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Politika üretmek çözüm üretmek-
tir. 

Politika; ihtiyacımız temelinde
eldeki olanaklarla sorunu alma, çe-
lişkiyi lehimize çözme sanatıdır.

Politika yapmak; sorunu çözmek
için eldekileri sevk ve idare etmektir. 

Politika üretirken ilkemiz; ihti-
yaçlarımızı, elimizdeki olanaklar ve
araçlarla, içinde bulunduğumuz ko-
şullarda en iyi şekilde karşılamaktır.

Politikamızın doğruluk ölçüsü
halkın, devrimin, Cephe’nin çıkar-
larına hizmet etmesidir.

Yönetici alanına, alanının en kü-
çük birimine; düşmanın politikalarına;
taraftarlarından kadrosuna kadar tek
tek her insanı için politika üretmelidir.
Hedeflerimize nasıl ulaşacağımıza,
ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımıza
ilişkin politikaları olmalıdır.

Üretilen her politika sorunların
değil, çözümlerin tartışılmasıdır.

Kadronun irili ufaklı her politika
üretimi iktidar altenatifi olma yolunda
attığımız adımdır.

Politika üretkenliğinde yakaladı-
ğımız zenginlik aynı zamanda yaşa-
mımızı politikleştirmenin, kendini sun-
manın ve öne çıkmanın da ölçüsüdür. 

Her kadro kendi başına politika
üreten birer örgüt gibi olmalıdır.
Böylesi kadrolar iktidar perspektifine
sahip devrimci bir hareket için zaferin
en önemli garantisidir.

Politika üreten kadrolar savaşta
kesintisizliktir. 

Halkın taleplerini örgütlemek; ge-
niş kitleleri politikleştirerek devrimci
mücadelenin parçası haline getirmek
demektir. Savaşı halklaştırmak; halkı
savaştırmaktır. Stalin’in dediği gibi
"her şeyi kadrolar belirler."

Kadronun politika üretmesi için
önce gerçeği herhangi bir sapmaya
yer vermeden tüm açıklığıyla görmesi
gerekir. Politika o gerçek üzerinden
üretilecektir.

Niyetler, duygular ya da istekler
gerçeğin yerini alamaz.

Gerçeğin yerini aldığındaysa sap-
malar başlar; üretilen politika en ba-
şından itibaren yanlış demektir. Yanlış
politikadan doğru çözüm çıkmaz. 

Öncelikle somut durum nedir?
Alanın gerçeği, olanakları nedir?
Kimler vardır? Geçmişte ne yapıl-
mıştır gibi pek çok sorunun cevabı
araştırılmalıdır.

Biz materyalizmle nesnel gerçeği
görür; diyalektikle değiştiririz.

Hayat zengin, koşullar farklı farklı
ve her sorunun çözümü kendi için-
dedir.

Somut koşulların somut tahlili
belirleyici ilkemizdir. Hiçbir yerde
hazır bir reçete bulamayız.

Diyalektik materyalizme göre an-
laşılmaz ve çözümsüz olan hiçbir
şey yoktur. 

Soracağız, kafa yoracağız.

-Bizim temel görevlerimiz neler-
dir? Bunları yerine getirmek için ih-
tiyaçlarımız nelerdir?

-Elimizde ne var; imkanlarımızı,
insanlarımızın niteliği, politik koşul-
larımız, halkın mevcut durumu nedir?

-Daha önce neler yapılmış? Neden
yapılmış? Ne sonuçlar alınmış? Başarı
ve başarısızlık nedenleri nelerdir?

-Elimizdekilerle ne yapabiliriz?
Hedefimize nasıl ulaşırız?

Attığımız her adımın, her davra-
nışın bilinçli bir niteliğe kavuşması,
halkın iktidarına bir adım daha ya-
kınlaşmaktır.

Politiklik,
Bir Yaşam Biçimidir...

Politika yönetmektir; sonuç almak
için uyulması gereken kurallardır. 

Politika yönetmekle ilgili oldu-
ğuna ve sorunlar da hiç bitmeyeceğine
göre politiklik bir ömür boyudur. 

Kadromuzun görevine, kendisine
ilişkin hedefleri ve bu hedeflere ulaş-
mak için devrimci bir politikası ol-
malıdır.

Hayatı devrimcileştirmek, sorun-
ları çözen olmaktır. Nerede ne yapa-
cağını bilmek; her attığı adımı halkın,
devrimin, Cephe’nin çıkarlarına hiz-
met edecek şekilde iktidara yoğun-
laşmaktır. 

İktidara yoğunlaşarak apolitik-
leşmenin önüne geçebiliriz. Apoli-
tikleşmeyi yaratan duyarsızlaşma,
sıradanlaşma, kendiliğindencilik, stra-
tejik hedeften kopmaktır. Siyasi ça-
lışmanın ve siyasi eğitimin olmadığı
yerde apolitikleşme başlar.

Elbette faşizmin saldırıları, kültürel
bombardımanı da apolitikleşmenin
nedenlerinden birisidir. Ancak asıl ola-
rak nedenleri apolitileşmenin olduğu
örgütlülük yapımızda aramak gerekir.

Kendini tekrar eden faaliyetler,
söylenenlerle yapılanların tutarsızlığı,
konuşan ama yapmayan insanların
yarattığı inançsızlık; kollektivizmin
gerçek anlamda hayata geçmemesi
o birimdeki insanlarda edilgenlik do-
layısıyla da sıradanlık yaratır. Bu sı-
radanlık apolitikleşmenin zeminidir.

Siyasi eğitim olmadan kadro ye-
tiştirilemez. Siyasi eğitimin bir ayağı
pratik faaliyetin kolektif yapılarda
örgütlenmesi ve sonrasında değer-
lendirmesinin yapılmasıdır. İnsanların
görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate
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almaktır, değer vermektir. 

Siyasal gelişmelere duyarlılık, ge-
leceği şekillendirme isteği, sınıf ve
örgüt bilinci yaratan; sorunların çö-
zümüne kafa yorduran, insanları po-
litikaların uygulamasına katan; çıkan
sonuçları değerlendirerek tekrar pra-
tiği örgütleyen çalışma tarzı politik-
leştirir.

Yeni bir düşünce tarzı, kültür ve
yaşam tarzı yaratır.  Siyasal eğitimin
bir başka ayağı okumaktır; gündemi
takip etmektir; düşmanın siyasal ve
ideolojik planda yaptıklarını izlemek
ve düşmanın bu türden saldırıları
için de politika üretmektir. 

Eğitimin sürekli olduğunu ve asıl
olarak bireylerin çabası üzerinde
yükseldiğini unutmamalıyız.

Eğitim yapmayan, gazete bile
okumayan kadro olamaz. Güncel po-
litikayı takip etmeyen ve buna göre
faaliyet örgütlemeyen kadro stratejik
hedeften de kısa sürede kopacaktır.

Eğitim kadroların beyinlerini silah
altında tutmalarının tek aracıdır.
Beyin silahlandırılmadan burjuva
ideolojisiyle savaşılamaz. Sosyalist
ideolojiye yer açmak, sorunları çöz-
mek için politika üretmek sadece
burjuva ideolojisine karşı savaşmakla
mümkündür. Eğitim kadrolar için
hayati bir öneme sahiptir.

Bürokratizm,
Politika Üretmenin
Önündeki Engeldir!

Yönetici pratiğin içinde olmalıdır.
Elbette kastedilenin yöneticinin her
işi kendisinin yapması değildir.

Yöneticiler pratiğin içinde, pratiğin
bilgisine sahip olmalıdırlar ki politika
üretebilsinler.

Politika üretmenin önündeki en-
gellerden bir tanesi de yöneticinin o
alana ya da kişiye vakıf olacak bil-
gisinin olmamasıdır.

Bilgi pratikten doğar. Pratiğe gir-
memiş, denenmemiş bilgi, bilgi de-
ğildir.

Yönetici devrimci pratikten kop-
tuğu anda bilgiden dolayısıyla da
politika üretiminden kopar...

Devrimciler halkla içiçe değillerse,
onların öğreticiliğinden yararlanmı-
yorlarsa ortada bürokrat bir devrim-
cilik vardır.

Dünyayı ve ülkeyi tanımayan,
kapitalizmin sömürüsü ve faşizmin
baskıları altında ezilen, savaşmak is-
teyen ama nasıl savaşılacağını bile-
meyen insanları sabırla eğitmek, on-
lara devrimci bir düşünce ve çalışma
alışkanlığı kazandırmak bürokrat bir
yönetici için katlanılması zor bir sı-
kıntıdır. O bu tür insanları eğitmek
yerine hazır insan ister.

Doğaldır ki böyle bir anlayış kad-
rolaşma yapmaz, kitleleri geliştirmez.
Böyle bir anlayış insanlara özenli
yaklaşamaz onları geliştiremez. 

Mao "gerçek öğretmen insan
ruhunu harekete geçirebilendir"
der. Birlikte çalıştığı insanların yaşam
biçimlerini, düşünce tarzlarını kav-
rayacak kadar onlarla yakın olmayan
bir kadronun onları eğitmesi, kadro-
laştırması ve onlardaki güzellikleri
olumlulukları harekete geçirmesi dü-
şünülemez.

Eğitimi haftada bir yapılan büro-
kratik bir toplantıya indirgeyemeyiz.
Kadroların "gerçek öğretmen"ler
olabilmeleri için eğitme sorumluluğu
taşıdıkları insanlarla daha fazla birlikte
olmaları, onların her türlü  duygusunu,
sorunlarını paylaşmaları gerekir. 

Elbette bu gelişigüzel bir eğitim
değildir.

Kadronun ilişkide bulunduğu her
insanımız için bir eğitim politikası
olmalıdır. Her adımda onu parça
parça hayata geçirmelidir.

Politika üretmek için insan eğiti-
minden halkın örgütlenmesine; si-
lahlı-silahsız her türlü eylemden en
basit demokratik çalışmaya kadar
militan bir tarz hayata geçirilmelidir.
Militanlık doğru düşünmektir; soru
sormaktır; emek vermektir. Gerçeğin
bilgisine ulaşmak ama nesnel gerçeğe
teslim olmamaktır. 

Bu çalışmaların her aşaması birer
politika üretimidir. Üretilen politikalar
uzlaşmaz olmalıdır.

Devrimci, sınıf kinini, öfkesini
ürettiği politika ile ifade eder. Onun

öfke duyan ama öfkesini şu yada bu
biçimde dile getiremeyen örgütsüz
insanlardan farkı budur.

O eylemiyle hem kendi öfkesini
ortaya koyar, hem halkın öfkesine
tercüman olur hem de eylemiyle,
politikasıyla kitlelerin buluşmasının
yolunu açar.

Devrimciliğin en basit ve yalın
tarifidir bu... Devrimci düşmanın sal-
dırıları karşısında tavır geliştirir. 

Örgütsel işleyiş bu tarif içinde
bir yere oturur. Bu tarifi ortadan kal-
dıran bir örgütsel işleyiş devrimci
değil bürokrattır.

Kendini yenilemeyen kendini de-
ğiştirmeyen bir kadro, kadro eğite-
mediği gibi kendisine de zarar ver-
meye başlar. Giderek de etrafına
zarar verir.

Bunun için kadrolar;
1- Bulundukları alanda birer önder

olduklarını unutmamalı;

2- Hiçbir zaman devrimci pratik-
ten kopmamalı;

3- Kendini sürekli hayatın içinde
sınamalı;

4- Hatalarını gizlememeli;

5- İdeolojik olarak sürekli kendi-
lerini geliştirmelidirler.

En küçük birime kadar her dü-
zeyde çıkarmamız gereken ders; ana
halkadan kopmadan çalışmaktır.

Hedefleri belli ve açık, programlı,
kolektivizmi bir yaşam biçimine dön-
üştüren ve yaygınlaştıran; illegal ya-
pılarımızı büyüten bir çalışma hattı
izlemektir. 

Temel sorunumuz sosyalizmi kav-
ramak, kavratmaktır.

İktidarı almak ve iktidar aracılı-
ğıyla sosyalizmi kurmaktır.

Eğitim politikası, örgütlenme po-
litikası, savaş politikası gibi bir çok
sorun için çözüm üretmeliyiz. 

Her üretilen politika ana halkaya
yani stratejik hedefimizin ihtiyaçlarını
gidermeye yönelik olmalıdır.
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Gaz bombaları, tazyikli sular,
TOMA'lar, akrepler... 1 Ma-
yıs'ların ve kitle gösterilerinin
değişmez görüntüleri oldu.

Sabahın erken saatlerinden
itibaren gözaltılar başladı, gece
yarılarına kadar ise gözaltı listesi
oluşturulmadı. Gözaltıların ya-
kınlarına ve avukatlarına haber
verilmedi, kayıplar tespit edi-
lemedi. Gözaltına alınanlar de-
polarda bekletildi. Keyfi olarak
gözaltı süresi uzatıldı. 

Daha gözaltına alınır alınmaz
ters kelepçe uygulaması yapıldı.
Kadınlar da dahil çıplak arama
dayatıldı. 

Yetkili savcı Okan Özsoy
“Emri ben verdim, 4 gün gözaltı
veriyorum, aramayın beni” di-
yerek yeni baskı yasasını uy-
gulamaya soktu. 

Resmi rakamlara göre 479
kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınan yüzlerce kişi herhangi
bir işlem yapılmaksızın araçlarda
gezdirilip dövülerek, karakollara
getirilmeksizin serbest bırakıldı. 

İlk günden tutuklamalar gerçek-
leşti. İfade almaya gerek görmeden...
1 Mayıs'ın ardından ise AKP yargısı
halk düşmanı yüzünü göstermeye
devam etti. Gözaltı süreleri uzatıldı.
Avukatların gözaltıları görmeleri, sa-
vunmaları engellendi. Ve onlarca tu-
tuklama... 

Resmi, sivil polis yetmedi. AKP
iktidarı gerici sivil, faşist çetelerini
de devreye soktu. Polisin yanında
eli sopalı sivil faşist çeteler polisle
çalışarak 1 Mayıs eylemcilerine sal-
dırdılar. 

1 Mayıs'a katılmak isteyen on-
binlerce insanın beklediği tablolardı
bunlar. Çünkü daha 1 Mayıs'tan gün-
ler önce “önlemler” başlamıştı. 

Oligarşinin Korkusunun 
İfadesi 1 Mayıs Terörü

"Taksim Meydanı barikatlarla ka-
patıldı. İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle,
kutlamalara izin verilmeyen Taksim
Meydanı ve çevresiyle Beşiktaş'ta
olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 

Taksim'de görev yapmak üzere

FAŞİZMİ YENECEĞİZ! 
BİZ KAZANACAĞIZ!

FAŞİZMİ YENECEĞİZ! 
BİZ KAZANACAĞIZ!

1 Mayıs Bizimdir! Taksim Bizimdir!1 Mayıs Bizimdir! Taksim Bizimdir!

 Otobüsler çalışmadı,
metrobüs seferleri yapılmadı,
vapurlar durdu.

 Taksim ve yakın çevresine
yönelen tüm ulaşım araçları
valilik emriyle yani AKP
iktidarının emriyle
engellendi. 

 Adana, Diyarbakır, Bingöl,
Gaziantep, Muş ve Kars'tan
uçakla bin polis getirildi...

 Tüm engelleri zorlukları
aşıp Mecidiyeköy'e,
Beşiktaş'a gelenleri her
cadde, her sokak başında
polis barikatı  karşıladı...

TÜM ENGELLERE
RAĞMEN TAKSİM’E

ÇIKMAMIZ
ENGELLENEMEDİ! 

1 Mayıs’ta 479 Gözaltı, 20 Tutuklama...
İç Güvenlik Paketleri, Faşist Baskı ve Yasaklar...  
Taksim'e Çıkmamızı Engelleyemedi! 
Faşist Terörünüz Sökmedi, Halkı Teslim Alamadınız! 
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takviye olarak Adana, Diyarbakır,
Bingöl, Gaziantep, Muş ve Kars'tan
uçakla bin polis memurunun geti-
rildiği açıklandı. 

Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve
Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi
önünde de çevik kuvvet polisleri ve
TOMA'lar tedbir aldı. Başbakanlık
Ofisi'nin önü demir bariyerler ile
kapatıldı. 

Taksim Meydanı civarına bari-
katlar yerleştirildi. 

Çağlayan, Beşiktaş, Taksim, Şişli
civarında pek çok cadde geçişe ka-
patıldı." 

