücüne güvenmeyen,
emperyalizme ve faşizme karşı olan savaşı kazanacağına
inanmayan, bu oportünist akımlar, emperyalizmin ve fa-
şizmin yoğun şiddeti altında gelişememe durumuyla yüz
yüze gelince, gerçek oportünist yüzleri açığa çıktı.
Düşüncelerini ve pratiklerini yeniden düzenlediler. “Barış,
demokrasi ve yaşanan dünyayı kavrama” adına örgüt,
çalışma tarzı ve mücadele biçimleri değiştirildi. Dost ve
düşmanlar yeniden belirlendi. Emperyalizmin ve faşizmin,
terörizm edebiyatı yeniden hortlatıldı.

Her şey emperyalizmin şiddetini üzerlerine çekmeme
adına onlara yaltaklanmaya kadar vardı. Bu düşünceler,
ideolojik, ekonomik, kültürel, askeri hemen her noktada
gelişerek emperyalistlere büyük bir özenti hâkim oldu.
Ulusal kurtuluş, bağımsızlık ve sosyalizm emperyalizmin,
“yüce” değerleriyle bağdaştırılarak, emperyalizmin pro-
pagandalarını yapar hale geldiler. Emperyalizme karşı
olan ve emperyalizme karşı savaşılmadan bağımsızlığın
ve sosyalizmin sağlanamayacağını savunan hemen tüm
güçler, terörist ilan edilerek tecrit edilmeye, hatta ihbar
edilmeye kadar vardırılır. Emperyalizmle uzlaşmak için
artık her şey mübahtır.

“İlkellik, geri kafalılık, değişen dünyayı anlayama-
mak” teorileri, tekellerin iletişim kanallarıyla halk kitle-
lerine götürüldü.

***

“... Kimileri de on beş yıllık kış uykusundan sonra
artık “barış, akan kanı durdurmak ve demokrasi”
adına devrimci mücadeleyi geriletmek, saptırmak için
adımlarını hızla atmaya başladı. Bir yandan kendilerini,
halkı ve tüm devrimci değerleri reddedip aşağılarken,
emperyalizme ve burjuvaziye dalkavukluk derecesinde
mesajlar iletebilmek için, ellerinden geleni yapmaktadırlar.
Görüntüler, karizmalar, sol lafızlar kaldırıldığında ortaya
çirkin bir tablo çıkar. On beş yıl süresince, ulusal ve
Marksist-Leninist silahlı devrimci hareketlerin oligarşi
tarafından yok edilmesini beklediler.”
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***

Revizyonizmin amacı, emperyalizm ve yerli işbirlik-
çileriyle barış içerisinde yaşama olunca bu statüyü bozacak
her türlü devrimci gelişmenin önüne çıkmak ve engellemek
görevine sıkıca sarılmış ve dünyanın birçok ülkesinde
devrimciler yerine emperyalistler ve işbirlikçilerini
desteklemiş ve bu çerçevede politik manevralar yap-
mışlardır. Bu politikaların temelinde devrim ve enter-
nasyonalizm yoktur.

Sosyalizm, Marksizm-Leninizm ardına gizlenmiş
koyu bir burjuva ideolojisi, bu ideolojinin taktikleri
ve milliyetçilik vardır. Bu anlayışın takipçileri zaman
içerisinde sosyalist maskelerini de bir tarafa iterek gerçek
yüzlerini açığa vurmuş, emperyalist ekonomiye, kültüre
büyük övgüler dizerek sosyalizmin “geriliğini” keşfetmiş
hemen her şeyde, ekonomide, politikada, kültürde, yaşamda
“yeni” söylemine başvurmuştur. Her cümlenin önüne
yeni kelimesi ekleyerek Marksizm-Leninizmi savunanları
dogmatiklikle, gerilikle, “yeniyi” anlayamamakla suç-
layıp, emperyalistlerin gelişmesinde sakınca görmedikleri
hatta bizzat teşvik ettikleri demokrasi, insan hakları, güler
yüzlü insanca sosyalizm gibi söylemleri sıkça kullanır
olmuşlardır. Her şeyi, Marksizm-Leninizmin bütün evrensel
tezlerini belirsiz hale getirip yerle bir ederek, bir kısım
soyut sözler dışında sosyalizmle bir ilgileri olmadığı
halde, ısrarla bu “sol” literatürü de terk etmeden, gerçekte
devrimci olanı, Marksist-Leninist olanı aşağılayarak solcu
olduklarını iddia etmeye devam etmişlerdir.”

***

TKP’liler tasfiyeciliği Gorbaçov ihanetiyle paralel
sürdürüp sosyalist hareketi yok etmek isterken, bu gruplar
da TKP tasfiyeciliğinin sonuç alamadığı aşamada, devrimci
hareketi çürütmeyi, yozlaştırmayı ve nihayetinde tasfiyeyi
daha uzun vadeye yayarak gerçekleştirmek istedi. “Yeni”
kılıfı altında proletarya diktatörlüğünü, devrimci şiddete
dayanan devrimin temel mücadele yolunu, sosyalist eko-
nomiyi, yeraltı örgütlenmesi vb. devrimin temel düşünce-
lerini tümden reddettiler. Yasalcılık, burjuvazinin ve em-
peryalistlerin insan hakları savunucusu, serbest piyasa
tezleri, burjuvazi ile birlikte yaşama, emperyalistlerin
savunduğu biçimiyle ulusların kaderlerini tayin hakkı,
bağımsızlık düşünceleri yerine globalizm teorileriyle
emperyalistlerle bütünleşme, devrimci iktidar yerine bur-
juva muhalefet misyonunu yüklenerek, burjuvaziyle

emekçi halk kitlelerini uzlaştırma ve birlikte yaşamasını
öngören teorileri sol görünümde piyasaya sürdüler.
Aslında bu kesimler 12 Eylül yenilgisiyle birlikte devrim
iddialarını tümden yitirmiş, düzen içerisinde yaşama
yolunu seçip artık sosyalist sistemin de yıkılmasıyla
birlikte devrimin bir daha ayağa kalkamayacağını
düşünürken, devrimin süratle gelişmesi ve iktidar alternatifi
olmaya başlaması, bu yılgınların iştahını yeniden ka-
bartmıştır. Ama devrim kendi yaşamlarına uygun ve
kendilerinin ağır bedeller ödemeden gerçekleşmesi
gereken bir olgu olmalıydı. Bunun için burjuvazinin
hoşuna gitmeyecek ve icazet vermeyeceği bütün düşünce-
leri terk ettiler.

Bu yeni düşünceler burjuvazinin gelişmesinden çok
korktuğu, iktidarı tehdit eden devrimci halk hareketinin
önünü kesecek bir rol oynamalıydı. Böylece burjuvazinin
de her türlü desteğini alarak “yeniden” siyasi arenaya
çıkabilir ve devrim tasfiyeciliği görevlerini tamamla-
yabilirlerdi.

TKP’liler bu işi başaramamıştı ama onlar başarmalıydı.
Devrimci gelişme burjuvaziden sola kadar herkesi yeniden
savaştırıyor ve önüne çıkan her türlü engeli aşarak
hedefine yaklaşıyor. Burjuvazinin hemen tüm katmanlar
ve emperyalistler, ekonomik ve siyasi açmazlardan, krizin
sürekli derinleşmesinden ve istikrarsızlıktan yakınıp
istikrar istiyor, bu malum sol da “istikrar” istiyordu.
İstikrarı bozan hemen herşeye karşıdırlar. Burjuvazi kadar
vatanseverdiler!

Ülkenin ekonomisini ve çıkarlarını düşünüyorlar. Bütçe-
nin büyük bir kesiminin savaşa harcandığından söz ediyor
ve savaşın durmasını istiyorlardı. İktidara yönelen
devrimci hareketin yok olmasını istiyorlardı. Karşı-
devrimci şiddet devrimci şiddeti doğuruyor, sınıf çatış-
malarını keskinleştiriyor ve yönetenler artık yönetemiyor,
kitleler eskisi gibi yönetilmek istemiyor. İşte bu koşullarda
oligarşinin desteğiyle “yeniden” diyerek ortaya çıkıyor
devrimci eylemliliği, devrimci kitlesel hareketi “terörizm”,
“provokasyon”, “komplo”, “dış güçlerin hareketi”
olarak niteleyerek burjuvaziyle birleşiyor ve devrimci ha-
reketin önüne dikiliyorlardı.

Kısaca, tasfiyecilik tüm silahlarını kuşanmış devrimci
hareketin hızını kesmek istiyor. Devrimci hareket, ikti-
dara her yönden darbeler vurarak iktidarı felç edip
teslim almak ve iktidar olmak isterken, onlar “istikrar”,
“barış” politikalarıyla devrimci savaşın gelişmesini
durdurmak istiyor.

Kim nerede, hangi safta, ne yapmak istiyor sorusunun
cevabı, devrim isteyip istememektedir. Devrim için, kar-
şı-devrim cephesini vurarak çökertmek ve devrimci
iktidarı isteyip istememekle özdeştir. Tasfiyeciler devrim
istemiyor.

Emperyalistlerin ve işbirlikçi tekellerin egemenliklerini
yitirdiği, ezilen halkın egemen olduğu bağımsız, demo-
kratik ve sosyalist bir ülkeyi istemiyorlar. Emperyalistler
ve tekeller olmadan yaşayamayacaklarını düşünüyorlar.
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29 Eylül 2013 tarihinde çeteler-
polis işbirliğiyle katledilen Hasan
Ferit'in 14 Ağustos'taki mahkemesine
katılım çalışmaları, yozlaşmaya karşı
olan tüm mahallelerde, sokaklarda,
meydanlarda yapılmaya devam etti. 

İSTANBUL
Gülsuyu: Gülsuyu - Gülensu

Mahallesi’nde 8 Ağustos’ta Hasan
Ferit için adalet yürüyüşü yapıldı.
Günler öncesinden duyurusu ve ça-
lışması yapılan yürüyüş, Gülensu
Son Durak'tan başladı. Yol boyunca
hesap soran Umudun sloganları atıldı.
Hasan Ferit'in vurulduğu yere gelin-
diğinde burada Hasan Ferit nezdinde
tüm devrim şehitleri için 1 dakikalık
saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun
ardından hazırlanan basın metni okun-
du. Ardından, Hasan Ferit'in dedesi
Mustafa dede kısa bir konuşma yaptı.
"Yozlaşmaya karşı yürütülen müca-
delede Hasan Feritler'in öncü olduğu,
Hasan Ferit'in Gülsuyu'nda uyuştu-
rucu, fuhuş, yozlaşma batağına karşı
ellerde bayrak olduğu ve Gülsuyu
halkının bu bayrağı daha yukarı ta-
şıması gerektiği söylendi. 14 Ağus-
tos'ta Hasan Ferit'in katillerinin yar-
gılanacağı mahkemenin sahiplenil-
mesini" istedi. Yapılan konuşmanın
ardından Hasan Ferit'in vurulduğu
yere Nuray ananın karanfiller bırak-
masıyla yürüyüş sonlandırıldı. Bu-
radan tekrar yürüyüş korteji oluştu-
rularak gelinen güzergahtan Hasan
Ferit Gedik (Heykel) Meydanı'na

doğru yürüyüşe geçildi.
Yürüyüş esnasında uzun namlulu

silahlarla Cepheliler kitlenin önüne
geçti. Cephe milisleri ortaya çıkınca
kitledeki coşku daha da arttı. Buradan
Hasan Ferit Gedik'in hesabının so-
rulacağının söylenmesinin ardından
Umudun Adı'nın da haykırıldığı slo-
ganlarla Hasan Ferit Gedik (Heykel)
Meydanı'na gelinerek eylem sonlan-
dırıldı. Eyleme 800 kişi katıldı.

Sarıgazi: 10 Ağustos günü Sa-
rıgazi’de yaklaşık 40 Cepheli, Hasan
Ferit için, adalet için Demokrasi
Caddesi’ni aydınlattı. Ellerinde mo-
lotofları, havai fişekleri, yüzlerinde
kızıl maskeleri ile “Milyonlarca Hasan
Ferit’ten Bir Ordu Kuracağız. Adaleti
Biz Sağlayacağız – Cephe” pankartı
ile ilerleyen Cepheliler, umudun adını
haykırarak Demokrasi Caddesi’ne
çıktı. Caddede bulunan halkın alkışları
ile karşılanan Cepheliler, bir taraftan
caddeye barikat kurarken diğer yan-
dan ellerindeki pankartı astılar.

Marşlar ve sloganlar ile barikatı
ateşe veren Cepheliler adım adım
Sancaktepe Kaymakamlığı’na doğ-
ru ilerlemeye başladı. Barikat ta-
rafından ilerleyen Cepheliler'in kar-
şısında TOMA’sı ve akrebi ile duran
katil polis, hiç beklemediği bir
anda kaymakamlığın karşısından
Cepheliler'in havai fişekli ve silahlı
saldırısı ile karşılaştı. Bunun ar-
dından ne yapacağını bilemeyen

polis, barikat başındaki Cepheliler'e
ve barikat ardında bekleyen halka
gaz bombaları ile saldırdı. Halkın
içine atılan gaz kapsüllerini Cepheliler
polise geri gönderirken kaymakam-
lığın oradaki Cepheliler polislerin
yanı başından havai fişekler ve silahlar
ile karşılık verdiler. Eylem boyunca
halkın ve Cepheliler'in coşkusu devam
ederken Hasan Ferit’in hesabının so-
rulacağının kararlığı her an düşmana
haykırıldı.

Eylem sırasında halka seslenen
Cepheliler, 29 Temmuz’da başlayan
provakasyonlarla ilgili "Tek düşma-
nımız vardır, o da oligarşidir” diyerek
yaratılmak istenen provokasyona gel-
meyeceklerini belirttiler.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren
eylem sonunda Cepheliler, can bedeli
verdikleri mücadeleden vazgeçme-
yeceklerini bir kez daha belirterek
silahlarını ve mermilerini düşmana
karşı kullanacaklarını ve Hasan Ferit
Gedik’in hesabını soracaklarını be-

Hasan Feritler'den Bir Ordu Kuracağız! 

Adaleti Biz Sağlayacağız!
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lirterek molotofları, sloganları ve
marşları ile Demokrasi Caddesi’nde
yürüyüş yaparak eylemi iradi bir şe-
kilde sonlandırdılar.

Okmeydanı: Cepheliler 9 Ağus-
tos’ta “Hasan Feritlerden Bir Ordu
Kuracağız! Adaleti Biz Sağlayacağız!
– Cephe” yazılı bomba süslü pankartı
Okmeydanı Baruthane bölgesinde
köprüye astılar. Cepheliler pankartı
sallandırırken bir araba korna çalarak
ve zafer işareti yaparak Cepheliler’i
selamladı… Cepheliler'in ayrılma-
sından bir süre sonra AKP'nin katil
polisleri pankartı aldı.

10 Ağustos’ta da Cepheliler kızıl
maskeleriyle, molotoflarıyla havai
fişekleriyle “Hasan Feritlerden Bir
Ordu Kuracağız! Adaleti Biz Sağla-
yacağız – Cephe” yazılı pankartları
ve sloganlarıyla Anadolu ışıklarda
yolu trafiğe kapattı. Bir süre sonra
gelen, uyuşturucu çetecilerini ma-
hallelerimizde barındıran, besleyen
polisle Cepheliler çatıştılar. Çatışmada
akrep diye tabir edilen zırhlı araçlar
molotoflarla yakıldı. Çatışma sıra-
sında Cepheliler halka sesli konuşma
yaparak, Gülsuyu'nda AKP faşizminin
beslediği uyuşturucu çetelerinin 21
yaşındaki Hasan Ferit Gedik'i kat-
lettiği anlatıldı. Hasan Ferit'in uyuş-

turucuya karşı çıktığı için katledildiği
ve AKP'nin uyuşturucu çetecilerini
koruduğu, bu ülkede uyuşturucuya
karşı çıkan gençleri katletmenin ser-
best olduğu, adalet istemenin suç ol-
duğu vurgulanırken, “o halde adaleti
biz sağlayacağız” denildi. Halktan
insanlar Cepheliler'e sloganlarında
eşlik ederek destek oldu. Polis ise
boş sokaklara bilinçli olarak, halkı
evinde oturamaz hale getirene kadar
gaz atmaya devam etti. Cepheliler
pankartlarını sokağa astıktan sonra
eylemlerini iradi olarak bitirdiler.

Cepheliler 8 Ağustos günü ma-
hallede motosiklet çalan hırsızları
yakalayıp, döverek cezalandırdılar
ve çalınan 2 motosikleti sahiplerine
ulaştırdılar. Ayrıca Cepheliler uyuş-
turucu içen ve aynı zamanda satan
bir kişiyi de döverek cezalandırdılar.
Cepheliler “mahallemizde hırsızlığa,
uyuşturucuya izin vermeyeceğiz. Ha-
san Ferit Gedik yozlaşmaya karşı
bayrağımızdır. Mahallemizi her türden
yozlaşmaya karşı korumak, Hasan
Ferit'e verdiğimiz sözümüzdür” dedi.

Gazi: Gazi Mahallesi’nde, 10
Ağustos 2014 Pazar günü Cepheliler
Hasan Ferit Gedik için adalet talep-
lerini dile getirdiler. Yaşanan çete
saldırılarını fırsat bilen polis, ma-
halleyi ablukaya almıştı. Bundan
kaynaklı köşe durağında duran 2 ak-
rep ve 1 TOMA Cepheliler tarafından
molotof yağmuruna tutuldu. Neye
uğradığını şaşıran katiller çareyi kaç-
makta buldu. Bu sayede mahalledeki
abluka da kalkmış oldu.

Akrepler kaçtıktan sonra Cephe-
liler halkı Ferit’in katillerinden hesap
sormak için 14 Ağustos’taki mahke-
mesine çağırdılar.  Cepheliler ajitas-
yon çekerek mahallelerde uyuşturu-
cuya karşı halkla beraber savaşacak-
larını belirttiler ve bu pisliğe karşı
mahallelerde ordu kuracaklarını an-
lattılar.

Daha sonra karakola doğru yürü-
yen Cepheliler, havai fişeklerle ve
molotoflarla kalesini korumaya ça-
lışan katillere karşı sık sık Umudun
sloganlarını attı. Nalbur durağında
ise çekilen ajitasyonda son süreçte
yaşanan çete saldırıları ile ilgili “Sal-
dırıları yapan şerefsizleri tanıyoruz.

Bu yapılan saldırılarla yeni Hasan
Feritler yaratılmak istendi. Çetelerden
Hesap Soracağız” denildi. Havaya
5-6 el ateş eden Cepheliler eylemi
iradi olarak bitirdi.

Cepheliler 11 Ağustos’ta Nalbur
bölgesine gelerek  “Hasan Ferit’lerden
Ordu Kuracağız, Adaleti Biz Sağla-
yacağız - Cephe” imzalı pankart asıp
halkı mahkemeye çağırdılar.

Gazi Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta
şehitlerimizin yattığı bölgede,
“DHKC” ve “Dünyayı Bir Kez De
Türkiye’den Sarsacağız! Dursun Ka-
rataş” yazılamaları yapıldı.

Armutlu: Cepheliler 9 Ağustos
günü Küçükarmutlu Mahallesi’nde
saat 17.30’da “Milyonlarca Hasan
Ferit olup bir ordu kuracağız. Adaleti
biz sağlayacağız” sloganı ile Cephe
imzalı bomba süslü pankart astılar.
Pankart astıktan sonra pankartın ama-
cının açıklandığı ajitasyonlar çeki-
lerek; Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür,
Umudun Adı DHKP-C sloganları eş-
liğinde eylemi iradi olarak bitirdi-
ler.

Cepheliler 10 Ağustos’ta Küçükar-
mutlu’da, Hasan Ferit Gedik’in mah-
kemesine çağrı için korsan eylem yap-
tılar. Saat 21.00’de “Milyonlarca Hasan
Ferit Olup Ordu Kuracağız Adaleti
Biz Sağlayacağız” pankartı ile Cep-
heliler molotoflarla Armutlu Karako-
lu’na yöneldiler. Sloganlarla son durağa
inerek yol kesme eylemi yaptılar. İki
adet molotof gösteri amaçlı durakta
patlatıldı. Halk alkışlarla destek verdi.
Sonrasında sloganlar eşliğinde eylem
iradi olarak bitirildi. Cepheliler eylemi
bitirdikten yarım saat sonra, iki akrep
durağa gelerek acizliklerini ve kor-
kaklıklarını bir kez daha göstermiş
oldu.

Bahçelievler: Bahçelievler Pazar
Pazarı Caddesi’nde Cepheliler 10
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Ağustos’ta “Hasan Ferit İçin Adalet
İstiyoruz Vermezlerse Zorla Alaca-
ğız-CEPHE” yazan bomba süslü pan-
kartla Pazar Caddesi’ne çıkan Cep-
heliler, molotoflar ve ellerindeki ta-
bancalarıyla havaya ateş ederek yolu
trafiğe kapattı.

Eylem yerine pankartı astıktan
sonra yapılan ajitasyonlarda; “Hasan
Ferit’in yozlaşmaya karşı mücadele
verirken Gülsuyu’nda devlet destekli
uyuşturucu çeteleri tarafından vurul-
duğunu ve katillerinin devletin polisi
aracılığıyla korunduğu vurgulandı.
Hasan’ın hesabının mahkeme salon-
larında değil sokaklarda sorulacağı”
halka anlatıldı. 14 Ağustos’taki Hasan
Ferit’i vuran uyuşturucu çetelerinin
'yargılanacağı' mahkemeye Hasan Fe-
rit’i sahiplenmek ve devletin gerçek
yüzünü göstermek için çağrı yapıldı.
“Umudun Adı DHKP-C”, “Çetelerden
Hesabı DHKC Soracak”, “Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür”, “Titre Oli-

garşi Parti-Cephe Geliyor”, “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede” sloganları
atıldıktan sonra, eylem iradi olarak
bitirildi. Eylemden çok sonra olay
yerine gelen katil sürüsü mahallenin
her tarafını abluka altına aldı. Ancak
elleri boş döndüler.

Size Rahat Uyku Yok
Halk Düşmanları!
Bugün Süs Olan
Bombalarımız Yarın
Beyninizde Patlayacak

1 Mayıs: Cepheliler 9 Ağustos
sabahı bomba süslü pankart astılar.
3001 Cadde’ye otobüs duraklarının
karşısına asılan pankartta “Hasan
Ferit İçin Adalet İstiyoruz Vermez-
seniz Zorla Alacağız – Cephe” yazı-
lıydı. Pankartı asan Cepheliler so-
runsuz bir şekilde eylem yerinden
ayrılırken, katil polis 10 dakika sonra
akreplerle bölgeye geldi. Olay Yeri
İnceleme Ekipleri, Bomba imha Ekip-
leriyle caddeyi, ara sokakları trafiğe
kesen polis, pankartı görmemesi için
halkı alana yaklaştırmadı. Saat
07.15’de fünyeyle süsü patlatıp pan-
kartı alan polisler daha sonra ma-
halleden çekildiler.

Alibeyköy: Cepheliler 9 Ağustos
tarihinde “Hasan Ferit İçin Adalet
İstiyoruz! Zorla Alacağız! – Cep-
he” yazılı bomba süslü pankartı
Saya Yokuşu GÜLPA Meyda-
nı’na asıldı. Cepheliler’in böl-
geden uzaklaşmasından bir süre
sonra AKP'nin katil polisleri ma-
halleyi ablukaya aldı ve bomba
imha ekiplerinin gelmesiyle bom-
ba süslü pankartı fünyeyle pat-
lattılar.

Cepheliler 10 Ağustos saat
21.30'da kızıl maskeleriyle, mo-
lotoflarıyla “Hasan Ferit İçin Ada-
let İstiyoruz! Zorla Alacağız –
Cephe” yazılı pankartlarıyla yü-
rüyen Cepheliler, Umudun slo-
ganlarıyla Cengiz Topel son du-
raktan ajitasyon ve sloganlarla,
dört yola gelerek yolu trafiğe ka-
pattılar. Ajitasyonlar eşliğinde,
molotoflarla yolu kapatan Cep-
heliler, Hasan Ferit Gedik’in Gül-
suyu’nda çeteler tarafından kat-

ledildiğini ve bunun hesabının soru-
lacağını anlattılar.  Eylemi sloganlar
eşliğinde iradi olarak bitirdiler.

ANKARA
Mamak'ta 7 Ağustos'ta, uyuştu-

rucuya, fuhuşa, kumara ve yozlaş-
maya karşı yürütülen kampanya çer-
çevesinde yazılamalar yapıldı.

Cepheliler duvarlara umudun adını
nakşederken: “DHKP-C”, “SPB” ve
“DHKC”; Halk Cepheliler de “Çeteler
Halka Hesap Verecek!”, “Hasan Ferit
Gedik Ölümsüzdür!”, “Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir!” diye yazdı.
Mahallenin çeşitli yerlerine de yazı-
lamalar yapıldı.

AYDIN
Aydın’da Hasan Ferit Gedik’i se-

lamlamak için Cepheliler Aydın’ın
ilçelerinde üç adet yazılama yaptı.

“Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür",
"Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Gençliler!” sloganları duvarlara nak-
şedildi.

ÇERKEZKÖY
Çerkezköy ve Kapaklı’da Cephe-

liler tarafından 10 Ağustos günü “Ha-
san Ferit Gedik Ölümsüzdür”,
“DHKP-C” ve “Hasan Ferit İçin Ada-
let İstiyoruz” yazılamaları yapıldı.
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Kartal Meydanı’nda 26 Temmuz
günü 12 Ağustos’ta yapılacak konser
için bir araya gelen Halk Cepheliler
bildiri dağıtımı yaparak konsere çağrı
yaptılar. Kartal Merkez, Esentepe ve
Karlıktepe mahalleleri dolaşılarak kon-
sere çağrı yapıldı. 35 kişinin katıldığı
bildiri dağıtımı sırasında sık sık "Hasan
Ferit Gedik Ölümsüzdür” ve adalet
sloganları atıldı. 2 saat süren dağıtımda
3 bin bildiri dağıtıldı.

9 Ağustos günü de Kartal Merkez,
Karlıktepe Mahallesi’nde ve Kurfalı’da
bildiri dağıtılıp, çağrı pankartları asıldı.
Gün boyunca sesli çağrı aracıyla gezildi.
Akşam ise masa açıldı. Masada Grup
Yorum müzikleri çalınıp konserin sesli
çağrısı yapıldı.

6 Ağustos’ta Kartal Merkez’de 2
saat açık kalan masada 300 bildiri da-
ğıtıldı. Aynı gün Karlıktepe gençliği
tarafından Karlıktepe Mahallesi’nde
100 afiş yapıldı. Uğur Mumcu Mahal-
lesi'nde de 200 afiş yapıldı. 7 Ağustos’ta
ise Kartal Merkez'de bir araya gelen
Halk Cepheliler merkezden başlayarak
Karlıktepe, Pendik yolunu afişlerle do-
nattılar. 8 kişinin katıldığı çalışmada
halkın konsere ilgisinin yoğun olduğu
görüldü.

8 Ağustos’ta Kartal Merkez’de açılan

masada konsere çağrı yapıldı. 3 saat
açık kalan masada bildiriler dağıtıldı,
anonslarla konsere katılım çağrısı ya-
pıldı. Aynı yerde masa açan HDP’liler
sözlü sataşmalarla Halk Cepheliler’i
tahrik etmeye çalıştılar. 

9 Ağustos’ta Karlıktepe Mahalle-
si’nde bildiri dağıtımı yapıldı. Kapı
kapı evler, kahvehaneler, esnaflar do-
laşılarak konserin çağrısı yapıldı. 300
bildirinin dağıtıldığı çalışmaya 7 kişi
katıldı. Aynı gün, Kartal Merkez’de
masa açıldı. Grup Yorum türkülerinin
çalındığı masada bildiriler ve anonslarla
konserin duyurusu yapıldı. Bankalar
Caddesi ve Kafeler Caddesi’nde toplu
bildiri dağıtımı yapıldı. Bu sırada yü-
rüyüş yapan 200 kişilik HDP ve bir kı-
sım kuyrukçuları masanın önünden ge-
çerken çalan Grup Yorum türküsünü
“bunu kapatın” diyerek tahrik etmeye
çalışmış, kapatılmaması üzerine sesi
kapatmaya çalışmış, fakat Halk Cep-
heliler’in müdahalesiyle uzaklaştırıl-
mıştır. Bu sırada megafonlarla Cephe-
liler’i IŞİD çetelelerine benzeten ko-
nuşmalarla Cephe’ye olan kinlerini
kusmuşlardır Kürt milliyetçileri. Halk
Cepheliler provokasyon girişimlerine
rağmen çalışmalarına devam etmişlerdir.
Çalışmaya 10 kişi katıldı.

Aynı gün ses araçlarıyla Kartal Mer-
kez, Uğur Mumcu Mahallesi, Kurfalı
Mahallesi, Aydos Mahallesi dolaşılarak
konserin duyurusu yapıldı. Aynı ma-
hallelere 25 pankart asıldı.

Sarıgazi: Halk Cepheliler,  konser
çalışmalarını 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ağustos
günlerinde sürdürdü. Sarıgazi Demok-
rasi Caddesi’nde masa açılarak, ma-
hallenin dört bir yanına afişler asılarak
çalışmalar devam etti. 6 Ağustos günü
açılan masaya Kürt milliyetçileri sal-
dırdı.

Önce masanın kaldırılması gerektiğini
yoksa masayı dağıtacaklarını söylediler.
Ancak Halk Cepheliler bu tehditlere
taviz vermeyerek konser çalışmalarına
devam ettiler. Bunun üzerine ilerleyen
saatlerde Sancaktepe BDP Gençlik Kol-
ları’ndan olan Şeyhmus Ablak kullandığı
arabayı masanın üzerine sürdü. Bu sırada
Şeyhmus Ablak masanın yanında bek-
lemekte olan Kemal Avcı’yı fark etme-
sine rağmen durmayarak arabayı Kemal
Avcı’nın üzerine sürdü. Arabanın üzerine
geldiğini fark etmeyen Kemal Avcı’nın
ayağının üzerinden arabayla geçen ve
30 Temmuz günü Sarıgazi Haklar Der-
neği’ne yapılan molotoflu saldırıda bu-
lunanlar arasında olan Şeyhmus Ablak’a
karşılık vermeyen Halk Cepheliler “Ha-

Umudun Sesi Türkülerini Hasan Ferit’e
Adalet İçin Haykıracak
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san Ferit İçin Adalet Konseri” çalış-
malarını yapmaya devam ettiler. Yaşanan
bu saldırının ardından hastaneye giden
Kemal Avcı’nın ayağında ezik oluştuğu
belirlendi. Yaşanan bu saldırının ertesi
günü ise yine Demokrasi Caddesi başına
masa açmak için giden Halk Cepheliler'e
Kürt milliyetçileri sözlü saldırıda bu-
lunarak masayı kaldırmalarını, eğer
kaldırmazlarsa olacaklardan kendilerinin
sorumlu olmadığı söyleyerek tehdit et-
tiler. Bu tehditlerin hiçbirisini dikkate
almayan ve Kürt milliyetçilerinin pro-
vokasyonuna gelmeyen Halk Cepheliler
“Hasan Ferit İçin Adalet Konseri” ça-
lışmalarına devam ettiler.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
konser afişleri 6 Ağustos günü ma-
halleye asıldı. 3001 Cadde, Karakol

Durağı, Pazar sokakları, Sağlık Ocağı,
Çeşme Durağı, Cemevi ve çevresine
220 adet afiş asılırken halktan konsere
geleceklerine dair tepkiler alındı.

11 Ağustos'ta Halk Cepheliler kon-
serin duyurusu için 3001 Cadde üzerine
masa açtılar. Saat 13.00'de açılan masa
saat 20.00’de kapatıldı. Çalışma bo-
yunca halka konser hakkında bilgi ve-
rildi.

Bağcılar: Yenimahalle Yürüyüş
Yolu’nda 6 Ağustos’ta masa açıldı.
Grup Yorum’un marşları ve türküleri
eşliğinde bildiriler dağıtıldı, halka Ha-
san Ferit'in kim olduğu anlatıldı. 8
Ağustos’ta Yenimahalle ara sokakla-
rında 45 tane afiş yapıldı.

İdil Kültür Merkezi: İdil Kültür

Merkezi çalışanları 8 Ağustos günü
Okmeydanı ve Mecidiyeköy bölge-
sinde, 100 adet afiş astı. Afiş yapılırken,
yoldan geçen araçlardan alkışlayanlar
oldu. “Cephe her yerde” diye bağıranlar
oldu. Ayrıca afişleme sırasında durup
soranlarla sohbet edildi.

TAYAD: 11 Ağustos'ta TAYAD'lı-
lar Eyüp Güzeltepe Mahallesi'nde,
100 adet afiş astı. Yoldan geçen halkın
ilgisiyle karşılaşan TAYAD'lılar, halka
mahkemenin çağrısını yaptı.

12 Ağustos'ta yapılan Hasan Ferit
İçin Adalet Konseri’nde masa açan
TAYAD'lılar konserden önce halka
Yürüyüş Dergisi dağıttı. Açılan masada
tutsak ürünlerine halk büyük ilgi gös-
terdi.

Haziran Ayaklanma-
sı’nda Eskişehir’de Ali İs-
mail Korkmaz’ın işkenceci
polisler tarafından pusu
kurularak katledilmesinin
ardından Ali İsmail Kork-
maz Parkı Forumu olarak
tutulmaya başlanan Adalet
Nöbetinin 44.’sü 8 Ağus-
tos’ta gerçekleştirildi.

İlk olarak Eskişehir Adliyesi önünde başlatılan “Adalet
Nöbeti” eylemi, davanın parçalanması ve ana davanın Kay-
seri’ye taşınması sonrasında “Davayı kaçırabilirsiniz ama
halkın adaletinden kaçamayacaksınız” şiarıyla Espark AVM
önünde devam ettirilmişti. Geçtiğimiz haftadan itibaren ise
daha merkezi olması sebebiyle Adalar’a alındı.

Sloganlar, marşlar, konuşmalar eşliğinde 1 saatlik oturma
eylemi biçiminde sürdürülen ve sonunda basın açıklamasının
okunduğu eyleme halkın da ilgisi yoğundu. Eylemin sahip-
lenilmesi, katiller ve sorumlular cezalandırılıncaya kadar
Adalet Nöbeti’ni devam ettirme iradesini yağmur-soğuk-kar
dinlemeden sürdüren devrimciler için moral ve umut kaynağı
oluyor. 44. haftasına gelen eylem, EHP ve Halk Cephesi ta-
rafından sürdürülüyor.

Babaeski Festival
Alanı’na 6 Ağustos’ta
gidilerek Trakya Kültür
Merkezi’ne ayrılan
standa eşyalar taşındı
ve buraya yerleşildi.
Stantta kitap tanıtımları,
Yürüyüş Dergisi ve Ta-
vır Dergisi, Grup Yo-
rum Halkın Elleri albümünün tanıtımları yapıldı. Standa
ziyarete gelenlere çay ikram edilip sohbet edildi. Gece
geç saatlere kadar açık kalan stant kapanmayıp, gece
burada kalındı.

Perşembe günü akşam üstüne kadar yağmurlu geçti.
Yine standa gelen insanlarla tanışıldı, sohbet edildi. Gece
1 kişi stantta kaldı. Cuma günü alan epey hareketliydi.
Stant 10.00’da açıldı. Trakya Kültür Merkezi’ni merak
edip soranlar oluyordu. Cumartesi festivalin son günü
olması sebebiyle erken saatlerinde hareketlilik başlamıştı.
Standa gelen bir kişi ile pazar günkü seçimler ile ilgili
sohbet edildi. Gece yine stantta kalındı ve sabah toplanarak
derneğe geri dönüldü. Festival boyunca birçok yeni insanla
tanışılan masada,4 adet “Bir Devrimci Dursun Karataş”
kitabı ve 1 adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
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Davayı Kaçırabilirsiniz Ama
Halkın Adaletinden Kaçamayacaksınız!

Yayınlarımız ve Marşlarımızla
Coşkumuzu Halka Taşıyoruz



İSTANBUL
Armutlu: Küçükarmutlu Ma-

hallesi’nde 5 Ağustos’ta TAYAD'lı
Aileler, Hasan Ferit için 24 saatlik
oturma eyleminin çalışmalarını yap-
tılar. TAYAD önlüklerini giyerek ma-
hallede ozalit yapan TAYAD'lılara
halkın ilgisi yoğundu.

Gazi: Gazi Mahallesi'nde mah-
kemeye çağrı çalışmaları kapsamında
yoğun olarak afişleme yapıldı. Ayrıca
dergi dağıtımlarında, kahvehane ve
kafelerde ajitasyon çekilerek 14 Ağus-
tos’taki mahkemeye çağrı yapıldı.

TAYAD: TAYAD'lılar 6 Ağus-
tos’ta Şişli’de, Galatasaray Lisesi'nde
yapacakları oturma eylemine çağrı
içerikli ozalitlerini asarken halka da
Hasan Ferit anlatıldı. Aynı gün TA-
YAD önlüklerini giyerek yaptıkları
çalışmada toplam 200 adet afiş ya-
pıldı.

Beykoz: 2 Ağustos Cumartesi
günü Beykoz Öğrenci Meclisleri ta-
rafından Beykoz'un Çiğdem Mahal-
lesi Karagözsırtı ve Yeni Mahalle
mevkilerinde halka 70 adet Yürüyüş
Dergisi ulaştırıldı. 5 Ağustos salı
günü Beykoz Paşabahçe'de 50 adet
afiş asıldı.

