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Zalimlerin terörünün en büyük
sebebi, halktan duydukları korkudur...
Bizi gömmek istedikleri gecekon-
dulardan çıkıp, gırtlaklarını sıkaca-
ğımızdan korkarlar... Bu öyle bir
korkudur ki, zalimliklerini artırarak
kendilerini koruyacaklarını sanırlar.

Biz biliriz ki bu NAFİLE bir ça-
badır!

İşte Cepheli 2 yürek, Avrupa'nın
en büyük “adalet sarayı”na girip,
adalet istedi! Adalet için işkenceci
polislere "Yere yat" komutu vererek,
içinde adaletin olmadığı sarayı si-
lahlarıyla taradılar. Halkın intikamı
onları en güvenlikte olduklarını dü-
şündükleri yerde vurmaya devam
edecek. Zalim varsa, zulüm varsa
direniş, hesap sormak da olacak...

Ve bu mücadeleyi, düzenin aç bı-
raktığı, işsiz bıraktığı, yoksullaştırdığı,
ezdiği, sömürdüğü halkla birlikte ya-
pacağız. Devrimi elimizle, dişimizle,
tırnağımızla, halkımızın örgütlü gü-
cüyle gerçekleştireceğiz.

Biliyoruz ki, halk savaşında kul-
lanılan silahlar hiçbir zaman ve hatta
devrimin arifesinde bile düşmanın
silahlarından daha güçlü ve etkili ol-
mayacak. Ama işte silahların gücü
ve etkisi esas olarak mermisinin çapı,
şarjörünün kapasitesi ile ölçülü değil;
kullananın inancı, kararlılığı ve ya-
ratıcılığıyla ölçülür. 

“Adalet Sarayı” eyleminde önemli
olan nokta da, orada kullanılan silahlar

değil, devrim inancıyla atan Cepheli
Yüreklerdir.

Halkı Savaştıracak,
Savaşı Halklaştıracağız!

Halklarımızın kurtuluşu ve ülke-
mizin bağımsızlığı demek olan, de-
mokratik halk devrimini halk sava-
şıyla kazanacağız.

Halk savaşı, maddi gücü moral
güçle yenmek; güçlü olanı güçsüz
olanla yenmek, modern olanı ilkel
olanla yenmek, saldırgan emper-
yalistlerin modern ordularını hal-
kın yurtseverliği ve devrimi tam
olarak gerçekleştirmek azmiyle
yenmektir.

Silah, fiziki güç hiçbir zaman eşit
olmayacak biliyoruz. Şunu da bili-
yoruz ki, emperyalistler ve vatan ha-
inleri, bir halkın gücünü hiçbir zaman
anlayamazlar. Bu kuvvet dev bir
kuvvettir, her  güçlüğü yenebilir, her
düşmanı alt edebilir.

Halkın savaşı karşısında bir avuç
sömürücünün hiçbir hükmü yoktur.

Halk savaşının önemi nereden
gelir? 

Çünkü, emperyalistler bir avuç-
tur!

Tüm modern silahlarına rağmen
emperyalizm kağıttan kaplandır!

Çünkü halkla hiçbir bağı yok-
tur...

Haklılığın getirdiği inanç, moral

güç, manevi değerler ve halkın bir-
liğinin maddi gücü... Bunları yenecek
bir silah henüz üretilmedi...

Zayıf olanla kuvvetli olana karşı
çarpışmak, en modern silahları dev-
rimci ruhla alt etmek mümkündür.
Halkın örgütlü gücüyle birleşmiş
devrimci şiddet, yani halk savaşı sal-
dırgan emperyalizmin profesyonel
ordusunu yenilgiye uğratabilir.

Halk Savaşı
Zafere Ulaşacaktır!
Neden?

Çünkü savaş yalnızca bir askeri
mesele değildir. Askeri bakımdan
güçlülük ve askeri strateji sadece
kazanmaya yardımcı olur. Ama kesin
zafere değil.

Çünkü, halk düşmanlarının maaşlı
askerleri vardır; halkın ise sınıf kiniyle
ve vatan sevgisiyle bilenmiş, engelleri
aşan ekmek, adalet, özgürlük isteyen
savaşçıları vardır.

Çünkü yetersiz bir şekilde dona-
tılan, fakat haklı bir dava için çarpışan
bir ordu, gerekli şartlarla birleşmiş
olarak, uygun strateji ve taktiklerle,
saldırgan emperyalizmin ve işbirlik-
çilerinin modern bir ordusunu ye-
nilgiye uğratabilir.

Maharet fiziki üstünlükte değil,
moral üstünlüktedir. 

Amerikan emperyalizmine karşı
savaşta 2 milyon şehit vermiş Viet-
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nam'da Halk Savaşının önder-
lerinden Giap, “Savaşın asli
unsuru nedir” sorusunu şöyle
cevaplıyor: “Devrimci müca-
dele ve savaşta son tahlilde
tayin edici faktör insan ve si-
yasi çizgidir. Tayin edici güç
de halk kitleleridir.”

Savaşta, çarpışma ruhu ve
sınıf kini muazzam bir güçtür.
Bu nedenledir ki; emperyalistlerin
jet helikopterleri, suda giden arabaları,
son derece seri hafif makinalı tüfek-
leri, alev püskürtücüleri, otomatik
mayınları, zehirli kimyevi maddeleri,
batmaz çıkartma gemileri ve diğer
modern silahları onları başarısızlığa
uğramaktan kurtaramamıştır.

Tüm halkın savaştığını düşünün...

Milyonlarca gözün, kulağın halk
düşmanlarını takip ettiğini düşünün...

Milyonlarca elin silah tuttuğunu
düşünün...

Aç bırakılanla, obur olanın ara-
sındaki uzlaşmaz sınıf karşıtlığının
ne büyük bir öfke yarattığını düşü-
nün...

Uyuşturucu satıcılarından pay
alan düzene karşı, halk çocuklarını
uyuşturucu batağından kurtarmak
için savaşan Cephelilere duyulan gü-
veni düşünün...

Halk her yerdedir... Milyonlar-
cadır...

Örgütlendiğinde, birlik olduğunda
alt edemeyeceği hiçbir güç yoktur.

Halk savaşı galip gelecektir, çünkü
doğru bir politika, halk tarafından
desteklenen bir politika uğruna dö-
vüşen bir ordu yenilmez.

Hedefimiz Bellidir!
Bu Düzen Tüm
Kurumlarıyla Birlikte
Yıkılacak, Yerine
Demokratik Halk İktidarı
Kurulacaktır!

Halktan çaldıkları paralarla dün-
yanın en büyük “adalet sarayı”nı
inşa etti AKP iktidarı. Hapishaneler,
işkencehaneler açtılar... Yasalarıyla
milyonları zapturapt altına almak

için uğraşıyorlar. Tüm halkı dinli-
yorlar, izliyorlar... Sokak ortasında
insanları vuruyorlar... Yozlaştırmaya
karşı mahallelerimizi korumak isteyen
Cephelileri katlediyorlar. Sonra da
mahkemelerde katilleri serbest bıra-
kıp, devrimcilere cezalar yağdırıyor-
lar.

Düzen çürüyor, pis kokular geliyor
her yerden...

Ama bir yandan da yeni doğuyor...
Halkın bağrında filizleniyor devrim. 

Dünya devrimler tarihi ve sınıflar
mücadelesi bize yeninin sancılı do-
ğumunun engellenemeyeceğini müj-
deliyor.

Halk savaşları tarihi; gerici faşist
sömürgeci devletlerin yıkılması halk
iktidarlarının kurulması için silahlı
mücadelenin temel alınması gerek-
tiğini ve bunun vazgeçilmez bir mü-
cadele olacağını kanıtlamıştır. 

Savaşımızı Feda Ruhu İle
Büyüteceğiz!
Bu Ruh Olmadan
Değil Bir Mermi Atmak,
Taş Bile Atılamaz!

Faşizm, emperyalist tekellerin
gayrimeşru çocuğudur.

Terör, faşizmin yöntemidir.

Kızıldere'den bu yana Cepheliler,
faşizme karşı mücadelenin feda ru-
huyla yürütülmesi gerektiğini bilirler. 

Herkes bir yolunu bulup uzlaşır-
ken, silah bırakmak için kırk takla
atarken biz feda ruhu ile savaşmaya
devam edeceğiz. Şehitlerimizin he-
sabını soracak, onları adaletsiz bı-
rakmayacağız. 

Ve devrimimizi yaparak, halkın
iktidarını kuracağız. Onun için feda
ruhu ile savaşımızı büyütmek devrim

isteğimizin en somut halidir. 

En büyük gücümüz ideo-
lojimizdir. Bunu kavrayıp
inandıktan sonra, diğer her
şey yapma ve yaratma soru-
nudur. 

Savaşın gücü soğuk de-
mirde değil, onu kullanan
Cepheli yürektedir.

Savaşımızın gücü silahlarda değil,
feda ruhuyla donanmış İNANMIŞ
İNSANDADIR.

Savaşı büyütmenin askeri anlamda
iki karşılığı vardır; halk savaşçılarını
ordulaştırmak ve halkı savaştırmak.

Cephelilerin sorduğu hesap, adalet
için attığı kurşunlar halkta karşılığını
buluyor.

Düzenin vermediği adaleti, Cep-
heliler devrimci şiddetin gücüyle alı-
yor, alacak.

Savaşımız bir halk savaşıdır. Hal-
kın olanaklarıyla yürütülmektedir. 

Her Cepheli
Hesap Sorma Bilinciyle
Hareket Etmelidir

Halk düşmanlarının sonunu, ken-
dilerini en güçlü hissettikleri o an
getireceğiz. Saraylarında vuracağız
adaletsizliklerini. Güçleri zirvedeyken,
kendilerini emniyette hissettikleri o
an savaşı kaybedecekler.

Stalin "Gerçekten kazanmak için
neye ihtiyacımız var? Üç şeye: Bi-
rincisi: silah, ikincisi: silah, üçün-
cüsü: silah ve yine silah!" demiştir.

Tüm Cepheliler, savaşı büyütmek
için silahlanmalıdır. Silahlanmanın
sınırı yoktur... Bazen bir bidon benzin,
bazen bir metre ip...

Düşmanı kendi silahıyla vurma-
lıyız. 

Nasıl ki halkımıza seslendik, silah
getirin Berkin'in hesabını soracağız
dedik... Halka gittikçe, halkı örgüt-
ledikçe silah da bulacağız. İdeolojik
silahımız dolu olduğu müddetçe, ge-
risi talidir. En büyük güç örgütlü
halktır. Halkın örgütlü gücüyle
birleşmiş devrimci şiddet yenil-
mez.
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14 Ağustos'ta İstanbul Kartal
Adliyesi'nde çeteler tarafından kat-
ledilen Hasan Ferit Gedik'in, ka-
tillerinin yargılandığı duruşma var-
dı. İstanbul'u, Gülsuyu'nu kana bu-
layan çetelerin "yargılanacağı"
mahkeme, çeteleri korudu. 

İki taraf vardı mahkemede; bun-
lardan biri katleden çeteler, polis
ve mahkemeydi... Hepsi birleşmiş,
halka karşı saldırıyordu. Çeteler
ellerini kollarını sallayarak, saldı-
rılardan ağır yaralı olarak kurtulan
Gökhan Aktaş'a saldırdı, Hasan
Ferit'i sahiplenmeye gelen ailesine
ve halka saldırdı... Mahkeme bu
saldırıya fırsat verdi, izledi... Polis,
hem adliye içinde, hem de dışarıda
halka saldırdı.... Polis, mahkeme,
çete işbirliğini tüm İstanbul, tüm
Türkiye gördü... 

Diğer tarafta ise adalet isteyen
halk vardı... Hasan Ferit'in ailesi,
yoldaşları ve çetelerden hesap so-
rulması için mahkemeye gelen
halk vardı... Adalet Sarayı dedikleri
mahkemeler, çeteleri yargılamak
yerine, onları korudu. Dünyanın
en büyüğü olmasıyla övündükleri
"Saray"da adalet istemek için ge-
lenleri çetecilere linç ettirmeye ça-
lıştılar. Çetecilere katletme özgür-
lüğü verenler, adliye koridorlarında,
avukatlara, davayı izlemeye gelen
milletvekillerine, çetelerin saldırısı
sonucu başından yaralanan, gözleri
dahi görmeyen Gökhan Aktaş'a
tokat atma özgürlüğü verdiler.
Bütün bunlar hakimlerin, savcıların
gözleri önünde yaşandı. Devrim-
cilere karşı, halka karşı esip gür-
leyen hakimler, sus pus oldular,
çetelerin saldırısını sessiz kalarak
onayladılar.

Çok açık ki, çeteciler bu cüreti
devletin hakimlerinden, savcıla-
rından, polislerinden alıyorlar.

Mahkeme binasına dahi alın-

mayan yüzlerce kişiye polis gaz
bombalarıyla saldırdı. Gülsu-
yu'ndan başlayarak terör estirdi.
Mahkemeye adalet istemeye gitmek
isteyen halkın önüne barikat kur-
dular. Tek tek mahkemeye gitmek
isteyenlere dahi saldırdılar. Polis
kimden taraf olduğunu çok açık
göstermiş oldu. Bir kez daha gör-
dük, çetelere karşı değil, halka
karşı barikat kurdular. Çeteleri
korumak için binlerce polis,
TOMA, akrep araçları getirdiler,
halka saldırdılar. 

Buradan adalet çıkması müm-
kün değil, devlet kime karşı barikat
kuruyor? Çetelere karşı olmadığı
çok açık. Çeteler ellerini kollarını
sallayarak geziyorlar, bizzat ha-
kimlerin, savcıların gözleri önün-
de bile saldırma cüretini göste-
rebiliyorlar. Devletin tarafı çete-
lerin tarafıdır, çeteleri korumuştur,
mahkemeye gelen, adalet isteyen
halka saldıran katillerin hamiliğini
yapmıştır. 

Bir adalet yoktur, olmasını da
beklemiyoruz. Uyuşturucu bizzat
devlet eliyle satılıyor, organize
ediliyor. Devletin bilmediği bir
uyuşturucu trafiği yoktur. En büyük
uyuşturucu satıcılarının, çetelerin
içinde üst düzey polisler, askerler
vardır. Neredeyse her uyuşturucu
ticareti yapan çete davasında ya
polis vardır ya asker vardır. 

Binlerce polisle yaptıkları uyuş-
turucu operasyonları halkın gözünü
boyamak için yapılan şovlardır.
Sadece halkın gözünü boyamayı
amaçlamaktadır. Ortaokullu, liseli
çocukların elindeki bir bildirinin
peşine düşen, ailesini tehdit eden,
taciz eden polisin, bu kadar yaygın
şekilde satılan uyuşturucuyu bil-
memesi mümkün değil. Defalarca
ortaya çıktı ki, polis otolarından,
panzerlerin, askeri araçların içinden

AKP, HASAN FERİT
GEDİK’İN KATİLLERİNİ

KORUYOR...

BİZ CEZALANDIRACAĞIZ!

ADALET İSTİYORUZ!
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uyuşturucu dağıtımı yapıl-
mıştır. Bizzat polis itiraf et-
miştir; "Çocuklarınız dev-
rimcilik yaparsa biz de on-
ları uyuşturucuya alıştırı-
rız" demiştir. Birçok ma-
hallede bizzat polis tarafın-
dan mahalleye uyuşturucu
getiriliyor...  Torbacılar pol-
islerin korumasında çalışı-
yorlar. Gizli saklı değil,
uyuşturucu çeteleri alenen ve
zorla uyuşturucu satıyor ve sattırıyor.
Bu nedenle ne polis ne mahkeme
adaleti sağlayamaz. 

Çetelerin, polisin halka saldırma-
sına karşı, mahkemenin bu saldırıları
onaylamasına karşı Cephe eylem
yaptı. Açıklamada şunlara değinildi:
"14 Ağustos gecesi Hasan Ferit Ge-
dik'in davasının görüldüğü Kartal
Anadolu Adalet Sarayı savaçılarımız
tarafından uzun namlulu silahlarla
vuruldu. Savaşçılarımız adliyenin
içine girerek binayı yaylım ateşine
tuttular... Bu sırada adliye çevresinde
güvenlik alan polis ekipleri savaşçı-
larımızın 'yat yere' talimatına uyarak
kıllarını kıpırdatamadılar... Eylem
esnasında savaşçılarımıza müdahale
etmeye çalışan, çevredeki diğer polis
ekiplerini bölgeye çağıran bir gü-
venlik görevlisi bacağından vuruldu...
Güvenlik görevlisinin vurulmasının
nedeni budur... Eylemimiz, yalnızca
adliye binasına yöneliktir. Eylemi-
mizde can kaybı hedeflenmemiştir...
(...) 

Bundan sonra halk çocukları yar-
gılayacak! Katilleri, çetecileri, onları
koruyup kollayanları biz yargılaya-
cağız, cezalarını biz vereceğiz!"

Adaletin Olmadığı Yerde 
Devrimci Şiddet 
Meşrudur!

Sözde “ahlakçı” geçinen, kadın-
ların kahkaha atmasını bile “iffet-
sizlik”le suçlayan, hamile kadınların
sokağa çıkmamasını söyleyen bu sa-
pık zihniyet yılda 4 milyar dolar fu-
huştan, 2 milyar dolara yakın da
uyuşturucudan para kazanıyor... 

AKP iktidarı döneminde uyuştu-
rucu satışı yüzde 800 artmıştır, halk

çocuklarını bilinçli şekilde zehirliyorlar.
AKP ikidarı uyuşturucuyla savaşmıyor,
böyle bir amacı da yok.  Tam tersine
yaygınlaştırmak için elinden geleni
yapıyor. Değilse 800 kat artması müm-
kün değildir. Bonzai denen uyuşturucu
maddesinin içinde ne var, neler ka-
rıştırılmış bunu da hala bilmiyoruz.
Ama leblebi çekirdek gibi ülkemizin
her tarafında satılıyor. Kullanım yaşı
8, 10 yaşına kadar düştü. İnternette
rahatlıkla satılıyor, bir liraya, iki liraya,
üç liraya satılıyor. Askeri kışlaların
önünde satılıyor, hatta tellerin arasından
askerlere bonzai servisi yapılıyor. 

Üç beş serserinin, çetecinin be-
cerebileceği bir iş değildir bu. AKP
tepkilerin kendisine doğru yönelmesini
engellemek için uyuşturucunun yay-
gınlaşmasını istiyor. Uyuşturucuya
karşı savaş merkezlerini bile, kar elde
edemediği için kapatan bir iktidar,
uyuşturucuya karşı mücadele edemez. 

Uyuşturucu, fuhuş batağına sü-
rükledikleri yoksul halkımızın ço-
cuklarıdır. 

Uyuşturucu çeteleri mahalleleri-
mizde zorla bakkallara, esnaflara
uyuşturucu sattırmaya çalışıyor. 

Hasan Ferit Gedik bu çetelere
karşı çıktığı için şehit düşmüştü... 14
Ağustos’ta tüm halkımız tanık oldu:
Adalet isteyen halkımız adliyenin ya-
kınına bile sokulmadı. Katil uyuşturucu
çetelerine sonsuz güvenlik sağlarken
halkımıza sonsuz terör estirdiler. 

Böyle bir düzenden adalet bekle-
mek ham hayaldir. 

Bu nedenledir ki, adalet için hal-
kımızın devrimci şiddeti meşrudur.
Devrimci şiddetten başka yolu yok-
tur...

Halkımız, çaresiz değilsiniz! Faşist

devletin her türlü halk
düşmanı politikalarına
karşı devrimcilerin ya-
nında olun!

Çeteleri mahallelerden
kovacak olan, uyuşturu-
cuya karşı sonuna kadar
mücadele edecek olanlar
sadece devrimcilerdir. Ha-
san Ferit Gedik işte bunun

için şehit düştü. Küçükar-
mutlu Mahallesi’nin çocu-

ğuydu. Gülsuyu'nda çeteler saldırınca
tereddüt etmeden, saldırı olacağını
bile bile çetelere karşı Gülsuyu hal-
kıyla dayanışmaya gitmişti. Çetelerin
silahlı saldırılarına karşı direnmiş ve
başından vurularak şehit düşmüştür.
Hasan Ferit, halkın çocukları uyuş-
turucuyla zehirlenmesin diye şehit
düştü. Çetecilerin mahallede cirit at-
maması için şehit düştü, Hasan Ferit
halkı için şehit düştü… 

Hasan Ferit Mahkemesi 
4 Eylül'de Tekrar
Kartal Adliyesi’nde
Görülecek! 
Halkımızı
Hesap Sormaya
Çağırıyoruz, 
Adalet İstemeye 
Çağırıyoruz!

Mahkeme, polis, çeteciler bir ol-
muş, halka saldırıyorlar. Çetecilerin
ellerini kollarını sallayarak gezmesine
izin vermemek için bir olalım. Mil-
yonlar olup hesap soralım. Biz birlik
olmazsak saldırmaya devam edecekler,
halkımızı zehirlemeye devam ede-
cekler. Halkın gücünü gösterelim. Ha-
san Ferit bizim için şehit düştü. Halkı
için şehit düştü. Hasan Ferit için Kar-
tal'a gidelim... Adalet istemeye, hesap
sormaya Kartal'a gidelim. Hasan Ferit
halkın çocuğudur, sizin çocuğunuzdur! 

Hasan Ferit'e sahip çıkmak, ge-
leceğinize sahip çıkmaktır! Hasan
Ferit'in savunduklarını savunmak,
eşit, özgür, güzel yarınlara sahip çık-
maktır! 1 milyondan biri de siz olun,
4 Eylül'de Kartal Adliyesi'nde olun!
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“Hasan Ferit Gedik devlet destekli
çeteler tarafından katledilmiştir.” de-
dik ilk günden beri. Çünkü kurşunu
sıkan, Ferit’i vuran uyuşturucu çeteleri
olsa da arkalarında polis ve devletin
diğer tüm kurumlarının olduğunu bi-
liyorduk. Hasan Ferit’in çeteler ta-
rafından katledilmesine ve Gökhan
Aktaş’ın ağır yaralanmasına ilişkin
davanın geçtiğimiz hafta görülen ilk
duruşmasında yaşanan saldırı, polisin
ve mahkemenin davayı sahiplenenlere
yönelik tavırları da bu tespitin doğ-
ruluğunu gösterdi. 

Hasan Ferit Gedik’in katillerinin
yargılanacağı duruşma öncesi hem
Kartal Adliyesi hem de Gülsuyu so-
kaklarında tam bir polis terörü ya-
şandı. AKP iktidarı neredeyse bütün
polislerini uyuşturucu çetelerini ko-
rumak için seferber etmişti. Kartal
Adliyesi girişinde başlayan polis ve
özel güvenlik saldırıları duruşma sa-
lonu önünde de devam etti. Hasan
Ferit’in ailesi, avukatları ve diğer
mağdur-müştekiler salona alınmadan
duruşma apar topar bitirildi. Aynı

saatlerde Gülsuyu’nda Hasan Ferit’in
vurulduğu sokaktan adliyeye yürümek
isteyen kitleye ise gaz bombalarıyla
saldırıldı. 

Uyuşturucuya karşı mücadele
ederken polis destekli çeteler tara-
fından vurulan Hasan Ferit’in du-
ruşmasının yapılamaması ve bu kadar
pervasızca saldırılmasının tek açık-
laması vardır: Hasan Ferit’i vuran
çeteler hem polis tarafından hem de
mahkemeler tarafından korunmak-
tadır. 

Hasan Ferit’in katillerini yaklaşık
bir yıl boyunca dinleyen, takip eden
polis, çetenin halka yönelik onlarca
saldırısını durdurmamış, cinayet plan-
ları yapan, sokaklarda terör estiren
çetecileri izlemekle yetinmiştir. Göz
göre göre gelen saldırıların sonucunda
birçok devrimci ve halktan birçok
insan yaralanmış, halkın evleri ve
işyerleri zarar görmüştür. 

AKP’nin 12 yıllık iktidarı boyunca
uyuşturucu satışı ve kullanımında
10 kattan fazla artış oldu. AKP uyuş-

turucu satışını ve kullanımını körük-
ledi. Uyuşturucudan ölen gençleri-
mizin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Bütün bunlar emperyalizmin ve iş-
birlikçi AKP iktidarının yozlaştırma
politikalarının bir sonucudur. Özellikle
yoksul halkımızın yaşadığı mahal-
lelerde uyuşturucu satışı yaygınlaşmış,
uyuşturucu çeteleri polisin denetimi
ve desteğiyle bu mahallelere çörek-
lenmiştir. Özellikle Gülsuyu’nda AKP
iktidarının özel bir politika izlediği,
yoksul halkı mahalleden sürerek
TOKİ talanına açacağı ve bu mahal-
leden devrimcileri uzaklaştırarak bir
rant alanı haline getireceği açıktır.
İşte çeteler ve çetelerin pervasızca
saldırıları bu politikaların bir parça-
sıdır. 

Hasan Ferit Gedik şehit düşmeden
önce de çete-polis işbirliğini biliyor
ve halkımıza anlatmaya devam edi-
yorduk. Ancak bugün hem dava dos-
yasında ortaya çıkan telefon tapeleri
hem de duruşma günü sergilenen
pratik bu işbirliğini bir kez daha
ortaya çıkarmıştır. 

Çeteler Vuruyor, Polis ve Mahkemeler Koruyor 
Hasan Ferit Gedik’in Katilleri Adalet İsteyenlere

Saldırdı, Duruşma Bile Yapılamadı 
ÇETELERDEN HESABI DÜZENİN MAHKEMELERİ DEĞİL

HALKIN ADALETİ SORACAK! 
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Hasan Ferit vurulmadan bir gün
önce uyuşturucu karşıtı eyleme çe-
teciler tarafından yapılan saldırıya
dair 28 Eylül 2013 günü saat
22.50’de 1 dakika 6 saniye süren
telefon konuşmasında yer alan ifa-
deler şöyle: 

A.T: Ölüyorum ölüyorum 

X : Ne oldu 

A.T: Sana yetmez mi bunlar 

X : Ne oluyor ya... 

A.T: Allah belanı versin senin 

X : Ne yaptınız yine ne oldu 

A.T : Çatışmaya girdim ne oldu
a.. a.. oldu 

A.T: Neyi ne yapıyorsun oğlum
bak halen çatışıyorum. Çeşmeba-
şı’ndan Recepağa’ya kadar Mustafa
Bakkal’a kadar çatışmaya girdim. 

Bu görüşmeden bir gün sonra ise
Hasan Ferit başından vuruluyor. Ha-
san Ferit öldürüldükten sonra çete
üyelerinden Ekrem ile Necdet, saat
20.57’de 35 saniye süren bir telefon
görüşmesi yapıyor. Bu telefon gö-
rüşmesi de dinlemeye takılıyor: 

Ekrem: Efendim 

Necdet P: Çabuk oğlum çabuk
yukarı gel bir arabayla taksiyle çabuk. 

- E: Tamam oğlum adam vuruldu,
adam öldü. 

N.P: Oğlum arabayla yukarı gel-
sene üst sokak 

- E: He öldü öldü adam öldü. 

N.P: Tamam 

Yukarıdaki telefon konuşmala-
rından da anlaşılacağı üzere, polis
telefonlarda yaptıkları her işi açıkça
konuşan ve aylarca dinlenen çete
üyelerini yakalamak yerine devrim-
cilerin kanı dökülene, başlarından
vurulana ve hatta öldürülene kadar
izlemeye, diğer bir deyişle kol kanat
germeye devam etmiştir. 

Elbette ki polisin çetelerle işbirliği
yalnızca seyirci pozisyonundan ibaret
değildir. Dosyada yer alan tapelere
göre çete reislerinin birçok polis
amirleriyle yakın “dostluk” ilişkisi
vardır. 

Örneğin; 

(Yusuf Kenan Deniz isimli bir
vatandaşı öldürmeye teşebbüs et-
mekten aranan çete lideri Zafer Tur-
han, çete üyelerinden Şerif Karame-
şe’yi emniyete gönderip onun tele-
fonundan Ali isimli bir polisle görü-
şüyor) 

ALİ : Efendim 

Zafer Turhan: Selamünaleyküm 

A : Aleykümselam 

Z.T : Oflu abi sen misin 

A : He he benim ben 

Z.T : Ali abi sen misin 

A : Benim 

Z.T : Ne yapıyorsun nasılsın 

A : İyiyim sen nasılsın 

Z.T : İyi abi Allah razı olsun
hani sen değilsin ya 

A : Ya benim ya 

Z.T : Hani konuşman değişti mi
senin konuşman 

A : Ya telefondan telefona fark
ediyor ya 

Z.T : He tamam şimdi sensin 

A : Telefona 

Z.T : Nasılsın abi iyisin 

A : İyiyim ya bu olayı senin
yaptığını söylüyorlar gel 2 dakikada
ifadeni alalım 

Z.T : Ben sana bir şey söyleye-
yim mi ben gelsem beni paket ederler
belden yukarı bir şey var. Ben açık
açık söyleyeyim sana ben bu işi ben
yapmadım abi 

A : Ya tamam sen yapmadın
ama ifadeni vereceksin illa ki bir

gün bugün yarın öbür gün 

Z.T : Tamam gelirim yanına ge-
lirim gelmesine de emin ol yani Oflu
abi o yüzden bilin diye yani, ben
yapmadım onu, ben yapsam ben sana
derdim yaptım diye.

A : Ya sen ne yap biliyor mu-
sun öbür gün benim yanıma gel. 

Z.T : Ya abi ben şimdi sen yanına
gelip ne yapayım Ali abi biz mi
yalan olalım yani onu mu diyorsun.

A : İyi de yani hep kaçacaksın
nereye kadar kaçacaksın kaçışı var
mı bunun.

Z.T : Kaçmasından değil de abi
yani ben benim yaptığım bir şey yok
sen işte sen beni az çok biliyorsun. 

A : Yani... 

Z.T : Benim sana yalanım dola-
nım olmamış şimdiye kadar...”

Yani aralarındaki “dostluk” uzun
süredir sürmektedir. Uyuşturucu çe-
tesiyle polis birbirini iyi tanımaktadır. 

Başka Bir Tape de
Şu Şekilde; 

Süleyman Tüfekçi: Alo 

X Şahıs: Alo dayı, ben Suat abiyi
(polisi kastediyor) aradım, böyle
böyle haber verdim şimdi. Birazdan
ekip gönderecek oraya tamam 

S.T: Tamam yıkıp döküyorlar ya 

X: He şey gönderdim geliyor ge-
liyor. Suat abiyi aradım. B a k s a n a
bizde herhangi bir şey var mı?

S.T: Yok.

X : İyi tamam çok şükür ta-
mam hadi görüşürüz dayı.
Suat abi...

(GÖRÜŞME KESİLİYOR) 

Şimdi kim bu çetelerin polis des-
tekli olmadığını söyleyebilir? Bu ve
bunun gibi daha birçok tape de açıkça

99

24 Ağustos
2014

Yürüyüş

Sayı: 431

DEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZ



gösteriyor ki polis-çete işbirliği yal-
nızca polisin çeteleri izleyip faali-
yetlerine göz yummasıyla da sınırlı
değildir. Polis açıkça çetelerle ah-
bap-çavuş ilişkisi geliştirmekte ve
onların hamiliğini yapmakta, onlara
kol kanat germekte, hatta açıktan
destek vermektedir. 

Duruşma günü yaşananlar ise te-
lefon tapeleriyle ortaya dökülen ger-
çeğin de ötesine geçmiş, polis ve
mahkeme, çeteleri göstere göstere
korumuştur. Hasan Ferit’in annesi
Nuray Gedik çocuğunun katillerini
görebilmek için kapıları tekmelemek
zorunda bırakılmış, avukatlarının
dosyaya katılma dilekçesi sunması
bile engellenmiştir. Mahkeme salo-
nunun önü mahkemenin bu pervasız
tutumundan güç alan özel güvenlikler,
çevik kuvvet polisleri ve sivil polisler
tarafından bir anda kapatılmış, avu-
katlar ve mahkemeyi izlemeye ge-
lenler darp edilmiştir. Bu sırada du-
ruşma salonunun içine girmeyi ba-
şarabilen milletvekilleri ile çeteciler
tarafından vurulan ve bu nedenle
gözleri görmeyen Gökhan Aktaş çe-
tecilerin saldırısına maruz kalmıştır. 

AKP’nin polisi ve AKP’nin yar-

gısı, halka karşı savaşın, yozlaştırma
politikalarının bir aracı olan çetecileri
korumak için elinden geleni yapmış
ve uyuşturucu satışı ve kullanımını
azaltmak için yasalar çıkartacağını
söyleyen iktidarın riyakarlığı bir kez
daha ortaya çıkmıştır. Hasan Ferit’in
katillerini koruyup kollayanlar, Hasan
Ferit’in annesine, dedesine saldıranlar,
uyuşturucuya karşı mücadelede şehit
düşen Hasan Ferit’i sahiplenmek is-
teyen halkı gaza boğanlar uyuşturucu
kullanımına karşı alınacak önlemler
konusunda samimi olamaz. 

Uyuşturucu ve fuhuş çetelerinin
AKP döneminde bu kadar palazlan-
malarının, özellikle gecekondu ma-
hallelerinde bu kadar aleni ve rahatça
at koşturmalarının nedeni AKP ile
işbirliği içinde olmalarındandır. Çün-
kü halkımız bu yolla yozlaşma ba-
taklığına savrulup sınıfsal çelişkile-
rinden uzaklaşmakta; yani mahkum
edildiği açlığın, yoksulluğun, sömü-
rünün; maruz bırakıldığı şiddetin ne-
denlerini, kaynağını sorgulamaktan
uzaklaştırılmaktadır. 

Gençlerimizin uyuşturucu ve fu-
huş bataklığına saplanıp kalması,
yoksul halkımızın yaşadığı mahal-

lelerimizin yozlaşması AKP’nin ik-
tidarını sürdürebilmesini kolaylaş-
tırmaktadır. İşte bu nedenle bu de-
ğirmeni durdurmak, bu değirmene
akan suyu kurutmak için binlerce,
milyonlarca Hasan Ferit olup müca-
dele etmek bir tercih değil zorunlu-
luktur. 

Sonuç Olarak;
1- Uyuşturucu çetelerini, fuhuşu,

kumarı vb. her türlü yozlaşmayı ma-
hallelerimize sokan AKP’nin polisidir.
12 Eylül döneminde yoksul halk
devrimci mücadeleye katılmaktansa
“eli tesbihli olsun” diye tarikatların,
dinci örgütlenmelerin önünü açtılar. 

13 yıldır iktidarda olan dinci AKP
iktidarı halkı faşist terörle, uyuştu-
rucuyla, fuhuşla, kumarla yozlaştı-
rarak yönetiyor.

2- AKP’nin polisini de, polis des-
tekli çetelerini de mahallelerimize
sokmayalım. 

3- Çetelere karşı Cephe saflarında
örgütlenelim... Silahlanalım. Cep-
he’nin öncülüğünde çeteleri mahal-
lelerimizden söküp atalım.

AKP’li Büyükşehir Be-
lediyesi ile Sultangazi Be-
lediyesi birlikte Emniyet

Müdürlüğü'ne giderek “Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya
Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi”ni boşaltmalarını iste-
miştir.

Gazi Halk Cephesi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada
“Tedavi merkezine müdahale etmek istemek ihbarcılıktır,
tercihtir! Uyuşturucuya karşı savaşa karşı çıkmaktır! Gençlere
‘devrimcilere değil uyuşturuculara yönelin’ demektir! Halk
düşmanlığıdır! AKP’li belediyeler polisten tedavi merke-
zindekilere karşı komplo kurmalarını istemişlerdir. Halkın

el birliğiyle kurtuluş mücadelesini örgütlemeye karşı bir
saldırıdır bu ihbar! Bu alçaklıktır, ahlaksızlıktır!... 

AKP’li Büyükşehir Belediyesi ile Sultangazi Beledi-
yesi’ni uyarıyoruz:

Katil komplocu polislerinize güvenmeyin... Tedavi
olan 60 insanımızla ve aileleri ile birlikte kapınıza daya-
nırız.

Tüm Halk Cepheliler'e dostlarımıza ve Gazi halkına
çağrımızdır: Tedavi merkezine, çay bahçelerine ve ku-
rumlarımıza yönelik komplo saldırılarında AKP’li bele-
diyelere ait hiçbir kurumu, aracı, kuruluşu mahallemizde
barındırmayacağız!” denildi.
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Geçtiğimiz yıl Gülsuyu’nda Hasan
Ferit Gedik uyuşturucu çeteleri ta-
rafından katledilmişti. Hasan Ferit
Gülsuyu’nda çetelerin daha rahat
uyuşturucu ticareti yapabilmesi için
devrimcilere ibret olsun diye katle-
dildi. Fakat Hasan Ferit’i sahiplenen
halkımızın gücüyle yoksul mahalle-
lerde yozlaşmaya karşı mücadele
amansız bir şekilde sürüyor. 14 Ağus-
tos günü Kartal’da bulunan Anadolu
Adliyesi’nde Hasan Ferit Gedik’i
katleden çetelerin yargılandığı da-
vanın ilk günüydü.

Halk Cephesi'nin çağrısıyla bir
araya gelenler protesto yürüyüşü
yaptı. Yürüyüşte yalnızca Gülsuyu
halkı değil; Gazi, Okmeydanı, Sarı-
gazi, Armutlu, Avcılar, Kuruçeşme,
Alibeyköy ve daha birçok mahalleden
insanlar sloganlarla meydana giri-
yordu. Ayrıca Ankara, Bursa gibi
diğer illerden gelenler de vardı. Tüm
bu gelenlerin dilinde ise tek slogan
vardı; “Hasan Ferit Gedik Ölümsüz-
dür.”

Kortejin önünde geleceklerine sa-
hip çıkan 3 çocuk, ellerinde dövizle
en gür şekilde slogan atıyorlardı, ar-
kalarında Ferit abilerinin resmi vardı.
Coşkulu şekilde başlayan yürüyüş
polis barikatıyla kesildi. Uyuşturucu
çeteleri mahallede terör estirirken
gölgesi dahi görünmeyen polis halkın
önünde barikat olmuştu. TOMA ve
akrepler halkın adalet talebinin önünü
kesmeye çalışıyordu. Polisin yolu
kesmesi üzerine Halk Cepheliler otur-
ma eylemi başlattı. Oturma eylemi

sürerken Hasan Ferit’in annesi Nuray
Gedik’in de içinde olduğu bir heyet
polisle tartıştılar. Fakat karşılarında
insanlıktan nasibini almamış iktidarın
kulluğunu yapan polisler vardı. Bunun
üzerine Halk Cepheliler araçlarla ge-
lenleri araçlarına bindirdiler, geri
kalan kitleyi ise ara sokaklardan doğru
adliyeye çıkarmayı hedeflediler. Gül-
suyu’ndan aşağı doğru inen sokak
başlarını polisler harami gibi tutmuş-
lardı. Bu yürüyüş esnasında polis bir-
çok yerde gaz bombaları ve plastik
mermilerle kitleyi taciz etti. Fakat
Halk Cepheliler polise gereken cevabı
vererek yollarına devam ettiler. 

Adliye bahçesinde de yüzlerce
polis bariyerleri önünde Hasan Ferit’i
sahiplenmeye gelmişlerdi. Kitle ad-
liyeye ulaştığında mahkemenin erte-
lendiği kararını öğrendiler. Mahkeme
heyeti güvenlik sağlanamadığı ge-
rekçesiyle duruşmadan kaçmıştı.

Bunun üzerine Hasan Ferit Ge-
dik’in ailesi ve Halkın Hukuk Bürosu
avukatlarından Ebru Timtik açıklama
yaptılar. Timtik “Burada adaletin da-
ğıtılacağına olan inancımız çok zayıftı,
şimdi hiç kalmadı. Bu mahkemenin
bu heyetle, bu basiretsizlikle, bu sa-
nıkları cezalandırması mümkün değil”
dedi. Timtik mahkeme salonunun kü-
çük olduğu konusunda yaptıkları
yazılı taleplerine red cevabı verdik-
lerini belirtti.