Bunlar sadece basına yansıyan
önlemlerdi. 

AKP iktidarı açıkça suç işleyerek
halkın ulaşım hakkını, gösteri yapma
hakkını, sokağa çıkma hakkını en-
gelledi, gasp etti. Bu haklarını kul-
lanmak isteyenleri gözaltına aldı,
işkenceden geçirdi, tutukladı. 

Her yıl olduğu gibi “yasadışı
terör örgütleri ve uzantılarının gü-
venlik görevlilerine karşı şiddete
başvuracaklarına dair bilgiler mev-
cut" denilerek alanları yasaklayanlar
halka, devrimcilere karşı bir kez
daha azgınca terör uyguladılar. 

Polis barikatları Taksim'den ki-
lometrelerce uzakta kurulmuştu. Fa-
şist AKP iktidarı 1 Mayıs öncesiyle
ve 1 Mayıs günü estirilen terörle
kitlesel, militan 1 Mayıs'ın önünü
kesmek istedi. 

İstanbul'da adeta ilan edilmemiş
bir sıkıyönetim hakimdi. Havada
dönen polis helikopterleri, sokak
başlarında bariyerler, gösterici sa-
yısını aşan polis kuvveti. AKP'nin

halk düşmanı yüzünün ve korkusu-
nun göstergesiydi. 

AKP'nin 1 Mayıs 
Önlemleri ve Terörü 
İç Güvenlik Paketi’ninde 
İflasıdır 

Daha birkaç hafta önce AKP'nin
oylarıyla İç Güvenlik Paketi adlı
faşist baskı yasası meclisten geçmiş
ve yasalaşmıştı. 

Pakette neler yoktu ki; 

Polise taş atmak, molotof kul-
lanmak silah sayılıyordu, sapan da
silah yerine geçiyordu. 

Yüzünü fularla kapatmak, ör-
gütsel semboller vb kullanmak da
suç kapsamındaydı. 

Polise karşı gelmek, polisin izin
vermediği hallerde gösteri yapmak
suçtu. Kısacası AKP'nin hoşuna git-
meyen her şey suçtu. Ve suçun kar-
şılığı en az 4 yıldan başlayan tut-
saklıktı. Polisin halka ve devrimci-
lere karşı silah kullanmakta özgür
olmasıydı. 

Cumhurbaşkanından başbakanı-
na, bakanlarından polis şeflerine,
İç Güvenlik Paketi’nin yasalaştığı
günlerde adeta halkı tehdit ediyor-
lardı: Artık gösterilere izin verme-
yeceğiz, sokağa çıkarmayacağız di-
yordu A. Davutoğlu, halkı açık açık
tehdit edercesine. 

Tehditlerini bu kez daha ustu-
ruplu kullandılar. İstanbul Valisi
Vasip Şahin, "Toplantı ve gösteri
yapılabilecek yerler belli. Taksim
bunlardan biri değil. O konuya
çok girmek istemem" derken, Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu, "Elle-
rinde karanfillerle gelen herkese

Halk Cepheliler, 21.00’da gün boyunca girmek için
sokak sokak çatışılan Taksim’de...
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Taksim açıktır" diyordu. 

Tayyip Erdoğan ise, "Her yıl 1
Mayıs'ta yaşanan ısrarı art niyetli
bulduğumu belirtmek istiyorum. Taksim
Meydanı, miting yapmaya uygun bir
yer değil. Taksim'de miting yapmak
demek tüm İstanbul'u felç etmek demek.
Bir de güvenlik sorunu var orada.
Orası hareket merkezi. Git Yenikapı’da
yap, orası müsait. Kendine güveni-
yorsan gidip orada yapabilirsin. Ka-
radan, denizden ulaşıp yapabilirsin.
İstanbul’daki arkadaşlarıma söyledim
‘8 değil 18 yer yapın’ dedim, miting
alanı yapın dedim. Herkes Taksim’e
kilitleniyor. İlla oraya on binlerce
gidip ‘Taksim’de toplanacağız’ der-
seniz bunun adı anma olmaz, bunun
adı kaos çıkarma olur" diyerek faşist
baskı ve yasaklara meşruiyet kazan-
dırmaya çalışıyor, halka gözdağı ve-
riyordu. 

Ancak ne tehditleri, ne demagojileri
yetmedi. 

Binlerce insan polis terörünü göze
alarak, bunu bilerek, İç Güvenlik Ya-
sası’nın polise sağladığı silah kullanma
yetkisine rağmen Taksim'i zaptetmeye
çalıştı. 

Ve AKP'nin bu faşist yasası yetmedi
ki önlemler almak zorunda kaldılar.
Nasıl ki İç Güvenlik Paketleri AKP'nin
yönetememe krizinin ifadesiyse 1 Ma-

yıs Taksim yasağı da bu krizinin so-
nucudur. Ve bu krizden çıkamayacaktır. 

Faşist Baskı Yasalarını, 
Yasakları Militan ve 
Meşru Mücadeleyle 
Boşa Çıkartacağız

Faşist AKP, halkın Taksim'de yüz-
binlerle, milyonlarla toplanıp gücünü
görmesinden korktu. Yüzbinlerin, mil-
yonların Taksim'de tek bir ağızdan
KATİL HIRSIZ AKP demesinden, FA-
ŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA diye
haykırmasından korktu. 

Hani faşist yasalarınızla halkın,
devrimcilerin sokaklara çıkmasına en-
gel olacaktınız? Engel olamadınız. 

Tüm engellemelere ve önlemlere
rağmen emekçiler 1 Mayıs’ı Taksim’de
kutlamak için toplanmaya başladılar.
Bir toplanma noktası Beşiktaş'tı. Sabah
saatlerinden akşam saatlerine kadar
çatışmaların sürdüğü ana nokta ise
Şişli, Mecidiyeköy, Bomonti nokta-
sıydı. 

Halk Cepheliler Şişli bölgesindeydi.
Sabah saatlerinden akşam saat
21.00'e kadar Taksim'e girmek için
çatıştılar. Çatışmalar akşam saatle-
rinde 5 Halk Cepheli'nin Taksim
meydanında pankart açtıkları ha-
berinin ardından iradi olarak biti-

rildi. 

Sabahtan akşama kadar süren ça-
tışmalarda polisin plastik mermi, biber
gazı, gaz bombası, TOMA, akrep, he-
likopterlerine havai fişeklerle, molo-
toflarla, taşlarla ve sloganlarla cevap
verildi. 

2015 1 Mayıs'ı bir kez daha gösterdi
ki faşist baskı yasaları ve yasakları
militan, meşru mücadele karşısında
yenilmeye mahkumdur. 

Ve yine göstermiştir ki faşizm ko-
şullarında hak mücadelesi uzlaşmayla,
pazarlıkla sağlanamaz, dişe diş çatış-
mayla, ısrarlı, kararlı mücadeleyle yü-
rütülebilir. 

Yüzbinlerin, milyonların sokaklara
dökülmemesi, Taksim'e yüzbinlerle
çıkılamaması belirleyici değildir. Tak-
sim'e yüzbinlerle çıkılan koşullar ısrarlı,
kararlı, militan mücadelelerden geçi-
lerek yaratılmıştır. 

Önemli olan AKP'nin İç Güvenlik
Paketi’nin, baskı ve yasaklarının ta-
nınmamasıdır. Faşist yasa ve yasaklara
rağmen çatışma göze alınarak Taksim
hedefinin seçilmesi politik olarak doğru
tutum olmuştur. Bu devrimci tutum
faşist yasaların meşruluğunu tanımayan,
hak alma mücadelesini, direnme hakkını,
devrimci mücadeleyi meşru gören bir
anlayıştır. AKP faşizmini bozguna uğ-
ratacak doğru devrimci anlayış da budur. 

Armutlu Halk Cephesi mahalledeki polis taciziyle ilgili 2
Mayıs'ta açıklama yaptı. Açıklamada: "1 Mayıs akşamı
Armutlu Mahallesi’nde mahalle halkını taciz eden polisle
Cepheliler arasında çatışma çıkmış, akrep ve TOMA molo-
toflanmıştı. 2 Mayıs günü öğleden önce katil polis akrep
aracıyla önce Armutlu Meydanda turlayarak halkı taciz etti.

Ardından halk meclisinin önüne gelen akrep aracından inen
polisler sağda sokak aralarına girerek sağa sola baktılar. Fazla
kalamadan, bir şey elde edemeden tekrar geri çekildiler.
Armutlu halkını taciz eden katil polise karşı halkımızı duyarlı
olmaya, katil polisleri gördükleri her yerde tepki göstermeye
ve mahalleden kovmaya çağırıyoruz" denildi.

Armutlu'da Katil Polis Mahalleliyi Taciz Ediyor 

Duyarlı Olalım, Polisi Kovalım!



1 Mayıs’ta yine polis terörüne ve
direnişe sahne oldu İstanbul sokakları.
AKP yönetememenin hazımsızlığını
meydanları kapatarak göstermeye
devam etti. Çünkü o meydanlarda
halk kendi gücünü görecekti. Tak-
sim’de biraraya gelen milyonların
tüm Anadolu’da umut olmasından
korkuyor AKP. Korkusunu, ilan edil-
meyen bir sıkıyönetim, polis terörü
ve işkencesi, özetle faşizmin şidde-
tiyle gösterdi. Taksim’e çıkan bütün
yollar polis bariyerleriyle kapatılmıştı.
Ara sokaklarda sivil polisler cirit atı-

yordu. Polis helikopteri binaların
üzerinden alçak uçuş yapıyordu. 

Tüm bu engellemelere ve önlem-
lere rağmen insanlar 1 Mayıs’ı Tak-
sim’de kutlamak için toplanmaya
başladılar. Sabah saatlerinde Şişli’de
DİSK’in önünde toplanan işçiler pan-
kartlarla öğle sonrasına kadar bek-
leyişlerini sürdürdüler. Bir diğer top-
lanma yeri de Beşiktaş Meydanı’ydı
ve ilk saldırılar  burada başladı.

***

Halk Cepheliler de Taksim’e çatışa
çatışa ulaşmak için Şişli, Mecidiyeköy
ve Bomonti bölgelerinde toplandı.
Daha toplanmalar başlamadan polis
Mecidiyeköy’de gözaltılara başladı.
Tüm baskılara rağmen toplanarak
Taksim’e doğru giden Halk Cephe-
lilere polisin ilk saldırısı saat 11.00’da
Sıracevizler Caddesi’nde gerçekleşti.
Yaklaşık 50 kişilik Halk Cephesi kit-
lesi “Kurtuluş Kavgada Zafer Cep-
hede” sloganıyla günün ilk eylemini
başlatmış oldular. Çok geçmeden
cadde başında bekleyen polisler gaz
bombalarıyla saldırdılar. Saldırı es-
nasında 55-60 yaşında iki Halk Cep-
heli apartmandan gözaltına alındı. 

Daha sonrasında Kurtuluş Cad-
desi’nde polisler silah düşürüldüğü
gerekçesiyle caddenin belli bir kısmını
kapatmıştı. Yolun kapatılmasına tepki
gösteren halk polisle tartıştı ve 1
Mayıs Marşı söyleyerek Taksim ya-
sağını tanımadıklarını gösterdiler.

“İnşaatlarda çalışıyoruz, fırında ek-
meği biz yapıyoruz, bir gün bayra-
mımız var, onu da zehir ediyorsunuz.
Silahınızı bize doğrultuyorsunuz.
Patronlara doğrultun, başbakana,
cumhurbaşkanına doğrultun silahınızı.
Bizim sarayımız yok, biz açız” söz-
leriyle polise tepki gösteren bir kişi
halktan büyük destek gördü. “Halkın
adaletine sığının, halk yalan söyle-
mez” sözleriyle polise de tepki gös-
terdi. Bu sözlerin ardından küçüğün-
den büyüğüne “Her Yer Taksim Her
Yer Direniş” sloganıyla insanlar daha
da bir araya gelmeye başladılar. Ko-
camustafapaşa Dayanışması’nın pan-
kart açmasıyla birlikte kitlede coşku
arttı. Kitleselleşen ve polisi barikatları
açması için zorlayan halka karşı,
TOMA’nın gelmesiyle kitle oturma
eylemi başlattı. Ardından polis tazyikli
suyla saldırmaya başladı. Fakat taz-
yikli su kitlenin dağılmasını sağla-
yamadı. Defalarca su sıkılması kitleyi
daha da hareketlendirdi. Polisin per-
vasızca su sıkmasını Halk Cepheli-
lerin havai fişekleri durdurdu. Ara
sokaklardan havai fişek ve molotof-
larla polise saldıran Halk Cepheliler
kitleyi koruma altına aldılar. Ardından
caddede Halk Cephesi pankartları
açıldı. Polis pankartları gördükçe ku-
durmuş gibi gaz bombası atmaya
başladı. Fakat Halk Cepheliler çö-
zümsüz değillerdi. Polisin görüş açı-
sını kapatmak için turuncu bir gaz
yayan kutular atmaya başladılar. Ara

1 Mayıs Direniştir! 1 Mayıs Cephe’dir!1 Mayıs Direniştir! 1 Mayıs Cephe’dir!
HHiçbir Ordunuz Taksim’e Çıkmamızı Engelleyemeyecek!

Yoksul Mahallelerden Gelip Meydanları Yine Zapt Edeceğiz!

Mecidiyeköy, Mecidiyeköy, 

Şişli, Şişli, 

Bomonti, Bomonti, 

Kurtuluş, Kurtuluş, 

Feriköy, Feriköy, 

Dolapdere, Dolapdere, 

Taksim...Taksim...

Taksim’e çıkan Taksim’e çıkan 
her sokakta CEPHE her sokakta CEPHE 
her sokakta DİRENİŞ var!her sokakta DİRENİŞ var!
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sokaklarda devam eden çatışmalarda polisin gazına
havai fişek ve molotoflarla karşılık verdiler. Polisin
molotof atanları gaz fişekleriyle vurmaya çalıştığı
görüldü. Feriköy’ün alt taraflarına çekilen kitleyi
polis ellerinde coplarla peşinden koşarak gözaltına
almaya çalıştı. Halk Cepheliler polisin üzerine havai
fişek atarak onları engellediler. Bu kovalamacada
polis ilgisiz bir genci gözaltına aldı. Mahalle esnafı
polislerle konuşarak genci kurtarmaya çalışsa da ba-
şaramadılar. 

Ardından başka bir ara sokakta polis iki taraftan
saldırarak kitleyi kıstırmaya çalıştı. Yine Halk Cep-
heliler havai fişeklerle polisi oyalayarak kitlenin gü-
venliğini sağladılar. Burada bizzat emniyet amirleri
insanları gözaltına almaya çalıştı. Yine Feriköy Cad-
desi’nde de polis bir börekçiye girerek kimlik kontrolü
ile yetinmeyip insanların çantalarını içindeki tüm
eşyaları ortaya sererek arama yaptı. Çok sayıda
kişiyi olağan şüpheli diyerek gözaltına aldı. Tepki
gösteren insanlara emniyet amiri “dağılın” şeklinde
anons yaptı, kimse dağılmayınca da şahsi cep tele-
fonuyla görüntü almaya başladı. Fakat kimseyi
tedirgin edemedi. 

Halk Cephesi kitlesi ara sokaklardan Hacıahmet’e
vardı. Hacıahmet’te Halk Cepheliler son hazırlıklarını
tamamlayarak ana caddeden polisin üzerine doğru
yürümeye başladı. Sloganlarla ve barikat kurarak
ilerlerken polise havai fişek ve molotof atmaya baş-
ladılar. Polis belli bir süre bekleyerek Halk Cephelileri
oyaladı. Bu sayede ikinci bir polis grubu Halk Cep-
helilerin arkalarından “Allah Allah” naraları atarak
saldırdılar. Halk Cepheliler kayıp vermeden ara so-
kaklara çekilirken polis yine ilgisi olmayan bir genci
işkenceyle gözaltına aldı. Ara sokaklara barikat kuran
Halk Cepheliler çatışmaya burada devam ettiler.
Halk Cepheliler belli bir süre çatıştıktan sonra
Taksim’i başka yerlerden zorlamak için çekildiler.
Cephelilerin çekilmesinin ardından çok geçmeden 2
TOMA, 4 akrep, 100 çevik kuvvet polisi ve 50 sivil
polis ve mahallenin üst tarafından da 2 akrep 100
çevik ile mahalleyi abluka altına alarak bastılar.
Cephelilerin bazıları ara sokaklardan güvenle çekildiler.
Bazıları ise halkın sahiplenmesiyle evlere girdiler.
Saat 19.30’a kadar çatışmalar devam etti. 