ÇERKEZKÖY
Çerkezköy Halk Komitesi tara-

fından, Çerkezköy Belediye Mey-
danında 8 Ağustos’ta Hasan Ferit’in
mahkemesi öncesi bir eylem yapıldı.
Yapılan basın açıklamasına 8 kişi
katıldı. Basın açıklamasının ardından
500 adet mahkemeye çağrı bildirisi
dağıtıldı.

HATAY
Samandağ: 11 Ağustos günü,

Hatay'ın Samandağ İlçesi’nde stant
açıldı. Halk Cepheliler; uyuşturucu
çetelerine karşı savaşırken şehit düşen
Hasan Ferit Gedik’in mahkemesinin
görüleceğini, Hatay Halk Cephesi
olarak Hükümet Konağı önünde ya-
pılacak olan eylemin duyurusunu
yaptı. Aynı içerikli bildiriler dağıtıl-
dı.

Standın her pazartesi günü açıla-
cağı, Umut Veren Asi Gazetesi'nin
tekrar yayınlanacağı duyuruldu. 5
saatte, 10 adet Yürüyüş Dergisi ve
1000 adet bildiri halka ulaştırıldı.

İZMİR
İzmir'de, uyuşturucuya ve yoz-

laşmaya karşı mücadelede şehit düşen
Hasan Ferit için adalet isteyen 14
Halk Cepheli, saat 20.30’da Buca
Forbes’te “Hasan Ferit Gedik Yoz-
laşmaya Karşı Bayrağımızdır, Ka-
tilleri Tanıyoruz, Hesap Soracağız!"
pankartı açtı. Hasan Ferit'in mahke-
mesine katılım çağrısı yapıldı. Adalet
mücadelesinde birlikte olmaya çağıran
basın açıklaması okundu ve 1 milyon
kişiyle adalet kavgasının büyütüleceği
söylendi. Basın açıklanmasının okun-
masının ardından eylem sonlandırıl-
dı.

Yozlaşmaya,
Çetelere Karşı
Mahallesini Koruyan
Devrimciler Değil,
Hasan Ferit Gedik’in
Katilleri Yargılansın!

29 Eylül 2013 günü çete-
polis işbirliği ile Gülsuyu’nda
Hasan Ferit Gedik’in katledil-
mesinin ardından mahallesini
savunan devrimcilere yapılan
baskınlarda tutuklanan 11 kişinin
10 ay sonra ilk mahkemeleri İs-
tanbul Anadolu Adliyesi’nde ya-
pıldı. 7 Ağustos günü yapılan
duruşma öncesinde TAYAD’lı
Aileler ve Halk Cepheliler tara-
fından Anadolu Adliyesi’nin ağır
ceza mahkemelerinin girişinde
yapılan açıklamaya 50 kişi ka-
tıldı. Yapılan açıklamada ma-
hallelerini yozlaşmaya karşı sa-
vunan devrimcilerin suçlu ol-
madığı asıl suçlu olanın yozlaş-
maya izin verenler olduğu be-
lirtildi.

F tipi tecrit hücrelerinden ge-
len tutsakların üzerlerinde ar-

kasında “Yozlaşma İle Mücadele Suç
Değildir” ve ön yüzünde Hasan Ferit
Gedik’in silueti ile “Adalet İstiyoruz”
yazılı tişörtler ve boyunlarına da
Berkin gibi kızıl fularları vardı.

Tutsaklara yapılan “suç”lamalar
arasında; halkın adaleti olan devrim
şehitlerinin cenazelerine katılmak,
hasta tutsak Kemal Avcı için yapılan
eylemlere katılmak ve bunu istemek,
Kızıldere’ye gitmek, Halk Cephesi
eylemlerine, 1 Mayıs’a ve Haziran
Ayaklanması’na katılmak gibi insan
olmanın temeli olabilecek eylem ve
talepler sayıldı.

Bu duruma karşı tutsaklar halkın
Haziran 2013’te ekmek, adalet ve
özgürlük diye ayaklandığını belirttiler.
Tutsaklar Haziran Ayaklanması şe-
hitlerinin önünde saygı ile eğildik-
lerini belirterek iddiaların hukuki ol-
madığını vurguladılar. Gecenin iler-
leyen saatlerine kadar devam eden
mahkeme sonunda, tutuklu bulunan
herkes serbest bırakıldı.

1 Milyon Kişiyle Hasan Ferit'in Hesabını Soracağız!
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TAYAD

Gazi



Alevi Bektaşi Federasyonu
(ABF)'nin çağrısı ile Karayolları
Cemevi'nde 5 Ağustos'ta tarafların ka-
tılımıyla yapılan toplantı sonrası ger-
çekleri bir kez daha vurgulamak ama-
cıyla açıklama yapmayı gerekli gö-
rüyoruz. 

En başta şunu ifade edelim ki, or-
tada "sol içi çatışma" yoktur, bizi hiç
kimse veya hiçbir kurum böyle bir
SUÇUN içine çekemedi bugüne ka-
dar, bundan sonra da çekemez! Ger-
çekler, hiçbir balçığın sıvayamayacağı
kadar berraktır. Çayan'a, Sarıgazi'ye,
Okmeydanı'na ve Gazi'ye yönelik
Kürt milliyetçi hareketin, çetelerin sal-
dırısı vardır. Çayan Mahallesi'nde
başlayan olayların sorumlusu biz de-
ğiliz. Özgür Demokratik Alevi Der-
neği'nin açtığı standa herhangi bir sal-
dırımız yoktur, konuşmak için stan-
da giden arkadaşlarımıza yönelik de-
mir sopalarla, çivili sopalarla yapılan
bir saldırı vardır ortada. Sonrasında da
hem Çayan'da, hem de Gazi'de, Sa-
rıgazi'de, Okmeydanı'nda Kürt mil-

liyetçi hareketin eşzamanlı saldırıla-
rı vardır. 

Bu gerçekler doğrultusunda her iki
tarafın katıldığı ve sol gruplar başta
olmak üzere ABF'nin, çeşitli Alevi ku-
ruluşlarının da müdahil olduğu gö-
rüşmeler devam etmektedir. Yaşa-
nan her şeyin muhasebesi bu toplan-
tılarda yapılacak, gerçekler tüm hal-
kımızla paylaşılacaktır. ABF'nin 30
Temmuz tarihinden itibaren yaptığı
açıklamalar ve tarafları bir araya ge-
tirme çabalarını önemsediğimizi be-
lirtiyor, duyarlılıklarından dolayı te-
şekkür ediyoruz. 

Toplantıda, yaşananları tüm açık-
lığı ile ortaya koymuş, Kürt milliyetçi
hareketi sorumluluğa davet edip, sal-
dırıların hesabını vermeye çağırmış-
tık. Buna karşın, Kürt milliyetçi ha-
reket ve onunla birlikte hareket eden
HDP/HDK bileşenleri, gerçekleri
çarpıtmak, karartmak, adeta "mağdur
edebiyatı" yaparak sorumluluklarını
üzerinden atmak istemektedir. Sa-

mimi değillerdir ve saldırıların hesa-
bını vermekten ısrarla kaçınmaktadır.
Bir de yavuz hırsız misali bizi suçla-
makta, aynı zamanda mahallelerde ta-
cizlere, tehditlere devam etmekte-
dir. Bu tür hareketler, sorumluluk
sahibi olmadıklarının da kanıtıdır
adeta. 

Gerçekler hiçbir yalanın örteme-
yeceği kadar güçlüdür. Bizim tarihi-
miz tertemizdir. Hiçbir zaman saldı-
ran olmadık, saldırılara taraf da ol-
madık. Bizi bu konuda suçlayanlar
önce kendi tarihlerine bakıp utanmayı
öğrenmelidir. 

Biz, bugün de yarın da sol içi mü-
cadelenin ideolojik bir mücadele ol-
duğuna dair anlayışımızı koruyacak
ve herkesi bu doğru temelinde mü-
cadeleye çağırmaya, devrimci kanı
dökmenin suç olduğunu her yerde ve
her zaman söylemeye devam edece-
ğiz. 

12 Ağustos 2014 

Halk Cephesi 

HALKIMIZA VE KAMUOYUNA
ZORUNLU AÇIKLAMA 

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHHalk CephesiHalk Cephesi

6 Ağustos günü, İstanbul Ok-
meydanı'nda Halk Okulu çalış-
ması yapıldı. Saat 21.30'da Sibel
Yalçın Parkı'nda 25 kişinin katılı-
mıyla yapılan çalışmada, sahip-
lenme ve halk kültürü üzerine ko-
nuşuldu. Çalışma, gelecek hafta
aynı saatte bir araya gelmek üze-
re sonlandırıldı.

22 Mayıs 2014'te Okmeydanı Cem-
evi bahçesinde polis tarafından katle-
dilen Uğur Kurt için, 5 Ağustos günü
adalet zinciri eylemi yapıldı. “Uğur
Kurt İçin Adalet Zincirine Bir Halka da
Sen Ol! –Halk Cephesi” ve “Uğur
Kurt’un Katili AKP’dir! Hesap Sora-
cağız! - Halk Cephesi” yazılı pan-
kartları açan Halk Cepheliler Okmey-
danı Cemevi önünde zincir oluşturdu-
lar. Uğur Kurt’un katilinin AKP ve
onun polisleri olduğu anlatıldı ve yü-
rüyüşe başlandı. Cemevinden aşağıya
doğru yüründükten sonra Uğur Kurt’un
evinin önüne gelindi ve halka Uğur’un
nasıl katledildiği anlatıldı. Katiller
belli olmasına rağmen, elini kolunu sal-
layarak gezdikleri vurgulandı. Yukarı

Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nden
Şark Kahvesine doğru yürümeye de-
vam edildi. Bu sırada Uğur Kurt’un ka-
tilleri, karakol olarak kullandıkları
İTO Meslek Lisesi’nden çıkarak Şark
Kahvesi ve civarında akreplerle dura-
rak kitleyi taciz ettiler. Halk Cepheli-
ler Sağlık Ocağının önüne gelerek
halka oluşturdular ve açıklama yaptı-
lar. Açıklamada “ Uğur Kurt’un katil-
lerinin ismi cismi bellidir. Uğur Kurt’un
hesabını ancak örgütlenerek, adalet
talebini büyüterek ve birlikte mücadele
ederek biz sorarız” denildi.

Eyleme 150 kişi katıldı. “Uğur
Kurt Ölümsüzdür”, “Katil Polis Hesap
Verecek” sloganlarıyla eylem bitirildi.

Halk Okuluyla Dayanışmayı,
Birlikteliği, Paylaşımı

Örgütleyeceğiz 

Uğur Kurt’un Katillerinin İsmi Cismi Bellidir ve
Derhal Cezalandırılılmalıdır!
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İsrail'in, Filistin'de halka karşı
tankları, topları ve bombaları ile baş-
lattığı saldırılar gün geçtikçe artıyor.
Gün geçtikçe hiçbir kural, yasa tanı-
madan insanları katleden İsrail, yap-
tığı insanlık dışı saldırılara devam edi-
yor. Şu ana kadar İsrail'in Filistin'e F-
16 savaş uçaklarıyla, karadan uzun
menzilli topları ve tanklarıyla yaptı-
ğı saldırılarda yüzlercesi çocuk olmak
üzere iki bine yakın Filistinli katledildi.
Binlerce kişi yaralandı ve onlarca ev,
işyeri, okul ve cami bombalarla yıkıldı,
tahrip edildi. 

Üç bin ton bomba...  İki bine ya-
kın ölü… Üçte biri çocuk...

İsrail vahşi saldırılarına devam
ederken AKP iktidarı sahte söylem-
leriyle insanları kandırmaya, riya-
karlıkla halkları aldatmaya çalışıyor.

AKP iktidarı İsrail'e karşı her ko-
nuşmasında ateş püskürmektedir. Tabi
bu ateş sadece Filistin'deki vahşete yü-
reği yanan halklarımızın yüreğini so-
ğutmak için yapılan sahtekarlıktan
başka bir şey değildir.

AKP, Ortadoğu'da emperyalizmin
işbirlikçisidir. Filistin'de halka karşı
yapılan her saldırıda, akan her damla
kanda AKP'nin parmağı vardır. Sahte
Ortadoğu dostluğu yaparak ve zaman
zaman İsrail'e karşı "sert" söylemlerde
bulunarak halkları kandırmaya çalışıyor
AKP iktidarı. Esas olan AKP iktidarı-
nın siyasi, ekonomik ve askeri yönden
İsrail'le olan işbirliğine devam etmesi-

dir. İşte işbirliğinin tablosu:
Kürecik'te kurulan Füze Savunma

Sistemi; NATO ismiyle kurulan, ger-
çekte ise ABD ile Türkiye arasında ya-
pılan gizli bir anlaşma sunucu kurul-
muş, esasında İsrail'i savunmayı amaç-
layan emperyalist bir üstür.

Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Er-
doğan, İsrail ile birçok ticari ilişki sür-
dürmektedir. AKP iktidarı, sınırları-
mızdaki mayınları temizleme işini
44 yıllığına İsrailli bir firmaya ver-
miştir.

Bunlar bilinen anlaşmaların sade-
ce birkaçı... Biz biliyoruz ki, AKP ik-
tidarı döneminde, İsrail ile bilinen-bi-
linmeyen karşılıklı onlarca anlaşma
yapılmıştır.

Erdoğan, yaptığı her ABD gezi-
sinde mutlaka buralardaki Yahudi lo-
bileriyle ilişkiye geçiyor. Bu lobilerin
amacı ise İsrail’in çıkarlarının ko-
runmasıdır. 

Yahudi Lobisi Tayyip Erdoğan’a
Irak’ın işgali sırasında ABD ve mütte-
fiklerine yaptığı yardımlar ve gösterdiği
“cesaret” nedeniyle  “CESARET MA-
DALYASI” verdi. Bu madalya sadece
İsrail Devleti’nin çıkarlarına hizmet
eden devlet adamlarına verilen bir
ödül. Bu madalya bugüne kadar 10 dev-
let adamına verilmiş. Bunlardan 9 tanesi
daha önce görev yapan İsrail devlet baş-
kanları ve başbakanlarından oluşuyor.
Yahudi olmayan tek başbakan ise Re-
cep Tayyip ERDOĞAN!

2010 Mayıs ayında İsrail Koman-
doları, Gazze’ye insani yardım götü-
ren Mavi Marmara adlı yolcu gemi-
sine saldırarak 9 kişiyi öldürdü. Tay-
yip Erdoğan’ın göstermelik esip gür-
lemeleri dışında İsrail'e karşı hiçbir ta-
vır alınmadı. Tek bir anlaşma bile fes-
hedilmedi.

Tıpkı AKP gibi, İslamcı örgütlerin
de Filistin halkının bağımsızlığını
sağlayabilecek politikaları yoktur.
Hamas şu anda Filistin’deki en güç-
lü ve iktidarda bulunan örgüttür. An-
cak emperyalizm ve onun işbirlikçi-
leri ile uzlaşma çabası içindedir. Fi-
listin halkı bağımsızlığını katilleriyle
uzlaşarak değil, direnerek kazana-
caktır.

Filistin halkı için, Filistin toprakla-
rına gidip can bedeli mücadele eden
devrimcilere "teröristler, Allahsız kızıl
komünistler" diyenler bugün Filistin hal-
kının yanında olduğunu söylüyor. Dün
devrimcilere küfredenler bugün Filis-
tin halkının yanında olamaz. Filistin hal-
kının kurtuluşunu savunan ve destek-
leyen dün de bugün de devrimcilerdir.
Konsolosluk önlerinde tekbir getirip
protesto eylemi yapan İslamcıların Fi-
listin halkının mücadelesine bir katkı-
ları yoktur.

Filistin davasının gerçek sahibi bi-
ziz. Filistin halkının direnişini büyüt-
mek ve halkların haklı mücadeleleri ile
dayanışmak bizim görevimiz ve baş-
lıca sorumluluğumuzdur. 

EMPERYALİZMİN DESTEĞİYLE İSRAİL KATLİAMI SÜRÜYOR!
HALKIMIZ! EZİLEN DÜNYA HALKLARI! MÜSLÜMANLAR... 

EEmperyalist Haydutlara Karşı
Direnmekten Başka Yol Yoktur!

TEK BAŞINIZA DA KALSANIZ DİRENİN!
TEK YOL EMPERYALİZME KARŞI DİRENMEK VE SAVAŞMAKTIR!

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHalk CephesiHalk Cephesi
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Mahirler 1971 yılında İsrail Başkonsolosu
Elrom'u cezalandırarak dünya halklarıyla nasıl
dayanışma sağlanacağını herkese göstermiştir.
Bizler Mahir Çayanlar’ın yoldaşlarıyız ve Fi-
listin'in bugünkü mücadelesinde hiç tereddüt-
süz yerimizi alır ve ön saflarda savaşı sürdürürüz.
Bu gelenek, bu kararlılık ve bu inanç bizimdir.
Elrom'un cezalandırılması THKP-C'nin ilk ey-
lemidir. Dünya halklarının mücadelesine, can
bedeli direnişlerine gösterdiğimiz önemin en so-
mut ifadesidir bu.  Filistin'de bir taraftan zali-
min katliamları devam ederken halkın direni-
şine sessiz kalmak, verilen mücadeleden biha-
ber olmak sol için elbette düşünülmesi, sorgu-
lanması gereken bir durumdur. Anti-emperya-
list mücadele sadece söylemle, laf gevezeliği ile
olmaz. Anti-emperyalist mücadele dünyanın
hangi tarafında olursa olsun emperyalizmin kat-
liamlarına karşı direnmek ve savaşmaktır. Fi-
listin ve Ortadoğu halklarının kaderine sahip çık-
mak gerçekten anti-emperyalist olmakla müm-
kündür.  

Türkiye'de devrimci hareketlerin müca-
deleye başlaması ile Filistin halkının müca-
delesi neredeyse aynı sürece denk düşmek-
tedir. Filistin halkının emperyalizme ve si-
yonizme karşı mücadelesini destekleyen,
emperyalizmin kuşatması altındaki topraklara
giderek Filistin halkı ile birlikte omuz omu-
za savaşan, bedel ödeyen ve bu uğurda ya-
şamını feda eden devrimcilerdir. Bugün bu
bayrağı taşıyan, bedel ödeme pahasına Filistin
topraklarına, Filistin halkının yanına giden
bizleriz. Bugün kendine devrimci, sol, sos-
yalist, demokrat diyen herkesin yapması ge-
reken budur... 

Katil Amerika'nın ve katil İsrail'in Filis-
tin'deki katliamlarının önüne kalkan olmaya,
Filistin halkıyla dayanışmaya, Mahirlerden
devraldığımız geleneği sürdürmeye gidiyo-
ruz...

Canlı kalkan olarak 17 Ağustos’ta Filistin'e
gidiyoruz...

Şu anda bile Filistin'in bir yerine bombalar
yağıyor, bir yerlerinde çocuklar, kadınlar, genç-
ler katledilip her türlü ahlaksızlık yapılıyor. Fi-
listin'deki katliama, bu katliamın sorumluları
olan emperyalizme ve Siyonizm’e, işbirlikçi-
liğe karşı olan tüm halkımızın bugünkü görevi;
Filistin halkı ile dayanışmayı büyütmektir... Fi-
listin halkı, İslamcısından solcusuna, sosyalis-
tine, milliyetçisine kadar; anti-emperyalist her-
kesin tek başına da kalsa direnişi sürdürmesiyle
kazanacaktır... Er ya da geç Filistin halkı zafe-
ri kazanacak...

HALK CEPHESİ

29 Temmuz günü Çayan Mahallesi’nde yaşanan saldırının ardından
30 Temmuz günü Kürt milliyetçileri tarafından yapılan molotoflu sal-
dırı ve sonrasında yapılan saldırılar ile ilgili Sarıgazi Haklar Derneği der-
nek binasının dış yüzüne, üzerinde “Sol İçi Çatışma Değil Devrimcile-
re Çetelerin Saldırısı Var! ABD’ye AKP’ye Tek Bir Taş Bile Atmayan-
lar Devrimcilere Kurşun Yağdırıyorlar! – Halk Cephesi” pankartını asa-
rak mahallede yaratılmak istenen provokasyonu halka anlattı.

Okmeydanı'nda 9 Ağustos'ta, Çayan Mahallesi'nde başlayan Kürt mil-
liyetçilerinin, çetecilerin saldırıları ve yaratılan sol provokasyona dair
bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Saldırı anlarında Çayan'da olan bir
kişi yaşanan saldırıları ve Çayan'ı anlattı. Diğer siyasetlerle ve Kürt mil-
liyetçileriyle olan görüşmelerde yer alan bir kişi de görüşmelere dair bil-
gilendirme yaptı. Son olarak Okmeydanı'ndaki saldırıların anlatılmasıyla
toplantı sonlandırıldı. 50 kişinin katıldığı toplantı sonra FOSEM'in ha-
zırladığı "Burası Çayan" belgeseli izletildi.

Çayan'da 9 Ağustos'ta Dilan Kafe’de yapılan halk toplantısında
HDK’nın Çayan Mahallesi’nde yapmış olduğu saldırılarla ilgili konu-
şuldu. Yapılan konuşmalarda HDK’nın yeni provokasyon yaratmaya ça-
lıştığına değinildi. 100 kişinin katıldığı toplantıda “İlk önce küfürlerin,
ses bombası, silah, molotof, satırla saldırmanın hesabını versinler” de-
nen konuşmaların ardından “bizler halk olarak karşılarına çıkıp oturma
eylemi yapacağız” denildi.

İstanbul'daki  Kuruçeşme Kültür Derneği çalışanları 11 Ağustos'ta ak-
şam başlayacak yürüyüş için mahallenin farklı yerlerinde sesli çağrılar
yaparak uyuşturucuya karşı yürüyüş için yurt binasının önünde toplan-
dı. Yine uyuşturucu satıcılarının evinin önüne gidilerek çetecilik yapmaktan
ve halkın yoksullukla büyüttüğü çocuklarını zehirlemekten vazgeçme-
leri, uyuşturucu satmanın şerefsizlik olduğu haykırıldı. Mahallenin gi-
rişinde kumar oynatan kahvehane sahibi de teşhir edildi. Yürüyüş sıra-
sında uyuşturucu kullanan gençler de yürüyüşe katıldılar. Kadınların yo-
ğunlukta olduğu yürüyüşte, pankartı anneler taşıyarak çocuklarının göz-
lerinin önünde erimesine müsaade etmeyeceklerini gösterdiler. 2 saat sü-
ren ve 200 kişinin katıldığı yürüyüşte, yurt binasının önüne gelinerek Çar-
şamba günü yapılacak halk toplantısına çağrı yapıldı. Çekilen halaylarla
yürüyüş bitirildi.

Halk Cepheliler, 9 Ağustosda Boran Yayınla-
rı'ndan yeni çıkan 'Bir Devrimci DURSUN KA-
RATAŞ' kitabının satışını yaptı. Okmeydanı'nın
tekstil atölyeleri ve esnaflar gezilerek yapılan sa-
tışta 42 kitap halka ulaştırıldı.

Halk Cephesi’ne Saldırı Faşizme Hizmettir!

Bizler Halk Olarak Karşılarına Çıkacağız

Bir Olup Provokasyonu Alt Edeceğiz!

Çocuklarımızın Gözümüzün Önünde Erimesine
İzin Vermeyeceğiz!

Bir Devrimci Dursun Karataş Kitabı
Tüm Halka Ulaşacak
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Emperyalizmin beslemesi olan
IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) isimli
örgütün Suriye'den sonra Irak'ta yap-
tığı saldırılar vahşet boyutunda sü-
rüyor... Ve gelinen noktada ise
ABD'nin sözde müdahalesi başladı...
Bir yandan ABD bombalamaları öte
yandan ise saldırıya maruz kalan
Kürdistan bölgesindeki peşmergelerin
IŞİD ile çatışmaları sürüyor. 

Ancak gerek Amerika’nın baş-
lattığı saldırı harekatı gerekse de
peşmergelerin çatışmaları ne IŞİD'in
yarattığı tabloyu değiştirebiliyor ne
de halktan yana bir sonuç almayı
hedefliyor... Öyle ki peşmergeler
kendi bölgelerini dahi yer yer sa-
vunmaktan aciz kalabiliyor ve terk
ediyorlar. 

IŞİD Kimdir ve Nasıl Bir
Saldırganlık Yürütüyor? 

Şu haliyle tam halk düşmanı bir
yapılanma durumunda olan IŞİD ya
da en son olarak kendilerine yakış-
tırdıkları isimlendirmeyle İslam Dev-
leti (İD) emperyalizmin işbirlikçisi
ve onun çıkarına hizmet eden bir ör-

gütlenmedir... Emperyalizmin ve
Türkiye'den AKP'nin açık desteği
ve yönlendirmesiyle ortaya çıkan
ve gelişen bir harekettir... 

Özellikle Irak'ta başladığı son iki
ay içindeki saldırılarında yaptıklarıyla
tam halk düşmanı bir karakter sergi-
leyen IŞİD'in yaptıkları "insanlığa
sığmaz" kelimelerini bile anlamsız
kılacak denli alçakçadır... Ve gerek
yöntem olarak ve gerekse de ahlak
olarak emperyalizme yakışan her
türlü davranışın altına imza atmış
bir harekettir. 

İşte IŞİD'in son dönem yaptığı
ve basına yansıyan, ahlaksızlığını,
halk düşmanı karakterini ortaya seren
bazı saldırılarından örnekler: 

10 Haziran'da ele geçirdikleri Mu-
sul'da, Hristiyanlara ve Müslümanlara
ait bazı dinî ve tarihî yapıları yok
ettiler... Yakıp yıktıkları yerler içinde
Şiilere ait camiler de vardı... Kerkük'e
bağlı Türkmen köyü olan Beşir'de
de aynı şekilde cami ve türbeleri
bombalayarak yakıp yıktılar... 

Onlar için halkın dini ve inanç
kurumlarının hiçbir değeri yoktur...
Müslüman olup da kendilerinden ol-

mayanları da Hristiyan ve Ezidileri
de diğer din ve mezheplerden olanları
da hedef alan saldırılar gerçekleşti-
riyorlar. 

Yine saldırılarda Sincar'daki Şii
Seyyide Zeynep Türbesi de tahrip
edilen yerler arasında yer alıyor.
Benzer şekilde Hz. Şit Camii, Hz.
Cercis Camii ve türbesi de yerle bir
ediliyor... Bunlardan biri de Yunus
Peygamber Türbesi’dir… Ki bu ca-
miler ve türbeler aynı zamanda tarihi
öneme sahip inanç kurumları niteli-
ğindedir.... 

Halkın inançlarına ve değerlerine
hiçbir önem vermeyen bu anlayışın
Irak işgalinin başlarında Irak'taki
tarihi yerleri yağmalatan Amerika'dan
hiçbir farkı yoktur... Kültürel olarak
da emperyalizmin aşağılık ve alçak-
lığından nasibini aldığı ve onunla
uyumlu olduğu görülen IŞİD örgü-
tünün yaptıkları elbette bunlarla sınırlı
değildir. Bundan daha önemli olanı
halkın çocuk, genç, yaşlı denilmeden
katledilmesidir... Hem de en vahşi
yöntemleri kullanarak katledilmele-
ridir... Her türlü ahlaksızca ilişkilere
zorlamaların kadınları bir mal gibi

IŞİD’e terörist diyemeyen
AKP’nin IŞİD’ten hiçbir farkı
yoktur!

IŞİD’e bakın emperyalistleri
ve işbirlikçi AKP’yi görürsünüz!

IŞİD emperyalizmin gayri
meşru çocuğudur

Arapları, Kürtleri, Türkmen-
leri, Ezidileri katleden IŞİD’in
silahlarını emperyalistler ve
işbirlikçileri vermektedir!

Halk Düşmanı IŞİD'i Yaratan
Besleyip Büyüten

Amerika ve İşbirlikçileridir!
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gören uygulamalardır Irak'ta
ve Suriye'de IŞİD'in yaptık-
ları... Katliamlarını kafa ke-
serek, işkence uygulayarak
gerçekleştirmektedirler… 

Her türlü ahlaki çökün-
tünün ve katliamcılığın ger-
çekleştirildiği örnekler: 

Birleşmiş Milletler,
IŞİD'in Irak'ın kuzeyinde Ni-
nova Eyaleti’ndeki Şengal
(Sincar) bölgesindeki saldı-
rılarında, Ezidi azınlıktan 40 çocuğun
öldüğünü açıklıyor... Sadece iki gün
içinde kimi doğrudan katledilerek
kimi ise susuzluktan dolayı ölüyorlar... 

Irak İnsan Hakları Bakanı ise
yaptığı açıklamada bazı kadın ve ço-
cukların diri diri gömüldüklerinin
kanıtlarına sahip olduklarını anlatı-
yor... Ezidilerin toplu mezarlara gö-
müldüklerini anlatan bakan 300 ka-
dının da esir alındığını söylüyor. 

Sincar Dağı’ndaki kuşatmadan
sonra 20 bin Ezidi'nin Suriye tarafına
kaçtığı açıklandı... BM verilerine
göre ise kaçan Ezidilerin toplam
sayısı 50 bin civarındadır... Bu sayılar
farklı kaynaklar tarafından daha da
yüksek olarak ifade ediliyor... 

Saldırıları ve katliamı yaşayanlar
sadece Ezidiler değil... Kürtler, Arap-
lar, Türkmenler... IŞİD'e boyun eğ-
meyen ya da onun gibi düşünmeyen
herkes hedef tahtasında ve vahşi kat-
liamların, saldırıların hedefi duru-
mundadır... 

Türkmen köylerinde ve şehirle-
rinde, halk saldırılardan korunabilmek
için dağlara çekiliyor... Buralarda
uçurumlardan düşenler, ekmek ve
su olmadığı için hayatını kaybeden-
lerin sayısı bilinmiyor... Irak’taki
Türkmen Milliyetçi Hareketi Par-
tisi Genel Başkan Yardımcısı İz-
zettin Alparslan'ın yaptığı açıkla-
maya göre bölge IŞİD tarafından
işgal edildikten sonra evler tek tek
geziliyor ve ne kadar bekar kız varsa
toplanıp muta nikahıyla IŞİD üyele-
rine nikahlanıyor ve ertesi gün de
bırakılıyor... Sözde dini nikah yapı-
lıyor ama gerçekte alçakça bir tecavüz
gerçekleştiriliyor yani... 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM),
Irak'taki çatışmalardan kaçarak ev-
lerini terk eden insanların sayısının
bir milyonu geçtiğini açıklıyor...
IOM'a göre; Ocak 2014'ten bugüne
kadar, ülkedeki  1381 yerleşim ye-
rinden ayrılan aile sayısının 176
bin 150, toplam insan sayısının ise
1,056,900 olduğunu bildirdi. Bu
insanların yüzde 54'ünün ise Haziran
2014'ten itibaren evlerini terk ettikleri
belirtiliyor. Yani IŞİD saldırılarının
yoğunlaşmasından sonra... 

IŞİD'i Bu Hale Getirenler
AKP ve Amerika'dır... 

Tüm bu alçakça saldırıları ger-
çekleştiren IŞİD örgütü emperyaliz-
min beslemesi bir örgüttür… Gerek
yaptıklarıyla ve gerekse de hedefleri
itibariyle IŞİD örgütlenmesinin halk-
ların çıkarına yaptığı tek bir şey yok-
tur… Yaptıklarına bakıldığında
ABD’nin Irak işgali döneminde yap-
tıklarından hiç de farklı olmadığı
görülecektir. Ne de olsa aynı maya-
dan, halk düşmanlığı mayasından
beslenmektedirler… 

İslamiyet adına yaptıklarını söy-
leseler de gerçekte halklarımızın is-
lami değer ve gelenekleriyle hiç de
bağdaşmadıkları da açık bir gerçek-
tir... Hangi halk ve hangi dinsel yapı
insanların çocuk, kadın demeden al-
çakça katledilmesini savunabilir, han-
gi din kadınlara tecavüzü sahiplene-
bilir? Bu uygulamalar esas olarak
egemenlerin yüzyıllardır halklara
karşı yaptıkları uygulamalardır.. İş-
gallerde yapılan uygulamalardır bun-
lar. Ki işgal, katliam esas olarak ege-
menlerin karekterini ifade eder; halkın
değil… IŞİD örgütlenmesi de bu an-

lamda halkın örgütü değil,
egemenin çıkarını savunan,
buna hizmet eden bir örgüt-
tür.. Hangi dini kisveye bü-
rünürse bürünsün gerçek bu-
dur. 

Kaldı ki IŞİD örgütü açık
olarak da emperyalistlerin
desteğini alan bir örgüttür…
Amerikan emperyalizminin
Türkiye’den AKP eliyle bes-
leyip büyüttüğü bir örgüt-

tür… 

Adana’da yakalanan tırlardaki si-
lahların gittiği esas örgütün Türk-
menler değil IŞİD olduğu bugün çok
daha açık olarak ortadadır… IŞİD
bugün o silahlarla Türkmenlere de
saldırmaktadır… Ve AKP oligarşisi
hala daha IŞİD’i savunmakla meş-
guldür.. Sözde rehineler ellerinde ol-
duğu bahanesinin arkasına sığınıyor..
Ancak gerçek hiç de öyle değildir…
IŞİD bugünkü haliyle bölgede Ame-
rikan emperyalizminin politikalarının
önünü düzleyen bir örgüt durumun-
dadır...

Son Amerikan saldırıları bu
gerçeği değiştirmez.. Amerikan sal-
dırıları sadece IŞİD’in hedef şaşıran
ve Amerikan hedeflerine de sal-
dırması nedeniyle ve IŞİD’in de-
netiminin kaçmaması amacıyla ya-
pılmış olan saldırılardır… Türkiye
oligarşisi ile de koordinelidir…Oli-
garşi, emperyalizmin IŞİD’e uzattığı
havucu tutarken Amerika ise denetim
dışına çıkmaması için sopayı gösteren
durumundadır… IŞİD ise yolu düz-
leme operasyonların devam ediyor…
Hem de tüm alçaklığıyla… 

AKP’nin IŞİD destekçiliği öyle
bir noktadır ki yer yer göstermelik
olarak ABD’ye dahi sözde kafa tu-
tabilmektedirler… AKP Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin şöyle
diyor: “ABD, oraları karıştırdı ve
gitti. Şimdi orayı havadan bomba-
layarak orayı düzelteceğini zanne-
diyorsa böyle bir sonucu hiç kimse
beklemiyor. Bütün bu yaşananların
birinci derecede sorumlusu, ABD
yönetimleridir.”

Oraları ABD’nin karıştırdığı ve
gerçek suçlunun ABD olduğu elbette
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doğrudur… Fakat, Şahin bunu söy-
lerken gerçekleri ortaya koyma çabası
içinde değildir... Sadece rollerini giz-
leme çabası içindedir… Çünkü kendi
rolleri de ABD’nin bölgedeki çıkar-
larını koruma ve kollamadır… ABD
karşıtlığı göz boyama amaçlıdır. 

AKP’nin bölgedeki rolünü en çıp-
lak haliyle ortaya koyan Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu’dur… 

"IŞİD’e katılan kitlelerin ki Türk-
menler ciddi çoğunluktadır içinde,
Kürtler vardır, Sünni Araplar vardır,
bunu bilmek lazım. Onların temel
şeyi ilerleyen bir güç var burada
daha önceki öfkeler, dışlanmalar, ha-
karetler bir anda geniş bir cephede
geniş bir reaksiyon doğurdu. Irak’ta
bizim her zaman tavsiye ettiğimiz
gibi Sünni Araplar dışlanmamış ol-
saydı süreçten böyle bir öfke birikmesi
olmazdı. Burada devlet aklı eksikliği,
devlet kimliği eksikliği var" 

Evet suçlu malum bölge halkı ve

devletlerinden başkası değil.. Tek
masum olan dışlanan ve IŞİD içinde
toplananlardır Davutoğlu’na göre…
Böyle olunca orada katliama uğrayan
herkes bir şekilde suçludur… IŞİD
ise haksızlığa başkaldıran durumun-
dadır… Bu nedenle de herkese hemen
terörist yaftası yapıştıran AKP IŞİD’e
bir kez bile bu şekilde hitap etme-
miştir… 

Irak Türkleri Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkan Mehmet
Tütüncü’nün bu konudaki sözlerine
bakmak gerekir: Davutoğlu’nun IŞİD
için terör örgütü ifadesi kullanma-
masını da ilginç bulduğunu söyleyen
Tütüncü, “Hiçbir terör örgütü bu
kadar zalim değildi. Sayın Bakan’ın
bu açıklamasını IŞİD’in elinde bu-
lunan Türk rehineleri korumak amaçlı
söylediğine inanmak istiyoruz. Sosyal
medyaya yansıyan görüntüler yaşa-
nan zulmün terörden de öte bir durum
olduğunu kanıtlıyor. Buna terör den-
mez de ne denir” diye soruyor… 

Evet gerçekler ortadadır...  IŞİD’i
besleyen ve büyüten AKP ve em-
peryalistlerdir… Onların önüne ge-
çebilecek tek güç ise halkların ken-
disidir… Saldırıya uğrayan Kürdistan
bölgesindeki peşmergelerin bölge-
lerini terk ettiğine şahit olunuyor…
Bugüne kadar emperyalizmin desteği
ve yönlendirmesiyle hareket edenler
onun himayesi altında kendini koruma
refleksini bile yitirmiş durumdadır-
lar… 

Bölgedeki tüm halklar Arabıyla,
Kürdü, Türkmeni, Müslümanı, Ezi-
disiyle bir bütün olarak emperyaliz-
min göstermelik operasyonundan de-
ğil kendi direnişlerinden sonuç almayı
beklemelidirler.. Emperyalizme de
onun beslemesi olan IŞİD’e de karşı
koyup direnişi büyütmeden bölgedeki
katliamların ve vahşi saldırıların önü-
ne geçilemez… Emperyalizmi böl-
geden kovmadan halkların ne huzuru
ne güvenliği ve ne de özgürlüğü sa-
vunulamaz… 

Eskişehir’de uzun zamandır de-
vam etmekte olan çalışmalar, de-
mokratik alanda yeni bir mevzinin
kazanılması ile bir adım ileri taşı-
nıyor. Açılış öncesinde basılan 20
ozalit ve 50 afiş mahalleye ve şehir
merkezine asıldı. 2000 bildiri da-
ğıtıldı. 