Timtik’ten sonra sözü Çağdaş Hu-
kukçular Derneği Genel Başkanı Avu-
kat Selçuk Kozağaçlı alarak “Eğer
polisin uyuşturucu çeteleriyle ilişkisini,

“Adalet Sarayları”  Adaletsizlik İçin Kurulmuştur

SARAYLARINIZI BAŞINIZA YIKACAĞIZ
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inşaat şirketlerinin ve kentsel dönü-
şümün bu mahallelerin çürütülmesiyle
ilişkisini, hükümetin inşaat şirketle-
riyle, havuzlarla ilişkisini ortaya çı-
karamazsak daha çok çocuğumuzu,
gencimizi katlederler” uyarısında bu-
lundu.  Kozağaçlı konuşmasını biti-
rince boynunda Hasan Ferit Madal-
yasını taşıyan dede Mustafa Meray
konuştu. Meray; “Biz ölümsüzüz,
biz milyonlarız” diyerek Hasan Fe-
rit’in katledilmesi olayının Armutlu’ya
ve diğer bazı mahallelere ölçüm yap-

mak için adamlarını gönderen Ali
Ağaoğlu’na kadar dayandığını ifade
etti. Meray konuşmasını, “Adalet is-
tiyoruz, Hasan Ferit’in kanı yerde
kalmayacak bunu herkes iyi bilsin”
sözleriyle bitirdi.

Anne Nuray Gedik ise mahkeme
salonuna kendisinin de alınmadığını,
tartaklandığını ifade etti. “Duruşmada
ne oldu ne bitti ailesi olarak hiçbir
bilgimiz yok” dedi. Gedik, ayrıca
Gülsuyu’nda toplanan kitleye de po-
lisin saldırdığını belirterek “Bunlar

katillerden yanalar, oğlumun hakkını
arayacağız” dedi ve ekledi “Hasan
Ferit için adalet istiyoruz!”

Hasan Ferit Gedik’in ailesi ko-
nuştuktan sonra son olarak CHP mil-
letvekili Mahmut Tanal uyuşturucu
ve kadın ticaretinin Gebze’den Ka-
dıköy’e kadar uzandığını, ama asıl
suç ayağının Gülsuyu ve Gülensu’da
olduğunu belirtti. Açıklamaların bit-
mesinin ardından kitle “Umudun Adı
DHKP-C” sloganıyla dağıldı.

Hasan Ferit Gedik'i katledenlerin
mahkemesinin 14 Ağustos'ta yapıl-
mayıp ertelenmesi ülkenin her yerinde
adalet talebini yükseltti. "Adaleti bu
iktidarın mahkemeleri değil biz sağ-
layacağız" şiarıyla yürütülen eylem-
lerde halkın büyük ilgisi oldu. 

İSTANBUL-Sarıyer: Direnen
Sarıyer Belediyesi taşeron işçileri
direnişlerinin 64. gününde yaptıkları
yürüyüş ve basın açıklamasında uyuş-
turucu çeteleriyle mücadelede şehit
düşen Hasan Ferit Gedik'i andılar.

14 Ağustos’ta Sarıyer Büyükdere
Balıkçılar Pazarı’nda bir araya gelen
işçiler, “Sarıyer Belediyesi İşçisine
Verdiği Sözü Tutmalıdır- Direnen
Sarıyer İşçileri” yazılı pankartı açarak,
sloganlarla Belediye binası önüne
kadar yürüdüler. Burada yaptıkları
basın açıklamasında işlerine sosyal
haklarıyla dönene kadar mücadele-
lerini sürdüreceklerini tekrarladılar.

Yürüyüşe kemençe sanatçısı Ümit
Taşkıran müzikleriyle, edebiyat öğ-
retmeni Erdoğan Sarıgül ise kendi
yazdığı şiirleriyle eyleme desteklerini
sundular.

ADANA: Hasan Ferit Gedik için
14 Ağustos’ta basın açıklaması ya-
pıldı. Adalet talebini ifade eden dö-
vizlerin taşındığı  ve 13 kişinin ka-
tıldığı açıklamada, Hasan Ferit’in
mahkemesi ve Gülsuyu Mahallesi’nde
yaşanan polis saldırısından, Hasan
Ferit’in yaşamından ve Halk Cep-
hesi’nin yozlaştırmaya karşı yürüttüğü

kampanyadan söz edildi.
Adana Akkapı Mahallesi'nde 13

Ağustos'ta Cepheliler tarafından ada-
let talebini belirten 8 tane yazılama
yapıldı.

ANTALYA: Attalos Meydanı’nda
14 Ağustos'ta Halk Cepheliler Hasan
Ferit Gedik için eylem yaptı. Eylemde
Hasan Ferit'in “Ben Hasan Ferit,
Gülsuyu’nda uyuşturucu çetelerine
karşı savaşırken şehit düştüm” diye
başlayan mektubu ve basın açıklaması
okundu.

ANTEP: 14 Ağustos’ta Düztepe
Çamlık Parkı girişinde saat 18.30’da
bir araya gelen Halk Cepheliler yü-
rüyüş saati olan saat 19.00’a kadar
bekledikten sonra sloganlarla Düztepe
Mahallesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler.
Yürüyüş esnasında hesap soran slo-
ganlar atılırken, Hasan Ferit Gedik’in
mücadelesi ve yozlaşmaya hep be-
raber dur denilmesi gerektiği ajitasyon
ile duyuruldu.

Yapılan basın açıklamasında, AKP
iktidara geldiğinden bu yana uyuş-
turucu kullanımının arttığına ve
AKP’nin uyuşturucu satıcılarını bizzat
kendisinin kontrol altında tuttuğuna
değinildi. Hasan Ferit Gedik’in mah-
kemesinin başlamadan tatil edilmesi,
adliye önünde ve Gülsuyu’nda adalet
isteyen halka saldırıldığı, AKP’nin
uyuşturucu çetelerini nasıl koruyup
kolladığı çevreden geçen insanlara
anlatıldı. Basın açıklamasının ardın-
dan halaylar ve marşlarla eylem son-

Hasan Ferit Gedik'in Sesini 
Tüm Anadolu'ya Taşıyacağız!

Adana

Antep

Antalya
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Hasan Ferit'in mahkemesinde 1
milyon kişinin buluşması iddiasıyla
yapılan çalışmalar çerçevesinde ül-
kenin her yanından çağrılar oldu.

ANTEP: 10 Ağustos'ta Düztepe
Mahallesi’nde kapı kapı gezilerek ma-
hallede Hasan Ferit Gedik için yapı-
lacak yürüyüşün çağrısı yapıldı. 11
Ağustos'ta ise Düztepe’de yine mahalle
de esnaflara ve kahvelerde bildiri da-
ğıtımı yapıldı, 35 adet ozalit asıldı.
12 Ağustos'ta yine mahallede kapı
kapı gezilerek eyleme çağrı yapıldı.
13 Ağustos'ta Düztepe’de birçok böl-
geye ve Çamlık Parkı’na gidilerek
yozlaşma ve Hasan Ferit Gedik’in
mücadelesi anlatıldı. Bu çalışmalar
sırasında halkın ilgisi yoğundu.

Yürüyüşe çağrı çalışma-
larında toplamda bine yakın
bildiri dağıtıldı. Yürüyüş için
yapılan çalışmalarda Düztepe
Mahallesi’nde oturan halkın
uyuşturucuya karşı tepkili
oldukları ve böyle bir yürüyüş
yapılacak olmasından kay-
naklı Halk Cepheliler’i des-
tekledikleri görüldü.

ESKİŞEHİR: Eskişe-
hir’de 13 Ağustos Çarşamba

günü saat 19.00’da Gültepe Mahallesi
cemevi önünde, Hasan Ferit Gedik’in
mahkemesine çağrı için basın açık-
laması yapıldı. 19 kişinin katıldığı
eylemde yozlaşmaya karşı ve adalet
hesap soran sloganlar atıldı.

DERSİM: Dersim Halk Cephesi,
13 Ağustos tarihinde basın açıklaması
ve oturma eylemi yaparak Hasan
Ferit’in 14 Ağustos’ta yapılacak
mahkemesine çağrı yaptı.Saat
18.00’da Yer Altı Çarşısı üzerinde
yapılan eylemde Hasan Ferit’in fo-
toğrafının olduğu bir pankart, mah-
kemeye çağrı dövizleri ve kızıl fla-
malar taşındı.

Sloganlarla başlayan eylemde oku-
nan açıklamada “Bizler devletin bu

politikasına karşı on yıllardır savaş
yürütüyoruz. Bu yolda birçok bedeller
ödedik. İnsanlarımız yıllarca hapis-
lerde yattılar, yılları bulan cezalar al-
dılar. Uyuşturucuya engel oldukları
ve ele geçirdikleri uyuşturucuları yak-
tıkları için “anayasal düzeni yıkmak-
tan” müebbetle yargılandılar.  Hasan
Ferit’i katleden çeteler korunmak için
gözaltına alınıp tutuklandılar, daha 1
sene bile dolmadan birçoğu serbest
bırakıldı.  Ama katillerin ve hamile-
rinin cezasız kalmalarına izin ver-
meyeceğiz. Hesap sorulana kadar
mücadelemizi sürdüreceğiz. Mahal-
lelerimizden, yaşam alanlarımızdan
çetecileri temizleyene kadar müca-
delemizi sürdüreceğiz” denilerek mah-
kemeye çağrı yapıldı ve yozlaşmaya
karşı birlik olma çağrısı yapıldı.

Açıklamanın ardından 10 daki-
kalık oturma eylemi yapılarak ko-
nuşmalarla katiller ile AKP teşhir
edildi. Oturma eylemi sırasında “Bize
Ölüm Yok” ve “Haklıyız Kazana-
cağız” marşları söylendi.

DHF’nin de destek verdiği eyle-
min ardından Hasan Ferit’in fotoğ-
rafının olduğu pankart Palavra Mey-
danı’na asıldı.

Hasan Ferit'in Mahkemesi İçin Her Taraftan Çağrılar Yapıldı

landırıldı.
Uyuşturucu satışının ve kullanı-

mının yoğun olduğu Düztepe Ma-
hallesi’nde 17 Ağustos’ta uyuşturu-
cuya karşı bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda uyuşturucu kullanımının
her geçen gün arttığını, bonzainin
nasıl bir uyuşturucu madde olduğu
ve AKP döneminde uyuşturucu kul-
lanımının daha da arttığı ve uyuştu-
rucuya karşı nasıl mücadele edilmesi
gerektiği anlatıldı. İstanbul’da açılan
Hasan Ferit’in ismini taşıyan uyuş-
turucuya karşı mücadele merkezinin
her yerde açılabileceğinin bunun için
de hep birlikte hareket edilmesi ge-
rektiği anlatıldı. Toplantı sonunda
“Uyuşturucuya karşı neler yapabili-
riz?” sorusu toplantıya katılanlara
soruldu ve öneriler alındı.

HATAY: Hatay Halk Cephesi

14 Ağustos’ta Antakya Samandağ
Hükümet Konağı’nın önünde bir ba-
sın açıklaması yaparak; “Hasan Fe-
rit’in katilleri hala korunuyor. Hasan
Ferit Gedik’in 14 Ağustos Perşembe
günü saat 10.00’da Kartal Adliyesinde
görülen mahkemesine avukatları, ai-
lesi ve yakınları mahkeme salonuna
alınmayarak mahkeme 4 Eylül’e er-
telendi. Adaletsizlik devam ediyor,
biz de adalet istemeye devam ede-
ceğiz” dedi. Açıklama sloganlarla
sona erdi. 

İZMİR: Gülsuyu’ndan Kartal
Adliyesi’ne yürünen 14 Ağustos günü
saat 6.30’da da, İzmir’de Hasan Ferit
Halk Cepheliler’in Naldöken Köp-
rüsü’nde açtığı pankartla selamlandı.
Saat 06.30’da Naldöken Köprüsü’ne
5x3 boyutunda “Hasan Ferit Gedik
Yozlaşmaya Karşı Bayrağımızdır-

Halk Cephesi” yazan pankart asıldı.
Hasan Ferit’in mahkemesi başlaya-
cağı anlarda İzmir’de Bayraklı Ad-
liyesi önünde 10 Halk Cepheli pankart
açarak Hasan Ferit’i anlatan basın
metnini okudu. Basın metni okun-
duktan sonra “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür” sloganlarıyla eylem
sonlandırıldı. 

MERSİN: Halk Cepheliler 14
Ağustos’ta Mersin’de Hasan Ferit
için adalet istediler. 20 kişinin katıldığı
açıklamada, “Adalet halkın tek yum-
ruk olmasını gerektirir. Adalet yumruk
yapılmış o elin aslanpençesi gibi
hakkını sömürenlerden zalimlerden
çekip almasını gerektirir. Hasan Ferit
Gedik gibi yoksul çocukları adaletin
tutkunudur. Hasan Ferit Gedik adalet
istiyor…” denilerek, hesap soran slo-
ganlar atıldı. 

Eskişehir
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Aliağa polisinin 13 Ağustos günü Yürüyüş Dergisi
okuru Ümit Göktaş’ı keyfi gerekçelerle gözaltına ala-
rak işbirlikçilik teklif etmesi üzerine Aliağa Yürüyüş

dergisi okurları yazılı açıklama yayınladılar.
Yapılan yazılı açıklamada Ümit Göktaş’ın

nasıl gözaltına alındığı anlatılarak “Simit satın
onurlu yaşayın! Halk çocuklarından

uzak durun! Yoksa sizi tek gözünüz
açık uyutacak, korkularınızı daha

da büyüteceğiz. Bizler söylediği-
ni yapan, yaptığını savunan bir
tarihe sahibiz. Baskılarınız, kor-
kutma çabalarınız, komploları-
nız bizi yıldıramaz. Bunu er-
geç öğreneceksiniz. Dergimiz

Yürüyüş ve okurlarımızdan
uzak durun” denildi.

30 Temmuz günü Sarıgazi Haklar Derneği’ne ve
cemevine Kürt milliyetçi hareket ve çeteler tarafından
yapılan saldırının ardından mahalle halkını oluşacak
provokasyonlara karşı koruyan ve Kürt milliyetçilerine
karşı Sarıgazi’de devrimcilerin olduğunu ve her zaman
olacağını bir kez daha belirtmek için Cepheliler tarafından
mahallede yazılama yapıldı. Sarıgazi duvarlarına Umudun
adını işleyen Cepheliler yaptıkları yazılamalarda özellikle
“Sarıgazi Cephe’dir” diyerek belirttiler.

AKP’nin katil polisleri, uyuşturucu çeteleriyle kol
kola girip Hasan Ferit’i katletti.

29 Eylül 2013 akşamı Gülsuyu’ndaki saldırıya bizzat
polisler de katıldı. Hasan Ferit’in vurulduğu gece has-
taneye teknisyen kılığında giren polisler Ferit’in kanlı
gömleğini çaldılar.

NEDEN?

Çünkü, kanlı gömlek katliamı aydınlatacak, katilleri
açığa çıkartacak önemli bir delildi. Polisler, kanlı gömleği
çalarak aslında kendi suçlarını gizlemeye çalıştılar. Aynı
polisler, çetecileri Gülsuyu’nda koruyup kolladılar. Çe-
tecilerin telefonlarını dinlemelerine –ki bu telefon gö-
rüşmelerinde açıkça katliam hazırlıkları yapılmasına-
rağmen kıllarını kıpırdatmadılar.

Aynı polisler Gülsuyu’nda adalet için toplanan
yüzlerce insanı gaza boğdu.

Aynı polisler çetecilerle beraber devrimcilerin ku-
rumlarını kurşunladı.

HAKİMLER, SAVCILAR BIRAKIN BU POLİS-
LERİ YARGILAMAYI UMURLARINDA BİLE OL-
MADI…

Bu polisler ‘görevlerinin’ başındalar hala...

YETER ARTIK!

Hakimler, Savcılar Bırakalım Yargılamayı, Sormu-

yorlarsa Bile Onları Biz Yargılayacağız!

16 Ağustos gecesi saat 02.25’te Ataşehir-Yenisahra’da
bir süredir takip edilen bir polis timi savaşçılarımız ta-
rafından tarandı. Polisler şans eseri kayıp vermediler.

Basın, savaşçılarımızın eylemini ‘Saldırının devriye
atan ekibin tuvalete gitmek için araçtan indikleri sırada
meydana gelmesi olası can kaybını ya da yaralanmayı
önledi, facia önlendi’ diye verdi.

Hayır, önlenen bir facia yoktur.

Halk düşmanları, savaşçılarımızın kurşunlarından
şans eseri, kıl payı kurtuldular. Bir dahakine bu kadar
şanslı olamayacaklar.

AKP’nin katil polislerini uyarıyoruz;

Uzak durun mahallerimizden, halkın çocuklarından
uzak durun!

Uyuşturucu çetelerini koruyup kollamaktan vazge-
çin!

HASAN FERİT GEDİK ÖLÜMSÜZDÜR!

YEMİNLER OLSUN Kİ HASAN FERİT’İN
HESABINI SORACAĞIZ!

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

CEPHE
16 Ağustos 2014

Adalet İstemeye Devam Ediyoruz! Vermezseniz Zorla Alacağız!

Hasan Ferit İçin, Adalet İçin 
Hesap Sormaya Devam Edeceğiz!

Aliağa Polisinin 
Korkularını Büyüteceğiz

Umudu Adı Sarıgazi Duvarlarında...

“Sarıgazi Cephe’dir!”
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Halk Cepheliler, 18 Ağustos’ta
Pir Sultan Abdal Parkı'nda bulunan
eski muhtarlık binasını kamulaştırarak
Okan Yıldırım Halk Kütüphanesi'ni
kurmuşlardı. 19 Ağustos’ta Sancak-
tepe Belediyesi çalışanları ve işçiler,
belediyeye ait dozerlerle Okan Yıl-
dırım Halk Kütüphanesi'ni yıkmaya
geldiler. Halk Cepheliler, yıkıma
gelen işçilerle konuşarak burasının
Halk Kütüphanesi olduğunu belirttiler
ve ikna ederek geri gönderdiler.

Daha sonra yaklaşık 50 pazar za-

bıtası, toplanarak yıkıma geldiler.
Halk Cepheliler zabıtalarla konuşmak
istediler. Ancak zabıtalar Halk Cep-
helilere saldırdı. Halk Cepheliler de
karşılık vererek püskürttüler. Zabıtalar
kaçtıktan sonra Çevik Kuvvet ve
Özel Harekat polisleri saldırıya baş-
ladı. Sancakpark AVM'nin çatısına
çıkarak taşlarla ve gaz bombalarıyla,
plastik mermilerle Halk Cepheliler’e
saldırdılar. 2 TOMA ve 3 Akrep Okan
Yıldırım Halk Kütüphanesi’ni ve Sa-
rıgazi Haklar Derneği’ni kuşattılar.  

Halk Cepheliler taşlarla katil po-
lisleri mahalleden kovmaya çalıştılar.
Halk katil polislere tepki gösterdi.
Çıkan çatışma esnasında halk kü-
tüphanesini dozerle yıkan halk düş-
manları, gaz bombalarını Halk Cep-
helilere destek veren halkın evlerinin
içine attılar. Halk kütüphanesini
yıkan halk düşmanları, parktaki ilan
tabelasını ve duvarları da yıktılar.
Daha sonra kuşatmayı kaldırarak
kaymakamlığa çekildiler.

Onlar Yıkar Biz Yeniden Kurarız

Dersim’de bu yıl düzenlediğimiz “Devrim Yürü-
yüşümüz Sürüyor” konseri hazırlıklarına günler önce-
sinden başlamıştık. Konseri düzenlemek için toplantılar
yaptık ve afişlerin el ilanı ve duyuruların yapılması için
komiteler kurduk. Ücretsiz bir halk konseri düzenlemenin
en temel sorunu ve sorusu tüm ihtiyaçların kaynağı
olan paranın nereden bulunacağıydı. Afiş, el ilanı,
pankart, ilçeleri ve köyleri gezmek için araca konulacak
mazot, ses sistemi ve konuk sanatçılar, yol paraları vb.
her şey için para gerekliydi.  Bölgeye yeni geldiğimiz
için tamamıyla alana vakıf değildik. Yaptığımız toplan-
tılarda para sorununun çözülmesi için çeşitli öneriler
geldi. Geçmiş yıllarda nasıl bir çalışma sürdürüldüğünü
ve deneyimleri dinledik. Kimi arkadaşlar bazı kişilerin
(mütaahhit, otel sahipleri vb.) gezilip vermesi gereken
miktarı söyleyerek para toplanması gerektiğini, esnaflardan
çok fazla bir para çıkmayacağını söyledi.  

Tarz olarak konser için yine bu kişilere gideceğimizi
ama dil olarak gönüllülüğe dayalı bir dayanışma isteye-
ceğimizi söyledik. Başka bir öneri ise kart çıkarıp es-
nafları gezme oldu. Her konserimizde yapılan bir ça-
lışmaydı ve halkı da katmanın önemli bir aracıydı. Bu
öneri için de bazı arkadaşlarımızın esnafın durumunu
anlatarak çok bir para çıkmayacağı ve esnafa yüklenil-

memesi gerektiği şeklinde konuşmaları oldu. Evet,
esnafın durumu pek iyi değildi. Konseri zaten halkı ör-
gütlemek ve kurtuluşun yolunun devrimde olduğunu
göstermek için yapıyorduk. Yani esnafın sorunlarına
uzak bir konser değildi. Dersim esnafı da, devrimcilere,
halk için mücadele edenlere yabancı değildi. 

Bulmamız gereken konser masrafları en az 20 bin
TL kadardı ve biz hesaplarımızı yaparken bu miktara
ulaşmanın zorluğunu görüyorduk. Esnafları gezmeyi
son günlere bırakarak başladık çalışmalara. Maddi sorun
gün geçtikçe kendini gösteriyordu. Ve gezdiğimiz yer-
lerden de istediğimiz sonuç çıkmıyordu. 

Esnafları gezecek grupları belirlemiştik ve ilçelerle
il merkezinde elimizde kartlarla tek tek girip “kolay
gelsin” diyerek başladık çalışmaya. Esnafın sorunu
çoktu. Ama anlattıkça desteklerini esirgemediler. İl
merkezi ve ilçelerde gezdiğimiz esnaflar miktarı her ne
olursa olsun bir katkılarının olmasını önemsiyorlardı.
Bazıları “keşke daha fazla verebilsek” diyorlardı. Yüzlerce
esnafı gezdik. Sonuç olarak toplu para alacağımız kişi-
lerden daha fazlasını esnafların desteği ile toplamış
olduk.  Konserin maddi sorunlarını çözemesek de bu
durum bize bir gerçeği tekrardan gösterdi: Her sorunun
çözümü ilk önce halka gitmektir.

Sorunların Çözümü Halka Gitmektir
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Aşağıdaki röportaj 13 Ağustos
tarihli Cumhuriyet gazetesinden alın-
mıştır. Cumhuriyet gazetesinden Ali
Açar’ın Hasan Ferit Gedik Uyuştu-
rucu ile Savaş ve Kurtuluş Merke-
zi’nde tedavi gören bağımlılarla yap-
tığı röportajıdır. 

***

ALİ AÇAR
Hasan Ferit Gedik, 21 yaşında

uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı ya-
pılan yürüyüşte Maltepe Gülsuyu'nda
uyuşturucu çeteleri tarafından başın-
dan vurularak öldürüldü. Gedik'in
ölümünün ardından arkadaşları Gazi
Mahallesi'nde uyuşturucu ile savaş
ve rehabilitasyon merkezi kurarak
hem adını yaşatıyor, hem de uyuştu-
rucu batağına saplanmış kişilerin te-
davisine yardımcı oluyor.

Büyük bir park içinde kurulan
merkezde bir uzman doktor ve birkaç
gönüllü ücretsiz olarak zor koşullar
altında çalışıyor. Biz de yarın Kar-
tal'daki Anadolu Adliye Sarayı'nda
görülecek Hasan Ferit Gedik davası
öncesinde Gedik'in annesi, dedesi, te-
davi gören bağımlı ve aileleri ile gö-
rüştük. Rehabilitasyon merkezinde
Hasan Ferit Gedik'i anlatan anne
Nuray Gedik, zaman zaman duygu-
lanarak ''Oğlumun adına böyle bir
yerin açılması bizim için gurur verici.
Oğlumla bir kez daha onur ve gurur
duydum. Onun ismini burada yaşa-
tanlara çok teşekkür ederim. Onların
içindeki uyuşturucuyu bırakma az-
mini keşke Hasan Ferit de görseydi.
İnanın artık adım başı uyuşturucu
satılıyor. Biz de oğlumuzun adınının
burada yaşatılması ve gençlerin uyuş-
turucudan kurtulması için elimizden
geleni yapmaya hazırız'' diyor.

Dede Mustafa Meray da Hasan
Ferit'in mücadelesinin bugün farklı
bir yönde ilerlediğini vurgulayarak
''Burada uyuşturucu kullanan genç-
ler rehabilite ediliyor. Keşke Türki-
ye'nin her yerinde böyle yerler açı-
larak uyuşturucu sorununa çare

aransa. Hasan'ın
söylediği gibi aile-
lere de seslenmek
istiyorum: Çocuk-
larınıza iyi davra-
nın ve elinizi uza-
tın. Çünkü köyü
davranış onları siz-
lerden uzaklaştırı-
yor'' diye konuşu-
yor.

***

Beynimin
18 Yılı Yoktu

İ.Ç. de rehabiliyasyon merke-
zinde tedavi gördükten sonra uyuş-
turucudan uzaklaşan bağımlılardan
biri, 18 yıl boyunca uyuşturucu
kullandığını belirten İ.Ç., ''10 sene
esrar, 5 sene eroin ve son 3 yıldır
da bonzai kullandım. Buraya kriz
geçirdiğim bir dönemde arkadaşımın
tavsiyesi üzerine geldim. Uzman
doktorumuz bana ilaç yazarak tedavi
sürecini başlattı. Buradaki arka-
daşlarla birlikte yaptığımız etkinlikler
ve psikiyatrik destekle uyuşturucuyu
kafamda bitirdim'' dedi. 

Uyuşturucu kullandığı sürece 7
tane dükkanını kapatmak zorunda
kaldığını anlatan İ.Ç., ''şu an paramı
bitiremiyorum ve evimde huzurum,
mutluluğum var. Uyuşturucu kul-
landığım 18 yılda beynim yerinde
yokmuş. Çevreme, ben doğalı 40
gün oldum, diyorum. Artık ben de
burada boş zamanlarımda tedavi
olmaya gelen arkadaşlarıma destek
olacağım'' diye konuştu. 

'Ne Olur Toplum
Bu Çocukları Dışlamasın'

19 yaşında uyuşturucu bağımlısı
U.K.'nın babası M.K. de oğlunun ce-
binde folyo yakaladığını ve uyuşturucu
içtiğini ilk o zaman anladığını söylüyor.
Baba M.K. şöyle konuşuyor: ''Bakır-
köy'e götürdüm ama orada doktorun
verdiği ilaçların bağımlılık yaptığını
öğrendim. Daha sonra buraya getirerek
terapi sistemiyle tedaviye başladık. 1
haftadır uyuşturucu kullanmıyor. Ne
olur toplum bu çocukları dışlamasın,

herkes hata yapabilir, önemli olan o
hataya düşen kişiye yardım elini uzat-
maktır.'' S.K. de oğlu F.K.'nin 11 yıldır
uyuşturucu kullandığına dikkat çekerek
''Oğlumun uyuşturucu nedeniyle yu-
vası yıkıldı. Biz de gerek maddi gerekse
manevi olarak büyük zorluklar çektik.
Ancak buraya geldiğinden beri 20
gündür uyuşturucu kullanmıyor. Be-
nim tek isteğim bu uyuşturucunun
bir an önce engellenmesi. İnşallah
oğlum bu beladan kurtulacak ve ye-
niden ailesine kavuşacak'' ifadesini
kullandı.

Cezaevinden Çağrı:
Duruşmaya Katılın

Hasan Ferit Gedik'in yarın görü-
lecek duruşması öncesinde cezaevin-
den duruşmaya katılım çağrısı yapıldı.
Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishane-
si'nden gönderilen mektupta, ''sadece
uyuşturucu öldürmüyor, uyuşturucu
satan çeteler de öldürüyor. Eğer
uyuşturucuya karşıysak, çocukla-
rımızın ölmesini istemiyorsak, çe-
telerden hesap sormak için herkesi
Hasan Ferit'i mahkemede sahip-
lenmeye çağırıyoruz'' denildi. Edirne
F Tipi Cezaevi'nden gönderilen mek-
tupta ise ''katillerden, uyuşturucu
çetelerinden hesap sormak için aya-
ğa kalk İstanbul'' ifadelerine yer
verildi.

Basından
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Faşizm halkı sadece baskı ve terörle yönetmiyor.
Faşizmin baskı ve terörün yanında en temel poli-
tikalarından birisi de yozlaştırmadır. Halkı yozlaştırarak
kendi sınıfına, kültürüne değerlerine yabancılaştırarak
yönetiyor. 

Faşizmin yozlaştırma saldırılarına karşı mücadelemiz
devrimci savaşımızın bir parçasıdır. Bu mücadeleden
hiçbir şekilde taviz verilemez... Taviz vermek, devrimci
bir örgüt için kendi bacağına kurşun sıkmaktır. Birol
Karasuları, Hasan Feritleri onun için şehit verdik...
Uyuşturucuya, fuhuşa karşı mücadelemiz de savaşın
her alanında olduğu gibi büyük bedeller pahasına sürüyor. 

Çünkü bu alanda da faşizmin politikalarının önünde
çok ciddi bir engel oluşturuyoruz. Şehitler vermemiz,
onlarca yoldaşımızı tutsak vermemiz bunun içindir... 

Uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmaya karşı artık sadece
faşizme karşı mücadele etmiyoruz. Şimdi bir “sol” var
karşımızda... 

Evet, soldaki çürümenin geldiği nokta burası. Uyuş-
turucuyu, fuhuşu, yozlaşmayı savunan bir sol ile karşı
karşıyayız. 

Aşağıda iki örnek aktaracağız: 

Uyuşturucu ve Fuhuş Çetelerini Himaye
Eden Devlettir! AKP’nin Polisidir! 

BİRİNCİ ÖRNEK: Cepheliler Gülsuyu’nda bir
uyuşturucu çetesini suçüstü yakalayıp elindeki uyuştu-
rucuları alıp köy içinde bütün halkın gözleri önünde
yakıyor. Polis, Cepheliler’e operasyon düzenliyor ve
çetelerin elindeki uyuşturucuyu alıp yaktığı için tutuklayıp
aylarca hapis yatırıyor... 

Uyuşturucu ve Fuhuş Çetelerini
Himaye Eden Sadece Polis Değil
İKİNCİ ÖRNEK: Cepheliler Gazi Mahallesi’nde

bir uyuşturucu çetesinin evini basıp, yaptıkları aramada
evdeki uyuşturucuya ve uyuşturucudan kazandığı ara-
basına imha edilmek üzere el koyuyorlar. Uyuşturucu
çetesi hemen gidip Kürt milliyetçi harekete sığınıyor
ve kendine koruma istiyor. 

Kürt milliyetçi hareketinden birileri gelip Cephe’nin
cezalandırdığı uyuşturucu çetesinin kendi taraftarları
olduğunu, gerekirse kendilerinin cezalandıracaklarını
ve imha edilmek üzere el konulan malların iade edilmesini
istiyor. 

Bunun çeteyi korumaktan başka bir anlamı yoktur.
Mademki sizin taraftarınız; bütün halkın tanıdığı bu çe-
tenin bu kadar büyümesine neden göz yumdunuz, neden
şimdiye kadar cezalandırmadınız? Cephe cezalandırmaya
kalkınca mı sizin adamınız olduğu ve cezalandırmak
aklınıza geldi? 

Bu örnek tekil değil, uyuşturucu çetelerinin devrim-
cilerin örgütlü olduğu mahallelerde bu kadar yaygın ol-
masından polis kadar, onları milliyetçi bakış açısıyla
himaye edenler sorumludur. 

En son Çayan’daki saldırıdan sonra Gazi’de, Ok-
meydanı’nda, Sarıgazi’de çetelerle birlikte kol kola şe-
hitlerimizin adını taşıyan parklardaki çay bahçelerini
yakmaları, derneklerimizi basmaları, Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni basıp
kırıp dökmeleri, duvarlarına yazılama yapmaları bu hi-
mayenin geldiği noktadır.

Aşağıda anlatacağımız üçüncü örnek ise yine kendine
solum, yurtseverim diyenler için ibretliktir. 

Fuhuş ve  Uyuşturucu Çetelerini Soldan
Savunanları ‘Çürüme’ İfade Etmiyor!

ÜÇÜNCÜ ÖRNEK: Sarıgazi’de Halk Cephesi’nin
fuhuşa, uyuşturucuya karşı yürüttüğü kampanyanın kar-
şısında solun takındığı tavır sol adına ibretliktir.

Cepheliler, 20 Temmuz’da İstanbul Sarıgazi’de uyuş-
turucu ve kadın pazarlayan bir kadını suçüstü yakalayıp
halka teşhir ederek cezalandırdılar. Aynı kadını Cepheliler
üç yıl önce de kendi öz yeğenini pazarlarken suç üstü
yakalayıp cezalandırmışlardı. 

Şimdi bu ahlaksız için başta ESP, EMEP, BDP, İHD
gibi sözde sol-sosyalist geçinen gruplar olmak üzere
çeşitli kadın örgütleri “kadın hakları ve insan hakları”
savunucusu kesildiler... 

Daha da ileri giderek bu savunduklarını ilericilik,
solculuk ve sosyalistlik adına savunmaktadırlar.

Cepheliler’e karşı kınama açıklamaları yayımladılar... 

HDP, HDK Kadın Meclisleri imzasıyla yapılan açık-
lamada “HDP, HDK Kadın Meclisleri olarak sistematik
biçimde fuhuş karşıtı kampanya ve eril ahlakla kadınlara
şiddet uygulayan Halk Cephesi’ni kınıyoruz” deniyor. 

Uyuşturucuya, fuhuşa vb. her türlü yozlaşmaya karşı
Cepheliler’in yürüttüğü kampanyaya bu kesimlerin karşı
çıkması ilk değildir. Yıllardır Cephe’yi “ahlak, namus
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bekçiliği” yapmakla suçlamışlardır.

Hayır, namussuzlara namus bekçiliği yapmak ne
mümkün!.. Biz örgütlü olduğumuz yerlerde namussuzluğa
izin vermeyeceğiz diyoruz. Namussuzların mahallele-
rimizi, halkımızı yozlaştırmasına izin vermeyeceğiz di-
yoruz. Uyuşturucu, fuhuş ve benzeri her türlü yozlaştırma
politikaları faşizmin politikasıdır. Faşizmin yozlaştırma
politikalarıyla halkımızı zehirlemesine, yozlaştırmasına
izin vermeyeceğiz diyoruz. 

Sarıgazi’de Cepheliler kadın pazarlayan bir kadın
ve erkeği suç üstü yakalamış ve cezalandırmışlardır. 

Şimdi Halk Cephesi’ni kınayan açıklamanın sahip-
lerine soruyoruz. 

SİZ NE İSTİYORSUNUZ? KADIN VE UYUŞTU-
RUCU PAZARLAYAN BU ALÇAKLARI, NAMUS-
SUZLARI NEDEN SAHİPLENİYORSUNUZ? BU
ALÇAKLARIN, NAMUSSUZLARIN SARIGAZİ’DE
UYUŞTURUCU SATARAK ÇOCUKLARIMIZI ZE-
HİRLEMESİNİ, KADINLARIMIZI, KIZLARIMIZI
SATMASINI MI İSTİYORSUNUZ? 

DEĞİLSE NE İSTİYORSUNUZ? 

CEPHE’Yİ KINARKEN AÇIK OLUN! NE İSTİ-
YORSUNUZ?

Bu alçakların Sarıgazi’de kadın ve uyuşturucu satma
özgürlüğünü mü savunuyorsunuz? Kadın ve uyuşturucu
satma özgürlüğü mü istiyorsunuz? 

Bir an için Cephe düşmanlığını bırakıp ne hale düş-
tüğünüze, neyi savunduğunuza bir bakın?

Evet, istediğiniz budur: “Kadın pazarlayanlara
dokunmayın” diyorsunuz. “Uyuşturucu satan torba-
cılara, sattıran çetelere dokunmayın” diyorsunuz öyle
mi?

Halk Cephesi’nin teşhir ederek cezalandırdığı kadın,
fuhuş çetelerinin elindeki sıradan fuhuş yapan bir kadın
değildir. Kadınları pazarlayan kişidir. Aynı zamanda
Sarıgazi’de uyuşturucu satan kişidir. Çocuklarımızı,
gençlerimizi, kızlarımızı zehirleyen, satan bir kadındır. 

Siz kadın bedeninin köle gibi fuhuş pazarlarında sa-
tılmasını mı savunuyorsunuz? 

Bu bir devlet politikasıdır. Bu işi yapanlar polisin,
devletin bilgisi olmadan yapmadığını herkes biliyor,
bin siz mi bilmiyorsunuz. 

Devlet fuhuş gelirinden, yani kadın bedeninin satıl-
masından yılda 4 milyar dolar para kazanıyor. 

Siz soyut bir “şiddet karşıtlığı”yla neyi savunuyor-
sunuz, neyi koruyorsunuz? 

Cephe’nin teşhir edip cezalandırdığı kadın, uyuşturucu
ve kadın pazarlayan kişidir. 

Kadınların köle gibi bedenlerinin satılmasını savu-
nuyorsunuz. 

Çocuklarımızı uyuşturucuyla zehirleyen torbacıları
savunuyorsunuz. Bu düştüğünüz durum artık çürümeyle
de ifade edilecek bir durum değildir. 

Şu halinize bakın... 

Özgür Gelecek Dergisi'nin 7-13 Ağustos tarihli sa-
yısında Yeni Demokrat Kadın imzalı yazıda ise Halk
Cephesi’ne şöyle deniyor:

"Halk Cephesi, bu şiddetine son vermediği sürece
kadın ve LGBTİ kurumların hedefine oturacağını ve
devrimci kesimler arasında yer alamayacağını fark
etmek zorundadır. Bulunduğumuz alanlarda erkek şid-
detinin bu devrimci maskeli haline karşı da mücadele
edecek ve bu şiddeti sokak ayağı dahil olmak üzere
çeşitli mücadele yöntemleriyle teşhir edeceğiz! Çünkü
bizler aynı zamanda devrimciliğin kadınların sömürül-
mesinin, şiddete uğramasının, katledilmesinin, gerekçesi
olan "ahlak bekçiliğine" paravan yapılmasına da
karşıyız ve buna izin vermeyeceğiz" diyor. 

Şu düşkünlüğe, çürümeye bakın... Bir de devrimcilik
öğretiyor. Uyuşturucuya, fuhuşa karşı mücadele ettiğimiz
için bizi hedefe koymuşlar. Faşizme karşı mücadele et-
mezler, çocuklarımızı uyuşturucu ile zehirleyen, genç
kızlarımızın köle gibi bedenlerini satan çetelere karşı
mücadele etmezler... Cephe’yi tehdit ediyor, uyuşturucu
ve fuhuş çetelerine karşı mücadele etmeyin diyor. 

Cephe’yi “devrimci kesimler” arasına almayacak-
larmış. Tecrit edeceklermiş... 

Hayır! Kusura bakmayın, elinizden geleni ardınıza
koymayın... Mahallelerimizde uyuşturucu ve fuhuş çe-
telerine izin vermeyceğiz... Örgütlü olduğumuz her
yerde uyuşturcu ve fuhuş çetelerini cezalandıracağız...
Bu ahlaksızlığı yapanların KADIN ya da ERKEK ol-
masının hiçbir önemi yoktur. 

Hiç kimse ‘kadına şiddet’ demagojisi altında fuhuş
yapılmasına, uyuşturucu satılmasına özgürlük istemesin.
Böyle bir özgürlük yok. Buna izin vermeyeceğiz. 