Saat 21.00’da 5 Halk Cephelinin Taksim Meyda-
nı’na çıkıp pankart açtığı haberinin ardından Halk
Cepheliler zafer halayına durdular. Konuşmaların
ardından eylem iradi olarak bitirildi.

1 Mayıs’ta İstanbul’da adeta sıkıyönetim ilan edildi.
Yüzlerce kişi yaralandı, yüzlerce kişi gözaltına alındı.
Gözaltılar serbest bırakılsın.

AKP, meydanları halka yasaklamaktan vazgeçmelidir!
Meydanları halka kapatamazsınız. Taksim 1 Mayıs alanıdır.
1 Mayıs’ta kilometrelerce bariyerleriniz, ulaşımı neredeyse
durdurmanız, her adım başına çevik kuvvet, TOMA, akrep,
sivil polis yerleştirmeniz halkı engelleyememiştir. Halk 1
Mayıs’ta Taksim’e ulaşmak için sokak sokak çatışmıştır. 

İstanbul’da sıkıyönetim vardı ama halk sokağa çıkmaktan
vazgeçmedi. AKP halktan korkuyor, halktan korkusu o kadar
büyük ki, bir şehirde hayatı durdurmaya gidecek önlemler
alıyor. Sokakta gördüğü herkese azgınca saldırdı AKP’nin
polisi. Kimyasal silahlarla, gazlarla, TOMA’yla, plastik mer-
miyle saldırdı. Yetmedi gerçek mermi de kullandı.

1 Mayıs alanını halka kapatmak, 1 Mayıs şehitlerinin
anılmasını engellemek, 77 1 Mayıs Katliamını onaylamaktır.
Daha o katliamın hesabı verilmemiştir. AKP de Taksim
Meydanı’nı halka yasaklayarak bu katliama ortak olmaktadır
ve halkı katletmeye dönük saldırılara devam etmektedir.
Dün yine gaz fişeğiyle yaralandı insanlar, sivil faşistlerin
saldırılarına uğradı. AKP bu saldırıların hesabını verecektir.
Yüzlerce gözaltı yaşandı. 

Gözaltına alınanlardan biri de uzun yıllar Grup Yorum’da
olan, gruba emek veren Muharrem Cengiz’dir. 1 Mayıs
günü gözaltına alınan Muharrem Cengiz birkaç saat içinde
tutuklanmıştır. Gözaltına alınan, tutuklananlar derhal serbest
bırakılmalıdır. Taksim 1 Mayıs Alanıdır, yasaklayamazsınız.
Meydanlar halkındır, meydanları halka yasaklayamazsınız.
Halk bir yolunu bulup zapt edecektir o meydanları. Engelle-
yemediniz, engelleyemeyeceksiniz.

Yaşasın 1 Mayıs! Taksim 1 Mayıs Alanıdır! Gözaltına
Alınanlar, Tutuklananlar Derhal Serbest Bırakılsın! 

Grup Yorum - FOSEM

İdil Halk Tiyatrosu - Tavır Dergisi

İdil Kültür Merkezi

Kamu Emekçileri Cephesi

Hiçbir Ordunuz 
Taksim’e Çıkmamızı
Engelleyemeyecek!
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Antep: Geleneksel 1 Mayıs pikniği,
Antep’te 26 Nisan’da 70 kişinin katılımıyla
yapıldı. Piknik için aileler ve Halk Cep-
heliler saat 08.30’da biraraya geldi. Daha
sonra hep birlikte Burç Ormanları’ndaki
piknik alanına geçildi. Kahvaltı sofrası
hazırlanıp, kahvaltı edildikten sonra devrim
şehitlerini anmak için 1 dakikalık saygı
duruşu yapıldı ve Halk Cephesi’nin 1
Mayıs mesajı okundu. Sloganlarla devam
eden programda Çağlayan eylemi ve Vatan
işkencehanesi baskınında şehit düşen halk
kurtuluş savaşçıları anıldı. Programın ar-
dından halat çekme ve çuval yarışı oyunları
oynandı. Halaylarla ve futbol maçıyla de-
vam eden piknik, hazırlanan kebapların
yenilmesinin ardından piknik alanı topla-
narak sonlandırıldı.

Mersin: 26 Nisan tarihinde, Mersin'de
Adanalıoğlu 'Şeyh İbrahim Türbesi'nde Halk
Cephesi'nin her sene geleneksel olarak dü-
zenlediği ''1 Mayıs Pikniği'' yapıldı. Piknik
alanının olduğu yerlere birer adet "Mey-
danlardan Gelip Saraylarınızı Sarsacağız!"
ve  ''Geleneksel 1 Mayıs Pikniğine Hoşgel-
diniz! Halk Cephesi'' imzalı pankart ve kızıl
flamalar asıldı. Yemeğin ardından Halk
Cephesi'nin 1 Mayıs' la ilgili "Meydanları
Halka Yasaklayamazsınız!" başlıklı açıkla-
ması okundu. Okunan açıklama'nın ardından
eğlence amaçlı hazırlanan 'ip çekme, yumurta
taşıma ve çuval yarışı' yapıldı. Herkesin
doya doya gülerek izlediği ve oynadığı
oyunların ardından halaylar çekilmeye baş-
landı, çekilen halaylardan sonra bizlere ya-
kışan şekilde piknik alanı temizlendi. 

MUĞLA: Dev-Genç’liler 1
Mayıs’ta da Muğla sokaklarında
işçilerle dayanışmasını sürdürdü.
“Dev-Genç” yazılı pankart ile

korteje katılan Dev-Genç’lilerin yürüyüşüne 15 kişi katılım
sağlarken bir saatlik yürüyüşün ardından 1 Mayıs kutlamasının
yapılacağı Muğla Eski Garaj alanına geçildi. Yürüyüş
boyunca “Varsa Cesaretiniz Gelin”, “Barikatın Ardı Vatandır”
şarkıları Dev-Genç’liler tarafından gür bir şekilde söylendi.
Ayrıca Dev-Genç dergisi 1.sayısının dağıtımı yapılarak 60
dergi halka ve işçilere ulaştırıldı.

ISPARTA: Mayıs'ta Isparta Merkez Kafeler cadde-
sinde eylem yapan Dev-Genç'liler Isparta halkını Dev-Genç
saflarında örgütlenmeye çağırdılar. İlk olarak valilik binası
alt yolunda bir araya gelen Dev-Genç'liler "Yaşasın 1 Ma-
yıs, Yaşasın Mücadelemiz”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
kadar Savaş” ve “Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede" slo-
ganları atarak Kafeler Caddesi’ne kadar yürüdüler.

Ardından Isparta Halkın Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro
ve Müzik Atölyelerinin hazırladığı programa destek olan
Isparta Dev-Genç'liler burada ajitasyon çektiler. Programda,
Mehmet Akif Dalcı ve diğer 1 Mayıs şehitleri içinde anma
yapıldı. Yaklaşık 80 Ispartalının da bulunduğu program
alkışlar eşliğinde okunan şiirler, atılan sloganlar, söylenen
türkülüler ve çekilen halayların ardından sona erdi.

KAYSERİ:
Halk Cephesi Kayseri’de 1 Mayıs'ta alandaydı. Sabah

bir araya gelen Halk Cepheliler 1 Mayıs program saatine
kadar hazırlıklarını tamamlayıp 1 Mayıs ve Taksim direnişi
üzerine sohbet ettiler. Saat 14:00 olduğunda Büro Emekçileri
Sendikası önünde kortejlerini oluşturup Kayseri Cumhuriyet
Meydanı üzerinden 1 Mayıs programının düzenleneceği
alan olan Mimar Sinan Parkı’na doğru yürüyüşe geçtiler.

Halk Cephesi imzalı "Mehmet Akif’ten Berkin’e Yaşasın
1 Mayıs" pankartı arkasında yürüyen Cepheliler sık sık
sloganlar attılar. Bunun yanı sıra İştabrak’ta katledilen
Alevi halkı için ve Çağlayan’da katledilen Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol için de sloganlar haykırıldı.

Alana gelindiğinde kürsüden yapılan konuşmalarda
yaklaşık 1 ay önce Kayseri’de hukuksuzca evi basılarak
gözaltına alınan ve yöneltilen “suçlar” arasında Ali İsmail
Korkmaz duruşmalarına Halk Cephesi ile katılmak, "Bizde
Sizi Seviyoruz" paylaşımında bulunmak ve evinde Yürüyüş
Dergisi arşivi bulundurmak olan, göstermelik bir yargıla-
manın ardından süratle tutuklanan Göksel Hüyük’ün serbest
bırakılması istendi. Aynı zamanda konserleri yasaklanan,
üyeleri gözaltına alınan Grup Yorum’un halkın sesi olduğu
ve susturulamayacağı söylendi. 19 kişiyle 1 Mayıs’a
katılan Halk Cephesi halay ve sloganlarla düzenlenen
programın sonuna kadar alanda kaldı.

Anadolu’da 
1 Mayıs Coşkusu

Pikniğimizde Coşkulu Halaylarımızla, 
Umudun Türkülerini Söyledik !

Antep

Mersin
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2015 yılı 1 Mayısı’na Taksim he-
defli 1 Mayıs gösterileri damgasını
vurdu. Yine yasaktı Taksim Meydanı.
Taksim için günler öncesinden ön-
lemler aldı AKP iktidarı. Ancak on-
binlerin meydanlara, Taksim’e yö-
nelmesini engelleyemediler. 

Yıllarca 1 Mayıs'ı Taksim'de kut-
lama ısrarı basit bir "inatlaşma"
olarak görüldü, gösterilmeye çalışıldı. 

“Taksim’de yapmak kanundışıdır,
belirlenen yerlerde yapın” diyor oli-
garşinin sözcüleri. 

Önemli olan 1 Mayıs’ı “en kitlesel
şekilde kutlamaktır” diyor refor-
mizm. 

Aşağıdaki satırlar reformizmin
öncülerinden EMEP’e aittir. Bakın
ne diyorlar Taksim ve 1 Mayıs için: 

“Elbetteki İstanbul’un en merkezi
alanı olarak Taksim, 1 Mayıs kutla-
malarında da ilk akla gelen alandır.
Bunun için çok sayıda hem tarihsel
ve sınıfsal, hem de fiziki neden vardır.
Ancak son yıllarda TAKSİM’DE 1
MAYIS KUTLANMASI TARTIŞ-
MALARININ BÜTÜN BİR 1 MA-
YIS ÇALIŞMALARINI BLOKE
EDEN, 1 Mayıs’ta işçilerin birleşerek
taleplerini ortak bir biçimde hay-

kırmasını önleyen bir mücadeleye
dönüştüğü de tartışılmazdır.” (6 Nisan
2015, Evrensel, İhsan Çaralan, 1 Ma-
yıs’ı Taksim’de Kutlayacaksak- abç) 

Reformizm açısından Taksim he-
defi 1 Mayıs çalışmalarını “BLOKE”
ediyormuş. Dahası Taksim ve 1 Ma-
yıs, “bir çatışma olarak heder edil-
memeli”ymiş. 

Ne tesadüf, bunu Tayyip Erdoğan
da, AKP ve ondan önceki faşist ikti-
darlar da söylemiştir. “Kutlamanızı
yapın, devlete karşı gelmeyin, ça-
tışmayın” demişlerdir. 

Taksim’i hedefleyen açısından da
karşı çıkan ve yasaklayan açısından
da ortak nokta Taksim’in politik öne-
midir. Önemli olduğu için de her yıl
tartışılır Taksim. 

Peki Nedir Taksim’i 
Böylesine Önemli Yapan? 

Taksim’in ülkemiz 1 Mayıs mü-
cadelesinin kalbi olduğunu hiç kimse
reddedemez. Çünkü bu gerçek 1 Ma-
yıs Taksim mücadelesinin gerçeğidir. 

’76 yılında başlar kitlesel 1 Mayıs
Taksim serüveni... ’77 yılında faşist
devlet 1 Mayıs Taksim gösterilerini
kana bular... ’78 yılında faşist katliama

meydan okuyan emekçiler Taksim
Meydanı’nı doldurarak cevap verirler... 

12 Eylül 1980 faşist cuntası baskı,
terör ve demagojiyle; devrime, mü-
cadeleye, örgütlülüğe, hak ve taleplere,
direnişe ait ne varsa her şeyi yasaklama,
unutturma, hafızalardan tümüyle silme
doğrultusunda hareket eder. Baskı,
yasak, terörü yanında faşist cunta 1
Mayıs’ı “Bahar Bayramı” ilan eder. 

1988 yılı 1 Mayısı’nda Devrimci
Sol’un öncülüğünde emekçi halkımız
yeniden Taksim’e çıkar. ’88, ’89,
‘90 Taksim 1 Mayısı, devrimci ön-
derlikle bu yasakları ve statükoculuğu
parçalamanın ifadesiydi. 

Bugün Taksim yerine başka alan-
ları hedef gösteren reformizm o gün-
lerde meydanları değil salonları hedef
gösteriyordu. 

Bugün işte size meydan diyerek
Kazlıçeşme’yi, Beykoz çayırını, Ye-
nikapı’yı adres göstermek zorunda
kalan oligarşi, o günlerde değil bir
alan göstermek 1 Mayıs’ı tümüyle
yasaklamıştı. 

Ve bu tarihten yaklaşık 16 yıl
sonra, 1 Mayıs ’77 katliamının 30.
yılında 2007’de yine HEDEF TAK-
SİM denildi. 

1 MAYIS TAKSİM; 
OLİGARŞİ İÇİN KORKUNUN, 

REFORMİZM İÇİN MÜCADELEDEN KAÇIŞIN,
DEVRİMCİLER İÇİN MÜCADELENİN ÖNÜNÜ

AÇMANIN İFADESİDİR! 
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Faşizmle halk güçleri arasındaki
çatışma başka bir alanda değil Tak-
sim’de somutlanacaktır. Çünkü ya-
saklanan alan Taksim’dir. Taksim’i
yasaklayarak verilen mesaj, çatış-
masız, mücadelesiz, örgütsüz, düze-
niçi bir 1 Mayıs’tır. 

Taksim’in Önemi;
AKP İktidarının
Teşhir Olmayı
Göze Alarak 
Taksim’i Yasaklamasında 
Yatmaktadır 

1 Mayıs öncesi T. Erdoğan şunları
demişti: "Taksim Meydanı, miting yap-
maya uygun bir yer değil. Taksim'de
miting yapmak demek tüm İstanbul'u
felç etmek demek. (...) Herkes Taksim’e
kilitleniyor. İlla oraya on binlerce gidip
‘Taksim’de toplanacağız’ derseniz bu-
nun adı anma olmaz, bunun adı kaos

çıkarma olur." (Hürriyet gazetesi) 

Bugün burjuva muhalefeti de dahil
AKP dışındaki hemen tüm kesimler
AKP’nin 1 Mayıs’ta Taksim’i ya-
saklamasına karşı çıktılar. 2010-11-
12’de 1 Mayıs kutlamaları Taksim’de
yapılmış ve T. Erdoğan’ın söylediği
gibi bir kaos yaşanmamıştı. Seçimlerin
arifesinde, pek çok kesim açısından
Taksim’in meşruluk kazandığı bir
durumda AKP iktidarı teşhir olmayı
göze alarak Taksim’i yasakladı.

NEDEN? 

Dahası Taksim’i açarak istedikleri
“çatışmasız” 1 Mayıs’a da zemin
yaratmış olurlardı. Ve AKP bunu
yapmadı, yapamadı. 

NEDEN? 

Oligarşinin, AKP iktidarının korkusu
statülerin parçalanmasıdır. Yasakların
kırılmasıdır. Çok iyi biliyorlar ki, peşi
gelecektir bu durumun. Ve bir çığ gibi
de büyüyecektir. Korkuları, krizlerinin

derinliğidir. Baskı ve yasaklar, krizle-
rinin artması potansiyelini barındırsa
da krizi derinleştirecek olan asıl olarak
baskı ve yasakları aşan bir mücadeledir.
İşte tam da önünü kesmek istedikleri
budur. Taksim bu anlamda oligarşi
açısından da halk ve devrimciler açı-
sından da bir semboldür. Araçtır. 