Derneğin açılışı 12 Ağustos’ta
yapıldı. Açılış programı, Gün Kızıl
müzik grubunun söylediği türkülerle
başladı. Ardından Ömer Zeren bir
konuşma yaptı. Düzenin pisliğiyle

ancak devrimcilerin öncülüğünde
halkların mücadele edebileceği söy-
lendi. Grup Yorum’un sahne alması
ile birlikte kavganın türküleri hep
bir ağızdan coşkuyla söylendi. Ha-
laylar çekildi, marşlar söylendi.
Berkin için, Hasan Ferit için, halk-
ların kurtuluşu yolunda verilen şe-
hitler için sloganlar atıldı. Program,
mahalleden bir yerel sanatçısının
söylediği halay türküleri ile son
buldu. Açılışa 300’den fazla kişi
katıldı. 

Duyuru:
En Güzelini Yapalım Saldırılara

Cevap Verelim
Şehidimiz Muharrem Karademir'in

adıyla açtığımız aile çay bahçemiz Kürt
milliyetçileri tarafından yakıldı. Çay bah-
çemizi en güzel şekliyle tekrar yapmak
ve görkemli bir şekilde açmak için hal-
kımızı dayanışmaya ve ihtiyaçlarımızı
karşılamaya çağırıyoruz. 

İhtiyaç listesi: masa, sandalye, tabure,
çay ocağı (elektrikli), tezgâh, su tesisatı
malzemeleri, elektrik tesisatı malzemeleri,
tuvalet, buzdolabı, kahve makinesi, mut-
fak dolabı tezgâhı, tost makinesi, çay
bardağı, fritöz, meyva suyu bardağı, su
bardağı, ufo, sebil, çit ve ağaçlandırma,
şekerlik, saklama kabı, televizyon ve
uydu, bilgisayar ve ses sistemi, aşağı
yola bağlantı merdiveni, kitaplık, stant,
sinevizyon makinası (projektör), sin-
evizyon perdesi, çadır. 

Çay bahçemizi yeni baştan kurduğu-
muzu duymayan kalmasın. Açılışımız
saldırılara cevabımız olacak. Gazi Halk
Cephesi'nin irtibat telefon numarası:
0506 138 63 25

Gazi Halk Cephesi
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Kürt Milliyetçi Hareketin Ça-
yan’da, Okmeydanı’nda, Sarıgazi ve
Gazi Mahallelerinde derneklerimize,
esnaflara, parklardaki çay ocaklarına,
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezine yap-
tıkları saldırılar üzerine halkımızla
yaptığımız röportajları yayınlamaya
devam ediyoruz. 

***
Yürüyüş: Kendinizi tanıtırmı-

sınız?
Mustafa: Merhaba benim adım

Mustafa, 38 yıldır Okmeydanı’nda
oturan bir mahalle sakiniyim. 

Olayın olduğu gün bir arkadaşımın
nikahından geliyordum. 22.15 gibi
bir saatti.Cemevinin karşısındaki kah-
venin önünde Selahattin Demirtaş’ın
giydirilmiş arabasını gördüm. Aşa-
ğıdaki meydanda 70-80 kişilik bir
grubun toplandığını gördüm. Eşime
dönüp akşam olmuş bu saatte çalışma
yapıyorlar helal olsun dedim. Ben
onların seçim çalışması yaptıklarını
zannettim. Arabanın camını açtığımda
“Okmeydanı Cephe’ye mezar ola-
cak” gibi sloganlar atılıyordu. Ara-
bamı bıraktım geriye döndüm. Parkta
ki çay ocağından dumanlar çıktığını
gördüm.Parkın içinde çok kalabalık
bir kitle vardı. Bu kitlenin içinde bu
mahallenin uyuşturucu çetelerinden
insanlarda vardı. Ben birebir tanı-
mıyorum. BDP-HDP’li oldukları belli
oluyordu. Ama içlerinde çete men-
subu insanlarda vardı. Bunlar Ça-
yan’daki çatışmaları bahane ederek
Okmeydanı’nda bir stant çalışmaları
olmamasına rağmen Çayan’daki ça-
tışmaları buraya taşıdılar, çeteler de
bunları kullandı. Çetecilerin içinde
tanıyanlar Ünal ve Alaattin isimli
iki torbacıyı görmüşler. Bunlar Halk
Cephesi’nin mahallemizde uyuş-
turucu satamazsınız diye uyardığı
tipler. Bir anlamda intikam almak
istiyorlar. Dolayısıyla belli bir kesimi
arkalarına alıp onlarıda kendilerine
etiket yapmak istiyorlar aslında. O

arkadaşlarda farkına varmadan kul-
lanılıyor. Biz bu mahalle de yaşayan
insanlar olarak Kürt halkına veya
onun mücadelesini veren insanlara
en ufak sataşma, fiziki veya fiili
birşey olduğunu görmedik. Ufak
tefek sürtüşmeler her zaman oldu.
Bu biraz onların içindeki siyasi üslubu
bilmeyen insanlar yüzünden oluyordu.
Ama bu olaylar biraz daha farklı
oldu. Yıllardan beri Gazi, Sarıgazi
Okmeydanı, Çayan’da kimsenin inkar
edemeyeceği bir mücadele veriyor
Halk Cepheliler. Eksiklikler olabilir.
En nihayetinde insan faktörü. Herkes
çok bilinçli olmayabilir. En nihaye-
tinde uyuşturucu, fuhuş, kumar ile
ilgili yapılan çalışmalarda Halk Cep-
hesi’nin çok büyük bir emeği vardır.
Çocukluktan beri Devrimci Solcu’ları
daha sonra Cepheliler’in vermiş ol-
duğu mücadele ile bu yaşa geldik. 

Yürüyüş: Yozlaşma ile ilgili
bir kampanyası var Halk Cep-
hesi’nin. Çeteler şimdide saldı-
rıyor bir bağlantısı varmı? 

Mustafa: Tabii bunu bir fırsat
olarak gördüler. Çayan’daki gelişen
olay çetelerin ekmeğine yağ sürdü.
Bu curcuna da onlarda kendi kişisel
kinlerini intikam duygularını açığa
çıkardılar. Aslında onlar Kürt halkının
ve diğer ezilen halkların savunucusu
ve onlarıda içine katan bir mücadeleyi
Halk Cepheliler’in verdiğini bilseler
bu şekilde olmayacak. Ama Halk
Cephesi dışındaki sözde devrimci
yapıların yıllardan beri verilen bu
mücadeleyi kıskandıklarını hissediyor.
“Neden bizimde bu insanlar gibi bu-
rada ağırlığımız yok, Neden bizimde
esnafa halka gençliğe sözümüz geç-
miyor.” Burada hangi gence sorsan
Halk Cepheli olmasa bile ben Cep-
heli’yim diyor. Bunu yaratmak kolay
değil. Bu kısa zamanda kazanılmadı
yılların emeği var. Bu emeği yok sa-
yıyorlar, görmezden geliyorlar.
HDP’li biri olsam burada verilen bir

mücadele var. Olabilir, bir yanlış bir
hata yapan varsa hatayı yapan hangi
tarafsa tarih bunun cezasını verecektir.
Sonuç olarak verilen mücadeleye
bağlı olarak bir büyüklük var burada.
Yoksa Halk Cephesi’ni ortaya çıkaran
unsur insan faktörüdür. Demek ki
insanlar kendisini koruyan halka
sahip çıkan bir yapı olarak gördü-
ğünden kaynaklı bu desteği sunuyor.
Bence onlar da bu şekilde çalışma
yapsalar, ben görüyorum, yıllardan
beri görüyorum, uyuşturucu satıcı-
larına çetelere karşı burada mücade-
leyi tek veren yapı Halk Cephesi. 

Çocukluktan beri burada büyü-
düğümüzden bütün yapıları tanıyoruz
olaylar burada büyümesin diye ciddi
bir mücadele verdim. Hem Halk
Cepheliler’e hemde HDP’lilere hiç
bir devrimci kurumun hiçbir devrimci
kuruma başka bir devrimci kuruma
saldırı yapmasının doğru olmadığını.
Ortada gerçek anlamda bir haksızlık
varsa bunu en iyi halkın değerlendi-
receğini ve gereken cevabı halkın
vereceğini söyledik. Onların da içinde
iyi niyetli insanlar vardı. Olayı Al-
evi- Kürt çatışması şeklinde değer-
lendiren bir mantık vardı. Aslında
öyle bir şey yok. 

Ben şunuda gördüm; Halk Cep-
hesi kendi taraftarlarına direk ta-
limatlar verdiler. Kimseye tacizde,
laf atmada, fiziki müdahalede bu-
lunulmayacak gibi çok sert tali-
matlarda verildi. Bütün herkes bu

Röportaj

Burası Çayan, Okmeydanı, Gazi, Sarıgazi...

Halka, Devrimcilere Saldıranları, Kurşun Sıkanları
Halkımız Affetmez!
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şekilde ken-
di gruplarına
ta l ima t l a r
verseydi bu
olaylar böyle
büyümeye-
cekti. Bu du-
yarlılık oluş-
tuğu için
Okmeyda-
nı’nda olay-
lar büyüme-

di. Sadece bu çay ocağı yandı. 6-7
günlük bir süre içerisinde ciddi bir
karşı karşıya gelişler oldu. İnsanlar
silahlandı. Ufak tefek mevzulardan
parkın içerisine 40-50 kişi geldi. Biz
de onları gönderdik. Sorumlunuz
gelsin. Gibi ortamı bulmaya çalıştık.
Çünkü ben şunu istemem. Ben ne
kadar Halk Cephesi’ni ve Halk Cep-
heliler’i seven bir insan olsamda
böyle bir çatışmanın ne bize ne de
onlara bir fayda getirmeyeceğini iyi
bilen bir insanım. Burada halkların
kardeşliğini devam ettirebilecek, ortak
düşmanın faşizm olduğunu idrak
edecek beyinler lazım bize. Çünkü
mücadele dost kurumlar arasında be-
yinle olur. İnsanlar kendi ideolojilerini
kabul ettirebilmek için sokaklarda,
alanlarda, meydanlarda bunun mü-
cadelesini verir ama fiziki şiddet
veya taşlı sopalı saldırılar sadece fa-
şizmle olan kavgalarda olur. Biz
böyle gördük, böyle öğrendik. Do-
layısıyla bu tür şeylerin olması bizide
memnun etmiyor. 

Yürüyüş: Başka eklemek is-
teyeceğiniz birşey varmı?

Mustafa:Ben bu mahallenin es-
kilerinden olduğum için şunuda gör-
düm ben. Gerçek anlamda bir çok
insan doldurulmuş. Bu çok tehlikeli
bir durum. Halk Cephesi’ne karşı
insanları çok ciddi anlamda dolduran
bir anlayış var ortada. Buna derhal
son verilmeli. Halk Cephesi’nin ver-
miş olduğu mücadeleye ve hapisha-
nedeki tutsak arkadaşlara ve ya ve-
rilmiş şehitlere insanların saygı duy-
ması gerekiyor. Aslında herkes bi-
razda “ neden bizde Halk Cephesi
gibi çetelere torbacılara fuhuş ya-
panlara karşı bir şey yapmıyoruz”

şeklinde sorgulamalılar. Eğer ortada
böyle bir dayatma ve saldırı olacaksa,
herkes kendi içinde hesaplaşmalı.
“biz neden yapmıyoruz” diye. Yoksa
Halk Cephesi’ne saldırmak işin kolay
tarafı oluyor biraz. Çünkü Halk Cep-
hesi kimseye fizik bir saldırıda bu-
lunmuyor. Fiziki bir saldırının ol-
madığı bir yerde herkesin iyi değer-
lendirmesi gerekiyor. 40 yıllık bir
mücadele tarihii olan bir yapı bugüne
kadar hiç bir devrimci kuruma tek
bir mermi atmamış, gidip kimseye
saldırmamış, kimsenin o anlamda
başka bir siyasetten insana taşla so-
payla saldırmamış. Bunu diğer siya-
setlerin görmesi gerekirdi.”Biz neden
gidip böyle birşey yapalım. Neden
Halk Cepheliler’e fiziki müdahalede
bulunalım” sorgulamaları lazımdı.
Ama tarih bütün gerçekleri ortaya
çıkaracaktır. Herkes kendini haklı
görür bu insan psikolojisidir. Ama
verilecek olan mücadeleyle halkla-
rında sahip çıkışıyla doğrular ortaya
çıkacaktır. Bütün gerçekler ortaya
çıktığında acaba bu insanlar kendi-
leriyle nasıl hesaplaşacaklar ve yüz-
leşecekler. Kendilerini çok ciddi de-
recede etkileyeceğini düşünüyorum.
Zararın neresinden dönülürse kardır
şeklinde düşünüp herkes şapkasını
başının önüne koymalı ve kalkıp biz
neden buralarda uyuşturucu satıcı-
larına fuhuş yapanlara kumar oynat-
tanlar buradaki tefecilere veya çetelere
karşı mücadele etmek yerine kolay
olanı seçtik ve dost kurumların ara-
sındaki kavganın parçası olduk şek-
linde kendini eleştirmeli. Yanlışı ya-
pan insanlar ve bu yanlışa ortak olan
iyi düşünmeli ve kendilerini sorguya
çekmeli.

***
Yürüyüş: Kendinizi tanıtırmı-

sınız?
Baran Kandemir: 20 yaşın-

dayım. 11 senedir Sarıgazi’de
yaşıyorum.

Yürüyüş: Sarıgazi’de saldırılar
nasıl başladı?

Baran Kandemir: Nurtepe’de
olan olaylar Sarıgazi’ye de sıçradı.
Zaten bizim hiçbir saldırımız olmadan
30 Temmuz günü saat 16.00 civar-

larında bir anda ellerinde molotof
ve silahlarla tekbir getirerek “Biji
Serok Apo” “Sarıgazi Cepheye
Mezar Olacak” sloganlarıyla der-
neğimize saldırdılar. Derneğimizin
camlarını kırdılar, üzerlerimize mo-
lotof attılar, insanlarımıza saldırdılar.
Biz kesinlikle ne onlar gibi silah
kullandık ne de onlara zarar verecek
bir şey yaptık, sadece taşla geri püs-
kürttük.

Bir gün sonra da  saldırıyla ilgili
derneğin önünden başlayarak yürüyüş
yaptık ve 600’ü aşkın kişi ile Kürt
milliyetçilerinin saldırısını anlatarak
mahalleyi gezdik. Demokrasi Cad-
desi’ne geldiğimizde Kürt milliyet-
çilerinden maskeli yaklaşık 200 kişilik
grup kitlenin tümünü hedef alarak
molotoflarla, havai fişeklerle, silah-
larla saldırdılar... Silah saçmaları
halktan insanlarımıza isabet etti. 

Ardından hemen polis devreye
girdi; yüzleri maskeli saldıranlara
müdahale etmeden demokratik yü-
rüyüş yapan insanlarımıza saldırdı.
Kürt milliyetçileri bir yandan, polis
bir yandan saldırıyor halkla birlikte
ikisini de püskürttük. Sabaha kadar
halkımız gitmedi yanımızdan, bizimle
birlikte çatıştı.. 
İşte saldırılar devam etti peşpeşe.

En son saldırıda Kürt milliyetçileri
“Sivas katliamında yapılan katliam
gibi” derneğin camlarını kırdıktan
sonra açık olan balkon kapısından
içeriye molotof attılar. Her şeyimiz
yandı. İki tane insanımızı yanmaktan
kurtardık hem derneğe molotof atı-
yorlar, hem de insanlara “yakın bun-
ları” diyorlardı. Merdiven kurmaya
çalıştılar. Derneği küle çevirmek için
gözleri dönmüş gibiydiler. Birileri
muhakkak ölsün diye çabalıyorlardı.
Tabi polis de boş durmuyor gaz atı-
yordu. Arkadaşlarımız çatıya çıktılar
TOMA arkadaşlarımızı çatıdan dü-
şürüp öldürmek kastıyla olanca suyu
sıkıyordu. Bizim insanlarımızın ol-
duğu taksi durağına, kahvehanelere
saldırdılar molotofladılar.. 

Hemen derneğin karşısında olan
cemevini, onlara engel oldukları için
taşladılar, polis de cemevine gaz attı.
Cemevindekiler sıkıştı kaldılar. Ken-
dimizi ve derneğimizi yanmaktan

Baran Kandemir
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kurtarmak için
dernek içindeki
tabaklarla, bar-
daklarla ve halk-
tan insanların
gelmesiyle on-
ları püskürttük.

HDP bina-
sından da po-
lislerle çatışır-
ken üzerimize
ateş açtılar.
Molotof attılar,

kafama moloz düşmesinden beni bir
arkadaşım kurtardı.

Yürüyüş: Peki neden bu saldırı
gerçekleşti? Amaçları ne sizce?

Baran Kandemir: Bize saldır-
malarının nedeni Çayan’da çıkan
olay değil tabi...  En yakın örnek
Berkin Elvan için adalet boykotu-
muzda boykot kırıcılığı yapan yine
bu zihniyetti... Boykottan sonra yü-
rüyüş hazırlığındayken biz, “bizim
de var yürüyüşümüz onların yürü-
yüşüne gitmeyin” diyen zihniyet sal-
dırdı bize. Sürekli karalamaya çalı-
şıyorlardı bizi ... 

Amaçları bizi karalayarak saldı-
rarak yakmak isteyerek bitirmek is-
temeleri. Polisle birlikte saldırmaları
geldikleri noktayı gösteriyor.

Yürüyüş: Bu saldırılar karşı-
sında Halk Cephesi’nin bir di-
renişi ve tavrı vardı nasıl değer-
lendiriyorsunuz ?

Baran Kandemir: Bu direnişi
tavrı sadece beş günle değerlendirmek
doğru olmaz. Bizim kırk beş yıllık
tarihimiz var  ve bu kırk beş yıllık
tarihimizde yine soldan saldırılar ol-
muştur. Ancak bizim çizgimiz de-
ğişmediği için tavrımız yine aynı ol-
muştur sola hiç bir şekilde düşman
diyerek saldırmadık...

Yürüyüş: Halk Cephesi’nin bi-
lindiği gibi yozlaşmaya karşı halk-
laşan ve büyüyen bir kampanyası
var. Sizce bu kampanyayla bağlantısı
olabilir mi bu saldırıların ?

Baran Kandemir: Evet kesinlikle
var. Biz Hasan Ferit Gedik’i şehit
verdiğimizde Hasan Ferit’in  meza-

rının başında söz verdik mahallele-
rimizden devletin yozlaştırma poli-
tikasıyla insanlarımızı çürüten tüm
pislikleri yok etmeye. İşte bununla
başlayan kampanyamızda nerede 13
yaşına kadar uyuşturucu içen çocuk-
larımızı zehirleyen satıcı varsa, nerede
izin vermediğimiz çeteci varsa, bize
saldıranlarla birlikteydi. 

Çünkü kampanyamız halklaştıkça
ne çocukları zehirleyebiliyorlar ne
de çetecilik yapabiliyorlardı. Kısacası
alanları gün geçtikçe daralıyordu.
Bunun sonucunda nasıl düşmanını
bitirmek için uğraşırsın öyle saldır-
dılar. Bizi bitirdiklerinde mahallede
çok basit bir şekilde uyuşturucu
illetini yaymaya tekrar başlayacaklardı
ama  buna asla izin vermeyeceğiz
mahallelerimizden o pislikleri söküp
atacağız ...

Yürüyüş: Peki bu saldırılar
karşısında halkın tepkisi ne oldu
halk ne yaptı, ne yapıyor? 

Baran Kandemir: Saldırılar kar-
şısında hiç çalışmamız olmamasına
rağmen halkla birlikte gerçekten bü-
yük güzel bir yürüyüş yapıldı. Çok
güzel sahiplendi halkımız. Halkımız
biliyordu kimin halk için mücadele
ettiğini, kimin halk için mücadele
edenlere öldüresiye saldırdıklarını.
Yürüyüşte o kadar saçmaların, Mo-
lotofların, havailerin üzerlerine yağ-
dığı halk, bizimle birlikte, Kürt mil-
liyetçilerine ve polise karşı beş gün
boyunca direndi ve direnmeye devam
ediyorlar. Zaten kahveyi yakmak için
geldiklerinde sadece binadaki  yaşa-
yan halkımız Kürt milliyetçilerinin
üzerlerine sıcak su dökerek karşılık
verdiler. Kim haklı kim haksız kolay
ayırt edilebiliyor zaten...

***
Yürüyüş:Kendinizi tanıtır mı-

sınız? 
Ebru Karakuş: 21 yaşındayım,

20 yıldır Sarıgazi’de yaşıyorum.

Yürüyüş: Saldırılar nasıl ger-
çekleşti ?

Ebru Karakuş: Biz Çayan Ma-
hallesi’ndeydik, saldırı hazırlığı ol-
duğunu duyunca hemen mahallemize
geldik. Burada öyle bir sorun olmadığı

için ve onları sol yapı olarak gördü-
ğümüz için burda olmayacağını dü-
şündük... İşte derneğimizin önünde
beklerken 300 kişilik grupla yüzleri
maskeli bir şekilde molotoflarla ha-
vaifişeklerle “Biji Serok Apo” ,
Cephe’nin Korkusu YDG-H Or-
dusu, Titre Cephe  YDG-H’lılar
geliyor, Sarıgazi Cepheye Mezar
olacak” sloganlarıyla gelip saldırdılar.
Zaten daha önce arkadaşlarımızı ma-
hallede görünce tahrik edici laf atı-
yorlardı ama biz tavrımız gereği ke-
sinlikle onların istediği biçimde cevap
vermedik.

Ama biz saldırının bu kadar ola-
cağına ta ki yaşayana kadar inana-
madık ve şaşırdık... işte  derneğimizi
yaktıklarında cemevindekiler müda-
hale ettiği için cemevine saldırdılar
taşlarla. Cemevindekiler taşları ye-
diklerinde polisler gaz attı daha sonra
cemevine... Derneği yakarken yakın
öldürün onları diye bağırıyorlardı.
Bize “madımak otelini” gerçekten
halk olmasa, beraber cevap vermesek
yaşatacaklardı. Saldırıyı duyan ar-
kadaşlarımıza daha sokağa girmeden,
tek tek taş ve sopayla saldırdılar.
Müdahale eden halktan insanlarımıza
da sen nasıl müdahale edersin diye
saldırdılar..

Yürüyüş: Saldırıları nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz neden sizce
böyle büyük bir saldırıya uğra-
dınız? 

Ebru Karakuş: Çayan’daki olay
zaten bunlara bahane oldu  Halk
Cephesi’nin mahallelerde çalışmaları
biliniyor ve gerçekten özellikle yoz-
laşmaya karşı verdiğimiz mücadele
güzel sonuçlar alıyor... Halk Cephesi
soldan hiçbir şekilde destek görmedi
bu kampanyada. İşte bir hafta önce-
sinde ahlaksızlık yapan bir kadının
16 yaşındaki bir kızı yaşları büyük
insanlara satması sonucunda Halk
Cepheliler tarafından cezalandırıl-
mıştı. Ve ahlaksızlığı meşrulaştırarak
eleştirenler 30 kişilik grupla, yine
aynı sloganlarla üzerime sopalarla
saldırdılar. Ortalarına alıp tekmelerle
sopalarla dövdüler, yarı baygın ha-
tırlıyorum yetmiş yaşındaki amca

Ebru Karakuş
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beni kurtarmaya çalıştı onu da döv-
düler birisi kaldırım taşını aldı sinirini
alamayacak olacak ki kafama vurdu.
Zaten bayılmıştım herhalde beni öldü
diye bıraktılar. Doktor beyin kanaması
geçirme riskimin devam ettiğini mide
bulantısında hemen hastaneye gel-
mem gerektiğini söyleyerek taburcu
etti beni. İşte kadına şiddet diye
ahlaksızlığı meşrulaştıranlar beni
öldü diye bıraktılar. İşte buda bir
çelişkinin temel olarak politika-
sızlıklarının sonucu olarak görü-
yorum...

Yürüyüş: Halk Cephesi’nin
bu saldırılar karşısında bir tavrı
direnişi vardı sizce nasıldı?

Ebru Karakuş: Halk Cephesi ta
ki olayların başından beri kendi kit-
lesini ve saldırıları doğru bulmayan
halktan destek için gelen insanları
yatıştırdı. Kürt milliyetçilerine onların
bize saldırdığı gibi saldırmayacağı-
mızı, ellerimize devrimci kanı bu-
laştırmayacağımızı sadece kurumu-
muzu, mahallemizi ve kendimizi ko-
ruyacağımız çağrısı yaptılar. Aksi
halde Halk Cephesi’nin ilkesi gereği
onlar gibi cevap verenlerin Halk
Cephesi’nden olamayacağını söyle-
diler herkese.

Onlar silahlarla gelmişlerdi biz
asla silahla cevap vermedik. Der-
neklerimizi bastılar. Bizde basabilirdik
yerleri bellidir. Ama bizim kırk beş
yıllık tarihimizde bu olmamıştır ve
olamayacaktır, onlardan farkımız hal-
kında gördüğü farkımız budur... On-
ların geldiği yerde bizim geldiğimiz
yerde bellidir.. 

Yürüyüş: Halk Cephesi’nin ma-
hallelerde başlattığı yozlaşmaya
karşı büyüyen kampanyası var sal-
dırıların bununla bir bağlantısı ol-
duğunu düşünüyor musunuz?

Ebru Karakuş: Elbette düşünü-
yorum, çünkü bize saldıranların en
önlerinde Halk Cephesi’nin mahal-
lelerinde izin vermediği ve cezalan-
dırdığı  uyuşturucu satıcıları, çeteci-
leri, her türlü pisliğin içinde olanları
gördük. Yüzlerini kapatmışlardı  ama
bazılarının ki açılınca gördük onlarda
Kürt milliyetçilerle birlikte aynı slo-

ganları atıyorlardı.. 
Halkla birlikte büyüttüğümüz

kampanya sonucunda bu pis işleri
yapan insanların alanları gittikçe da-
ralıyor ve de yaptıkları her türlü pis-
liğe Halk Cephesi’nin engel olacağını
bildikleri için öldüresiye saldırdılar..

Yürüyüş: Bu saldırı sürecinde
halkın tepkisi ne oldu ne yaptılar,
ne yapıyorlar ?

Ebru Karakuş: Kürt halkımız
başta olmak üzere Sarıgazi halkı şaş-
kınlıklarıyla birlikte anlam vereme-
yerek yanımıza geldiler... Bizimle
birlikte çatıştılar sabaha kadar. He-
pimiz nöbet tuttuk, tüm ihtiyaçlarımızı
halkımız karşıladı. Kimin doğru, ki-
min yanlış yolda olduklarını halkımız
gayet iyi biliyordu... Bize gerçekten
varlıklarıyla moral oldular.. 

***
Yürüyüş: Kendinizi tanıtır-

mıınız?
Esra Özdemir: 22 yaşındayım,

10 senedir Sarıgazi’de oturuyorum
Yürüyüş: Saldırılar ilk nasıl

başladı?
Esra Özdemir: Kürt milliyetçi-

lerinin  bize ve halkımıza zarar vermek
istemeleriyle başladı olaylar... İşte
daha sonra polisin de bize olayı fırsat
bilerek saldırmasıyla uzadı daha sonra
beraber saldırdılar, devam etti böylece.  

Beş gün oldu saldırı neredeyse
beş gün boyunca “YA ALLAH BİS-
MİLLAH ALLAHU EKBER, Sarıgazi
cepheye mezar olacak, Cephe’nin
korkusu YDG-H ordusu” sloganla-
rıyla üzerlerimize molotoflarla, havai
fişeklerle, pompalı tüfeklerle saldır-
dılar... O kadar gözleri dönmüştü ki
600’ü aşkın insanın üzerine koşarak,
insanları molotoflarla yakmak iste-
yerek saldırdılar... Derneklerimize
saldırdılar yaktılar, insanlarımızı tek
gördüklerinde yaraladılar. Bir kadın
arkadaşımıza otuz kişilik erkek grup
saldırdı bayıltana kadar dövdüler.
İnsanların ibadethanelerine  saldırdılar
halkın kahvesi yandı, taksi durağına
saldırdılar. Biz engellemeye çalışırken
HDP binasından silahla molotoflarla
ateş açtılar. Daha aklıma gelmeyen
bir sürü saldırı oldu.

Yürüyüş: Halk Cephesi’nin
bu saldırılar başladığından bu-
güne kadarki tavrını, direnişini
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Esra Özdemir: Halk Cephesi te-
mizliğini korumuştur buna inanıyo-
rum... Çünkü bizi öldürmek için gel-
mişlerdi ve Halk Cephesi kesinlikle
onların saldırısı gibi asla saldırma-
yacaksınız diye kitlesini uyarıyordu.
Sadece kendimizi korumak için onları
püskürttük. Bu Cephe’nin tertemiz
olduğunu gösteriyor zaten...

Yürüyüş: Halk Cephesi’nin yoz-
laşmaya karşı büyüyen bir kam-
panyası var. Bu saldırıların kam-
panyayla bir ilgisi olduğunu düşü-
nüyor musunuz ?

Esra Özdemir: Elbette var. Bize
saldıranların içinde torbacılar da vardı
zaten. Bize saldıran çetecilerin, uyuş-
turucu tüccarlarının insanlarımızı pis-
liğin içine çekmelerine ve devam et-
melerine izin vermeyeceğiz. Halkı-
mızı savunmaya devam edeceğiz.

Yürüyüş: Saldırılar karşısında
halkın tepkisi nasıldı, ne yaptı? 

Esra Özdemir: Bu azgınca sal-
dırıları gördükleri halde Halk Cep-
hesi’yle yürümeye devam etti Sarıgazi
halkı. Yürüyüş esnasında Kürt mil-
liyetçileri tarafından en az Halk Cep-
heliler kadar saldırıya uğradılar. 

Bunlara rağ-
men bizimle
saldırılar başla-
dığından bu
yana hem polis-
le hem de Kürt
milliyetçileriyle
çatıştılar. Der-
neğimizin çev-
resinde etten du-
var ördüler.  

Esra Özdemir

Sarıgazi
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Çayan Mahallesi’nin kuruluşunu
anlatan aşağıdaki yazı, 2013 yılında,
devrimci tutsak Ali Osman KÖ-
SE’nin, Boran Yayınları’ndan çıkan
“Bütün Yoksul Mahalleler Bizim
Olacak” kitap dizisinin 2. olan Çayan
Nurtepe kitabından özetlenmiştir. 

“ (…) Bu kitapta, belli yanlarıyla
hem Umut’un tarihine, hem de bu
tarih içinde önemli bir yer tutan Ça-
yan Mahallesi halkının devrimci bir
önderlik altında verdiği geleceğini
kazanma, var olma mücadelesine ta-
nık olacaksınız…” diyor Boran Ya-
yınevi.

“Mahir Çayan ismi, devrimle;
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmle
özdeştir. Ve onun çizdiği  bu  yolda
kararlılıkla yürüyerek onun örgütünü
yeniden ete kemiğe büründüren Da-
yılar, halkın umudu olmuşlardır. Hal-
kın içinde, halkla birlikte, halk için
mücadele başlatan Dayılar, Mahir
Çayan’ın mirasını büyüterek müca-
deleyi sürdürmüşlerdir. Güçlerini
halktan almış ve halka güç vermiş-
lerdir. İşte bu pratiğin yansıdığı yer-
lerden birisi de Nurtepe-Çayan Ma-
hallesi’dir. Resmi adıyla Eyüp Bele-
diyesi’ne bağlı, Alibeyköy, Güzeltepe
olarak geçen bu mahalle, kuruluş
pratiğiyle ve kurulduğu 1978’den bu
güne sosyal yaşamıyla, Çayan ismini
hak etmiştir. 

Emperyalizmin eliyle tepeden oluş-
turulduğu için çarpık gelişen kapi-
talizmin yarattığı göçle İstanbul’a
gelen yoksullar, barınma sorunlarını
gecekondulaşmayla çözmüşlerdir. Bir

gecekondu mahallesi olarak oluşan
Çayan Mahallesi ise kuruluş süreciyle
ve örgütlü yaşamıyla diğer mahalle-
lerden ayrılır. Kuruluş tarihi ‘78’dir.
Ancak yerleşimler ve yıkıma karşı
mücadele 1976 yılından itibaren baş-
lar. Dayı’nın önderliğindeki Dev-
Genç’liler, Mahirlerden aldıkları
bayrağı anti-faşist mücadele içinde
onurla taşırken hayatın her alanında
olmaya da çalışıyorlar, halkın eko-
nomik-demokratik mücadelesini de
örgütlüyorlardı. İşte bu mücadele
içinde, İstanbul’a göç etmiş yoksul
ve evsiz halkın barınma sorununa
da sahip çıktılar. Arazilere el koyan
mafyalarla, zabıta ve askerle baş et-
mek zorunda kalan halkı savundular,
onlara yol gösterdiler, onları örgütlü
hareket etmekle, geleceği el ele inşa
etmekle tanıştırdılar. Hem öğrettiler,
hem de onlardan öğrendiler. Halk,
Dayılar’ın önderliğinde, kanalizas-
yonundan suyuna, yolundan, elekti-
riğine, okulundan sağlık ocağına ka-
dar emeğiyle, dişiyle tırnağıyla ken-
dine bir yaşam alanı kurdu. 

Bir mahalle nasıl kurulur, örgütlü
hale nasıl getirilir sorularına cevaptır
Çayan. 

O günden bu güne mücadele ve
örgütlü yaşamla iç içe geçen Çayan
Mahallesi’nde, devrim mücadelesinde
köşe taşı olan ne varsa yansımasını
buldu. Çayan, devrimcilere kucak
açtı, devrimci mücadeleye yiğitler
yetiştirdi, şehitler verdi. Bu nedenle
Çayan Mahallesi’nin tarihi aynı za-
manda umudun da tarihidir.”

Bizim Mahalle
Nurtepe -Çayan

(…) Çayan’ı anlatmaya çalışırken
ülke ve halk gerçeğinden uzak bir
anlatımda bulunmak, akan devrim
ırmağından bağını koparmak düşü-
nülemezdi.  Bu kitap; Çayan’ın tari-
hini anlatırken, aynı zamanda Umu-
dun tarihine de ışık oluyor. Gece-
kondu evlerinden doğan bir mahalleyi
anlatıyor.

Dev-Genç... Mahirler…
(…) 60’lı yılların ortasından iti-

baren … nerede halkın haklı bir
talebi varsa, Dev-Genç’liler oradadır.
Gün olur yapılan bir gecekondunun
emektarı, gün olur yıkıma gelenlerin
karşısında barikat olur. Ki bu yıllar,
devrimci mücadelenin geliştiği, ba-
ğımsızlık söylemlerinin ete kemiğe
büründüğü yıllardır. Gelişim ve söy-
lenenlerin elbet pratik bir karşılığı
olmalıydı. Dev-Genç’liler, hayatın
her alanında var olarak, ülke ve dün-
yada gelişen her türlü olaya anında
tepki göstererek, halkın çıkarına olan
politikaların öncüsü, örgütleyicisi
olarak misyonunu yerine getiriyordu. 

Üniversitelerde, sendika ve par-
tilerde, kırda ve köyde nasıl bulunu-
yorlar ise, gecekondu mücadelesi
içinde de böyle yer alıyorlardı.  Halkın
haklı taleplerine sahip çıkarken, aynı
zamanda onların bilinçlenmesini sağ-
lıyor, onlardan öğrenmesini biliyor-
lardı. Gecekondular, bu yanıyla düzen
ile yoksul halk arasındaki savaşın
mevzileri haline geliyordu. Her ne
kadar “yasal” statü sağlanmış, ka-
nunlar çıkarılmış olsa da yeni yapılan
evler yıkılmaya, örgütlenmelerin sağ-
landığı mahallelere yönelik yeni po-
litikalar geliştirilmeye devam edi-
yordu. 

Nurtepe Mahallesi…
(…) Çayan Mahallesi’nin oluş-

turulma süreci, aynı zamanda Nur-
tepe’deki mücadelenin gelişme süreci
olarak değerlendirilebilir.  

(…) Bilen bilmeyenin adını duy-
duğunda, telaffuz etmekte zorlan-
madığı Çayan Mahallesi, adını Mahir
ÇAYAN’dan alıyordu. 