Bizi devrimci platformlara almamakla tehdit edenlere,
kınayanlara sesleniyoruz: Buyrun gelin Sarıgazi’ye...
Gazi’ye, Çayan’a, Armutlu’ya, 1 Mayıs’a, Gülsuyu’na
gelin... Siz de duvarlara uyuşturucu satan torbacılara,
kadın satanlara  özgürlük istiyoruz yazın... 

Kitlenizi toplayın mahallelerde Cephe’nin uyuştu-
rucuya ve fuhuşa karşı mücadelesini protesto edin...
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Dergi sayfalarına yazmakla, yazılı
açıklamalarla Cephe’yi tecrit ede-
mezsiniz. Emperyalizm ve oligarşi
bunun için her şeyini ortaya koy-
du... F tiplerini yaptı, ülkemizin
en büyük hapishane katliamını
yaptı, 122 insanımızı katletti...
Cephe’yi tecrit etmeyi, bitirmeyi
başaramadı... 

Uyuşturucuya, fuhuşa karşı mü-
cadele ederek “ahlak bekçiliği”
yapıyormuş Cepheliler... 

Fuhuşa, uyuşturucuya, ahlak-
sızlığa özgürlük diyorsunuz. Söy-
lediğiniz  budur. 

Aksi durumda uyuşturucu çeteleri ile birlikte Ok-
meydanı’nda, Sarıgazi’de, Çayan’da, Gazi’de Cepheliler’e
pompalı tüfeklerle, kleşlerle, molotoflarla saldırmaz,
kurumlarımızı yakmazdınız... 

Hasan Ferit Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’ne saldırmazdınız... Kurumlarımıza neden sal-
dırdığınızı açıklamak zorundasınız.

Kışkırtıcı, Provokatör,  Omurgasız ESP
Cephe’nin Sarıgazi’deki kadın pazarlayıcısını ce-

zanlandırması üzerine Cepheliler’e karşı kışkırtmaların
başını çeken ESP’lilerdir. 

ESP’nin bu kışkırtıcılığının nedeni çürümüşlüğüdür.
Koşar adım düzen içine gidenlerin devrimcilere saldıran
karakteristik özelliğidir. 

Daha önce de ESP’nin omurgasızlığını yazdık. Onu
ayakta tutacak kendine ait bir ideolojisi yoktur. ESP
ideolojik  bunalım içindedir. Nereden nasıl bir rüzgar
esiyorsa o tarafa eğilir. Onun etkisi altına girer. 

Faşizm gerçeği net olmayı dayatır. Arada bir yer bı-
rakmaz. Çelişkiler keskinleştikçe reformiste reformistlik,
oportünizme oportünistlik yaptırmaz. Ya devrimcisindir
ya değil, ya direnirsin ya teslim olursun. Direnmezsen
çürüyüp yok olursun. 

Solda ESP bunun en tipik örneklerindendir. Omur-
gasızdır. Kendine ait bir ideolojisi yoktur.  Dünkü söy-
lediğini, savunduğunu bugün reddeder.

Burjuvazinin yoz, çürümüş düşünceleriyle saldırıyor
Cephe’ye.... Kürt milliyetçi hareketin gölgesine sığınarak,
yardakçılığını yaparak sıldırıyor Cephe’ye... 

Soyut “şiddet” karşıtlığıyla açıklamalar örgütleyerek
Cephe’ye geri adım attıracağınızı mı sanıyorsunuz?
Uyuşturucu çeteleriyle birlik olarak fuhuşa ve uyuştu-
rucuya karşı mücadelemizi engelleyeceğinizi mi sanı-
yorsunuz? 

ESP’nin de içinde yeraldığı HDP  “sistematik biçimde
fuhuş karşıtı kampanya ve eril ahlakla kadınlara
şiddet uygulayan Halk Cephesi’ni kınıyoruz”  diyorlar... 

Burjuva politikasını ne çabukta
kaptınız... Kadına şiddete karşısınız
öyle mi? Sahiplendiğiniz kadın
başka kadınları satan bir alçak da
olsa ‘kadına şiddete karşısınız...”
öyle mi?

Ne kadar büyük bir insan hak-
ları savunucususunuz öyle... Bur-
juvazinin gözüne girersiniz bu
tavrınızla... 

Her şeye rağmen “barış” diyen
büyük barış savunucularısınız ya,
kadına şiddete de karşı olursunuz... 

Ya o sahiplendiğiniz kadın pa-
zarlayıcısının kadın satması ne olacak? Kadına yapılan
en büyük, en alçakça saldırı kadın bedeninin parayla
satılması değil mi? Kadın satan çetelerin kadınları nasıl
köle gibi sattıklarını, fuhuş yaptırdıklarını bilmiyor mu-
sunuz? 

‘Seks işçisi’ diye savunarak kadınların bedeninin
fuhuş pazarında satılmasını meşrulaştırıyorsunuz. 

Cephe’nin “fuhuş karşıtı kampanya ve eril ahlakla
kadınlara şiddet” uygulamasını kınıyorlarmış. 

KADINA ŞİDDETE BU KADAR KARŞIYSANIZ
ÇAYAN MAHALLESİ’NDE CEPHELİ KADIN GÖKÇE
ULUADA’NIN BURNUNU KIRAN, DUDAĞINI PAT-
LATAN KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN SALDI-
RILARI İÇİN NEDEN BİR AÇIKLAMA YAPMADINIZ? 

SİZ DE FAŞİZM GİBİ KADINLARIN DEVRİMCİ
OLANINA HER TÜRLÜ SALDIRIYI İŞKENCEYİ
YAPIP, UYUŞTURUCU VE KADIN SATANLARINA
MI SAHİP ÇIKARSINIZ? 

SORUYORUZ: CEPHE’YE “KADINA ŞİDDET
UYGULUYOR” DİYE AÇIKLAMA YAPANLARA:
ÇAYAN’DA GÖKÇE ULUADA’NIN BURNUNU KI-
RAN, DUDAĞINI PATLATAN  HDP’LİLER HAK-
KINDA NEDEN BİR AÇIKLAMA YAPMIYORSU-
NUZ?

Öncelikle şunu belirtelim: Cephe kadınlara şiddet
uygulamıyor. Uygulamaz! Cephe’nin adaleti halkın
adaletidir! Cephe soyut bir “şiddet karşıtlığı”, “insan
hakları savunuculuğu” yapmaz. Cephe’nin adaleti
halkın ve devrimin çıkarları için vardır. 

Cephe; KADIN PAZARLAYANLARI cezalandırıyor. 

Kadınlarımızı, genç kızlarımızı, çocuklarımızı sa-
tanların, uyuşturucu ile zehirleyenlerin kadın mı, erkek
mi olduğuna bakmıyor... Kadın satanların kadın olması
onların suçlarını hafifletmez...

Cephe’nin “Fuhuş karşıtı kampanyasına” neden
karşısınız? 

Biz faşizmin halkımızı yozlaştırmak için bilinçli bir
politika olan fuhuşa karşı kampanyalara devam edeceğiz...
Siz de tersinden kampanyalar örgütleyebilirsiniz.
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ESP’NİN OMURGASIZLI-
ĞI VE İDEOLOJİK BUNALI-
MI: DÜN SÖYLEDİĞİNİ BU-
GÜN CEPHE DÜŞMALIĞI
YAPMAK İÇİN İNKAR EDER! 

Bir hareket omurgasız olunca,
kendine ait bir ideolojisi olma-
yınca bugün bu savunduklarının
da yarın tam tersini savunabilir... 

Cephe düşmanlığı oportüniz-
mi fuhuşu savunan noktalara sa-
vurmuştur. 

ESP, burjuvazinin çeşitli ka-
dın örgütlerini, sivil toplumcuları
Cephe’ye karşı kışkırtarak pro-
vokatörlük yapıyoyor. 

Yaptıklarıyla faşizmin yoz-
laştırma politikalarına ortak ol-
duğunun farkında değil. 

Düzene koşar adım giderken
faşizm gerçeğini unutup dev-
rimcilere saldırıyor... 

Bakın şu omurgasız ESP’nin aynı konuda daha önce
neler söylediğine... 

Aşağıdaki satırlar ESP’lilerin internet sitesinden
alınmıştır. Denge Kürdistan dergisinin Ağustos 2004
tarihli 11. sayısında "Düşkünleşmeye Karşı Zor Meş-
rudur" başlıklı yazıdan aktarıyoruz:

“... Fuhuş, uyuşturucu ve çeteleşme gibi sorunlar
gün geçtikçe artıyor... Bunlara karşı sınırlı bir çalışmanın
yetmeyeceği açıktır..." (...) 

Halkımızı (Fuhuş, uyuşturucu ve çeteleşmeye karşı-
bn) bilgilendirmek ve aydınlatmak bu saldırıya karşı
bir adımdır. Ancak görüldüğü üzere bu, mücadelenin
diğer ayaklarıyla birleşmeyince eksik kalıyor. Halkımızın
anti-faşist, bu durumdan rahatsızlık duyan, duyarlı
kesimlerini, insani değerlerini yitirmiş bireylerini, bu
çerçevede örgütlemek, gerekse de uyuşturucu ve buna
aracı olanları tespit edip, önce teşhir etmek, halkın
gözünde bu gerçekliği apaçık sergilemek, buna rağmen
işi devam etirenleri devrimci şiddet eylemleriyle kovmak

ve daha değişik biçimleriyle ce-
zalandırmak görevlerimiz ara-
sındadır...." 

İşte, ideolojik bunalımın
ESP’lileri sürüklediği yer burası.
Dün söylediklerinin bugün tam
tersini yapıyorlar. 

EYY... OMURGASIZ
ESP’liler!... Cepheliler’in yaptığı
tam da sizin yukarıda yazdıkla-
rınızdır. 

Çetelere karşı mücadele et-
mek bedel istiyor değil mi? Daha
geçen yıl Hasan Ferit katledil-
meden önce uyuşturucu çeteleri
Gülsuyu’nda sizin taraftarlarınıza
kurşunlarla saldırmadı mı? 

O gün çetelere karşı mücadele
etmek yerine mücadele etme-
menin, kaçmanın teorisini yap-
tınız. 

Bugün de uyuşturucu ve fuhuş çetelerine karşı mü-
cadele eden Cepheliler’e saldırıyorsunuz. “Kadına
şiddete karşı çıkmak” adına uyuşturucu satan ve fuhuş
yaptıran çeteleri savunuyorsunuz. 

Uyuşturucu ve fuhuş çeteleri ile kol kola girip Cep-
heliler’e saldırıyorsunuz. 

Solu, çeteleri, Kürt milliyetçilerini Cephe’ye karşı
kışkırtıyorsunuz. 

KIŞKIRTICILIKLA, PROVOKATÖRLÜKLE, YAR-
DAKÇILIKLA ELİNİZE HİÇBİR ŞEY GEÇMEZ! 

CEPHE DÜŞMANLIĞI YAPMAK İÇİN UYUŞ-
TURUCU VE  FUHUŞ ÇETELERİNİ SAVUNMAK
SİZİ DAHA DA ÇÜRÜTECEKTİR! 

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ FAŞİZMİN HALKI
YOZLAŞTIRMAK İÇİN BİLİNÇLİ BİR POLİTİKA-
SIDIR! 

UYUŞTURUCU, FUHUŞ VE HER TÜRLÜ YOZ-
LAŞMAYA KARŞI MÜCADELE FAŞİZME KARŞI
SAVAŞIMIZIN VAZGEÇİLMEZ PARÇASIDIR! HİÇ-
BİR GÜÇ BUNA ENGEL OLAMAZ!

“Halkımızı bilgilendirmek ve aydın-
latmak bu saldırıya karşı bir adımdır.
Ancak, görüldüğü üzere bu, mücadelenin
diğer ayaklarıyla birleşmeyince eksik ka-
lıyor. Halkımızın anti faşist, bu durumdan
rahatsızlık duyan, duyarlı kesimlerini,
insani değerlerini yitirmemiş bireylerini
bu çerçevede örgütlemek, gerek fuhuş
yapılan evleri, gerekse de uyuşturucu ile
halkımızı zehirleyenleri ve buna aracı
olanları tespit edip, önce teşhir etmek,
halkın gözünde bu gerçekliği apaçık ser-
gilemek, buna rağmen bu işi devam etti-
renleri devrimci şiddet eylemleriyle püs-
kürtmek, kovmak ve daha değişik biçim-
lerde cezalandırmak görevlerimiz arasında
olmalıdır....." 

(Denge Kürdistan dergisinin Ağustos 2004
tarihli 11. sayısında "Düşkünleşmeye Karşı
Zor Meşrudur" başlıklı yazıdan alınmıştır.)

İstanbul Karayolları Mahallesi’nde Halk Cepheliler
18 Ağustos’ta mahalle sorunlarını tartışmak ve çözümü
için komite oluşturmak için toplandı. Toplantıda dağıtılan
dergi sayısının artışı, mahalledeki yozlaşma, gericileşme
vb. konular hakkında konuşuldu, fikir alış verişi yapıldı.
Ayrıca, Gazi Mahallesi’nde kurulan tedavi merkezi an-
latıldı, çevredeki madde bağımlılarını tespit edip, buraya
götürmek gerektiği belirtildi. Bunun yanında mahalledeki
dostlar arasındaki iç sorunlar, (küskünlükler, kırgınlıklar

vb.) konular üzerinde de kısa sohbet edildi.
Toplantıya katılanların önerileri arasında yozlaşmaya

karşı kahve toplantıları yapmak ve daha sonraki süreçte
de büyük bir halk toplantısı düzenlemek üzerinde anlaşıldı.
Toplantıya Yeni Mahalle (Paşa Mahallesi) bölgesinden
gelenler kendi bölgelerinde de kahve toplantılarının ya-
pılmasını istediler. Toplantıya çağrının kendileri tarafından
yapılacağını, devrimcilerinde bu toplantıya gelip öncülük
etmesini istediler. Toplantıya 30 kişi katıldı. 
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Bugün halkımız, Van’da depremin
üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen
konteyner kentte tutuluyor, yaşamak
için gerekli olan tüm imkanlardan
tecrit edilmiş durumda. Sorunları
çözmeyenler halka yeni sorunlar çı-
karıyor. AKP yozlaştırma saldırısıyla
okumayan öğrenmeyen, bilmeyen,
sorgulamayan bir gençlik hedefliyor
ve konteyner kenti de hedeflerine
uygun, yaşanamayacak bir alana dön-
üştürmüştür. Dev-Genç’liler alternatif
olarak Anadolu Konteyner kentte
kütüphane kuruyor.

13 Ağustos'ta Dev-Genç’liler 2
saat süren çalışmada 520 bildiri halka
ulaştırdı.

14 Ağustos'ta 2 saat açık kalan
masada 800 bildiri halka ulaştırıldı.

15 Ağustos günü Dev-Genç’liler
konteyner kentteki çocuklarla birlikte
kütüphane tabelasını yaptı. Yapılan
tabelayı kütüphaneye çocuklarla bir-
likte astı.

Dev-Genç'liler 17 Ağustos'ta “Ana-
dolu Konteyner Kentte Kütüphane
Kuruyoruz Bir Kitap da Sen Getir!”
kampanyası dahilinde kitap toplamak,
Yürüyüş Dergisi’nin ve Boran Ya-
yınevi’nin kitaplarını tanıtmak için
hergün olduğu gibi 17.00-19.00 ara-
sında Sanat Sokağı’nda masa açtı.
Açılan masaya halk tarafından 50
tane kitap getirildi. 2 saat süren çalış-
mada 550 bildiri halka ulaştırıldı.

16 Ağustos'ta Dev-Genç'lilerin
Sanat Sokağı’nda açtığı masada 2
saat süren çalışmada 20 kitap toplandı,
600 bildiri halka ulaştırıldı.

18 Ağustos'ta 750 bildiri ve 2
Yürüyüş Dergisi okuruna ulaştırıldı.

Van’da Dev-Genç’liler
Masa Açtı
Halk Polise ve Zabıtaya
Karşı Sahiplendi

Van Anadolu Konteyner Kentinde
insanların kendini geliştirmesi, dü-
şünmesi, sorgulaması ve yozlaşmaya
karşı bir alternatif olabilmesi için
kütüphane açılmasıyla ilgili kam-
panyası dahilinde Dev-Genç’liler ki-
tap toplamak ve Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımını yapmak için 8 Ağustos'da
Van merkezindeki Sanat Sokağı’nda
masa açtılar.

Masa açıldıktan sonra AKP’nin
katil polisleri masaya gelerek masa-
dakileri sözleriyle taciz ettiler. Dev-
Genç'liler ise yaptıklarının yasal ol-
duğunu ve AKP’nin katil polisine
kimlik göstermeyeceklerini söylediler.
Daha sonra Dev-Genç'liler halka dö-
nerek “Devlet Anadolu Konteyner
kentteki insanların barınma sorunu
çözmüyor, kütüphane açmaya çalışan
ve barınma sorununu çözmeye çalışan
devrimcilere saldırıyor” diye seslen-
diler. Dev-Genç'lilerin uzun süre aji-
tasyon çekmesinden sonra halkın Dev-
Genç’lileri sahiplenmesiyle AKP’nin
katil polisleri masadan kovuldu.

AKP’nin katil polisleri Dev-
Genç'lilerin iradesini teslim alama-
yınca, zabıtayı arayıp Dev-Genç'lilerin
masasına yönlendirdi. Dev-Genç’liler
halka dönerek buradan ayrılmaya-

caklarını söylediler. Dev-Genç'liler
ajitasyon çektikten sonra halk alkış-
ladı, "Sonuna kadar sizin yanınızda-
yız" dediler. Bir ressam Dev-Genç'li-
lerin yanına gelip “Burası Sanat So-
kağı olmasına rağmen benim resim
yapmama engel oluyorlar, siz bugün
yalnız kendiniz için değil bizim için
de direniyorsunuz. Sizin iradenizi
tebrik ediyorum” dedi. Dev-Genç'li-
lerin kararlılığı ve halkın sahiplen-
mesiyle, zabıtanın olası saldırısı da
engellenmiş oldu. Masada 250 bildiri
ve 1 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Dev-Genç’liler masayı kapatırken
yine burada olacağız kitap toplamaya
ve ezilen halklarımızın yanında ol-
maya devam edeceğiz diyerek tüm
halkı, masayı sahiplenmeye çağırdı.

Tehditler, Saldırılar
Dev-Genç’lileri Yıldıramaz

Dev-Genç'liler Van’da Anadolu
Konteyner kentte halk kütüphanesi
kurma çalışmaları başlattı. Hergün
masa açarak “Bir Kitap da Sen Getir”
çağrısıyla bildiri dağıtıyorlar.

Masa açan Dev-Genç’lilere yönelik
saldırı ve provokasyonlar da devam
ediyor.  11 Ağustos günü açtıkları
masaya zabıtalar saldırmış, bazı ki-
tapları ve masa örtüsünü çalmışlardı.
Ayrıca Yürüyüş Dergisi’ni de yırtıp,
bildirilerle birlikte yere atmışlardı.

12 Ağustos günü de Dev-Genç'liler
pazar kasalarından tekrar masa yapıp
aynı yerde stand açtılar.

Masa açıldıktan sonra kendilerini
“gençlik” diye tanıtan bir grup “Eğer

Van Depreminde Yaşamını Yitiren Dayanışma Şehidimiz
Hasan Beyaz Halk Kütüphanesinde Yaşatılıyor
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masayı kaldırmazsanız çok fena sal-
dıracağız” diye tehditler savurdu.
Dev-Genç’liler ise masayı her ne
olursa olsun kaldırmayacaklarını söy-
lediler. Sonra bu grup hakaret ederek
“Bizden çok daha koyu insanlarımız
var onlar size saldıracak” ve “Kür-
distan’da size siyaset yaptırmayaca-
ğız” diye tehditlerine devam ettiler.

Dev-Genç'liler sol içinde bir sorun
varsa konuşarak çözüleceğini ve ma-
sayı her ne olursa olsun kaldırmaya-
caklarını söylediler. Tehditlerle, sal-
dırılarla burada Dev-Genç’lilerin ira-

desinin teslim alınamayacağını gös-
terdiler. Yapılan çalışmada 200 adet
bildiri halka ulaştırılırken, Kürt mil-
liyetçilerinin provokasyonlarına gel-
meyeceklerini, siyaset yasağını tanı-
mayacaklarını, AKP'nin katil polisine
de belediye zabıtalarına da boyun eğ-
meyeceklerini anlatmış oldular.

Kendi Mahallemizi
Kuruyoruz!

Van Anadolu Konteyner kentte
kalan 44 depremzede aile tam 3 yıldır
konteynerlarda yaşam mücadelesi ve

barınma hakkı mücadelesi veriyor.
Çalmadıkları kapı gitmedikleri devlet
kurumu kalmadı. Çözümsüz bırakıl-
dılar, sokakta yaşamaya mahkum
edildiler. Şimdi kurdukları HALK
MECLİSİ ile kendi sorunlarını ken-
dileri çözüyorlar.

Kendi mahallelerini kuruyorlar!
VAN ANADOLU KONTEYNER

KENT HALK MECLİSİ
14 Ağustos 2014

BİLGİ İÇİN MAİL: 
vanhalkmeclisi@yandex.com

9 Ağustos'ta Irak Kürdistan’ında ve Rojava’da emperyalizm ve
işbirlikçisi IŞİD tarafından yapılan katliama karşı eylem yapıldı,
Kürtçe ve Türkçe ozalitler açıldı.

Okunan açıklamada " Tüm dünya halkları, yiğit Türkiye halkları
emperyalizme karşı savaşmak zorundadır. Emperyalizm ve işbirlikçi
örgütler yenilecek direnen Ortadoğu halkları kazanacak. ABD'nin,
AKP veya işbirlikçilerinin Ortadoğu’ya kan ve gözyaşından başka
verecek hiçbir şeyi yoktur" denildi. 20 kişinin katıldığı eyleme
halkın ilgisi yoğundu, açıklamayı dinleyenler alkışlarla destek oldu.

D e v - G e n ç ’ l i l e r
Van’da hergün bilgilen-
dirme standı açmaya
ve kitap bağışı almaya
devam ediyor. 15
Ağustos’ta “Anadolu
Konteyner Kentte Kü-
tüphane Kuruyoruz.
Sen de Bir Kitap Ge-

tir!” kampanyası çer-
çevesinde Sanat
Sokağı’nda masa
açtı. Masaya halkın
ilgisi yoğundu. Bir
roman yazarı Dev-

Genç’lilerin yanına ge-
lip “Yaptığınız çok güzel

bir şey konteyner kente gelip sizlerle daha
çok sohbet etmek isterim, sizleri projenizden
dolayı tebrik ederim” dedi.

Daha sonra bir çocuk, okuduğu öykü ki-
taplarını getirdi. 2 saat açık kalan masada
800 bildiri halka ulaştırıldı.

Kitap göndermek isteyenler için:

Adres: VAN GÖLÜ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ YANI,
ANADOLU KONTEYNER KENT,
NO: 147 EDREMİT / VAN

Mail: vanhalkmeclisi@yandex.com

Tel: 0 538 911 10 11

Dersim, Elazığ, Malatya, Van, Antep ve Erzincan Halk Cepheliler
Dersim-Ovacık Yeşilyazı Köyü çayırlığında kurdukları çadırlarla 7-8-
9-10 Ağustos tarihlerinde yaz kampında buluştu. Seminerler, dağ yürü-
yüşleri, köy çalışmaları, film gösterimleri, yarışmalar ve ateş başı
sohbetlerle geçen kampta beraberliğin, paylaşımın güzellikleri yaşandı.

Bölgede Yürüyüş Dergisi dağıtımı da yapan Halk Cepheliler,
Ziyaret Köyü ve Gözeler'de 60, Kedek Köyü’nde 50 dergiyi halka
ulaştırdılar.

Düzenin Tatil Anlayışına Bir Alternatif Daha:
Kürdistan Halk Cephesi Yaz Kampı

Halklarımızın Katilleri
Öfkemizden Korksunlar

Bir Kitap da
Benden Demeliyiz
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Birinci Bölüm
Açık ya da gizli devrimcilere ve

değerlerine saldırmak tasfiyeciliğin
sonuçlarından biridir. 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. 

Düzene dönenler önce devrimci-
lere, devrimci değerlere saldırırlar.
Geçmişten bugüne hep böyle olmuş-
tur. Bu durum salt bizim ülkemize
özgü de değildir. Bu tarihsel ve sı-
nıfsal bir gerçekliktir. Neden? 

Düzene dönüş yapanlar kendilerini
düzene ispat etmek zorundadırlar.
Geçmişte savundukları değerleri ayak-
lar altına almak durumundadırlar.
Aslında bu bir yerde zorunluluk bir
yerde de gerçekliktir. Zorundadırlar
çünkü düzenin güvenini kazanmanın,
aferinini almanın, düzen tarafından
kabul edilmenin yolu buradan geç-
mektedir. Gerçekliktir; çünkü düzene
dönüş yolunu seçenler artık devrimci
değerleri taşıyamaz duruma gelmiştir.
O değerler onların düzene dönüşle-
rinin önünde engeldir. Artık onlar
düzenle, düzenin ideolojisiyle bü-
tünleşme yolundadırlar. 

Elbette her şey kendini düzene
ispat etmekle, düzene güven vermekle
bitmiyor. Kendi tabanlarını da dü-
şünmek durumundadırlar. Onları al-
datmak, düzene dönüşlerine onları
da hazırlamak zorundadırlar. İşte bu-
nun için devrimci olmayan her yön-
tem kullanılır. Her yola başvurulur.
Her beceri sergilenir. Bu bazen çok
açıktan yapılır. Bazen sinsice, uzun
yıllara yayılarak yapılır. Tasfiyecilik
kendini düzene ispat edip, kendi ta-
banlarını tasfiyeciliklerine hazırlarken
tabii ki bu noktadaki en büyük engel
devrimciler ve devrimci değerlerdir. 

Devrimciler ve devrimci değerleri
engel olmaktan çıkarmanın devrimci
yolu yoktur. Tasfiyeciliğin yolu dü-

zenin yoludur; düzenin dili, düzenin
kültürü, düzenin değerleridir. Dev-
rimcilere fiziki saldırılar, yalan ve
demagojiler devrimcilerin değil dü-
zenin yolunda giden tasfiyecilerin
yöntemleridir...   Bu yolda gidenler
tıpkı düzen gibi tükenmeye mah-
kumdur… Tarih bunun örnekleriyle
doludur… 

Tasfiyeciliğin Adı
THKP-C’yi İnkardır
Tasfiyeciliğe Karşı
Mücadele THKP-C
Mirasını Savunmaktır 

1960-70’ler… Dünyada ve Tür-
kiye’de devrim mücadelesinin yük-
seldiği yıllardır. THKP-C, THKO,
TKP/ML şahsında silahlı devrim cep-
hesi, ülkemizde 50 yıllık revizyonist,
reformist geleneği yıkarak yeni bir
sürecin önünü açtı. THKP-C ve Ma-
hirler Türkiye devriminin yolunu
çizdiler. 

THKP-C ve silahlı devrim cephesi
50 yıllık revizyonist, reformist gele-
neği yıkmakla kalmadı. Bundan da
önce emperyalizm ve işbirlikçisi Tür-
kiye oligarşisinde büyük bir korku
yarattı. THKP-C düzen ve düzen
ideolojisinden ideolojik ve pratik an-
lamda köklü bir kopuştu. Düzene
meydan okuyuştu. 

12 Mart 1971 faşist cuntası THKP-
C ve silahlı devrim cephesine yö-
nelmiş bir saldırı oldu. Bu saldırının
sonucunda Mahirler, Denizler, İbolar
katledildi. Onların düşünce ve ide-
allerinin ifadesi olan örgütlülükleri
fiziken tasfiye edildiler. 

Emperyalizm ve oligarşi devrim
cephesine yönelttiği fiziki saldırıyla
THKP-C ve düşüncelerini tasfiye et-
meye çalıştı. Emperyalizm ve oli-
garşinin soldaki uzantıları olan tas-
fiyeci anlayışlar ise bu tasfiyeyi da-
vayı inkar, tarihsel gerçekleri çar-
pıtma, THKP-C’yi savunuyor görü-
nüp onun düşüncelerinin içini bo-
şaltma ve içten içe tasfiye vb yön-

temlerle bu tasfiyeye soldan destek
verdiler. 

12 Mart sonrasının fiziki yenilgi
koşulları devrim inancını yitirmiş,
yılgınlaşmış, geçmişini sorgulayan,
düzene dönmeye karar veren tasfi-
yecilerin ortaya çıkış zeminidir. Onlar
herkesin de kendileri gibi olduklarını
düşünürler. Devrimci önderlerin kat-
ledildiği, örgütlenmelerinin dağıtıldığı
koşullarda ortalığı boş bulduklarını
düşünürler. Meydan onlara kalmıştı!
12 Mart faşizminin asıl başarısı dev-
rimci önderleri, Mahirleri, Denizleri
katletmesi değildi. Asıl başarı geride
kalan insanları teslimiyete, ihanete,
örgütü tasfiyeye zorlaması ve bunu
büyük oranda başarmasıydı. Davayı
inkar edenler Demirel’in demokrat-
lığını keşfettiler. Silahlı mücadelenin
emperyalizmin oyununa gelmek ol-
duğunu kanıtlamaya çalıştılar. Mah-
keme kürsülerinde oligarşiden icazet
dilendiler. THKP-C’nin örgütsel ola-
rak dağılmasını, Mahirlerin Kızılde-
re’de katledilmelerini THKP-C dü-
şüncelerinin yenilgisi olarak göster-
meye, kanıtlamaya çalıştılar. Öyle
ki, hapishanedekileri teslim alan, yıl-
dıran ve inkarcılığı egemen kılan
oligarşi açısından bu insanları içeride
tutmanın özel bir önemi kalmamıştı.
“74 Affı” ile dışarı çıkıp düzenin
yolunu tercih edenler için yapılacak
olan şey Kızıldere’yi mahkum et-
mektir. Mahirlere, onların yarattığı
değerlere saldırmaktır. 

“75”li yıllarda önce THKP-C’nin
sol sapma yorumuna varan Marksist
Leninist Silahlı Propaganda Birliği
(MLSPB) kuruldu. Devrimci hareketi
inkarcılıkla suçlayan bu grup ‘inkar
değil savaş’ sloganıyla devrimci ha-
rekete, silahlı biçimlere varan saldı-
rılarda bulundu. Diğer bir grup
THKP-C’yi kitlelerden kopuk ol-
makla suçlayan ve işçiciliği seçen
Kurtuluşçulardı. Daha başta P-C’den
kopuşu sağlayarak ortaya çıktılar.
Bu grup Mayıs “76”da çıkmaya baş-
layan Kurtuluş Sosyalist Dergi’de
(KSD) THKP-C tezlerinin tümünü

Düzene Dönmenin İlk Adımlarından Biri
Devrimcilere, Devrimci Değerlere Saldırmaktır 
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açıktan tasfiye etti. (…) THKP-C’nin
sol yorumcularından biri de ‘Türkiye
Devriminin Acil Sorunları’ adlı bro-
şürü yayınlayarak tarih sahnesinde
yerini alan Acilciler’di. Acilciler için-
de yaşanan bir ayrılıkla Halkın Dev-
rimci Öncüleri (HDÖ) kuruldu.” (Za-
fer Yolunda, Cilt 1, Boran yayınevi) 

THKP-C’yi tasfiyeye yönelen,
THKP-C düşüncelerinden uzaklaşan
bu anlayışların kendileri süreç içinde
hemen hemen bütünüyle tasfiye ol-
dular. Mücadele arenasından silindiler. 

DY Tasfiyeciliği
Uzun Yıllara Yayılan
Sinsi Bir Tasfiyeciliktir
Buna Karşı Mücadele
Tarihseldir 

Mahirlerin, Denizlerin, İboların
katledilmesi ve yenilen örgütsel dar-
belerden sonra kitlelerde de kendileri
gibi yılgınlık, yorgunluk ve yenilgi
bekleyenler tam tersi bir tabloyla
karşılaştılar. THKP-C ve silahlı dev-
rim cephesi fiziken yenilmiş ancak
geride çok büyük bir potansiyel bı-
rakmıştı. 

“Silahlı mücadelenin yarattığı po-
tansiyel gözlerini kamaştırmıştı. İçe-
ride birleştikleri, THKP-C düşünce-
lerini tasfiye etme düşüncesini dışa-
rıda da yayarak yeni ve farklı bir an-
layışla mücadeleye önderlik etmek
amacıyla kendi aralarında görüşmeye
koyuldular. 

Kimisi düşüncelerini direkt açık-
larken kimisi de kısa süre THKP-
C’yi savunur görünüp, kitleye dü-
şüncelerini empoze etme yolunu seçti.
En tehlikelisi ise ileride Devrimci
Yol’u kuracak olan kadroların seç-
tikleri yoldu. THKP-C’yi tasfiye et-
meyi oldukça uzun bir sürece yaymak
ve bu süre içinde kitleyi yavaş yavaş
kendi sağ çizgilerine çekmekti.”
(a.g.e.) 

Tasfiyecilik ve ona karşı müca-
dele THKP-C’nin düşünce ve pra-
tiğinin savunulup savunulmama-
sında somutlanmıştı. 

Sonradan Devrimci Sol’u oluş-
turacak olan kadroların içinde bu-

lunduğu Kurtuluş Grubu, THKP dü-
şüncesini tasfiye etmek isteyen açık
saldırılara, sağ ve sol oportünizme
karşı THKP-C mirasını savunarak
tasfiyeciliğe karşı durdu. THKP’nin
ideolojik görüşlerini yaymak için
Mahir Çayan’ın tüm yazıları, Ke-
sintisiz I-II-III yazıları bastırılıp da-
ğıtıldı. Bu yayınlarla genç devrimci
kuşağın THKP-C düşüncelerini öğ-
renmesi sağlandı. Oportünizm ve
tasfiyeciliğe karşı gençliğin elinde
bir mücadele kılavuzu oldu. 

Kurtuluş Grubu içindeki genç
kadrolar, THKP-C’nin pratiğine ve
düşüncelerine sahip çıktıklarını söy-
leyen, geçmişte THKP-C içinde çeşitli
görevler almış olan Ankara kökenli
Devrimci Gençlik ile ilişki kurdular.
İstanbul’daki genç devrimci kadrolar
özellikle Ankara’daki eski THKP-C
ve Dev-Genç kadrolarının sürece
müdahale etmelerini bekliyorlardı.
Bu beklentileri hiçbir zaman karşılı-
ğını bulmayacaktı. Çünkü yapılan
sinsice tasfiyecilikti. Buna karşılık
İstanbul kökenli genç kadrolar son
ana kadar Ankara’daki eskilere safça
bir güven duydular. Farlılıklara rağ-
men bölücü bir tavra girmediler, tem-
kinli ve sorumlu davrandılar. Doğru
tavır da buydu. Her şeyden önce bir
ideolojik netleşme süreci gerekliydi. 

THKP-C adına birçok grubun çık-
tığı, devrimci mirasın çarçur edildiği
bir ortamda THKP-C tezlerinin yerli
yerine oturtulması, açılması ve günün
politik görevlerinin belirlenmesinde
öncülük edilebilmesi için ideolojik
netliğin, birlikteliğin sağlanması ge-
rekiyordu. Ancak Ankara kökenli es-
kiler bu tartışmalardan hep kaçtılar.
Çünkü kafalarındaki tasfiyeciliği or-
taya koymak için henüz zaman er-
kendi. 

Sağ oportünizm ve tasfiyecilik
netleştikçe ayrılık da kaçınılmaz hale
geldi. 78 ortalarında ayrılık artık net-
leşti. Yaşanan devrimci bir ayrılıktı.
Bu gerçek tüm karartmalara, DY tas-
fiyeciliğinin tüm saldırılarına rağmen
kısa sürede ortaya çıkacaktı. 

“Bir zamanlar sola ayrılık konu-
sunda akıl veren DYD yazarları, DY-
Devrimci Sol ayrılığında kendi gö-

Devrimci Sol,
Devrimci Yol

Ayrılığı Devrimci
Bir Ayrılıktır 

Stratejik anlamda belli farklı-
lıklar olmasına rağmen neden ilk
anda ayrılık yolunun seçilmediğini
DHKP Genel Sekreteri Dursun Ka-
rataş şöyle anlatıyor: 

“Bildirge taslağı DY bildirgesi
olarak yayınlandığında, itiraz etti-
ğimiz noktaların hemen hiçbirinin
değişmediğini gördük. Önderlik et-
tiğimiz, etkilediğimiz, yönettiğimiz
kitlenin ve taraftarlarımızın büyük
çoğunluğu yaklaşımlara tepki gös-
teriyordu. Ankara grubunun THKP-
C, ideolojik birlik, gelecek konu-
larındaki yaklaşımları sağ bir çizgide
netleşmiş gözüküyordu. Bu teorik
yaklaşımlar, sürdürdükleri sağ pra-
tikle uyum içindeydi. (...) Her türlü
ayak oyununa, burjuva politikacı-
lığına, iki yüzlülüğe rağmen birlik
konusunda zor ve sancılı da olsa
çabalarımızı yoğunlaştırmalı, bu-
nunla birlikte ihanete de hazır ol-
malıydık. Çokça eski tüfeğin ihanet
yolunu nasıl seçtiğini artık görm-
üştük. Ama ön yargılı da değildik. 

Bildirge yazarlarına farklı düş-
tüğümüz yaklaşımların ‘düzeltile-
cek’ dedikleri halde neden düzel-
tilmediğini, neden aynı şekilde çık-
tığını sorduğumuzda garip, hatta
biraz da çocukça cevap vererek,
baskı yanlışlığı olduğunu, dergide
bu sorunların tek tek ayrıntılı bir
şekilde açıklanacağını ve düzelti-
leceğini belirtiyorlardı. Sorumlu
gözüken başka biri ise neden böyle
çıktığını bilmediğini, kendisinin de
bizim gibi düşündüğünü söylüyordu.
Kuşkusuz bu yaklaşımlarda burjuva
politikacılığı açıkça sırıtıyordu. Bü-
tün bunlara rağmen bildirgede sözü
edilen konuların açılmasını bekle-
mek ve bunların açılmasıyla birlikte
tartışmayı ilerletmek zorunlu hale
gelmişti.” (Zafer Yolunda, Cilt 1,
Boran Yayınevi)  
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rüşlerine uygun davranmamıştır. Özel-
likle İstanbul’da öğrenci yurtlarında,
Tüm-Der’de, TÖB-DER’de vd. mev-
zilerde fiili saldırı ve provokasyonlara
girişmişlerdir. Oligarşinin Hürriyet,
Tercüman, Aydınlık gazeteleriyle baş-
lattığı provokasyon ortamı hazırlama
çabalarına, DYD yazarları hizipçilik
hırslarıyla alet olmakta, solda pro-
vokasyona hizmet eden tavırları kö-
rüklemektedirler.” 

“(…) Daha sonra Kadıköy Yur-
du’nu basarak orada bulunan birkaç
devrimciye fiili saldırı yapmaları ve
ardından daha fazla bir güçle yurdu
işgale kalkışmaları gibi provokatif
tavırları giderek yayılmıştır. Çeşitli
bölgelerde Dev-Genç adını ‘kullan-
dırmama’, duvarlardaki Devrimci
Sol Dev-Genç imzalarını silerek DY
imzası atmak, etkin oldukları il, ilçe,
mahalle, demokratik dernek vb. yer-
lerde devrimcilere çalışma yasağı
koyma vb. tavırlar, DY Ankara hiz-
binin ayrılığı subjektif nedenlerle bi-
tirme, sonuçlandırma çabalarının ba-
zılarıdır. Bu tavırlardan umulan sonuç
ve devrimci olmayan yöntemlerden
beklenen amaçlar; ideolojik, siyasi
ayrılık noktalarını bilmeyen DY sem-
patizanlarını kemikleştirmek, Dev-
rimci Sol’un karşısına suni gerekçe-

lerle dikmektedir.” (a.g.e) 

Düzene dönenler düzenin yön-
temlerini kullanacaktır. Devrimci Yol
tasfiyeciliği de yeni doğan Devrimci
Sol’a bu yöntemlerle saldırmıştır. 