Taksim’in politik önemini kavra-
mayanlar, onu her hangi bir meydan
gibi görenler, “Taksim şart değil 1
Mayıs her yerde kutlanır” diyenler
faşizm gerçeğini kavramayanlardır.
Hak alma mücadelesi anlayışına sahip
olmayanlardır. Böyleleri halka öncülük
edemezler, faşist politikaları gerilete-
mezler. 

Taksim, faşizmin baskı ve yasak-
larına karşı meydan okumanın adıdır.
Taksim hak alma bilincinin ifadesi,
iç güvenlik paketleriyle yasallaştı-
rılmaya çalışılan faşizme karşı ta-
leplerimize, haklarımıza, bizim olana
sahip çıkmanın adıdır. 

Halk düşmanları,
halkın üzerine
böyle ateş açtılarAKP’nin gerici faşist itleri

Keyfi polis baskınlarına ve işken-
celerine sessiz kalınmayacak, mahalle-
lerimize, evlerimize rahatça girip talan
edemeyecekler... Evlatlarımızı elleri-
mizden işkencehanelerine alamayacak-
lar...

1 Mayıs sabahı şafak vakti Çayan
Mahallesi’nde 1, Çağlayan'da 3 eve
polis baskını yapıldı. 1 Mayıs’ta silahlı
eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla
Uğurcan Gündoğan ve Onur Kaya'nın
evlerini basan polis Uğurcan Gündo-
ğan'ın abisi ve annesini  polise diren-
dikleri için ters kelepçeleyerek işkence
yaptı. Annesine "vatan haini çocuklar
yetiştiriyorsunuz" diyen katil polisler
evde hiçbir şey bulamayınca her tarafı
dağıtıp çıktı. Akşam ise Sokullu Caddesi 

üzerindeki insanlara polisin saldırısı
üzerine Sokullu Caddesi üzerinde barikat
kuruldu. Çayan Mahallesi’ne akreplerle
giren polis evinin önünde duran Halk
Cepheli Coşkun Özdemir'i ve 3 kişiyi
gözaltına aldı. Coşkun Özdemir'in an-
nesinin gözü polisin işkencesi sonucu
morarmış, yüzüne dikiş atılmıştır. Coş-
kun'un gözaltına alınması ve annesine
işkence edilmesi üzerine 150 kişi Gü-
zeltepe Karakolu’nun önünde gözaltıların
serbest bırakılması için oturma eylemi
yaptı. Halkın gelişini gören çevik kuvvet
polisleri telaşla, kasklarını ve çelik ye-
leklerini giymek için otobüslerine koş-
maya başladı. Mahalle halkının sahip-
lenmesi sonucu yarım saat içerisinde
gözaltılar serbest bırakıldı.

1 Mayıs’ta Taksim’e gitmek is-
terken gözaltına alınanları sahiplen-
mek için Çağlayan Adliyesi önüne
giden İdil Halk Sahnesi çalışanı
Gamze Mimaroğlu, Derya Ediş ve
Grup Yorum elemanı Dilan Poyraz
gözaltına alındılar. Gözaltılarla ilgili
İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum,
Tavır Dergisi, FOSEM, İdil Halk
Sahnesi imzalı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada; “AKP’nin polisine ses-
leniyoruz; demokratik bir hak olan
açıklama yapma hakkına saldırmayın.
Gamze Mimaroğlu, Dilan Poyraz
ve Derya Ediş’i derhal serbest bıra-
kın” denildi. 

Bütün Çabalarınız Boşuna! 
Büyüyerek Geliyoruz! Korkun Bizden!

AKP Faşizmi Gözaltı
Saldırısına Devam

Ediyor!
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- Dünyada dakikada 15 çocuk
açlıktan ölüyor.

- Dünyada 250 milyon çocuk
çalışıyor.

- 130 milyon çocuk okuldan
uzak şekilde yaşıyor.

- Savaşlarda on yılda 2 milyon
çocuk öldü.

- Dünyada 40 milyon hiçbir
haktan yararlanamayan, yok sayılan
resmi kayıtlarda bile görünmeyen
çocuk var.

- Her yıl 15 milyon çocuk anne
oluyor.

- Dünyada her yıl 1 milyon ço-
cuk ölüyor.

- Küçük çocuk çalıştırma oranı
yüzde 32 olan Türkiye; Kenya,
Bangladeş, Haiti'den sonra 4. sırada
geliyor.

- Ülkemizde her 4 çocuktan biri
çalışıyor.

- Son 5 yıl içinde 26 çırak öğrenci
iş kazasından dolayı hayatını kaybetti.
56 çırak öğrenci ise iş kazası sonu-
cunda fiziksel özürlü oldu.

- Çalışan çocukların yüzde 54'ü
sigara, yüzde 6'sı sürekli içki içiyor. 

İşte bu çocuklar bizim çocukları-
mız. İstatistiklerde bir rakam haline
dönüşen; saf, temiz, henüz her şeyden
habersiz, sadece koşup oynaması ge-
reken, gülüp eğlenmesi gereken. ÇO-
CUKLUĞUNU ÇOCUK GİBİ YA-
ŞAMASI GEREKEN bizim çocuk-
larımız.

Bir rakama sığdırılamayacak acı-
ları büyük. Bir rakama sığdırılama-
yacak kadar emperyalizmin dünyayı
soktuğu tabloyu dehşet verici şekilde

gösteriyor. 

EGEMENLERİN HALKLARA
"ARMAĞANI"; AKAN KANLA-
RINDAN, ÇEKTİKLERİ AÇLIK-
TAN İYİCE KÜÇÜLMÜŞ BEDEN-
LERİYLE ÇOCULARIMIZ!

Egemenlerin vahşet ve katliam
dışında verdiği tek bir şey yoktur
halklara. Halk kendi elleriyle iyiyi-
güzeli yaratırken buna da yine sal-
dırıyor emperyalizm.

Çocuklarımız işte bu tabloda hal-
kımızın yarattığı iyiye-güzele olan
özlemin adıdır. Çocuklarımız, hal-
kımızın açlığına ve zulme karşı da-
yanma gücüdür. Çocuklarımız, hal-
kımızın geleceğe yönelik umududur.
Bu yüzden egemenlerin vahşeti kar-
şısında ilk önce en savunmasızları-
mızı, umudumuzu ezer geçer. 

Düşünün, durun sadece bir dakika
durun ve sadece düşünün. Düşünün
ki; siz bir dakika düşünürken dün-

yanın değişik yerlerinde 15 çocuk
açlıktan ölüyor. Sadece açlıktan ölü-
yor dakikada 15 çocuk ki diğer kat-
ledilen çocuklarımızı saymıyoruz
bile. 

ON BEŞ ÇOCUK AÇ-LIK-TAN
Ö-LÜ-YOR!

DÜŞÜNÜN!

O çocukları düşünün. 

Şu meşhur fotoğrafı düşünün ör-
neğin Afrika'da açlıktan toprağa
oturmuş bekleyen küçücük çocuğun
yanıbaşında onun ölümünü bekleyen
akbabanın fotoğrafını. Sonra en sev-
diklerinizi düşünün; çocuğunuzu,
yeğeninizi, kardeşinizi. Sevdiğiniz,
gördüğünüz o çocukları düşünün.
Onların öldüğünü düşünün böyle.

Düşünün ki; biz kimiz ve bizi bu
hale kim getirdi görün.

Egemenlerin nasıl bir açlık ve
yoksulluk bıraktığını, halkların varını
yoğunu nasıl sömürdüğünü, geriye
nasıl DAKİKA DA AÇLIKTAN
ÖLEN 15 ÇOCUK BIRAKTIĞINI. 

Çocuklarımız sokakta oynaması,
dalından meyvayı koparıp, sularında
yüzüp, kaynağından suları içmesi
gereken çocuklarımız. 

Peki böyle mi çocuklarımız?

Eğer böyleyse savaşlarda son on
yılda ölen 2 milyon çocuk ne peki?
2 milyon çocuk bir ülke nüfusu kadar.
Durun bir dakika ve saymaya başlayın
2 milyona kadar sayabilecek misiniz? 

1, 2,3, 4, 5,6,7,8,9,10,11. deneyin
bakalım 2 milyona kadar sayabilecek
misiniz? İşte düşünün bu kadar çok
ölüyor çocuklarımız. Bu kadar gö-
zümüzün içine baka baka öldürülüyor
çocuklarımız. Öldürmek onların işi,

En Kıymetlilerimize, Değerlilerimize...  Bizi Teslim Almak, Korkutmak İsteyenlere Karşı; 
Geleceğimize, Yarınlarımıza Sahip Çıkacağız! Çocuklarımızı Canımızla-Kanımızla Koruyacağız!

YENİ ÇOCUKLAR, YENİ BERKİNLER OLMASIN DİYE, KATİLLERİNİ CEZASIZ,
HALKI, HALK ÇOCUKLARINI ADALETSİZ BIRAKMAYACAĞIZ! 

ÖLEN ÇOCUKLARIMIZ KADAR, YAŞAYAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE
MÜCADELEYİ, ADALET TALEBİNİ BÜYÜTECEĞİZ!

ÇOCUK KATİLİ TAYYİP VE İKTİDARI AKP'Yİ GELDİĞİ
YERE SOMOZA'LARIN YANINA GÖNDERECEĞİZ!
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yaşamak ise çocuklarımızın. Ya-
şayamıyor çocuklarımız, faşizm
işini yapıyor öldürüyor. 

Düşünmeye devam edin; bom-
balar altında kolu bacağı kopmuş
çocuklarımız. Düşünün; bombalarla
yıkılmış enkazlar altında kalmış
çocuklarımızı. Düşünün; daha doğ-
madan, gün yüzünü bile göremeden
ana karnında annesinin koynunda
ölen çocuklarımızı. Düşünün; te-
cavüze uğrayıp yerde yatan genç ço-
cuklarımızı.

Düşünün; silahlarla ateş açılıp
delik deşik edilmiş o küçük bedenleri.
Düşünün; işkence edilmiş, gülüşünde
korkunç bir acıyla can vermiş ço-
cuklarımızı. 

Düşünün. Allah’ınız aşkına, sev-
dikleriniz aşkına, ekmek ve kitap aş-
kına. İnandığınız, değer verdiğiniz
ne varsa. Onun aşkına. 

Evet siz gözünüzde bile canlan-
dırmaya belki cesaret edemiyor, belki
bu tabloyu silmek, aklınıza getirmek
bile istemiyorsunuz. Ama ölüyor işte
çocuklarımız. Açın gözlerinizi, açın
kulaklarınızı, açın ağzınızı. Görün,
duyun, onların sesine ses verin. Dur-
durmak için bu açlığı, durdurmak
için bu acı çığlıklarını. Kalkın ayağa,
örgütlenin!

Kendi kendine ölmüyor bu ço-
cuklar.

Bu çocuklar öldürülüyor!

Bu çocukları açlığıyla, zulmüyle
egemenler öldürüyor. Hem de sessiz
sedasız, ölmüyorlar. ÖLDÜRÜLÜ-
YOR BU ÇOCUKLAR!

Öldürüyor bu düzen!

Öldürüyor bu düzenin bugün
ki temsilcileri!

Öldürüyor emperyalizm, öldü-
rüyor faşizm!

Öl-dü-rü-yor!

Dünya Tablosunun 
Çarpıcı Örneği; AKP 
Faşizminin Katlettiği 
Çocuklarımız!

Dünyayı gördük, ama Türkiye de
bu dünyanın ülkelerinden biri. Git-
meyin Somali'ye, gitmeyin Afganis-

tan'a, gitmeyin Nikaragua'ya. Çok
uzaklara gitmeyin işte yanıbaşımızda
öldürülen çocukları görün uzağı gö-
remeseniz bile.

Çocuktur demiyor faşizm; indi-
riyor sopasını, ateşliyor silahını, vu-
ruyor copunu, sıkıyor gazını, atıyor
gaz kapsülünü. Döküyor çocukları-
mızın beyinlerini sokağa. Adları
BERKİN OLUYOR DAHA
14'ÜNDE.

Biliyor musunuz örneğin; BU
ÜLKEDE GÜNÜMÜZ TÜRKİ-
YE'SİNDE DOĞRUDAN "DEV-
LET GÖREVLİLERİ" TARAFIN-
DAN 24 YILDA TOPLAM 569
ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ. 

Biliyor musunuz örneğin; bu ül-
kede sadece AKP iktidarı 241 çocu-
ğumuzu katletti. Ki buna son 3 yıl
içindeki binlerce gözaltına alınan,
tutuklanan 298 çocuğu. Okullardan
alınıp karakollara götürülen çocuk-
larımızı. Devletin hapishanelerinde,
"KORUMASI" altında tecavüze uğ-
rayan çocuklarımızı saymıyoruz daha
bunları da. 

Roboski hala hafızanızda değil
mi? Daha dün kadar yakın halbuki
Roboski. Katledilenlerin 17'si ço-
cuktu. 

Yukarıdan AKP iktidarının emriyle
askerin uygulamasıyla yukarıdan ya-
ğan bombalarla 17 çocuk sere serpe
yerlerde kan revan içinde, kolu bacağı
kopmuş bir şekilde.  

Ve yine düşünün ki AKP faşizmi
katletmekle de kalmamış, "kasıt
yok" diyerek bu açık, her şeyin bel-
geli bir şekilde ortada olan katliamı
aklamaya girişmiştir. HALA ADA-
LETE HASRET YATTIKLARI YER-
DE HUZURA KAVUŞAMAMIŞTIR
BEDENLERİ. KATİLLERİNE

CEZA İSTİYORLAR, YENİ ÇO-
CUKLAR KATLEDİLMESİN
DİYE ADALET ARIYORLAR. 

AKP Faşizmi Katlediyor 
Katliamı İzleyecek Miyiz, 
Yoksa Çocuklarımız 
İçin, Geleceğimiz İçin 
Örgütlenecek Miyiz?

Adaleti arıyordu Şafak ve Bah-
tiyar adliye sarayında. Çünkü Şafak
ve Bahtiyar değil di onların isimleri
sadece.

ON’ların ismi Berkin'di. 

Ki Şafak orada polise de gelen
arabulucu heyete de, Berkin'in ba-
basına da kendisine BERKİN diye
seslenilmesini istemişti. Ve ona Berkin
dendi eylem boyunca. Bu sadece
isim olarak öyle söylenmesinden de-
ğil, gerçekte de BERKİN'Dİ ŞAFAK
ORADA. 

Berkin katilini arıyor, istiyordu.
Ve Şafak taşımıştı onun adalet talebini
adliye sarayına.

77 milyon Türkiye halklarına, 7
milyar dünya halklarına Berkin'in
sesini Şafak ve Bahtiyar taşımıştı.

Berkin'in öfkesini sıkmışlardı sav-
cısıyla, polisiyle adalet sisteminin,
faşizmin üzerine. Roboski'deki 16
çocuğumuzun "kasıt yok" diye ak-
lanan katillerinden. Diyarbakır’da
katledilen Ceylan Önkol'un "takip-
sizlik kararı" verilen katillerinden.
8 yaşında katledilen Enes Ata'ın yar-
gılanması için soruşturma izni bile
verilmeyen katillerinden. 

Polisin yine açtığı ateşle katledilen
İbrahim Oruç'un soruşturmasında
"gizlilik kararı" konularak korunan
katillerinden. Bu katilleri koruyan
faşizmden ve onun bugün ki temsilcisi
AKP İKTİDARINDAN. 

İşte Şafak ve Bahtiyar bu ço-
cuklarımızın adıyla adalet istediler.
Katillere ceza istediler! 

Faşizm; geleceğimizi, umudumu-
zu yok etmek istiyor! Çocuklarımızı
katlediyor. Yazımızın başında ço-
cuklarımızın halk için ne demek ol-
duğunu anlattık. Aslında bizim için,
halk için ne ifade ettiği faşizmin de
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katletme nedeni oluyor.

Umudumuzu kırmak, gele-
ceğimizi yok etmek istiyorlar.
Bu yüzden yarınlarımızı katledi-
yorlar. Katledemediklerini hap-
sediyor, hapsedemediklerini uyu-
şuturucusuyla, sigarasıyla, Mc
Donaldsları, Coca Colalarıyla yoz-
laştırıyor, bencilleştiriyor, yaban-
cılaştırıyorlar bu topraklara. 

Dün Somaza Neyse,
Bugün Tayyip De Odur!
Sonları Da Aynı 
Olacaktır!

Egemenlerin çocuklarımızı öl-
dürmesi, katletmesi yeni değildir.
Egemenlik tarihiyle birliktedir
çocuklarımızın katledilmesi de. Her
diktatör bir çocuk katilidir ayrıca. 