(…) Çayan Mahallesi’nin kuruluş
tarihi ‘78’dir. Ancak yerleşimler ve
yıkıma karşı mücadele 1976 yılından
itibaren başlar. Gecekondular yapılır,
yıkıma uğrar. Kimi yerde sonuç alınır.
Zabıtalar, askerler, arsalara sahip
çıkan kabadayılar yer yer müdahalede

BÜTÜN YOKSUL MAHALLELER BİZİM OLACAK

Çayan, Umudun Tarihidir...
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bulunur. Devrimcilerin iradi
müdahalesiyle daha kıyı kö-
şelerde, geçici gecekondu ev-
leri yapılır ve öylece kalır. Ki
bu yıllar, aynı zamanda anti-
faşist mücadelenin büyüdüğü,
üniversite ve meydanlarda ça-
tışmaların yoğunlaştığı, iş yer-
lerinde grev ve işgallerin ha-
yata geçirildiği yıllardır.

Dayı’nın önderliğindeki
Dev-Genç’liler, Mahirler’den
aldıkları bayrağı onurla dalgalandı-
rırken, hayatın her alanında olmanın
savaşını da veriyorlardı. Bu savaşın
en büyüklerinden birisi de, yoksul
halkın barınma sorununu çözmek,
yeni bir mahalle yaratarak, özlemi
duyulan geleceğe dair yaşamın izlerini
pratik yönüyle gösterebilmekti.  Topu
topu 23 evin bulunduğu, ancak dev-
rimcilerin kararlı duruşu ve çatış-
maları sonucu ortaya çıkarılan yeni
gecekondularla, daha iradi daha prog-
ramlı ve daha örgütlü bir yapılaşmanın
adımları da atılmaya başlanıyordu. 

Örgütlü hareket etmenin anlamını
bilmeyenler bunu öğreniyor, kaza-
nımlar sonucu elde edilen topraklara
gelişi güzel yerleşenler bunun an-
lamsızlığını kavrıyor. Hep birlikte
hareket edilip ortak bir iradenin gü-
cüyle yol alındığında nelerin başarı-
labileceği de hissediliyordu. O irade,
Dayı’nın önderliğindeki Dev-Genç’li-
ler’den oluşuyordu. Hepsi üniversite
öğrencisiydi. Gecekondu yapımında
pratiği bulunanlar da oluyordu, ilk
kez deneyim kazanacaklar da. Dire-
nişler içinde çelikleşenler de bulu-
nuyordu, çeliğe ilk kez su verilecekler
de. Gecekondu evleri yapmak görü-
nürde zor değildi, ancak daha sağlam
yapılar inşa etmek, yeni bir mahalle
kurmak, o mahallenin her köşesini
planlamak öyle kolay bir şey değildi.
Devrimcinin görevi de kolay değil,
zor olanı alt edip istenilene ulaşma
azmi ve kararlılığına sahip olmaktı. 

Önce bir araya geldiler. Düşün-
celerini tek tek ortaya koydular. Geç-
miş deneyimlerin, bilimsel dayanak-
ların ve somut gerçekliklerin ışığında
ortaya bir şeyler çıkardılar. Bilginin
üzerine yeni fikirler eklediler. Yeni

fikirlerden yola çıkıp yeni düşüncelere
ulaştılar. Bu onlar için pek de zor
değildi. Üretmenin, düşünmenin, yo-
ğunlaşmanın, araştırmanın ve bilginin
gücüyle en ulaşılmaz görülen ama
hayata geçirilmesinde kuşku duyul-
mayacak sonuçları böyle elde edi-
yorlardı. 

Çünkü onlar Marksist-Leninist
devrimcilerdi. Marksist-Leninist dü-
şünceye sahip olmanın gücüyle, olay-
ları diyalektik şekilde inceliyor, an-
lamaya çalışıyor, iç çelişki ve deği-
şimlerini ortaya çıkarıyor, materyalist
şekilde onları yorumluyor, değerlen-
diriyor, plan program oluşturuyor,
Leninist iradenin gücüyle teoriyi pra-
tiğe çevirmenin coşkunluğunu yaşı-
yorlardı. Onlar için soyut hiçbir şey
yoktu. Her şey somut bilgi ve analizler
üzerinden şekilleniyordu. Sadece o
anı değil, sonraki aşamalarını da
hesap ediyor, ortaya çıkacak sorunları
da öngörerek çözümler üretmeye ça-
lışıyorlardı. 

Yeni bir mahalle bu düşüncelerin
ışığında yaratılıyordu. Bir anlamda
ortakça yaşamın, sosyalist düzenin
küçük ama mütevazı bir adımı atılı-
yordu. Elde edilecek sonucun yara-
tacağı etkiler düşünüldüğünde her
işe daha bir güçle sarılıyorlardı. Eline
hiç kazma kürek almamış olanlar,
evlerin nasıl yapıldığını bilmeyenler,
gerçeğe çevirebilecekleri düşün he-
yecanıyla atılıyorlardı öne. 

Mühendis, makinist, teknisyen,
öğretmen, mimar olarak değil; bilgi
birikime sahip olmanın farkıyla da
değil; halk ile birlikte, deneyim sahibi
olanlardan öğrenmenin gücüyle bun-
ların üstesinden gelineceğini biliyor-
lardı. Bunun için kolektif bir çalış-

manın esas alınacağı, elde
edilen bilgiler sonucunda halk
ile birlikte son halinin veri-
leceği bir plan oluşturulacağı
karara bağlanıyordu. 

Plan program olmadan ve
bu planı programı hayata ge-
çirecek bir mekanizma bu-
lunmadan ne örgütlü hareket
edilebilirdi ne de istenen so-
nuç elde edilebilirdi. Çünkü
hayatta belirsizliğe, boşluğa

yer yoktu.

Komite ve Planlama…
Komite tarzı çalışma, bir işi iste-

nen tarzda sonuçlandırmanın, kolek-
tivizmi hayata geçirmenin olmazsa
olmazıydı. Kimin ne yapacağını,
kimlerin hangi görevleri üstleneceğini,
iş bölümünü, ihtiyaç vb. akla gele-
bilecek her şeyi bu komite üstlene-
cekti. 

Halkın içinde yer aldığı bu ko-
miteler, geniş ve dar toplantılar
sonucunda oluşturulur. Halkın kendi
kendini yönetmesinin, düşünce ve
pratiğinin somut karşılığının bulun-
duğu bu komiteler sonucu hızla iş
bölümü yapılır. El yordamı, göz
kararı yapılan gecekondu evleri ye-
rine, daha sağlam evlerin planları
çıkarılır. Asgari üç çocuklu bir ai-
lenin yaşayabileceği, 120 metrekare
hesaplı evlerde karar kılınır. Evler
tek katlı, bahçesi bulunan, yangın,
güvenlik, çatışma vb. olasılıkları
da düşünülerek aralarının boş bı-
rakılması hesaplanır. Bunlara pa-
ralel yollar, sokaklar, yeşil alanlar,
çocuk parkı ve oyun alanlarının
da planları oluşturulur. Hemen
her şey, halkın geniş katılımıyla
sağlanır. 

Komitelerin diğer bir işlevi de,
halkın gerçekleri daha yalın görmesi,
yönetilme dışında yönetmeyi öğ-
renmesi, barınma sorununu çözmeye
çalışırken hakların ve özgürlüklerin
neden ve nasıl elde edileceğinin
bilince varmasını sağlamaktı…El-
bette tüm bunlar planlanırken ortalık
güllük gülistanlık değildir. Diğer
yandan yıkım girişimleri, baskınlar,
sivil faşist saldırılar sürmektedir. 
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Dev-Genç’liler kâh üniversitelerde
faşist saldırılara direniyor, ülke ve
dünya sorunlarına karşı mücadele
yürütüyor; kâh işçi grevlerine destek
amaçlı çevre güvenliğini sağlıyor,
nöbetler tutuyor, kâh gecekondu ma-
hallelerinde örgütlenme faaliyetleri
yürütüyor, halkın canını ve malını
koruyup kollamanın kavgasını veri-
yordu. Bitmek tükenmek bilmeyen
enerjileriyle, uykusuz ve yorgun
geçen günlere rağmen üstlendikleri
görevleri yerine getirmekten geri
durmuyorlardı. Onları öyle gören
halk, daha bir sevgi ve saygıyla yak-
laşıyor, gerektiğinde onlarla birlikte
öne atılmanın, devrim mücadelesinin
bir neferi olmanın coşkunluğunu ya-
şıyorlardı.  

Arsaların Dağıtılması…
Kars’tan, Erzurum’dan, Der-

sim’den, Erzincan’dan, Sivas’tan...
Göç eden halka, ilk arsalar Dev-
Genç’liler tarafından ‘78 yılında da-
ğıtılır. Dev-Genç’liler’in adalet an-
layışını bilen halk, bu dağıtımlara
dair en ufak bir kuşku duymuyordu.
Çünkü o adalet anlayışında torpil
yoktu, karaborsa yoktu, birilerini ka-

yırma, kollama yoktu. Sadece ve sa-
dece ihtiyacı olanı gözetme, ihtiyaç
olana arsa, ev sağlama düşüncesi
vardı. 

Dağıtılan arsa ve yapılacak evler
için tek temel ilke, evlerin kiraya
verilemeyeceği, satılıp kar elde edi-
lemeyeceği esasına dayanıyordu. Be-
lirlenen arsalar, herkesin mutabaka-
tıyla, kimsenin kimseye hakkının
geçmemesi düşüncesiyle, kura çe-
kimine bağlanıyordu. Kimin hangi
arsaya yerleşeceğini çekilen kuralar
belirliyordu. Elbette buradan hareketle
hiçbir şey mekanik ve mutlak olarak
ele alınmıyor, aile durumuna, ya-
kınlık derecesine ve gönüllülük te-
meline göre kimsenin itiraz etme-
yeceği karşılıklı değişimler de ya-
pılabiliyordu. 

Arsaların dağıtımından sonra yeni
göçlerin yaşanmasıyla birlikte hızlı
şekilde evlerin yapımına başlandı.
Genç-yaşlı, kadın-erkek hiçbir ayrım
gözetmeksizin büyük bir dayanışma
içerisinde evlerin yapımı sürdürüldü.
Ortaya çıkan evler, öncesinde yapılan
derme çatma gecekondu evlerin ak-
sine mühendislik harikası gibidir.
Yapılan her ev ayrı bir gurur kaynağı

oluyor, yeni bir mahalle yaratmanın
coşkunluğuyla yüzler gülüyor,  bir-
likte başarmanın güzelliği herkesi
sarıp sarmalıyordu. 

Ancak bu tablonun aksini yaşayan
ve memnuniyetsizlik gösterenler de
bulunuyordu. Ve onlar bir kez daha
mahalleyi kuşatmaya çalışıyordu.
Askeri, polisi, zabıtası ve yıkım mal-
zemeleriyle saldırıya geçiyor, direniş
karşısında yıkabileceği evlere zarar
veriyor, sonra kaçıp gidiyordu. Evleri
yaparken gülen yüzlerden geriye, di-
renişe rağmen yıkıma engel olama-
manın getirdiği büyük bir öfke kalı-
yordu. 

Karamsarlığa, umutsuzluğa yer
yok diyenlerin başında elbette Dayı
bulunuyordu. Kazanımlar ancak sa-
vaşılarak elde edilir bilinci ve karar-
lılığıyla yol gösteriyordu. Yıkılan
evler yeniden yapılıyor, yıkımlara
karşı daha uyanık ve kararlı duruluyor,
sokak ve caddelerde gece-gündüz
nöbetler tutuluyor, evlerin yıktırıl-
mayacağı inancı ve kararlılığı herkese
gösteriliyordu.

Sürecek

HDP’nin 29 Temmuz’da Çayan Mahallesi'nde Halk
Cepheliler'e ve halka karşı başlayan saldırıları Sarıgazi,
Okmeydanı ve Gazi’de sürmüştü. 7 Ağustos günü de
HDP, yeni provokasyonlar peşindeydi. Kendilerine ait
köfte arabasını üç defa Çayan Mahallesi’ne koymak
isteyen Kürt milliyetçileri, halkın engeliyle karşılaştı.
Her seferinde arabayı koyamadan geri döndüler.  

Mahallemizi Şehitler Vererek Kurduk
Bedel Ödeyerek Savunmaya
Devam Ediyoruz!

Çayan Mahallesi’nde 9 Ağustos'ta kimliği belirsiz
kişiler, derneğin 50 metre altında silahla havaya ateş aç-
mışlar, ancak Cephelilerin gelmesiyle saldırganlar kaç-
mıştır. Saldırganlar yeni bir provokasyon peşindedir.
Cepheliler: "Bizler Cepheliyiz, şehitler vererek kurdu-
ğumuz mahallemizi, bedeller ödeyerek savunmaya devam
ediyoruz. Burası Çayan, bizler Mahir’in, Dayı’nın yol-
daşlarıyız, bizleri silahlarla sindiremezsiniz. Mahallemizi
ve derneklerimizi savunmaya devam edeceğiz" diyerek

provokasyona gelmeyeceklerini ve saldırılara asla izin
vermeyeceklerini ifade ettiler. 

Sol İçi Şiddet Değil Çetelerin
Devrimcilere Saldırısı Var

Çayan'da başlayan ve diğer mahallelere yayılan sal-
dırılarla ilgili 7 Ağustos’ta “Sol İçi Çatışma Değil, Dev-
rimcilere Çetelerin Saldırısı Var!  ABD’ye ve AKP’ye
Tek Bir Taş Atmayanlar Devrimcilere Kurşun Yağdırıyorlar
- Bağcılar Halk Cephesi" yazılı pankart asıldı.

HDP Provokasyon Yaratmaya Çalışıyor
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Komiteler ve meclisler halkı ör-
gütlülüğe katmanın, politikleştirme-
nin en önemli araçlarıdır. Meclis ve
komitelerin kurulmasındaki amaç
halkı birleştirmek, kendi gücünü gös-
terip, iktidar perspektifiyle müca-
deleye katmaktır.

Meclis ve komitelerin amaçları ay-
nıdır. Fakat kuruluş, işleyiş vb. açı-
sından farklılıklar da taşırlar. Esas
olarak meclis denilmesinin nedeni,
meclis içinde yeralan herkesin doğ-
rudan söz ve karar hakkına sahip ol-
masındandır. Meclisler, halkın irade-
sini açığa çıkaran, halkın sorunlarını bir
araya gelip tartıştığı, çözümler buldu-
ğu kararlar alıp uyguladığı örgütlen-
melerdir.

Ülkemiz koşullarında, hallk em-
peryalizm ve işbirlikçisi oligarşi ta-
rafından yoğun bir  sömürü, zulüm ve
baskıya maruz kalmaktadır. Bu ko-
şullar düşünüldüğünde herhangi bir
yerde zulme, sömürüye karşı tek ba-
şımıza direnmemiz ve sonuç almamız
zordur. Örneğin bir işçi çalıştığı iş-
yerinde direnebilir ama koşulları de-
ğiştiremez. Ya da yoksul bir gece-
kondu mahallesinde var olan bir elek-
trik sorununu bir kişi çözemez. Dev-
let kurumları açısından mahalle hal-
kının örgütlenerek topluca gidip bu
sorunu çözmek istemeleri daha cay-
dırıcıdır. Kurumlar örgütlü gelen kit-
leyi dikkate alıp mahalledeki sorunu
çözmek zorunda kalacaklardır.

Komite Nedir? 
Komite, herhangi bir alanda, böl-

gedeki örgütlenme ve faaliyetleri ira-
di hale getirmek için oluşturulan, o alan-
da politika üretmek, yapılacak faali-
yetleri planlamak, programlamak ve
belli bir disiplin içinde bunların haya-
ta geçirilmesini sağlamak üzere oluş-
turulmuş olan yapılardır... Bir anlam-

da o alanın, bölge-
nin yönetim meka-
nizmasıdır.

Komiteler
Kolektif
Yapılardır

Komiteler ko-
lektif yönetim me-

kanizmaları sayesinde hem örgütlü-
lüğün daha üretken, yaratıcı ve verimli
çalışması sağlanır ve hem de saldırı-
lar karşısında örgütlenmenin sürek-
liliği sağlanmış olur...

Her Komite 
Bir Örgüttür

Komiteler; esas olarak halkın so-
runlarını kendi özgücüyle çözme te-
melinde şekillenen örgütlenmelerdir.
Herhangi bir yerde sorunları çözmek
için bir araya gelerek güç olmak ge-
rekir. Komiteler her şeyden önce hal-
kın bir araya gelmesini sağlar. Halkın
her kesimini mücadeleye katar.

Komiteler Kitlelere
Ulaşmanın Aracıdır!

Bugün hem alan ve bölgelerdeki
yönetimin kalıcılığı ve hem de kitle-
lerle ilişkilerimizin güçlenmesi için
komiteler kurulmasına ihtiyacımız
vardır... Kitlelerle ilişkiler için kuru-
lacak komiteler halk komiteleri ola-
rak da adlandırabileceğimiz komite-
lerdir... Halk komiteleri sayesinde
geniş halk kitlelerine ulaşmak, onla-
rı örgütlemek ve devrimin kitle ta-
banını oluşturmak mümkündür...

Düzen halka  hiçbir konuda söz
hakkı tanımaz, burjuvaziye göre halk
politikadan anlamaz, kendini yöne-
temez hatta politikayla uğraşması
yanlış ve gereksizdir. Bu çarpık dü-
şünceye göre halkın kendi temel so-
runları için mücadele etmesi de ge-

reksizdir. Bu kitlelerin kendi sorun-
larına kafa yormasının, düşünmesinin,
politika  yapmasının önüne geçer. Bu,
örgütlenmenin önündeki en büyük en-
gellerden biridir.

Bu sorunun çözümü komitelerdir.
Halk, komitelerle bir araya gelecek, dü-
zenin yarattığı yabancılaşmayı, apoli-
tikleşmeyi kıracaktır. Halk komiteler
aracılığıyla politikleşecek, kendi so-
runlarını çözmek için politikalar üre-
tecektir. Komiteler halkın doğrudan söz
ve karar  hakkını kullanabildikleri ör-
gütlenmelerdir. Kendi sorunlarını çö-
zerken halk söz, karar ve inisiyatif sa-

hibi olurlar.
Halk sorunlar karşısında dü-

şünecek kendi çözüm yollarını
önerecek ve tartışacaktır.

Komitelerde  halkın iradesi
belirleyici olacaktır. Söz ve karar
hakkıyla halk kendisine güve-
necek ve gücünün farkına vara-
caktır. Komiteler halkı mücade-

le içinde eğitecektir. Halk düzende var
olan durumun aksine kendi kendini
yönetecek hale gelecektir. Yalnızca ör-
gütlenen değil, örgütleyen olmaya
başlayacaktır.

Halk komiteleriyle paylaşma, da-
yanışma en üst seviyededir. Halk so-
runlarını, üzüntü ve sevinçlerini, kay-
gılarını, düşüncelerini, önerilerini pay-
laşır ve böylelikle kitleler arasında da-
yanışmanın en güzel örnekleri yaşanır.

Halk verilen bu hak alma müca-
delesiyle pratik içinde sorunların asıl
kaynağını görecektir.

Verilen bu mücadele de saldırıya
uğrayacak, bedel ödeyecektir. Bu da
devletin gerçek yüzünü görmesini
sağlayacaktır. Halk sadece kendileri
için değil herkesi ilgilendiren sorun-
lar için mücadele edecek sahiplen-
meyi öğrenecektir.

Halk komiteleri halkın  bilinçlen-
mesini, siyasallaşmasını sağlayacak-
tır. Halk, komitelerle yalnızca eko-
nomik, demokratik vb. sorunları çöz-
mekle kalmayacak, sistemi tanıyarak
iktidar hedefiyle mücadele edecektir.
Halk komiteleri bu anlamıyla düzenin
ideolojik saldırısının boşa çıkarıl-
masında ve halkın iktidar bilinci ka-
zanmasında önemli rol oynar.

Halk komiteleri üreticiliği, yara-

Komiteler ve
Halk Meclisler

Ders: Meclisler
Komiteler
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tıcılığı arttıracaktır. Kitleler
kendi sorunlarını bu sayede
çözebileceklerini görecek-
lerdir.

Halk Meclisleri
Açık Meşru
Kurumlardır

Halk meclisleri halkın
meşru, demokratik örgüt-
lenmeleridir. Halk meclis-
lerinin yasal faaliyetleri ola-
cağı gibi, kendini yasalarla
sınırlamayan faaliyetleri de
olacaktır. Ama tüm bu faa-
liyetler kitlelerin gözleri
önünde olanların katkıları,
karar ve iradeleriyle ger-
çekleşecektir. Ülkemizde
demokratik mücadelenin
sürdürülüş biçimi budur. Bi-
zim gibi ülkelerde Halk
meclislerinin veya farklı örgütlen-
melerin kendilerini yasalarla sınırla-
yarak, sorunları çözebilmeleri, hak-
larını kazanmaları mümkün değildir.
Çünkü yasalar halka hiçbir hareket
alanı bırakmamaktadırlar.

Meclisler ve Siyasi
Örgütler Amaç ve Biçim
İtibariyle Farklıdırlar

Meclisler ideolojik birliği esas
alan devrimci siyasal örgütlerden
farklı olarak siyasi düşünceleri fark-
lı olsa da meclislerin amaçları çerçe-
vesinde bir araya gelen insanların
oluşturduğu örgütlenmelerdir. Yani si-
yasi düşünceleri farklı olan insanlar-
da sorun ve çıkarları doğrultusunda
aynı mecliste yer alabilirler.

Meclisleri Sadece
Ekonomik ya da Siyasal
Sorunlarla mı İlgilenir?

Yaşamda karşılaşılan ekonomik,
siyasal, sosyal, kültürel, ahlaki, her
türlü sorun halk meclisinin ilgi alanı
içindedir. Halkla ilgili her şey meclisi
ilgilendirir. Örneğin mahallenin yol,
su, elektrik, kanalizasyon problemleri;
uyuşturucu, kumar, fuhuş, yozlaşma
sorunları; kültürel faaliyet alanları
oluşturmak, sağlık sorunları, eğitim

sorunları ve daha bir çok sorun halk
meclislerinin ilgi alanlarındadır.

Meclisler
Nasıl Kurulacak?

Öncelikle meclis kuracağımız alan-
da; halk meclisi, öğrenci meclisi, işçi
meclisi vb. belirleyici olan kitlelere git-
mek, ısrarcı olmak ve emek harca-
maktır...

Meclislerin zorunluluğunu, öne-
mini kavramalıyız. Kitlelere güven-
meli ve başaracağımıza inanmalıyız.
İlk etapta kitlelerin kendi temel so-
runları üzerinde yoğunlaşmalı ve bi-
rebir ilişki kurmalıyız.

Bugünün ihtiyaçlarını ve ne ya-
pılması gerektiğini kavradıysak, bun-
ları başkalarına kavratabileceğimize
inanmalı,  insanları ikna etmek için
emek  harcamalıyız. Güven temelin-
de günlük olumsuzluklarda karşımı-
za çıkabilecek bireyci, hesapçı yak-
laşımlardan yorulmadan, sabırlı ve so-
nuç almayı hedefleyen bir kitle ça-
lışması yapmalıyız.
İnsanlar yalnızca desteklemekle

kalmamalı, aktif katılım sağlamalı-
dırlar. Ulaştığımız her insan, kendini
meclisleri kurup kitleselleştirmek
için sorumluluk ve inisiyatif sahibi
hissetmelidir.

Meclisler Nasıl
Karar Alır?

Kararlar tüm meclis üye-
lerinin katıldığı toplantılarda
alınır. Meclis toplantısında
tüm üyelerin katkısıyla gün-
dem belirlenir. Gündeme alı-
nan konu, sorun ya da öneri-
ler yine tüm üyelerin düşün-
celeri alınarak ayrıntılı olarak
tartışılır ve konu üyelerin
oylarına sunulur. Kararlar
üyelerin yarısından çoğunun
onay vermesiyle alınır.
İkinci olarak kararlar

tüm üyeler katılmadan de-
legelerin katılmasıyla da
alanıbilir. Ancak toplantı
öncesi delegeler delegesi
oldukları tüm üyelerin dü-
şüncelerini, kararlarını almış
ev ev dolaşarak onlarla ko-

nuyu yeterince tartışmış, ikna sürecini
işletmiş olmalıdır.

Mecliste alınan kararlara uymak
zorunludur, meclis üyeleri tartışma-
değerlendirme sonucunda alınan ka-
rarlara kendi getirdikleri öneri değil-
se bile karara uymak zorundadır. Ka-
rarlar çoğunluğun oylamasıyla kabul
edilen ve geniş bir demokrasinin iş-
letilerek alındığı kararlardır. Mec-
listen çıkan kararlara uyulmaması
meclisin iradesinin kırılmasına ve
işlevini yitirmesine neden olur. Bu ne-
denle kararlara uyulmalıdır.

- Komiteler, meclisler acil bir so-
rundur. Hiç vakit kaybedilmeden bu-
lunduğumuz bölgelerde, alanlarda
komite ve meclis çalışmalarını baş-
latmalıyız. Tarihimizde meclis ve
komitelerin bir çok örneği vardır.

Örneğin; 1996 yılında Gazi ve
Zübeyde Hanım mahallelerinde 3 ay-
lık bir çalışma sonrası halk meclisi ku-
rulmuştur. Bu halk meclisi mahalle-
nin tüm sorunlarıyla ilgilenmiştir.
Binlerce kişinin katıldığı toplantılar
yapılmıştır. Halk kendi gücünü somut
olarak görmüştür.

Yine aynı yıllarda Okmeydanı'nda
Halk Meclisi girişimi olarak çalışma
sürdürüldü. İlk örgütlü çalışmaları sa-
yıları fazlalaşan barlara, pavyonlara
ve birahanelere karşı mücadele etmek

HALK KOMİTELERİ  ve KOMİTELERDE
YAŞANABİLECEK SORUNLAR?

1- Komitelerin halkın iradesini tem-
sil etmememesi,

2- Komitelerin halkın sorunlarını
kapsayıcı olmaması,

3- Komitelerin çözüm üretememesi,
4- Komitelerin karar alma sürecine

halkı katmaması,
5- Komitelerin sürekliliğini sağlaya-

maması,
6- Komitelerin kolektif işleyişi otur-

tamaması,
7- Halkın ihtiyaçlarına göre alt ko-

miteler oluşturulamaması...
8- Dayanışmayı örgütleyememesi.... 
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olmuştur. Okmeydanı'nda mec-
lis kararlı bir mücadele yürü-
terek pislik yuvaları kapattırıl-
dı. Yine Sarıgazi Halk Meclisi,
Nurtepe-Güzeltepe, Alibeyköy,
Armutlu, Gülsuyu, Çağlayan
Halk Meclisleri girişimleri de
oluşturuldu.

Örneğin, Susurluk kazasın-
dan sonra 1 Şubat 1997'de baş-
latılan "Sürekli Aydınlık İçin
1 Dakika Karanlık" eylemi
halk meclisleri tarafından yok-
sul mahallelerde bir hesap sor-
ma ve adalet isteme eylemine
dönüştürülmüştür.

Faşizmin
Yok Edemediği
Örgütlenmelerimizi
Çoğaltarak
Halk İktidarına
Yürüyelim

Halk komiteleri ve meclisler dev-
rime yönelmelidir. Böylelikle işlev
kazanmış olurlar. Bu kısa süreli bir he-
def değildir. Meclis ve komitelerin ku-
rulma aşamalarını düşünürsek bu he-
def kendiliğinden oluşmaz. Komiteler,
meclisler iktidar alternatifini taşıyacak
türde örgütlenmeler değildir. Bu bilinci
verecek olan önderliktir. Tabi müca-
delenin seyri, süreç, koşullarda bunu
etkiler. Bu tarz örgütlenmeler iktidar
perspektifini kaybederlerse hızla dü-
zeniçileşir ve devrimden uzaklaşırlar.
Komite ve meclisler de aynı ölçüde iş-
levlerini kaybeder.

Dünyada bunun olumlu ve olum-
suz pek çok örneği vardır. Örneğin Ni-
karagua'da "Sandinist Savunma
Komiteleri" (CDS) çok yaygın halk
örgütlenmeleridir. Halkın devrime
katılmasını CDS'ler sağlar. Halk ken-
dini yönetmeyi CDS'ler de öğrenir.
Nitekim devrimden sonra da COS'ler
ülke yönetimine doğrudan katılırlar.
Ne zaman ki önderlik yani FSLN
(Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi)
gerilemeye başlar, burjuvaziyle seçim
yarışına girer, o zaman CDS'lerin de
yönetimdeki etkisi azalır.

Nepal'de, Nepal Komünist Parti-
si 1996 yılında iktidarı almak için si-

lahlı mücadeleyi başlatır. Bir çok
kurtarılmış bölgeler yaratır. Bu böl-
gelerde pek çok halk komitesi kuru-
larak halk iktidarı deneyimi hayata ge-
çirilir. Örneğin, kadınların sömürül-
mesi, baskı altında tutulmasına kar-
şı 500 yerel komite kurulmuştur.

Bunların dışında Guetemala, Çin,
Gine Bissau, Nepal ve daha bir çok ül-
kede halk komiteler, meclisler kurarak
iktidar hedefini büyütmüş ve başarıya
ulaşmıştır. Ülkemizde de komiteler ve
meclisler esas olarak iktidarı hedefle-
melidir. Aksi taktirde hem komiteler iş-
levlerini yitirir ve sürekliliğini kay-
beder, hem de devrimci hareket kitle-
lerden kopuk dar bir örgütlenme hali-
ni alır. Kurduğumuz komiteler, mec-
lisler devrime yönelmelidir. Kitlelere
bu bilinci taşımalıyız. İktidar pers-
pektifiyle halkın kendi iradesini kul-
landığı, kendi gücünü gördüğü komi-
teler, meclisler kurmalıyız. Bu kitle-
lerdeki umut, güven ve devrim inan-
cını arttırır. Halkı devrime yakınlaştı-
rır. Örgütlenmelerimizi çoğaltarak
halkla birlikte devrime yürüyelim.

Komite Türleri
1-) Bir örgütün en üstten en alta

kadar tüm çalışma alanlarında, bi-
rimlerinde yönetim organı olarak var
olan komitelerdir. Bu komiteler ör-
gütün değişmez parçasıdır, sürekli ve
kalıcı bir işleve sahiptirler.
İşçi, memur, köylü, gençlik,  ma-

halle gibi belli başlı alanların komi-
tesi olur. Örneğin gençlik alanında her
üniversitenin ayrı bir komitesi olabi-
lir. Bunlar örgütlenmenin düzeyine,

örgütsel ihtiyaçlara göre daha
farklı şekiller alabilir.

2-) Taban örgütlenmesi ola-
rak kurulan, kurulması hedef-
lenen halk komiteleridir. Halk
komiteleri, halk meclisleri dev-
rim için, iktidarı hedefleyen
bir örgütlenme için vazgeçil-
mezdir.

3-) Geçici, dönemsel, belli
bir alana veya konuya yönelik
oluşturulan komitelerdir.

Örneğin 1 Mayıs komitele-
ri, hırsızlıkla mücadele komi-
teleri, Bağımsız Türkiye Kon-
seri için kurulan komiteler mü-

cadele tarihimiz bu anlamıyla çok
zengindir.

Komite
Kendiliğindenciliğe Karşı
İradiliktir

Komiteler bireyci düşünce ve yö-
netim tarzına karşılık kolektif yöne-
tim tarzıdır.

Komiteler sorumluluk duygusunu
arttırır, kolektivizmin gücünü ortaya
koyar. Komiteler tam da sürecin ihti-
yacı doğrultusunda taraftarları, sem-
patizanları bizzat örgütleyen, yöneten
kitle çalışması yapan insanlar haline
getirir. Ayrıca kişilere bağlı örgütlen-
melerin önüne geçer, denetimi arttırır,
hata ve eksiklerin en aza inmesini sağ-
lar. Komiteleşmenin olmadığı yerde
harcanan emeğin, zamanın, enerjinin
tamamından sonuç alınamaz. Komi-
telerle genç ve deneyimsiz insanlar bir-
birlerinin eksiklerini, yanlışlarını gö-
rerek düzeltir ve birbirlerini gelişti-
rirler. Ayrıca tek başına fazla birşey ya-
pamayacakken, komiteyle bir çok işi
yapar hale gelirler.

Komiteler bir örgütlülüğün, ira-
diliğin ifadesidir. Örgütlü ve iradi ça-
lışmanın en geniş kesimler içinde ya-
yılmasının sağlayacaktır.

Her Meclis
Bir Örgüttür

Meclisler, halkın tüm sorurları-
nın ve çözüm yolllarının tartışıldığı,
tüm katılanların eşit söz hakkına sa-
hip olduğu, ortak karar aldığı ve  ha-

1- Örgütlü halk yenilmez.
2- Halk örgütlenmelerinin esası

Halk Meclisleri ve Halk Komiteleridir.
3- Halk mücadele içinde eğitilir.
4- Halk, meclisler, komiteler ara-

cılığı ile ile hayatın ve mücadelenin
sorunlarını çözerler.

5- Halk, Meclis ve Komitelerde
halkın dayanışması örgütlenir...

6- Meclisler, Komiteler, üretimi ve
yaratıcılğı artırır...
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yata geçirdiği bir halk örgütlenme-
sidir. Meclisler temsil sistemiyle, tü-
züğüyle, kimin neyi nasıl  yapacağının
belli olduğu örgütlenmelerdir. Mec-
lisler halkla bütünleşmiştir, halkın ira-
desi kendini açıkça ortaya koyar.

Halkın dayanışmasını, mücadele-
sinin ve güçlerinin birliğini, en geniş
demokrasinin işletilmesinin somut
kazanımlara ulaşmasını sağlar.

Meclisleri kurarak yaygınlaştırmak
ve ülke düzeyinde merkezileştire-
rek, halkın büyük potansiyelini ör-
gütlü dev bir güce dönüştürebiliriz.

Meclisin
Görev Ve İşlevleri

- Mahallelerde yaşanan sorunların
en azından bir kısmını dayanışma ve
mücadele içinde çözmemizi mümkün
hale getirecektir.

- Tüm ulusal, dinsel, mesleki ay-
rımlarına rağmen, ortak sorunlar, or-

tak çıkarlar temelinde Kürt, Türk ya
da Alevi, Sunni ya da işçi, memur, öğ-
renci, esnaf halkın her kesiminin bir-
liğini sağlayacaktır.

- O meclis bölgesinde sömürüye,
zulme karşı olan tüm örgüt, kurum ve
kuruluşların birliğini mücadele için-
de sağlayacaktır.

- Mahallelerde halka yönelebile-
cek saldırılara karşı halkın direnişini
güçlendirecek; can güvenliğini sağ-
lamaya, devlet terörünün kitleleri
sindirmesinin önüne geçmeye, devlet
terörünün vereceği zararı en aza in-
dirmeye çalışacak bir yapı olacaktır.

- Sorunlarını çözmek, taleplerini
kazanmak için mücadele eden herkes
sorunların asıl kaynağını daha adil,
eşit, özgür bir yaşamı kazanmanın asıl
yolunu gösterecektir.

- Halkın farklı meslek, din, mez-
hep, uluslara ait, farklı ekonomik, kül-
türel koşulları olan çok çeşitli ke-
simleri arasında dayanışmayı sağla-

mak için somut bir zemin olacaktır.
- Halkın yaratıcılığını ve olanak-

larını mücadeleye kazandıracaktır.
- Halkın kendi gücünün farkına

varmasını ve kendine güven kazan-
masını sağlayacaktır.

- Halkın bugününe, yarınına ve ge-
leceğine ilişkin, neyi nasıl yapacağı-
na ilişkin söz ve karar hakkını kul-
lanmasını sağlayacaktır.

- Egemen güçlerin gücü karşısın-
da güçsüz görünen halkı bir araya ge-
tirerek hesaba katılan ciddiye alınan
bir güç ortaya çıkaracak ve giderek
halkın gerçek gücünün görülmesini
sağlayacaktır.

- Halkın tüm bu pratiğin ve iliş-
kilerin içinde kendi kendini yönetmeyi
öğrenmesini sağlayacaktır.

Sevgili yürüyüş okurları, çalış-
mamızı burada bitiriyoruz. Haftaya
yeni bir konuda görüşmek dileğiyle
hoşçakalın.

Van’da 3 yıldır kaldıkları konteynırlarda bir yandan ya-
şam, bir yandan da barınma hakkı mücadelesi veren Van
Anadolu Konteynırkent halkı, 25 Ağustos’ta 1.yılına girecek
olan Barınma Hakkı direnişini, kurdukları halk meclisi ile
devam ettirme kararı aldılar. 6 Ağustos’ta Van Anadolu Kon-
teynırkentte, 36 kişinin katılımıyla yapılan toplantıda
Halk Meclisi ile mücadeleye devam etme kararı alındı. Ya-
pılan toplantı 1 saat sürerken, toplantıda barınma hakkı mü-
cadelesi için öneriler ve Dev-Genç’lilerin konteynırkent için
çalışmasını başlattıkları halk kitaplığı konuşuldu. Barın-
ma sorununun çözülmesi için ilk olarak neler yapılabilir
bunlar somutlandı bir plan çıkarıldı. Halk kitaplığı için yer
belirlendi ve toplantıya katılan herkese kitap toplama çağ-
rısı yapıldı. Çocukların da katıldığı toplantıda, kitaplık öne-
risine çocuklar da sahip çıktı ve kitap toplayacakları sözü
verdiler.