THKP-C’nin Yolundan
Giden Devrimci Hareket
Bugün Dünya Devrimci
Hareketinin İdeolojik
Önderidir 

70’li yıllarda Devrimci Sol’un ilk
nüvesi olan Kurtuluş Grubu’nu ve
sonrasında Devrimci Sol’u zor gö-
revler bekliyordu. Bir yandan THKP-
C’nin sağ ve sol yorumlarına, opor-
tünizm ve revizyonizme karşı ideo-
lojik mücadele verilirken, diğer yan-
dan da yükselen faşist terör karşısında
doğru ve kararlı bir anti-faşist mü-
cadele verilmeli ve örgütlenmeliydi. 

Devrimci hareketin kadroları bu
görevleri başarıyla yerine getirdiler.
THKP-C’nin yolundan sapmadılar.
Açık ve gizli inkarcılara, tasfiyecilere
taviz vermediler. THKP-C’yi savun-
duğunu söyleyip sinsince onu tasfiye
etmeye kalkışanlara karşı tüm tec-
rübesizliklerine rağmen sabırla, ka-
rarla, son ana kadar birlik noktasını
yakalamaya çalışarak devrimci saf-

lıkla mücadele ettiler. Bunu sadece
söylemleriyle değil pratik mücade-
leleriyle de kanıtladılar. Anti-faşist
mücadelede gelenekler yarattılar. 

Devrimci Sol’un bu süreçlerdeki
tavrı tarihseldir. Tasfiyenin, tahrifatın
önünde engel olmuştur. THKP-C bu-
gün yaşıyorsa Türkiye devriminin
yolunu aydınlatmaya devam ediyorsa
bu Devrimci Sol’un o günkü tarihsel
müdahalesindendir. Tasfiyeciliğe karşı
açıktan savaş açmasındandır. THKP-
C yolunda giden devrimci hareket
bugün bütün dünya devrimci hare-
ketine ideolojik önderlik yapıyor,
THKP-C’yi tasfiye etmek isteyenler
kendileri tasfiye olmuştur. 

SONUÇ: 
Bir, zor koşullarda ayakta kal-

masını bilemeyenler, bedel ödemekten
korkanlar geleceğe yürüyemezler. 

İki, tasfiyecilik devrimci anlayışla
düzen anlayışının açık çatışma ala-
nıdır. Tasfiyecilik devrimciliğe, de-
ğerlerine saldırmaktır. 

Üç, devrimci hareket THKP-C
mirasına sıkı sıkıya sarılıp bugünlere
savrulmadan gelirken, THKP-C ve
düşüncesine saldıranlar bugün yok
olmuş durumdadırlar. 
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Her hafta sonu İstan-
bul'un bir mahallesinde da-
ğıtım yapan Halkın Mü-
hendis Mimarları 16 Ağus-
tos’ta Okmeydanı Mahal-
lesi'nde dergi dağıtımı yap-
tı. Kızıl baretlerle toplu
bir şekilde yapılan çalış-
mada, bir buçuk saat içe-
risinde 54 adet dergi halka
ulaştırılırken; elde olan
derginin bitmesi nedeniyle
tüm mahallede dergi da-
ğıtımı yapılamadı.  Halkın
Mühendis Mimarları dergi

dağıtımı sırasında halk için
ürettikleri projeleriyle, mü-
hendis ve mimarların nasıl
halk için çalışmalar yapa-
bileceklerini örnekleriyle
anlattılar. Halkla beraber
bu projeleri nasıl yaygın-
laştırabileceklerini ve ge-
liştirebileceklerini de ko-
nuşmalarına konu eden
Halkın Mühendis Mimar-
ları bir sonraki sayıda tek-
rar buluşup konuşmalarına
devam etmek üzere dergi
dağıtımını tamamladılar.

Projelerimiz Halk İçindir,
Yaygınlaşt ıralım!



Yazımızın bu bölümünde Çayan
Mahallesi’ni anlatmaya devam edi-
yoruz...

Dernek ve Kooperatif
Kurulması…

Yeni evlerin yapılmasına paralel,
direniş ve yaşamın örgütlenmesi ve
daha örgütlü bir hareket merkezinin
yaratılması için dernek kurma kararı
alınır. Bu dernek, mahallenin tam
ortasına yapılır. 50 – 60 kişinin top-
lanabileceği iki büyük odası, salonu,
mutfağı, tuvaleti olan dernek binası,
birlik ve dayanışma içinde halkın
biraraya gelmesini, komiteler aracı-
lığıyla ihtiyaçların karşılanmasını ve
sorunların çözülmesini sağlar. Dar
ya da toplu halde yapılan sohbet ve
tartışmalarla elde edilen çözümler,
yapılacaklar hızla hayata geçirilir. 

Temel ihtiyaçların ve gereksinim-
lerin sağlanması için kooperatif ku-
rulması da bu süreçte ortaya çıkar.
İhtiyacı olan aileler bu kooperatiften
yararlanabiliyor, durumu iyi olanlar
ise daha ekonomik şekilde gereksi-
nimlerini sağlayabiliyordu.
Kooperatif, bir anlamda ma-
hallede bulunan tüm halkındı.
Hiç kimse aç bırakılmıyor, ev
yapımı vb. işlerde çalışanlara
yemek dahi sağlanıyordu. 

Dernek ve kooperatif faa-
liyetlerinin etkili olması bir-
likteliği sağlamakla kalmıyor
dayanışma duygusunu büyü-
tüyor, ortak yaşamın güzel-

liklerini de yansıtıyordu. En zor ko-
şulların aşılmasında karamsarlığın
ağır bir yük gibi ortalığa sindiği an-
larda halkı ayağa kaldıran mutlu ve
umutlu olmasını sağlayan bu tür ör-
gütlenmeler oluyordu. 

Her yeni politika moral değerleri
büyütmekle kalmıyor örgütlü yaşamın
gücüyle var olan kaygı ve korkuların
ortadan kalkmasını da beraberinde
getiriyordu. 

Mahalleyi kuşatmaya çalışanlar,
yıkım ve baskı politikasıyla sonuç
elde etmeyi düşünürken aynı zamanda
örgütlenmeyi ve dayanışma ruhunu
yok etmeyi de hesaplıyordu. Ancak;
aynı dili konuşan, aynı bedelleri öde-
yen, aynı geleceğin düşünü kuran
yoksul halk ve onun öncüsü dev-
rimciler için tek yol vardı; söylenen,
planlanan her ne varsa onu hayata
geçirmek, bedelleri ne olursa olsun
bu kavgadan vazgeçmemek. Bunun
için yıkılan evlerin yerine hemen
yenileri yapılıyor, saldırılara karşı
daha kitlesel karşılıklar veriliyordu. 

Mahallenin askeri sınırlar içinde
olması, jandarma takviyeli saldırı ve
kuşatmaların daha yoğun yaşanmasına
neden oluyordu. Yine de en önde
Dev-Genç’liler, yanı başlarında ör-
gütlenmiş halk, ellerde kazma ve
kürekler, taş ve terliklerle yıkıma
gelenlere karşı direnişe geçiyordu.
Çoluk-çocuk, genç-yaşlı, kadın-erkek
yüzlerce insan, her direniş sonrası
geri adım attırmanın gücüyle kendi
gerçeğinin de farkına varıyordu. Ev-
lerinin yıktırılmayacağına direne di-

rene sürdürülen her çarpışmadan son-
ra daha çok inanıyordu. 

Devlet ise tüm gücünü seferber
etmesine rağmen sonuç alamayacağını
kabullenerek geri adım atma yoluna
gidiyor, hazine arazisi, askeri bölge,
imara aykırı, kaçak yapılaşma söy-
lemleriyle gözdağı verme yoluna gi-
diyordu. Ve mahkemelerle tehdit edi-
yordu. Ancak bunun hiçbir hükmü
yoktu. Haklı, doğru ve meşru olan
elde ediliyordu. Yine de “Osmanlı’da
oyun çoktur” denerek gece gündüz
ikişerli–üçerli gruplar halinde so-
kaklarda nöbetler tutuluyordu. Aynı
anda 20-25 kişilik nöbetçi grubu so-
kak aralarına, cadde girişlerine da-
ğılıyor; hızlı bir iletişim ağı kurarak
olumsuz bir anda biraraya geliyordu.
Gerektiğinde tüm halk ve devrimciler,
gece gündüz ayırımı yapmaksızın
tellerin bir tarafında askerler nöbet
tutarken (hemen alt sınırı Çoban Çeş-
me tarafı, askeri bölge sınırı olduğu
için tellerle çevrilidir); hemen öte
tarafında nöbet tutuyordu. Askerler;
“Yaylalar!” derken, devrimciler;
“Gün Doğdu Marşı”nı söylüyordu. 

Mahallenin yarattığı direniş ve
devrimci mücadele bilincinin her
eve, sokağa yayılmış olması faşizmi
rahatsız ediyor, sivil ve resmi güçlerini
devreye sokarak terör estirmekten
geri durmuyordu. Mahalleye yakın
yerlerde gelişigüzel sıkılan kurşunlar;
“Silah sesi duyduk. Arananlar ma-
halleye girdi” gerekçesiyle yapılmak
istenen jandarma baskınları yeni di-
renişlere gebe oluyor, mahalle bir
an olsun rahat bir nefes alamıyordu.

Temel İhtiyaçların
Karşılanması ve
Altyapı Sorununun
Çözümü…

Pek çok direniş ve elde
edilen kazanımlar gösteriyordu
ki hiçbir şey kolay elde edil-
miyordu.  (…) Elbette büyük
bir kazanım elde edilmiş; ma-
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hallenin kuruluşu, evlerin yık-
tırılmayacağı devlet tarafından
da kabul görmüştü. Yine de bu
yeterli görülmüyordu. Mahalleye
su lazımdı, kanalizasyon lazımdı.
Devlet, bu ihtiyaçları karşıla-
mama yoluna giderek halkı ce-
zalandırmaya çalışıyordu.  Her
şeyi göze alıp direnen, direnişler
sonucu kazanımlar elde eden
irade, bu kez de anayasal haklar içinde
yer alan, yerel yönetimlerin çözmesi
gereken sorunları kendi meşru yön-
temleriyle elde etme yoluna gidiyordu. 

(…) Belediye talepleri karşılama-
yınca iradi olarak mahalleye bir kepçe
getirilir, halkın geniş katılımı ile kep-
çenin açtığı yerlerde çalışma başlatılır. 

Kanalizasyon hattı için kürek ve
T şeklinde borulara ihtiyaç vardır.
Belediyenin kayıtsız kalması üzerine,
“Sorun varsa çözüm de vardır” diyen
devrimci iradenin meşruluğuyla be-
lediyeye ait depoya gidilerek ihtiyaç
olan kürek ve T borular, halk ile
birlikte alınarak mahalleye taşınır ve
sorun çözüme kavuşturulur.  

Yaşanan tablo, çok doğal bir şeymiş
gibi hayata geçirilir. Ama doğal gö-
züken bu tablonun öncesinde benzer
bir örneği yoktur. Halk yeni bir sorunu
çözmenin mutluluğunu yaşarken so-
runu çözmesi gereken belediye çalı-
şanları ise şaşkın ve çaresiz yüzlerle
yaşananları seyretmekle kalıyordu. 

İşte bu; sosyalizm ile kapitalizmin
çatışmasında, haklı ve haksız olanın,
meşru ve gayrimeşru olanın kavga-
sında küçük ama anlamı büyük bir
örnek teşkil ediyordu. 

Mahallenin önemli bir sorunu da
su ihtiyacıydı. Evlerin yapım sürecinde
var olan su ihtiyacı halkın içmesi ve
temizliği için daha yakıcı hal alıyordu.
Evlerin inşa sürecinde yakın bölge-
lerden su taşınarak, kuyular açılarak
ve boru hatlarından su temin edilerek
geçici çözümler yaratılsa da kalıcı
çözümlere ve temiz suya ihtiyaç vardı.
Temiz su temin etmek ise kolay de-
ğildi. Aynı şekilde onun için de mü-
cadele vermek gerekiyordu. Taleplerin
karşılanmaması üzerine, şehir şebe-
kesinin bulunduğu mahalle geçiş gü-
zergahındaki borular deliniyor, sular

idaresi olarak bilinen bölgede İSKİ’ye
ait depoya ve açık araziye giriliyor,
suyun taşınması için boru ve kanallar
temin ediliyordu. Her ne kadar direkt
evlere bağlanan kalıcı çözüm içeren
bir girişim olmasa da mahallenin de-
ğişik yerlerine temiz su ulaştırılıyor,
çeşmeler aracılığıyla evlere su taşın-
ması kolay hale getiriliyordu. Suyun
bu şekilde temin edilmesi kolaylık
sağlasa da, suyun sağlıklı olup olma-
dığının kontrolü de yapılıyor, temiz-
likte içmede nasıl kullanılacağı top-
lantılarla halka anlatılıyordu. Kırdan
köyden göç eden, oranın doğal yaşa-
mına alışan insanlar açısından şehir
hayatı ve onun ortaya çıkardığı fark-
lılıklar böylesi bilgilendirme toplan-
tılarıyla ortadan kaldırılıyordu. Suyun
nasıl taşınması gerektiğine kimse ya-
bancı değildir. Omuza asılan bir sopa,
iki ucuna asılan su bidonlarıyla ya da
el arabalarıyla taşıma en sağlıklı yön-
temdi. Salgın hastalıkları önlemek,
tuvalet temizliğini sağlamak ve içme
suyunu dezenfekte edip klorlamak
için bilgi gerekiyordu. Yine hangi su-
ların nerede tutulacağı neden ayrı ayrı
yerlerde bulunması gerektiği örnek-
leriyle birlikte anlatılıyordu. 

Bilgilendirme toplantıları bilgi ve
birikimler üzerinden hayata geçirilir-
ken aynı zamanda öğrenmenin olumlu
örnekleri yaratılıyordu. Halkın kendi
öz gücüyle elde ettiği her kazanım,
sorunu çözmesi gereken kurumlarca
eli kolu bağlı şekilde izleniyordu. So-
nunda haklı olan talepler biraz da zo-
runluluktan karşılanmaya başlıyordu.
Suyu vermeyen, taleplere kayıtsız ka-
lan İSKİ, delinen borulardan ve açılan
kanallardan akan suların yarattığı so-
runları da düşünerek kimi yerlere çeş-
me hattı sağlıyor, kendince bir düzen
kurmaya çalışıyordu. 

(…)Benzer bir süreç, elektriğin
temin edilmesinde de yaşandı. Koşullar

itibariyle mahallenin elektriği
sık sık kesiliyordu. 

Çayan’da elektrik bulmak
her koşulda zordu. Nerede bir
zor varsa onu alt etmek dev-
rimciler açısından ayrı bir sanat
oluyordu. Ve gelinen noktada
yoksul gecekondu halkı da, bu
sanatta ustalaşıyor ve yapılması

gerekenleri önerilerle ortaya koyu-
yordu. Talepler yine karşılanmıyor
mu, sorun mu yaratılıyor, parayla
bağlansın dendiği halde kayıtsız mı
kalınıyor hiç önemli değil. “Herkesin
hakkı olan temel gereksinimleri biz
de karşılamasını biliriz.” düşünce ve
pratiğiyle Sokullu Caddesi üzerinden
kaçak elektrik çekilmeye başlanıyordu.
Mahallenin tamamı için bu şekilde
bir çözüm olanaksız olduğundan bir
sonraki aşama devreye sokuluyordu.
Elektrik direklerinin ve kabloların ol-
duğu depoya gidilerek ihtiyaç olanlar
alınıyor, direkler sokaklara alkışlar
arasında dikiliyordu. Elektrik teknis-
yenlerinin özenli çalışmasıyla mahal-
leye elektrik ulaştırılıyordu. İhtiyaçları
karşılamak gerekiyordu, talepler kar-
şılanmadığında elektriğin bu şekilde
kullanımı da o derece meşruydu. Aşırı
yüklenme, elektrik şebekesi ve trafoları
etkileyince, ilçenin tamamını etkileyen
sonuçlar ortaya çıkıyordu. Bunun ya-
rattığı sorun ve zararları düşünen elek-
trik idaresi mecburen ayrı bir hat çe-
kerek sorunu çözme yoluna gitti. Ma-
hallenin elektrik, su, kanalizasyon
sorunu çözüldükçe halkın kendine
olan güveni daha da pekişiyor, ör-
gütlü olmanın ne derece önemli ol-
duğu bizzat yaşanarak öğreniliyor-
du. Çünkü her şey halkın kendi
gözleri önünde yaşanıyordu. 

Evlerini başlarına yıkmaya gelen-
lerin güçlü olduğunu, ellerinden bir
şey gelmeyeceğini düşünenler; elek-
trik, su, kanalizasyon sorununda akıl-
larının ucundan geçmeyen adımlar
atanlar; elde edilen sonuç karşısında
çaresiz olmadığını, güçsüz kalmadı-
ğını, umutsuzluğa düşmeyeceğini gö-
rüyordu. Düzen açısından da bu sü-
recin ortaya çıkardığı pek çok şey
vardı. Onlar için belirleyici olan halkın
en insani taleplerinin karşılanması
değildi. Devrimci iradenin, örgütlü
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halkın açığa çıkardığı gücün
kendileri açısından ne derece
tehlikeli olduğuydu. Halk, doğ-
ru önderlik edildiğinde, birlikte
harekete geçildiğinde, kendi
gücünü ve düzenin güçsüzlü-
ğünü görürken; düzen, tüm
olanaklarına rağmen, resmi,
sivil, mafya gücünü kullandığı
halde, kendi güçsüzlüğünü gö-
rüyor, halkın gücünden ürküyordu. 

Barınma sorununu çözmenin, te-
mel ihtiyaçları karşılamanın, yani
iki irade arasındaki çarpışmanın
özünü bu oluşturuyordu. Belli başlı
temel sorunların çözümüyle birlikte
sonraki planlar da devreye sokuldu.
Mahallenin devletçe kabul edilmesiyle
birlikte mahalle çöplerinin toplan-
ması, okul ve sağlık ocağı yapılması
için de girişimlerde bulunulmaya
başlandı. 

Okul ve sağlık ocağı, yeni mahalle
planlaması yapılırken çocukların rahat
gidip geleceği Sokullu Caddesi sını-
rında belirleniyordu. Önceki kazanım
ve deneyimlere rağmen resmi ku-
rumlar engel çıkarmaktan vazgeç-
miyordu. Okulun yapılması, yine ör-
gütlü halka düşüyordu. Okul ve sağlık
ocağı için gerekli olan inşaat malze-
melerinin temini yine bildik şekilde
halledilmeye çalışılsa da malzeme-
lerin büyük bölümünün para ile satın
alınması gerekti. Halkın olanakları
belliydi. Durumu biraz daha iyi olan-
lar ellerinden geleni yapıyordu ama
yine de yetersiz kalıyordu. Böylesi
anlarda dayanışma ve yardım etme
ruhu daha bir gelişiyordu. Mahalleyi
bilen nalbur ve malzeme satanlar
para için sıkıştırmıyor, ekonomik
yaklaşıyor, öncesinde araziye sahip
çıkan “kabadayı”lar her türlü desteği
sunabileceğini belirtiyordu. Ki bu
“kabadayı”lar zamanla mahallede
yaşananları haklı görerek geri adım
atan, olumsuzluğa düşmeyen bir nok-
taya geliyordu. O dönem öne çıkan
kabadayılar içinde faşist niteliğe
sahip olanlar bulunduğu gibi yoksul
halka hemşeri, inanç ve milliyet te-
melinde yaklaşanlar da vardı. Bu
durum kimi “kabadayı” geçinen ki-
şilerin içinde oluyordu, kimi zaman
Çayan’daki sürece duyulan hayran-

lıktan açığa çıkıyordu. Bunda belir-
leyici olan devrimcilere duyulan say-
gıydı, bazen de onlardan duyulan
korkudan ileri gelebiliyordu. Dev-
rimcilerin adalet anlayışını herkes
gibi onlar da biliyordu. Çayan Ma-
hallesi’nde arsa dağıtımı yapılırken
halka karşı ciddi bir olumsuzluğu
bulunmayan bu kişilere mandıra ve
tarladan dolayı biraz daha geniş ar-
salar verilerek adaletli olunduğu, her-
kesin ihtiyaçlarının gözetildiği gös-
teriliyordu. Okul ve sağlık ocağının
yapımı hızla tamamlandıktan sonra
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen
ataması istenir. Aksi takdirde orası
devrimin okulu olarak hayat bula-
caktır. 

Ki çocuklar devrimci abi ve ab-
lalarından ve yine yaşadıklarından
çok büyük şeyler öğreniyor, eşsiz
bir eğitime sahip oluyorlardı. Sağlık
ocağı da okul ile yan yana faaliyete
geçiyor, acil müdahale, pansuman
yapma gibi temel bilgiler halka an-
latılıyor, halkın te-
mel sağlık ihtiyaç-
ları karşılanmaya
çalışılıyordu. Öğ-
retmen ataması ile
okul faaliyete geç-
ti. Dini gericilik
için ayaklanan, şe-
riat istemiyle isyan
edenler tarafından
katledilen Kubi-
lay’ın ismini okula
verdiler. 

Çöplerin top-
lanmaması, temiz-
lik hizmetlerinin
sağlanmaması üze-
rine ortaya konan
talepler, dilekçeye
yazılıyor, ardından
ilçe ve il belediye-

sine kitlesel yürüyüşler yapılarak
sonuç elde edilmeye çalışılı-
yordu. Belediye oyalama yoluna
gidip talepleri görmezden gel-
meye devam ettikçe daha kararlı
söylemlere başvuruluyordu.
Böylesi bir süreçte halkın haklı
taleplerini karşılaması gereken
belediye, irade savaşına dönen
çöp ve temizlik konusunda top-

lanan kitleye saldırı ve gözaltıyla cevap
verme yoluna gidiyordu. Ancak örgütlü
halkın cevabı daha sert, söylemleri
daha öfkeli bir tavır şekline dönüşü-
yordu. Sonunda belediye, halkın seçtiği
heyetle görüşerek sorunun çözüleceği
sözünü veriyordu. Ki, bu talepler
sadece Nurtepe-Çayan ile sınırlı kal-
mıyordu. İlçe merkezine uzak, yol
güzergahının sorunlu olduğu yerleri
de kapsıyordu. Bu aynı zamanda yol-
ların elden geçirilmesi anlamına da
geliyordu. Aynı dönemde mahalle için-
de planlanan park ve bahçeler, çocuk
oyun alanları, ağaçlandırma ve bahçe
çalışmaları da sokak sokak hayata ge-
çiriliyordu. Tüm bunlar 3 yıl gibi bir
sürede elde edildi. Geniş sokakları
olan, kaldırım genişliği yürünecek ve
ev önünde oturup sohbet edilebilecek
gibi tasarlanan; özcesi halkın ve tüm
canlıların daha sağlıklı ve huzur içinde
yaşayabileceği bir mahalle böyle ya-
ratılıyordu.

SÜRECEK

Altınşehir Öğrenci Meclisleri çadırı 12. gününde
Sonevler'den Meydan bölgesine taşındı. Halkın sık sık
ziyaret ettiği çadırın yanına Gezi Şehitleri, Hasan Ferit
Gedik, Berkin Elvan, Uğur Kurt'un resimleriyle, Roboski
ve Filistin'de katledilenlerin resimlerinin olduğu sergi
asıldı.

Öğrenci Meclisleri Her Yerde
Zalimin Zulmünü Anlatıyor

HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞ28

Yürüyüş

24 Ağustos
2014

Sayı: 431



Devrimci heyecan, bugünden dev-
rimi görebilmek, onu hissedebil-
mektir. Önümüzü, hedefimizi görmek
heyecanımızın kaynağıdır. Her daim
yinelediğimiz gibi, dünyanın en onur-
lu işini, en güzel, en doğru işini ya-
pıyoruz. "Devrim" derken yüreği-
miz titriyor, gözlerimiz çakmak çak-
mak oluyor. Çünkü bunun öylesine,
her hangi bir tanım olmadığını bili-
yoruz. Ruh halimiz hedefimize uygun
olmalıdır. O günün coşkusu-
nu ve heyecanını bu günden
yaşayabilmeli ve her koşulda
canlı tutabilmeliyiz. 

Heyecanımızı düşünceleri-
miz belirler. Neyin, bizi nasıl he-
yecanlandırdığı, nasıl düşün-
düğümüze bağlıdır. Her hangi
bir heyecandan ya da düzenin
abartılı, şekilsel, saman alevi
gibi yanıp sönen, ipe sapa gel-
mez nedenleri olan "heye-
can"larından bahsetmiyoruz.
Heyecanın salt bir hissetme
hali olduğunu da söyleyemeyiz.
Kökleri sağlam, sıkı sıkıya top-
rağa tutunmuş bir ağacın, dal-
larının alabildiğine çiçeğe durması gi-
bidir bizim heyecanımız. Beslendiği da-
marlar da bellidir, çiçeklerin meyveye
duracağı da.  

Her An Yeni Devrimci
Olmuşuz Gibi O Heyecanı
Taşıyabilmeliyiz 

Her gün yeniden devrimci olabil-
mek, her gün devrimciliğimize yeni
bir şeyler katabilmektir. Heyecanımızı
büyüten, büyüyen devrimciliğimizdir.
"Bu kadar" demeden hep daha ileri-
ye bakıp, gördüklerimizin heyecanıyla
daha hızlı koşabiliriz. 

Devrim için yaptıklarımız, yapa-
caklarımız, yapılanlar devrimci heye-

canımızı büyütür.
Hiçbir şeyi kanık-
samadan, rutinleş-
tirmeden yineleye-
rek ve yenileyerek
ilerleyeceğiz. Yıl-
ların devrimcisi ol-
sak da, yeni bir dev-
rimci olsak da o he-
yecanı, o sıcaklığı
hissedebilmeliyiz

her sabah uyandığımızda. 
“İyiki devrimci oldum” diyebile-

cek yeterince nedenimiz olduğunu bi-
liyoruz. Hergün bu nedenlerimize
yenilerini ekliyoruz, eklemeliyiz.

Bulduğumuz her yeni neden, ya da
daha da pekiştirdiğimiz nedenlerimiz ,
heyecanımızdır. Bu bizim her gün ye-
niden devrimcileşmemizdir. Yenilen-
mek, gelişmek sadece nedenler bulmak
değil, bu nedenlere uygun savaşabil-
mektir. Var olanın üzerine her gün ye-
nisini katmaktır. Yaşamımızın her anı-
nı, devrim düşü, düşüncesiyle doldur-
mayı başarabiliyorsak, yüreğimizin
devrim için deli gibi atmaması mümkün
değildir. Her gün her an yüreğimiz bu
heyecan ile çarptığı sürece ilerleme-
mizin önünde hiçbir güç duramaz.

Öğrenmek-Öğretmek
ve Öğrendiklerini Hayata
Geçirmek Devrimci
Heyecanın Kökleridir

Ne öğreniyoruz? Tarihimizi öğ-
reniyoruz. Bugüne bizi getiren tari-
himizi öğrenirken heyecan duymamak
mümkün müdür? THKP-C'nin kuru-
luş bildirgesini okurken, Mahir ve
Ulaş'ın mahkeme salonunda kucak-
laşmalarını izlerken, gerçekleştirdi-
ğimiz eylemleri okurken, şehitleri-
mizin yaşamını öğrenirken, nasıl Biz
olduğumuzu kavrarken heyecanlan-
mamak mümkün mü? O tarihin bugün
bizim sorumluluğumuz olduğunu,
bizi yarına taşıyacak olduğunu bil-
menin heyecanıdır.

Öğrenmek bizi heyecanlandırır çün-
kü, devrime dair öğrendiklerimiz bizi

devrime yaklaştıran, devrimci-
leştirendir. İnsanın sevdiğini-
sevdiklerini tanımasından duy-
duğu sevinç ve heyecan gibidir.

"Dayı" derken heyecanlan-
mamızın, göğsümüzün tam or-
tasından bir şeyin uçacak gibi ol-
masının nedeni nedir? Elbette-
ki Dayı'nın mücadelemiz için,
Türkiye devrimi için önemini
bilmekten kaynaklıdır. Bu salt
teorik anlamda bir bilmek de-
ğildir. Onun coşkusundan, ya-
şamından öğrenip, gösterdiği
hedefi görebilmektir. Dayı'nın
gösterdiği hedefe varılamaya-

cağını düşünenlerin bu heyecanı his-
setmesi mümkün değildir.

Bilmek, öğrenmek, heyecanlan-
mak için yetmez. Bilgiyi kuru odun yı-
ğını gibi istifleyip onları tutuşturacak
bir kıvılcımı yoksa; o yığının bir anlamı
kalmaz. O kıvılcımlar olacak ki, ateş ya-
nacak... Bilgi " Gerisi Hayat " bakış açı-
mızla hayat bulacak ki devrimci he-
yecanı yaşayalım. 

Örneğin; ülkemizin faşizmle yö-
neltildiğini öğrenmek değil faşizme
karşı mücadele etmek bizi heye-
canlandırır.

Neler Bizi
Heyecanlandırır?

"Devrime dair her şey" diye bil-

Devrimci
Heyecan

Ders: Devrimci
Heyecan
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meliyiz rahatlıkla. Yeni çaldı-
ğımız ve bize açılan bir kapı...
Tanıştığımız her insan, sattı-
ğımız her dergi, örgütlediği-
miz, katıldığımız her eylem,
öğrendiğimiz her bilgi, ka-
zandığımız her yeni mevzi,
irili ufaklı her zaferimiz, ku-
şandığımız silahımız, vurdu-
ğumuz hedef... Bunların hep-
si ve hepimizin ekleyebilece-
ği, çoğaltabileceğimiz daha bir çok
şey devrimci heyecanımızın neden-
lerindendir.

Bizi neyin, neden heyecanlandırdı-
ğına bakarak hangi yöne nasıl yürüdü-
ğümüzü görebiliriz. Kendimizde gör-
düğümüz gibi etrafımızdakilerde de gö-
rebiliriz. Heyecan bizim için bir ölçü
olabilmeli. Bir eylem haberi; 1 Mayıs'ta
kızıl bir nehir gibi akan kortejimiz, eli-
mize aldığımız dergimiz, Parti’nin bir
açıklaması... Bütün bunlar bizi heye-
canlandırmıyorsa devrimciliğimiz de
ölüyor demektir. Ya da bunlar değilde
düzene dair şeyler bizi heyecanlandı-
rıyorsa çürüyoruz demektir.  Devrim
saflarında olan birini düzene dair hiç
bir şey heyecanlandırmaz

Heyecanımızı öldürmeyeceğimiz
gibi her koşulda büyüteceğiz. "Fark-
lı heyecanlar peşinde koşmak", dü-
zene koşmaktır, savrulmaktır. İçinde
devrimi yaşayan birini her koşulda
devrime dair şeyler heyecanlandırır: 

Güler Zere hastalığının ilerleyen
günlerinde hapishanede, televizyondan
1 Mayıs'ı izlerken heyecandan otura-
rak izleyemez. Hastalığına rağmen
saatlerce ayakta kalır. Yanında kendi
heyecanını paylaşacak yoldaşları yok-
tur, hatta onun bu heyecanına anlam
veremezler. Hastadır ve hastalığını
düşünmelidir. Yanındakiler böyle dü-
şünür. Ama Güler Zere bilir; o heye-
canın bittiği yerde ölüm başlar.

Heyecanımızın
Temelinde Zafere
İnanç Vardır 

Mücadele içerisinde direnişler ve her
direnişte kazanılan irili ufaklı zaferle-
rimiz vardır. Bizi devrime taşıyanın bun-
lar olacağını bilerek “her direniş, her ka-
zanım benim devrimci heyecanımı bü-

yütür” düşüncesiyle hareket etmeli-
yiz. Böyle bir inançla Büyük Ölüm Oru-
cu Direnişimizi yedi  yıl boyunca aynı
kararlılıkla sürdürdük. Tek başına kal-
sa dahi her direnişçi aynı heyecanla alın
bandını kuşandı. Hiçbiri heyecanlan-
madığını söylemedi. Çünkü onların
heyecanı kazandıkları ilk zaferin, dire-
nişçi olmanın ve de kazanılacak nihai
zafere olan inancın sonucuydu.

İnanmadan heyecanlanamayız. He-
yecan devrime inancımızdır. Sevinçtir
inanç. En zorlu koşullarda neden sa-
vaştığımızı bilmeden o sevinci hisse-
demeyiz ve heyecanımızı kaybederiz.
Devrimci heyecan gücümüzdür. Ülke-
miz koşullarında mücadele zorludur be-
deller ister. Her türlü saldırıyı yaşaya-
biliriz. Sözkonusu olan sadece düşma-
nın saldırısı da olmayabilir. Mesela bu
düzen içerisinde yaşayan ailelerimizde
sevgilerini bize karşı kullanabilirler. Mo-
ralimizi bozmak isteyebilirler...

Mücadele zorludur. Günlerce aç
susuz kalabiliriz, tutsak düşmüş ola-
biliriz ya da gerilla olabiliriz, her şeye
karşı savaşmalıyız. Tecriti düşünün:
Bir başımıza mücadele etmemiz ge-
rekebilir. Koşullar nasıl olursa olsun
bizim heyecanımızı diri tutan, büyü-
ten inancımızdır.

Devrim anısına, devrim sonrasına
dair hayallerimizi paylaşırken, sanki
hepsi yarın olacakmış gibi heyecan
duyarız. Bunun nedeni mutlaka ger-
çek olacağını bilmemiz ve de bunun
bize bağlı olduğunu kavramamızdır.

Devrim bir düş, bu düşün gerçek
olma işidir. Bu düşü gerçekleştirecek
olanlar devrimcilerdir. Bu heyecandır
devrimcinin moral gücü dinamiğidir.

Devrimci Heyecan
Panik, Korku Değildir

"Devrimci" diyerek heyecanımı-

zın niteliğini tanımlıyoruz.
Devrimci heyecan, coşkudur,
sevinçtir, moraldir, içinde kor-
ku ve panik taşımaz. Devrim-
ci heyecan elimizin ayağımı-
za dolanmasına neden olmaz.
Devrimci heyecanımızı, dev-
rimci olgunluğumuzla taşırız.
Bize zarar verecek bir hale
dönüştüğü anda, devrimci özü-
nü kaybetmiş olur. Soğuk-

kanlılığımızdan hiçbir şey kaybet-
meden heyecanımızı yaşarız.

Eylem yaparken bizi heyecanlan-
dıran karşılaşacağımız zorluklar, öde-
yeceğimiz bedeller değildir. Bizi he-
yecanlandıran eylemimizle düşmana
mutlaka zarar vereceğimizi bilme-
mizin sevincidir. Bu haliyle heyeca-
nımız engeleyen değil önümüzü açan
olur.

Heyecan
Özen Göstermek
Önem Vermektir

Önemsemediğimiz bir topluluğa,
önemsemediğimiz bir konuda konu-
şurken heyecanlanmayız. Ya da "olsa
da olur olmasa da olur " dediğimiz bir
işi yaparken heyecanlanır mıyız? He-
yecanlanmayız. Heyecan özeni- öne-
mi gösterir. 

Verilen küçük-büyük sorumluluk-
lar bizi heyecanlandırır. Çünkü biz bize
güveni anlatır, bizde de güvene layık
olmanın heyecanını yaşarız. Sorum-
luluğumuzun korkusunu yaşamayız.

Sadece görev ve sorumluluklar de-
ğil yaptığımız her işte, tarihimize, şe-
hitlerimize, örgütlülüğümüze layık ol-
mak isteğimizin getirdiği bir heyecan
vardır. Yazdığımız bir yazıyı, hazır-
ladığımız bir pankartı, örgütlenme ça-
lışmamıza kadar her işimiz de gös-
terdiğimiz özen heyecanı da berabe-
rinde getirir. 

Burjuvazi Umutsuzluk,
Korku ve Panik Yaymak
İster, Heyecanımızı
Öldürmek İster

Burjuvazi heyacanımızı öldürmek
ister ve bu konuda en büyük yardım-
cıları dönekler, yılgınlar, "yorgun-
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Devrim bir düş, bu düşün
gerçek olma işidir.

Bu düşü gerçekleştirecek
olanlar devrimcilerdir.

Bu heyecandır devrimcinin
moral gücü dinamiğidir.



lar"dır. Onlar devrimci heyecanlarını
korkuyla, yozlaşmayla öldürürler. Ken-
dilerinde bu coşku öldüğü için de hiç
kimsenin devrim için heyecanlanma-
yacağını, bunun mümkün olmadığını
ispatlamaya çalışırlar. Bu konuda sü-
rekli düzenin değirmenine su taşırlar.

Devrimci coşkusunu kaybedenler
etraflarına umutsuzluk, korku yayar-

lar. Bu heyecan kaybını mücadele saf-
larında yaşamak sadece kişinin ken-
disine değil etrafınada zarar verir.

"Ağırlık, olgunluk, sakinlik adı al-
tında devrimci heyecan kaybı sakla-
namaz. Çünkü devrimci heyecan şe-
kilsel değildir. Devrimci kişiliğimiz-
le, devrimci bilincimizle oluşur.

Devrimci heyecan gelip geçici

değildir. Bu heyecanımızın nedenle-
ri kalıcı olduğu gibi sürekli artan ve
gelişendir. Heyecanımız, her hangi bir
olayla, her hangi bir anla sınırlı ka-
lamaz.  Devrimci heyecanımız dev-
rimci yaşamamızın bir parçasıdır.
"Savaş moralle kazanılır" diyor us-
talarımız. Moral üstünlük her daim,
haklı olanındır, bizimdir. 

AKP’nin mahkemeleri Hasan Fe-
rit Gedik’in katillerini koruyor. Cep-
heliler yaptıkları eylemlerle katiller-
den hesap sordu...

İSTANBUL
Armutlu: 14 Ağustos günü Kü-

çükarmutlu’da Cepheliler karakolun
üst tarafından  karakola yönelik mo-
lotoflarla saldırı gerçekleştirdi. Mo-
lotofları karakolun ve akrebin üstüne
atan Cepheliler daha sonra “Hasan Fe-
rit İçin Adalet İstiyoruz” sloganları eş-
liğinde aşağı inerek karakola bir de
aşağıdan molotof ve havai fişeklerle
karşılık verdiler. Köy İçi Meydanı’na
giden Cepheliler  barikat kurarak ha-
vai fişekleri ile çatışmaya devam etti.
Katil polis çeviklerini yığarak Cep-
heliler’e gaz fişekleri ve plastik mer-
mileriyle saldırdı. Bu sırada halk al-
kışlarıyla Cepheliler’e destek verdi.
Polisin akrepten inerek kitleye haka-
ret etmesi üzerine  halk tepki göster-
di. Bir saat sonra eylem iradi olarak
bitirildi.

Çayan: 14 Ağustos günü saat
20.30’da Cepheliler “Hasan Ferit İçin
Adalet Yoksa Yolda Yok” diyerek mo-
lotoflarla yolu trafiğe kapattı. “Hasan Fe-
rit Gedik Ölümsüzdür/Cephe” imzalı
pankartı Sokullu Caddesi’ne asan Cep-

heliler yollara barikat kurdu. Katillerin
gelmesi üzere Cepheliler polisle çatış-
maya başladı. Çatışma saat 23.00 sula-
rında Cepheliler’in marşlarla eylemi ira-
di olarak sonlandırmalarıyla bitti.

Gazi: 14 Ağustos günü saat 21.00
sularında silahları, molotoflarıyla cad-
deyi aydınlatan Cepheliler “Hasan Fe-
ritler’den Ordu Kuracağız Adaleti Biz
Sağlayacağız-CEPHE” pankartını as-
tıktan sonra Gazi Karakolu’na doğru yü-
rüyüşe geçti. 1 TOMA, 2 akreple sal-
dırıya geçen katillere Cepheliler silah-
lar ve molotoflarla cevap verdiler. Ey-
lem 22.30 civarında iradi olarak bitirildi.