"Kadın, çocuk ayrımı yapma-
yın" diyen vaktiyle Tayyip de bu
diktatörlere günümüzün dünyasında
en somut örnektir.

Günümüzün Hitleri, Somozası’dır
Tayyip ve sonu da öyle olacaktır.

Katledilen Çocuklar 
Korunan Katiller 
Ülkesi

Nikaragua’da Somoza diktatör-
lüğü % 90'ı 13-18 yaş arası çocuklar
olan 50 bin Nikaragualı’yı öldürdü.
Yani öldürdüğü elli bin kişiden kırk
bini 13-18 yaş arası çocuklardı.

Emperyalizmin beslemesi Somo-
za’nın Nikaragua'da 44 yıllık dikta-
törlüğünde öldürdüğü çocuk sayısı
budur. 

Diktatörlerin faşizmin emperya-
lizmin vazgeçilmez yöntemidir ÇO-
CUKLARI ÖLDÜRMEK. Neden?
Halkın en kıymetlisidir çocukları,

halkın sahip olduğu tek zenginliktir
çocukları, halkı çocukları ile teslim
almak korkutmak vazgeçirmek bilinen
yöntemleridir.

EL SALVADOR’DA CIA VE İŞ-
BİRLİKÇİ OLİGARŞİ "El Salva-
dor'a barışı yeniden getirme" prog-
ramında ÜÇYÜZ BİN EL SALVA-
DORLUYU KATLETTİ. YAKLA-
ŞIK ELLİ BİNİ ÇOCUKTU.

ŞİLİ’NİN DİKTATÖRÜ LİSE-
LİLERİ DİRİ DİRİ OKYANUSA
ATTI.

Bize bugün niye ölüyorsunuz,
niye öldürüyorsunuz diyenlere şimdi
soruyoruz.

Siz niye yaşıyorsunuz?

Siz niye, nasıl yaşıyorsunuz? Siz
bunun cevabını verin.

Çünkü bizim cevabımız ortadadır.
Katledilen her çocuğumuz bizim ce-
vabımızdır. Katledilmesin diye bizim
ülkemizde de 40 bin çocuk, kaybe-
dilmesin diye bizim çocuklarımız,
liselilerimiz diri diri okyanuslara atıl-

masın diye. ELBETTE Kİ EN DO-
ĞAL OLANI YAPACAĞIZ. 

En kıymetlilerimizi, değerlileri-
mizi, bizi teslim almak, korkutmak
isteyenlere karşı; geleceğimizi, ya-
rınlarımızı koruyacağız.

Umudumuzu kaybetmeyeceğiz!
Onu gerekirse canımızla-kanımızla
koruyacağız!

Yeni çocuklar, yeni Berkinler
olmasın diye katillerini cezasız,
halkı, halk çocuklarını adaletsiz bı-
rakmayacağız! Ölen çocuklarımız
kadar, yaşayan çocuklarımız için
de mücadeleyi, adalet talebini bü-
yüteceğiz!

Onlar bizim çocuklarmızı kat-
letmeden, onlar bizim çocuklarımızı
açlık ve yoksullukla sefaletle mut-

luluklarını esir almasınlar diye çe-
keceğiz silahlarımızı!

Şafak olacak, Bahtiyar olacağız!
Elif Sultan olup silahımızla çocuk-
larımızı, onların gülüşlerini, gülen
gözlerini, tertemiz beyinlerini, hünerli
küçük ellerini koruyacağız!

Ne işbirlikçi katil Tayyip'in
AKP'sine, ne de çeteci mafya artık-
larına teslim etmeyeceğiz.

Canımızla, kanımızla, yine canı-
mız kanımız olan çocuklarımız için,
savaşacak, savaşı büyüteceğiz!

Rahat uyuyun Haziran Ayaklan-
ması’nda katledilen çocuklarımız,
rahat uyuyun 241 çocuğumuz. 

Bu ülkede Cephe, bu ülkede Halk
Kurtuluş Savaşçıları var!

Biz varız!

Hitler'i, Mussolini’yi, Somoza'yı
nasıl tarihin çöplüğüne gömdüysek
katillerinizi, Tayyip başta olmak üzere
onun iktidarını da geldikleri yere gö-
meceğiz!

Rahat ve huzur için de uyuyun!

Armutlu Liseli Dev-Genç, 6 Mayıs tarihinde AKP’nin
katil polisinin yaptığı baskınlarla ilgili bir açıklama yaptı: 

"Uyarıyoruz! 1 Mayıs'tan itibaren korkakça yaptığınız
operasyonlarda gözaltına alınan, tutuklanan yoldaşlarımızı
serbest bırakın. Yoldaşlarımızın başına gelecek herhangi
bir  şeyin hesabını sorarız.

1 Mayıs'ta İstanbul'u ablukaya aldınız ama korku-
yorsunuz. İç Güvenlik Paketi’ni çıkardınız. Polise ola-
ğanüstü yetkiler verdiniz. Çıkardığınız tüm bu yasalara,
baskılara, baskınlara rağmen korkuyorsunuz. Biz Dev-
Genç'liyiz, korkularınızı büyütmeye devam edeceğiz.
Şafak olup Elif Sultan olup Bahtiyar olup geleceğiz!” 

OPERASYONLARINIZIN SEBEBİ HALKTAN KORKUNUZDUR!



Düşman hain, düşman kal-
leş. Düşman ölümüzden de,
dirimiz kadar korkuyor... 

Çünkü biliyor, katlederek
devrimcileri öldüremediğini.
Devrimcilerin ölümleriyle de
halka yol gösterdiğini... 

Biliyor şehit düşen dev-
rimcilerin halkın yüreğinde ya-
şamaya devam ettiğini...

Onun için devrimcileri kat-
lettikten sonra cenazelerimizi
de alçakça kaçırıyor. Şehit dü-
şen yoldaşımızın ailesini tehdit
ediyor, bize karşı kışkırtıyor.
Şehitlerimizin devrimci bir tö-
renle kaldırılmasını engellemek
istiyor. Şehitlerimizin cenaze
törenlerimizin halkta yaratacağı
etkiyi kırmak istiyor. Korku-
yorlar ölülerimizden... Çünkü
onlar; çürümüş, lime lime dökülen, ev-
ladın babaya güvenmediği bu düzende
halkı için, vatanı için, yoldaşları için,
hiç tanımadığı insanlar için canlarını
feda etmişlerdir. 

Düşman ne kadar “terör” demagojisi
yaparsa yapsın çıplak gerçek budur.
Şehit cenazelerimizin anlattığı gerçek
budur. Düşman bunun halkta karşılığını
bulmasından korkuyor. Ve onun için
şehit cenazelerimizi kaçırıyor. Şehit ai-
lesini korkutarak zorla gecenin bir vakti
kimse duymadan, görmeden defnedi-
yor.

Düşmanın bu alçakça politikalarını
mutlaka boşa çıkarmalıyız. Çünkü her
şehidimizin bir vasiyeti vardır. Cena-
zeleriyle de halkımıza, vatanımıza son
görevlerini yapmak istiyorlar. Halkımıza
son bir kez cenazeleriyle de seslenmek
istiyorlar.

Bizim cenazelerimize sahip çıkmak,
düşmanın her türden demagojilerinin
önüne geçmek, kaçırtmamak onlara
layık bir törenle cenazelerini kaldırmak
boynumuzun borcudur.

Düşman ailelerimizi tehdit edebilir,
korkutabilir... Bunları yapıyor zaten...

Ailelerimiz bu tehditler karşısında ne
yapacaklarını bilemeyebilir. Ancak bizler
biliyoruz. 45 yıllık bir tarihimiz var.

Nice katliamlar, nice direnişler  ya-
şadık... 12 Temmuzlar, 17 Nisanlar,
Küçükesat, Bağcılar, Sibel Yalçın... Bal-
kıca, Çaytaşı,  Buca, Ümraniye, Ulu-
canlar, 19 Aralık... Düşman destansı
direnişlerin yaratıldığı çatışmalarda şehit
düşen yoldaşlarımızın cenazelerine de
hep saldırmıştır. Ancak düşmanın tüm
saldırılarına rağmen şehitlerimizin ce-
nazeleri büyük bir sahiplenmeyle kal-
dırılmıştır. 

Tıpkı halkımızı ve vatanımızı sa-
hiplendiğimiz gibi yoldaşlarımızın ce-
nazelerini de ölümüne sahiplendik. 

Sibel Yalçın’dan Hasan Ferit’e şehit
cenazelerimizin sahiplenilmesinde de
bir gelenek yarattık.

En son düşman Şafak Yayla, Bahtiyar
Doğruyol’un cenazelerinin aileleri tehdit
edilerek kaçırılıp gizlice gömülmesi
üzerine Sibel Yalçın’ın ve yakın zamanda
Hasan Ferit’in cenazelerinin düşmandan
nasıl alındığını tekrar aktarmak istiyo-
ruz.

***
9 Haziran 1995 sabahı gözaltındaki

kayıpların hesabını sormak için
bir işkenceciyi cezalandırır ve
geri çekilirken işkenceciler tara-
fından kuşatılır Sibel. Yüzlerce
işkenceciye karşı tek başına bir
direniş destanı yaratarak şehit
düşmüştü. Düşman bu direnişin
coşkusunun cenazesine de yansı-
yacağını bildiğinden bunu engel-
lemeye çalıştı. Sibel’in cenazesini
vermediler.

Cenazenin verilmemesi üze-
rine 11 Haziran’da her yaştan,
her meslekten yüzlerce kişi Si-
bel’in ailesinin evinin bulunduğu
Yenibosna’daki Yeşilkent Sitesi’ne
aktı. 

Kitle evinin önünde toplanır-
ken evin balkonuna “Cenazemizi
vermiyorlar. Onaltısında direnişçi
onsekizinde kahraman” pankartı

asılmıştı. Sokak boyunca kortej halinde
oturan insanların ellerinde Komutan
Sibel Yalçın’ın resimleri vardı. 

Sibel’in cenazesi ne olursa olsun
alınacaktı. Bunun için aynı gün Adli
Tıp Morgu’na gitmek için bekleyen
1500 kişi 40 otobüs ve minibüsten
oluşan konvoy Adli Tıp Kurumu’na
gitmek üzere yola çıktı. Yollarda kurulan
polis barikatlarına ve bütün engelle-
melere rağmen konvoyun Adli Tıp’a
gitmesi engellenemedi. 

Adli Tıp’tan “cenazenizi yarın ala-
caksınız” demesi üzerine konvoy tekrar
Yenibosna’ya döndü. Bir süre sonra
dağılmadan gece taziye evinin önünde
kalınacağı açıklandı. Ertesi gün cenaze
yine verilmeyince cenaze evinin pen-
ceresine “Cenazemizi Vermiyorlar”
pankartı yeniden asıldı. Böylece 6 gün
sürecek olan direniş başladı. Sokaklar,
caddeler, evlerin balkonları... Komutan
Sibel’in resimleri ve umudun adının
yazıldığı pankartlarla donatıldı.

Direniş Yenibosna sınırlarını aşarak
devrimcilerin hesap soran eylemlerine
dönüştü. 10 Haziran’da Dersim’in
Hozat ilçesine bağlı Çağlarca Nahiyesi

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN SİBEL’DEN HASAN FERİT’E 
Şehit Cenazelerimizi Almak

Boynumuzun Borcudur!
Sibel Yalçın’ın Cenazesini alma

mücadelesi
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Jandarma Karakolu’na
kayıpların ve Sibel Yalçın’ın
hesabını sormak amacıyla
bir baskın düzenlendi.
Göztepe’de çevik kuvvet
otosuna yönelik bir eylem
yapıldı. 12 Haziran’da Dev-
rimci Halk Güçleri tarafın-
dan, Sibel Yalçın’ın evinin
önündeki direnişi destekle-
mek için CHP Şişli ilçe bi-
nası işgal edildi.

13 Haziran’da polisin panzerler ve
çevik otolarıyla direniş bölgesine yö-
neldiğinin öğrenilmesi üzerine barikatlar
daha da güçlendirildi ve düşman sal-
dırmaya cesaret edemedi. Vali yardımcısı
görüşme talebinde bulundu. Görüşmede
cenazenin Alibeyköy Mezarlığı’na gö-
mülmesi kabul edilerek direniş zaferle
sonuçlandı.

16 Haziran’da Sibel Yalçın’ın ce-
nazesi alınarak yoğun polis kordonu
altında Alibeyköy Cemevi’ne getirildi.
Yenibosna’dan gelen iki otobüs polis
tarafından durdurularak içindekiler göz-
altına alındılar. Bunu duyan kitle yürü-
yüşü durdurarak, gözaltına alınanların
serbest bırakılmasını istedi. Polis göz-
altına alınanları serbest bırakmak zo-
runda kaldı. Binler sahipleniyordu Ko-
mutan Sibel’i. Aynı gün Sibel Yalçın’ı
polise ihbar eden Hasan Levent
DHKC-SPB’leri tarafından cezalan-
dırıldığı haberini duyan kitlenin coş-
kusunu ve kararlılığını daha da ar-
tırdı. 

Sibel Yalçın, saygı duruşundan sonra,
hep bir ağızdan devrim andı içilerek
toprağa verildi. Sibel’in sahiplenilmesini
engelleyememişlerdi. Onaltısında di-
renişçi onsekizinde bir kahraman olan
Komutan Sibel’in destanı artık halkın
ağzında hiç düşmeyecektir. 

Komutan Sibel gibi 2013 gibi Hasan
Ferit de halk düşmanlarına karşı mü-
cadele ederken şehit düştü. Hesap so-
rarak ve direnerek şehit düştükleri için
mücadele etmenin ve direnmenin coş-
kusunun cenaze törenlerine yansıyaca-
ğını bilen düşman dün Sibel’in cena-
zesini engellemeye çalıştı. Bugün de
Hasan Ferit’in cenazesini engelledi.
Düşman Sibel’in cenazesini engelle-
yemedi. Sibel’in cenaze töreni sekiz
bin kişilik bir kortejle devrimci slo-
ganlarla marşlarla toprağa verildi. 

Aynı şekilde Hasan Ferit Gedik’in
üç gün üç gece engellemeye çalıştıkları,
hiçbir koşulda Gülsuyu Mahallesi’ne
gitmesine izin vermeyeceklerini açık-
lamalarına rağmen halkın ve yol-

daşlarının sahiplenmesi ve
Gülsuyu’nda tören yapma
kararlılıkları düşmana bir
kez daha geri adım attırdı. 

Hasan Ferit Gedik için
Gülsuyu’na gidip cenaze töreni
yapılmasına izin vermek zo-
runda kaldı. 3 Ekim 2013
günü Gülsuyu’na gidip Ha-
san Ferit Gedik şehit düş-
tüğü yerde cenaze töreni ve
anma yaptılar. Son yolculu-

ğuna uğurlanmak için Gazi Mezarlı-
ğı’nda toprağa verildi. 

Sibel’den Hasan Ferit’e direniş ve
zafer geleneğimiz sürüyor. Nasıl ki Si-
bel’in ve Hasan Ferit’in cenaze tören-
lerini düşmanın tüm engelleme ve ya-
saklama çabalarına karşın kendi kültü-
rümüzle ve geleneklerimizle slogan ve
marşlarımızla kızıl bayraklarımızla son
yolculuklarına uğurluyorsak aynı şekilde
onların hayalleri ve idealleri olan de-
mokratik, özgür, bağımsız ve sosyalist
Türkiye’yi de kuracağız. 

Düşmanın oyunları, saldırıları hiçbir
zaman bitmeyecektir. Savaşın boyut-
lanmasıyla saldırılar daha da artacak.
Şehitlerimize, cenazelerimize alçakça
saldırılar olacak... Tüm bunları boşa
çıkartmak da savaşımızın bir parçasıdır.
Şehitlerimizin cenazelerine sahip çıkmak
boynumuzun borcudur. Bunun nasıl
olacağı, biçimi değişebilir. Sahiplen-
menin tek bir biçimi yoktur. Ancak te-
meli direnmektir.

Altınşehir Şahintepe’de
yüzleri kızıl maskeli Cep-
heliler, 3 Mayıs tarihinde sa-
baha karşı AKP seçim irtibat
bürosunu molotoflayarak tah-
rip ettiler. Faşist AKP ikti-
darının 1 Mayıs’ta halka
karşı yasaklarının, saldırıla-
rının, gözaltı ve tutuklama-
larının hesabını sorma bi-
linciyle misilleme yapan
Cepheliler, ajitasyonlarla ey-
lem alanından çekildiler.