7 Ağustos günü 35 kişinin katılımıyla 2. toplantı ya-
pıldı. İlk olarak haftalık toplantı günü ve saati belirlen-
di. Sonrasında barınma sorununun çözümüne ilişkin
halk meclisi komisyonu yaptığı görüşmeyi anlattı ve be-
lediyenin halk meclisinin vereceği karara destek verece-
ği anlatıldı. Ertesi gün Valilikle yapılacak görüşme için
bir komisyon oluşturuldu ve toplanma saati belirlendi. Ar-
dından Dev-Genç’li öğrenciler, kitaplık kampanyası için
yapacakları çalışmayı ve bir kez daha yozlaştırmayı, yoz-

laşmaya karşı verilen mücadeleyi anlat-
tılar. Kitap okumanın ve okutmanın, ki-
taplığın önemi üzerinde duruldu. Ardın-
dan daha önce de yapıldığı gibi yine nö-
bet tutulması kararı alındı ve saatler,
ekipler belirlendi. Gece ilk nöbet tutuldu.

Son olarak da atılan temsilci Ali Ahi’nin halka ait malla-
ra el koymasıyla ilgili gerekirse zor kullanma kararı alın-
dı. Ve halkın isteği üzerine bu çeteci, provokatörün
2012-2014 yıllarında Van Anadolu Konteynırkent adına
toplanan yardımların kesin sayısına ulaşmak için bir mail
açıldı. Daha önce yardım yapan herkesten, vanhalkmec-
lisi@yandex.com adresine mail atarak ne kadar yardım
gönderdiğini yazması istendi.

Yapılan toplantılarda, her sorunun örgütlülükle adım
adım çözüleceği halka gösterildi.

Kürdistan’da Söz, Karar, 
Yetki Halk Meclislerinindir! 17 Ağustos
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10 Ağustos’ta yapılan Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde Tayyip Er-
doğan oyların yüzde 51.8’ini alarak
ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. 

Tayyip Erdoğan emperyalizmin
yetiştirmesi ile halkımızın başına ge-
len felaketlerden bir tanesidir. Genel
başkanı olduğu AKP'nin son 13 yıllık
faaliyetleri incelendiğinde emperya-
lizmin işbirlikçisi olarak görevini la-
yıkıyla yerine getirdiğini görebilir-
siniz... Ve bunların tarihinde halkı
soğukkanlı, ustaca nasıl soyduğunu,
talan ettiğini ve halka düşmanlığının
ifadesi olan sözleri bulabilirsiniz... 

Türkiye’yi Daha da
Bağımlı Hale Getirmiştir

Başbakan yaptığı konuşmada,
“Burası Türkiye, tam bağımsız bir
ülkedir. Yeni Türkiye'de istikameti
sadece ve sadece millet verir.... Biz
susturulursak kaybeden Türkiye'nin
bağımsızlığı olur. Anneler, insanlık
ve barış için seslenmeye devam ede-
ceğiz” dedi. Kirli tarihlerine geçen
bu sözleri riyakarlığının, işbirlikçi-
liğini gizlemenin, sahtekarlığın, yalanı
gerçekmiş gibi anlatmanın şizofrenik
ruh halidir... Her sözü, yalan, her
sözü riyakarlıktır. Bu ülkenin ba-
ğımsız olmadığını beş yaşındaki ço-
cukta biliyor... Türkiye'de gizli tu-
tulması gerekenler dışında 35 milyon
metre karelik NATO'nun 28 askeri
üssü olması ve bu üslerde ve çevre-
sinde bulunan topraklarda Türkiye
devletinin hiç bir hakkı ya da yaptı-
rımı bulunmaması ülkenin ne kadar
bağımsız olduğu konusunda fikir ve-
recektir. Bir de yasal kılıf altında
emperyalizme devredilen yetkilere,
sunulan imkanlara bakıldığında ba-
ğımsız olunmadığı, iç ve dış politi-
kada izin almadan karar alınmadığı
görülmektedir. 

Ki bunlar dışında AKP her geçen
gün, yeni yasalar, yeni üslerle Ame-
rika ve Avrupa emperyalizmi ile ba-

ğımlılık ilişkileri daha da güçlendi-
rildi.

AKP iktidarı döneminde reform,
uyum yasaları adıyla onlarca yasa
çıkartarak ülkeyi emperyalizme peş-
keş çekildi. Şubat 2002- Nisan 2006
yılları arasında Avrupa Birliği uyum
adı altında 9 yasa paketi hazırlandı.
Bu yasaların tümü demokratikleşme
adı altında, Avrupa emperyalizmin
çıkarlarını korumak için hazırlandı.
Bunlar yetmeyince 2006 sonrasında
torba kanun diyerek yargı paketlerini
çıkarttılar. 

2007 yılına kadar TBMM’de top-
lam 1100 yasa maddesi yasalaşırken,
2007’den 2014’e kadar son 7 yıl
içinde, 5000’e yakın yasa maddesinin
“torba yasa” şeklinde yasallaştı.
AKP çıkarları zedelendiğinde ya da
yandaşlarına kıyak geçmek istedi-
ğinde torba yasalara başvurdu. Ve
girdiği bağımlılık ilişkileri sonucu
son 13 yıl içinde, daha önce hayal
bile edilemeyecek düzeyde dış borç-
lanma, özelleştirmeler, kamu hiz-
metlerinin piyasaya açılması, esnek
ve güvencesiz çalışma yaygınlaştırıldı. 

Tayyip Filistin
Halkının Katilidir

Yine başbakanın konuşmasının
bir yerinde “İsrail'e karşı ses çıka-
rabilen iki ülke vardır. Biri Mısır'dır.
Diğer ülke Türkiye'ydi. Türkiye'nin
omurgalı durması birilerini rahatsız
etti. Bedeli ne olursa Filistin dava-
sının yanında olmaya devam ede-
ceğiz.... Son nefesimize kadar ba-
ğımsız Türkiye, Filistin ve adalet
demeye devam edeceğiz.Biz susarsak,
susturulursak kaybeden sadece Gaz-
ze değil, Türkiye'nin bağımsızlığı
olur.” diyor. 

Fakat içtiği her suda, yediği her
yemekte, Filistin ve Ortadoğu halk-
larının kanı, eti olmadığını kimse
inkar edemez. AKP kamuoyu önünde
İsrail ile en sert tartışmaları yaptığı

d ö n e m d e ,
ekonomik,
askeri, siyasi
ilişkilerini en
çok güçlen-
dirdiği dö-
nem oldu. 

Resmi verilere göre 2014 yılı iti-
bariyle Türkiye, İsrail ile ekonomik
ilişkileri en yüksek olan tek ülke.
2002’den 2014’e ticaret hacmi 4.5
kat arttı. İsrail ile yapılan ticaret,
Mısır'ın gaz ticaretini bir yana ko-
yacak olursak, neredeyse tüm İslam
dünyasının yaptığı ticaret kadar... İs-
rail Merkezi İstatistik Bürosu'nun
verilerine göre Türkiye, İsrail'in en
büyük ithalat yaptığı ilk 10 ülkeden
biri haline geldi. 

Türkiye ile İsrail ticari ilişkileri
son on yılda hacmen genişledi, “One
Minute” denilen yıllarda bile hiç
ama hiç sekteye uğramadı. Kapalı
kapılar ardından para trafiği ve alış-
veriş devam ettirilerek, gizli anlaş-
malardan taviz verilmedi. Tayyip bu
gerçekleri gizleyerek, halkımızın Fi-
listin halkına beslediği yakınlığı bil-
diğinden riyakarlık yapıyor. 

Halk Daha da
Yoksullaştırıldı

Son 13 yıl içinde kamu ihaleleri
ve bütçe kaynaklarının önemli bir
bölümü AKP ile ekonomik ve siyasal
açıdan organik bağları olan şirketlere
aktarılırken, halkın payına yoksulluk,
işsizlik ve sefalet koşullarında yaşa-
mak düştü. 

Resmi verilere göre, Türkiye’de
tüketici kredisi borcu miktarı son
12 yılda 2,3 milyar TL’den 249,5
milyar TL’ye çıkarak tam 108 kat
arttı. Aynı dönemde halkın kredi
kartı borcu ise tam 21 kat artarak
4,1 milyar TL’den 84 milyar TL’ye
çıktı. 2002 yılında halkın tüketici
kredisi ve kredi kartı borcu toplamı
sadece 6,4 milyar TL iken, ekono-

Bir Halk Düşmanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Oldu 
13 Yıllık Başbakanlığı Nasıl Bir

Cumhurbaşkanı Olacağının Göstergesidir
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minin “şaha kalktığı”nın iddia edildiği
son 12 yıl içinde tam 52 kat artarak
334 milyar TL’ye yükseldi. 

Resmi verilere göre toplam hane
halkı borçlanmasının yüzde 40’ı,
aylık geliri 1000 TL’nin altında olan-
lar tarafından yapılmakta, kredi borcu
olanların yüzde 60’a yakınını ise
ücretli çalışanlar oluşturmaktadır. 

Ve dış borçlanma önemli ölçüde
arttı. Hazine müsteşarlığı verilerine
göre AKP döneminde Türkiye’nin
dış borcu üçe katlanmış durumdadır.
2002 sonunda 129,6 milyar dolar
olan toplam dış borç, 377 milyar
dolara dayanmıştır. 

Türkiye İstatistik Enstitüsü veri-
lerine göre 2014 itibariyle Türkiye’de
çalışma yaşındaki nüfusun ancak
yarısı istihdam edilmektedir. Mev-
cut istihdam oranıyla Türkiye, Avrupa
ve OECD ülkeleri arasında sonuncu
sıradadır. 

Ülkemizde 2002 yılında 3 mil-
yona yaklaşan sendikalı işçi sayısı,
yeni kayıtlara göre 2014 Ocak ayı
itibariyle 1.1 milyon dolayına geri-
lemiştir. 2002’de 358 bin olan taşe-
ron işçi sayısı bugün 2 milyon 500
bin rakamına ulaşmıştır. 

Son 12 yılda iş kazalarında ha-
yatını kaybeden işçi sayısı 14 binin
üzerine çıkmıştır. 

2001’de Türkiye’de meydana ge-
len kaza oranı binde 8’ken bu
2011’de yüzde 69 artış ile binde
710’a yükselmişti. 

Kayıp, Katliam,
İnfazlar, İşkence,
Keyfi Yargılamalar,
Gözaltılar, Tutuklamalar,
Soruşturmalar AKP
Döneminde Kat Be Kat
Artmıştır

Adalet Bakanlığı’nın verilerine
göre hapishanelerde bugün 144.212
tutuklu ve hükümlü bulunuyor. AKP
iktidara geldiğinde 59 bin 429 olan
tutuklu ve hükümlü sayısı 11 yıl
içinde, 2013 yılı başında 129.506
ulaşmış, bunu izleyen yedi ay içinde
yaklaşık 12 bin daha artmıştır. Ha-

pishanelerdeki çocuk tutsak sayısı
ise 1878. Yine Adalet Bakanlığı’nın
verilerine göre son 13 yılda 2300
insan hapishanede yaşamını yitir-
miştir. 

Resmi rakamlar, 2002 yılından
bu yana 184 çocuğun polisin pro-
testo eylemlerine saldırması son-
rasında katledilmiştir.

AKP döneminde 29 bin 511'i po-
lis olmak üzere 34 bin 931 kolluk
kuvveti hakkında işkence nedeniyle
şikayette bulunuldu. Savcılar 20 bin
kişi hakkında "takipsizlik" kararı ve-
rirken, sadece 8 bin 415 kişi hakkında
kamu davası açıldı. Mahkemelere
giden işkence davaları da yüzde 90
oranında beraatla sonuçlandı. 

AKP döneminde 67 gazeteci,
41 avukat, binlerce öğrenci, dev-
rimci tutuklandı. 

24.6.2012 verilerine göre AKP
İKTİDARINDA; 

•129 faili meçhul cinayet, 

•428 kişi dur ihtarına uymadı
denilerek katledildi,

•322 kişi gözaltında ve hapis-
hanede işkenceyle katledildi, 

•2007 yılında "Polis Vazife ve
Salahiyetleri Yasası'nda yapılan
değişiklikten sonra 2012 yılına ka-
dar polis tarafından 24'ü karakol-
larda işkenceyle olmak üzere top-
lam 107 kişi öldürüldü, 

•24 kişinin işkenceyle öldürül-
düğü 24 karakolun 24'ünde de
“kameralar bozuk” dendi.

Özelleştirmeler,
Yandaşlara Kıyaklar,
Yargıya Müdahaleler,
Kamu Arazisinin
Talan Edilmesi
AKP İle Katlanmıştır!

AKP hükümetlerinin iş başında
olduğu son 10 yılda 125 büyük özel-
leştirme yapıldı. Kentlerde son 11
yılda başta su, elektrik, doğal gaz ve
ulaşım gibi temel kentsel altyapı hiz-
metleri ile eğitim, kültür, sağlık,
çevre vb. alanlarda sosyal hizmetler
özelleştirildi. Rant için önce İstanbul,

sonra güzel ülkemiz yabancılara ve
yandaşlara peşkeş çekildi. Tarım
alanları, tarihi alanlar, zeytinlik alan-
ları, ormanlar talan edildi. İstanbul
için 3. Köprü, büyük havaalanı gibi
projelerle ormanlar talan edildi. 

Yasaların soyut, genel ve nesnel
olması evrensel ilkesinden vazgeçi-
lerek kişiye özgü yasalar çıkarıldı.
AKP yandaşlarının suçlarının affı
için birden fazla af yasası çıkarıldı.
Büyük şirketlerin vergi borçları si-
lindi. İhaleye fesat karıştırmak gibi
suçlar, erteleme kapsamına alındı.
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olayına
adı karışan iş adamını cezadan kur-
tarmak için “altın kaçakçılığına”
verilen hapis cezası kaldırıldı, para
cezası düşürüldü. 

MİT müsteşarı ile görevlileri,
kumpas davalarına bakan özel görevli
yargıç ve savcıları, PKK ile görüşme
yapan görevlileri hukuksal sorum-
luluktan kurtaracak yasalar kabul
edildi. Necmettin Erbakan’ın mah-
kûmiyetini evinde çekmesi için özel
yasa çıkarıldı. 

MİT müsteşarı ve görevlileri yargı
karşısında dokunulmaz kılındı. Özel
görevli yargıçlar, yaptıkları hukuk-
suzluklar nedeniyle tazminat öde-
mekten kurtarıldı. 

Tüm yurttaşların dinlenebilmesi
için Telekomünikasyon İletişim Baş-
kanlığı kuruldu. Tüm telefon görüş-
meleri kayıt altına alınmaya başlandı.
Twitter ve YouTube yasağı getirildi.
Çıkarılan bir yönetmelikle de, tüm
internet kullanımının kayıt altına
alınması ve bu kayıtların iki yıl bo-
yunca saklanması yetkisi verildi. 

Medya daha yakından izlendi ve
RTÜK yandaş olmayan medyaya
tehdit amacıyla cezalar kesti. 

Gizlilik kararları ve tazminat da-
valarıyla basın susturuldu. Pek çok
karşıt gazeteci Başbakan’ın talimatıyla
işten atıldı. 

Anayasa’nın ve yasaların açık
kurallarına rağmen yargı kararları
uygulanmadı. 17-25 Aralık Yolsuzluk
ve Rüşvet Operasyonları’nda AKP
yandaşlarının büyük kesimi yargıya
ifade vermeleri fiilen önlendi. 
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Yargının “durdurulsun” kararına
rağmen idare kentsel dönüşüm ala-
nında birçok planı durdurmadı. Yine
Başbakan kendisi için yaptığı saray
için mahmekenin “durdurulsun” ka-
rarına “Gücünüz yetiyorsa gelip dur-
durun” diyerek villaların yapımını
tamamladı. 

Özelleştirmeye ilişkin yargı ka-
rarlarının uygulanmaması için bir
yasayla Bakanlar Kurulu’na yetki
verildi. 

Yargıtay ve Danıştay yasalarında
yapılan değişiklikler ve yapılan ata-
malarla, bu yüksek mahkemelerde
AKP çoğunluğunun oluşması sağ-
landı. Daha sonra yeni yapılandırılan
HSYK aracılığıyla istenilen yargıcın
istenilen yerde görevlendirilmesi;
AKP yandaşı yargıç ve savcıların
ödüllendirilmesi, AKP'nin rahatsız
eden kararları verenlerin cezalandı-
rılması uygulamasına başlandı. HSYK
eliyle istenilen yargıç ve savcı Yar-
gıtay ve Danıştay’a üye yapıldı. 

Eğitim alanından, barınma, sağlık
alanına kadar her alanda yapılan
yasal ve fiili uygulamalar ile baskı
ve sömürü arttırıldı. 

Tayyip Halk Düşmanıdır 
Tayyip Erdoğan halk düşmanı ol-

duğunu sadece fiili davranışlarından,
uyguladığı politikalardan değil, halka
karşı takındığı uslübuyla, savurduğu
hakaretler, küfürlerle ortaya koyuyor. 

Bunlardan bazı örnekler vermek
gerekirse; 

- Halka: “Burası Sakatatçı Dük-
kanı Değil” 

Erdoğan, Uşak’ta konuşmasını
yaparken bir kişi, elindeki ‘satılık
böbrek’ yazılı dövizini gösterince,
‘Bak! Satılık böbrek var diye ilan
vermiş. Burası sakatatçı dükkanı de-
ğil!” dedi. Mayıs 2005 

- Anneye: “Senin Çocuğun Da
İşsiz Kalsın” 

Erdoğan, Keçiören İlçe Kongre-
si’nde bir vatandaşın, “Çocuğum iş-
siz” tepkisine “Senin çocuğun da
işsiz kalsın. Otur, otur. Bana kişisel
sorunlarını getirme, genel sorunları
getir. Genel nerede ona bak.” dedi.

Mart 2006 

- Çiftçiye: “Ananı da Al Git Bu-
radan” 

Erdoğan: Şu anda çiftçiye ne ve-
rildiğinin farkında mısın? Kemal Ön-
cel: Ne zaman? Erdoğan: Şimdi. Ön-
cel: Benim mahsulüm öldükten sonra
mı? 2 senedir anamız ağlıyor. Erdo-
ğan: Hadi ananı al git buradan.”
Mayıs 2006 

- Askere: “Askerlik Yan Gelip
Yatma Yeri Değildir” 

Balıkesir’de TOKİ konutları toplu
açılış törenlerine katılan Erdoğan,
Şehit cenazesi görmek istemiyo ruz’
diye tepki gösteren kişilere “Askerlik
yan gelip yatma yeri de ğildir” diye
cevap verdi. Eylül 2006 

- Gazetecilere: “Bunlar Köpek-
leriyle Yatar, Köpekleriyle Kalkar-
lar” 

Erdoğan, seçim çalışmaları çer-
çevesinde Sivas’ta halka hitap ederken
şöyle dedi: “Ama, bunların şu anda
yandaş medyaları var. Yandaş med-
yaların oralarda yandaş köşe ya-
zarları da var. Bunların sevgili kö-
pekleri vardır onlarla yatarlar on-
larla kalkarlar.” Şubat 2009 

- Gazetecilere: “Sizi Tasmala-
rınızdan Kurtardık” 

Recep Tayyip Erdoğan: “Medyada
da akbabalar var. Sizi tasmalarınız-
dan kurtardık. Şimdi ise boyunların
uluslararası tasmaları taktılar.” Ma-
yıs 2012 

- “Gazilik Şehitlik Sektör Oldu” 

“Şehit” yakınları ile gazilerin Baş-
bakanlık önünde yaptığı protestoda
“gaziler” Başbakanlık korumalarının
saldırısına uğramış, şiddete maruz
kalmışlardı. Bu olaydan bir süre
sonra Erdoğan bir televizyon prog-
ramında “şehitlerden ve gazilerden”
bahsederken şöyle dedi: “Şehitlik ve
gazilik adeta sektör oldu” Ağustos
2012 

- Sporseverlere: “Terörist Ho-
ligan” 

Erdoğan, Uluslararası Bayanlar
Tenis Şampiyonası’nda Bakanları
protesto edenler için de “terörist ho-
liganlar” nitelendirmesi yaptı. Ekim

2012 

- Atanamayan Öğretmenlere:
“Oy Vermezsen Verme” 

Erdoğan, Gaziantep’te Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki Beşler Grup’a
ait nişasta ve yem fabrikasının açılı-
şına katıldı. Bir öğretmenin “Şubat’ta
atama yoksa oy da yok” sözüne kar-
şılık veren Erdoğan, “Al onu kendine
sakla. Tamam kendine sakla. Sen
vermen gereken yere ver. Sen kendine
sakla” diye konuştu. Ocak 2013 

- Çevrecilere: “Nankörlük Yap-
ma Otur” 

Şırnak’ta Silopi Termik Santra-
li’nin açılış törenine katılan Erdoğan,
konuşması sırasında kendisine tepki
gösteren bazı izleyicilere: “Nankörlük
yapma, sus nankörlük yapma. Ekmek
bulamazsınız yemeğe, ekmek gelince
de tepersiniz.” Mart 2013 

Son Haziran Ayaklanması’nda
halka yönelik, çapulcular, vandallar
şeklinde hitap etmiş, katliam yapan
polislerine sahip çıkarak, “polise
emri ben verdim” demişti. Polis
katliam yaparken, “3-5 kişi öldü diye
ortalığı yıkanlar” sözünü etmiştir. 

Tayyip Erdoğan'ın halka karşı
düşmanlığını, işbirlikçiliğini, yalan-
cılığını ortaya koyacak onlarca delil,
uygulama, söz gösterilebilir...Yukarıda
geçenler bunların sadece özetidir..
17 Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkan
yolsuzluk, sahtekarlık, hırsızlık dos-
yaları iktidarı boyunca bu yasadışı
her türlü işin uzmanı olduğunu ye-
terince ortaya sermişti... 

Tayyip Erdoğan katildir, 14 ya-
şındaki Berkin'imizin katlini verdiğini
milyonlar önünde ifade etmiştir. Ya-
saları ve Anayasa'yı defalarca ihlal
etmiştir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı
dokunulmazlığı altında, hem kendi
suçlarının soruşturulmasını engelle-
mek, hem de daha çok çalıp, talan
etmek, alacağı yetkilerle baskı ve
sömürüyü artırmak istiyor. Tayyip
Erdoğan bilsin ki, Cumhurbaşkanlığı
kılıfı suçlarının hesabını vermesi için
sadece bir süre durdurabilir... Elbette
halk kendisine yapılanı affetmeyecek
ve misli ile hesap soracaktır...

EMPERYALİZMLE VE OLİGARŞİYLE UZLAŞARAK KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMEZ!336

Yürüyüş

17 Ağustos
2014

Sayı: 430



AKP iktidarı 12 yıldır yeraltı yer-
üstü zenginliklerini, onlarca yıllık
köklü şirketleri, otoyolları, demir-
yollarını sattı. Aklımıza gelen, gel-
meyen her şeyi satılığa çıkardı. Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Yazıcı açıkladı:
“Nisan-Haziran döneminde 1.190
yabancı sermayeli şirket kuruldu.
Şirketlerin toplam ‘yabancı sermaye’
miktarı iki kat arttı. Bu limited şir-
ketlerdeki yabancı sermaye yaklaşık
191 milyon lira. Söz konusu miktarın
önemli bir bölümü Çin Halk Cum-
huriyeti vatandaşları tarafından ge-
tirilmiş. Japonya, Birleşik Arap Emir-
likleri ve Katar gibi ülkelerden de
ciddi oranda sermaye girişleri mev-
cut" diye konuştu. 

Ülkede nasıl bir yağma tezgahı
kurdularsa, dünyada en çok emper-
yalist yatırımcı çeken 20 ülkeden
biri haline getirmişler Türki-
ye'yi. İktidara ilk geldiklerinde
“babalar gibi satarız” demiş-
lerdi. Bu kadar emperyalist şir-
ketin koşarak gelmesinin başka
bir açıklaması yok. AKP iktidarı
halkın ihtiyaçlarını değil, bu
tekellerin, firmaların uşaklığını
yapıyor. Çıkabilecek her türlü
bürokratik, yasal engeli ortadan
kaldırıyorlar. Yasal engel varsa
da kaçak yollarla bu işi yapı-
yorlar. 17 Aralık operasyonunda
yaptıkları hırsızlık, kaçakçılık
aleni biçimde ortaya çıkmıştı. 

Geçtiğimiz hafta Cumhu-
riyet Gazetesi’nde Can Dün-
dar’ın köşe yazısında Tayyip
Erdoğan’ın Yasin El Kadı ile
ilişkisine yer verilmişti. Bütün
dünyada tutuklanma kararı olan
Yasin El Kadı’yı Türkiye’ye
kaçak yollarla sokarak anlaş-
malar yaptılar. Aralarındaki te-
lefon konuşmalarından Tayyip
Erdoğan’ın uşaklığını görüyo-

ruz. Yasin El Kadı talimat veriyor.
Görüşmeye MİT Müsteşarı da gelsin
diyor. Sadece ticaret konuşmadıkları
gün gibi ortada. IŞİD gibi çeteleri
beslemenin hesaplarını yapıyorlardı. 

AKP iktidara gelinceye kadar em-
peryalist şirketlerin yatırımı sınırlıy-
ken, 2004 yılından itibaren büyük
bir hızla artıyor emperyalist yatırımlar.
Emperyalist sermayelerin aç kurtlar
gibi saldırmasına olanak açan AKP
iktidarıdır. Satmadık hiçbir şey bı-
rakmadılar. 2003 yılında emperyalist
sermayeli şirketlerin oranı yüzde 6,7
iken bu rakam 2014 yılına geldiğinde
yüzde 30’lara kadar çıkarıldı.

İkinci tabloda hangi sektöre hangi
oranda yatırım yapıldığını görüyoruz.
En büyük payı finans-bankacılık sek-
törü almış. Yani paradan para ka-

zanma yoluyla çok ciddi miktarda
parayı sömürüyorlar. Ülkemizdeki
en büyük firmalara bakarak aldan-
mayalım. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı
vb... Her biri emperyalist ülkelerin
tekelleriyle işbirliği içindeler. TÜ-
SİAD ve Tayyip Erdoğan aralarında
kavga ederken, “Eyyy Tüsiad” der-
ken birbirlerini tehdit ettikleri ilk
şey emperyalist sermayeler konusu
oluyor. Çünkü hepsinin tek korkusu
emperyalist sermaye. Emperyalistleri
ürkütmemek, onlarla iyi geçinmek
için ellerinden geleni yapıyorlar. 

ErnstYoung danışmanlık grubunun
“2013 Yılı Birleşmeler ve Satın Al-
malar” raporuna göre emperyalistlerin
yıl içindeki satın alma ve birleşmeleri
2005 yılında 60 iken, 2008 yılında
101 oldu. 2011 yılında 119’du. 2012
yılında 131’e yükseldi. 2013 yılı  bir-

leşme ve satın alma rakamıysa
114. 2013 yılında Türkiye’den
şirket satın alan veya bir Türk
şirketiyle birleşen emperya-
listlerin 17’si İngiliz, 12’si Al-
man, 12’si ABD şirketi. Ja-
ponların 8, Fransızların 6
şirketi var. 

AKP iktidarı halkı aldata-
rak, yalan söyleyerek emper-
yalist firmaların uşaklığını ya-
pıyor. Her fırsatta halka saldı-
ran, halka düşman bir iktidardır.
Her gün esnaflar kan ağlarken,
binlerce esnaf kepenk kapa-
tırken, emperyalist firmalar,
ellerini ovuştura ovuştura ko-
şarak yatırım yapıyorlar. Çünkü
zarar etmeleri mümkün değil,
onu da yine devlet karşılıyor. 

AKP'nin yağmacılığına, ha-
raç mezat satmasına engel ola-
cak tek güç halkın gücüdür.
Örgütlenelim, birleşelim, mü-
cadele edelim. Bu yağmacıları
ülkemizden kovalım. 

AKP EMPERYALİST SERMAYENİN
UŞAKLIĞINI YAPIYOR! 
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%14.5

Emlak
%3.6

Emlak
%6.6

Ticaret
%3.3

Ticaret
%6.8

Diğeri
%7.1

Diğeri
%17.6
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Sezen Aksu’ya ilişkin dergimizde 2 sayı öncesi bir
yazı yayınlamıştık. Konu Sezen Aksu ve Kardeş Tür-
küler’in Almanya’da ortaklaşa verdikleri konserdeki
tavırlarına ilişkindi.

Sezen Aksu ve Kardeş Türküler bu konserde Ahmet
Kaya için gözyaşları dökmüştü. "Bu da gelir bu da
geçer" türküsünü seslendirmişlerdi. Evet, bu bir halk
türküsüdür, ama halk türküsü doğrudur diye bir şey de
yoktur. Bunun dışında halkımız bu türküyü söylerken
ardından direniş türküleri de söyler örneğin. Türküyü
nerede, ne zaman, hangi amaçla söylediğin de önemli-
dir.

Sezen Aksu ve Kardeş Türküler İstanbul’da yine
böyle bir konser gerçekleştirdi. Bu sefer Sezen Aksu
Alevi halkını nasıl sahiplendiğini göstermek isterken
"Kaç asırlık zulme dayanan Alevi kardeşlerime selam
olsun" diyerek Alevileri boynunu bükmüş, acılara
dayanan bir halk olarak gösterdi.

Alevi halkı acılara dayanmadı! Zulme direndi. Sivas
Katliamı sonrası Sezen Aksu “Dua” adlı bir şarkı
yapmıştı. Burada da "Bugün dua ettim hepimiz için,
yüce tanrım bizleri affetsin" diyordu.

Yüce tanrı neden affetsin? Katilleri mi affetsin? Bu
ülkede savaşmadan mücadele etmeden sadece dua ederek
hiçbir hak kazanılmıyor. Şimdi sıra Alevi halkına mı
geldi? Ne diyeceksin Alevi halkına? Desteklediğin AKP
faşizminin polisleri cemevinde katletti Uğur Kurt’u.
Katledilin ama siz dua edin ve dayanın mı diyeceksi-
niz?

Alevi halkına o her zaman etliye sütlüye dokunmadan
savunduğunuz "demokrasi yoluyla direnin, aman şiddete
bulaşmayın" mı diyeceksiniz.

Sezen Aksu eğer gerçek anlamıyla, Alevi halkının
ya da ayaklanan halkın yanında olacaksa o zaman ger-
çekten mücadelenin bir parçası olacak. Yoksa konuşa-
mayacak, karnımız tok bu gözyaşlarına artık. Acaba
hanginizin gözyaşları gerçek, Berkin'in annesinin mi,
sizin mi?

Evet, kıstas budur artık.
Gelelim Kardeş Türküler’e. Onları Sezen Aksu'dan

ayıran özellikleri nedir? Biz bilmiyoruz, tek fark Sezen
Aksu daha çok halk tarafından tanınan daha fazla
besteleri şarkıları olan bir sanatçıdır. Kardeş Türküler
de anonim türküleri daha çok yorumlayan bir grup.
Ama sanat alanındaki mücadele açısından bakarsanız
birbirinden farkları var mı? Hiç bir fark yoktur. 

Grup Yorum'a alternatifmiş gibi gösterildi Kardeş
Türküler. Tabii Kardeş Türküler Grup Yorum'un yanından

geçecek bir grup değildir. Grup Yorum’la boy ölçüşmesi
için ilk önce Grup Yorum'un sahip olduğu tarihin binde
birine sahip olması gerekir. Grup Yorum’un müziklerinin
çalınmasının yasak olduğu dönemde Kardeş Türküler’in
şarkılarına sorun çıkarılmıyordu. Grup Yorum'un stadyum
konserleri şu an televizyon kanallarında haber olarak
dahi geçiyorsa bu ödenen bedeller sayesindedir. Burjuva
basın ne kadar yok saymaya çalışsa da halk sahiplendi.
Burjuva basın kitleleri toplamaya başlayan Grup Yorum’a
artık yer vermek zorunda kaldı. 

Kardeş Türküler veya Herhangi Bir
Sanatçının Halkın Militanlaşmasının
Önüne Geçmesine İzin Vermeyeceğiz!

Kendine demokratım, aydınım, solcuyum diyen bir
sanatçı sadece şarkı söyleyen kişi demek değildir. Halkın
yanında olduğunu söylüyorsan ya da bu halk için müzik
yaptığını söylüyorsan halkın demokratik talepleri için
mücadele edeceksin. Alevi halkının inanç özgürlüğünden
yanaysan o zaman bunun için sesin çıkacak. Uğur Kurt
katledildiğinde o cemevinin önüne gideceksin. Kardeş
Türküler her daim Kürt halkı için barış istemiştir. Kim
için, kimin adına barış. 

Her zaman devletin istediği kadar seslerini çıka-
ranlardır onlar. 

Bunun doğru olmadığını söyleyemez kimse, eğer
böyle olmasaydı ayaklanma eylemlerine katılan dizi
oyuncularına dahi bedel ödeten devlet Kardeş Türkü-
ler’inde bir kulağını çekerdi. Kardeş Türküler onların
istediğini yapıyor çünkü, şarkı söylüyor. Halkın taleplerini
haykıran, mücadeleye çağıran türküler değil. 

Ayaklanma sürecinde bir şarkı yaptılar, apolitik
olarak bilinen Duman dahi onlardan çok daha militan
bir şarkı yaptı. 

Alevi halkı için tek bir bedel dahi ödemeyenler,

Kardeş Türküler ve Sezen Aksu
İyi Alıştı ‘Bu da Gelir Bu da Geçer’ Şarkısına
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onlar adına konuşamazlar. Sanatçıların bugünkü görevi
halkın var olan tepkilerini yumuşatmak değil mücadeleye
çağıran, daha militanlaştıran şarkılar yapmaktır. 

Şu çok açık görünüyor ki, hiç bir hak bedel ödenmeden
kazanılmaz. Tencere tava havası söyleyerek hak kaza-
nılmıyor. Hak alnından kanlar akarak, sokaklarda oluk
oluk akan terle, gaza boğularak, gözaltına alınarak,
bedel ödeyerek kazanılıyor. Bu faşizmin gerçeği...
Böylesi bir ülkede halka “Bu Da Gelir Bu Da Geçer”
demek, onları kandırmaktır, yalan söylemektir. Halkı
sakinleştirmeye çalışmayıp, öfkeyi büyütmeli Kardeş
Türküler. Farkında mı Kardeş Türküler bilmiyoruz ama
bu şekilde düzene hizmet ediyor. Faşizmde halkı teslim
almak için dayanışma çağrısı yapıyor, ya da sükünete
çağırıyor. Kardeş Türküler böyle olmamalı, müziğini
halkın davasına adamalıdır. Bu Haziran Şehitleri’ne
borcudur Kardeş Türküler’in.

Halk İçin Bedel Ödemeyi Göze
Almayan Bütün Sanatçılar
Yok Olmaya Mahkumdur!

Kardeş Türküler halkın safında, devrimcilerin safında
bir grup olarak görüyoruz. Saflar çok nettir. Kardeş
Türküler safım halktan ve devrimcilerden yana diyorsa
o zaman bu halk için mücadele edecek. Halkın hak
arama taleplerinde sokakta olacak. Soma için sadece
şarkı söylemek olmuyor, gidecek o halk için şarkıda
yapacak, polisin karşısında dimdik duran da olacak.

Eğer bunu yapmıyorsanız bu halk adına, hak ve öz-
gürlükler adına konuşmayacaksınız.

Devrimciler halkı militanlaştırmak için, halkı daha
politikleştirmek için mücadele ederken Kardeş Türküler
veya bir başka sanatçının halkın tepkilerini yumuşatmasına
izin vermeyiz.

Halkın sanatçısının tarafı bellidir. Düzene karşı her
şeyiyle halkın yanındadır. 

Ama bugün Kardeş Türküler dünden bugüne geldiği
nokta itibariyle bunu tartışılır  duruma getirmiştir...

Dün Kürtler’e yönelik katliamları, saldırıları gizlemek
için dönemin hükümet yetkilileri ve AB'cileri Kardeş
Türküler kasetleriyle AB koridorlarında dolaşmışlar;
"bakın bizim ülkemizde Kürtçe dahil her dilden türküler
serbest" demagojisini yapmışlardı. 

Yine aynı şekilde Hollywood filmlerinin müziklerinin
hazırlanmasında yer almışlardı.. 

Halkın sanatçısı olduğunu iddia edenler kendi ayakları
üzerinde durur, halka dayanır. Halk dışında hiçbir gücün
kendilerini kullanmalarına izin vermez. 

Halkın sanatçısı ehlileştirilemez. Aman Cepheli ol-
mayın, solcu olabilirsiniz diyen faşist iktidar, sanat ala-
nında da yapın ama benim istediğim gibi yapın diyor.
Sanatçı olacaksanız da Kardeş Türküler gibi sanat
yapın... Biz de sizi el üstünde tutalım diyor. Hayır bunu
kabul edemeyiz. 

Burada halk yoktur, dillerde türküler olsa da, o tür-

külerde ruh yoktur. Türküler halkındır, halka hizmet et-
tiğinde gerçek değerini bulurlar. 

Sonuç Olarak Bu Gelip Geçmeyecek
Geçmişinin hesabını soracak ve onurumuzla yaşa-

yabileceğimiz bir iktidar için savaşacağız.
Bizi katledenler bize haklarımızı bağşedemezler,

bize adaletten bahsedemezler. İşte Berkin, işte Hasan
Ferit en yakınımızdakilerdi. 

Sezen Aksu da Kardeş Türküler de
Ne İstiyor, Ne Diyor?