Okmeydanı: Cepheliler 14 Ağus-
tos’ta saat 21.00 dolaylarında Mahmut
Şevket Paşa Mahallesi’nde molotoflarla,
havai fişeklerle, ses bombalarıyla, taş-
larla işkenceci polislere saldırdı... Cep-
heliler akrep aracını, TOMA’yı molo-
toflarla çok defa yakarak tahrip ettiler.
Bir akrep molotoflarla yakıldıktan son-
ra çekici ile mahalleden çıkartıldı.
Cepheliler yaptıkları sesli konuşmalarda
adaletin Cepheliler’in namlularından ge-
leceğini belirtti. Cepheliler Umudun adı-
nı haykırarak eylemlerini iradi olarak
bitirdiler.

Sarıgazi: 14 Ağustos akşamı 21.00
sularında Cepheliler, Demokrasi Cad-
desi’ne molotofları, havai fişekleri, si-

lahları ile çıktılar. Cepheliler kayma-
kamlık binasına havai fişek ve silahlarla
eylem gerçekleştirdi. Polisin halkın ve
Cepheliler’in üzerine hedef alarak at-
tığı gaz bombaları ile bir kişi başından
,bir kişi ise kolundan vuruldu. Cephe-
liler’in attığı molotoflarla bir akrep ara-
cı tahrip edilirken, polisin halkın üze-
rine attığı gaz bombalarının hesabı
Cepheliler’in silahlarından çıkan kur-
şunlar ile soruldu. Cepheliler yaptıkla-
rı konuşmalarda “45 yıldır ödediğimiz
bedeller zaferi kazanacağımıza inan-
cımızdır, zaferi kazanacağımızın muş-
tusudur.” denildi. Yapılan konuşmalar
ve sloganlarla Cepheliler’ir eylemleri-
ni  iradi olarak sonlandırdılar.

HATAY
Hatay Armutlu’da Cepheliler 14

Ağustos sabaha karşı saat 05.00’da
“Hasan Ferit Gedik Olup Ordu Ku-
racak Adaleti Biz Sağlayacağız-Cep-
he” yazılı pankart astı. Pankart saat
08.30’a kadar asılı kaldı. 

BURSA
16 Ağustos gecesi Cepheliler Te-

leferik Mahallesi’nde yazılama yap-
tılar. Umudun adı duvarlara işlenirken
çetelerden hesap sorulacağıda belir-
tildi.

Sarıgazi
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IŞİD örgütünün Irak'taki katli-
amları devam ediyor... Tüm vahşe-
tiyle, tüm pervasızlığıyla... Amerika
ise bunlara karşı sözde operasyonlar
yapıyor... Ama bir yandan Pentagon
yetkilileri aslında durum çok da
vahim değilmiş açıklamaları yapıyor,
bir yandan da Obama, operasyon-
larının devam etmeyeceğini açık-
lıyor... Çünkü sorunu çözüvermişler,
her şey yoluna girmiş... 

Yoluna giren nedir? IŞİD’in kat-
liamları ve halka yönelik her türlü
saldırganlığı sürerken yoluna giren
olsa olsa IŞİD'in Amerikan hedefle-
rine yönelik şaşkın eylemleri olabilir...
Sakın ha... Yolunu şaşırıp da bize
yönelmeye kalkma terbiyesi veril-
miştir IŞİD işbirlikçilerine... 

Amerika’nın Maşası Olan
Bir Örgüt: IŞİD

Emperyalizmin 1945'li yıllar son-
rasında emperyalizmin yeni sömür-
gecilik ilişkilerinin başlamasıyla bir-
likte bölge ve ülkelerde kendi dene-
timini ulusal, etnik veya dinsel ayaklar
üzerine oturtan politikalarda gelişti-
rilmeye başladı... Emperyalizmin ül-
keleri denetim altına almanın, halkın
tepkilerini çekmeden kendi denetimini
sağlamanın bir aracı olarak dönemin
yöneticileri olan Kissinger ve Brze-
zinski'nin geliştirdiği “Yeşil Kuşak”
projesi hayata geçirilmeye başladı... 

Bu sayede bölge ülkelerindeki is-
lami hareketler geliştirilecek ve bu-
nunla hem bölgede gelişen devrimci
ve ulusal halk hareketleri bastırılacak
ve hem de Sovyetler Birliği kuşatma
altına alınacaktır... 

Bu amaç doğrultusunda Mısır'da
kurulan ve sonrasında bölgeye ya-
gınlaştırılan “Müslüman Kardeş-
ler” örgütü bölgede emperyalizmin
çıkarları doğrultusunda devrimci ve
ulusal haraketleri zayıflatmak, yo-
ketmek amacıyla harekete geçiril-
di... O dönem bölgede sosyalizm-

den etkilenerek
gelişen ve başını
Mısır'da Cemal
Abdul Nasr'ın
çektiği hareketin
karşısında yer
alan bu örgüt Mı-
sır'da çok fazla
varlık göstereme-
se de yok olma-
mıştır... Suriye'de
Irak'ta ve bölge-
nin hemen her ül-
kesinde faaliyet
göstermeye baş-
lamıştır... Örgü-
tün esas kurucu-
su CIA'dir... Örgüt gerek Mısır'da
ve gerekse de Suriye'de yenilgiye
uğrayıp varlığı bu ülkelerde yok
edildikten sonra Suudi Arabistan'a
yerleşmiştir... 

Suudi Arabistan'dır ki bölgede
emperyalizmin en has müttefikidir...
Bölgedeki emperyalist katliamların
ve örgütlenmelerin de baş destekçisi,
himayedarı ve parasal kaynağıdır...
Ki daha sonraki yıllarda kurulan El
Kaide örgütünün de merkezi ve çıkış
yeri yine bu ülkedir... 

El Kaide örgütünün de uzun yıllar
Amerikan emperyalizminin bir maşası
olarak kullanıldığı bugün artık her-
kesin bildiği bir gerçektir... 

Ancak bu tür örgütlerin hepsi her
ne kadar emperyalizm tarafından
açıkça kurulmuş ve yönlendiriliyor
olsalar da kimi zaman emperyalist-
lerin denetiminden çıkmaları da müm-
kün olabiliyor... Ki El Kaide'nin
Amerika'ya yönelik saldırılarını bu
şekilde değerlendirmek gerekir... 

Böyle olunca da elbette Ameri-
ka'nın hışmını üzerlerine çekmekte
ve yeniden hizaya girene kadar da
Amerika'nın saldırılarına muhatap
olmaktadırlar... El Kaide denetim dı-
şına çıkmaya başladığı noktada Ame-
rika'nın aldığı en etkili tavır önderini

katletmek olmuştur... Bununla örgüte
güçlü bir mesaj vererek ya hizaya
girersin ya da seni yok ederim de-
nilmiştir... Ki daha sonrasında da El
Kaide örgütünün Amerika'ya karşı
mücadelesi giderek azalmıştır... Ve
El Kaide kökenli bir çok örgüt yine
Amerikan çıkarlarına hizmet eder
hale gelmişlerdir... 

Bunun en yakın ve bilinen örneği
Suriye'de emperyalizmin saldırıları
başladıktan sonra başı çeken örgüt
olan El Nusra'dır... Amerika’nın Tür-
kiye oligarşisi üzerinden besleyip bü-
yüttüğü bu örgüt Suriye'de bir çok
katliamın, saldırının ve vahşetin de
sorumlusudur... Bugün Irak'ta öne çı-
kan IŞİD de işte bu örgütün paralelinde
kurulmuş ve aynı mantıkla hareket
eden bir örgüttür. Aynı köken, aynı
kaynaktan beslenme ve aynı halk düş-
manı felsefeyle yürüyen saldırılar... 

Hepsi İslami kökenli olan bu ör-
gütlerin yeni sömürgecilik ilişkilerinin
ürünü olduğunu söyledik... Bu elbette
salt Müslüman Kardeşler örgütlen-
mesiyle sınırlı değildi... Farklı ülke-
lerde farklı adlar altında ama aynı
amaca hizmet ve aynı kaynaktan,
CIA'den beslenen örgütler çıkmıştır
ortaya... 

Bizim ülkemizde de “Komünizmle
Mücadele” adı altında bir çok islami

HALK DÜŞMANI IŞİD 
EMPERYALİZMİN ÜRÜNÜDÜR
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temelli dernekler kurulmuş ve bunlar
da aynı şekilde emperyalizmin hiz-
metinde ülke içinde devrimcilere sal-
dıran örgütler olmuşlardır... Ameri-
kancılıklarının en açık göstergesi ise
ülkemize gelen Amerikan zırhlısının
devrimciler tarafından protesto gös-
terisine saldıranın bu sözde müslü-
manlar olmasıdır... Ki hem o saldırılar
ve hem de örgütlenmesi içinde bulu-
nanlar bugün ülkemizi oligarşi adına
yönetenlerdir... Gerek eski Cumhur-
başkanı Abdullah Gül ve gerekse de
yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kö-
kenden gelen kişilerdir... Yani Ame-
rikancılıkları ve emperyalizmin çı-
karlarının savunucuları olmaları çok
eskilere dayanan kişilerdir... 

Bugün emperyalizmle ilişkilerinin
üzeri örtülmeye çalışılsa da IŞİD
gerçeği de budur... Amerika bugün
bölgeye operasyonlar yapıyor... Ne
zaman yapıyor? IŞİD bir Amerikan
birliğine hedef şaşırıp da saldırdığı
zaman yapıyor ve çok kısa süre sonra
da bitiriyor müdahalesini... Gerek-
çelerini de bizzat Amerikan başkanı
Obama açıklıyor: 

"Irak'ta bölgedeki Amerikan per-
sonelinin ve tesislerinin tehlikeye
düşmesi halinde IŞİD'e yönelik hava
saldırılarının süreceğini" söylüyor...
Ve devam ediyor: 

“Sonuç şu ki dağdaki durum
büyük ölçüde iyileşti ve Amerikalılar
çabalarımızla gurur duymalı, çünkü
ordumuzun yetenekleri ve profes-
yonelliği ve halkımızın fedakarlığı
sayesinde Sincar Dağı'ndaki IŞİD
ablukasını kırdık... Birçok masum
hayatın kurtulmasına yardımcı ol-
duk... Bu çabalar nedeniyle dağdaki
insanları kurtarmak için ek bir ope-
rasyon yapacağımızı zannetmiyoruz
ve muhtemelen dağa havadan insanî
yardım göndermeye ihtiyaç duyma-
yacağız” diyor... Obama bu açıkla-
mayı yaparken halen daha Irak'ta
Kürt, Türkmen, Ezidi ve Arap halkları
katledilmeye devam etmektedirler... 

Bir Pentagon yetkilisi de “Sincar
Dağı'ndaki durum o kadar vahim
değil” diye açıklama yapıyor... İn-
sanların sanılandan daha iyi koşullar
içinde bulunduğunu söylüyor... Ko-

şulların nasıl olmasını bekliyor Ame-
rikalı yetkili acaba? Susuzluktan ve
açlıktan ölen insanlar... Katledilen,
tecavüze, hakarete uğrayan, yerinden
yurdundan edilen insanlar... Daha ne
olabilirdi acaba durumları? Elbette
emperyalist bir kafa için bunlar önem-
sizdir... Çünkü ölenler halktır ve
zaten onlar emperyalizmin kulu kölesi
olmalıdırlar.. Kul köle olanlara veya
olmamak için direnenlere yapılacak
her şey mübahtır.... IŞİD'in yaptık-
larının on katını bizzat kendileri yıl-
larca Irak'ta yaptılar... 

Amerikan mantığı ve olayı ele
alış tarzı bu nedenle halk düşmanıdır...
Kendilerine yönelik bir saldırı ol-
madığı sürece bölgeye müdahale et-
meyecekler... Yani IŞİD'e açıkça me-
saj veriyorlar bize saldırma, saldırırsan
karşına geçeriz ama bize saldırmazsan
bölgede yaptıklarına bir şey demi-
yeceğiz... Söyledikleri en açık ifadeyle
budur... Halka yapılanlar ise revadır... 

IŞİD Eliyle Bölgeyi Yeniden
Düzenleme Çabası 

Emperyalist efendilerin IŞİD eliyle
yapmaya çalıştıkları en önemli şey
ise bölgeyi yeniden şekillendirmektir...
Irak'ta işgalden sonra her ne kadar
kendilerine boyun eğen yöneticileri
iktidara getirmiş olsalar da halkın
direnişini bitiremediler... Maliki,
Amerikan karşıtı biri olmadığı halde
bölgedeki anti emperyalist dinamik
karşısında çaresiz kaldı.. Bu direniş
dinamikleri kimi zaman etnik, mez-
hepsel kimliklere bürünseler de esas
olarak Amerikan karşıtlığı temelinde
gelişen hareketlerdir... Ve kendi böl-
gelerinde söz sahibi olma çabası için-
dedirler... Amerika tüm halk kesim-
lerini birleştirebilecek ve yönetebi-
lecek durumda değildir... Bu konuda
basiretsiz kalan Maliki yönetimini
de bu nedenle değiştirmişlerdir... El-
bette yerine getirdikleri kişi de kendi
işbirlikçileridir... 

IŞİD'in bu düzenlemedeki rolü
emperyalizmin korkutucu sopası olma
görevini yürütmesidir... Emperyalizm
IŞİD gibi bir canavar yarattı... Onun
saldırılarının korkutucu etkisiyle de
kendini kurtarıcı gibi gösterip bu

role soyundu... Halklar Amerikalı
kurtarıcının gelip kendilerini kurtar-
masını bekler hale getirildiler... 

Elbette bu da çok uzun sürmedi..
Çünkü emperyalizm halk düşmanıdır,
halk kurtarıcısı değil... Onun tüm
kurtarıcı rolü yalan ve göz boyama
üzerine kuruludur... Bir kaç operas-
yondan sonra yaptıkları esas şey böl-
gedeki güçlere silah satmaya başla-
mak olmuştur... Halkın acılarını, kat-
ledilmesini kara dönüştürme özelliği
emperyalizme has bir özelliktir.. 

Onlar hiçbir zaman kurtarıcı ol-
mamışlardır... Her zaman saldırgan,
saldırganı besleyen ve koruyan ve
halkın kanını emen olmuşlardır... 

Sözde IŞİD'e karşı operasyon ya-
pan Amerika'nın son yaptığı açıkla-
malar ve bölgeye silah pazarlamaya
başlamaları bu gerçeği açıkça ortaya
koymaktadır... 

Emperyalizm her dönem bölgeyi
denetim altına almak için kendisine,
korkutucu bir güç yaratmak ister...
İsrail de böyle yaratılmıştır... El
Kaide, IŞİD gibi örgütler de böyle
yaratılmışlardır... 

İsrail, siyonizm anlayışı üzerine
kurulan bir örgüttür... IŞİD ise bölgede
hilafet devleti kuracağım diye yola
çıkmıştır... Ama gerek yaptıkları ve
gerekse de girdiği ilişkiler onların
emperyalizmin çıkarlarına hizmet
eden bir güç olduğu gerçeğini ortaya
koymaktadır. Ve yarın bir devlet ku-
racak olurlarsa bu da yeni, müslüman
temelli bir İsrail devleti olmaktan
öteye geçmeyecektir... 

Emperyalistler ve işbirlikçilerinin
bölge halkları için yaptıkları ve ya-
pacakları hiçbir şey yoktur... Bölge
halkları Arabı, Kürdü, Türkmeni,
Ezidisi, Hristiyanı ve Müslümanıyla
bir bütün olarak emperyalstleri böl-
geden kovmak zorundadırlar... Em-
peryalizmle işbirliği içinde olan hiçbir
güç halkları kurtuluşa götürmez...
Halk düşmanlığı yapan, halkı katle-
den, halka zulmeden hiçbir örgüt ge-
leceği kuramaz ve böyle hiçbir ör-
gütün geleceği olmaz... Geleceği ku-
racak olan emperyalizme karşı ba-
ğımsızlık temelinde ayaklanan ve
direnen halklar ve örgütler olacaktır... 
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Halk düşmanı AKP, faşist iktidarı-
nı koruyabilmek için her geçen gün
daha  fazla zulme ve yalana ihtiyaç
duymaktadır. Son dönemlerde en sık
kullandığı demagojilerden birisi de
‘Yeni Türkiye’ yalanıdır. 

Medya, Türkiye’nin artık eski Tür-
kiye olmadığını, statükocu, ve hiçbir
gücün engel olamayacağını söyleyip
duruyorlar.

‘Yeni Türkiye’nin neresi yenidir?
Ya da kime ve neye göre yeni?

Bu sorulara cevap vermeden önce,
AKP’nin belli başlı özellliklerini kısaca
olsa da tekrar vurgulamakta fayda
var. Öncelikle,  AKP emperyalizmin iş-
birlikçisi olan faşist bir partidir ve di-
ğer düzen partileri gibi oligarşinin
hizmetindedir. İktidarda kaldığı yıllar
boyunca sömürü, talan ve zulüm po-
litikalarını uygulayarak ülkeyi yönet-
miş ve bunun sonucu olarak, milyon-
larca insan tarafından hırsız ve katil
olarak lanetlenmiştir. ABD emperya-
lizminin bugün çöken “Ilımlı İslam
Projesi”nin Türkiye’deki ayağı olarak
örgütlenen gerici-faşist AKP’den halk-
lar yararına bir ‘yenilik’ beklemek za-
ten mümkün değildir. 

AKP’nin ‘Yeni Türkiye’ diyerek
bahsettiği dönem kendi iktidarı döne-
midir. Tüm devlet organlarını eline ge-
çirip hizaya soktuğu, AKP’nin devlet-
leştiği, ‘artık devlet biziz’ dedikleri dö-
nemidir. TSK, MİT, Emniyet, HSYK,
YÖK gibi kurumları kendi ihtiyaçlarına
göre şekillendirmiştir. ‘Tek başına
iktidar olmanın’ verdiği pervasızlık-
la bir gecede yüzlerce maddelik torba
yasalar geçirebilmekte, yüzlerce savcı,
polis, hakimi sürgün edebilmektedir.
17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk da-
valarında, Haziran Ayaklanması şehit-
lerinin davalarında, Roboski, Soma,
Okmeydanı, Lice, Adana’da gördüğü-
nüz gibi AKP kendi hırsız ve katilleri-
ni korumaktadır. Kısaca bahsettiği-
miz AKP’nin ‘Yeni Türkiye’sinin bu
tablosuyla, eski Türkiye’nin arasında-
ki fark, aynı zulüm, talan ve sömürü po-

litikaların, çok daha pervasızca AKP ta-
rafından uygulanmasıdır.

AKP  ‘Yeni Türkiye’ gibi dema-
gojiler kullanmak zorundadır. Oligar-
şinin yönetememe krizinin derinleştiği,
emperyalizmin Büyük Ortadoğu Pro-
jesi’nin çöktüğü bu süreçte, iktidarını
kaybetme korkusu yaşayan AKP, faşist
terör ve faşist propaganda silahına
daha sıkı sarılmaya mecburdur. Düzen
içi başka bir alternatif olmadığı için ve
faşist propagandasının kitleler üzerin-
de etkili olmasıyla AKP’nin kazandığı
seçimler oligarşinin krizini çözememiş
aksine büyütmüştür. Bu nedenle AKP,
krizin üzerini örten bir perde olarak
‘Yeni Türkiye’ ‘Büyük Türkiye’
gibi demagojiler kullanıyor ve karşı-
sında olan herkesi bu ‘yeniliğe direnen,
statükocu, vesayet yanlısı’ olarak
damgalıyor. ‘Yeni Türkiye’ demago-
jisi AKP’nin faşist propagandasında her
geçen gün daha fazla yer almaktadır.
‘Yeni Türkiye’, inançlarından dolayı hep
baskı gören, horlanan, dini bütün müs-
lümanların iktidarda olduğu Türki-
ye’dir, diyerek halkın dini inançlarını sö-
mürmeye devam ediyor AKP. 

‘Yeni Türkiye büyüyen, ekono-
mik olarak gelişen, 3. havalimanı gibi
dev yatırımlar yapan, yeri gelince
Amerika’ya Avrupa’ya, İsrail’e,
İMF’ye meydan okuyan Türkiye’dir,
diyerek halkın yabancıya olan öfkesi,
Amerika’ya , İsrail’e karşı tepkilerini
ve milli duygularını sömürüyor AKP. 

‘Yeni Türkiye’ AKP’nin benim
milletim dediği, ‘evde zorla oturtulan’
yüzde 50’nin ikitidarda olduğu Tür-
kiye’dir diyerek halkı, ‘bana oy ve-
renler, oy vermeyenler’ olarak böl-
meye devam ediyor AKP.

AKP’nin dini ve milli duyguları sö-
mürmeden, halkı bölüp parçalama-
dan, saldırıp sindirmeye çalışmadan ik-
tidarda kalması mümkün değildir. Bu
nedenle ‘Yeni Türkiye’ gibi demago-
jileri kullanmak zorundadır.

AKP’nin ‘Yeni Türkiye’si yalan ve
zulüm üzerine kuruludur. Yeni sö-

mürge olan ve faşizmle yönetilen bir
ülkede emperyalizmin ve oligarşinin
halka verebileceği tek şey daha fazla
zulüm ve sömürüdür. AKP’nin ya da
bir başka düzen partisinin iktidarda ol-
masının özünde bir farkı yoktur. On-
lar iktidarda olduğu sürece, söz konusu
olacak ‘yenilik’ , yeni Roboskiler,
Yeni Somalar’dır, yeni Berkinler, yeni
Ali İsmailler, yeni İbrahimler katle-
dilmeye devam edecektir. 

AKP’nin ‘Yeni Türkiye’si de em-
peryalizme bağımlı olan sömürge tipi
faşizmle yönetilen demokrasicilik oyu-
nu ile faşizmin gizlendiği, faşizmin ku-
rumsallaştığı Türkiye’dir. Yani ortada
‘yeni’ bir şey yoktur, halklar sömürül-
meye, ezilmeye, ülkemiz talan edilmeye
devam etmektedir. Aradaki tek ‘fark’,
AKP’lilerin ‘günah işleme özgürlüğü-
nün’ olduğu asla hesap vermedikleri
kendileri için bir ‘cennet’ yaratmaya ça-
lışmalarıdır. Açıktır ki, AKP için cen-
net olan, halkımız için acı ve azap dolu
bir cehennemdir. Taşeronlaştırmadır,
özelleştirmedir, sendikasız, sigortasız ça-
lıştırmadır, grev yasaklarıdır, iş katli-
amlarıdır, açlık sınırı  altındaki asgari
ücretle milyonlarca insanın işsiz bıra-
kılmasıdır, kentsel dönüşüm denilen rant
projeleridir, meydanların yasaklanma-
sıdır, polis copu, gazı, TOMA’nın kim-
yasal suyu, gözaltı ve tutuklama terö-
rüdür, hapishanelerde tecritle işken-
ceyle, hastalıklarla tutsakları imha et-
mekdir... İşte, AKP’nin sözde ‘Yeni Tür-
kiye’si bunlardır!

Gerçek ‘Yeni Türkiye’,
Bağımsız, Demokratik,
Sosyalist Türkiye’dir

Halkın gerçek ve tam anlamıyla
mutlu ve huzurlu yaşayabileceği, in-
sanın insanı sömürmediği, paraya kul-
luk etmediği, bağımsız bir vatanda, öz-
gürce ve kardeşçe yaşayabileceği, aç-
lığın, yoksulluğun, işsizliğin, yozlaş-
manın son bulduğu Yeni Türkiye’yi biz
kuracağız, halk kuracak!

Düşmanı
Halk

AKP

AKP’nin ‘Yeni Türkiye’
Demagojisi ve Değişmeyen

Türkiye Gerçeği

HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞ34

Yürüyüş

24 Ağustos
2014

Sayı: 431



Nedir bu TEOG? Ne olmuş TE-
OG’a?

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı
birinci dönemi TEOG sınavına 28-29
Kasım 2013 tarihlerinde 1 milyon 300
bin öğrenci girmiştir. Bu tarihten iki
hafta sonra da okul müdürlüklerince
kabul edilen mazeretleri bulunan 45
bin 984 öğrenci de mazeret sınavına
girmiş ve bu sınavlarda her bir ders-
ten 20’şer soru sorulmuştu.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla
birlikte mazeret sınavlarının hiçbirinde
soru iptalleri olmamasına rağmen,
zamanında yapılan asıl sınavlarda;
matematik dersinden iki, fen ve tek-
noloji dersinden bir, İtalyanca der-
sinden bir ve görme engelliler için ha-
zırlanan matematik dersinden bir ol-
mak üzere toplam beş soru iptal edil-
miştir.

Türkiye’deki tüm 8. sınıf öğren-
cilerinin aynı havuzda bulunmalarına
rağmen iptal edilen soruların devre
dışı bırakılması nedeniyle soru kat-
sayıları farklılaşan iki sınavın mev-
cudiyeti hukuksuz ve adaletsizdir.
Ki parası olup dersaneye gidenle,
dersaneye gidemeyen çocuklarımızın
da aynı havuza konulması adaletsiz-
dir.

TEOG'da iptal edilen sorular na-
sıl bir adaletsizliğe neden oluyor?

Örneğin, matematik dersinden 20
sorunun doğru kabul edildiği mazeret
sınavında bir sorunun değeri 5 puan
iken, normal sınavda 18 soru üzerin-
den hesaplama yapıldığı için bir so-
runun puan değeri 5,5556 olmaktadır.

Mazeret sınavına giren ve 3 yan-
lış yapan bir öğrenci matematik der-
sinden 85 puan alırken, normal sına-
va giren ve 3 yanlış yapan bir öğren-
ci ise 83,3340 puan alacaktır. 

Yanlış sayısının arttığında arada-
ki puan farkının da artacağını düşü-

nürsek, genel sıralamada bu öğrenciler
arasındaki fark, adaletsizliğin boyut-
larını gözler önüne serdi.

MEB sınavı yaptı ama hesapla-
mayı yapamadı. Merkezi sınav so-
nuçlarının açıklanmasıyla birlikte
mazeret sınavlarının hiçbirinde soru
iptalleri olmamasına rağmen, zama-
nında yapılan asıl sınavlarda; mate-
matik dersinden iki, fen ve teknoloji
dersinden bir, İtalyanca dersinden
bir ve görme engelliler için hazırlanan
matematik dersinden bir olmak üze-
re toplam beş soru iptal edilmesi sı-
nava giren öğrencilerde mağduriye-
te neden oldu.

"İşin getirilmek istendiği siyasi bo-
yutlar sizi üzmesin” diyen Mili Eği-
tim Bakanlığı sorunu apolitikleştir-
meye, tepkilerden kurtulmaya çalışı-
yor. Sorunu “siyaset üstü” göster-
meye çalışıyor. Tabi ki de tepki gös-
tereceğiz. Siz öğrencilerin hayatları-
nı, geleceklerini parmak ucunuzda oy-
natacaksınız, biz “bu siyasi bir sorun
değil” diyerek susacağız öyle mi? 

Canınızın istediği mazereti kabul
edip istediğinizi kabul etmeyeceksi-
niz öyle mi? Bu çarpık, gerici eğitim
anlayışınızdan dolayı siz mazeretini-
zi söyleyin, kabul edip etmemek bize
kalsın. Ortaöğretime geçerken mazeret
rezaleti, üniversiteye geçerken şifre-
leme rezaleti. Eğitim sisteminiz çü-
rümüştür. Sınav sistemini değiştirerek
çürümüş, gerici, çarpık eğitim siste-
minizi daha fazla yaşatamazsınız.
“Siyasi boyutlar sizi üzmesin” di-
yerek işin içinden çıkamazsınız. Eği-
tim sisteminin çürümesinin nedeni dü-
zeninizin çürümesidir. Bozuk düzen-
de sağlam çark olmaz. Bu da eğitim
sisteminizin neden çürümüş olduğu-
nun göstergesidir. İşin geleceği siya-
si boyutlar sizi üzmeye devam edecek.

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

Liseliyiz Biz

TEOG ADALETSİZLİĞİ
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(Aşağıdaki yazı Özgür Tutsak Filiz
Gencer’in 19 Ağustos tarihli Cumhuri-
yet Gazetesi’nin “Cezaevinden Mektup
var” köşesinde yayınlanan mektuptan
alınmıştır.)

Hapishanelerdeki tecrite dikkat
çeken yüzlerce mektup almışsınızdır.
Çünkü biz devrimci tutsaklar  her
haksızlıkta ve adaletsizlikte olduğu
gibi, "tecrit yok" yalanını da yalan-
cılara inat defalarca açığa çıkardık.
Hem de yatsıdan önce.

İşin ucu kendilerine dokununca çı-
kıp hak hukuk, adalet diyen düzen sa-
hiplerine bakmayın. Onların ulus-
lararası ilkelerden, insan haklarından
vb. bahsetmelerine de bakmayın.
Hapishanelerde tecritin mantığı ve tek
amacı tutsağı öncelikle dışardaki
hayattan ve halktan koparmak, onu

yalnızlaştırmaktır. 
Yönetmelikler, yasalar, Av-

rupa Konseyi vb. vb. bunlar
hakkında gözünü boyamak için
üretilen demagojilerdir. Aslolan
ve sürekli olan ise tecrittir. Zira
emperyalizm tecriti kurumsal-

laştırmak için harcadığı milyarları
boşuna harcamadı. Bu anlamda bin-
lerce tutsak üzerinde deneyler yap-
tı ve en etkili işkence yöntemini, tec-
riti keşfetti. 

Burada yaşadığımız örneğe gelin-
ce; hatırlarsınız, 2000-2007 Büyük
Ölüm Orucu Direnişi’nden, 122 şe-
hitten sonra hapishanelerde kimi iyi-
leştirmelere gidilmişti. Bunlardan biri
de tutsağa tanınan üç kişi ile görüşme
hakkıdır. 

Bu hak çerçevesinde 1 yıldır gö-
rüşüme gelen Orhan Bezek, Temmuz
2014'ten itibaren ziyaretime alın-
mamaya başladı. Uygulamayla ilk
karşılaştığımızda, böyle açık bir key-
fiyet olmayacağını düşündüğümüz-
den olsa gerek konuyu anlayamadık,
bir hata olup olmadığını öğrenmeye
çalıştık. 

Hayır, bir hata yoktu. "Yaşar ne

yaşar ne yaşamaz" hesabı, dosyam-
da Orhan Bezek'in ziyaretçim oldu-
ğuna dair hiçbir belge bulunmuyor-
du. Öyle ki bizzat verdiğim dilekçe
dahi kuş olup uçmuştu sanki. Yüzü-
müze baka baka bir hak ihlal ediliyor,
açıkça yalan söyleniyordu. 

Konuyu Uşak İnfaz Hakimliği'ne
yazdım. “Hiçbir şey yoksa kamera
görüntüleri var. İncelenmesini isti-
yorum” dedim. Ancak gelen karar,
tahmin edeceğiniz üzerine, hapisha-
ne idaresini muhatap alan bir karar
oldu. Kamera görüntülerine bakma
zahmeti bile gösterilmemişti. Niha-
yetinde ziyaret hakkım gasp edildi. 

Ve bir kez daha gördük ki, aslolan
tecritti, yalnızlaştırmaydı. Tarih bir kez
daha sayfalarına bunu kaydetti. Uma-
rım siz Cumhuriyet emekçileri aracı-
lığıyla da bu haksızlık halkımızın
kulağına ulaşır. En azından bu şekil-
de, "mertlik ve kardeşlik ormanı"
tecrit duvarlarında bir delik daha açar. 

Sevgilerimle

Filiz Gencer
Uşak E Tipi

Kapalı Hapishanesi
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11 Ağustos günü, Antep’te bir ev
sahibinin evini boşaltmasını ve kira
bedelini istemesi üzerine Suriyeli ki-
racıları tarafından bıçaklanarak öl-
dürülmesi ile yükselen Suriyelilere
yönelik linç saldırıları, diğer il ve il-
çelerde de değişik boyutlarda yayı-
larak devam etti.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis,  Adana
derken, Kayseri, Ankara, Kahraman-
maraş ve İskenderun’dan da saldırı
haberleri geldi. 

Özellikle Suriye ve Irak sınırındaki
şehirler, savaşın yıkımlarıyla beraber
vatanlarından göç ettirilip mülteci-
leştirilen Suriyelilere öfke ve tepki
duyuyor. Oysa bu tepkileri mağdur
edilen bir halka değil, koca bir halkı
yerinden yurdundan eden, dilenci
durumuna düşüren, ucuz işgücü ola-
rak kullanıp köleleştirenlere yönelt-
memiz gerekiyor. Onlar Suriye’yi
sömürgeleştirmek isteyen ABD ve
AB emperyalistleri ile onların işbir-
likçileridir. AKP, El Nusra, ÖSO,
IŞİD gibi kasap örgüt ve çetelerdir. 

Türkiye’deki Suriyeli sayısı 1
milyon 200 bin dolayında tahmin
ediliyor ve Suriyeliler dillerini bile
bilmedikleri başka bir ülkede yaşam
ve varoluş savaşı veriyor. Çalışmak,
karınlarını doyurmak, barınmak zo-
rundalar. Türkiye gibi yeni sömürge
bir ülkede ise bu çok zor. Kendi hal-

kını açlığa,
yoksulluğa,
işsizliğe, yoz-
laşmaya mah-
kûm eden
devlet, başka
bir ülke hal-
kına da en te-
mel insan hak
ve ihtiyaçla-
rını veremez.
Türkiye dev-
letinin kurdu-
ğu çadır kent-
lerde ancak

400 bin Suriyeli kalabiliyor. Geri
kalan sekizyüz bin mülteci ise başını
sokacak bir çadır bezinden bile yok-
sun, sersefil her türlü insanlıkdışı
koşul ve onur kırıcı muamelenin mu-
hatabı durumunda. 

Ülke halklarımız, açlığının, yok-
sulluğunun, işsizliğinin, yükselen
kira bedellerinin nedeni olarak Suri-
yeli mültecileri görüyor. Onlar olmasa
kiralar bu kadar artmazdı diye düşü-
nüyor. Onlar gelip şu kadarlık yev-
miyeyi kabul etmese biz işsiz kal-
mazdık diyor. Onlar olmasa maaşla-
rımız daha yüksek olurdu sanıyor,
vb. Ve en korunmasız, en savunmasız
olana, güçsüz gördüğüne yani gücü-
nün yettiğine saldırıyor. Nasıl ki Al-
manya’ da ucuz iş gücü olarak Türkler
ırkçı saldırıların hedefi haline geti-
rilmişse, ‘pis Türkler, kara kafalılar’
olmuşsa; nasıl ki Kürtler kendi vatan
topraklarında misafir görülmüş, her
türlü soysuzluk Kürtlere yakıştırıl-
mışsa şimdi de Türkiyeli halklar, Su-
riyelileri öyle aşağılayıp hor görüyor.
Dünyanın her yerinde bu böyledir.
Egemenlerin çıkarları için ezilen
halklar birbirlerine düşman edilir.
Acıları ortak, yaşamları ortak olan
kardeş halklar birbirine kırdırılır.
Gerçek nedenler bulanıklaştırılıp, so-
rumlular gözlerden kaçırılır. Oysa
halklar birbirini acılarından tanırlar. 

Suriyeliler turistik gezi için Tür-
kiye’de değiller. Savaşın getirdiği
çaresizliklerine çare arıyorlar. Onları
göç yollarına taşıyanlar ortak düş-
manlarımızdır. AKP'nin ve emper-
yalizmin halk düşmanı politikaları
sonucu Suriyeliler yerinden yurdun-
dan edildi. Tekellerin karları için Su-
riye, sömürge pazarına açılmak, par-
çalanmak isteniyor. Savaşın getirdiği
yıkımla çaresizleştirilen yoksul halk
yine tekellerin karları için ucuz iş
gücü olarak, güvencesiz, çok düşük
ücretlerle, kaçak olarak yani köle
olarak alınıp satılıyor. 

Dünyanın her coğrafyasında ve
zamanında şehirlere veya ülkelere
yeni göç hareketleri ücretlerin düş-
mesine, kira ve tüketim madde fi-
yatlarının yükselmesine neden olur.
Suriye’yi yağmaya açan emperyalist
haydutlar ve onların çanak yalayıcıları
halkların çaresizliklerini fırsata dön-
üştürüp kasalarını daha çok doldur-
manın peşindeler. Çıkarılan, körük-
lenen savaşla birlikte sömürü ve is-
tismara açık geniş bir mülteci halk
kitlesi yarattılar. Ülke halklarını ise
mültecilere düşmanlaştırmak için,
kendi sorumluluklarını gizlemek için
ellerini ovuşturarak bekliyorlar. 

AKP faşizmi, halkları cepheleştirip
düşmanlaştırarak kendine bir kitle
tabanı yaratıyor. Çünkü faşizmin sos-
yal temeli şovenizm (ezen ulus mil-
liyetçiliği) zehridir. Şovenizm başka
halklara düşmanlıktır, gerçek düşmanı
görememektir. Biz halkız, halk sını-
fındanız. Dünyayı ellerimizle, eme-
ğimizle yaratıp, değer katanlarız.
Halkların diğer ülke halklarından
başka dostu da yoktur. Bu nedenle
Suriye halkına yapılan zulme ortak
olmayıp, kardeşlerimizi tüm olanak-
larımızla sarıp sarmalayalım. Ve tüm
gücümüz, öfkemiz, acılarımızın hın-
cıyla ortak düşmanlarımızla müca-
deleyi büyütelim. 
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TÜM DÜNYA HALKLARI KARDEŞTİR!
TEPKİLERİN HEDEFİNDE

SURİYELİ GÖÇMENLER DEĞİL
ABD VE AKP İKTİDARI OLMALIDIR !
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Yılmaz Erdoğan bir tiyatro sa-
natçısı ve yönetmenmiş? Tanıyor
musunuz kendisini? Ya da nasıl ta-
nıyorsunuz? Gerçekten sanatçı mı
acaba? Kimdir..? Halkımızın fikri
çok daha netleşti artık. Ama biz bir
kez hatırlatalım.

AKP iktidara geldiği günden iti-
baren her zaman onun yalakası olmuş
bir kişidir. Hiçbir dönem halkın ta-
lepleri için bedel ödememiş, hak ara-
ma mücadelesinde halkın yanında
olmamıştır.

Bir AKP hayranlığı oluştu ki Yıl-
maz Erdoğan’da tutabilene aşk olsun.
Türbanlıların haklarını savunur oldu,
bir ara 28 Şubat'ı eleştirdi. “Filmle-
rimizde neden ezan sesi yokmuş”
buna çok canı sıkıldı, çok büyük bir
eksiklikti ya bu. Tutan mı vardı seni,
özlemini duyduğun sesi filmlerine
yerleştirseydin. Yine AKP'nin Kürt
açılımını destekledi. Kürt halkının
akan kanının hiç bir önemi yoktu
onun için, yeter ki barış gelsin. Ama
nasıl bir barış, sormadı. Uludere'de
ölen insanlarımızın hesabını vere-
ceksiniz, demedi. Onun için önemli
olan AKP'nin politikalarına destekti.
Kendisi bir Kürt ama Kürt halkının
acıları için kılını kımıldatmayan bir
çıkarcı. 

Türbanlıların haklarını neden 28
Şubat döneminde savunmadı acaba?
Devrimciler üniversitelerde türbanlı
öğrencilerin hakları için coplanırken
neredeydi? Çünkü o zaman iktidarda
AKP yoktu bedel ödemek gereki-
yordu, umrunda da değildi türbanlı
öğrenciler. Bugün de umrunda değil.
Ona bugün bunları yaptıran çıkarla-
rıdır.

Çünkü onun için önemli olan
filmleri için alacağı paracıklarıdır.
Bir çok sanatçıya hakaretler eden,
yardımları kesen, tiyatrolara kilit vu-
ran iktidar, Yılmaz Erdoğan'ın film-
lerine paralar akıttı. Kelebeğin Rüyası

filmi için 500 bin TL teşvik parası
aldı.

Neden? Karakaşı, kara gözü için
mi? 

Hayır tabii değil, iktidarlarını
meşrulaştırmanın ödülüydü bu yar-
dımlar. 