5 Mayıs tarihinde, Armutlu Halk
Meclisi çalışanları  mahallelerindeki
sorunları çözmek, kentsel dönüşüme
karşı birlik ve beraberlik içerisinde
el ele mücadele etmek için Armutlu
girişine “Yoksulluğa Ve Uyuşturucuya
Karşı Halk Meclisi Saflarında Bir-
leşelim!" , "Mahallemizin Sorunlarını
Birlikte Tartışacak Birlikte Çözümler
Üretecek, Birliğimizi Ve Beraberli-
ğimizi Büyütecek, Yozlaşmaya İzin
Vermeyeceğiz!” Armutlu Halk Mec-
lisi imzalı 2 adet pankart astı. 

Haziran eylemlerine katılması bahane edilerek
Çorum’dan Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü''ne
sürgün edilen Eğitim-Sen üyesi ve Kamu Emek-
çileri Cephesi’nden Halil Top 14 Nisan'da örgüt
üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suç-
lamasıyla, işyeri basılarak gözaltına alındı. İş
yeri ve evde yapılan aramada bazı kitap ve
dergilere polisler tarafından el konuldu. İşyerindeki
odasından ve binadan çıkış esnasında, "Kahrolsun
Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz" sloganı atan Halil
Top savcılık ifadesinden sonra tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuksuz
yargılanması ve denetimli serbestlik tedbiri uy-
gulanması kararıyla serbest bırakıldı.

Erzurum’da Gözaltına Alınan 
Halil Top Serbest Bırakıldı!

Halk Meclisleri, Halkın
Örgütlü Gücüdür!

AKP’den Hesap
Soracağız!

Hasan Ferit Gedik’in cenaze töreni
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Şehitlerimiz halkımızın ge-
lecek umududur. Onlar yaşa-
dıkları gibi ölürler... Şehitleri-
mizin ölümleri de yaşamları
gibi umut doludur; halka ve va-
tana duydukları sevgiyi kanları
canları pahasına göstermişlerdir.
Bu sevginin en somut halidir şe-
hitlerimiz...

Halkımızın ekmeğe ve ada-
lete olan özlemleri için savaşmış
ve şehit düşmüşlerdir. Kurtu-
luşla, umutla özdeşleşen bu
ölümler halkımızın nezdinde ar-
tık "soğuk" değildir.

Yaşamın ta kendisidir... Yaşayan
birer güçtür hepsi... Onlar yaşamla-
rıyla ve ölümleriyle yol gösterirler.
Onlar sözlerinin, inançlarının hayat-
taki karşılığını en açık haliyle gös-
termişlerdir. 

Vatanı için ölenlere şehit demiştir
halkımız... Halkımızın geleneklerin-
de varolan bir ölçüdür bu..

Cephenin savaşıyla şehitliğin an-
lamı kuşkusuz çok daha anlam ka-
zanmıştır ülkemiz topraklarında..

Her şehit manevi birer değer ola-
rak kabul edilmiş, onur ve umut on-
larla anılır olmuştur. Halkımız her za-
man şehitlerini sahiplenmiş; bazen sa-
hiplenmesini binlerle onbinler olarak
sokaklarda göstermiş, bazen de ses-
sizce izlemiştir.

Ama her zaman düşünceleri için
kendilerini feda devrimcileri yüre-
ğinde ve bilincinde taşımıştır.

Faşizm şehitlerimize ve cenaze-
lerimize sahip çıkmamıza her za-
man engel olmaya çalışmıştır. Şehit-
lerimizin cenazelerine saldırır; kaçı-
rır, ailelerimize vermez, gelenekleri-
mize göre uğurlamamızın önüne geç-
meye çalışır.

Şehitlerimizi binlerce insanın
uğurlaması düşmanı vuran bir silaha
dönüşecektir... Faşizm bundan kor-
kar...

Şehit evladımız sadece yaşamı
boyunca faşizme karşı mücadele et-
miştir. Yaşamıyla boyun eğmemeyi di-
renmeyi göstermiştir... Ölümü de ya-
şamındaki düşünce ve değerlerin bir
devamıdır.

Eylemiyle de son nefesini verirken
gösterdiği kahramanlıkla da düşma-
na darbe vurmuştur.

Şehidimizin cenazesi de en az
yaşamı ve eylemi kadar düşman için
korkutucudur. Çünkü savaşımızın ve
meşruluğumuzun şehitlerimiz nez-
dinde halk tarafından sahiplenmesi an-
lamına gelir. Her cenaze halka bilinç
de taşır... Halk dostlarını ve düş-
manlarının kim olduğunu bir kez
daha öğrenir.. Bir kez daha düzenin
gerçek yüzüyle beraber çözümü de
görür. Umuda inancı pekişir...

İşte faşizm asıl olarak bu bilin-
çlenmenin ve sahiplenmenin önüne
geçmeye çalışır.

Düşmanın "yasadışı" "terörist"
diyerek yaratmaya çalıştığı yalana
gayri-meşruluk görüntüsüne izin ver-
memeliyiz.

Devrimcileri halktan kopuk birkaç
kişi olarak göstermek onların en bü-
yük arzusudur. Ancak hayatın ve
kavganın zorunlulukları; halkımızın
talepleri, özlemleri düşmanın bu çar-
pıtmalarına çok fazla izin vermese de
halk üzerinde korku, gözdağı politi-
kalarıyla birlikte yalan ve demagoji-

yi eksik etmez.
Düşman bu savaşta onursuz-

luğu ilke edinmiştir. Cenazeleri-
mizi kaçırırak; ailelerini tehdit
ederek; yoldaşlarını gözaltına ala-
rak korkusunu gösteriyor. Yarat-
tığımız değerlerimizi yok etmek;
cenazelerimizi engelleyerek meş-
ruluğumuza gölge düşürmek isti-
yor.

Cenazelerimizi nasıl sahip-
lenmeliyiz? Siyasi açıdan, halk ge-
lenekleri ve değerlerimiz açısın-

dan neler yapmalıyız... Şehitlerimize
ve geleneklerimize uygun cenaze tö-
renleri nasıl örgütlemeliyiz..

Şehit ve tutsak ailelerimiz;
1-Meşruluğumuzun en yaygın bi-

çimde taşıyıcısı; motor gücü olmalı
2-Direniş çizgimizi her yerde ha-

kim kılmalı.
3-Yaratıcılıkla engelleri aşmaya

çalışmalıdırlar. 
Israrlı ve kararlı bir sahiplenme en

önemlisidir.
Yaratıcılık, emek vermek her alan-

da ilerlemek için geniş ufukların ve
imkanların ortaya çıkmasını sağlar. 

Koşullara göre devrimci yaratıcı-
lığımızı kullanmalı ve düşmanın tüm
saldırılarını boşa çıkarabilmeliyiz.

Cenazeyi gömeceğimiz yerden,
şehidimizin ailesiyle ilgilenmeye,
cenazenin alınmasından gömüleceği
yere getirilmesine kadar her türlü
ayrıntıyı düşünmeli ve örgütlemeliyiz. 

Cenazeler yüzyıllardan bu yana
halkımızın gelenekleridir. 

Halkımızın geleneklerinde ölen in-
sana saygı vardır. 

Cenazeye gitmek ailenin acısını
paylaşmaktır... Cenazelere katılmak
en meşru haktır...

Halkımız, şehitlerimizi tanıyan
yada tanımayan herkes cenazelerine
katılmalı; ailesinin acısını paylaşarak
azaltmalı, şehide olan saygının gere-
ğini yerine getirmelidir.

Cenazelere Katılmak Meşrudur!
TUTSAK VE ŞEHİT AİLELERİMİZ,

CENAZELERİMİZİ SAHİPLENMENİN VE
MEŞRULUĞUNU YAYMANIN ÖNCÜSÜDÜR

TAYAD’lı Aileler

Berkin Elvan’ın cenaze töreni
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Şehitlerimiz, Anadolu
halklarının en yiğit, mert ev-
latlarıdır. Umut onlarla bü-
yüyor, gelecek onlarla şekil-
leniyor. Canlarını yoldaşları,
halkları, vatanları için tered-
dütsüzce feda ettiler. Onların
düşüncelerine ve cenazelerine
sahip çıkmak boynumuzun
borcu ve yoldaşlık görevi-
mizdir. 

Yüzyıllar önce Şeyh Bed-
rettin Osmanlı tarafından hal-
kın gözü önünde Serez’de birağaca
asılıp idam edildi. Cansız bedeni bir
gün boyunca sallandı ipin ucunda.
Osmanlı ibret-i alem olsun diye ce-
nazeye,  kimseyi yaklaştırmıyor, Şeyh
Bedrettin’in dar ağacındaki bedenini
indirilmesine izin vermiyordu. Şeyh
Bedrettin’in müritleri yani yoldaşları
ölümü göze alıp indirdiler Bedrettin’in
cesedini ağaçtan. 

Düşman bizim ölülerimizden de
korkar. Ölürken gösterdiğimiz cü-
retten korkar. Şehit düşerken yarat-
tığımız etkiden korkar. Bu yüzden
geçmişten bu güne, cenazelerimize
her türlü saldırıyı denediler. Bizlerse
bir gelenek yarattık. Şehitlerimizi
sahiplenmede gelenekler yaratmaya
devam ediyoruz. 

Mahir Çayan’ın cenazesini gece
vakti babasına vermişler, sessiz se-
dasız gömmesi için onlarca polisle
gömülene kadar takip etmişlerdi.
Korkmuşlardı ve hala korkuyorlar.

En son, Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol’un naaşlarını alan aileleri
yapılan polis baskıları ile cenazeleri
apar topar götürüp, sessizce gömdüler.
Düşman ahlaksız ve hazımsızdır! Şe-
hitlerimizin ailelerine, dostlarına, yol-
daşlarına “son görev”lerini yerine ge-
tirme hakkını tanımadılar. Faşistleri
örgütleyip cenazeyi, şehidimizin evini
taşlattılar. Ne dinde, ne ahlakta ne

de halkımızın gelenek ve görenek-
lerinde cenaze taşlanmaz. Cenazeye
saygı duyulur. Ölenin istekleri, vasiyeti
dikkate alınmaya çalışılır. Tüm halklar
için ölene son görevi layıkıyla yerine
getirmek önemlidir ama katil devlet
ne gelenek bilir ne ahlak. 

Şehitlerimize olan son görevleri-
mizi yerine getirmememiz için her
türlü saldırıya başvuruyor. Adli Tıp
önüne gelen Halk Cephelilere, Şafak
ve Bahtiyar’ın yoldaşlarına saldırdı,
azgınca döverek, işkenceyle gözaltına
aldı. Mahallerimizi ablukaya aldı,
halkımıza saldırdı, cenazelerimizi
kaçırdı.

Erdal Dalgıç’ın cenazesi de aile-
sinden yaşayan olmadığı için 3 gün
boyunca Adli Tıp’ta bekletildi. 3 gün
boyunca adli tıp önünde bekleyen
Halk Cephelilere polis saldırdı, göz-
altına aldı. Ya da Adli Tıp önünde
beklenmesine izin vermedi. Ama Halk
Cepheliler aldılar cenazeyi ve göm-
düler. 

Evet durum bu…
Karşımızdaki düşman ahlaksız,

namert bir düşmandır. Bu düşman
cenazelerimize de düşmandır. Düş-
man sınıfının çıkarlarını ve sınıfının
güvenliğini koruyor. Taşıdığı kin
bundandır, onlara göre ölenin insan
olup olmaması değil kendilerinden
olup olmamasıdır.  Halk düşmanı

katil polislerin, bakanların ce-
nazelerine devlet törenleri ya-
parlar. Tüm gün ırkçı, faşist,
şovenist söylemlerle halkı ga-
leyana getirmeye çalışırlar.
Geride kalan “gözü yaşlı”
insanları gösterirler, yoksa
bile yaratırlar, duygu sömü-
rüsü yaparlar. Öldürdükleri
devrimcilerin, halktan insan-
ların cenazelerini ise gizli
saklı gömdürmeye çalışırlar.
Geride kalan ailesinin acısını

yok sayarlar, kimsesiz soyu-sopu ol-
mayan insanlar gibi göstermeye ça-
lışırlar. Cenazelere saldırırlar. “Te-
röristin cenazesine beş kişi katıldı”
diye haber yaptırırlar. Her türlü yalanı
kullanırlar. 

BİZİM YOLDAŞLARIMIZ
KİMSESİZ DEĞİLDİR! DÜŞMAN
KORKU VE UMUTSUZLUK YAY-
MAK İÇİN SALDIRIYOR. BİZLER
İSE SAHİPLENMEMİZİ BÜYÜT-
MELİYİZ!

Şehitlerimiz sadece Anadolu halk-
larının değil tüm insanlığın onurlu,
aydın, insan yanıdır. Düşman aldığı
darbelerin acısıyla saldırıyor. Ve şe-
hitleri karalamak, unutturmak, halkı
korkutmak için elindeki tüm silahları
kullanıyor. 

Düşman Hain,
Düşman Alçak
Peki Biz Ne Yapacağız?

Saldırıyorlar. Şehit yoldaşlarımızın
cenazelerine sahiplenmeye giden biz-
lere bilinçli olarak yapıyorlar. Dev-
rimci eylemleri, şehit yoldaşlarımızı
sahiplenmekteki meşruluğumuzu yok
etmek istiyorlar.  

- Cenazelerimizi Sahiplenmek;
şehit yoldaşlarımızı eylemlerini dü-
şüncelerini sahiplenmektir. Onların
düşüncelerini sahiplenmek, katliam

Şehitlerimizi, Cenazelerimizi Sahiplenmek Halkın Değerlerini Sahiplenmektir! 
Şehitlerimizi Sahiplenmek Düşüncelerini, Devrimi Sahiplenmektir!

Cenazelerimizi Sahiplenmekten
Asla Vazgeçmeyeceğiz! 

Yürüyüş
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ve ölümlere rağmen düşünce-
lerinin devam edeceğini ilan
etmektir. 

-Cenazelerimizi Sahiplen-
mek; adalete olan inancı, dev-
rime olan kararlılığı sahiplen-
mektir. 

- Cenazelerimizi Sahip-
lenmek; ölsek dahi düşünce-
lerimizin yayılacağının göstergesidir. 

- Cenazelerimizi Sahiplenmek;
düşmanın azgın saldırıları karşısında,
işkenceler ve tutuklamalar karşısında
düşmana darbe vurmaktır. 

Taziyelerimize bile izin vermi-
yorlar. “Siz kimsiniz, teröristleri sa-
hiplenemezsiniz” diyorlar.  “Onlar
devlete karşı olarak öldüler ve öl-
dükleri yerde bile rahat bırakma-
yacağız” diyorlar. 

- Cenazelerimizi Sahiplenmek;
Adli Tıp önlerine gitmek, mezar an-
maları yapmak, ailelere taziyelerde
bulunmak, anmalar yapmak önem-
lidir. Önemlidir, çünkü yoldaşa sevgi,
düşmana korku, halka güven demek-
tir.

- Cenazelerimizi Sahiplenmek;
halkın değerlerini sahiplenmektir.
Halkın değeridir; cenazeler acıları
azaltır, düğünler ise mutluluğu çoğaltır
paylaştıkça… Halkın değerlerinedir
saldırı, yozlaştırmaya devam ediyor-
lar…

Şehit Yoldaşlarımızı
Sahiplenmek İçin
Ne Yapmalıyız?

Yoldaşlarımız silahlı mücadelenin
bittiğinin söylendiği bir dönemde el-
lerindeki tek bir silahla düşmana
korku salıyorlar. Tek bir silahla “si-
lahlı propaganda nasıl yapılır” bü-
tün dünyaya gösteriyorlar. Canlarını
feda ederek savaşta kararlılığı en
yaratıcı eylemleri gerçekleştirerek
gösteriyorlar. Öyleyse bizler de şe-
hitlerimizin ardından her türlü ya-
ratıcı yöntemi denemeliyiz. 

1-Şehit yoldaşlarımızın cenaze-
sini Adli Tıp’ta sahiplenmek ilk
refleksimiz olmalı. 