Mücadele etmeyelim, bizi katlettiklerini, çocukları-
mızın katillerini, diri diri yakılan canlarımızı unutalım
mı diyorlar.

Unutmayacaksak ne yapacağız? Unutmayacaksak,
unutmayalım diyorsak bunun için mücadele edeceğiz!
ADALET istemekten, ADALET için mücadele etmekten
vazgeçmeyeceğiz.

Herkes anlamalı, yaşamak istiyorsak direnmeliyiz,
yaşamak istiyorsak unutmamalıyız, yaşamak istiyorsak
geçmişin hesabını gelecek için sormalıyız, yaşamak is-
tiyorsak savaşmalıyız emeğimiz ve onurumuzla yaşamak
için.  Bu da gelip, bu da geçmeyecek! Bir devlet
politikası olan özellikle Alevilere yönelik katliamlar
geçmeyecek sürecektir. Ki cemevleri önünde katledilen
Uğur Kurt bunun en çarpıcı örneğidir. 

Bu devlet değişmeden; emperyalizme karşı bağım-
sızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sos-
yalizm gelmediği müddetçe geçmeyecek!

Bu yüzden de sanatçı halkın sorunlarını anlatmalı,
nedenleri ve çözümlerini göstermeli ve halkın ekmek,
adalet mücadelesinde yanı başında, içinde yer almalıdır.
Söylemek için de, söylemeyi hak etmek için de mücadele
etmelidir. Mücadelenin içinde yerini almalıdır.

Dev-Genç’liler 6 Ağus-
tos’ta bir şehidinin daha
anlatımını yaptı.

Bu haftaki şehit anla-
tımında Dev-Genç’liler 16
Mart 1978 Beyazıt Kat-
liamı’nda şehit düşen Ha-
tice Özen’i anlattılar. Ya-
pılan anlatımda: "Hatice
Özen, İstanbul Üniversitesi
öğrencisiydi ve 12 Eylül
öncesi faşist terörün okul-
ları işgal etmesine karşı
mücadelenin en önündey-
di. Okulları faşizme dar
eden, onlara yaşam hakkı
tanımayan bir Dev-

Genç’liydi. Umudunu,
inancını okul sıralarında
sınırlamayandı Hatice
Özen. Devrimci Kadınlar
Derneği’nin mücadelesin-
de de yerini almıştı. Hatice
Özen emekçiliktir. Devri-
min hamalı olmaktır. Fa-
şizme okulları, meydanları
dar eden militan mücade-
ledir. Ve sıra neferi olup
al kanlara boyanmaktır
halkın mücadelesinde” de-
nildi. Bu haftaki şehit an-
latımı Sibel Yalçın Par-
kı’nda 25 kişiyle yapıldı.

Şehitlerimizi Unutmadık Unutturmayacağız!
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Ülkenin bir çok yerinde yapılan
öğrenci meclisleri çalışmaları halkın
ve öğrencilerin ilgisi ve katkısıyla sü-
rüyor. 

İSTANBUL
Ömürtepe: Yozlaşmaya Karşı

Öğrenci Meclisleri’nde Birleşelim!
9 Ağustos'ta Dev-Genç'liler İstan-

bul Ömürtepe son durakta "Yozlaş-
maya Karşı Öğrenci Meclislerinde
Birleşelim!" şiarıyla çadır açtılar. Açı-
lan çadıra halkın ilgisi büyüktü. Dev-
Genç'lilere yemek, battaniye ve yastık
getirenler oldu. Mahallede uyuşturu-
cu satılmasından rahatsız olan halk
"bizler sizin hep yanınızdayız. Yürü-
yüş yapalım gençleri birlikte uyaralım"
dediler. İlk gün deyim yerindeyse zi-
yaretçi akınına uğrayan çadırda ko-
nuşmalar ertesi gün yapılacak seçim-
lere dair oldu. Gelenlere seçimin çare
olmadığı bu yüzden sandıklara git-
menin de bir anlamı olmayacağı an-
latıldı. Akşama doğru gelenlerle gitar
eşliğinde birlikte şarkılar ve marşlar
söylendi. Grup Yorum'un Berkin Elvan
için yapmış olduğu şarkı söylenirken
gözleri dolan ve ağlayan insanlar oldu.
Dev-Gençliler halka Berkin'in de di-
ğer şehitlerin de hesabının şarkıda
olduğu gibi yarın doğmadan sorula-
cağını anlattılar.

1. Gün - 9 Ağustos
Çadırımızı kurduk. Çadır kuraca-

ğımız yere doğru gelirken yol bo-

yunca astığımız afişlerin hepsini yır-
tılmış olduğunu görüyoruz. Bu durum
bir yandan öfkemizi büyütürken bir
yandan da çalışmalarımızın yakıcılı-
ğını hissettiriyor. Daha çok emek
harcamamız, daha ısrarcı olmamız ge-
rektiğini hissediyoruz. Çadır kuraca-
ğımız alana geldik ve işlerimize ko-
yulduk... Çadır yeri denize yakın, or-
manlık alanda olması sevincimizi
coşkumuzu arttırdı.

Önce gece kalacağımız çadırları-
mızı kurup eşyalarımızı yerleştirdik.
İki arkadaşımız pankart asarken biz de
Haziran ayaklanması şehitlerinin,
Roboski’nin ve Uğur Kurt’un da ara-
larında bulunduğu resimleri dosya-
layarak bir sergi kurduk. Burası park
alanı olduğu için açacağımız masayı
bulmada zorluk çekmedik. Stant ma-
sasına Gençlik 1-2, Burası Çayan, Bir
Devrimci Dursun Karataş 1-2, Sol İçi
Şiddet kitaplarını ve dergimizi koy-
duk. Yerleştirdikten sonra iki arka-
daşımız mahalleye afişe çıktı... Çadırı
ziyaret edenler bir şeye ihtiyacımız
olup olmadığını sordular.

Akşam çadırımız daha da kalaba-
lıklaştı. Her yaştan insan çadırımızı zi-
yarete geldi... Burada yaşayan halkın
çoğunluğu Sivaslı olduğu için bol bol
Sivas türküleri söyledik. Marşları-
mızın, türkülerimizin ardından hala-
ya durduk. Hasan Ferit olup kavgayı
büyütüyor olmanın coşkusu gülüşü-
müze, davranışlarımıza, yaptığımız
her işe yansımıştı.

2. Gün - 10 Ağustos 
Çadırın açıldığı parkın piknik ala-

nı olması sebebiyle ve pazar tatilinin
de etkisiyle çadıra ziyaretler daha faz-
laydı. Piknik yapmaya gelen aileler
çocuklarını Dev-Genç'li abi ve abla-
larının yanına getirip “sen de büyü-
yünce bu abi ve ablalar gibi ol” de-
diler. Ayrıca çadır açılan yerin önüne
açılan masada "Burası Çayan, Bir
Devrimci Dursun Karataş" kitapla-
rıyla Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

3. Gün - 11 Ağustos
Bugün pazartesi olması sebebiy-

le parkta çok fazla kimse yok. Yine
öğleye kadar 5-6 kişi çadırımıza uğ-
rayıp bizlerle sohbet ediyor. Biz de an-
latıyoruz Hasan Ferit’imizi, Ber-
kin’imizi… Kalabalık olmaması se-
bebiyle hep birlikte kitap okuyoruz ar-
kadaşlarla... Akşama doğru konukla-
rımızın sayısı da artıyor.  17 yaşında
bir arkadaşımız geliyor, sohbet edi-
yoruz. Düzenin sevgi anlayışını tar-
tışıyoruz ve sadakatin öneminden
bahsediyoruz. Küçük dostumuz Eren
ve arkadaşı geldi. Onlar da “koro olur-
sa biz de geliriz abla” diyorlar. Ve bir-
likte Berkin Elvan Çocuk Korosu ku-
rup bir ay sonra gösteri yapma kara-
rı alıyoruz.

4. Gün - 12 Ağustos
12 Ağustos günü Ömürtepe’deki ça-

dırımızda halka ulaşmak için yeni
güne uyandık. Belli ki bunların rahat-
sızlığını hissediyor düşmanlarımız da.

Ülkemizde Gençlik

ÖÖğrenci Meclislerinde
Geleceğimizi Kuralım
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İlk önce saat 10.10’da 3 tane sivil te-
rörle mücadele polisi 34 JD 789 plakalı
gri bir araçla geldiler. Arkadaşları-
mızdan biri kapıdan kovdu halk düş-
manlarını. Onlara hitaben “Burada
provokasyon yaratmayın, tahrik et-
meye çalışmayın. Kim olduğunuzu
biliyoruz. Katiller! Berkin’in katilleri”
diye teşhir etti. Çevreden biri durumu
farkedince, ona da halk düşmanlarının
kim olduğu anlatıldı. O da “Ben sizi gö-
rüyorum, burada ne yaptığınızı bili-
yorum. Haklısınız yaptığınızı da mü-
cadelenizi de destekliyorum” dedi.
Daha sonra saat 13.00’da 34 ZL 2469
plakalı BEYAZ CONNECT araçla
geldiler. Bu sefer gelenlerin yüzleri
farklıydı. Yüzünüzü de değiştirseniz,
aracınızı da değiştirseniz sizleri tanı-
yoruz. Onlardan önce gelenleri teşhir
ettiğimizden kaynaklı bu sefer yana-
şamadılar, kısa bir süre sonra defolup
gittiler.

Umudun Harcını
Karıyoruz

Altınşehir'de Öğrenci Meclisi Gi-
rişimi çadırının kurulmasıyla başlayan
çalışmalar her geçen gün halkın yo-
ğun desteğiyle sürüyor. 

Altınşehir Öğrenci Meclisi
Girişimi Çadır Günlüğü

2. Gün-6 Ağustos- Bayramte-
pe/Sonevler

Uyuşturucuya Geçit Verme! Se-
nin de Çocuğun Var!

Gece bize mont getirdiler üşüme-
yelim diye. Şu an mahallenin gençle-
riyle halay çekiyoruz. Bazen türkü ge-
celeri yapıyoruz. Zabıtalarla, polisler-
le, AKP seçim araçlarıyla ateşli tartış-
malar yaşıyoruz. Dün AKP seçim ara-
cındakilerle yaşadığımız tartışmada
kahveden tartışmayı görüp gelen hal-

kımız, AKP’lilere "Sizi kimse istemi-
yor bu mahallede" "Gidin mahalle-
mizden" deyip üzerlerine yürüdüler. Bu
olaydan sonra bu sabah zabıtalar gelip
çadırın fotoğrafını çekip hızlıca uzak-
laştı. Gece gündüz saldırılara karşı
ayaktayız. Saat 8.00. İnce ince yağmur
yağıyor. Halkımız bize poğaça getirdi.
Mahallenin bir genci bize çay demliyor.
Gece 4’e kadar bizimle duran mahal-
leden bir arkadaş da çadır da dinleniyor. 

3. Gün-7 Ağustos
Çayımızı demledik. Halkımızı

çaya bekliyoruz. Halkın tepkileri ga-
yet güzel. Gündüz yaşlısıyla gen-
ciyle halk işte oluyor. Ama akşamla-
rı bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Gün-
düz saatlerinde ise mahallenin meraklı
çocukları sürekli etrafımızda oluyor.
Uyuşturucu kullanan gençler bile ba-
zen yanımıza uğruyor. Onlarla sohbet
ediyoruz. Uyuşturucunun zararlarını,
bırakmaları gerektiğini anlatıyoruz.
Mahallenin gençleri bazı geceler bi-
zimle nöbete kalıyor. Gece ayakta ol-
duğumuzu gören mahallemizin ana-
ları bize çay getiriyorlar.

6. Gün- 10 Ağustos
Gün içinde halkla dergimizi oku-

yup değerlendirdik. Akşam yaklaşık
70 kişilik bir film gösterimi yaptık.
Yılmaz Güney'in “Duvar” filmini iz-
ledik. Filmden önce bir konuşma
yaptık. Konuşmada Öğrenci Meclis-
lerinin amacını ve neden kurmak is-
tediğimizi anlattık. Şu an saat 00.15
mahallemizin bir genci bize sema-
verde çay demliyor. Halkımızla soh-
bet edip sorularını cevaplıyoruz.

8. Gün - 12 Ağustos
Çadırımızın 8. günü. Bugün hal-

kımıza Bayramtepe Meydan’da ku-
racağımız derneği anlattık. Halkımız

her türlü sorunda yardımcı olacağını
söyledi. "Umudun Harcını Karıyoruz"
başlıklı bildiriler Tokat Mahallesi'nde
halka ulaştırıldı. Gün içinde mahal-
lenin gençleri bağlama ve gitarla bi-
zimle tanışmaya geldi. Birlikte türküler
söyleyip çay içtik. Öğrenci meclisle-
rini anlattık ve tartıştık. Daha önceki
günlerde gece de ayakta olduğumuzu
gören halkımız bize kahve getirdi.

ANKARA
Ankara'da Dev-Genç'liler 11 Ağus-

tos tarihinde Sakarya Caddesi’nde
masa açtılar. Halka, öğrencilere öğrenci
meclisleri hakkında bilgi verip duyu-
rusunu yaptılar. Öğrenci meclisleriy-
le neyi hedeflediklerini, öğrenci mecl-
islerinin gerekliliği, sebepleri anlatıl-
dı. Grup Yorum ezgileri ve halaylar eş-
liğinde çalışmaları devam etti.

ANTEP
Dev-Genç'liler tarafından, 9 Ağus-

tos'ta Düztepe Cemevi’nde Öğrenci
Meclisleri Girişimi dayanışma çayı dü-
zenledi. Halkla yapılan sohbette öğ-
renci meclisleri anlatıldı. Öğrenci
meclislerinin Antep iline özel neler ya-
pabileceği, hangi sorunları çözebile-
ceği tartışıldı. Dev-Genç'liler toplan-
tıya katılan mahalle halkına ve ma-
hallenin liselilerine gençlik derneği
açılacağını, bunun da ancak mahalle
halkının desteğiyle yapılacağını an-
lattılar. Toplantıdaki halk da elinden
gelen her şeyi derneğin açılması için
yapacağını söyledi. Toplantıda Van
için kitap kampanyasından da bahse-
dildi. Van kampanyasına ilgi yoğun-
du. Halkın evlerinden getirdiği pas-
taların yendiği toplantıya 20 kişi ka-
tıldı. Toplantı mahallede yapılacak
film gösterimi duyurusuyla sona erdi.
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Televizyonlar, radyolar, gazeteler… Her
gün illaki bu iletişim araçlarını kullanıyo-
ruzdur. Son süreçteki haberlere bakarsak il-
laki bizim de gözümüze çarpmıştır. Zaten gö-
zümüze çarpmaması imkansız. Her gün yak-
laşık bir gencin ölümüne neden olan, kulla-
nımı her geçen gün yaygınlaşan, haberlerin
büyük bir çoğunluğunu kaplayan konuyu gör-
memek mümkün değildir. Eminiz ki şu anda
ülkemiz gençliğinin de gündeminde olan bir
konudur. 

Bahsettiğimiz nedir peki? 
Elbette uyuşturucu ve uyuşturucu kulla-

nımıdır. Ve hatta onlarca gencin ölmesine ne-
den olan bonzai denilen uyuşturucu mad-
dedir. Son zamanlarda tartışma programla-
rında dahi bonzai maddesi tartışılır hale gel-
di. Gazetelerde boy boy bonzai ile ilgili ha-
berler yapılıyor. Düzen partilerinden, sivil
toplum kuruluşlarına kadar sözde çoğu dü-
zeniçi kurum bonzaiye karşı mücadele yü-
rüttüğünü söylüyor. Peki bu söylemler ve ha-
berlerden ne çıkıyor? Çözüm buluyorlar mı?
Tabi ki de bulmuyorlar. Düzenin ve düzeniçi
güçlerin uyuşturucu kullanımına karşı yap-
tığı koca bir hiçtir. Biliyoruz ki, bu düzen hiç-
bir şeye çözüm bulamaz. Bu pislik, bu dü-
zenin bir parçası olmuştur. Televizyonlara çı-
kıp da laf gevezeliği yapmaktan başka bir şey
yapmazlar bunlar. 

Sözde insanlara uyuşturucuyu bıraktırmak
için AMATEM denilen merkezler açtılar. Bu
merkezlerin işlevlerini de çok iyi biliyoruz.
Buralar uyuşturucuyu bıraktırmaz, aksine in-
sanlara farklı farklı uyuşturucu ilaçlar vererek
insanlara deli muamelesi yapılır. 

Bizler devrimcileriz, Liseli Dev-Genç'li-
leriz. Bu düzene alternatifiz diyoruz. Bu ba-
taklığı kurutacağız. Uyuşturucuya karşı mü-
cadelemizi en yoksul, en fazla pisliğin için-
de olan mahallelerimize giderek büyütüyo-
ruz. 

Elbette kullanımı her geçen gün yay-
gınlaştırılan uyuşturucu kullanımına karşı ça-
resiz değiliz. Altınşehir'de kurulan Öğrenci
Meclisi Girişimi Çadırı bunun en somut ör-
neğini oluşturmaktadır. Öğrenci Meclisi
Girişimi, Altınşehir Mahallesi'nde açtığı

çadırda uyuşturucuya ve halkımızın her türlü
sorunlarına çözüm olma mücadelesini sürdü-
rüyor. Kaldı ki Altınşehir halkı da bu konuda
çalışma yürüten öğrencilerin her zaman yanında
olduğunu gösteriyor. 

Bu mahalle son zamanlarda 6 kişinin bon-
zaiden öldüğü bir mahalle. Her akşam çadıra ge-
len 14-20 yaşlarındaki gençlerle edilen sohbet-
lerde mahallenin ve gençlerin durumunu daha
somut görmekteyiz. Mahallenin bir bölümünde
Tokatlıların hakimiyeti var. Bir bölgesinde Adı-
yamanlıların. Aralarında somut bir çizgi olma-
sa bile gözle görülebilir bir çizgi var. Kolay ko-
lay birbirlerinin mahallelerine geçmezler. Çadıra
ilk gelen Adıyamanlı Kürt gençleriydi. Hepsi-
nin Adıyamanlı olmaları dışında ortak bir özel-
likleri daha var: Hepsi uyuşturucu içiyor.
Uyuşturucu onlar için normal olmuş ki artık şa-
kalarında, günlük konuşmalarından bile uyuş-
turucu eksik olmuyor. Neden uyuşturucu içtik-
lerini sorunca uyuşturucu içmediklerini sadece
esrar içtiklerini söylüyorlar. Çünkü son ölüm-
lerden sonra bonzainin çok az kaldığını, esrarında
onlar için uyuşturucu olmadıklarını söylüyorlar.
Çünkü esrar onlar için uyuşturucu niteliğinden
çıkmış durumda. Elbette bu anlattıklarımız ma-
hallenin gençlerinin bulunduğu ve yaşadığı
tablodur. Biz bu tabloyu görüp, nedenlerini
araştırıp çözmek hedefinde olan ve bu konuda
yolumuzdan dönmeyecek olan gençleriz. Lise-
li gençliğin ve genel anlamda ülkemiz gençliğinin
göz göre göre bataklığa sürüklenmesine izin ver-
meyeceğiz. Uyuşturucu ister esrar, ister bonzai
olsun, her türlüsüne karşı mücadelemiz tavizsiz
sürecektir. 

EVET! Altınşehir Mahallesi uyuşturucunun
bir hayli yaygınlaştırıldığı ve polis-çete işbir-
liği ile uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bir ma-
halledir. Altınşehir Mahallesi’ni uyuşturucu ve
yozlaşma ile kirletmek isteyenler karşılarında
Liseli Dev-Genç'lileri görecekler. Liseli Dev-
Genç'liler olarak öğrenci meclislerini kurup
gençliğin sesi olacak politik, duyarlı bir genç-
lik yaratacağız. 

Tüm halkımızı bu mücadelemizde Lise-
li Dev-Genç'lilerin yanında destek verme-
ye çağırıyoruz. 

LİSELİ DEV-GENÇ 

ÖĞRENCİ MECLİSİ İLE ÖRGÜTLENELİM, BATAKLIĞA
İTİLEN GENÇLERİMİZİ KURTARALIM! 

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

Liseliyiz Biz
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Ülkemizde Gençlik

Anadolu’nun birçok şehrinden
halkımız bir umut diye gelmiştir İs-
tanbul'a. Kendi kültürünü, dostları-
nı, canından çok sevdiği memleke-
tini bırakıp gelmiştir. Böylece birçok
yoksul mahalleler oluşmuştur. Ama
bu kolay olmamıştır. Her yoksul
mahallede halkımız bu evlerini kur-
duklarında arazi mafyası tarafından
tehdit edilmiş, evleri devlet tarafın-
dan yıkılmıştır. Yine onların yanın-
da olan Dev-Genç’lilerdir. Halkı-
mızın en temel sorunlarını barınma,
beslenme, yaşam hakkı vs. halkı-
mızla birlikte çözmüşlerdir. Çayan,
1 Mayıs, Gülsuyu Okmeydanı, Gazi,
Armutlu gibi mahalleleri örgütle-
miştir. Yani Dev-Genç’liler her za-
man en yoksullara gitmiştir. Çünkü
düzenle en fazla çelişkileri olan
yoksullardır. Faşizm de bunu çok iyi
bilir, bu yüzden de onlarda en yok-
sullara gider ama yardıma, desteğe
değil umutsuzluk aşılamaya, yoz-
laştırmaya gider. 

"Nedeni açıktır. Yozlaştırma,
insanı insan, halkı halk olmaktan
çıkarmakta, halkı da kendi kültür ve
değerlerinden uzaklaştırmaktadır.
Sömürücü egemen sınıflar yoksul-
luğun yozlaştırmak için en uygun
zeminin oluşturduğunu da bilmek-
tedirler. Günlük yaşamını sürdü-
remeyen, bunun derdinde olan yok-
sulların önüne kumarı, fuhuşu,
uyuşturucuyu, hırsızlığı... koy-
maktadır. Tüketim kültürüyle be-
yinleri yıkanan yoksul genç kızlar,
erkekler, iyi birer av olmaktadır-
lar."* 

İşte biz Dev-Genç'liler bataklığa
çevrilmiş yoksul mahallelerimizi
gül bahçesine dönüştüreceğiz. Ayna
olacağız her gittiğimiz yerde. Şim-
di yeni bir yoksul mahalleye umut ol-
maya gidiyoruz, umudun kalesini
inşa ediyoruz. 

İstanbul’un dağı, taşı altın derler
ama halkımız başlarını sokacak bir
dam bulmak için sadece ismi altın bir

şehir bulmuşlardır: ALTINŞEHİR.
Onun da ismi altındır ama şehir
yoksulluktur, bataklıktır, pisliktir te-
mizlenmesi, durulanması gerek hal-
kımızın memleketi gibi saf ve temiz
olması gerek. Ama bilirler düzenin
bekçileri pisliğin olmadığı yerde
umut olur umudun olduğu yerde ise
düzen bekçilerinin sonları olur bunu
bilir ve bu yüzden daha da kirletir-
ler. İşte Altınşehir’de böyle bir ma-
hallemizdir. Ordu, Tokat, Rize,Adı-
yaman, Erzurum vs. Anadolu’nun bir
çok şehrinden gelen halkımızın yer-
leştiği bir mahalle. İstanbul’un en
ücra köşesinde sınırındadır Altınşe-
hir "En yoksullar olarak tanımladı-
ğımız kesimler, bugün yine şehirle-
rin dışında  kurulan gecekondu böl-
gelerinde yaşamaktadırlar. Ve sa-
yıları giderek artmaktadır"** 

Yoksulluk fazladır Altınşehir’de
bu yüzden her pislik sokulmuştur.
Gençlerden uyuşturucuyu kullan-
mayan neredeyse yok gibidir. Ba-
taklık yapılmıştır Altınşehir. Yine de
bu kadar çalışmalarına rağmen dost-
luğu, paylaşımcılığı, sahiplenmeyi si-
lip atamamışlardır Altınşehir hal-
kından. İşte bizler halkımızdaki bu
özellikleri büyüteceğiz ve onların o
kirletilmiş taraflarını söküp atacağız. 

Bunun için onlarla yaşamak, on-
ların bir ferdi olmamız gerekiyor. Ve
Altınşehir halkına diyoruz ki Dev-
Gençliler olarak: 

Bizler de baretlerimizi takıp, kaz-
malarımızı, küreklerimizi sırtlayıp
komşularınız olmaya umudun kale-
si için umuda harç karmaya geliyo-
ruz. 

Kendi derneğimizi kendimiz yap-
maya geliyoruz. 

Umudun kalesini kurmaya geli-
yoruz. 

Çocuklarınızı pislikten kurtar-
maya geliyoruz. 

Küsleri barıştırmaya, kültürleri-
nizi yaşatmaya geliyoruz. 

Park alanları, kütüphaneler yeni
yeni sosyal alanlar yaratmaya geli-
yoruz. 

Acınızı acımız, mutluluğunuzu
mutluluğumuz yapmaya geliyoruz. 

Geldiğimizde göreceksiniz ki her
sorunumuz başbaşa kafa yorunca
çözülecek, uyuşturucu-kumar-fuhuş
mahallemizden defedilecek, genç-
lerimiz kendi kültürleri ile kendi
gelenekleri ile büyüyecek. 

Geldiğimizde göreceksiniz ki
birlikte mücadele edince her sorun
ortadan kalkıyor ve güçlü olanın
onlar değil aslında bizim birlikteli-
ğimiz, halk olduğunu göreceksiniz. 

17 Ağustos’da konuk sanatçıla-
rımızla, etkinliklerimizle Altınşehir
Meydanı’nda “umudun kalesi”nin
açılışını yapacağız ilk kazmayı vu-
racak, ilk harcı karacağız. 

17 Ağustos’da kazmanı, küreği-
ni kapta gel umudunu kuşan da
gel... 

Kuşandığın umudu harcımıza
kat, sen de umut kalemize umut
ekle.

* Yeni Kurtuluş Ocak 2011 Sa-
yısı Kitle Çalışması Syf: 15-16 

** Yeni Kurtuluş Ocak 2011 Sa-
yısı Kitle Çalışması Syf 20

YOKSULLUĞUN, BATAKLIĞIN MAHALLESİNDE 
BİR KALE: UMUT KALESİ 
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Yazı dizimizin ilk iki bölümünde
KESK’in içinde bulunduğu durumu
ve nedenlerini yazdık.  Üçüncü ve son
bölümümüzde çözüm önerilerimizi
paylaşacağız.

İçinde bulunulan tıkanıklığı aşmanın
yolu memur meclislerini örgütlemek-
tir.

Memur Meclisleri Nedir?
Kimler Katılır?

Aynı işyerinde çalışan herkes sta-
tüsüne bakılmaksızın meclise katılabilir.
Son çıkan yasalarla işyerlerinde 8-9
ayrı statüde çalışan var. Kadrolu, söz-
leşmeli, 4-B, 4-C, vekil, geçici sözleş-
meli, işçi, taşeron işçi vb. Bunların
bazıları sendikalara üye olabiliyor, ba-
zıları olamıyor. Örneğin vekiller...
İşçiler ayrı sendikalara üye olabiliyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) işçileri kendi yapısı
içinde örgütleme kararı aldı. Aldı al-
masına ama başından bilindiği gibi
kağıt üzerinde bir karar olarak kaldı.
Kendi üyelerinin kapısını çalmayan,
sorunlarına sahip çıkmayan bir sendika
işçilerin sorunlarına nasıl sahip çıka-
cak.

Bizim kuracağımız meclislere gör-
evine, statüsüne, milliyetine, siyasi gö-
rüşüne, sendikalı olup-olmamasına ya
da farklı sendikalara üye olmasına ba-
kılmaksızın herkes katılabilir. Yeter ki
haksızlıklara karşı olsun. Emeğinin
onuruna sahip çıksın. Yaşadığı sorunlara
çözüm bulmak istesin. Bu nitelikler
bütün emekçilerde vardır. Sadece açığa
vurmaya korkar, çekinirler. Tepkileri
kendi aralarında şikayet etmekle, kızıp
küfretmekle sınırlı kalır. Devrimci
kamu emekçilerinin görevi bu tepkileri
açığa çıkarıp örgütlemektir.

Meclislerin Görevi Ne? 
Meclislerde emekçiler sorunlarını

ve çözüm yollarını tartışacaklar. İşyeri

sorunlarından başlayıp hükü-
metin saldırı politikalarına kadar
her konuda görüş sahibi olup,
sorunlarına sahip çıkmayı öğ-
renecekler. Tartışıp ortada bı-
rakmayacaklar. Çözüm ürete-
cekler, kararlar alacaklar. Ka-
rarları hayata geçirmenin yol-
larını bulacaklar. Örneğin işye-
rinde angarya çalışma mı var;
tartışacak, karar alacak, uygu-
layacaklar. Patronla görüşmeden,
eylem örgütlemeye kadar sonuç
alınıncaya kadar bir dizi kararı hayata
geçirecekler. Bugüne kadar birileri
kendileri hakkında kararlar alıp onlardan
uymasını istedi. Meclislerle birlikte
emekçiler kendi kararlarını kendileri
alacak.

Kısaca meclisler kamu emekçilerinin
hem okulu hem öz örgütlenme ve yö-
netim birimi olacak.

Meclisler Sendikalara
Karşı mıdır?

Hayır. Sendikalar kendi çalışmala-
rına devam edebilir. Sendikaların varlığı
meclis çalışmalarına engel değildir.
Meclisler de sendikaların alternatifi
değildir. Meclisler çok daha geniş kap-
samlı ve ileriye dönük hedefleri olan
örgütlenmelerdir. Bu nedenle meclis
çalışmasını yapan arkadaşların ufuk-
larının geniş olması gerekir.

Ayrıca faşizm koşullarında sendi-
kalar kapatılabilir. Yasaklanabilir. 2005
yılında Eğitim-Sen’e kapatma davası
açıldı. Tüzüğünü değiştirmemiş olsaydı
büyük olasılıkla kapatılacaktı. Sendika
binası, şube yöneticisi, işyeri temsilcisi
vb. olmayacaktı. Bu durumda ne ya-
pacaktı Eğitim-Sen?

Faşizm koşullarında mücadele sen-
dika, dernek bürolarında yasal düzen-
lemeler çerçevesinde yürümez. Faşist
devlet her an bu örgütlenmelere saldı-
rarak yok edebilir. Çözüm meclisler!

Meclisler Nasıl Çalışır?
Mecliste tartışılan konular karara

bağlandıktan sonra, kararların hayata
geçirilmesini örgütleyecek komiteler
kurulur. Komite meclisin içinde yer
alan, meclisin seçtiği üyelerden oluşur.
Komitede yer alan kişilerin dürüst, se-
vilen, sayılan, güvenilen kişilerden
oluşmasına özen gösterilir. Komiteler
meclislerin altında, onun denetiminde
çalışan bir örgütlenmedir. Meclisler
işyerlerindeki çalışanların karar alma,
komiteler ise yürütme organıdır.

İşyeri meclisinin tamamını topla-
manın mümkün olmadığı kalabalık iş-
yerleri için delege sistemi kurulabilir.
Örneğin 10 meclis üyesini temsilen
aralarında seçtikleri bir delege meclis
toplantısına katılır. Mecliste konuşulan
konuları ve alınan kararları delege ken-
disini seçen emekçilere iletir, bilgilen-
dirir. Aynı şekilde işyerlerinden seçilen
delegelerle il meclisleri, illerden seçilen
delegelerle ülke meclisleri kurulur.

Meclislerin Önemi
Kamu emekçileri sendikalarını meş-

ru-militan-fiili bir mücadele ile kurdular.
Geldiği noktada sendikalar tamamen
bürokratlaşmış, anti-demokratikleşmiş
ve mücadelenin çok dışına savrulmuş-
tur. KESK üye sayısı olarak Memur-
Sen ve Kamu-Sen’den sonra üçüncü
sırada. Saldırı yasalarına, özelleştir-

İktidar Hedefiyle Ele Alınmayan,
Düzenle Uzlaşan, Kitle ve Sınıf

Mücadelesinden Kopan
Sendikacılık Bitmeye Mahkumdur! -3
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melere karşı basın açıklaması ve bir
kaç cılız eylemin ötesine geçemedi.
Grev, iş bırakma eylemlerinin altı
boşaltıldı. İş bırakılmayıp sadece
öğlen yapılan alan eylemlerine katıl-
manın adı iş bırakma, grev oldu.
Emekçilerin son kalan haklarını or-
tadan kaldıran, kadroluları iş güven-
cesinden mahrum bırakan, esnek ça-
lışma, esnek ücret vb. dayatan Kamu
Personel Rejimi Yasası’nın farklı
adlarla meclisten geçirilmesi an me-
selesi. Sendikaların kılı kıpırdamıyor.
İşte memur meclisleri, bu ihtiyacın
ortaya çıkardığı somut bir hedeftir.

Bugün memur alanında örgütlenen
sendikalara baktığımızda birinin di-
ğerinden özünde bir farklılık yoktur.
En ilerisi KESK’e bağlı sendikalar o
da fiilen AKP politikalarına yedek-
lenmiştir. 

AKP’nin saldırıları tüm memurları
aynı oranda ezmektedir. Devrimci
memurlar meclis çalışması yaparken
bir işyerinde çalışan memurların hangi
sendikanın üyesi olduğuna bakmazlar.
Sendika ayrımı yapmaksızın tüm me-

murları AKP’nin saldırılarının karşı-
sında birleştirmek, mücadele etmesini,
direnmesini sağlamak devrimci me-
murların görevidir. 

İşte meclis örgütlenmesi sendika-
lara karşı değil ama onların da üstünde
devrimci bir bakış açısıyla kamu
emekçilerini örgütlemek, mücadeleye
katmaktır. Meclis örgütlenmesi bu
mücadelenin örgütlenme aracıdır. 

Bu koşullar altında tüm devrimci
kamu emekçilerinin meclisleri örgüt-
leyerek kitleleri aktif olarak müca-
delenin içine çekmeyi hedeflemeleri
ve hızlı adımlar atmaları zorunludur.

“Hızlı adımlar atma”nın somut
karşılığı nedir? 

Bu konuda devrimci memurlardan
oligarşinin temsilcilerine bakmalarını
öneriyoruz. İşçiye, memura, halka
karşı yasaların çakartılması için oli-
garşinin temsilcileri mecliste adeta
gecelerini gündüzlerine katıyorlar...
Saldırı yasalarını çıkartmak için her
seferinde yeni bir rekor kırıyorlar...
Bu saldırıları püskürtmek için en az
onlar kadar çalışmak zorundayız... 

Bizim meclislerimiz, emekçilere
yönelik yeni saldırı dalgasını kıracak
ve yeni yeni kazanımlarının önünü
açacak bir mücadele organı olacak,
gücünü de yasalardan değil, kitlelerin
sahiplenmesinden ve meşruluğundan
alacaktır.

Elbette kolay olmayacak. Başta
devrimci emekçiler bu örgütlenmelerin
oluşmasında büyük çaba harcayacak-
lar. Ekilmeden biçildiği nerede gö-
rülmüş ki... Onların sorumluluğu bu
anlamıyla büyüktür.

Meclislerin oluşmasında en büyük
tehlike meclislerin idealleştirilmesidir.
Bu yanıyla önce devrimci emekçilerin
kendi beyinlerindeki “olmazsa
olmaz”ları kaldırmaları gerekir. Mec-
lisler bir günde yaratılıp bir günde si-
hirli çözümlerin üretilebileceği yapılar
değildir. Sorunsuz kurulup sorunsuz
da işlemeyecektir. Tam aksine müca-
delenin içinde genişleyip yetkinleşe-
cekler. Bunun tersi bir anlayışla olaya
mükemmelliyetçi bir bakış açısıyla
yaklaşmak, bu konuda atılacak adım-
ların önüne baştan engel olmaktır.
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Daha çok devrimcilerin hakim
olduğu yoksul gecekondu mahalle-
lerine devletin desteği ve yönlendir-
mesiyle uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık
kültürü her geçen gün daha fazla so-
kuluyor. Düzenin bu yoz, çürümüş
kültürüne karşı halk meclislerinin
savaşı sürüyor. 

İSTANBUL
Gazi: Halk Meclisi her hafta ma-

hallenin farklı bölgelerinde toplantı
kararı almıştı. Bu haftaki toplantı ise
çeteler tarafından yakılan Muharrem
Karademir Tepesi’ndeki aile çay bah-
çesindeydi.

Halk Meclisi tarafından afişler
mahallenin farklı yerlerine asıldı.
Dergi dağıtımı sırasında yapılan ko-
nuşmalarla da halk toplantıya çağ-
rıldı.

Toplantının bu haftaki konusu
son yaşanan süreçte fırsattan yarar-
lanan çetelerin devrimcilere, halka
saldırısı tartışıldı.

Mahalle halkından söz alan bir
genç “Bu çay bahçesi bu tepeye ya-
pılmadan önce burada oturan insanlar
rahatça balkonlarında oturamaz hale
gelmişti. Arabalarda fuhuş yapılıyor,
içki ve uyuşturucu içiliyordu. Dev-
rimciler buraya gelerek ilk önce
onları mahallemizden kovdular, daha
sonra buraya çay bahçesi yaptılar.
İnsanlar burada kapısını, penceresini
kilitlemeden yatamıyordu, şimdi ise
böyle bir şeye gerek bile duymuyoruz.
Devrimcilere sahip çıkalım; tekrar
çay bahçemizi kuralım” dedi.