Halkın sanatçısı değildir Yılmaz
Erdoğan. Ne zaman ki duruşuyla net
olur o zaman bir sanatçı olacak. Ne
zaman ki katillerin elini sıkmayacak,
ne zamanki katillerimizle eğlenme-
yecek o zaman sanatçı olacak. Hal-
kımız düşmanı ile el sıkışanı affetmez
kolay kolay. 

Fatih Terim Stadı'nın açılışında
oynanan gösteri maçında Tayyip
Erdoğan’la top koşturdu Yılmaz
Erdoğan.

İkiyüzlü, duyguları sahte Yılmaz
Erdoğan Berkin'in katilleri ile top
koşturdu. Berkin Elvan şehit düştü-
ğünde Twitter'da şöyle demişti Er-
doğan "Güle güle Berkin'im, İki
gözüm, güler yüzüm, masumum,
güle güle utanmalı senden gözyaş-
larımız bile".

Hangisi gerçek duygular, Tayyip
Erdoğan ile maç yapan Yılmaz Er-
doğan mı? Yoksa bu yazıyı yazan
mı? İki yüzlülük ve riyakarlıktır bu-
nun adı. 

Vicdan azabı mı duymuştu da
yazmıştı bu sözleri dersiniz. Belki,
bilmiyoruz ama kimseden vicdan is-
temiyoruz.  Adalet istiyoruz biz, ada-
let... Su gibi ekmek gibi adalet isti-
yoruz.

İnternet üzerinden Yılmaz Erdo-
ğan’a halkımız tepki gösterdi. İki
yüzlülüğünü yüzüne vuran mesajlar
attı.

Unutmayın ki bu halk, dostunu
düşmanını çok iyi bilir. Asla ikiyüzlü
riyakarları unutmaz. Asla düşmanı
ile el sıkışanları unutmaz. 

YILMAZ ERDOĞAN’A
TWİTTER’DAKİ BAZI

TEPKİLER
Dr. İlkay K. @kilkay: Berkin seni

annesine terörist diyenlerle sahada
görünce ikiyüzlülüğüne, riyakarlığına
ağlamış olmalı... 

ÖzgürDeniz @ozgursakman:
@yilmazerdogan Biz Berkin adına
senden utanıyoruz Yılmaz Erdoğan.
Senden utanıyoruz, insanlık adına. 

Nurefşan @blkafasi: Yılmaz Er-
doğan da maçtaymış, vay be... Ber-
kin'in ardından en içli kelamları
edip, bb ile maç yapmak ha! Nasıl
bir mide acaba?

@SergeEfendi: İşte Yılmaz Er-
doğan. Hem Berkin'e ağıt hem kati-
liyle maç ! 

Esen Can Eyuboğlu @esenca-
neyuboglu: @yilmazerdogan hiç mi
utanmadınız o maça çıkarken? Nasıl
alacaksınız Berkin'in adını ağzınıza?
Yazık, oysa siz çocukluğumun kah-
ramanıydınız...

Burak Eskiasmacı @burakeski-
asmaci: Güle güle Berkin'im diye
tweet at sonra Berkin'in katiliyle,
annesini meydanlarda yuhalatanla
maç yap. Bu nasıl iş? ....

Suat Alkan Aldan @suataldan:
Yılmaz Erdoğan'ın attığı son tweet.
Bence de utanmalısın. Berkin'in ka-
tiliyle yan yana durduğun için.

KATİLLERİMİZLE İYİ EĞLENDİN Mİ YILMAZ ERDOĞAN?
UTANIYOR BU HALK SENDEN!

ŞEHİTLERİMİZİN İSMİNİ BİR KEZ DAHA AĞZINA ALMAYACAKSIN!
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Şimdi karar ver Yılmaz Erdoğan,
siz kimin safındasınız? 

Soma Katliamı sonrası şu yazıyı
kaleme almıştı "Allah sizi affetsin.
Çıkarın o pahalı çizmelerinizi. Dün-
ya daha fazla kirlenmesin." 

Süslü laflar etmek ne kadar kolay
değil mi? Fakat gerçek niyetler “süs-
lü” lafların arkasına gizlenemiyor.
O çizmeleri giyenler ile birlikte futbol
oynadın. Dünyayı kirleten katillerle
el sıkıştın. Sen kimsin şimdi? Ellerin
kirleniyor Yılmaz Erdoğan? Kalbin
kirleniyor, beynin kirleniyor. Kirletme
o beynini, kalbini. Kimin safındasın
sen? Nazım Hikmet’in, Yılmaz Gü-

ney’in, Ruhi Su’nun, Pablo Neru-
da’nın safında mısın? Onlar halkın
sanatçısı oldukları için bedeller öde-
diler, halkın değerlerine sahip çık-
tıkları için sürgün edildiler, katledil-
diler. Halkın sanatını yaptılar, halkı-
mıza örnek oldular. 

Hasan Hüseyin Korkmazgil senin
el sıkıştığın top oynadığın o katiller
için şunları söylemiş.

“su değil içtikleri artık onların 

yedikleri ekmek değil                         

el değil sıktıkları 

onlar için her şey bitti 

bu törenler bu cayırtı

bu ipekler bu altınlar bu yaldız 

bu koşum saltanatı 

yalan yalan hepsi yalan 

korkudur bayrakları

korkudur urubular gibi dönen
tepelerinde 

onlar için herşey bitti”

Yılmaz Erdoğan, AKP faşizmi
için herşey bitti. Sen de o biten sal-
tanatta yok olmayasın. Biz sonunu
getireceğiz o saltanatın emin ol. On-
ların su değil içtikleri, ekmek değil,
el değil sıktıkları. Seninkisi de öyle
olmasın dikkat et.  

İdil Halk Tiyatrosu 8. Türkiye Tiyatro Buluşması’na katıldı.
Bu yıl İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen buluşmaya
Türkiye’nin dört bir yanından onlarca tiyatro topluluğu,
yüzlerce oyuncu ve tiyatro izleyicisi katıldı.

Dört gün süren buluşmada birçok atölye ve seminer ger-
çekleştirilirken, çeşitli tiyatro oyunları da Seferihisar halkıyla
buluştu.
İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları da yozlaşmayı anlatan `Siz

Olsaydınız Ne Yapardınız` isimli oyunlarını 11 Haziran günü
buluşmanın açılış yürüyüşünde Sığacık Kalesi önünde, 12
Haziran’da Orhanlı Köyü’nde, 13 Haziran’da ise Turgut Kö-
yü’nde oynadılar. Halkın ilgisi ve halkın yozlaşmaya karşı
öfkesi yoğundu. 

Gazi Mahallesi’nde 13 Ağustos'ta Nalbur Par-
kı’nda türkü gecesi yapıldı. Çaylar demlendi,
türküler söylendi, birlik ve dayanışmanın önemine
vurgu yapıldı. Hasan Ferit’in mahkemesine çağrı
yapıldı. 2 saat süren geceye 35 kişi katıldı.

Kitaplarımız İdeolojimiz, İdeolojimiz
Gücümüzdür

Gazi Mahallesi'nde her gün kitap standı açılarak
dergi ve kitaplarımız halka ulaştırmaya başlandı.

Sarıyer Belediyesi taşeron işçileri sosyal hakları
ve işe iadeleri için direnişlerinin 65. gününde,
imza kampanyası başlattı. On beş gün boyunca
Sarıyer’in mahallelerinde masa açıp kapı çalışması
yapacak olan işçiler 28 Ağustos'ta toplanan imzaları
belediye başkanlığına götürecekler. Talepleri kabul
edilmediği takdirde açlık grevine başlayacaklar.

15 Ağustos'ta imza kampanyalarının ilk gününde
yoğun şekilde direniş çadırlarında imza toplayan
işçiler, Sarıyer Çayırbaşı Pazarı’nda da imza masası
açtılar. İki saat boyunca 200 imza toplayan işçiler
bildirilerini dağıtıp yaşadıkları süreci anlattılar.

Sanatımız, Yozlaşmaya 
Karşı Savaşımıza Dair

Haklarımız İçin, Bir İmza da Sen At!

Bu sene 3.’sü düzenlenen Maraş-Berçenek Kültür ve
Sanat Şenliği'ne Gaziantep’ten gelen Halk Cepheliler de
katıldı. 12 Ağustos’ta başlayan şenlikte, Halk Cepheliler
stant açarak şenliğe gelen halka devrimci yayınların tanıtımını
yaptı. Berçenek Köyü, halk ozanlarından Mahsuni Şerif’in
köyüdür. Halk Cephesi'ni tanıyan diğer illerden gelen insanlar
standı ziyaret ederek dergi ve kitap satın aldı. Anadolu' yu
şehir şehir, köy köy dolaşacak, umudu taşıyacağız.

Yayınlarımızla, Kültür Sanat
Şenliklerinde Buluşalım

Türkülerimiz Kavgaya Dair



Emperyalizm destekli katil, si-
yonist İsrail Devleti’nin Filistin hal-
kının başına bomba yağdırması so-
nucu iki bin Filistinli katledildi ve
katliamlar devam ediyor. Daha önce
2004 yılında Amerika’nın Irak’ı işgali
üzerine Irak halkına canlı kalkan
olan Halk Cepheliler şimdi de Filistin
halkı için canlı kalkan olacaklar...
17 Ağustos günü Şişli Camii önünde
toplanan yaklaşık 200 Halk Cepheli
Filistin’e gidecek olan arkadaşlarını
uğurlamak için eylem yaptılar.

Büyük bir pankartın iki ağaç ara-
sına asılıp bildiri dağıtımıyla başlayan
eylemde basına açıklama yapıldı.
Açıklamada İsrail’in katliamları an-
latılarak bu katliamlar karşısında
AKP iktidarının göstermeye çalıştığı
öfkenin yalan olduğu vurgulandı. Fi-
listin davasının gerçek sahiplerinin
devrimciler olduğu belirtilerek buna
örnek olarak THKP-C’nin İsrail Baş-
konsolosu Efraim Elrom’un ceza-
landırılması eylemi verildi. Açıkla-
manın sonunda “Er ya da geç Filistin
halkı kazanacak” denilerek halkların
mücadelesine olan inanç da dile ge-
tirildi. Açıklama bittikten sonra Fi-
listin’e gidecek olan iki Halk Cepheli

kısa bir konuşma yaptı. Her iki ko-
nuşmada Filistin’e gidecek olmanın
gururunu yaşadıklarını belirttiler. 

Onların yanında gidecek olan Hal-
kın Hukuk Bürosu avukatlarından
Günay Dağ ve Aycan Çiçek de Filistin
halkının yanında olmanın önemine
değinen kısa birer konuşma yaptılar.
Ardından sözü Grup Yorum’a bırak-
tılar. Yorum üyelerinden Cihan Keş-
kek daha önce de Irak için canlı kal-
kan olduklarını anlatarak şimdi de
Filistin için canlı kalkan olunacağını
kaydetti. Keşkek son olarak, Ameri-
kan emperyalizminin üç devrimci
için para ödülü koymasına değinerek
emperyalizme karşı olmanın müca-
dele etmek olduğunu vurguladı. Ar-
dından enstrümanlarını ellerine alarak
“Zafere Kadar” ve “Çav Bella” isimli
türkülerini söylediler. Grup Yorum’un
türküleri söylendiğinde eylemi izle-
yenlerin sayısı kalabalıklaştı. Davul-
zurna eşliğinde halaya duran kitle
Filistin için yaptıkları canlı kalkan
eyleminin coşkusunu da halaya yan-
sıttı. 

Filistin Halkının
Yanındayız

17 Ağustos’ta Mersin Ka-
zanlı’da Filistin halkı ile da-
yanışma eylemi yapıldı. Yü-
rüyüş başladığı sırada araçlar-
dan kornalar çalınarak ve kah-
velerden alkışlarla destek olan
halkımız da eyleme katıldı.

Yürüyüşe başlarken 36 olan
katılım köy meydanına varıl-
dığında 50 kişi ile basın açık-

laması yapıldı.

Uluslararası Örgütlerden
Halk Cephesi’ne Filistin
Desteği

Halk Cephesi’nin Filistin’e “Canlı
Kalkan” olarak üyelerini gönderme-
sine, uluslararası örgütlerden destek
mesajları geldi.

“Sevgili Yoldaşlar,
Umarım mücadele ve Filistin’i

destek konusunda her şey iyi gidi-
yordur. Örgütümüzün selamlarını ve
dayanışmasını gönderiyoruz. Kaza-
nacağız! Yakında görüşürüz yoldaş-
lar!

Guillermo Moncada (Honduras
Frente Popular-Honduras Halk Cep-
hesi)”

“Sevgili Yoldaşlar,
Ben Arjantin’den Francisco. İs-

tanbul’da davet edildiğim Anti Em-
peryalist Sempozyum’a katılmıştım
bu sene. Umarım beni hatırladınız.
Sizinle kontakta kalmak istiyorum.
Yanki emperyalizmi ve İsrail’e karşı
Filistin mücadalesi ve kurtuluşunda
Arjantin’in desteğini iletiyorum. Fi-
listin’e giden yoldaşlara güç ve ce-
saret diliyoruz. Kurtuluş!

Francisco Longa (Argentina Frente
Popular-Arjantin Halk Cephesi)”

“Revolutionary greetings from
Bangladesh National Liberation Co-
uncil.

Bangladeş Ulusal Kurtuluş Kon-
seyi’nden devrimci selamlar.

Faizul Hakim (Bangladeş)”

Filistin Halkı İçin
Canlı Kalkan Olmaya Gidiyoruz
Filistin Halkı İçin
Canlı Kalkan Olmaya Gidiyoruz
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Açlığımızın, yoksulluğumuzun
sorumlusu emperyalizm ve işbir-
likçileridir. 

Çocuklarımız açlıktan, soğuktan,
doktorsuzluktan ölüyorsa bunu ka-
derle açıklamak gerçekleri gizle-
mektir.

Ölen çocuklarımızın, her insa-
nımızın katili emperyalizm ve oli-
garşidir.

Ülkemizde 50 milyon kişinin
yoksul, 14 milyon kişinin açlık sı-
nırında yaşamasının nedeni emper-
yalizm ve oligarşidir. Halkın temel
hakları olan eğitim, sağlık, konut,
ulaşım vb. ücretli olup milyonlarca
insanın yararlanamamasının nedeni
de onlardır.

Bir milyona yakın çocuk işçi var
ülkemizde, bunun nedeni yoksul-
luktur, açlıktır, çocuklarımızın ucuz
işgücü olarak çalıştırılmasıdır.

Suçlu onların emeğini sömüren,
alın terini çalan emek hırsızlarıdır,
burjuvazidir. Onları çocuk yaşta ek-
mek parası için çalışmak zorunda
bırakan kokuşmuş bu düzendir. 

On çocuktan dördü yatağa aç

giriyorsa, aileler çocuklarına baka-
madığı için yetiştirme yurtlarına
çocuklarını bırakıyorsa, bunun suç-
lusu halkımızı bu koşullara mahkum
edenlerdir.

Bizleri açlığa, yoksulluğa mah-
kum edenler, kendi topraklarımızda
halkımızı köle haline getirmişlerdir.

Emperyalizm ve oligarşi bizi sö-
mürmekte, emeğimizi, alınterimizi
çalmakta, bizleri katletmektedir.
Tüm bunları yaparlarken kendi tem-
sil ettikleri sınıfın kiniyle yapmak-
tadırlar.

Emperyalistler ve işbirlikçileri
sömürü düzenlerini sürdürmek, tes-
lim almak için dünyanın hemen her
yerinde devasa bir terör uygulamak-
tadırlar. Yüz milyonları açlıkla, yok-
sullukla, önlenebilir hastalıklarla,
yozlaştırma araçlarının her biriyle,
bunların yetmediği yerde ise halkları
birbirine düşmanlaştırarak, çalıştı-
rarak, çatıştırarak kırdırmaktadırlar.

Sadece fiziki olarak yok etmekle
de yetinmemekte, ideolojik olarak
da teslimiyeti dayatmaktadır. Çünkü,
emperyalist sömürü zinciri halkala-
rının kırılması, ülkelerin bağımsızlığı,

halkların özgürleşmesi demektir.
Bunların olmaması için emperyalizm
ve oligarşi tüm kurum ve kuruluş-
larıyla ordusu, polisi, yargısı vb. ile
halka karşı savaşmaktadır.

Vatanımız karış karış emperya-
listlere satılmıştır. Kendi vatanımızda
köle haline getirdiler bizleri.

Bizler vatanımızı ve halkımızı se-
viyoruz. Biliyoruz ki, bağımsızlık ve
özgürlük, onu kazanmak için gerekli
bedelleri ödeyenlerin ve sınıf kiniyle
mücadelesini büyütenlerin vereceği
mücadeleyle kazanılır. Emperyalizmle,
oligarşiyle açık bir hesaplaşmaya gir-
meden gereken özveriyi, sabrı gös-
termeyenler, kendini eğitmeyenler za-
fer de kazanamazlar...

Emperyalizmi ülkemizden kov-
mak, oligarşinin faşist iktidarını
yıkmak için, vatan ve halk sevgisiyle
ülkemizi talan edenlere karşı sınıf
kiniyle mücadele etmeliyiz.

Bu vatan bizim diyorsak, bizim
olanı korumak için her türlü bedeli
tereddütsüz ve seve seve ödemeyi
de bilmeliyiz. 

Vatan ve halk sevgisi bunu ge-
rektirir.

AÇLIĞIMIZIN YOKSULLUĞUMUZUN
SORUMLUSU EMPERYALİZMDİR!

SINIF KİNİMİZİ BÜYÜTELİM

20 Eylül 2013 tarihinde Ankara
Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik
eylem sonrasında Muharrem
Karataş katledilirken yaralı olarak
yakalanan DHKC savaşçısı Serdar
Polat, yakalandığı andan itibaren
işkencelere maruz kalmıştır.
Kendisine uygulanan işkencelerden

sonra da hakkında açılan dava ile
cezalandırılmak istenmektedir.

18 Ağustos günü görülen 3.
duruşmasında yoldaşı Muharrem
Karataş’ın katledilmeden yakalan-
ma olanağı varken katledildiğini,
kendisinin ise yakalandığı andan iti-

baren gerek hastanede gerek hapisha-
nede işkencelere maruz kaldığını
belirtti. Bir önceki duruşmasında yap-
tığı savunmasının geçerliği olduğunu
ve ek savunma yapmak için süre iste-
diğini belirtti. Bunun ardından mah-
keme 18 Eylül tarihine ertelendi.

Mahkeme sonrasında devrimci
tutsak Serdar Polat’ı sahiplenmeye
gelen Halk Cepheliler duruşmanın
ardından adliye önünde basın açık-
laması gerçekleştirdi. 30 kişinin
katıldığı açıklamada yargılanması
gerekenin Muharrem Karataş’ın
katilleri olduğu belirtildi.
Açıklamadan sonra Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından Engin
Gökoğlu devam eden hukuksal
süreç hakkında bilgi verdi.
Sloganlar ve halaylar eşliğinde
eylem sona erdi.

BU HALK BU VATAN BİZİM
KAHROLSUN EMPERYALİZM

HALK SAVAŞÇISI SERDAR POLAT DEĞİL,
MUHARREM KARATAŞ’IN KATİLLERİ YARGILANSIN!
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19 Ağustos tarihinde Kürt milli-
yetçilerin Çayan Mahallesi’nde dev-
rimcilere saldırmasından sonra Kürt
milliyetçileri ve onların kuyrukçuları
bulundukları kurumlarda, mahalle-
lerde başlattıkları saldırıları devam
ettirdiler. Hatırlanacağı üzere Kürt
milliyetçileri önce Çayan Mahalle-
si’nde devrimcilere saldırmış sonra-
sında başta Sarıgazi, Okmeydanı,
Gazi mahallelerinde olmak üzere pek
çok mahallede devrimcilere silahlarla,
molotoflarla, bıçaklarla saldırmıştır.
Dernekleri yakmaya, işyerlerini tahrip
etmeye başlamışlardır. Mahallelerde
provakasyon yaratmış polisin de ma-
hallelilere yönelik saldırısına zemin
hazırlamışlardır. 

Başta ESP, EMEP, SYKP olmak
üzere düzene son hız yerleşmeye ça-
lışan siyasetler bu saldırıların parçası
olmuşlardır. Böylece hem kuyruk-
çuluğunu yaptıkları anlayışa hem de
düzene kendilerini kanıtlamış, “fark-
larını koymuş” olacaklardı. Öyle ya
uzlaşma devrimcilere saldırılar ol-
madan kendini tamamlayamaz... 

ÇHD’nin Kapısını
Dahi Açmayanlar
ÇHD’den
Özeleştiri İsteyemez!

Mahallelerde de yaşanan saldırılar
ÇHD'ye de yansımıştır. Şöyle ki,
Kürt milliyetçilerinin Çayan Mahal-
lesi’nde devrimcilere saldırmalarından
sonra Halk Cephesi, ÇHD'de saldır-
gan çeteciler ve Kürt milliyetçilerinin
yaptıkları saldırıları anlatan bir basın
açıklaması yaptı. Kürt milliyetçileri
ve onların kuyrukçuları ÇHD'nin
Halk Cephesi’ne yer vermesini “Sol
içi Şiddet” içerisinde Halk Cephe-
si’nin tarafında yer almak olarak yo-
rumlamış ve “Sol içi Şiddet” içer-
sinde taraf olunamayacağı iddia
ederek ÇHD'nin Halk Cephesi’ne
yer vermesini hatalı bulup özeleştiri
vermesini istemiştir. Bundan sonuç
alınamayınca ÇHD'yi yıpratma ve
devrimcileri ÇHD'den de tasfiye etme

çabası içerisine girmişlerdir. Bu
kapsamda önce İzmir ÇHD üyesi
olup büyük kısmı uzun süre ÇHD,
çalışmalarına katılmayan, emek
vermeyen, ÇHD ile fiili ilişkileri
kesen 26 kişi dernekten istifa et-
tiklerini açıklamışlardır.

İstifa eden avukatların yaptıkları
açıklamada “Halk Cephesi'nin basın
toplantısına çağrı metninde bile
saldırgan ve hakaret içeren ifadeler
bulunmasına ve üyelerden gelen
tepkilere rağmen ÇHD İstanbul Şu-
besi bu kararından vazgeçmemiş,
sonrasında da özeleştiri vermeye
yanaşmamıştır. Genel Merkez ise
yalnızca kısa bir metin yayınlayarak
"isteyen herkese ÇHD'nin yer ve-
receğini" belirtmiştir. Oysa burada
söz konusu olan, yalnızca "yer ver-
mek" değildir. Aynı zamanda sorun,
heterojen bir üye yapısına sahip
olmasına karşın ÇHD yöneticile-
rinin, üyelerinin farklı bakış açıla-
rını ve itirazlarını yok sayarak
ÇHD binasının ve aslında ÇHD
itibarının siyasi bir grup lehine
kullanılmasına izin vermiş olması-
dır” deniyor. 

ÇHD Üyesi Dahi
Olmayanlar ÇHD’ye
Ayar Veremez!

İzmir'de gerçekleşen istifalardan
istenen amacın elde edilmemesi
sonrasında 604 avukat aynı gerek-
çelerle ÇHD’den özeleştiri verme-
sini isteyen çağrı metni izlemiştir. 

Yine bu metne imza atanların bü-
yük çoğunluğu ÇHD üyesi değildir
ve ÇHD'nin çalışmalarına bir kez
olsun katılmamışlardır. ÇHD ile dev-
rimciler arasında fark koymaya
çalışan siyasetlerin çabası ile toplanan
imzalarla ÇHD yıpratılmaya çalışıl-
mıştır. Her iki çağrı metninin temel
amacı ÇHD'nin devrimcilere mesafe
koyması ve “objektivizm” sahte-
karlığı ile mahallelerde Halk Cep-
hesi’ne yönelik başlatılan saldırılarda
Kürt milliyetçilerden taraf olun-

masını sağlamaktır. 

ÇHD'den özeleştiri isteyen imzacı
grup yaptıkları açıklamada "Halk
Cephesi'nin tamamı ile HDP'yi hedef
alan basın açıklamasının ÇHD'de
yapılması, ÇHD'yi Halk Cephesi ya-
nında taraf hale getirmiştir. ÇHD
kurumsal olarak herhangi bir siyasete
tabi olmayıp, muhalif birçok siyaset
ve bireyin ortak bir mücadele zemi-
nidir. Bu nedenledir ki; sisteme mu-
halif yapılar arasında yaşanabilecek
çatışmalarda ÇHD'nin alması gereken

YANLIŞLA DOĞRU ARASINDA "OBJEKTİF" OLUNMAZ...
“SOL İÇİ ŞİDDET”E KARŞI ÇHD TARAF OLMALIDIR

OKMEYDANI

SARIGAZİ

GAZİ MAHALLESİ
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temel pozisyon; mümkünse çözüm-
leyici ve onarıcı bir rol almak, bunun
gerçekleştirilemediği durumlarda ise
objektif anlamda taraf pozisyonuna
sokan her hangi bir tutumdan ka-
çınmaktır” demişlerdir. Her iki metin
aynı anlayışla hareket edilerek ka-
muoyuna sunulmuştur. Burjuva ideo-
lojinin bir ürünü olan ve bu anlamı
ile sınıflar mücadelesi içerisinde
gerici bir niteliğe sahip anlayışın da-
yatmaya çalıştığı objektivizm masum
bir çağrı değildir... 

Objektivizm devrimci düşün-
celer karşısında yer alan bir ideo-
lojik sapmadır.

Objektif düşünmek veya objektif
bakmak, sanıldığı veya ilk anda an-
laşıldığı gibi, gerçeği teslim etmek
ya da adaletli olmak değildir. 

Objektif düşünmek, haklıya ve
haksıza, doğruya ve yanlışa, ezene
ve ezilene, sömürene ve sömürülene
“aynı ölçüleri” uygulamaktır.

Bu anlamı ile doğru olan HDP’li-
lerin saldırıları karşısında tarafsız
hareket etmek değil, yanlışı ortaya
koymak ve mahkum etmektir. Gerçek
bütün çıplaklığı ile ortadadır... Dev-
rimcilere ve devrimci kurumlara karşı
mahkum edilmesi gereken otomatik
silahlarla, molotoflarla, el yapımı
bombalarla, saldırılmış, kurumlar ya-
kılmış, 200’ün üzerinde insan yara-
lanmıştır.  

ÇHD sol içi şiddetin koşulsuz
karşısında olmalıdır... 

Tarafsızlık çağrısı yapan avukat-
ların Halk Cephesi'nin yapmış olduğu
basın açıklamasını “saldırgan ve
hakaret içeren” şeklinde niteleme-
leri, yapılan saldırılar hakkında tek
bir söz etmemeleri ve saldırıları dur-
durmak için hiçbir girişimde bulun-
mamaları taraf olmak değil de nedir
acaba... 

Tarafsızlık çağrısı yapan avukat-
lara soruyoruz: Devrimci kurumların
yakılmasına neden tek bir kelime
söz söylemiyorsunuz? 

Molotoflarla derneklerin, kurum-
ların, sağlık merkezinin yakılması,
kurşunlanması normal mi? 

“Tarafsızlık”mış... 

Bu mu sizin tarafsızlığınız? Bı-
rakın bu ayak oyunlarını...

Tekrar soruyoruz: Okmeyda-
nı’nda, Sarıgazi’de, Gazi’de, Ça-
yan’da dernekler, çay bahçeleri, es-
nafların dükkanları, Hasan Ferit Uyuş-
turucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
Kürt milliyetçileri ve onun kuyruk-
çuları tarafından molotoflarla yakıl-
mış, kurşunlanmış, tahrip edilmiştir...
Bunun için neden tek bir kelime söy-
lemiyorsunuz? 

Karşınızda burjuva politikacıları
yok, devrimcilerle tartışırken açık
olun.

TARAFSIZLIK ADI ALTINDA
AÇIKÇA SALDIRILARIN ÜSTÜ-
NÜ ÖRTÜYORSUNUZ! DEVRİM-
CİLERE SALDIRANLARIN, KU-
RUMLARI MOLOTOFLARLA YA-
KANLARIN YANINDA OLUYOR-
SUNUZ!

ÇHD'yi taraf olduğu gerekçesiyle
özeleştiri yapmasını sağlamak için
gösterdikleri çabanın onda birini ger-
çeği araştırmak ve “sol içi şiddeti”
mahkum etmek için uğraşmaya yel-
tenselerdi, sınıflar mücadelesine daha
fazla katkı sağlamazlar mıydı?

Hukukçular adalet mücadelesinin
bir parçası olmalıdır. Adaletli olma-
lıdırlar elbette... Yaşanan olayları
araştırmadan, “ÇHD Halk Cephe-
si’ne yer verdi, taraf olduğunu
gösterdi... özeleştiri vermelidir”
gibi sığ ve dayatmacı bir tarzın adil
davranmakla ilgili olabilir mi? Yine
çağrıcı ve tarafsız olduğunu iddia
eden avukatların açıklamada yer alan
“saldırgan ve hakaret içeren” ni-
telemesinin kaynağı Halk Cephesi’nin
saldırıları “Kürt milliyetçileri” ta-
rafından yapıldığını açıklamasıdır. 

“Kürt milliyetçileri” kavramı si-
yasal bir tespittir ve bu tespiti hakaret
kabul eden HDP'dir. HDP tarafında
olan çağrıcıların ÇHD'yi tarafsızlığa
davet etmeleri ikiyüzlülüktür...

Taraf olunup olunmaması tartış-
ması başka bir tartışmadır, bunu yap-
madan, Halk Cephesi’ne yapılan sal-
dırıları tartışmadan ÇHD'yi tarafsız-
lığa davet etmek, saldırının üstünü
örtmektir... Sahtekarcadır. Yine ta-

rafsızlık sahtekarlığı altında kendi
anlayışlarını dayatmaya çalışan çağ-
rıcılar diyorlar ki “.....bu çatı altında
'kendi' politik görüşlerimiz, kimlik-
lerimiz ve tercihlerimizle bir çalışma
yürütmenin mümkün olduğuna artık
inanmıyoruz.... Dernek üzerinde ku-
rulan hegemonya yalnızca derneğin
toplantılarında veya genel kurulla-
rında değil, dışa açık etkinliklerinde,
söylemlerinde ve yürüttüğü politikada
her zaman hissettirilmiş, içe ve dışa
dönük her faaliyet, bir siyasi angaj-
manın belirlediği gündem ve yön-
temler doğrultusunda yürütülmüş-
tür...”

Bu çarpık anlayış bu kişileri dev-
letin yaptığı saldırı noktasında bir-
leştirmiştir...

18 Ocak 2013 tarihinde yapılan
operasyonda devlet de aynı biçimde
saldırmıştı....

Öte yandan ÇHD'nin çalışmaları
ve yürüttüğü politikalar, kapsayıcılığı,
çalışma alanlarının genişliği yukardaki
ifadeleri yalanlamaktadır..... Açıkla-
manın subjektif ve taraflı bir anlayışın
ürünü olduğu ortadadır... Son bir
yılda ÇHD'nin soruşturmaya uğrayan
öğrenciler, tecrit altında tutulan dev-
rimciler, işten atılan işçiler, direnen
emekçiler, hakları için mücadele
ederken saldırıya uğrayanlar, evleri
yıkılan gecekondulular, HES ile tahrip
edilen doğamız ve köylülerimiz, ma-
den ocaklarında katledilen işçiler
hakkında yaptığı çalışmalar yapılan
açıklamaların gerçeklikle bir ilgisi
olmadığını ortaya koymaktadır.... 

İddia ediyoruz; ÇHD hiçbir dönem
bu kadar faal, bu kadar geniş kap-
samda ezilen sömürülen işçinin, köy-
lünün, öğrencinin, memurların, iş-
kenceye maruz kalanların, devrim-
cilerin, halkın sorunlarına sahip çık-
mamıştır.

Yukarıdaki açıklamaya benzeyen
örneği biz çok iyi biliyoruz... Kürt
milliyetçilerinin politikalarındaki kı-
sırlığa, hegemonik çalışma tarzına,
kitlelerden kopuşun ve erimenin nasıl
gerçekleştiğine, siyaset yasağına en
iyi örnek KESK'tir.. 

Kürt milliyetçilerinin hegemonya
kurduğu KESK'te Kamu Emekçileri
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Cephesi(KEC) ile “emek ve siyaset”
alanında birlikte olmayacağını ilan
edilerek KEC'e “kırmızı çizgi” çi-
zilmiştir. 

KEC'e konulan “Kırmızı Çizgi”
genel kurulların yapıldığı mayıs ayın-
da gerçekleşti... Yani saldırıların baş-
lamasından aylar önce Kürt milli-
yetçileri devrimcilere kurumlardan
tasfiye saldırısına başlamıştı. 

Kamu Emekçileri Cephesi kimdir
de “Kırmızı çizgi” koyuyorsunuz?
Karış-devrimci midir? Hayır, KEC
bu topraklarda ilk memur sendika-
larını kuran siyasi yapıdır. Bu uğurda
şehitler vermiştir. KEC’in sendika-
lardan tasfiye edilmek istenmesi
AKP’nin 19 Şubat 2013’te bütün
ülke çapında 185 Kamu emekçisini
gözaltına alıp 72’sini tutukladığı sal-
dırıdan bağımsız değildir. 

KEC’liler tarihleri boyunca fa-
şizmin hep hedefi olmuş ve bu uğurda

sayısız bedeller ödemişler ve halen
ödemektedirler. 

Devrimcilerin düşmanı faşizmdir.
Onun için devrimcilere yönelik şafak
operasyonları eksik olmuyor. 

KEC’e “kırmızı çizgi” koyarak
sendikalardan tasfiye etmek isteyen
Kürt milliyetçilerine soruyoruz: Sİ-
ZİN AMACINIZ NEDİR? 

Bu kırmızı çizgiler AKP’nin dev-
rimcilere saldırısından bağımsız de-
ğildir. 

Devrimci kurumları molotofla ya-
kılmasına ses çıkartmayıp, bu saldı-
rıları kınamak için basın açıklaması
yapmak için Halk Cephesi’ne yer
verdi diye ÇHD yönetiminden öze-
leştiri istemek saldırılara ortak ol-
maktır. 

Ortada 16 yaşında bir tekstil iş-
çisinin öldürüldüğü, devrimcilere yö-
nelik saldırılar var. Bu saldırıları

mahkum etmeyen herkes doğacak
sonuçlarından sorumlu olacaklardır.

ÇHD'yi özeleştiri yapması için
çağrıda bulunanların tarafsızlık olarak
ortaya koydukları objektiflik masum
değildir... ÇHD'yi saldırıları meşru-
laştıran tarafa çekmeye çalışmakta-
dırlar... 

Elbette ÇHD tarafsız olmamalı-
dır... Sol içi şiddete karşı koşulsuz
ve açık bir biçimde taraf olmalı,
şiddet kullananları mahkum etmeli-
dir... 

Tarihsel, siyasal, sınıfsal sorum-
luluk bunu gerektirmektedir...Ki
ÇHD'yi büyüten bu gelenek olmuştur,
herkesin düzene döndüğü, kendini
ispatlamaya çalıştığı, dar pratikçilik
ve kısırlık içerisinde hapsolduğu dö-
nemlerde aldığı tavırlar ve sergilediği
pratik ile misyonunu büyütmüştür... 

BASINA VE KAMUOYUNA
Bu sabah (19.08.2014) Lice’deki Şehîd Amed u He-

vîdar Şehitliği’nde bulunan Mahsum Korkmaz (Agit)
heykelini kaldırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
gerçekleştirdiği bir operasyonda bir insanımız daha kat-
ledildi. Henüz 20 yaşında olan Mehdi Taşkın başına
isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı
var ve yaralılardan bazılarının durumu ağır.

Kürt halkının özgürlük mücadelesinin simgesi olan
Mahsum Korkmaz (Agit) anısına dikilen heykel, “bir
operasyonla” halkın direnişine rağmen yıkıldı. Heykelin
bulunduğu şehitlik ateşe verildi. Türk ordusunun ağır
silahlar, zırhlı araçlar, gaz bombaları ve helikopterlerle

yürüttüğü bu operasyonda hal-
kın üzerine saatlerce

ateş açıldı. Hatta
halkın, kendini

korumak için
sığındığı ev-
ler dahi kur-
şunlandı ve
kaldıkları
yerlere gaz
bombalar ı

atıldı.
Yaşanan bu

durum, basitçe,
“bir heykele mü-

dahale edildi”, “süreç baltalanıyor”, “AKP iktidarı so-
rumludur” ya da gerçekleşen saldırının zamanı kastedilerek
“pek manidar” şeklinde yorumlanamaz. Mahsum Kork-
maz heykelini kaldırmak için T.C. Devleti’nin bu türden
bir operasyon düzenlemesi sahiden de pek manidardır.
Ancak bu mana, Mahsum Korkmaz’ın Kürt halkının si-
lahla verdiği özgürlük mücadelesine ve bu mücadelenin
de ezilen ve sömürülen kitlelere örnek olmasına işaret
etmesinden ileri gelir. T.C. Devleti tam da bu durum
karşısında acizdir, tam da bu nedenle Kürt halkının öz-
gürleşmesine asla tahammül etmeyeceği gibi asla izin
de vermez. Bu anlamda, bu saldırı hangi açıdan bakılırsa
bakılsın bizleri şaşırtmamaktadır.

Bu saldırıya karşılık, bu gün yıkılan Mahsum Korkmaz
heykelini Türkiye’deki her milliyetten işçi ve emekçiler
mutlaka yeniden dikeceklerdir. Çağdaş Hukukçular Der-
neği İstanbul Şubesi olarak, yaşamını yitiren Mehdi
Taşkın’ı anıyoruz. Yaralıların bir an evvel sağlıklarına
kavuşmalarını diliyoruz. Gelişmelerin takipçisi olacağımızı
bir kez daha ilan ediyoruz. Saygılarımızla.

Çağdaş Hukukçular Derneği
İstanbul Şubesi
19 Ağustos 2014

Progressive Lawyers Association
ORHAN ADLİ APAYDIN SK. NO:11/3

BEYOĞLU/İSTANBUL
Tel/Faks + 90 (212) 245 04 40 0507 094 67 55

HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜYLE BİRLEŞMİŞ444

Yürüyüş

24 Ağustos
2014

Sayı: 431 ÇHD: Kürt Halkına Yönelik Saldırıları Kınıyoruz!



Esenyurt-Kuruçeşme'de 13 Ağus-
tos'ta yapılan halk toplantısına "Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve
Kurtuluş Merkezi" olarak gidildi…
İkinci olarak yapılan bu toplantıda
komiteleşme üzerine konuşuldu ve
Kuruçeşme halkı ile bir komite kuruldu.
Bu merkezde nasıl bir kurtuluş süreci
izlenildiği, bağımlılarla neler yapıldığı,
açılacak olan atölyeler ve kurslarla
ilgili bilgiler verildi. Kuruçeşme halkı
anlatılanları ilgiyle dinledi. Yaklaşık
150 kişinin katıldığı toplantıda, mahalle
komitesinin kurulması ve imza kam-
panyası başlatılması için karar alındı.
10 gün sonra toplanan imzaların Esen-
yurt Belediyesi’ne verilmesine yönelik
çalışmalar başlatıldı.

Çeteleri Mahallemizden
Kovacağız!

Kuruçeşme halkı 10 Ağustos günü
yapılan Uyuşturucuya Karşı Halk
Toplantısı’nda öncelikli olarak ma-
hallenin sorunlarını ele aldı. Toplantıda
muhtar, mahalle halkından ileri gelen
kişiler ve Kuruçeşme Kültür Derneği
çalışanları vardı. Mahallenizin son
dönemlerinde artış gösteren uyuşturucu
satışı ve kullanan kişiler hakkında
neler yapılabileceği konuşuldu. Ortak
karar örgütlenmek ve birlikte olmaktı,
bunun da halk komiteleri kurarak
mümkün olacağı söylendi.

Mahalle halkının önerilerinden
sonra 14 Ağustos’ta, uyuşturucu satan
ve kullanan İrfan ve Yüksel adlı kişi-
lerin, mahalle sakinlerini öldüresiye

döven Hüseyin, Akın adlı çetecilerin
ve diğer uyuşturucu satıcılarının ev-
lerine yürüyüş kararı alındı.