Gerekirse günde on defa gideriz,
tek tek gideriz, ama yoldaşımızın o
değerli bedenini köpek sürülerine

bırakmayız. Nöbet tutarız gece gün-
düz ilk günden itibaren… Neden
mi? Çünkü onun yoldaşları var. O
ve onlar halkına ve yoldaşlarına olan
sevgilerini kucaklayıp şehit düştüler.
Onların ailesi biziz. Onların vatanı
biziz. Kimse onları bizden koparıp
alamaz. Onları sahiplenmek tarihi,
ideolojiyi sahiplenmektir. Bu savaş
aynı zamanda beyinlerde süren bir
savaştır. Meşruluğumuza olan güve-
nimizle düşmanın beyninde patlaya-
cağız.

2- Şehitlerimizin cenazelerini
onların vasiyetlerine göre yerine
getirmek için elimizden geleni yap-
malıyız. 

Tabi öncelikle düşmandan önce
ailelerle biz iletişim kurmalıyız. Yan-
larında olmalı, acılarını anlamaya
çalışmalı ama bizim doğrularımıza
yönlendirmeye çalışmalıyız. Yoldaş-
larımızın cenazelerinin ailelerle bir-
likte kaçırılmaması için çaba sarf et-
meliyiz.

3- Yoldaşlarımızın cenazeleri
kendi vasiyetlerine göre bizim ini-
siyatifimizle yapılıyorsa, hızlıca ör-
gütlenmesini yapmalıyız.

Bizim mahallerimizde ise her
tarafa kırmızı flamalar, pankartlar,
afişler asılmalı, Yorum marşları ça-
lınmalı, sesli ajitasyonla halka yol-
daşlarını, evlatlarını, şehitlerini sa-
hiplenmeye çağrı yapmalıyız. Cena-
zeye katılmak suç olamaz. Bizim
cenazelerimiz halka güven ve inanç,
düşmana korku vermeli. Yas değil
öfke, hesap sorma kararlılığı hakim
olmalı cenazelerimizde.

4- Yoldaşlarımızın aileleriyle ile-
tişime geçemiyor ya da bizim ve şe-
hidimizin istediğine göre bir tören
yapamayacak olursak. Bir yandan
otobüsler hazırlanmalı, cenazeye
katılacak kitle hızla belirlenmeli,
erkenden yola çıkmalıyız. Yavaşlık,

durgunluk, dağınıklık, coşku-
suzluk bu süreçte bizi hataya
ve eksikliğe götürecektir, sü-
rekli dinamik olmalıyız. Yol-
daşlarımızın şehit düşmesine
elbette üzülürüz ancak ağlamak
ve karamsarlık yerine onlara
layık olmayı düşünmeli, onları
katleden bu sisteme olan kini-

mizi büyütmeliyiz.
5- Şafak ve Bahtiyar’ın mezarla-

rına ziyarete gitmek istedik. Mahal-
leleri sardılar, otobüslere engel ol-
dular, şoförleri korkuttular, kitleyi
çatışmaya sürükleyerek programımızı
engellemeye çalıştılar. Ancak bizler
yedek otobüslerle, tek tek insanları-
mızı mahalleden çıkararak, telefon
kullanmayarak İstanbul’dan Giresun’a
kadar gittik. Bu yaratıcılık şehitleri-
mizin bize öğreticiliğidir. Karşısında
Halk Cepheliler’i gören düşman kork-
tu ve yenikliğini hazmedemedi. Bu-
nun karşısında bizler oturup beklemek
yerine her anı eyleme çevirdik ve
otobüslerden inip önümüze pankart
sererek sloganlarla karşıladık düş-
manı. Şehitlerimizi sahiplenmek böyle
olacak. Onlardan öğreneceğiz, yaratıcı
ve cüretli olacağız. 

6- Yoldaşlarımız silahlarıyla pro-
paganda yaparak şehit düşerken bizler
de onların silahlarını devralmalı Elif
Sultan gibi onların öfkesini yüreği-
mizde hissedip saldırmalıyız düşma-
na. Şehitlerimizi sahiplenmenin meş-
ruluğunu propagandaya çevirmeliyiz.
Düşman unutturmaya çalışacak çünkü
yenildi. Biz ise her yerde olacağız,
afiş, pankart, meydan, sokak, köy,
şehir, okul, mahalle her yerde şe-
hitlerimizin adı olmalı. Onlar tel-
evizyonları ve gazeteleri, interneti
kapatabilir ama sokaklar, duvarlar,
halkın olduğu her yer bizimdir. Ya-
zılamalarımız, afişlerimiz ve kuş-
lamalarımızla, pankartlarımızla
her yerde olmalıyız. 

7- Yoldaşlarımızın bir eylem son-
rası yaralı olarak hastaneye kaldırıl-
dığı durumlarda da hemen hastane
önüne gitmeli katil düşmanının kat-
liamını önlemek ve yoldaşımızı sa-
hiplenmek için hastane önünde bek-
lemeliyiz.

Bizler Mahir’in, Sabo’nun, Şafak’ın,
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Bahtiyar’ın, Elif’in yoldaşlarıyız. Ce-
nazelerimizi düşmanın insafına bırak-
mayız. Şehitlerimizi sahiplenmek için
gerekirse şehit olacağız, tutsak düşe-
ceğiz ama sahipsiz bırakmayacağız.
Biz Cephelileriz, ne düşmanın üzerimize
çevirdiği namluları, ne gözaltı-tutsak-
lıklar yoldaşlarımızı savunma meşru-
luğumuzu engelleyemez. Meşruluğu-
muzu halkımıza da göstereceğiz. Duy-
mayan kulakları açmak için çok yüksek
bağırmak gerekir, bizler de yaratıcı ve
cüretli olacağız, her yerde olacağız.
Halkımız ne kadar yozlaştırılmaya ça-
lışılsa da geleneklerine bağlıdır. Hal-
kımızı örgütleyeceğiz, binlerce Mahir

yürekli çıkaracağız halkın içinden. O
zaman yıkılacak adaletsiz Ak Saray’lar,
konaklar, rezidanslar başlarına. 

SON SÖZ;
1- Şehitlerimiz vasiyetlerini bize

bırakarak şehit düşüyorlar, vasiyet-
lerine uygun cenazelerini kaldırmamız
onlara namus borcumuzdur, verdi-
ğimiz söz, yemindir.

2- Düşmanın cenazelerimizi ka-
çırmalarına kesinlikle izin verme-
meliyiz.

3- Cenazemizde ilk önce, ilk ala-
cağımız nefesi Adli Tıp’ın önünde
almalıyız.

4- Beynimizi kilitleyeceğiz, ce-
nazemize düşman elini sürdürtme-
yeceğiz!

5- Halkımıza da, şehitlerimize
de, tarihimize de verdiğimiz sözü
tutacağız. Unutmayacağız şehitleri-
mize verdiğimiz söz bugün kendi-
mize, yanıbaşımızdaki yoldaşlarımıza,
ailelerimize verdiğimiz sözlerdir…

6- Düşmana vururken gözünüz ar-
kada kalmasın, vasiyetinizi yerine ge-
tireceğiz demektir, ailelerine merak
etmeyin oğlunuzu ona layık, size layık
şekilde kaldıracak, onurlandıracağız
demektir… Sözümüzü tutacağız, düş-
mana bir kez daha vuracağız!

1 Mayıs işçi bayramında Taksim’e çıkmak isterken
gözaltına alınanların savcılık karşısına çıkarılmalarına 4
Mayıs'ta devam edildi. Öğle saatlerinde Çağlayan Adli-
yesi’nin önünde bekleyen avukatlara birçok kez polis
saldırdı, arbede yaşandı. Saatler 12.30’a doğru gelirken
C kapısı önünde gözaltılarla ve genel olarak 1 Mayıs ya-
saklarıyla ilgili açıklama yapmak isteyen avukatların
önü çevik kuvvet polisinin barikatıyla kesildi. Avukatlar
bu durumu “Faşizme Karşı Omuz Omuza", "Polis, Simit
Sat Onurlu Yaşa!", "Savunma Hakkımız Kısıtlanamaz"
sloganları ile protesto ettiler. Avukatlar polislere barikatı
kaldırmaları için “Suç işliyorsunuz, dağılın!” şeklinde
sürekli uyarılarda bulundular.  

Orada bulunan milletvekillerinden Mahmut Tanal ve
Levent Yüksel avukatlarla konuştuktan sonra adliyeye
girerek başsavcı ile görüştüler. Yapılan görüşmeler üzerine
avukatların ısrarla basın açıklaması yapma istemleri
kabul ettirildi. Polis barikatı açılınca avukat kitlesi C
kapısının önüne gelerek önce 1 Mayıs kriz masası imzalı
“Taksim İşçilere Adliyeler Avukatlara Yasaklanamaz”
ve “1 Mayıs Gözaltıları Serbest Bırakılsın” pankartlarını
açtı.  Yapılan ilk açıklamada on avukat kurumunun “1
Mayıs Kriz Masası” oluşturdukları belirtilerek, çıkarılan
iç güvenlik yasasıyla halka saldıracaklarını bildikleri
ama az önce yaşandığı gibi avukatlara saldırılacağını
düşünmedikleri ifade edildi.

Yapılan açıklamanın ardından kurumlar adına açık-
lamayı Av. Gökmen Yeşil yaptı. Yeşil konuşmasına “1
Mayıs meşru bir bayramdır, yasaklanamaz, bu konuda
da mahkeme kararları var” diyerek başladı. Ancak mey-
danların halka kapatılmak istenip halkın da buna cevaben
meydanlara çıkması karşısında yasadışı gözaltıların ya-
pıldığını, illegal toplama ve gözaltı merkezlerinin oluş-
turulduğu belirtti. En son üç kişinin üç gün depoda tu-
tulduğunu ve eğer yakınları haber vermese onları bula-
mayacaklarını söyleyen Yeşil, avukatların da görevlerini
yapmalarının engellendiğini vurguladı. Ör-
nek olarak; ÇHD davasında yargılanan
9 avukatın müvekkilleriyle görüş-
mesinin mahkeme kararı aldırılarak
engellenmek istenmesini verdi.
Yeşil bugün müvekkillerini sahip-
lenmek için adliyeye geldiklerinde
sürüklenerek, tekmelenerek, darp
edilerek buradan atıldıklarını ifade
ederek “Bizler buradayız, bizler
işçi sınıfının emekçilerin neferle-
riyiz, onları savunmaya devam
edeceğiz” dedi. 

Açıklama burada sona erer-
ken yaşanan tutuklamalar için suç
duyurusunda bulunuldu.
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DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

Düşmanlarımız çocuklarımızın
katillerini koruyor. Biz de halkımızın
çocuklarını koruyacağız diyoruz. Biz
de o katilleri cezalandıracağız diyo-
ruz. İşte bunu diyor;  Şafak, Elif,
Bahtiyar eylemleri ile... Siz katilleri,
biz çocuklarımızı  koruyacağız.

Çocuklarımıza Vur Emri
Veren Somoza Bozması
Katil Erdoğan’a Sonunu
Hatırlatmak İçin Yaptık!
Sonunuz Somoza’dan
Beter Olacak!

Evet, sonunuz Nikaragua’nın eli
kanlı diktatörü Somoza’dan beter
olacak. O ilk saldırıdan kaçmayı ba-
şardı ama yolu yok; halkın adaleti
kaçtığı delikte buldu ve vurdu. Bir
aileden üç diktatör Somaza'nın tarihi
ibretliktir. Nikaragua’dan kovulma
ve kaçtıkları yerde halkın adaleti ile
vurulma...

Nikaragua’da Somoza diktatör-
lüğü % 90'ı 13-18 yaş arası çocuklar
olan 50 bin Nikaragualıyı öldürdü.
Yani öldürdüğü 50 bin kişiden 40
bini 13-18 yaş arası çocuklardı...

Evet Evet Sayı
Yanlış Değil, Sayıda
Bir Yanlışlık Yok!

Emperyalizmin beslemesi Somo-
za’nın Nikaragua'da 44 yıllık dikta-
törlüğünde öldürdüğü çocuk sayısı
budur.

Somoza bozması Tayyip Erdoğan
da çocuk katilidir.

Diktatörlerin, faşizmin, emper-
yalizmin vazgeçilmez yöntemidir
ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEK. Ne-
den, halkın en kıymetlisidir çocukları,
halkın sahip olduğu tek zenginliktir

BİZ DE SİZİ SEVİYORUZ CEPHE’NİN ADALET SAVAŞÇILARI

BİZ DE SİZİ... 

CEPHE GÖZLÜ ŞAFAK, CEPHE GÜLÜŞLÜ BAHTİYAR...

BİZ DE SİZİ SEVİYORUZ... CEPHE’NİN ALEV SAÇLI ELİF’İ…

Sevmek; halkını vatanını sevmektir.

Sevmek; halk için, vatan için, adalet için savaşmaktır!

Neden yaptı bu eylemleri Elif, Şafak, Bahtiyar?

Çocuklarımız öldürülmesin diye…

Öldürülen çocuklarımızın ahı yerde kalmasın diye…

Ülkemiz katledilen çocuklar… korunan katiller ülkesi
olmasın diye…

Katil devleti aklayan yargı tiyatrosuna son vermek için yaptık!

Emri verenler ellerini kollarını sallayarak gezemeyecek demek
için yaptık!
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çocukları, halkı çocukları ile teslim
almak, korkutmak, vazgeçirmek bi-
linen yöntemleridir.

EL SALVADOR’DA CIA VE İŞ-
BİRLİKÇİ OLİGARŞİ “El Salva-
dor'a barışı yeniden getirme” prog-
ramında 300 BİN EL SALVADOR-
LU’YU KATLETTİ. YAKLAŞIK
50 BİNİ ÇOCUKTU.

ŞİLİ’NİN DİKTATÖRÜ LİSE-
LİLERİ DİRİ DİRİ OKYANUSA
ATTI.

İŞTE BUNUN İÇİN YAPTIK
BU EYLEMİ, 700 GÜNDÜR KA-
TİLLERİNİ İSTİYORUZ BER-
KİN'İN. 40 BİN ÇOCUĞUMUZ
ÖLMESİN DİYE.

ŞAFAK, BAHTİYAR, ELİF
ÇOCUKLARIMIZ ÖLDÜRÜLME-
SİN DİYE ÖLDÜ.

Yıldızlar karanlığın en zifiri anın-
da çok parlak gözükürlermiş...

ELİF, ŞAFAK, BAHTİYAR...
BÖYLE BİR KARANLIKTA
PARLIYORLAR.

Emperyalizmin; ideolojik, politik
öncülüğünü yaptığı uzlaşma, tesli-
miyet, tasfiye sürecine karşı tüm
dünya halklarına yol gösteriyorlar.

Biz kutup yıldızı bir tane bilirdik...
Bunu da değiştirdiler, artık üç tane
kutup yıldızı var. Yan yana, el ele,
yürek yüreğe duruyorlar.

BERKİN’İN KATİLLERİNİ NE-
DEN KORUYOR DEVLET? BU
SORUNUN CEVABI İÇİN YAPTIK
EYLEMİ.

Katil polislerin ağababasının dev-
let olduğunu göstermek, polislere
emir verenleri açığa çıkartmak için
yaptık.

Gerçek katilin iktidar olduğunu,
katil polis-savcı-başbakan arasındaki
işbirliğini göstermek; devlet katlet-
tiğinde, katillerin yargı tarafından
korunduğunu teşhir etmek için bu
eylemi yaptık.

Devletin, ucunun kendilerine do-
kunacağını bildiğini göstermek, bu-
nun uğruna savcısını dahi harcaya-
bileceğini göstermek için yaptık...

Devlet, katil polisleri "adalet"e
teslim etseydi, ipin ucu kendilerine

kadar gelecekti. Kahraman polislerine
talimatı verdiğini itiraf eden dönemin
Başbakanı Tayyip Erdoğan, hesap
vermek zorunda kalacaktı.

İktidar eğer katil polisleri açık-
lasaydı, bundan sonraki katliamlarda
emir vereceği yeni katiller bulama-
yacaktı. Katillerini korumayan bir
devletin sözü hiçbir yerde geçemez.
Bundan sonra kimseyi yönetemez.
Bu nedenle katilleri açıklamadılar.

Polisler yoksa 14 yaşındaki Ber-
kin'i vurma cesaretini nereden bu-
lacaklardı?

Ali İsmail Korkmaz’ı öldüren
polis, "talimatı Başbakan'dan aldım"
itirafını neye güvenerek yapacaktı
yoksa?