Sonuç olarak mahallenin sorunları
dinlendi ve son yaşanan çete saldırıları
anlatıldı. Haftaya toplantının Son-
durak’ta dağıtılan Esat Atmaca Aile
Çay Bahçesi ve taksi durağının orada
gerçekleştirilmesi kararı alındı.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
kurulan, içinde Halk Cephesi, sol
yapılar, köy dernekleri ve muhtarlıklar
olan 1 Mayıs Mahallesi Halk Meclisi
uyuşturucuya karşı faaliyetlerine de-

vam ediyor. İlk eylemini 3000 kişilik
yürüyüşle başlatan Halk Meclisi 15
Ağustos günü uyuşturucuya karşı te-
davi ve destek yöntemlerinin anlatı-
lacağı, uzman doktorların ve psiko-
logların katılacağı bir seminer dü-
zenleyecek. 

İZMİR: Doğançay Mahallesi’nde
uyuşturucuya karşı 1 Ağustos günü
halk toplantısı yapıldı. Toplantıda,
uyuşturucuya karşı nasıl mücadele
edileceği üzerine konuşuldu. Mahal-
lede gençlerin bu bataklıkta olduğu
ve bunun yarın bütün herkesi saracağı
onun içinde uyuşturucu kullanılan
yerlere bizlerin gitmesi, gece içenlerin
uyarılması, içenlerin aileleriyle ko-
nuşulması kararı alındı ve bir halk
komitesi oluşturuldu. 7 Ağustos günü
parka gidilerek ailelerle zaman ge-
çirme kararı alındı. Ayrıca mahallenin
meydanına “Uyuşturucuya Karşı Bir-
leşelim Savaşalım” pankartı Halk
Komitesi tarafından asıldı.

Yozlaşmaya Karşı Mücadelemizi Büyüteceğiz



EMPERYALİZMLE VE OLİGARŞİYLE UZLAŞARAK KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMEZ!446

Yürüyüş

17 Ağustos
2014

Sayı: 430

Berkin'in katilleri yargılanıncaya
kadar "Adalet talebimiz eylemlikle-
rimizle sürecek" diyen Halk Cephe-
liler hesap sormaya devam ediyor. 

İSTANBUL

Bağcılar: Dev-Genç’liler, 9 Ağus-
tos günü her hafta düzenli yapılan
film gösterilerini bu hafta da sürdürdü.
Cumartesi akşamı Berkin Elvan Bel-
geseli izletildi. Film gösterimine 60
kişi katıldı. Berkin Elvan Belgeseli
bittikten sonra “Berkin Elvan Ölüm-
süzdür”, “Umudun Çocuğu Berkin
Elvan” sloganları atıldı.

ANTALYA: 8 Ağustos’ta 'Berkin
İçin Adalet İstiyoruz' eylemi yapıldı.
Eylemde “AKP katillerini nasıl ko-
rursa korusun mahkemeler ne karar
verirse versin, biz katillerin peşini
bırakmayacak, katillerin yargılan-
masını faşizmin mahkemelerine bı-
rakmayacağız. Berkin'in cenazesini
kaldıran milyonların adalet özlemini
boşa çıkarmayacak ve halkın adaletini
mutlaka sağlayacağız” denildi.

ANKARA: Berkin için, katille-
rinin yargılanması için 11 Ağustos'ta
adalet nöbetinde olan Ankara Halk
Cephesi, Yüksel Caddesi’nde 20 ki-
şiyle adalet nöbeti eylemi yaptı. Her
hafta, Berkin’in katilleri yargılanın-
caya kadar da eylemleri sürecek.

İZMİR: Güzeltepe Mahallesi’nde
10 Ağustos’ta Berkin Elvan’ın ka-
tillerinin yargılanması için eylem
yapmak isteyen 7 Halk Cepheli’ye,
yüzlerce polis azgınca saldırdı. Saldırı
sırasında Yusuf DUT, Çayan BARİ,
Cafer ÇELİK, Deniz KAYA, Ahmet
GÜNDÜZ, Ulaş ARSLAN, Savaş
DÜZGÜN işkenceyle gözaltına alındı.
Küfürlerle, hakaretlerle işkence ya-
pılarak araçlara bindirilen Halk Cep-
heliler’e araç içerisinde de işkence
devam etti. Bu sırada Güzeltepe halkı
gözaltılara tepki olarak polisle tar-
tışmaya girip, gözaltıları engellemeye
çalıştı. Katil polis, halka da saldırarak
pervasızlığını gösterdi.

Siyasi şube ve güvenlik şube pol-
isleri tarafından 11 Ağustos’ta yine

işkenceyle araçlara bindirilen Halk
Cepheliler İzmir Bozyaka’daki Em-
niyet Müdürlüğü'ne götürülerek iş-
kence ve küfürler ile parmak izleri
alındı, fotoğrafları çekildi. Bozya-
ka’dan ters kelepçeli halde Karşıyaka
Devlet Hastanesi'ne götürülen Halk
Cepheliler, raporları alındıktan sonra
Karşıyaka Adliyesi’ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra
7 Halk Cepheli de serbest bırakıldı.

ADANA: 11 Ağustos günü Ak-
kapı Mahallesi’nde “Berkin Elvan
İçin Adalet İstiyoruz” eylemi yapıldı.
Eylem başlamadan önce Akkapı hal-
kına, Berkin Elvan'ın kim olduğu ve
14 yaşındaki çocukları katleden halk
düşmanı AKP’nin katil polislerinin
hala tutuklanmadığı anlatıldı. Ey-
lemde “Berkin Elvan Ölümsüzdür”,
“Berkin’in Hesabı Mahşere Kalma-
yacak” dövizleri taşındı. AKP’den
hesap soran sloganlarla bitirilen ey-
lemde çağrı yapılarak Akkapı halkı
gelecek haftaki eyleme davet edildi.

Berkin İçin Adalet Mücadelemiz Sürüyor

Halkın Mühendis Mimarları ta-
rafından çıkarılan “Halk İçin Mü-
hendislik Mimarlık” dergisinin 1. sa-
yısı her gün bire bir mühendis, mimar
ve şehir plancılarına ulaştırılırken,
hafta içinde kamu kurumları, üni-
versiteler ve belediyelere, hafta sonları
ise mahallelerde toplu dağıtımı ya-
pılıyor. Halkın Mühendis Mimarları
9 Ağustos'ta Gazi ve 75. Yıl mahal-
lelerinde kızıl baretleriyle yaptıkları
dağıtımda 57 dergiyi halka ulaştırdı.

Halkınsesi’ne Saldırı Gerçeklerden
Korkunun İfadesidir

7 Ağustos’ta sitemiz halkinsesitv hacker saldırısına
uğradı. 

Halkınsesi’ne saldırmak, halkın gerçeklere ulaş-
masına engel olmaya hizmettir.

Halkınsesitv yaptığı açıklamada saldırıların ilk ol-
madığını ama gerçeklerin halka ulaşmasına engel ola-
mayacaklarını belirtti.

Halk İçin Mühendislik Mimarlık
Her Alanda Her Yerde Olacak

Antalya Ankara İzmir
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22 Temmuz günü, Diyarbakır’ın
Lice İlçesi’nde, bir tankerin devril-
mesi sonucu meydana gelen patla-
mada iki yolcu otobüsü ile birkaç
araç alev almış, patlamanın kilomet-
relerce genişlikteki bir alanda etkileri
görülmüştür. İlk olarak bir kişinin
öldüğü, 69 kişinin yaralandığı du-
yurulan haber unutturulmuş, günler
sonra artan ölümler nedeniyle olay
yeniden haber konusu yapılmıştır. 

Patlama, insan hayatıyla doğrudan
ilgili, onlarca ağır yaralının olduğu,
maddi zararların doğduğu ve bu ne-
denle de halk için haber değeri olan
ciddi bir olaydır. Ancak burjuva med-
yada olay, sıradan bir olay olarak
ele alındı. Önce hiç ölümlerden bah-
sedilmedi. Günler sonra ilk olarak
yirmi kişinin öldüğü, daha sonra ise
ölenlerin sayısının 27’ye yükseldiği
söylendi. An itibariyle ise ölü sayısı
31 olarak ifade ediliyor. 

Böyle vahim sonuçları olan bir
olay, neden ve nasıl haber değeri ta-
şımaz!? Halkın ölümü, halkın hayatı
bu kadar ucuz mu? Gizlenmek istenen
nedir? 

Bayram tatili boyunca trafik ka-
zalarında 108 kişi öldü.

Sadece serinlemek için girilen
sularda boğulmaktan kaynaklı bir
günde onlarca kişi ölüyor. İstanbul’da
şehiriçi sefer yapan bir halk otobü-
sünde yangın çıkıyor ve 4 kişi hayatını
kaybediyor… İnsan hayatı o kadar
ucuz ki, sanki bunların hiçbiri yokmuş
gibi davranıyorlar. 

Güllük gülistanlık bir Türkiye
tablosu çizmek istiyorlar. O Türkiye
tablosunda iş cinayetlerinde her gün
ölen 4 işçi de yoktur. 

Uyuşturucu ve yozlaşma batağın-
da, son beş yılda yüzde 262 artış
gösteren bonzai denilen sentetik ze-
hirden ölen gençlerimiz yoktur. AKP
iktidarında yüzde 1400 artış gös-
terdiği resmi ağızlarca itiraf edilen
kadın cinayetleri yoktur. 

Açlık sınırının altındaki asgari
ücret yoktur. Komşu ülke Suriye’de
AKP’nin kışkırttığı, eğittiği, silah-
landırdığı çetelerce çıkarılan savaşın
sonuçları olarak Türkiye’ye sığınan

ve dilencileştirilen Suriye halkı
yoktur. İşsizlik, yoksulluk, iş-
kence, aşağılanma, yok sayılma
yoktur. 

307 madencinin katledildiği
Soma Maden Ocağı’ndan du-
manlar halen tüterken en son
12 Ağustos’ta Zonguldak’ta ka-
çak bir maden ocağının göçmesi
sonucu 14 madenci göçük al-
tında kaldı... Ocak kaçak çalış-
tırıldığı için madenin sahibi göçük
olduğundan hiç kimseye bahsetmiyor.
Bir işçinin babasının oğlunun eve
gelmemesi üzerine yapılan ihbar so-
nucunun da kaçak maden ocağında
göçük olduğu ve 14 işçinin göçük
altında kaldığı ortaya çıkıyor ve sa-
atler süren kurtarma çalışmaları so-
nucunda işçiler kurtarılıyor... 

Bu nasıl bir düzen böyle? Onlarca
işçinin çalıştırıldığı maden ocağının
kaçak olduğundan devletin haberi
yok... 14 yaşındaki bir liselinin peşine
onlarca polis takar bu faşist düzen
devrimci bir dergiyi okuyor diye...
24 saat takip eder... Ama bir maden
ocağının kaçak çalıştırıldığından ha-
beri olmaz... 

Gerçekleri gizlenen Türkiye tab-
losunda LPG’li araçlarda istenen
“gaz sızdırmazlık raporu”nun 2012
yılından beri neden istenmediği, bu
raporun bulunmamasının ağır ku-
surdan hafif kusur derecesine nasıl
indirildiği sorulmaz, sorgulanmaz.
Ağır yaralı onlarca insanın neden
tedavi edilemeyip başka şehirlere
nakledilmek zorunda olunduğu tar-
tışılmaz. Törenlerle, şaşaalarla baş-
bakanın katılımıyla açılan hastanelerin
kapısına, neden sessiz sedasız kilit
vurulduğu sorulmaz, sorgulanmaz. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne-
deniyle Tayyip Erdoğan yalakalığı
daha da arttırıldı burjuva basın yayın
kanallarında. Başbakan olarak Tür-
kiye’yi nasıl kalkındırdı, refaha ka-
vuşturdu, demokratikleştirdiyse, cum-
hurbaşkanı olarak “daha özgür ve
daha güçlü bir Türkiye” yarata-
cakmış. Alın size zengin ve özgür
Türkiye tablosu. Bu tablonun içinde
gerçekler olmaz elbette. Tayyip’in

cumhurbaşkanı seçilebilmesi için her
şey… Her şey demokrasicilik oyu-
nuna kan taşımak için… Halkı düzen
sınırları içindeki “alternatiflerle”
oyalayıp kandırmak için…Filistin
için timsah gözyaşları döküyorlar.
İsrail’e yönelik seçim meydanlarında,
mitinglerde esip gürleyen Tayyip Er-
doğan, İsrail ile her türlü ekonomik,
ticari, askeri ilişkiyi sürdürüyor. Da-
hası İsrail’in yaptıklarının benzerini
kendi ülke halkına her gün demokrasi,
özgürlük diye yutturuyor. 

İşte bu yüzden 31 kişinin ölümü
bile günler sonra haber olabildi…
Depremlerde, sellerde, kışın ayazın-
dan yazın sıcağından, trafik “kaza”la-
rından, iş cinayetlerinden ölenler hep
yoksullardır. Böyle ölümler hep yok-
sulları bulur ve hiç sorgulanmaz
neden diye. Şundan eminiz ki insan
hayatına değer veren bir sistemde
böyle kazalar olmaz. Olduğunda da
hasıraltı edilmez, tekrar etmemesi
için gerekli dersler çıkarılır, önlemler
alınır. 
Şu basit soru sorulur; 
Neden gaz sızdırmazlık raporu

denilen raporun alınması zorunlu
olmaktan çıkarıldı? Kim çıkarttı,
neden çıkarttı, bugüne kadarki so-
nuçları neler oldu? 

Yoksul halkımızın ölümlerinin de
acılarının da hesabını tutuyoruz. İn-
sanlarımız tanker kazasından, patla-
madan ölmedi, alınmayan önlemler,
sorumsuz yöneticiler, olayları çarpıtıp
gizleyen, aydınlatmayan, görmezden
gelen medya aracılığıyla öldürüldü.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tozu
dumanı arasında kaybettirdiğiniz so-
rumluları da acılar içinde hayatını
kaybeden insanlarımızı da unutma-
yacağız. 

LİCE’DE 31 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN TANKER KAZASI
DENİLEN KATLİAMIN SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR!



Röportaj

Vanlı depremzede aileler 3 yıldır
kaldıkları Van Anadolu Konteynerkent
de barınma sorunlarının çözülmesi
için mücadele ederlerken diğer yandan
ailelerin, çocukların üretimleri de bu
mücadelede bir o kadar değerlidir.

Van Anadolu Konteynerkent’in
genç yürekleri iki kardeş Emirhan ve
Aleyna ilgilendikleri Kickboks mü-
sabakalarında il birincisi ve il ikincisi
oldular.

Van Halk Cephesi olarak onlarla
bu mutluluklarını paylaşmak amacıyla
bir röportaj yapıp düşüncelerini al-
dık:

Yürüyüş: Bize kendinizi tanıtır
mısınız?

Emirhan Aydın: 12 Yaşındayım,
6. sınıfa geçtim.

Yürüyüş: Ne kadar süredir
Konteynerkent’te kalıyorsunuz ve kickboks sporuyla
ne kadar süredir ilgileniyorsunuz?

Emirhan Aydın: 3 yıldır Anadolu Konteynerkent’te
kalıyoruz. 1 yıldır da hem kickboks hemde tekvando
sporu yapıyorum.

Yürüyüş: Konteynerkent’te çocuklar neler ya-
pıyorlar?

Emirhan Aydın: Çeşitli oyunlar oynuyorlar. Akşamları
saklanbaç, sabahları körebe oynuyorlar.Maç yapıp bisiklet
de sürüyorlar.

Yürüyüş: Yeni başlayan çocuk korosu çalışmasını
duydun mu?

Emirhan Aydın: Maçlarımdan dolayı katılamadım.

Yürüyüş: Bundan sonraki hedefin nedir?

Emirhan Aydın: Bundan son-
raki hedefim Avrupa şampiyonluğu
ve Türkiye şampiyonluğu. 15 Ağus-
tos da Ordu’da müsabakalarımız
olacak. Ben bu maçlara Van il bi-
rincisi olarak katılacağım.

Yürüyüş: Bize kendinizi ta-
nıtırmısınız?

Aleyna Aydın: Benim adım
Aleyna Aydın. 10 yaşındayım ve
4. Sınıfa gidiyorum.

Yürüyüş: Ne kadar süredir
konteynerkentte kalıyorsunuz
ve kickboks sporuyla ne kadar
süredir ilgileniyorsunuz?

Aleyna Aydın: 3 yıldır Anadolu
Konteynerkette kalıyoruz. 1 yıldır
da hem kickboks hemde tekvando
sporu yapıyorum.

Yürüyüş: Konteynerkentte çocuklar neler yapı-
yorlar?

Aleyna Aydın: Çeşitli oyunlar oynuyorlar. Akşamları
saklanbaç, sabahları körebe oynuyorlar. Maç yapıp
bisiklet de sürüyorlar.

Yürüyüş: Yeni başlayan çocuk korosu çalışmasını
duydun mu?

Aleyna Aydın: Duydum. Ama şu an için maçlarımdan
dolayı katılamadım.

Yürüyüş: Bundan sonraki hedefin nedir?
Aleyna Aydın: Benim hedefimde abim gibi Avrupa

şampiyonu olmaktır.

Emirhan ve Aleyna, Van Halk Cephesi olarak bizde
sizleri bu başarınızdan dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın
devamını diliyoruz…

Van Anadolu Konteynerkent
Çocukları Üreterek Direniyor!

3 yıl önce Van’da meydana gelen depremde ev-
lerini kaybeden yoksul halkımız, AKP tarafından
geçici çözümlerle konteynerkentte hapsedildi. Hal-
kımızın barınma sorunu hala çözülmedi.

Dev-Genç’liler Van halkıyla birlikte Anadolu
konteyner kentini halkımız için en yaşanılabilir
alana hale getirmek için ilk adım olarak bir halk

kütüphanesi kuruyor. Yapılacak olan halk kütüpha-

nesine kitaplarınızla destek olmanızı bekliyoruz.

ADRES: Vangölü Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Yanı Anadolu Konteyner Kenti, No:
147 Edremit/ VAN

MAİL: vanhalkmeclisi@yandex.com

Van Anadolu Konteyner Kente Kütüphane Kuruyoruz!
BİR KİTAP DA SEN GETİR!
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Saldırılarınız
Bizleri Yıldıramaz!

Van’da Dev-Genç'liler Anadolu
Konteynerkentte kütüphane kurmak
için Van merkezde sanat sokağında
“Bir Kitap Da Siz Bağışlayın” kam-
panyası adı altında kitap toplamak
için 3. kez masa açtılar. Önceki gün-
lerde Dev-Genç'lilerin açtığı masayı
polis ve zabıta taciz etmiş ve Şevket

adında bir provokatör Dev-
Genç'lileri dövdürtmekle teh-
dit etmişti. Ama Dev-Genç'li-
ler her şeye rağmen direnerek
masayı kaldırmamışlardı.

11 Ağustos'ta belediyeye
gidip tacize ve provokasyona
maruz kaldıklarını, zabıtanın
saldırgan tavrından dolayı za-
bıtadan izin almayacaklarını,
kendilerinin zabıtayı arayıp
bu sorunun çözülmesini iste-
dik. Belediyenin kalem mü-
dürü zabıta müdürlüğünü ara-
yıp “talimatımdır bu gençler
kitap toplamak için masa aça-
caklar izin verin” dedi. Dev-
Genç'liler de zabıta müdür-
lüğüne belediyenin talimatını
iletmeye gittiğinde onlara ce-
vap olarak sadece “size izin
yok” dediler. Dev-Genç'liler
de tekrar belediyeye gidip
“Biz masamızı kurmaya gi-
diyoruz, her yolu denedik.
Bundan sonra başımıza gele-
ceklerden sizler sorumlusu-
nuz” dediler. Dev-Genç'liler
Sanat Sokağı’nda 17.00’da
masa kurduktan biraz sonra

10-15 zabıta görevlisi gelip masanın
etrafını sardılar. Dev-Genç'liler halka
“Bizler her yolu denedik, yanı başı-
mızda sigara stantları açılabiliyorken,
bize kitap toplamak, kütüphane kur-
mak için izin verilmiyor. Hatta ya-
sadışı sayılıyor, bizler yaptığımız
işin meşruluğuna inanıyoruz o yüzden
masamızı kaldırmayacağız” dediler.

Bunun üzerine polis işbirlikçisi

zabıtalar ve bazı provokatörler
Dev-Genç'lilere yumruklarla
tekmelerle saldırdılar, masa-
larını dağıttılar. Dev-Genç'li-
lerin tanıtımını yaptığı ve üze-
rinde Hasan Ferit Gedik’in
resminin olduğu Yürüyüş Der-
gisi’ni parçalayıp yere attılar.
Bazı Kürt milliyetçileri “burası
Nurtepe-Çayan değil burası
Kürdistan” diyerek Dev-
Genç’lileri tehdit ettiler. Dev-
Gençliler son olarak baskıların
ve saldırıların kendilerine geri
adım attırmayacağını ve kitap
toplamak için her gün aynı

yerde aynı saatte masa açacaklarını
dile getirdiler.

Çeteci, Provokatör
Ali Ahi Van Anadolu
Konteynerkent
Temsilciliğinden Atıldı!

Van Halk Cephesi 8 Ağustos'ta
bir açıklama yayınlayarak; "...Ali Ahi,
1 yıldır süren bu mücadelenin tem-
silciliğini yaptı. Ta ki yaptığı pislikler
tek tek açığa çıkana kadar. Peki ne
yaptı Ali Ahi? Halka ağza alınmayacak
küfürler savurdu ve saldırdı, bıçak
çekti. Ahlaksızlık yaptı ve bunu özel
hayatım diyerek savundu. Yanlışına
karşı çıkan insanları yanındaki adam-
larıyla birlikte tehdit etti. Halk için
gönderilen kazakları halka dağıtmadı,
depoda bekletti. Halka ait 1 adet diz-
üstü bilgisayar, 1 adet fotoğraf maki-
nesi, 1 adet sinevizyon makinesine el
koydu. Pislikleri açığa çıkınca ve dev-
rimciler kendisine tavır alınca çete
faaliyeti yürüttü, devrimcileri, halkı
hedef gösterdi. Kendi kirli ilişkilerinin
açığa çıkmaması için BDP-HALK
CEPHESİ çatışması yaratmaya çalıştı.
Devrimcileri, İş-Kur İşçilerinin hak-
larına sahip çıktıkları için provaka-
törlükle suçladı. Siyasi örgütlerin is-
mini kullanarak halkı baskı altına
aldı. BDP’li olduğunu söyledi ama
AKP üyesi çıktı. Yozlaşmaya göz
yumdu... Bunun sonucunda Van Ana-
dolu Konteynerkent halkı aldığı karar
ile Ali Ahi’yi temsilcilikten atmıştır.
Ve halk kendisine kaldığı yerden çıkıp
gitmesi gerektiğini iletmiştir. Ali Ahi
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Kıbrıs’ta da Dünya Halklarının
Özgürlük, Bağımsızlık Mücadelesi

Haykırıldı!
Kıbrıs'ta 9 Ağustos'ta “54. Geleneksel Mehmetçik Üzüm

Festivali” kapsamında Grup Yorum konseri Galatya (Mehmetçik)
Köy Meydanı’nda büyük bir coşku ile gerçekleşti. 1500 kişinin
izlediği konserde halk, Grup Yorum’un türkülerini hep bir
ağızdan söyledi. “Halkız, Haklıyız Kazanacağız”. “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” sloganlarının  atıldığı konserde Sima
Kanatlı da Uğurlama şarkısında Grup Yorum’a kemanı ile
eşlik etti.

Birlikte Üreterek, Paylaşarak
Düzenin Yoz Eğlence

Anlayışına  Alternatifiz!
Yozlaşmanın alabildiğine yoğun olduğu,

halk kültüründen uzak eğlence anlayışına al-
ternatif olarak Bursa Halk Cephesi'nin 6. Yaz
Kampı yine coşku dolu, eğlenceli, eğitici ve
öğretici çalışmalarıyla başladı.

1-4 Ağustos tarihlerinde yapılan yaz kampının
hazırlıklarını yapmak için bir gün önce gidildi.
3 gün boyunca sabah sporu ile güne başlanılan
yaz kampında kollektif bir şekilde sabah kahv-
altıları, etkinlikler, seminerler verildi. Serbest
zamanlarda denize girilirken, film gösterimleri
yapıldı. Verilen seminerlerin konuları insanların
büyük ilgisi ve sohbetlere katılımlarıyla coşkulu
ve aydınlatıcı bir şekilde sürdü. Film göste-
rimlerinde “F Tipi Film” ve “Buz Devri 4”
filmleri izlendi. Müzik dinletileri yapılırken
halaylar, Düz horonları ve Hemşin horonları
oynandı. Son gün, kampa katılanlarla değer-
lendirme yapıldı. Kamp alanındaki eşyaların
toplanması ve çöplerin temizlenmesiyle birlikte
Bursa Halk Cephesi Yaz Kampı sona erdi.

artık Van Anadolu Konteynerkent
temsilcisi değildir. Bir çeteci, bir pro-
vokatördür. Halka gelebilecek her
türlü zarardan ve şimdiye kadar yaptığı
tüm pisliklerden o sorumludur. Ba-
sından ve tüm duyarlı insanlarımızdan
isteğimiz bu kişiye, depremzedelerle
ilgili hiçbir biçimde yardım amaçlı
ya da bilgi almak amaçlı ulaşılma-
masıdır. Van Anadolu Konteyner Kent
halkı kendi Halk Meclisi'ni kurmuş
ve barınma hakkı mücadelesini bundan
sonra bu şekilde yürütmektedir. Tüm
basına ve halkımıza duyurulur. Yeni
irtibat telefonu için yeniden bilgilen-
dirme yapacağız" denildi. 

Bir Kitap da Sen Getir!
Van Anadolu Konteynerkent Halk

Meclisi 3. Toplantısı, 9 Ağustosta
30 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Halk meclisi; barınma sorununa
yönelik çözüm önerilerini, Dev-
Genç’in kütüphane kampanyasını,
temsilcilikten atılan çeteci provokatör
Ali Ahi’de bulunan ve halka ait olan
kadın atölyesinin ve kütüphane olacak
konteynerin anahtarlarının alınmasını
konuştu ve kararlar aldı.

Öncelikle barınma sorununu çöz-
mek için 4 tane somut karar ile tekrar
belediyeye gidilmesine oy çokluğu
ile karar verildi. İkinci olarak Ali
Ahi’den anahtarları teslim almaya
gitmek için bir heyet belirlendi ve
anahtarları karşılıklı imza ile teslim
aldı. Ve kadınlar kadın atölyesinin
üretime devam etmesi ve üretilen
malların ise bir kermesle satılması
kararını aldılar. Anahtar alındıktan
sonra kadın atölyesinde halk sayım
yaptı ve bunu belgeleyerek imza attı
ve toplantı sona erdi.

Anadolu Konteyner
Kent Halk Meclisi 

Halk Meclisi 11 Ağustos'ta 4.
toplantısını 25 kişinin katılımıyla
gerçekleştirdi. İlk olarak 3. toplantıda
çıkan kararlar tekrar edildi. Ve top-
lantının ilk gündemi olarak Halk
Meclisinden çıkan kararlar için be-
lediyeye giden komisyon dinlendi.
Daha sonra 2. gündem olarak Halk
Meclisi’nin bir temsilcisi olup ol-
maması tartışıldı. Sonuç olarak Halk
Meclisinin bir temsilciye ihtiyacı ol-
madığı kanısına varıldı. Son olarak

Dev-Genç'lilerin “Anadolu Kontey-
nerkentte Kütüphane Kuruyoruz, 1
Kitap Da Sen Getir!” kampanyası
için açtığı masalara polisin ve zabı-
tanın neden saldırdığı ve bu saldırılara
karşı hep beraber direnilmesi gerektiği
anlatıldı. Barınma sorunun çözümüyle
ilgili Halk Meclisinin yapacağı kam-
panya konusunda fikir alındı.

Van’da Irak’ta Yapılan
Katliamlarla
İlgili Afişleme

Irak Kürdistan’ında yapılan kat-
liamlarla ilgili yapılacak eyleme çağrı
için, 8 Ağustos günü Dev-Genç’liler
Van Merkez’de afiş astılar. Yarım
saat süren afiş çalışmasına Van halkı
Dev-Genç’lilere büyük ilgi gösterdi.
Kolay gelsin diyenler ve yarın mut-
laka basın açıklamasına geleceğiz
diyenler oldu. Dev-Genç’liler, eyleme
mutlaka katılmak ve yaşanan katli-
amlara sessiz kalmamak gerektiğini
anlattılar. 



Ben yola çıkmıştım o gece.
(Soma Katliamı’nın olduğu gece) Uykudan uyandım ve
radyodaki haberi duydum. Onlarca maden işçisinin öl-
düğünden bahsediyordu. Sabah Dersim’e varınca öğren-
dim ki maden işçileri katledilmiş. Ölümler 300’ü bulmuş.
O gün kentin sessizliği bozuldu ve insanlar sokağa döküldü.
Bizim de tam o dönem Berkin ile ilgili boykot çalışma-
larımız vardı. Liselilerin sokağa çıkıyor oluşu bizi heye-
canlandırıyordu. Biz çalışmalara başladık ve tüm lisele-
rin kapısını çaldık. Dersim’deki tüm liselere gittik ve ora-
larda yeni yeni gençlerle tanıştık. Bu arada ben de koro
kurmak için gitmiştim Dersim’e. Tanıştığımız gençleri ko-
roya çağırmıştık. Sonra boykot yapıldı. Biz orada tanış-
tığımız gençleri derneğe götürdük. Hatta koroya katılan-
larla hemen bir ders yaptık ve program çıkarttık. Ders sa-
atlerini belirledik. 

Ben sonra Hatay’a geçtim, orada da konser için ha-
zırlandık. 30 Mayıs konseri vardı. Korocularımızla bu kon-
serin şarkılarına hazırlandık, onlar da çok heyecanlıydı-
lar. Benim için de ayrı bir heyecandı. Onları sahnede gör-
mek güzel bir duygu. 15 kişi sahneye çıktı, 5 kişi de sah-
neye çıkamadı, gelemedi. Hele emeğimizin karşılığını al-
mış olmak daha da güzel.

Ben bu konserden sonra tekrar Dersim’e gittim. Bu se-
fer gittiğimde koro dağılmıştı. Okullar da kapanmıştı. Tek-
rardan çalışma yapmamız imkansız görünüyordu. Ben de
tekrar arayarak denedim şansımı ve arkadaşları tekrar to-
parladık. Sonra çalışma almaya başladık. Koro, Der-
sim’deki yozlaşmaya karşı gençleri bir araya getirmenin
bir aracı oldu. Zamanla onlarla da bir dil tutturduk. Ba-
zılarının aileleriyle tanıştık evlerine gittim. 

Dersim’de büyük bir yozlaşma var. Gençlere dışarıdan
bakınca bunu görebiliyorsunuz… Ama insan emekle de-
ğişir diyoruz ya, gerçekten öyle. Onlarla Ankara’ya fes-
tivale gittik. Mahir’in mezarına gittik hep birlikte. Onla-

ra Mahir’i anlattık. 

Sonra Dersim’e döndük ve diğer kızların da aileleriyle
tanıştık. 

Korodaki arkadaşlara, “siz kimi davet ediyorsunuz kon-
sere” diye sordum. Onlar da başladılar işte, şu komşumuz
yengemiz vs.. Ben de dedim ki “o zaman gidin onlara da-
vetiye verin.” İçlerinden biri, “bunlar atar ya” dedi. Bu-
nun üzerine kendi emeğimize saygı duymamız gerektiğini
konuştuk ve içinde davetiyelerin olduğu poşeti kollarına
taktılar, gittiler. Ertesi gün geldiler.  

Demiştik ki “dağıttığınız yerleri yazın, not edin, biz ora-
ya dağıtmayacağız, size güveniyoruz.” Geldiler kağıtlar-
la  yazmışlar ki bizim bina, yan bina, yan bina, taksi du-
rağı, 5 katlılar 19 tane, yolda 10 tane vs vs. Tek tek not
etmişler.

Görünce çok duygulandık. Akşamları bizimle masa-
ya geldiler. 

Son günler daha çok çalışmaya başladık ve bayağı iyi
duruma geldiler birkaç kişi ton kaçırıyordu onun dışında
iyilerdi. 

Konser sonrası değerlendirme yaptık. Korocu arka-
daşların aileleri mutluydu. 

Sonra Hatay’a geçtim, orada da artık kızların ailele-
rinden izin almak için uğraşlarımız başladı. Orada her gün
kızlardan birinde kaldım. Ailelerle tanışmamıştım bazı-
larının onlarla da tanıştım. 

Hatay konserinde de 15 korocu sahneye çıktı... Bura-
da da 5 kişi sahneye gelemedi, tatile gittikleri için, köye
gittikleri için, çalışmada yer alan 5 korocu sahneye çıka-
madı... Hatay’da bir korocunun viyola çalmasına Hatay-
lılar çok sevindi. Konser arkadaşları çok motive etti. Ai-
leler önceki konserde de çok mutluydular, bu konserde de
tebrik ettiler. Bir ailemiz bir yandan büyük bir gurur ya-
şadı, bizimle bu mutlu anı paylaştı. 

YYozlaşmaya Karşı Müziğin ve Koronun
Birleştirici Gücünü Kullanacağız

Gazi:Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler 8 Ağustos’ta
mahallenin farklı bölgelerinde Yürüyüş Dergisi’nin 428.
sayısının dağıtımını yaptılar. Toplamda bu hafta halka ulaş-
tırılan dergi sayısı 2200’e ulaştı. Haftada 5000 Yürüyüş
Dergisi dağıtım hedefine uluşmak için planlı ve programlı
çalışmayla tüm evlere ve esnaflara ulaşılmaya devam edi-
yor.

Kuruçeşme:Yürüyüş Dergisi okurları mahallelerde
yaşanan uyuşturucu, yozlaşma sorununun Üçevler böl-
gesinde de olduğunu ve çözüm istediklerini dile getirdiler.
Halk Cephesi tarafından Kuruçeşme’de yapılan toplan-
tılarla bu sorun ve çözümleri tartışıldı. Nurtepe Çayan Ma-
hallesi’nde başlayan, Gazi Mahallesi’ne, Sarıgazi’ye ya-

yılan Halk Cephesi’ne
yönelik provokatif
saldırılar üzerine soh-
bet edildi. Toplantıdan
sonra 45 adet yürüyüş
dergisi Üçevler hal-
kına ulaştırıldı.

Bağcılar: 9 Ağustos günü Bağcılar Fatih yürüyüş yo-
lunda Yürüyüş Dergisi okuru esnaflar derginin tanıtımını
ve dağıtımını yaptı.  Aynı gün içerisinde yeni mahalle yü-
rüyüş yolunda stant açan Halk Cepheliler özgür tutsak-
ların yaptığı el bilekleri ve kolyelerin halka tanıtımı ve
hangi koşullarda yapıldığı anlatıldı.

Yürüyüş Dergisi İstanbul Sokaklarında...

Kuruçeşme
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Kürt milliyetçilerinin Çayan'da
başlayıp Gazi, Okmeydanı, Sarıga-
zi'de devam eden saldırları, devrimci
olanla olmayan ayrımını net biçimde
gördüğümüz bir süreç yarattı. Halk
Cephesi, Kürt milliyetçilerinin kur-
şunlu, bombalı, molotoflu, satırlı sal-
dırılarına uğrarken; kurumları, çay
bahçeleri, parkları yakılıp yıkılırken,
esnafların dükkanlarına, halkın ev-
lerine yönelik saldırılar sürerken
solun tutumu, adeta provkasyonu kö-
rükledi. Hiçbir soru sormadan, cevap
almadan, sadece tek taraflı “duyum-
larla” saldırıyı yorumlayanlar, sal-
dırıya uğrayanları saldıran, çetecileri
ise yasakçılığın karşısında dik duran
yeni yaşam savunucuları ilan ettiler.
“Provokasyonda son nokta” man-
şetiyle Evrensel ve onun olayları sa-
dece Kürt milliyetçilerinin gözünden
bakarak yorumlayan yazarlarının fır-
satçığı ise bunlar arasında en göze
çarpan örnekler oldu. 

“Ortada bir gruplar arası çatışma
yoktur” başlığıyla bir yazı kaleme
alan Evrensel yazarı İhsan Çaralan
tüm bunların Halk Cephesi'nin sal-
dırılarından kaynaklandığını ifade
ediyor. “Basında çıkan haberler sal-
dırıların bir grup tarafından düzen-
leniyor olması, saldırıyı yapan grubun
eskiden 'sol fraksiyonlardan biri'
sayılması bu saldırıların 'sol gruplar
arasında çatışma' olarak yansımasına
yol açmaktadır” diyor. Evresel ya-
zarının bu cümlelerini okuyanlar sal-
dırının Halk Cephesi tarafından ger-

çekleştirildiğini, Halk Cephesi'nin
eskiden sol fraksiyonlardan biri sa-
yıldığını artık böyle bir niteliğe sahip
olmadığını anlıyor. 

Devrimci hareket, sola ve dev-
rimciliğe ilişkin tüm değerlerini şe-
hitler pahasına korumuş, emperya-
listlerin ve onların yerli işbirlikçi-
lerinin saldırıları karşısında boyun

eğmemiş, onurlu bir tarihin sürdü-
rücüsüdür. Bizim tarihimizde, de-
ğerlerimizde, ideolojimizde eskiyen
hiçbir şey bulamaz Evrensel yazarı.
Tersine eskimek bizce devrimci de-
ğerlerden uzaklaşmaktır. Bu konuda
da hiç kimse Evrensel'in eline su
dökemez. 