Karar sonucu 14 Ağustos’ta yapılan
yürüyüş 50 kişinin katılımıyla “Ku-
ruçeşme Uyuma Mahallene Sahip
Çık, Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir,
Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”
sloganlarıyla başladı. Mahalle halkına
ve kahvehanede oturanlara yapılan
çağrılarla kitle hızlı bir şekilde artmaya
başladı. Halka saldıran çetecilerin ev-
lerinin önüne gelindiğinde kitle 500
kişiyi buldu. Sonrasında Mustafa ve
Mükremin adlarındaki uyuşturucu sa-
tıcıları halka aynı şekilde teşhir edildi.
Mahalle halkı 3 saatlik yürüyüş so-
nunda Kültür Derneği’nin önüne geldi.
Halka çarşamba günü yapılacak halk
toplantısının çağrısı yapıldı. “Uyuş-
turucu İstiyor muyuz? Hayır! Çeteleri
Mahallemizden Kovacak mıyız?
Evet!” şeklinde sloganlar atıldı. Daha
sonra yurt binasının önüne geçilerek
türküler söylendi, marşlar okundu,
halaylar çekildi. Yürüyüş yurt binasının
önünde sonlandırıldı.

Bağımlılığı Biz
Önleyebiliriz!

1 Mayıs Mahallesi’nde 1 Mayıs
Mahallesi Halk Meclisi 15 Ağustos
günü uyuşturucuya karşı mücadele
yöntemlerinin anlatıldığı seminer dü-
zenledi. Sivas Boğaz Ören Derneği’nde
saat 20.30’da başlayan seminerde ilk
önce Halk Meclisi’nin kurulma süreci
anlatıldı. Daha sonra Hasan Ferit Gedik

Bağımlılıkla Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nden gelen temsilci söz alarak
merkezlerinin kurulma sürecini anlattı.
Uyuşturucunun bir devlet politikası
olduğunu belirten temsilci bunu yok
etmenin yolunun halkın örgütlü gücü
olan halk komiteleri olduğunu, böyle
alternatif merkezlerle, torbacıların ma-
hallelerden kovulmasıyla sonuç alı-
nabileceğini anlattı. Ardından uzman
doktorlar bağımlılığı, bağımlılıkla mü-
cadeleyi, ailelere düşen sorumlulukları
anlatan bir sunum yaptı. Seminere 90
kişi katıldı.

Halkımızın Uyuşturucuyla
Zehirlenmesine
İzin Vermeyeceğiz!

Antep Halk Cepheliler, Düztepe
Mahallesi’ndeki yozlaşmaya karşı
mücadelesini sürdürüyor. Uyuşturucu
satışının ve kullanımının yoğun olduğu
Düztepe Mahallesi’nde 17 Ağustos’ta
uyuşturucuya karşı bir toplantı dü-
zenlendi. Toplantıda uyuşturucu kul-
lanımının her geçen gün arttığı, bon-
zainin nasıl bir uyuşturucu madde ol-
duğu ve insanları nasıl zehirlediği,
AKP döneminde uyuşturucu kullanı-
mının daha da arttığının ve uyuşturu-
cuya karşı mücadele edilmesi gerektiği
anlatıldı. İstanbul’da açılan Hasan
Ferit’in ismini taşıyan uyuşturucuya
karşı mücadele merkezinin her yerde
açılabileceği, bunun içinde hep birlikte
hareket edilmesi gerektiği anlatıldı.
Haftaya tekrar toplanma kararıyla
toplantı sonlandırıldı. 
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“Dilimiz, Kültürümüz, Kimliğimiz
ve İnancımızın Adı Dersim” temasıyla
düzenlenen 14. Munzur Kültür ve
Doğa Festivali'ni geride bıraktık. 31
Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında
düzenlenen festivalin hazırlık top-
lantılarında tüm kurumların ortak
iradesiyle bir festival düzenleneceği
belirtilmiş ve toplantılar bunun üze-
rine şekillendirilmişti. Fakat hem ha-
zırlık toplantıları sürecinde, hem de
festival sırasında yaşadıklarımızı,
toplantılardan hiçbir sonuç çıkma-
dığından halkımıza açıklama yapmayı
zorunlu görüyoruz. Festivalin yapılış
amacı ve adının aksine ne barajlara,
siyanüre karşı doğa ne de dil-kim-
lik-inanç-kültür yoktur programda,
amaç yeni sanatçıların önünü açmak
olmuştur. Halkın ihtiyaçları, çıkarları
değil uzlaşmacılık hakim kılınmaya
çalışılmıştır. Kültür ve doğa festiva-
linin içeriği nasıl yozlaşmaya bu
kadar açık hale gelmiş, apolitikleşmiş,
siyasi ilkeler ayaklar altına alınabil-
miştir? Başta belediye olmak üzere
bütün kurumlar eleştiri-özeleştiri me-
kanizmasını işletmeli, yanlışlardan
dönülmelidir.

Toplantılar sürecinden başlarsak; 

1- Toplantılarda, kritik konularda
ve son kararda belirleyici olan hep
BDP ve belediye olmuştur. Geriye
kalan konularda “birlik” olunmuştur.
Mesela Grup Yorum’a merkezdeki
stadyum etkinliklerine yer verilme-
mesi böyle bir anlayışla şekillenmiştir. 

2- Aşırı alkol tüketiminin önüne
geçilmesi konusunda belediyenin bir
çabası olmamıştır. Halbuki Dersim’de
yaşayan herkesin görebileceği (ve
rahatsızlık duyacağı) bir hazırlık söz
konusuydu. Bira stantları ve tüketime
dayalı, ticarileşen bir festival ortamı
vardı… Halk Cephesi olarak iki ayrı
toplantıda, bu durumun engellenmesi
gerektiğini söylememize rağmen, tar-
tışma gündemine bile alınmamıştır.
Ve “Kültür” festivalinde sonuç, aşırı
alkol tüketimi olmuştur. Ayrıca buna

önlem alınmadığından, stadyum et-
kinliklerinde kumarın bir çeşidi olan
masadaki sigaralara halka atma ma-
sası da kurulmuştur. Bunlara karşı
bir tavır belirlenmediğinde nereye
varacağı sır değildir.

3- Grup Yorum, festivalin merkez
etkinliklerinden tecrit edilmeye ça-
lışılmıştır (İlçelerdeki festivali dü-
zenleyen yerel belediyedir ve mer-
kezdeki etkinliklerle bir bağı yoktur,
Grup Yorum ilçelerde bu nedenle
sorun yaşamadan çıkmıştır). 3 yıldır
festivale katılımı engellenen, daha
önceki yıllarda da özellikle gece geç
vakitlerde sahneye çıkarılarak en-
gellenmeye çalışılan Grup Yorum,
“5 Temmuz’da konseri vardı, yeni
geldi, yeni sanatçıların önünü açalım,
her sene gelmesi gerekmiyor” gibi
basit gerekçelerle bu sene de etkinlik
programına alınmadı. Biz ise “Grup
Yorum isterse köy köy Dersim’i
gezer ve her yerinde konser verir
yine festivale katılır, bu kendi ba-
ğımsız çalışmamızdır, tartışma konusu
bile yaptırmayız, bu festivale katıl-
mayı Grup Yorum gibi özgürlük için
mücadele uğruna bedel ödeyen grup-
lar hak ediyor, devrimci müzik grup-
larının ve yerelde Dersim’in değer-
lerini yaşatmaya çalışan sanatçıların
katılımını tartışmayı artık geride bı-

rakmalıyız. Grup Yorum yeni sanat-
çıların önünü kapatmıyor, karşı kar-
şıya getirmek doğru değil” diyerek
bu tartışmaların her sene yapıldığını
artık yapılmaması gerektiğini belirttik.
Festivalin son toplantılarında artık
program son halini alacakken Grup
Yorum’un etkinliklerden çıkarıldığını
gördük. Bunun üzerine söz aldığı-
mızda yukarıdaki sözlerimizi tekrar
ettik. Bunun tecrit tavrı olduğunu ve
böyle değerlendirdiğimizi belirttik.
Yaklaşık 40 dakika süren bir tartışma
yaşandı. Bunun önemli bir süresi
BDP temsilcisi ile ikili tartışmaya
dönüştü. BDP dışında Grup Yorum’un
sahneye çıkmasına karşı çıkan sadece
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası vardı
(popüler sanatçı istekleri vardı),
bunun dışındaki kurumların bir itirazı
yoktu. (DHF dışında söz alıp BDP’nin
bu tavrına itiraz eden de olmadı,
DHF devrimci grupların katılması
gerektiğini belirtti). BDP temsilcisi
konuşmalarının bir bölümünde “O
zaman ben de Ferhat Tunç’u, Kürt
gruplarını öneririm” deyince “bunları
niye karşı karşıya getiriyorsunuz biz
de bu grupların gelmesini istiyoruz,
yani örgütlü müzik grupları gelmeli
diyoruz” dedik. Yapılan bu tartışma
belediye eşbaşkanının ara verilmesi
için müdahalesiyle son buldu. Aradan

Munzur Festivalinin Ardından
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sonra konuyu kendilerinin (belediye
olarak) değerlendireceklerini söyle-
yerek başka gündeme geçildi. Biz
şerhlerimizi koyduk bu konuda. Son-
rasında programda yer almadığını
gördük. Fakat kendi gerekçeleri olan
“Grup Yorum Dersim’de yeni konser
verdi” tezini çürütürcesine Grup Yo-
rum’dan 1 hafta önce Dersim’de
konser veren Ferhat Tunç program-
daki yerini almıştı. 

Festival sürecinde ise; stant ko-
nusunda belediyenin ve BDP’nin ta-
vırlarına tanık olduk. İlk olarak stant
yerimizi düzenlemek için belediyeye
gittiğimizde yerimizin olmadığını
gördük. Bunu Belediye Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Tunç ile görüştük.
Dilekçeyi ona vermiştik ve zabıtada
dilekçenin olmadığını gördük. Zabıta
müdürü ile yaptığımız görüşmenin
ardından meselenin teknik bir ne-
denden kaynaklandığını anladık. Ve
sorunu çözdük. 

Ama bundan sonra yaşadıklarımız
tamamen bilinçli bir engellemeye
dönüştürüldü. Festival başlamadan
bir gün önce, İstanbul’da HDP-Halk
Cephesi arasında yaşanan sorunları
gerekçe olarak gören belediye, BDP
standıyla karşı karşıya olan standımızı
bize bildirme ihtiyacı bile duymadan
ve başka bir yer vermeden kaldırdı
(Bu stantta sadece pankartımız vardı
ve bize sormadan kaldırdıkları bu
pankarttı). Belediye Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Tunç (Emek Partili-
standlardan sorumlu) ile görüştük

bu durumu, İstanbul’daki sorunlar
nedeniyle BDP’nin isteği üzerine
kaldırdığını bize söylemeden kaldır-
makla yanlış yaptığını kabul ettiğini
söyledi(İstanbul’da stant konusunda
hassas olduğunu iddia edip kurum-
larımıza saldıranların Dersim’de yap-
tıkları kendi tavırlarını ortaya koy-
maktadır). Biz de, bunu kabul etme-
yeceğimizi bu rahatlığı neye daya-
narak yaptığını sorduk ve ekledik;
“aynı şekilde BDP’nin standını böyle
söylemeden kaldırabilir miydin?”.
Sorunu çözme sorumluluğunun onda
olduğunu belirttik. BDP’nin isteği
üzerine ve belediye olarak İstan-
bul’daki sorunların festivale yansı-
masını istemediklerini bu nedenle
böyle yaptıklarını söyledi. Biz de
“sorun bizden taraf değil, BDP’den
taraf olur, biz kimsenin standına sal-
dırmayız, burada bunu konuşmanız
gereken BDP’dir. Stant sorunumuzu
çözecek olan da sizsiniz” dedik. Stant
sorununu uzun uğraşlar sonucunda
çözdük. Biz alternatif olarak bir stant
açmıştık, ama siyasi grupların olduğu
yerde gasp edilen yerimizi almak ve
bu anlayışla mücadele etmek gere-
kiyordu. Böyle de yaptık. 

Festivalin bir diğer sorunu cum-
hurbaşkanlığı seçimleriydi. Daha
önce “Seyit Rıza Meydanı’nda stant-
lar olmayacak” denilmişti, ama cum-
hurbaşkanlığı seçimleri için parkın
içinde büyük bir Demirtaş çadırı
günler öncesinden açıldı ve seçimlere
kadar açık kaldı. Ayrıca festival

büyük oranda cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinin propagandasına dönüştü.
Festivali örgütleyen kurumlar arasında
boykot çalışması olanlar, seçime ka-
tılmayanlar önemsenmedi. 

Festival ile ilgili herkesin mutlaka
söyleyeceği bir şeyler vardır, söyle-
yecektir de. Yapılan panellerin, kon-
serlerin, düzenlenen etkinliklerin kat-
tıkları olduğu gibi eksiklikleri de ol-
muştur. Bunlar tartışılır, çözülür. Ama
işleyişin ve ortaya konan pratiğin
muhasebesi yapılmadan sonraki yıl-
larda yapılacak festivallerde aynı so-
runların devam edeceği açıktır. Fes-
tivalin önemli sorunlarından biri aşırı
alkol tüketimi ve ticarileşme… Bunu
hemen herkes kabul etmektedir. Du-
rum buyken aşırı alkol tüketimine
ve ticarileşmenin öne geçtiği merkez
etkinliklerinde yaptığımız öneri neden
tartışılmaz ve önlemler alınmaz da,
Grup Yorum’un gelmemesi için 40
dakika tartışılır? Bunlar festivalin
açmazlarındandır. Ve çözülmelidir.
Festival yozlaşmaya karşı halkı eğiten,
tüketim kültürüne karşı üretimi oda-
ğına alan, Dersim’in direngenliğini,
kültürünü, doğasını yansıtan ve ko-
ruyan olmalı, halkların emperyalizme
ve faşizme karşı ortak mücadelesini
büyütmelidir. Biz, Halk Cephesi ola-
rak festivalde kendi bağımsız çalış-
malarımızda bunu halkımıza anlattık.
Mücadelemizi de böyle büyütece-
ğiz.

Dersim Halk Cephesi 

Hasan Beyaz 
Van'da Yaşatılıyor

Van Anadolu Konteynerkent Halk Meclisi, 17 Ağus-
tos'ta 5. toplantısını gerçekleştirdi. 4. Halk Meclisi top-
lantısında alınan kararları uygulayan komisyon dinlendi.
Katılanlar tek tek söz alarak kampanyaya nasıl baktığını
ve bu kampanya için neleri göze alabileceğini söyledi.
Toplantıya 25 kişi katıldı.

Van Anadolu Konteynerkent Halk Meclisi, 18 Ağus-
tos’ta 6. toplantısını gerçekleştirdi. Daha önce toplantıya
çok katılmayan insanlar söz aldı ve “Bir Tuğla da Sen
Koy” kampanyası konusunda ne düşündüklerini söylediler.
Daha sonra Dev-Genç’lilerin yaptığı kütüphaneyle ilgili
konuşuldu. Halk meclisinden bazı insanların düşmanın

“Kürdistan” ismini
kullanıp kendilerine
saldırmaları için bir
bahane olacağı kay-
gısıyla kütüphanenin
ismini değiştirilme-
sini dile getirdiler.
Dev-Genç’liler de
çoğunluğun kaygısını
göz önünde bulun-
durup Van’a yardım
için gidip 2. depremde hayatını kaybeden şehidimiz
Hasan Beyaz’ı halka anlatıp ismini kütüphaneye vermemiz
gerektiğini belirttiler. Halk meclisi tarafından da olumlu
bulundu. Son olarak, neden nöbet tutulması gerektiğini
anlatıp gönüllü nöbetçiler belirlendi.
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Halkın Mühendis Mimarları 13
Ağustos'ta Bursa’nın Gemlik İlçesi’ne
bağlı Karacaali Köyü’nde Zeytin Üre-
ticileri Şenliği’ne katıldı. Şenliğin ya-
pılacağı gün erken saatlerde Karacaali
Köyü’ne ulaşan mühendis mimarlar
şenlik hazırlıkları devam ederken ön-
celikle köyü gezerek, köyün tarihi,
köylünün yaşam ve çalışma koşulları
hakkında bilgiler topladı.

Köylüler merkezdeki suyu dağdaki
zeytinliklere çıkarmak için yıllık 15.000
TL elektrik faturasını ödeyemedikleri
için zorluk yaşadıklarını halkın mü-
hendis mimarlarına bildirdiler. Halkın
mühendis mimarları tarafından bölgede
kurulabilecek bir rüzgar türbininden
elde edilecek enerji ile suyun dağdaki
havuzlarda depolanabileceği konusunda
bilgilendirilme yapıldı ve ileriki dö-
nemlerde rüzgar ölçümleri alınarak ça-
lışmalara başlanabileceği aktarıldı.

Şenlik, zeytin üreticileri kooperatif
başkanının konuşması ile başladı. Ar-
kasından tiyatrolar ve müzikler ile de-
vam etti. Halkın Mühendis Mimarları
şenlikte 20 dakikalık bir panel ile
halkın mühendis mimarlığını, Şenay
ve Gülsüman Halk Bahçesi, Hasan
Ferit Gedik Rüzgar Türbini, Ferhat
Gerçek Yürüteci, bilgisayar oyunu,
Halk İçin Mühendislik Mimarlık dergisi,
karavan, cem evi inşaatı, tohum kam-
panyası gibi yaptıkları projeleri anlat-

tılar. Ayrıca 31 Ekim 1-2 Kasım tarih-
lerinde düzenlenecek olan 2. Eda Yüksel
Uluslararası Halk İçin Bilim Halk İçin
Mühendislik Mimarlık Sempozyu-
mu’nun bilgilendirilmesini yaparak,
tüm mühendis mimarlara halk için mü-
hendislik mimarlık saflarında projelere
destek vermeye çağırarak paneli son-
landırdılar. Şenlik süresince 10 adet
Halk için Mühendislik Mimarlık Dergisi
halka ulaştırıldı.

40 Bin İnsanımızın
Katilleri Hala
Cezalandırılmadı
Çürük Binaları Yapanlar
ve Buna İzin Verenler
Cezalandırılmalıdır

Halkın Mühendis Mimarları 17
Ağustos’ta Kocaeli depreminin yıl dö-
nümünde bir açıklama yaparak, 17
Ağustos 1999 tarihinin 40 bin kişinin
yaşamını yitirdiği bir katliam tarihi ol-
duğunu belirttiler. Açıklamada; “Devlet
bu katliamı unutturmaya çalışıyor…
Bilinmelidir ki unutulan her acı, hesabı
sorulmayan her sorumsuzluk yeni acılar,
yeni felaketler, yeni sıkıntılar demektir.
Görmezden gelmek suça ortak olmak
demektir. İşte o yüzden biz, 17 Ağus-
tos’u hiç unutmadık, unutmayacağız
ve de en önemlisi unutturmayacağız.
17 Ağustos 1999 depreminde yitirdik-
lerimizi anıyoruz. Halkımızın katle-
dilmesine neden olanlar cezalandırı-
lıncaya kadar mücadele etmeye devam
edeceğiz” denildi. 

Mühendis Mimar
Meclislerinde
Örgütlenelim!

Halkın Mühendis Mimarları 20
Ağustos’ta bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada;  “Mühendis mimarların kendi
sorunları etrafında birleşeceği, bu so-
runların çözümleri için tartışıp kafa
yoracağı, kendilerini çözümün bir par-
çası olarak göreceği, sahipleneceği,
mühendis mimar tabanına dayanan ge-
niş kitle örgütlülükleri, bugün mühendis
mimarların güçlü bir şekilde bir arada

olabilmesi için bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı
karşılayacak olan örgütlülükler ise,
mühendis mimar meclisleridir… Mü-
hendis mimar meclisleriyle; en geniş
mühendis mimar kitlesi, sorunları et-
rafında bir araya gelecek, kendi so-
runlarını sahiplenecek ve çözümünün
parçası olacaktır. Sorunları çözme, hak
arama mücadelesi; meclisi güçlendi-
recek ve büyütecektir” denilerek, mimar
mühendislere örgütlenme çağrısı ya-
pıldı. 

Halkın Mühendis
Mimarları,
Halkın Çocukları İçin
Bilgisayar Oyunları
Üretiyor!
İlgili Herkesi,
Oyunlarımızı Birlikte
Geliştirmeye Çağırıyoruz!

Halkın Mühendis Mimarları 20
Ağustos’ta, halkın çocukları için bil-
gisayar oyunları üretme konusunda
çağrı yaptı. Çağrıda; “2013 Haziran
Ayaklanması’nı anlatan, halkın yara-
tıcılığını, militanlığını gösteren, amacın
halkın çatışa çatışa Taksim Meydanı'na
girmesi olduğu bir bilgisayar oyunu
yapmaya başladık. Henüz başlangıç
aşamasında olan oyunumuzun en basit,
oynanabilir halini; temmuz ayı sonunda
yaptık. Kasım ayına kadar oyunumuzu
tamamlamayı ve halka ulaştırmayı he-

Halkın Mühendis Mimarları Gemlik'te
Halkın Sorunlarına Çözümler Üretti
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Bizler Dev-Genç'liyiz! Berkin Elvan olup,
Hasan Ferit Gedik olup Hasan Selim ruhuyla
Altınşehir'de yapacağımız derneğimizin te-
melini 17 Ağustos günü attık.

Düzenin gençliğe dayattığı yozlaşmaya,
uyuşturucuya, fuhuşa karşı savaşımızda her
zaman alternatif olduk ve olacağız.

Başladığımız dernek inşaatına tüm halkı-
mızın desteklerini bekliyoruz.

Bizler Dev-Genç'liler olarak UMUDUN
HARCINI KARIYORUZ! BİR TUĞ-
LA DA SEN KOY!

Yapacağınız yardımlar
için irtibat:

0536 799 01 35
0537 715 97 53

DEV-GENÇ

defliyoruz. Hem Haziran Ayaklanması oyu-
numuzu geliştirmek için, hem de yeni üre-
teceğimiz oyunlar için; bizimle birlikte kafa
yoracak, fikir geliştirecek, emek verecek,
oyunumuzu ilerletecek insanlar arıyoruz.
Bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen program-
cıların, bilgisayar mühendislerinin; oyunun
animasyonları, görselleri, grafikleri, oyun
kurgusu, senaryosu için sizlerin de katkıla-
rınızı, desteklerinizi bekliyoruz” denildi. 

Eda Yüksel
2. Halk İçin Bilim,
Halk İçin Mühendislik
Mimarlık Uluslararası
Sempozyumu’na Çağrımızdır!
Emperyalizm İçin Değil Halk
İçin Üretelim…

Halkın Mühendis Mimarları olarak geçen
yıl ilkini düzenlediğimiz Eda Yüksel Halk
için Bilim, Halk için Mühendislik Mimarlık
Sempozyumu’nu bu yıl yurtdışından gelecek
konuklarımızla uluslararası düzeye taşıyo-
ruz… Bu yılki sempozyumumuzda ise, ül-
kemizdeki ve dünyadaki halk için mühen-
dislik mimarlık örneklerini ve pratiklerini
buluşturmayı, “halk için mühendislik mi-
marlık nasıl yapılır” sorusunu dünya halkları
ile birlikte cevaplamayı amaçlıyoruz…

Emperyalizmin vahşi saldırılarına karşılık
bizler, bu politikalara karşı emperyalizme
akıl vermek, sömürüyü “ehlileştirmeye”
çalışmak yerine bu saldırılara karşı mücadele
etmeli, örgütlenmeli ve direnişimizi dünya
halkları ile birlikte büyütmeliyiz… Ancak
asıl olan saldırıların olduğu her alanda halk
için alternatifler üretebilmektir.

Halkın mühendis mimarları olan bizler;
mücadelemizi hiçbir zaman kendi mesleki
sorunlarımızla sınırlamıyoruz. Emekçilerin
sorunlarını kendi sorunumuz bilip halkın
mühendisi, mimarı ve halkın aydını olarak
mücadelemizi onlarla birlikte omuz omuza
yürütüyoruz… Emperyalizme ve yerli iş-
birlikçilerine karşı verdiğimiz mücadele-
mizde sizleri de yanımızda görmek istiyo-
ruz.

31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Küçü-
karmutlu’da düzenleyeceğimiz Eda Yüksel
2. Halk için Bilim, Halk İçin Mühendislik
Mimarlık Uluslararası Sempozyumumuza
başta meslektaşlarımız olmak üzere halkımızı
ve tüm dostlarımızı davet ediyoruz.

Halkın Mühendis Mimarları

Dev-Genç'liler Altınşehir’de yeni
dernek binası için temel attılar. 44
yıldır Dev-Genç’liler, birçok gece-
kondu mahallesinin kurulmasında
birebir çalışmışlardı. 17 Ağustos
günü ise kendi derneklerini açmak
için iş başındaydılar. Altınşehir’de,
yeni mevzilerinin temelini yine
halkla birlikte attılar. 

Dev-Genç'liler iş makinasıyla
beraber zemini kazmaya başladılar.
Zemin kazılırken bir yandan da
tören için gelenleri karşılıyorlardı.
Mahalle halkından birçok insan
Dev-Genç'lilerin bu mutlu günle-
rinde yanlarında olurken, diğer yan-
dan da kurulacak derneği sahiplen-
diklerini gösteriyorlardı.

Konuşmaların ardından ellerinde
bağlama ve gitarlarıyla Grup Yorum
geldi. Dev-Genç korosu ile birlikte
Yorum’dan ve halk türkülerinden
güzel örnekler hep birlikte seslen-
dirildi. Çekilen halayların ardından
sıra kurdelenin kesilmesine geldi.
Törene katılan herkes kazılan böl-
genin başına gelerek kurdeleyi hep
birlikte kesti.

Elazığ Merkez Kapalı
Hapishanesi'nde bulunan
iki tutsak liseli arkadaşı-
mıza mektup yazıp tecriti
kıralım. "Liseli Dev-
Genç'liler Onurumuzdur".
Liseli Dev-Genç'lileri sa-
hiplenmek, onurumuzu sa-
hiplenmektir. Tutsak lise-
lilere mektup yazalım.

Merkez Kapalı
Hapishanesi / Elazığ

1. Murat
GÜNDOĞDU

2. Ali Cem KAYA
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Yazalım



“Birleşmiş Milletler, mali krizler ve
doğal afetlerle birlikte yoksulluğun ar-
tabileceği uyarısında bulundu. Yoksul-
luk mevcut durumda, dünya nüfusunun
üçte birini, diğer bir ifadeyle 2,2 mil-
yar erkek ve kadını ilgilendiriyor. 

En zengin 85 kişi, 3.5 milyar en
yoksul insanın sahip olduğu kadar
zenginliğe sahip. (...) Bununla birlik-
te 800 milyon kişi ise yoksulluk sını-
rında bir hayat sürüyor” (basın) 

Nerede yaşıyor insanların üçte biri?
Bize hiç de uzak değil, öyle değil mi?
En zengin 85 kişinin içerisinde değiliz
çünkü. Biz 3.5 milyar en yoksuluz. Bi-
zim evimizde, komşu evde, köyde... ya-
şıyor insanların üçte biri. Bütün bu ge-
nel rakamların yanında Kürdistan’da uy-
gulanan teslim alma politikalarıyla bir-
likte düşündüğümüzde Kürt halkının da
bu üçte birlik kesimde olduğunu ra-
hatlıkla görebiliriz. 

Devletin her kurumunda, iktidarın
her açıklamasında birçok hak gaspı
aşağılanma, katletme politikaları devam
ediyor. Açlık, yoksulluk devam ediyor
Kürdistan’da. Ulusal hakları için mü-
cadele bu bahsettiklerimizden çok da
bağımsız değil. 

Muharrem Taş’ı hepimiz hatırlıyo-
ruz. Babası, Muharrem’in cansız vü-
cudunu sırtında bir çuvalla köyüne gö-
türmüştü. Bu durumla ilgili soruştur-
maya gerek olmadığına karar verdi
devlet ve raporda dedi ki: “Çeli mez-
rasında yaşayan baba, Yalınca kö-
yünde yaşayan akrabasını arayıp ço-
cuğun hasta olduğunu bildiriyor. Oysa
112’yi direkt arayabilir.” Yani baba
suçlu bu durumda(!) 

Hakkari’nin Çaltıkkuru köyünden
Van’a göç etmek zorunda kalan İŞKUR
işçisi Naim Şahin ; “Üç yıl boyunca işi-
mizin kalıcı olacağını söylediler. Asgari
ücretle her türlü işi yaptık. Üç yıl so-
nunda köyümü yakan devlet bana as-

gari ücreti bile çok gördü.” diyor. De-
vam ediyor Naim Şahin; “1994 yılının
ilk baharında devlet köylerimizi yaktı.
Evimizden bir çöp dahi alamadan Van’a
sürdü bizi. Hakkari Merkeze yerleş-
memize bile izin vermediler. Direk
Van’a sürdüler. Van’ın girişinde bizle-
re “Köyümü kendi isteğimle terk edi-
yorum.” diye kağıt imzalatmak istedi-
ler!” 

Başka bir örnek; Bitlis’in Ahlat il-
çesi Ovakışla beldesinde yaşayan Uy-
laş ailesi, yüksek ateş nedeniyle 4 ya-
şındaki çocukları Ulaş’ı Tatvan Devlet
Hastanesi’ne götürdü. Ulaş’ın yakınları,
saatlerce hastanede bekletildiklerini,
doktor ve hastane yönetiminin ilgilen-
mediğini, çocuğun ilgisizlikten dolayı
yaşamını yitirdiğini ifade etti. 

Devletin Kürt halkının yaşadığı aç-
lığa, yoksulluğa, verdiği mücadeleye ce-
vabı budur. Ya kurşunlarla ya da yok sa-
yarak katleder. Muharrem, Ulaş daha
küçücük yaşlarında Kürt halkına uy-
gulanan teslim alma politikalarının bir
parçası olarak rahatça katledebilir, fa-
kat karşılığında bir soruşturma dahi açıl-
maz. Öyle ya Muharrem’in babası
112’yi aramamış! Halbuki çok yakın za-
manda televizyon haberlerinde ölen
çocuğunun cesedini eve götürecek ara-
bası olmadığı için hastaneden “112
Ambulans” isteyen babaya red cevabı
verilmişti ve baba isyan etmişti; “Yani
arabası olmayan kişinin cenazesi ku-
cağında mı kalacak, ben cenazemi
köyüme nasıl götüreceğim?”

Devletin bu bakış açısı karşısında
Kürt halkı kendi hakkını aramaya çalı-
şıyor tekil örneklerde. 

Van’da yaşanan depremin ardından
dökülen timsah gözyaşlarını hepimiz ha-
tırlarız. Depremden sonra Kalecik böl-
gesinde TOKİ tarafından yapılan ve 2
bin 458 kişinin yaşadığı konutlarda
uzun zamandan beri su yok. Van halkı,

Van-Erciş karayolunu trafiğe kapatarak
eylem yaptı. “İçecek su bulamıyoruz.
Musluklardan su yerine çamur akıyor,
çocuklarımız hep rahatsız olmaya baş-
ladılar. Bizim tek istediğimiz su soru-
numuzun çözülmesidir. Çok mağdu-
ruz, yetkililer sesimize kulak versin”
dediler. Yine Ağrı Dağı eteklerinde
yerleşen yaylacılar kuraklık nedeniyle
çamurlu suyu dinlendirip içiyorlar. 

Susuz, elektriksiz bırakılan Kürt
halkı kötü çalışma koşullarıyla da baş
başa bırakılıyor. 

5 çocuk annesi Aynur Anlı, evin ge-
çimini sağlamak için bir ay fındık top-
layacağını anlatıyor. Günde 30 lira ka-
zandıklarını ancak bunun 4 lirasını da-
yıbaşılarının aldığını ifade ediyor.
“Masraflarla bize ayda 300 lira kalıyor”
diyor. 

Yine Mardin’in Nusaybin ilçesi ile
Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki
mayınlı bölgede yetişen “dikenli kapari”
bitkisi toplayan çocuklar, bir kilosunu
üç liraya sattıkları bu bitki için her se-
ferinde ölümü göze alarak tarlaya ini-
yor. 

Van’da olduğu gibi “yetkilileri gö-
reve” çağırdığında ise üç maymunu oy-
nayan oligarşinin polisleriyle, yargısıyla
karşılaşıyor. 

Batman’da Ramazan Bayramı’nın
ilk gününde Yeni Mahalledeki Tahtakale
Pasajı’nda 4 iş yerinde 500 bin liranın
çalınmasıyla ilgili polisin hiçbir işlem
yapmamasına isyan eden esnaf, oturma
eylemi yaptı. 

Yaptığı eylemle yapılan baskıyı ve
hak gasplarını dile getiren diğer bir yer
ise Akçakale halkıydı. Akçakale’de sık
sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle
yaklaşık 250 çiftçi, Pekmezli Mahalle-
si’nde bulunan DEDAŞ’a ait 12. İleti-
şim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
Ana Trafo Merkezi’ni bastı. 

Saydığımız 5-6 örnekte bile devle-
tin Kürdistan’da yaşanan hak gaspları-
na, sorunlara, katliamlara cevabı çok
açıktır. Ve Kürt halkı örgütlü olduğun-
da, örgütlü bir şekilde direndiğinde, hak-
larını alacağını da bilir. Bunu mücade-
le etmeden, tek tek, zorla haklarını
kopararak olmadan hiçbir şey elde edi-
lemez. 

Açlığın, yoksulluğun çözümü yine
örgütlü mücadelede ve savaşı yükselt-

Açlığmızın, Yoksulluğumuzun, 
İşsizliğimizin Çözümü Örgütlenmek,

Mücadele ve Devrimdir!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
K ür dista n’ daK ür dista n’d a
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mektedir. Belirli ulusal hakların ve-
rileceğine dair tartışmaların yapıldı-
ğı bu süreçte bile açlık, yoksulluk, iş-
sizlik ve ölüm oranlarının bu kadar
artması, çözümün, Kürt halkının ken-
disinde olduğunu, Van’da olduğu
gibi ‘yetkililerden’ istenen hiçbir
hakkın verilemeyeceğini göstermek-
tedir. 

Yine Van’da İŞKUR’dan atılan
Kürt işçilerin dediği gibi; ‘Bir aydan
fazladır direniyoruz. Birbirimizi ta-
nıdık. Çok şey öğrendik. Hakkımızı
aramanın ne olduğunu öğrendik. Ka-
lıcı bir iş, insan gibi yaşayacağımız üc-
ret verilene kadar mücadele edeceğiz. 

Evet, direniş, mücadele öğretir.
Haklıyı, haksızı daha açık gösterir.
Kürt halkının da yapacağı budur. Di-
ğer türlü “çözüm süreci” denilen za-
limlerle uzlaşma süreciyle birlikte
bu hak gaspları, yok saymalar, katli-
amlar daha da artmaktadır. 

AKP iktidarı, oligarşi Kürt halkı-
nın ulusal sorun dahil hiçbir sorunu-
nu çözemez. Çünkü AKP tekellerin
partisidir. 

Tarih boyunca iki sınıf olduğu,
bunların ezen ve ezilen sınıflar oldu-
ğu gerçeğiyle AKP iktidarı, Türkiye
Oligarşisi ezen tarafta; tekellerle pat-
ronlarla birlikte olduğu içindir ki, dün-
yanın üçte biri olan en yoksulların mü-
cadelesiyle baş edecektir. 

Sonuç olarak; 
1) Oligarşi Kürt halkını katlettiği

gibi, ekonomik olarak sömürmeye de
devam etmektedir. 

2) Oligarşi Kürt halkını yok say-
makta, ölümünden sorumlu olduğu
çocuklarımızın, ölüsünü bile suçla-
maktadır. 

3) Tekellerin partisi AKP, yoksul
Kürt halkına hiçbir şey veremez. 

4) İşsizlik, yoksulluk kaderimiz de-
ğildir. Örgütlü bir şekilde mücadele
büyütülerek haklar kazanılır. Hak
verilmez, alınır! 

5) Devletin “yetkilileri” değil Kürt
halkının doğru mücadelesi hem hak-
larımızı hem de zaferi getirecektir. 

6) Kürt halkının yoksulluktan,
açlıktan kurtuluşu oligarşiye, emper-
yalizme karşı demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinden geçer. 

Yürüyüş Dergisi’nin ulaşmadığı
şehir, köy, mahalle kalmayacak...
Çünkü Yürüyüş Dergisi, haklılığın,
meşruluğun, doğruluğun habercisidir. 

İSTANBUL
Bağcılar: Bağcılar’da 16 Ağus-

tos’ta Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı ve
dağıtımı yapıldı. Fatih Mahallesi
Yürüyüş Yolu’nda yapılan dergi da-
ğıtımında son dönemde Halk Cep-
hesi’nin kurumlarına yönelik saldı-
rılar hakkında sohbet edildi. Kürt hal-
kından insanların sürekli gelip gitti-
ği bir kahvehanede dergideki yazıları
merak eden birine saldırının Halk
Cephesi’nin kurumlarına yönelik
yapıldığı, Cephe’nin ise devrimci-de-
mokrat sol güçlere yönelik herhan-
gi bir saldırısının olmadığı, Halk
Cephesi’nin tüm ezilen, yok sayılan
halklar için mücadele ettiği anlatıl-
dı. Kürt halkının mücadelesinin meş-
ru olduğu ama AKP ve ABD ile uz-
laşmanın kabul edilemez olduğu an-
latıldı. 39 dergi halka ulaştırıldı.

Bağcılar Yeni Mahalle Yürüyüş
Yolu’nda Yürüyüş Dergisi ve özgür
tutsakların el ürünlerinin tanıtımının
yapıldığı masa açıldı.

Masaya gelenlerle yapılan soh-
betlerde son dönemde Yeni Mahal-
lede gençler arasında sık sık kavga
çıkması ve alkollü serserilerin ma-
halleye rahatsızlık vermesi üzerine
sohbet edildi. Tüm mahallenin katı-
lacağı bir halk toplantısı yapma öne-
risi alındı.

Gazi-Karayolları: Karayolla-
rı Mahallesi’nde Halk Cepheliler
tüm tehditlere rağmen Yürüyüş Der-
gisi dağıtımı yaptılar. Çetelerin “On-
ları kaçıracağız, döveceğiz, mahal-
lede Cephe’ye çalışma yaptırmaya-
cağız, mahalleye sokmayacağız” de-
melerine rağmen Halk Cepheliler
halka bunları teşhir ederek ve çalış-
malarına ara vermeden devam edi-
yorlar. 

Kocamustafapaşa: 19 Ağus-
tos’da Dev-Genç'liler Kocamustafa-
paşa Meydanı’nda masa açtılar. Açı-
lan masada 16 Yürüyüş Dergisi’ni

halka ulaştıran Dev-Genç’liler Ko-
camustafapaşa ve Yedikule’de de
34 Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştır-
dılar, halkla sohbet ettiler. 

ÇERKEZKÖY: Çerkezköy Kı-
zılpınar Mahallesi’nde 19 Ağustos'ta
yapılan çalışmada, Çerkezköy Halk
Komitesi bir saatte 50 adet Yürüyüş
Dergisi’ni halka ulaştırdı.

BURSA: Halkın gerçekleri oku-
ması ve öğrenmesi için dergimizi ve
kitaplarımızı tanıtıyoruz. AKP’nin
zulmü, pervasızlığı ve baskısı karşı-
sında bizler varız. Bu direnişi halk bi-
lecek, dergimizden ve kitaplarımız-
dan okuyacak. Devrimcilerin müca-
delesini öğrenecek. 16 Ağustos’ta
Bursa’da Yürüyüş Dergisi, Haziran,
Boran ve Tavır yayıncılıklarının ki-
tapları tanıtıldı. 

ANTEP: Antep’te Halk Cephe-
liler 16 Ağustos’da Köseler Kö-
yü’ne giderek halkın sesi Yürüyüş
Dergisi’ni halkla buluşturdu. Halk
Cepheliler’e evlerini açıp, sofraları-
na çağıran Köseler Köyü halkına 38
Yürüyüş Dergisi ulaştırıldı.

İZMİR: Devrimci basın gele-
neğini geri adım atmadan sürdüren
Yürüyüş Dergisi dağıtımları devam
ediyor. 16 Ağustos’ta 4 Yürüyüş
okuru Harmandalı’nda 40 dergiyi hal-
ka ulaştırdı. 17 Ağustos günü de
Güzeltepe Mahallesi’nde 43 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.

KOCAELİ: Kocaeli'de Dev-
Genç'liler 18 Ağustos’ta Esentepe
Mahallesi’nde 42 adet Yürüyüş Der-
gisi’ni halka ulaştırdılar.

Ayrıca 19 Ağustos günü İzmit
Merkezde esnaflara 8 adet Yürüyüş
Dergisi dağıtıldı. 

MERSİN-Kazanlı: Mersin,
Kazanlı'da 18 Ağustos günü 8 Halk
Cepheli tarafından gerçekleştirilen
toplu dergi satışında bir buçuk saat
içinde 50 adet Yürüyüş Dergisi hal-
kımıza ulaştırıldı. Sohbetlerde Hasan
Ferit Gedik'in mahkemesindeki hu-
kuksuzluk ve adaletsizlik anlatıldı.
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Halka Gitmek Halk ın Sorunlar ın ı
Dinlemek ve Çözmektir



Emperyalist ülkelerin her türlü
katliam, işkence, onursuzluk, aşağı-
lama özgürlükleri vardır. Onların in-
sanların ülkelerine göz dikme öz-
gürlüğü var. Onların ülkeleri bölüp
parçalama, halkları birbirine düşürme
özgürlükleri var. Onların dünya halk-
larının yer altı, yer üste zenginlikle-
rine göz dikme özgürlükleri var.
Halkların üzerlerine bombalar yağ-
dırma özgürlükleri var. Oh ne ala de-
ğil mi?

Alman devleti de bunlardan biri-
si işte. Kendisini dev aynasında gö-
ren kimsenin ona söz söyleme hakkı
olmadığını düşünen bir ülke. Ama ta-
bii bunlar bizim gibi ülkelerin işbir-
likçi devletlerinin sayesinde. Ben
alırım, satarım, istediğim gibi girerim
çıkarım dedirtiyorlar.

İşte Almanya Dış İstihbarat Servi-
si (BND) Alman devletinin talimatıy-
la 2009 yılından itibaren bizim ülkemizi
dinlemiş. Tabi gerekçe hazır kendi iç
güvenlikleriymiş. Hükümet adına açık-
lama yapanlar bu yasadışı dinlemeyi
çok açık bir şekilde sahiplendiler.

CDU Grup Başkanvekili Andreas
Schockenhoff, "Almanya'da üç mil-
yon Türk yaşıyor ve PKK gibi kimi
örgütler 1993 yılından beri terör
örgütü olarak kabul ediliyorsa, bun-
ların bağlantıları ve destekleyenlerini
takip etmek için her yola başvurul-
ması normaldir" diyerek dinlemeyi
haklı bulduğunu belirtti. 

Hayır efendim her yola başvura-
mazsınız, bizim ülkemiz sizin baba-
nızın çiftliği değil. Alçak yöntemle-
rinizi, kendi pisliklerinizi temizlemek
için kullanın. Ne kadar çok korku-
yorsunuz o "terör" örgütlerinden.
Size karşı tek bir eylemi dahi olma-
yan bu örgütler sizi neden bu kadar
çok korkutuyor? Korkuyorsunuz çün-

kü en iyi müttefikiniz olan, her türlü
işbirliğini sizinle yapan Türkiye’nin
elinizden gideceğinden korkuyorsu-
nuz. Sömürü kaynağınızın, paracık-
larınızın elinizden kayıp gitmesinden
korkuyorsunuz. Sosyalizmden kor-
kuyorsunuz...

Almanya'da tutuklamalarınız yet-
medi galiba. İnsanlarımızı sadece
Yürüyüş Dergisi sattığı, sadece Grup
Yorum konser bileti sattığı için yar-
gılayan bir ülkesiniz siz. Bu yetmiyor
size, ülkemize de el attınız. Alman-
ya’da dinlemediğiniz telefon kalma-
dı zaten. 

3 milyon Türkiyeli’yi ve onların
Türkiye’deki akrabalarını çevreleri-
ni potansiyel terörist olarak görü-
yorsunuz. Asıl korkunuz budur sizin.
Ama asıl terör budur, insanları din-
lemek o savunduğunuz meşhur insan
hakları sözleşmelerine aykırıdır. Hani
demokrasinin temeli insanların hak ve
hürriyetlerinin özgürlüğüydü. Bunu si-
zin demokrasiniz söylüyor.

" 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne Göre İletişimin
Dinlenmesi ve Tespiti: 

Madde 20: Herkes özel hayatına
ve aile hayatına saygı gösterilmesini
isteme hakkına sahiptir. 

Madde 22: Herkes, haberleşme
hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin
gizliliği esastır. " 

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nin 8. maddesine göre de
bu tür dinlemeler için mahkeme ka-
rarı gereklidir. Peki hangi ülkenin
mahkemesi buna karar verecek? Al-
manya bizim ülkemizi dinlemek için
kendi ülkesinin mahkemesinden mi
izin alacak?

Bu yüzden gizli dinlemiştir ve bu
suçtur.

Bizim ülkemiz sizin istediğiniz za-
man istediğinizi yapabileceğiniz bir
ülke değil.

Ülkenize istediğim zaman gelir ra-
dar üsleri kurarım, sen de benim
uşaklığımı yaparsın diyor Almanya. 

Evet, Türkiye devleti yöneticile-
ri emperyalizmin uşaklığını yapıyor-
lar fakat Türkiye halkları sizin uşa-
ğınız değildir. O işbirlikçilerinizi de
bir gün def edeceğiz ülkemizden me-
rak etmeyin. 

Alman istihbaratının Almanya'da
kendi vatandaşlarını da dinlediği ge-
çen yıl ortaya çıkmıştı. Kendi halkı-
nın da özgürlüklerini hiçe sayıyor Al-
man devleti. 

Peki bu kadar dinlemede usta,
Amerika'yı dahi dinleyebilen bir ülke
kendi ırkçı katillerini neden dinle-
miyor dersiniz? Neden ırkçı cinayet-
leri kimin işlediğini bulamıyor?

Almanya'da son bir hafta için on-
larca kundaklama girişimi oldu. Bula-
caklar mı bu ırkçıları? Mevlana Cami
yakıldı, bir ailemizin evi kül oldu, es-
naflarımıza yönelik kundaklama giri-
şimleri oldu. Binlerce ırkçının kimlik-
leri çok açık Alman istihbaratının elin-
de var bunlar, kendileri açıkladı defa-
larca. Kaç kişi olduğuna kadar biliyor
her şeyi. Berlin'de onlarca kundaklama
girişimi oldu, bir tanesi dahi neden bu-
lunmuyor? Acaba onların telefonlarını
dinlemeye güçleri mi yetmiyor, yoksa
bizzat örgütleyeni midir Almanya İs-
tihbarat Servisi? Bizce bizzat kundak-
lamaların içinde yer alıyor, bunu biz de-
ğil kendi mahkemeleri söylüyor. 

Eğer terör ve terörist arıyorsanız,
eğer katil arıyorsanız yanı başınız-
dalar. 3 milyon insanımızı ve ülkemiz
insanını görmesin gözleriniz. Çekin
o gözlerinizi ve kulaklarınızı halkı-
mızdan ve ülkemizden.

AVRUPA’dakiBİZ

AAlmanya İstihbaratı, O Kirli Kulaklarını ve
Katil Ellerini Ülkemizden Çek! İlk Önce

Kendi Ülkenizdeki Irkçı Katilleri Büyütmek
Yerine Onları Dinleyin ve Cezalandırın!
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Ortak Kahvaltılarımız Yalnızlaştırmaya
Karşı Ortaklık Kültürümüzdür

Bencilliğin öğretildiği, insanları yalnızlaştırmanın dayatıldığı Avru-
pa’da Halk Cepheliler  birlikteliği yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. 

17 Ağustos günü AHKM’de toplu halde kahvaltı yapıldı. Kahvaltıdan son-
ra son süreçte yaşanan Kürt milliyetçilerinin ve onun kuyrukçularının Halk Cep-
hesi’ne saldırıları ve yozlaşmaya karşı verilen mücadele konuşuldu.

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı iki saat süren toplantının sonucunda her hafta
pazar günü saat 14.00’da okuma ve tartışma gününde buluşma kararı alındı.

Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir!
Stuttgart Halk Kültür Evi'nde 3 Ağustos günü, İstanbul'da mahallele-

ri-devrimcileri hedef alan saldırıların konu edildiği bir bilgilendirme top-
lantısı düzenlendi. Katılımcılara, devrimcilere yönelik saldırıların geçmişten
günümüze tarihçesinin örneklerle anlatıldığı toplantıya yaklaşık 25 kişi ka-
tıldı. Açıklamalardan sonra karşılıklı sohbet seklinde devam eden toplan-
tı birlikte yenen yemekle sona erdi.

Ayrıca Stuttgart Halk Cephesi 2 Eylül tarihinde başlayacak olan mah-
kemeye katılım çağrısı yaptı.

Gazilerimizden Dahi
Korkacak Kadar
Güçsüz Bir Ülkedir
Almanya!

Özkan Güzel’e Özgürlük Komite-
si, 16 Ağustos’ta 14.00 - 17.00 saatle-
ri arasında, Düsseldorf Merkez Tren İs-
tasyonu’nda stant açarak, 14 aydır tu-
tuklu bulunan ölüm orucu gazisi, Wer-
nicke Korsakoff hastası Özkan Güzel’in
serbest bırakılması talebini dile getir-
diler. 20-21 Ağustos'da Düsseldorf'da
devam edecek olan davaya katılım
çağrısı yaptılar.

3 saat süren çalışmada, 200 adet
Türkçe ve Almanca bildiri dağıtımı ya-
pıldı ve birebir konuşmalarda Alman-
ya’daki adaletsizlikler ve burjuva de-
mokrasisinin sahtekarlıkları anlatıldı.

- Gökhan Aydın 13 Temmuz'da Moabit Hapishanesi'nde
hücresinde öldürüldü.

- Berlin ve Bielefeld’de iki cami yakıldı.

- Avrupa Adalet Divanı’nın kararına rağmen, Alman-
ya, dil testi uygulamasında ısrar ediyor!

1- Alman Devleti, Gökhan Aydın'ın ölümünü açığa çı-
karmalıdır!

Berlin’de “yaralama” suçlamasıyla tutuklu olarak
yargılanan 24 yaşındaki Gökhan Aydın'ın 13 Temmuz’da
hücresinde ölü bulunduğu açıklandı.  Ancak açıklamanın
her yönü kuşkuludur. Ölüm aileye zamanında bildiril-
memiştir. Resmi belgelerde ölüm sebebi belirtilmemek-
tedir. Aydın bir gün sonrası için ailesine siparişler vermiştir.
Bugüne kadarki örnekler hatırlandığında, bu ölümün so-
rumluluğu hapishane yönetimindedir. Ancak tüm göçmen
ölümlerinde olduğu gibi, Gökhan Aydın'ın ailesinin kar-
şısında tam bir suskunluk ve kaale almazlık vardır.

2- Camileri, yabancı yurtları yakanlar ırkçılardır; on-
ları “yakalayamayan” Alman polisi de bu saldırılardan doğ-
rudan sorumludur.

Berlin ve Bielefeld’de iki cami yakıldı.

Irkçıların kundaklamaları bir sindirme yöntemi olarak
kullandıkları ve Alman polisinin de bugüne kadar hemen

hiçbir kundaklamayı açığa çıkarmadığı biliniyor.     

Sadece geçen yıl, göçmenlerin kurumlarına yönelik 37
yakma eylemi gerçekleştirildi ve bu kundaklamalardan do-
layı, tutuklu olan hiçbir ırkçı saldırgan yoktur.

3- Dil Testinde Israr, Irkçılıkta Isrardır!

Avrupa Adalet Divanı’nın aile birleşimi çerçevesinde
Almanya’ya gelecek olan eşlere “dil testi” uygulamasının
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması’na aykırı ol-
duğu doğrultusunda karar vermesine rağmen, Almanya hü-
kümeti, dil testi uygulamasının devam edeceğini açıkla-
dı.

SONUÇ OLARAK:
Bu son örneklerin de gösterdiği gibi, Almanya'daki ırk-

çılık ve yabancı düşmanlığı, her alanda artarak sürüyor.

Tüm göçmenlerin ve özel olarak Türkiye halklarının
bu düşmanlık karşısında başvuracağı, sorununa çözüm ara-
yacağı bir devlet yoktur. Çünkü Alman devleti, bu ırkçı-
lık ve yabancı düşmanlığının uygulayıcısı, teşvik edicisi
ve himaye edenidir.

Bu nedenle, ırkçılığa karşı örgütlenmekten, birleşmekten
ve direnmekten başka çaremiz yoktur.

ANADOLU FEDERASYONU

Gençlerimiz katlediliyor, işyerlerimiz, ibadet yerleri-
miz, yurtlarımız yakılıyor, “Dil testi” gibi bir ırkçılık

uygulamasında ısrar ediliyor... 

Av ru pa’da

Halkımız! Resmileşerek, Yayılarak Süren Irkçılığa ve
Yabancı Düşmanlığına Karşı Birleşelim, Örgütlenelim!

53

24 Ağustos
2014

Yürüyüş

Sayı: 431

DEVRİMCİ ŞİDDET YENİLMEZ



Gerçekler Halkın Hafızasına Kazınır
Yalanlar Silinir

“ABD’ye ve AKP’ye Tek Bir Taş Atmayanlar Dev-
rimcilere Kurşun Yağdırıyorlar”, “Sol İçi Çatışma Değil
Devrimcilere Çetelerin Saldırısı Var -Halk Cephesi” im-
zalı ozalitler 10 Ağustos'da Antakya Armutlu Mahallesi-
Saray Caddesi'nde ve Samandağ’da duvarlara asıldı.

 Halk Okulunda Öğreniyor, Öğretiyoruz
Armutlu ’da Halk Okulu çalışmaları başladı. Eğitimi

halklaştırmak ve Cephe kültürünü yaygınlaştırmak için, yaş-
lısı genciyle herkesi kapsayan Halk Okulu çalışması, 16
Ağustos Cuma günü Armutlu’da yapıldı. Öncelikle se-
çimlerin devrimciler için ne ifade ettiği ve seçimlere ba-
kışı işlendi halk okulunda. Faşizmle yönetilen bir ülkede
yapılan seçimlerin ve meclisin amacının halkı kandırmak,
demokrasicilik oyunu oynamak olduğu belirtildi. Bu nitelik
değişmeden seçimlerin bir şey ifade etmediği, seçimlere ka-
tılmanın ve oy vermenin de halkı bu oyuna alet etmek ol-
duğu, çözümü düzen sınırları içinde göstermek olduğu an-
latıldı. Her şeyin emperyalistlerin denetiminde olduğu ve
Tayyip’in de esas olarak bir diktatör veya ‘güçlü bir lider’
olarak sunulan bir kukla, uşak olduğu belirtildi.

Böyle bir süreçte oy vermek, en azından diğerlerine tep-
ki olarak HDP’ye oy vermenin ne anlama geldiği konuşul-
du. Son olarak seçimlerin çözüm olmadığı, çözümün daha
fazla örgütlenmek olduğu belirtildi. Düzen partileri ve sol
maskelilerin, Haziran Ayaklanması gibi bir süreçten sonra
halkın devrimci, isyancı dinamiklerini düzen içinde eritme
çabasında oldukları belirtildi. HDP’nin de bu projenin bir par-
çası olduğu ve Cepheliler'in temel görevinin, bıkmadan usan-
madan, kapı kapı insan insan çalışarak, nerede nasıl olursak
olalım örgütlenmek olduğu belirtildi. Sorular ve yapılan ek-
lerle çalışma bitirildi. Çalışmanın bundan sonra düzenli ola-
cağı ve tüm Armutlu halkını kapsayacağı söylendi.

 Saldırılara Cevabımız Kitleselleşmek
Kurumsallaşmak ve Yarattıklarımızı
Korumaktır

Gazi Halk Meclisi Sondurak’ta çeteler tarafından si-
lahla taranan, dağıtılan Esat Atmaca Aile Çay Bahçesi'nde
halk toplantısı düzenledi. Halk Meclisi 15 Ağustos'ta Son-
durak bölgesinde esnaflara, duraklara ve kahvehanelere top-
lantıya çağrı afişleri astı. 300 kişinin katıldığı toplantıda
son süreçte yaşanan saldırılarla ilgili konuşuldu. Söz alan
insanlar mahallenin sorunlarını anlattılar ve “Halk Cep-
heliler bu parka çay ocağı ve taksi durağı açmadan önce
ailelerimiz rahatça oturamıyordu, parkta uyuşturucu içi-
mi, satımı yapılıyordu. Halk Cepheliler buraya gelince hep-
si korkusundan kaçtı gitti. Devrimcilere, parkımıza, ma-
hallemize sahip çıkalım” şeklinde konuştu. Ardından
saldırılarla ilgili bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Bir son-
raki toplantının mahalle halkıyla beraber, Nalbur Parkın-
da yapılması kararı alındı. 

Hasan Ferit İçin
Her Yerde Adalet!

14 Ağustos 2014 tarihinde Viyana Türkiye konsolos-
luğu önünde Hasan Ferit Gedik'in mahkemesinin başla-
ması sebebiyle destek eylem yapıldı. Konsolosluk önün-
de Hasan Ferit'in fotoğrafları olan pankartlar açıldı. 

Ara ara Halk Cephesi’nin yozlaşmaya karşı yürüttüğü
kampanya, Hasan Ferit'in çeteler tarafından vurulması ve bu-
gün görülen mahkeme ile ilgili Almanca bilgilendirme ya-
pıldı. Marşların sloganların susmadığı eyleme 24 kişi katıldı.

Gerçeğin Sesi Yürüyüş
Kürt Milliyetçiliğini Anlattı!

Londra’da haftalık yapılan Yürüyüş dergisi standı de-
vam ediyor. 16 Ağustos günü 14.00 – 16.00 arası
Wood Green Kütüphanesi önünde açılan standın bu haf-
taki konusu Kürt milliyetçilerinin ve kuyrukçularının dev-
rimcilere saldırısı ve İsrail başta olmak üzere emperya-
lizmin Filistin’e saldırısı konuşuldu.

Üç kişinin katıldığı stantta 11 Yürüyüş Dergisi ve 2
Tavır Dergisi halka ulaştırıldı.

Zehra Kurtay'ın Sen de Sesi Ol!
Özgürlük Komitesi’nin devam etmiş olduğu Zehra

KURTAY'a ÖZGÜRLÜK kampanyasının devamını sür-
dürdüğü çalışmalar çerçevesinde 16 Ağustos 2014 günü
Melun Alevi Kültür Merkezi’nde panel yapıldı.

Düzenlenen bu panele Fransız Komünist Partisi'nin Ka-
dın Hakları bölümünden Elisabeth ACKERMAN, Orga-
nisation Communiste Future Rouge (Kızıl Gelecek Ko-
münist Hareketi) Temsilcilerinden Leslie STALATA,
Moderator olarak Fransa'da Zehra Kurtay ile birlikte yar-
gılanan  Nezif ESKİ, Özgürlük komitesi temsilcisi ve Zeh-
ra KURTAY'IN şimdiki durumunu anlatması için ziya-
retçilerinden bir kişi katıldı. Zehra Kurtay'ın devrimci mü-
cadelesi, hapishane koşulları ve nasıl bir kampanya yü-
rüteceklerinin konuşulduğu panelde Halk Cephesi temsilcisi
de 2 Eylül'de başlayacak olan Anadolu Federasyonu da-
vasına çağrı ve dayanışma çağrısında bulundu.

Devrimcilik Sorun Çözmektir, 
Dayanışmadır!

TAYAD’lılar Zürich Üniversite Hastahanesi’nde yat-
makta olan bir hastayı ziyarete gitti.

Halkın sorunlarını paylaşarak kitleler içinde dayanış-
ma örneği oluşturmaya çalışan İsviçre TAYAD’lılar git-
tikleri yerde sevgiyle karşılanıyorlar.

Ziyaretine gidilen hastanın sağlık sorunlarının ve te-
davi şeklinin dinlenmesinin ardından önerilerini sunan TA-
YAD’lılar tercümanlık konusunda da yardımlarını teklif
ettiler.
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BİR SES
Onurun çırpındığı bütün göğüslerde
Azgın lokomotifler gibi her nefes
Bir ses dolaşıyor yürekten yüreğe
Bir ses
Yalayarak geçiyor demir kapıları
Tel örgülerde parmaklıklarda dolaşıyor
Kimse görmüyor belki duymuyor da
Bir ses dolaşıyor her yerde her an
Bir ses
Bir ses ki yaşamın tümüne özdeş
Sağırların kulaklarında fırtınadır
Körlerin gözlerinde güneş

ADNAN YÜCEL

Şiir

Dostluk Deneyi 
Dostluk, hoşgörü üzerinde de-

neyler yapan bir bilim adamı, aslan
ile bir kuzuyu kafese kapatmış, bir
süre sonra gelip bakmış, ikisi de du-
ruyor, vukuat yok! Bakıcıya sor-
muş: "Ne var, ne yok?"

Bakıcı başını sallamış: Maşal-
lah aslanın keyfi yerinde ama,
kuzu yetiştiremiyoruz” 

Aslanla kuzunun dostluğu ancak
aslanın karnı acıkana kadar sürer...

Kıssadan Hisse

Bir ilçeye bir kaymakam atanmış.
Kaymakam yanına başçavuşu alıp, köy-
lülerle tanışmak üzere köy köy dolaş-
maya başlamış...

Bakmışlar ki yolda bir adam kuca-
ğında bir eşek yavrusuyla gidiyor... 

Kaymakam başçavuşa demiş ki:

"Ben bu köylüye biraz sataşayım"

Başçavuş, kaymakamı uyarmış.

"Aman efendim, bunlar lafta altta
kalmazlar. Dikkat edin" 

Kaymakam: "Bir şey olmaz. Ben yıl-

larca mektep okudum, kültürlüyüm.
Cahil bir köylü mü beni lafta yenecek?"
demiş.

Arabayı durdurup köylüye yanaş-
mışlar, kaymakam selam verip sormuş:
"Nereye böyle kucağında yavrunuzla?"

Köylü bir kaymakama bakmış, bir de
başçavuşa:

"Mektebe" demiş...

"Mektebe yazdırmaya gidiyorum"...

"Çok okursa kaymakam, az okursa
başçavuş olsun diye!"

Fıkra

Sel Gider Kum Kalır
Geçici olanlara değil, kalıcı olanlara önem
vermek gereklidir.

Ata Sözü

Bir başkasının kabahati hakkında konuş-
madan önce daima kendi çarığının içine
bak.

Özlü Söz

Acıyan Uyumuş,
Acıkan Uyuyamamış

Hayatta karşılaşılan sıkıntılara katlanmak
mümkündür. Ancak açlığa karşı koymak
mümkün değildir. Onun için egemenlerin
en büyük korkusu açlardır...

Deyim



“Gerilla kültürü ve yaşam tarzının egemen kılınması
için, içimizdeki küçük burjuva yaşam kalıntılarını tuzla
buz etmemiz, devrimci proleter yaşam biçimini içselleş-
tirmemiz, her saniyemizi devrime adamamız, bunun
için de en önemli faktör, moral düzeyimizi, psikolojimi-
zi ve kolektivizmi sürekli yüksekte tutmamız gerekir”

Ali Rıza Karagöz31 Ağustos - 06 Eylül

Hülya ŞİMŞEK:
4 Mart 1963’te Erzincan’da doğdu.

Pir Sultan ve Mahir sevgisiyle büyüdü,
kendi deyimiyle “15 yaşından beri ka-
tıksız bir antifaşist”tir. Anadolu TA-
YAD’ın kurucu üyelerinden biriydi. F
Tipleri gündeme geldiğinde, Bursa’da
destek eylemine başladı. Tutuklandı.

Eylemini bırakmadı. Tahliyesinin ardından Küçükar-
mutlu’ya gelerek Ölüm Orucu’nu orada sürdürdü. 31
Ağustos 2001’de, Ölüm Orucu’nun 286. gününde Ar-
mutlu’daki direniş evinde şehit düştü.

Fatma Tokay KÖSE:
14 Eylül 1967’de, Elazığ-Alacakaya

Çataklı Köyü’nde doğdu. 1987’de Ha-
cettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde
öğrenciyken devrim mücadelesine ka-
tıldı. 1990’a kadar, gençlik örgütlen-
mesinde yer aldı. Bir süre sonra illegal
örgütlenmede Kırşehir, Nevşehir ve Kı-

rıkkale sorumlusu olarak görevler üstlendi. 1994’te
tutsak düştü. 19-22 Aralık Katliamı’nın ardından Kü-
tahya Hapishanesi’ne sevk edildi. Burada 6. Ölüm
Orucu Ekibi Direnişçisi olarak Ölüm Orucu’na başladı.
31 Ağustos 2002’de şehit düştü

Fatma Tokay Köse

Asuman KOÇ, Aydemir ŞAHİN, Hülya ATEŞ,
Nurhan AZAK, Orhan KORKUT

1994’ün 3-4 Eylül günleri boyunca Dersim’in Çe-
mişgezek İlçesi’ne bağlı, Ulukale Köyü Arasor Deresi
mevkiinde süren çatışmalarda şehit düştüler.

Aydemir ŞAHİN: 1970 yılında Ma-
latya’nın Hekimhan İlçesi’ne bağlı Ka-
raçayır Köyü’nde doğdu. Hekimhan Mes-
lek Lisesi’ni bitirdi. Okul ihtiyaçlarını
karşılamak ve ailesine maddi destekte
bulunmak için hem okur hem de çalışırdı.
Devrimcileri tanıdıkça mücadeleye her
geçen gün daha fazla bağlanarak, kısa
sürede Devrimci Sol saflarında yerini

aldı. Israrıyla, mücadelesiyle, örnek kişiliğiyle 1993
Mart’ında gerillaya katıldı. Katledildiğinde grup ko-
mutanıydı.

Hülya ATEŞ: Hülya, 1977 Hozat
doğumludur. Bir emekçi olarak büyüdü.
İlkokuldan sonrasına gidemedi ama Ana-
dolu halk gelenekleri okulunda yetiştirdi
kendisini. Düzenin kadına biçtiği rolü
daha küçük yaştan itibaren reddetti. İni-
siyatifli, herkesin yardımına koşan, sözünü
sakınmayan bir genç kız olarak yetişti.

Devrimci Sol gerillalarıyla tanıştı. 1993 Temmuzu’nda
gerillaya katıldı.

Orhan KORKUT: Orhan, 1974
Kahramanmaraş doğumludur. İlkokulu
bitirdikten sonra, yaşamının büyük bö-
lümü Dersim’de geçmiştir. Dersim'de
akrabalarının yanında kaldığı sırada
devrimcileri, gerillaları tanımış ve gerilla
olmaya karar vermiştir. 1993 Ekim’inde
gerillaya katıldı. Bir halk kurtuluş sa-
vaşçısı olarak ölümsüzleşti. 

Nurhan AZAK: Nurhan, 1974 Pertek doğumludur.
Devrimcilerle 1991'de lise ikideyken
tanıştı. 1992'den itibaren Devrimci
Sol’cularla birlikte hareket etmeye baş-
ladı. Köyünde, liseli gençlik içinde,
Pertek'te görevler aldı, sorumluluklar
üstlendi. Haziran 1993'te gerillaya ka-
tıldı.

Asuman KOÇ: Asuman, 1971 Çe-
mişgezek doğumludur. Okulu olan ama
öğretmeni olmayan bir köyde yaşadığı
için okula gidemedi. Okuma-yazmayı
kardeşlerinden öğrendi. Çocukluktan beri
devrimcilerin içindeydi. 1980-84 yıllarında
köylerine gelen Devrimci Sol gerillalarını
tanıdı. Amcası Hayri Koç da bir Devrimci
Sol’cuydu. 1991'de Devrimci Sol geril-
lalarından Nazım Karaca ve Mürsel Göleli'yle tanıştı,
onlardan çok etkilendi.1993 Nisan’ında gerillaya katıldı.
Bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.

Nurhan Azak

Hülya Şimşek

Aydemir Şahin

Hülya Ateş

Orhan Korkut

Asuman Koç



Ekrem Akın SAVAŞ
31 Ağustos 1992’de İstanbul Reşit-

paşa’daki evinde polis tarafından pusuya
düşürüldü. Tüpgazını silah yaparak di-
rendi ve şehit düştü. Dev-Genç’in yö-
netici kadrolarındandı.

Ekrem Akın Savaş

Ali Rıza KARAGÖZ:
1968 doğumlu olan Ali Rıza, Sivaslı

yoksul bir Kürt (Zaza) ailesinin çocu-
ğuydu. Ailesinin maddi durumu nedeniyle
öğrenimini lise ikinci sınıftan itibaren
terk ederek yaşamını işçi olarak sürdürdü.
Gazi halkının faşizme karşı mücadelesi
içinde büyüdü. Militanlığı ve mütevazi-

liğiyle tüm Gazi halkının sevdiği, saygı duyduğu bir

devrimciydi. 1990 yılından beri Devrimci Sol üyesi
olarak profesyonel devrimcilik yapmaktaydı. Bir dönem
mahalli bölgelerde, gecekondu semtlerinde örgütlenme
faaliyetleri sürdüren Ali Rıza, bu süreçte birim çapında
çeşitli sorumluluklar da üstlendi. 1991 sonunda SDB
üyesi olan Ali Rıza, Temmuz 1992’de birlik komutanlığı
görevini üstlendi. 1 Eylül  1992’de İstanbul Avcılar’da
bir işkenceci polisin cezalandırılması eyleminde şehit
düştü. 

Ali Rıza Karagöz

Ekrem deyince herkesin ilk hatırladığı şeyler
ya onun çok hareketli ve enerjik oluşu ya da sürekli
yaşadığı zorluklar, olanaksızlıklar karşısındaki tu-
tumudur. Birinci özelliği ile yerinde duramayan
bir devrimcidir. İkinci özelliği ise ona ilişkin anla-
tımların çok büyük bölümünü oluşturur; parası ol-
madığı için kah Çapa’dan Avcılar’a yürüyerek
gider Ekrem. Banliyö trenlerinin değişmez kaçak
yolcusudur o. Geceleri evsiz kalındığında hangi
inşaatlarda kalınabileceğini de iyi bilir...
Şimdi bu iki açıdan bakalım Ekrem’e.
Hareketli, dinamik, enerjik... Peki ne var

bunun kökeninde? Bu dinanizmin kökeninde mü-
cadeleci bir kişilik, korkusuz bir devrimcilik,
hırs ve iddia vardır. 

‘89-90 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’ne girdiğinde birilerinin gelip
kendisiyle ilişki kurmasını beklemez, hemen DEV-
GENÇ’lileri bulur. Boykot, form, gösteri, bildiri
dağıtmak; hangi tür iş olursa olsun onun “katıl-
mamak” değil, katılmak için bir gerekçesi vardır.
İlk zamanlar onu şu ya da bu eylemin dışında
tutmak isteyen yöneticilerine söyleyecek bir şeyi
olur mutlaka. Kısa sürede gelişir... 

Hemen bu noktada sorunun bir diğer ya-
nına da bakabiliriz. Niye bu kadar olanak-

sızlıkla karşı karşıya kalınmıştır ya da kalın-
maktadır? 

Tek başına Ekrem açısından bakıldığında aslında
böyle bir şey yaşamaması gerek diye düşünüyor-
sunuz. Çünkü örneğin onunla ilgili anlatımlarda şu
tip vurgulara da sıkça rastlamak mümkündür: “Sa-
bırla insanlara devrimci mücadeleyi anlatır ve
mutlaka da ikna ederdi.” ...

Ekrem; “Zorlukları alaya alması, zorluklara
rağmen gülmesi çok hoşumuza giderdi. Akşam ye-
meğinde önündeki çorbayla alay ederek, zevkle
yerdi. Oysa çok defa akşamları çorbadan başka
bir şey yiyemezdi.”

Çünkü, Ekrem için, zevk, mutluluk, tat, mü-
cadelenin kendisindeydi. Ekrem’in yokluğun çor-
basında duyduğu tat, inşaatların soğuğunda ve
beton zemininde bulduğu rahatlık ve neredeyse
onunla özdeşleşmiş olan yüzündeki güleçlik, mü-
cadeleci kişiliğinin ürünüydü, mutluluğu kavganın
mutluluğuydu. Gençlik için, gençliğin en güzel
yanlarını, dinamizmini, atılganlığını, coşkusunu
devrimcileştiren bir örnek ve önderdir Ekrem.
Gençlik onun dinanizmini yaşatmalı ve ama onu
şehit vermemize yol açan olanaksızlıkları asgariye
indirmenin yollarını da bulmalıdır. Genç yoldaşla-
rımız Ekrem Akın Savaş’ı, savaşın içinde böyle
yaşatabilirler. 

Ekrem Akın Savaş’a...
"Gazetelerde gördüm resmini
Çiçekli bir kiraz dalı gibi sermişler seni yere
üzerinde bir pantolon, bir tişört
Tişörtün sıyrılmış belinde
Ayağında spor ayakkabılar, bağcıkları bağlı
Sanki kırda sere serpe uzanmışın da çimenlere,
ellerin rahat yüzünde mutlu bir gülümseme"

Anıları Mirasımız
Ekrem Akın SAVAŞ'ı Yoldaşları Anlatıyor:

MUTLULUK MÜCADELENİN 
KENDİSİNDE...



Halkın Öfkesi 
Polislere 
Geri Adım Attırır

Berkin Elvan 14 yaşında
AKP’nin katil polisleri tarafından
biber gazı kapsülüyle başından vu-
rulduğu günden beri adalet müca-
delesi sürüyor. Berkin için adalet
isteyenlere saldırılıyor. 

17 Ağustos’da Berkin için bir
araya gelen Halk Cepheliler “Adalet
Mücadelemiz Sürüyor” diyerek yıl-
mayacaklarını ve Berkin için mü-
cadele etmeye devam edeceklerini
söylediler. Halkın tepkisi üzerine
polisler akrep aracını ve özel tim-
lerini geri çekmek zorunda kaldı.
Basın açıklaması yapan 28 kişi
Ege Kültür Sanat Müzik Derne-
ği’nde yapılacak Umudun Çocuğu
Berkin Elvan Belgeseli’nin göste-
rimine çağrı yaparak dağıldılar.
Daha sonra Ege Kültür Sanat Müzik

Derneği’nde belgesel gösterimi ya-
pıldı. 

Adalet Mücadelemiz 
Sürüyor Sürecek

Berkin Elvan 14 yaşında
AKP’nin katil polisleri tarafından
biber gazı kapsülüyle başından vu-
rulduğu günden beri adalet müca-
delesi sürüyor.

Berkin için adalet talebimizi
her yerde haykırmaya devam edi-
yoruz. 16 Ağustos'ta Halk Cephesi,
Antalya Manavgat'ta Berkin için
adalet eylemi yaptı. Eylemde oku-
nan açıklamada "Sabrımızı sına-
mayın Berkin'i katledenleri yargı-
layın ve cezalandırın aksi halde
halkın adaleti mutlaka yerini bu-
lacaktır" denildi. 16 kişinin katıldığı
basın açıklamasına Manavgat halkı
alkışlarla destek verdi.

Adana'da İsmet İnönü Parkı’nda
yapılan basın açıklamasında “bir
seneyi aşkın bir süredir bizler adalet
istemeye devam ediyoruz. Bir yılı
aşkındır Berkin Elvan’ın katillerine
gereken ceza verilmedi. Merak edi-
yor ve soruyoruz halkın adaleti te-
celli etse, Berkin'in katilleri ceza-
landırılsa, katilleri cezalandıranlara
ilgili savcılar suç işlediniz mi di-
yecek yine ilgili hakimler hemen
karar mı verecekler" diye soruldu.

Türkiye hapishanelerinde yüzlerce
hasta tutsak faşizmin sessiz ölüm po-
litikasına mahkum. Tutsakların ha-
pishanede tedavi olamaz raporlarına
rağmen tahliyeleri engelleniyor. Bu
uygulama nedeniyle yüzlerce tutsak
tedavi edilebilir hastalıklardan öldü.
TAYAD’lı Aileler hasta tutsakların
sesi olmak ve onların özgürlüğünü
sağlamak için masa açmaya devam
ediyor. 18 Ağustos günü saat 16.30’dan
18.30’a kadar İzmir Konak’ta masa
açan TAYAD’lı Aileler, halka hasta
tutsaklar için verilen mücadeleyi ve
hasta tutsakların durumunu anlattı.
150 bildiri dağıtılan çalışmada 80
imza toplandı.

Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın!

Antalya Attalos Meydanı’nda 12
Ağustos’ta Antalya TAYAD’lı Aileler
tarafından hasta tutsakların serbest bı-
rakılması için eylem yapıldı. Tutsakların
yaşadığı hastalıkların sebebinin tecrit
ve tretman olduğu ve faşist devletin
her geçen gün tecrit uygulamalarını
arttırdığı vurgulandı. Sloganların atıldığı
eyleme 7 kişi katıldı.

Evlatlarımızı Sahiplenmeye 
Devam Edecek, 

Mücadelemizle Hasta Tutsakları 
Zulmün Elinden Alacağız!

UMUDUN VE ZAFERİN ADI 
PARTİM'E 
Selam sana 
Düşümdeki, döşümdeki sevdam 
Düşmana hıncım 
Namluya sürülmüş mermim 
Selam sana 
Toprağımdaki tohum 
Dersim Dersim bakan gözlerim 
Kürdistan'da tutuşan Newroz'um 
Köpük köpük Karadeniz'im 
Gazi'deki isyanım 
Başı dik zeybeğim 
Selam sana 
Sandıktaki çeyizim 
Avucumdaki kınam 

Bebelerimin yarını 
Geleceğim 
Selam sana 
Zulmün kalbini vurmaya giden halkım 
Madenden yükselen çığlığım 
Gözümün nuru, hücreme doğan güneş 
Açlıkta ekmeğim 
Tutsaklıkta özgürlüğüm 
Al kanımın dalgalandırdığı bayrak 
Selam sana 
Selam sana partim 
Yeniden yaratmanın 
Kazanmanın adı 
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi 
Bin Selam

Fatma Tokay Köse 
Çanakkale Hapishanesi



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Düşmanın şiddetini ancak devrimci şiddetle
etkisiz hale getirir ve zaferin yolunu ancak 

devrimci şiddeti temel alarak aşabiliriz... 
Ama bu şiddet, halk örgütlülüklerini yaratıp,

halkın savaşını ortaya çıkaramazsa, potansiyel
olarak kalmaya ve giderek erimeye mahkumdur.

Bunun için bir an dahi rehavete düşmeden
daha çok kitlelere gitmek, daha çok kitle 

örgütlenmeleri yaratmak, her yaştan ve sınıftan halk
kitlelerinin karar aldıkları, uyguladıkları örgütlenmeler

yaratmak temel görevimizdir.
Gerilla ve halk ancak bu tür örgütlenmelerin

birlikte var olmasıyla, birbirlerini tamamlamasıyla
zafer yolunu açabilir.

Her düzeyde halktan insanı kadrolaştırmak,
savaştırmak ve halk örgütlenmelerini yaratmak için

herkes daha büyük bilinç ve iddia ile 
kitlelere yönelmelidir.
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KATİLLERİ, HIRSIZLARI, SOYGUNCULARI, 
TALANCILARI, ÇETELERİ KORUYAN 
FAŞİZMİN ADALET SARAYLARINI 

YERLE BİR EDECEĞİZ!

AKP, HASAN FERİT GEDİK’İN KATİLLERİNİ KORUYOR...

BİZ CEZALANDIRACAĞIZ!
ADALET İSTİYORUZ!