Devam ediyor Evrensel yazarı,
yalan yanlış tüm bilgileri tüm halkın
düşünceleriymişçesine sunmaya: 'Bu
grubun halka ve kendilerinden ol-
mayan siyasi çevrelere karşı uygu-
ladığı, şimdi gençlerin öldürülmesine
varan baskı ve şiddet elbette hiçbir
şekilde kabul edilemezdir. Evet, bu
grubun baskısından siyasi ve sosyal
içerikli faaliyetlerin yasaklanmasın-
dan, siyasi gruplar şikayet ediyorlar
ama bu grubun baskısından en çok
muzdarip olan da bu semtlerde ya-
şayan esnafıyla, işçsiyle, kadınıyla,
genciyle, cemevleriyle, yerel der-
nekleriyle... halktır.' 

Kimdir gençliğin öldürülmesinin
sorumlusu? Halka silah sıkıp HDP
bürosuna kaçan çeteciler mi yoksa
devrimciler midir? İbrahim Öksüz'ün
katledilmesinin sorumlusu HDP'dir.
Günlerden beri süren saldırıları meş-
rulaştıranlardır. Yıllardır Halk Cep-
hesi'nin mahallelerdeki çetecilere yö-
nelik müdahalesine 'bizim çevre-
mizdir, Kürttür' diyerek çetecileri
savunanlardır. 

Öte yandan Evrensel yazarı Halk
Cephesi'nden halka yönelen tek bir
baskı ve şiddet örneği göstermelidir.
Tek bir örnek gösterin bize. Yoktur!

Bizim örgütlü olduğumuz mahalle-
lerde yaşayan halkın devrimcilerin
baskı ve şiddetinden muzdarip ol-
duğunu neye dayanarak söylüyor
Evrensel yazarı. Senin bizim mahal-
lelerimizdeki ya da herhangi bir ma-
halledeki halkla ne bağın var? Bu
cümleleri kurmadan önce örgütlü ol-
duğumuz hangi mahallede kaç insanla
konuştunuz? Yoktur bunların cevabı. 

Tarihimiz ne halka, ne de sola
şiddeti içeren tek bir kirliliği taşır.
Ancak sizin Halk Cephesi'nin bas-
kısından muzdarip diye tanımladığınız
insanlar uyuşturucu satan, sattıran
çetelerse, 'seks işçisi' diye savun-
duğunuz kadınlar ve onları pazarla-
yanlarsa, halka karşı suç işlediği için
cezalandırılanlarsa evet böyle bir
şiddetten, meşru bir şiddetten bah-
sedilebilir. Bu da halkın, halk güçle-
rinin karşı çıkabileceği bir şey de-
ğildir. 

Aynı yazının devamında Evrensel
yazarı halkı birleşmeye, Halk Cep-
hesi'ne karşı tecrit uygulamaya ça-
ğırıyor. Diyor ki “Bu grubun baskı
ve silah da kullanarak yıldırma gi-
rişimlerine, provokasyonlar yaratarak
ortamı terörize etme gayretlerine
karşı ancak halk birleşirse nihai ola-
rak karşı konulabilir. Bunun için de
bu grubun tecrit edilmesi, onlarla
ortak hiçbir iş yapılmaması, halkın
onların çağrılarına ve kurallarına
uymaması için gerek çalışmanın el-
birliği ile yapılması belirleyici ola-
caktır.”

Bu satırları okuyanlar çağrıcının
herhangi bir yerde konferans veren
'Terörle Mücadele Şube Müdürü'
olduğunu düşünebilir. Çağrının halk
düşmanı, karşı devrimci bir yapıya
karşı birleşme çağrısı olduğu da dü-
şünülebilir. Ancak gerçek şudur ki,
bu kişi bir Evrensel yazarıdır. Halka,
birleşme çağrısı yaptığı yapı ise yüz-
lerce şehidiyle tarih yazan hala em-
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ÇÖZÜMÜ; KÜRT, TÜRK TÜM EZİLEN HALKLARIN ORTAK MÜCADELESİNDEDİR!

peryalizme, oligarşiye karşı uzlaşmaz
bir mücadele yürüten devrimcilerdir,
Halk Cephesi'dir. 

Halkı birleştirmek, halka yön ver-
mek konusunda, 'öncü' olduğunu dü-
şünen Evrensel yazarı, birlikte mü-
cadele etme çağrısını faşizme karşı
yapmalıdır. 

Bu düşmanlığın asıl nedenleri ise,
başka bir Evrensel yazarı Ayhan Bil-
gen'in satırlarındadır. Bize 'dünyadaki
değişimi doğru okumadan ona mü-
dahil olmak mümkün olabilir mi?'
diye soruyor yazar. 'Kapitalizmin
küreselleşmesi ve savaş ekonomileri
karşısında alternatif bir hayat fel-
sefesinin insanlar için umut ışığı
olmaması düşünülebilir mi?' diye
soruyor. 

Dünyadaki değişimi Evrensel ya-
zarının ve sol provokasyonuna ortak
olan, Kürt milliyetçilerin kuyruğundan
kendi politikalarını üretmekten aciz
hale gelmiş, düzeniçiliği savunan si-
yasi yapıların gözlerinden görmedi-
ğimiz açıktır. Onlara göre, 'yeni' bir
dünya düzeni söz konusudur. Em-
peryalizm “değişmiştir.” Hem de öy-
lesine değişmiştir ki emperyalistlere
tek kurşun atılmazken devrimcilere
kurşun yağdırmak meşru hale gele-
bilmiştir. Öyle bir değişimdir ki bu,
Türkiye Cumhuriyeti faşist devletine
cumhurbaşkanı seçmek, katillerin
elini sıkmak, “alternatif, yeni bir
yaşam” çağrısının aracı haline gel-
miştir. 

Sizin alternatif hayat felsefesi de-
diğiniz de nedir? Düzene tabi olmak,

emperyalizmle uzlaşmak, düzen si-
yasetinin içinde eriyip devrimci özünü
yitirmektir. Halk Cephesi'nin söz ko-
nusu değişimi iyi okuyamadığı açıktır.
Okumayacaktır da. 

Siz bu felsefeyi okumaya, Kürt
milliyetçilerinin kuyruğundan ayrıl-
mamaya, onlara yardakçılık yapmaya
devam edin. Ortak olduğunuz bu
provokasyon, bu kültür dönüp sizi
vuracaktır. Devrimci kanı dökmeyi,
halkın kanını dökmeyi, evlerini, iş-
yerlerini, derneklerini yakıp yıkıp
talan etmeyi, ahlaksızlığı, yalanlarla
halkı kışkırtmayı, çetelerle kolkola
gezmeyi yeni hayat felsefesi olarak
kabul ediyorsanız sizin tercihinizdir.
Ama bu düzen bataklığının içinde
boğulacağınızı, tarihin sizi yargıla-
yacağını unutmamalısınız. 

İZMİR: Doğançay Ma-
hallesi’nde Yürüyüş okurları
1 Ağustos’ta Ferhat’ın ve
Engin’in sesi olan Yürüyüş
Dergisinin afişlemesini yaptı. 

ANTALYA: Antalya'nın
Göksu ve Gebizli Mahalle-
leri’nde 8 Ağustos günü Yü-
rüyüş Dergisinin dağıtımını
yaptılar. Yürüyüş Dergisinin
dağıtımı sırasında mahalle
halkıyla HDP'nin devrim-
cilere saldırıları ve Çayan
Mahallesinin nasıl bir ma-
halle olduğu ile ilgili soh-
betler yapıldı. Toplamda 50
dergi halka ulaştırıldı.

ADANA: Akkapı Ma-
hallesi’nde 6 ve 9 Ağustos’ta
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı
ve dağıtımı yapıldı. Beş Yü-
rüyüş Dergisi okurunun ka-
tıldığı çalışmada toplamda
100 dergi halka ulaştırıldı.
Dergi tanıtımı ve dağıtımı
esnasında mahallelinin ilgisi

yoğundu. Yapılan sohbetlerde Hasan Ferit Gedik için
yapılacak olan boykottan, Filistin halkına yapılan kat-
liamlardan, Kürt milliyetçi hareketin Halk Cephesi’ne
yaptığı saldırılardan bahsedildi. 

BURSA: Bursa Yürüyüş Dergisi okurları 8-9-10
Ağustos günlerinde Yürüyüş Dergisi’nin 428. sayısının
dağıtımını yaptılar. 4 Yürüyüş Dergisi okurunun Yürüyüş
önlükleriyle yaptığı çalışmada 30 tane Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırılırken, 40 tane Gemlik Zeytin Şenliği ve
Grup Yorum Konseri afişleri yapılmıştır. Cumartesi
günü ise Teleferik Mahallesinde buluşan okurlar, Elektrik
Trafosu önünde masalarını açtılar. Önlüklerini giyip
masalarına kitap ve dergilerini dizen Yürüyüş Okurları,
masanın bir bölümüne de Grup Yorum ve tutsak
ürünlerini sergilediler. Halkın yoğun olarak ilgi gösterdiği
masada yine tutsak ürünleri en çok satanlar arasındaydı.
Kitap ve dergilerin de tanıtımını ve satışını yapan arka-
daşlarımız bir yandan da mahalleyi gezerek dergi
dağıtımı ve tanıtımına devam ettiler. 7 Yürüyüş Dergisi
okurunun katıldığı çalışma akşam sonlandırıldı. Pazar
günü ise Bursa’nın Gemlik ilçesinde buluşan arkadaş-
larımız Gemlik’in merkezi sahil kısmı, balıkçılar kah-
veleri, Dereboyu ve birçok bölgesinde çalıştılar. Yürüyüş
Dergisinin dağıtımı yapılarak, bir yandan da ajitasyon
çekerek gerçeğin sesin halka duyurdu. 8 Yürüyüş oku-
runun katıldığı 3 saat süren çalışmada toplamda 65 Yü-
rüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

HATAY: 12 Ağustos'ta Yürüyüş Dergisi halkın
ellerine ulaştırılmaya devam ediyor. Yürüyüş Dergisi’nin
428. sayısının dağıtım çalışması Halk Cepheliler tara-
fından büyük coşkuyla halkın ellerine ulaştırıldı. Sa-
mandağ merkez ve mahallelerinde 400 adet, Antakya
merkez ve mahallelerinde 550 adet, İskenderun merke-
zinde 50 adet Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı.

Bursa

İzmir



29 Temmuz günü Çayan’da başla-
yan, Gazi, Sarıgazi ve Okmeydanı’nda
günlerce sürdürülen, Kürt milliyetçi-
lerinin ve onların himaye ettiği çetelerin
saldırısına uğradığımıza; bu saldırıla-
ra direndiğimize, başta bulunduğu-
muz mahalleler olmak üzere tüm hal-
kımız tanık oldu.

Tüm bunlar yaşanırken elini ovuş-
turup bekleyen bir “Sol” vardı. Bekli-
yorlardı ki elimizi halkın, halk güçle-
ri arasında gördüklerimizin kanına
bulaştıralım. Bekledikleriyle kaldılar.
Katliam gibi bir saldırı ile karşı karşı-
ya kalmamıza rağmen tarihimize leke
sürdürülmesine izin vermedik.

Başından beri bunun olması için çır-
pınan ESP, olmayınca da, yalana, ifti-
raya sarıldı. Ciddiye almadık, almı-
yoruz! Suskunluğumuzu, ciddiye al-
mamamızı bile hazmedemiyor, yalan
ve iftiralarını küfürlere dönüştürüyor-
lar.

İbrahim Öksüz vurulduğunda da ay-
nısını yaptılar. “Şırnaklı” diye yay-
dıkları İbrahim, Karabüklü çıkınca
utanmadılar. Çeteler bize silahlarla
saldırırken arkalarından MLKP diye
tempo tutanlardan utanma bekleye-
meyiz elbet; bize molotof, ses bombası
atıp silahlarla saldırıp tekbir getirenlerle
omuz omuza saldıranlardan bekleme-
yeceğiz de...

Günlerdir ESP yalan ve iftiralarla
açıklamalar yapıyor.  Yalan, iftira ve
küfürlere dair açıklamamız:

1. Niye açıklamayı ESP’li Anıl
Akyol yapmaz da Anıl’ın yanındaki
görgü tanığı yapar? Kimdir bu görgü
tanığı? Anıl’ın sağlığı Mustafa’nınki
gibi ağır da değil. Yoksa Anıl bu ifti-
racıların iftiralarına ortak olmak iste-
miyor mu? Ki, Anıl’ın samimi ve dü-
rüstçe yaşadıklarını anlatmasını bek-
liyoruz.

2. Gazi Mahallesi’nde veya Türki-
ye’nin herhangi bir bölgesinde, ma-
hallesinde nerede Halk Cephesi’nin bü-
rosu vardır? Nerededir? Bu yalanı
söyleyen provokatörler bilmezler mi
böyle bir büronun olmadığını?

3. Anıl Akyol’un dayısı hangi Halk
Cephesi bürosuna gitmiştir? Kimlerle
görüşmüştür? ‘Biz yaptık’ diyen kim-
dir? Biz yaptık diyen provokatördür. İs-
patlayamayanlar ile iftira atanlar da

provokatördür ve hesap vermeliler
Anıl’ın ailesine ve halka.

4. İbrahim Öksüz’ün vurulmasına
dair ne Kürt milliyetçilerinin ne de po-
lisin net açıklaması vardır. İftirayı
atanlar orada çetelerle miydi ki vu-
rulma anını çok net görmüşler? Arka
taraflarında tempo tuttuklarını bili-
yoruz...

5. Mustafa Ceylan o gün bizimle
birlikte, polis işgaline ve saldırısına
karşı göğüs göğüse çatışıyordu. Bunun
tanıklarını devrimci kamuoyuna din-
letmeye de hazırız. Peki, iftirayı atan
yalancı iftiracı provokatörler ORA-
DAN GEÇTİĞİNE DAİR TANIK-
LARINI dinletecekler mi?

Evet. ESP çetelerle kol kola bize
saldırırken, polis geldiğinde (Şair Abay
Lisesi’nin oraya) tek bir taş atmadan
kaçarken, ESP’li Mustafa Ceylan bi-
zimle birlikte saatlerce polisle çatıştı.

6. Mustafa Ceylan çatışma bölge-
sinden geçmiyordu, bizimle birlikte di-
reniyordu. Direnenlerin, çetelere ve iş-
kencecilere karşı savaşan devrimcile-
rin yanındaydı Mustafa.

7. Mustafa’ya yakın mesafeden
(hatta 70 santimlik mesafeden) ateş
edildiğini, polis Mustafa’nın ailesine
söylemiş. Bu iddia onların...

Soruyoruz, polis orada mıymış?
Nereden biliyormuş? Polis adli tıp
uzmanlığına mı soyundu ki ailesine, ço-
cuklarının 70 santim mesafeden vu-
rulduğunu söylüyor? Bu iftirayı atan-
lar iddialarını polise mi dayandırıyor-
lar? Polis açıklamasıyla provokatörce
iftira atıyorlar.

8. Halk Cepheliler'in kimlik kont-
rolü yaptığını, günlerdir saldıran polis
bile iddia etmiyor. Günlerdir saldıran
bu iftiracılar nerede, nasıl kimlik kont-
rolümüze denk gelmişler? İftiradır.
Çünkü sürekli bir saldırı altındaydık.
Ya himaye ettikleri çeteler saldırıyor-
du ya da polis. Aksini ispat edebilirlerse
buyursunlar. Bizim şahidimiz çevrede
oturan halktır. Onlara sorulsun. Nere-
lerde asayişe çıkmışız biz de bilelim.

9. Mustafa’nın faillerine götürecek
ipuçlarını açıklamayanlar provokatör-
dür. İpucu dediğiniz Mustafa’yı has-
taneye götüren araçsa, onu zaten bili-
yordunuz. Gazi Hastanesi’nin kamera
kayıtları ipucu, habercilik değil, sah-

tekarlıktır. Çünkü Nalbur Çetesi’nden
dedikleriyle, yani hastaneye götüren-
lerle sorumlu düzeyinde görüştüler.
Hastaneye kaldıranlar anlatmakla kal-
mayıp görgü tanıklarıyla da görüştür-
dü iftiracıları. Aradıkları cevabı bula-
madıkları için mi açıklamadılar ka-
muoyuna? Yoksa çeteci dedikleriyle
dolaştıkları, Halk Cephesi’ni suçlu
gösterecekleri kanıtlar aradıkları orta-
ya çıkacak diye mi açıklamadılar kim-
lerle ne görüştüklerini? Biz açıklaya-
cağız!

10. İftiracılar Hürriyet Gazetesi
gibi soruyor: Kameraları niye kaldır-
dılar? Kayıtları niye istediler? Her if-
tiracı ve itirafçı aynı zamanda zeka
özürlü durumuna düşer. Çünkü beyni
kirlidir böylelerinin. Gidip dillerinden
düşürmedikleri barikat çocuklarına
sorsalar, bu soruların cevabını alırlar.
Ama okulun bekçisine sorabilirler ka-
yıtların ne zaman toplandığını.

11. İftiracılar hastane raporlarına
rağmen, Mustafa için, hala polisin id-
dia ettiği ‘vücudunda darp izleri var,
dövülmüş olabileceği’ yalanını tek-
rarlıyorlar.

12. İftiracılar Mustafa’yı hastane-
ye götürenlerle onların dinlettiği tanı-
ğın anlattıklarını kamuoyu ile paylaş-
madıkça iftira küfür ve yalanlarına de-
vam edecektir.

13. Yalancı ve provokatörlere di-
yeceklerimiz elbette ki var. Nasıl bir
pisliğin içinde olduklarını, bizi o pis-
liğin içine niye çekmeye çalıştıklarını
bir bir anlatacak ve açıklayacağız.

14. Tekrar ediyoruz; Mustafa bi-
zimle birlikte AKP’nin katil polisleri-
ne karşı çatışırken vuruldu. Sorumlu-
su çetelerle kurumlarımıza saldırarak
polisi mahallemize sokanlardır.

GAZİ HALK CEPHESİ
6 Ağustos 2014

GAZİ HALK CEPHESİ: AÇIKLAMAMIZDIR
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Anadolu Federasyonu’nun düzenlediği yaz kampı, 6 ayrı ül-
keden gelen halkımızla emperyalizmin yozlaştırmasından uzak tüm
sıcaklığıyla devam ediyor.

Kamp Günlüğü:
4. gün, sabah sporuyla başladı, voleybol maçı, tiyatro çalışması

ve kamp sakinlerimizin gölde yüzmelerinden ve ardından da halk
müziği, koro çalışması ve çocuk eğitim çalışmalarıyla devam etti.

Halk sofrasında yenilen akşam yemeğinden sonra kamp böl-
gesinde bulunan diğer kamp sakinlerinin katılımıyla hep birlikte
türküler söylendi, halaylar çekildi. Küçük Berfin'in doğum günü
Anadolu Federasyonu’nun pastasıyla kutlandı. “Çizgili Pijamalı
Çocuk” filmi izlendikten sonra, her akşam olduğu gibi ateş yakı-
larak sazlı, sözlü türkülerle ve sohbetlerle gece sona erdi.

5. güne, durmaksızın devam eden yağmurla birlikte yapılan
sabah sporu ve kahvaltıyla başlandı. Kahvaltıdan sonra 55 kişi-
lik grubumuzla Mauthousen Nazi Kampı ziyareti için yola çıktık.
Yaklaşık 4-5 km yol aldıktan sonra aşırı yağmurun toprak kay-
masına sebep olduğu gerekçesi ile polis engeliyle karşılaştık. Kamp
alanımıza geri döndükten sonra yağmurun altında gençlerimizin
futbol maçı, ailelerin demlediği çaylar eşliğinde sohbet, hikaye-
ler, oyunlar oynanarak devam etti.

6. günümüzde sabah sporu ve mendil kapmaca oynandıktan
sonra kahvaltıda buluştuk. Kamp haber ajansımızın haberlerini ıs-
rarla bekleyen halkımız, haberlerden sonra 41 kişilik grupla saat
10.30’da dağ gezisine başladık. 

Dört buçuk saat süren dağ yürüyüşümüz çok yorucu da geçse
herkes mutlu bir şekilde kamp alanına geri döndü. 

Akşamki halk soframızdan sonra 'demokratik aile' konulu soh-
bet yapıldı. Ardından bilgi yarışması düzenlendi ve kazanan çift-
ler kitaplarla ödüllendirildi. Ödül olarak verilen kitaplardan biri
de Çayan Mahallesi’ni anlatan kitabımızdı. Ödül verilirken Ça-
yan Mahallesi’ne yönelik üç koldan sürdürülen saldırılar bir kez
daha hatırlatılarak bu saldırıların bizi zayıflatmayıp tam aksine güç-
lendireceği vurgulandı.

Av ru pa’da

Gerçeğin Sesi Bu Hafta
Filistin Halkının Sesi

Oldu! 
Her cumartesi olduğu gibi bu hafta 9 Ağus-

tos günü Yürüyüş Dergisi standı Londra’da
Wood Green Kütüphanesi önünde açıldı.

Bu hafta kırmızı flamalar ve Filistin bay-
rakları standda yer aldı. Ve yine Berkin için
“Adalet İstiyoruz” pankartı asıldı. Emperya-
listlerin suni olarak yarattıkları Siyonist İsra-
il Devleti’nin Filistin halkına yönelik katliamları
teşhir edildi.

Türkçe ve İngilizce olarak bildiri dağıtıl-
dı ve megafonla okundu. Grup Yorum’dan Fel-
luce, Kürtçe ve Türkçe olarak direniş marşla-
rı çalındı.

Hitler Faşizmini
Örnek Alan

Yunanistan Devleti
Devrimcileri

Yargılayamaz!
10 Şubat 2014 tarihinde Ati-

na’nın Gizi semtinde gözaltına
alınıp tutuklanan 4 Türkiyeli devrimci, Atina
Temyiz Mahkemesi Sorgu Hakimliği’ne, 6
Ağustos’ta ek ifadeleri alınmak üzere yeniden
çağrıldı. Yanlarına avukatın ve tercümanın dı-
şında kimsenin yaklaştırılmadığı tutsaklar, sor-
gularının ardından ring aracına bindirildiklerinde
Halk Cepheliler'in sloganlarıyla uğurlandılar.

10 Şubat tarihinde gözaltına alındıklarında
sorgu hakimliğinden geçen Fevzi Tekin, Cengiz
Bayır, Bilgehan Karpat ve Mehmet Ali Yılmaz
susma hakkını kullanarak hiçbir soruya cevap
vermediler.

Kan İle Beslenen Siyonist İsrail 
Döktüğün Kanda Boğulacaksın

Selanik’in merkezi meydanı olan Aristetelos Meydanı’nda 7 Ağus-
tos günü, Filistin halkıyla dayanışma girişiminin çağrısıyla Filis-
tin’deki katliamları protesto mitingi ve yürüyüş düzenlendi. Aris-
tetelos Meydanı’nda saat 20.00’de başlayan miting ve yürüyüşe 200
kişi katıldı. Bir çok sol grubun ve Halk Cephesi'nin katıldığı yürü-
yüş sloganlarla sona erdi.

Emperyalizmin 
Yoz Tatil Anlayışının 

Tek Alternatifi 
Devrimcilerdir 
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17 Ağustos
2014

Yürüyüş

Sayı: 430

ÇÖZÜMÜ; KÜRT, TÜRK TÜM EZİLEN HALKLARIN ORTAK MÜCADELESİNDEDİR!



“Biz, her zaman gerçeklerden güç alan insanlar olduk.
Hep gerçekleri bütün çıplaklığıyla görmek istedik.

Gördüğümüz gerçek karşısında ne dehşete düştük ne
şaşkınlığa kapıldık ne de ne oldum delisi olduk. Hep

halk için daha iyi olanı arayıp bulduk, yapmayı istedik
ölçümüz hiç değişmedi, rotamız hiç şaşmadı, ama hep

kendimizle yarıştık...” 
Gülnihal Yılmaz 

24 Ağustos - 30 Ağustos

Gülnihal YILMAZ:

Sivas doğumlu ve Çerkez milli-
yetindendir. 1980’li yılların sonunda
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi'nde öğrenciyken katıldı devrim
mücadelesine. Legal, illegal çeşitli
alanlarda sorumluluklar aldı. İşken-
celerden defalarca başı dik çıktı.

1993’te tutsak düştü. Bulunduğu hapishanelerde
yönetici olarak görevler aldı. 19-22 Aralık Katliamı
sırasında Çanakkale Hapishanesi’ndeydi. Ölüm Oru-
cu’na başından itibaren gönüllüydü. 5. ekiplerde
ölüm orucu direnişine başladı ve 26 Ağustos 2002’de
ölümsüzleşti.

Barbaros KADIOĞLU:

Halkını aydınlatan, öğrencilerine
zulme, sömürüye karşı çıkmayı öğ-
reten bir öğretmendi. Devrim için
devrimci harekete gönül vermişti.
Kırşehir’de bulunduğu Çarıklı Çift-
liği’nin polis-jandarma tarafından
basıldığı gün savunmasız bir şekilde

polis ve jandarmanın açtığı ateş sonucu katledildi

Sadrettin UĞURLU:

İstanbul'da 1 Mayıs Mahallesi’nin
devrimci emekçilerinden biriydi. Lo-
kantacılık yapıyordu.  28 Ağustos
1980’de İstanbul 1 Mayıs Mahalle-
si’nde kendisine devrimciyim diyenler
tarafından vuruldu.

Sadrettin Uğurlu

Gülnihal Yılmaz

Ömer ERMİŞ:

Ağustos 1979’da şehit düştü.

Kemal ALTUN:
30 Ağustos 1983’te Almanya’nın

devrimcileri Türkiye’ye iade etme
politikasını protesto etmek için, iade
kararının alındığı duruşma sırasında
kendini mahkemenin penceresinden
atarak aramızdan ayrıldı.

Zekai BÖLÜKBAŞI:

Ağustos 1979’da şehit düştü.

Mehmet AKŞER:

1980 Ağustosu’nda aramızdan 

ayrıldı.

Kemal Altun

Barbaros Kadıoğlu

Zekai Bölükbaşı

Ömer Ermiş

Şükran KURU:

Konya’da, faşist terörün en yoğun
olduğu dönemde, devrimin saflarında
yer aldı, anti-faşist mücadeleye katıldı.
Ağustos 1980’de faşistler tarafından
katledildi.Şükran Kuru

Mehmet Akşer

Kasım YILMAZ:

1991’in Ağustosu’nda Yozgat Ak-
dağmadeni’nde geçirdiği bir trafik ka-
zasında yitirdik.

Kasım Yılmaz



1960 doğumlu ve genç yaşta mücadeleye katılmış
bir yoldaşımızdır. 12 Eylül 1980 cuntasından sonra
yurt dışına çıkmıştır. 1983 yılında Almanya'nın
başkenti Berlin'de tutuklanmış ve Türkiye'ye iadesi
için yargılanmaya başlanmıştır. Alman devletinin
mültecilere uyguladığı politikayı protesto etmek
için 30 Ağustos 1983'de Türkiye'ye iade etmek
için yapılan duruşmada, duruşma salonunun pen-
ceresinden atlayıp ölümü seçmiştir.

Almanya'nın, 12 Eylül darbesiye birlikte gelen
siyasi mültecileri Türkiye'ye iade politikasını
protesto eden Kemal Altun yoldaşımızın bu eylemi
ve ölümü, büyük yankı uyandırmıştır. Berlin'de
yapılan cenazesi 15 bini aşkın bir kitlenin katılımıyla
toprağa verilmiştir.

Berlin'deki ilerici devrimci Türk ve Almanlar

arasında, insan hakları kurumları arasında büyük
yankı uyandıran Kemal Altun için bir komite ku-
rulmuştur. Altun'un anısını yaşatmak ve siyasi mül-
tecilere haklarının verilmesi için, bu ölümün unu-
tulmaması için, Berlin'in Kudam semtinde, iade
mahkemesinin görüldüğü ve kendisini camdan
attığı binanın yakınına bir anıt yapılmıştır.

Yıllar geçmesine rağmen bugün hala çeşitli
siyasi mültecilerle ilgilenen kurumlar, her yıl Kemal
Altun'un mezarını ve anıtını ölüm yıldönümünde
ziyaret ederek çiçekler bırakmaktadırlar.

Kemal Altun yoldaşımızın bu protestosu, Al-
manya'nın Türkiyeli siyasi mültecileri iade etme
politikasını ertelemesine ve yüzlerce siyasi mültecinin
haklarını almasına vesile olmuştur. Kemal Altun
yoldaşımızı saygıyla anıyoruz.

KAHROLSUN EMPERYALİZM, YAŞASIN
MÜCADELEMİZ...

KEMAL ALTUN ÖLÜMSÜZDÜR...

DEVRİM 
Be heey Kürdistan dağları 
Be heey memleketimin toprağı 
Her kaçak köşe her ince patika ve
tüm keçi yolları 
Ve fidanlar, makinalar, mavzerler,
pankartlar, afişler 
ille de kızıl güller 
size elimiz değmedi 
ayağımız varmadıysa eğer 
ant olsun ve şart olsun 
köpeklerin bile sokulmadığı kuytulardan 
Aslanın tam midesindeki ekmeği alan
halkım ant olsun 
"Sözümüz Var" hıncıyla 
"Biz Kazandık" türküsü kardeşlerin
namlularında çaldığında 
Devrimin koca sevecen eli 
okşamadık çocuk başı ve 
dikilmemiş sökük 
kaynamamış tencere bırakmayacak
yurdumda... 

Gülnihal Yılmaz / Ankara Hapishanesi

Anıları Mirasımız

Kemal ALTUN'u Berlin
Halk Cephesi Anlatıyor

Gazi Mahallesi’nde Dayı’mızın mezarı ziyaret edildi. 11
Ağustos'ta yapılan anma, tüm devrim şehitleri için 1 dakikalık
saygı duruşu yapıldı. "Hoşçakalın Dostlarım" ve "Bize Ölüm
Yok" marşları söylendikten sonra ise Dayı'nın hayatı anlatıldı.
Gazi Mezarlığı’ndaki şehitlerimiz de anlatıldıktan sonra slo-
ganlar ve havai fişekler atıldı.

Anmadan sonra Baraj bölgesine dergi dağıtımına çıkıldı.
60 dergi halka ulaştırıldı. Onsuz ama onunla, öğrettikleriyle,
halkın içinde devrime yürüneceği gösterildi.

O'nu Anmak O'nun
Düşüncelerini Yaymaktır



Yine Geleceğiz

Yine geleceğiz

karşılaşmanın yollarında

bir bülbül kulağıma fısıldadı:

Yine geleceğiz.

bülbüller oralarda  

yaşarlar henüz.

Şakırlar yazılarımızda.

Yine geleceğiz

gölgeleri arasında özlemin,

yadırgamanın mezarlarında

bizim de yerimiz var

bu kesin.

Yorulma gönül,

dönüşün yollarında

çökme sakın.

Yine geleceğiz, yine

Abu Salma

Şiir

FAKİRE CAN GELDİ

Oruç tutan Bektaşi pek fena susamış. Gü-
rül gürül akan çeşmeyi görünce de daya-
namayıp ağzını dayayıp kana kana çeş-
meden su içmiş. Bu sırada oradan geçen
komşusu seslenmiş: 

-Aman erenler ne yaptın? Oruç gitti! Bek-
taşi, ağzının iki yanından süzülen sular bağ-
rına doğru inerken cevap vermiş:

-Oruç gitti ama fakire de can geldi!

Fıkra

Görebilmek
Adamın biri, ilk defa git-
tiği küçük bir kasabada
şaşkın şaşkın gezindikten
sonra yol kenarında duran
bir arabanın yanına so-
kulmuş ve arka koltukta
tek başına oturan çocuğa:

- Buraların yabancısıyım
demiş. Parkın hemen
yanı başındaki fırını arı-
yorum, çok yakın oldu-
ğunu söylediler.

Çocuk, arabanın pence-
resini iyice açtıktan son-
ra:

- Ben de buraya ilk defa
geliyorum, demiş. Ama
sağ tarafa gitmeniz gere-
kiyor herhalde.

Adam, çocuğun da ya-
bancı olmasına rağmen
bunu nasıl anladığını sor-
muş ister istemez:

- Ihlamur çiçeklerinin
kokusunu duymuyor mu-
sunuz, diye gülümsemiş

çocuk. Kuş cıvıltıları da
oradan geliyor zaten.

- İyi ama, demiş adam,
bunların parktan değil de
tek bir ağaçtan gelmedi-
ği ne malûm?

- Tek bir ağaçtan bu ka-
dar yoğun koku gelmez,
diye atılmış çocuk. Üs-
telik, manolyalar da ka-
tılıyor onlara. Hem biraz
derin nefes alırsanız, fı-
rından yeni çıkmış ek-
meklerin kokusunu du-
yacaksınız.

Adam, gözlerini hafifçe
kısarak denileni yaptıktan
sonra, teşekkür etmek
için döndüğünde farket-
miş çocuğun kör oldu-
ğunu.

Çocuk ise, konuşurken bir
anda sözlerini yarıda kes-
mesinden anlamış, ada-
mın kendisini farkettiğini.
Işığa hasret gözlerini on-
dan saklamaya çalışırken:

- Üç yıl önce bir kaza ge-
çirmiştim, demiş. Gör-
meyi o kadar çok özle-
dim ki. Sizinkiler sağlam
öyle değil mi?

Adam, çocuğun tarif et-
tiği yerde bulunan fırına
yönelirken:

- Artık emin değilim, de-
miş. Emin olduğum tek
şey, benden iyi gördü-
ğündür.

Gösterdim… Gördü an-
lamına gelmez.

Söyledim… Duydu an-
lamına gelmez.

Duydu… Doğru anladı
anlamına gelmez.

Anladı… Hak verdi an-
lamına gelmez.

Hak verdi… İnandı an-
lamına gelmez.

İnandı… Uyguladı an-
lamına gelmez.

Uyguladı… Sürdürecek
anlamına gelmez.

Kıssadan Hisse

Şeytanla Kabak Ekenin,
Kabak Başına Patlar

Kurnaz, hileci kişilerle ortak iş yapan, bu
ortaklıktan zarar görür; yapılan hilelerin
kurbanı olur.

Ata Sözü

"Özgür olmadan mutlu, cesur olmadan
özgür olunmaz" 

PERİKLES

Özlü Söz
"İpe Un Sermek"

Bir işi yapmamak için olmadık gerekçel-
er yaratmak

Deyim



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

PKK VE KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ
TEORİK VE PRATİK OLARAK İFLAS ETMİŞTİR,

ANCAK BİTMEMİŞTİR: 
PANZEHİRİ İDEOLOJİK MÜCADELEDİR!

Devrime ve devrimciliğe ilişkin ne varsa hemen
hepsi kirletilmiştir, iğdiş edilmiştir. 

Yapılan dostça eleştiri ve uyarılar karşısında
Kürt milliyetçileri saldırganlaşıyor, devrimci hareketi 

uzlaşma politikaları karşısında bir engel olarak görüyor...
Bu tabloda devrimcilerin görevi 

kararlı bir ideolojik mücadele ve bu ideolojinin pratiğini örgütlemektir.
Milliyetçilik Halkların Kurtuluşunu Sağlayamaz Kurtuluşun Yolu

Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele ve Devrimdir.
Birincisi; çağımız emperyalizm çağıdır ve 

emperyalizm her türden gericiliğin ve
baskının sosyal temelini oluşturmaktadır. 

Yani, emperyalizmi karşısına almayan
hiçbir ulus kendi kaderini tayin hakkını kazanamaz. (...)

İkincisi; emperyalizme karşı olunmadan bir ulusal kurtuluş
söz konusu olamayacağı gibi, aynı zamanda sınıfsal kurtuluştan

bağımsız bir ulusal kurtuluş da söz konusu değildir. Bundan dolayıdır
ki ulusal sorun, devrimci halk iktidarı olmaksızın çözüme

kavuşamaz. Yani, ulusal sorunun çözüm platformu; emperyalizme
karşı bağımsızlık ve iktidar sorunudur.

Bu iki halka birlikte ele alınmadığı koşullarda bu sorunun çözümü
devrimci değil, ancak düzen içi bir çözüm olacaktır. 

Bu ise halkların tercihi değil, emperyalizm ve milliyetçilerin tercihidir. 
Ulusal sorunun çözümüne, emperyalizme karşı bağımsızlık ve

iktidar sorunu olarak bakmayanların varacağı nokta; ne savunurlarsa
savunsunlar, ülke ve halk gerçekliğini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar,

tartışılmayacak kadar açık olan uzlaşmacılıktır. 
Uzlaşmacılık ise iktidar bilincinin ve devrim hedefinin olmamasıdır.

ÇIKTI
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“Yeni Bir Başlangıç” Düzene Dönüşün Adıdır!
Kürt Milliyetçi Hareket Düzene Dönerken Önce 
Devrimcilere ve Devrimci Değerlere Saldırıyor!

Emperyalizmle ve Oligarşiyle Uzlaşarak
Kürt Sorunu Çözülmez! 

Kürt Sorununun Çözümü Kürt, Türk...
Tüm Ezilen Halkların Ortak Mücadelesiyle Devrimdir!Bütün Yoksul Mahalleler Bizim Olacak!

Burası Çayan 
Devrimcilerin Öncülüğünde 

Halkın Kolektif Emeğiyle
Kurulan Devrimci Bir Mahalledir!