Kendilerini halkın adaletine teslim
eden devletin yasadışı talimatlarını
kimse yerine getirmez. Bu nedenle
savcılarının ölümü pahasına, polis-
lerine sahip çıktılar.

VE ARTIK HERKES BİLSİN
Kİ ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR. VE HEP
VAR OLACAKLAR.

ZOR ZAMANLARDA ÖNCE
EN İYİLERİMİZ DÜŞÜYOR
TOPRAĞA.

ZOR ZAMANLARDA VA-
TANA HALKA ÇOCUKLARI-
MIZA SİPER OLUYOR EN İYİ-
LERİMİZ!

Cephe'nin üç adalet savaşçısı...
Halkımızın üç yiğit, onurlu evladı...
Halk ve vatan sevgisi yüzlerinden,
gözlerinden okunuyor. Yüzleri gibi
içleri de tertemiz.

Cüretliler, kararlılar, ağızlarından
çıkan her kelimede; ne diyorlarsa
onu yapacaklar... Çünkü onların do-
ğum yeri Kızıldere. “31 Mart, 30
Mart 1972’in bir gün sonrası, Mahir
Çayanlar bu yolu başlattı. Devrim
yolunu çizdiler, biz de bu yolu takip
ediyoruz, sürdürüyoruz ve ölene
kadar da sürdürmeye devam ede-
ceğiz” dediler. Boş tehdit yok, de-
diklerini yaptılar.

Faşist, hırsız, katil AKP iktidarı,
Berkin Elvan’ın katillerinin isimlerini
açıklamak yerine kendi savcısını

gözden çıkarttı...

Kızıldere’nin kalbi şimdi İstanbul
Çağlayan'da atıyor... Hırsızları, ka-
tilleri koruyan adaletsizliğin sarayında
Cephe savaşçıları ADALET oldu.
Kızıldere'de Mahirler nasıl ki affet-
memişlerse üç İngiliz ajanını, adalet
savaşçıları da affetmedi Berkin El-
van’ın katillerini koruyan savcıyı.

Bu cüret, bu kararlılık, bu sevgi
halk ve vatan sevgisidir.

Adalet savaşçılarımız Şafak Yayla
ve Bahtiyar Doğruyol basınla yap-
tıkları son konuşmalarında taleplerini
son kez ilettikten sonra Dev-Genç’li-
lere, Haziran şehitlerinin ailelerine
ve halkımıza “sizi çok seviyoruz”
dediler.

Halk ve vatan sevgisi olmayanlar,
böyle sevemezler. Böyle kararlı,
böyle cüretli olamazlar.

KATLEDİLEN ÇOCUKLAR…
KORUNAN KATİLLER ÜLKE-
Sİ… Böyle bir ülkede yaşadıklarının
ve savaştıklarının farkındaydılar.

Cayır cayır yanıyor… günler ge-
celer…

Çocuklar öldürülüyor… Tutsaklar
yakılıyor bu ülkede. Şafak, Bahtiyar,
Elif bu acılardan güç çıkardılar. Bu
acılar gücümüz oldu.

Elif, Fidan’ın kanından canından.

Elif, Fidan’la tanıdı bu ülkeyi...
faşizmi...

Bir gecede 20 hapishanede birden
polisle, askerle operasyon yapıldı...
ve tek bir suçlu hüküm giymedi…
İşte bu yüzden Elif alev saçan saçlarını
savura savura… o çok sevdiği ÇAP-
RAZ KOŞUSU... gerilla koşusu ile
girdi düşmanın kalbine. Bu kadar mı
estetik olur bir çapraz koşu. Çocukla-
rımızın hesabını gümbür gümbür soran
Elif, uykusu bölünmesin diye çocuk-
larımızın sanki parmak uçlarında ko-
şuyor belki de koşmuyor uçuyor.

Bu kadar mı yakışır yıldızlı bay-
rak bir kadının beline. Bu kadar
alımlı, bu kadar nazlı, bu kadar
kararlı ve güzel olur savaşçı kadınları
Cephe’nin.

Savaşa estetik, savaşa sanat katan
kızımız.

Yürüyüş
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Çok güzeldin.

İşte Cephe savaşçısı işte savaşçı
bir kadın, Sabo’nun kızlarına en
güzel takısı olur kleşi. Yıldızlı bayrak
kuşak olur belinde.

BUNDAN SONRA TÜM KA-
DINLARIMIZ ELİF GİBİ GÜ-
ZEL, ELİF GİBİ YILDIZ KU-
ŞAKLI, ELİF GİBİ EYLEMİ SA-
NAT YAPARAK SAVAŞACAK.
EMİN OL BUNDAN.

Evet Elif, Fidan’ın kanından ca-
nından.

Elif, Fidan’la tanıdı bu ülkeyi,
faşizmi…

Ne yaptı Fidan. Ne yaşadı tut-
saklar bu ülkede.

Amaç neydi "Hayata Dönüş",
"Tufan" vs. denen bu operasyon-
larda?

Tecrit ile amaç, ML’de ısrar eden-
lerin fiziki ideolojik ve örgütsel
olarak yok edilmesiydi. Aslında
hedef devrimin, silahlı mücadele
cephesinin geriletilmesiydi. Çünkü
diğer alanlardaki geçici başarılarını
tersine çevirme dinamiğine sadece
silahlı devrim cephesinin SAHİP ol-
duğunu çok iyi biliyorlardı. Bu ne-
denle saldırının başarı yada başarı-
sızlığını belirleyecek olan nokta bu-
rasıdır. İşte bu noktada saldırının
nihai sonucunu belirleyecek HİÇ
BİR BAŞARIDAN SÖZ EDİLE-
MEZ… dedik... YILLAR ÖNCE...
İşte ispatı Elif Sultan Kalsen’dir.

Yapamadınız.

8 bin 335 asker, binlerce çevik
kuvvet ve binlerce gardiyan ile üç
gün süren hapisaneler saldırısında
kapalı alandaki tutsaklara karşı 20
bini aşkın gaz bombası kullanıldı.
20 hapishane 28 ölüm ve süren di-
renişte 122 şehit, 600’e yakın sakat...
Ve tek bir kişi ceza almadı.

Elif Sultan kesti sizin cezanızı.

Siz bu katlimları yaparken o sa-
dece 12 yaşındaydı.

İyi tanıyın savaşçılarımızı. Kat-
lettiğiniz tutsakların halası, amcası,
kardeşi, yetmez torunları ile bile sa-
vaşacaksınız. İyi tanıyın.

Lime lime edildik ölmedik

İşte buradayız yine burada.

Diri diri yakıldık ölmedik

İşte buradayız yine burada de-
dik

Dirençle, inançla en öndeyiz yine

Fidan ve Elif... bunun en canlı
kanıtı.

Tarihimize yeni gelenekler, yeni
değerler katarak Kızıldere’nin yıl-
dönümünde, şehitlerimizi andığımız
şu günlerde adalet oldunuz... Şehit-
lerimizi şehitliklerinizle selamladınız.
Halkımız sizi unutmayacak.

Cephe Gözlü Şafak
Cephe Gülüşlü Bahtiyar
Cephe’nin Alev Saçlı
Savaşçısı Elif

Biz de sizi çok seviyoruz... Hal-
kımız da sizi çok seviyor...

Halk dediğimiz milyonlardır...
Televizyon ekranlarından kendi kor-
kularını kusarak düzene yaranmak
için devrimcilere küfreden küçük
burjuva aydınları, eski dönekler,
solcu artıkları değildir. Yüreğinde
bir gram halk ve vatan sevgisi olanlar
bile sizin fedanız, kararlılığınız, cü-
retiniz, inancınız, yarattığınız değerler
karşısında saygı duyuyor.

Faşizmin yağma, talan düzenini
aklayan, katilleri, işkencecileri, halk
düşmanlarını koruyan kollayan, ada-
letsizliğin, zulmün sarayında ADA-
LET oldunuz. Halkımızın yüreğine
su serptiniz.

Varsın tir tir titresin halk düş-
manları, dönekler, kavga kaçkınları,
akıllı solcular.

Faşizmin iktidar olduğu bir ülkede,
her gün iş cinayetlerinde 3 işçi kat-
ledilirken, işsizlik, açlık, yoksulluk
kol gezerken, yoksul halk çocukları
devrimci mücadeleden uzak tutmak
için uyuşturucu ile zehirlenirken,
yeraltı-yerüstü tüm zenginliklerimiz
emperyalistlere, işbirlikçi tekellere
peşkeş çekilirken kimse “barış”, “de-
mokrasi” gibi pembe rüyalar gör-
mesin.

AKP kendi politikalarını destek-
lemeyen halkın tümüne savaş aç-

mıştır. Bu bizim yaptığımız siyasal
bir tespit değildir. Halkımızın yaşa-
dığı gerçeklerdir.

Akıllı solcuların yüreklerini hop-
latırken adalete susayan halkımız
bayram yapıyor. Yoksul gecekondu
mahallelerinde halkımız davulla,
zurnayla eylemin bildirilerini dağı-
tıyor...

Tarihi yazan halktır. Halk elbet
kazanacaktır. Tarihin en cüretli sa-
vaşçıları HALKIMIZIN EN YAKI-
ŞIKLI OĞULLARI, EN GÜZEL
KIZLARIDIR. BU CÜRETİ DO-
ĞURAN DA DEVRİMCİLERİN
TARİHSEL VE SİYASAL HAKLI-
LIĞIDIR.

Tarih bize ait. Onu halk yaratır.
Kimse alamaz bu tarihi bizim eli-
mizden. Ve emin olun Şafak, Bahti-
yar, Elif, o tarih SİZİN yarattıkları-
nızda HALKIN zaferini yazacak.

Üç Dev-Genç’li, üç Halk Kurtuluş
Savaşçısı... Anadolu ihtilalinin yiğit
savaşçıları! Yaşamınızla, mücadele-
nizle, şehitliğinizle örnek oldunuz.
Tıpkı sizden öncekiler gibi slogan-
larla, marşlarla karşıladınız ölümü.

SAVAŞÇILARIMIZIN
ÖZGEÇMİŞLERİ: 
Cephe Gözlü 
ŞAFAK YAYLA

8 Mayıs 1991 Zonguldak Merkez
doğumludur. Aslen baba Giresun,
anne Trabzonlu bir ailenin çocuğudur.
Devrimcilerle lise yıllarında abisi
aracılığıyla tanıştı.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi birinci sınıfta okur-
ken Dev-Genç saflarında örgütlen-
di.

2009-2010 yıllarında İstanbul
Üniversitesi’nde sorumluluk yaptı.

2010-2011 yıllarında Dev-Genç'in
Anadolu Komitesi’nde yer aldı.

2011 yılı sonunda gençlik örgüt-
lenmesinde yöneticilik yaptı. Ana-
dolu'nun birçok ilinde görevler yap-
tı.

Komutan Hasan Selim Gönen’in
şehitliği onun devrimciliğinin bü-

10 Mayıs
2015

Yürüyüş

Sayı: 468

225FAŞİZMİ YENECEĞİZ! BİZ KAZANACAĞIZ!



yütülmesindeki en önemli dönüm
noktalarından biri oldu. Bunu şöyle
anlatıyor Şafak: “Hasan Selim abinin
şehitliği beni etkiledi, yani birçok
konuda daha da netleşmemi sağladı,
işlere daha çok sarılmamı sağladı.
Keza ardından İbrahim Çuhadar
Abi’nin eylemi ve şehitliği de beni
bu yönde etkiledi ve artık şehitliği-
savaşçı olmayı daha da çok düşün-
düğüm dönemdir.”

Hasan Selim artık Şafak Yay-
la’dır… Halk düşmanları birkez daha
görsün öldürerek bizi tüketemeye-
ceklerini…

2013 yılı 18 Ocak'ta birçok de-
mokratik kuruma yönelik operasyonda
tutsak düştü. Tahliye olduktan sonra
teredütsüz mücadeleye koştu. Şehit
düştüğü güne kadar kendisine verilen
her görevi tereddütsüz yerine getirdi.
Cephe’nin adalet savaşçısı olarak
şehit düştü.

CEPHE’NİN ADALET SAVAŞ-
ÇISI, YÖNETİCİ YETİŞTİREN YÖ-
NETİCİMİZ... SAVAŞIMIZIN KUR-
MAYI... CEPHE GÖZLÜ ŞAFAK
YAYLA

Artık seni tüm dünya böyle tanı-
yacak.

Zulmün sarayına girip elinde silah
adalet ararken alnında yıldızlı bere,
yüzünde Cephe yıldızlı fularınla sa-
dece gözlerin görünüyordu. Herkes
görür görmez gözlerinden, bakışla-
rından tanıdı seni. Bu gözler, bu ba-
kışlar Cephe’ye aittir.

Bir odanın içinden bütün dünyayı
gören gözler. Bütün dünyaya, bütün
insanlığa seslenen bakışlar. Şafak
Yayla 24 yaşında bir Dev-Genç’liy-
di.

Adalet savaşçısı oldu.

Bir komutandı, savaşçılar yetiş-
tiren, savaşı sevk ve idare eden sa-
vaşımızın kurmaylarından oldu.

“Mahir Çayanlar bu yolu başlattı.
Devrim yolunu çizdiler, biz de bu
yolu takip ediyoruz, sürdürüyoruz
ve ölene kadar da sürdürmeye devam
edeceğiz” diyor Şafak Yayla.

Mahir Çayan şehit düştüğünde
26 yaşındaydı. Türkiye devriminin
yolunu çizdi. 26 yaşında tüm dünya

halklarına yeni-sömürge ülkelerin
devrim stratejisini armağan etti.

Şafak Yayla, kısacık ömrüne kos-
kocaman bir tarih sığdırdı.

Cephe gözlü Cephe bakışlı yol-
daşımız.

Boşuna değildir Cephe bakışlı,
Cephe gözlü dememiz ona.

Her şeye Cephe’nin gözüyle ba-
kan bir devrimciydi Şafak. DOĞRU
DÜŞÜNÜYORSAM ÖRGÜTÜM
ZENGİLEŞTİRİR, YANLIŞ DÜ-
ŞÜNÜYORSAM ÖRGÜTÜM DÜ-
ZELTİR diyen güvenle baktı o gözler
ve böyle CEPHE GÖZLÜMÜZ
OLDU O BİZİM.

Yöneticilik yaptığı sürece onun
eğitiminden geçmeyen nerdeyse
tek bir Dev-Genç’li yoktur. İstan-
bul’dan Anadolu’ya verilen hiçbir
görevi yapamam demedi...

DEVRİMCİ EĞİTİMİN İLKESİ
“BİLMEDİĞİNİ ÖĞREN, BİL-
DİĞİNİ ÖĞRET”... BU İLKEYE
SON NEFESİNE KADAR SADIK
KALDI.

Bilmediği her şeyi öğrendi... Öğ-
rendiği her şeyi öğretti...

Bir yoldaşı hapishanede onu şöyle
anlattı “Şafak abi adliye koridorla-
rında yürürken bana eğitim çalış-
mamı yaptırıyordu sanki”

Genç yaşında onun en büyük özel-
liği budur. Bir taraftan öğrenirken
diğer taraftan öğretendir.

Savaşımızın yönetici yetiştiren
yöneticilerindendi.

Dev-Genç,
Cephe’nin Geleceğidir!

Şafak, Dev-Genç yöneticiliği yap-
tığı sürede, gençlikte bu kişiliği, bu
ruhu yaratmıştır. 8 metre karelik bir
odadan, bir yıl boyunca çıkmadan,
bıkmadan, usanmadan, yorulmadan
yoldaşlarının gelişimi için eğitim faa-
liyetlerini sürdürmüştür.

Şöyle diyor Şafak; “Benim için
durağan ve coşkusuz bir ortam ve
insanlar sorun teşkil eder; yani bu
konuda adım attırmak için çalışırım
ve sebeplerini bulmaya çalışırım.”

Durağanlık, coşkusuzluk, devrim-

ciliğin ruhuna aykırıdır. Onun olduğu
yerde coşku vardır, hareket vardır.
Durağanlık, coşkusuzluk varsa bir
yerde Şafak için çözülmesi gereken
sorun var demektir. Çünkü devrimcilik
en büyük coşkuyu yaşamaktır.

Şafak... Kim tanıdıysa senden bir
parça kaldı onda. EĞİTİM UZMA-
NIMIZ... Profesörümüz Şafak... EĞİ-
TİM ÇALIŞMASI YAPMADIĞI
DEV-GENÇ'Lİ KALMAMIŞTIR...
“BENİM BU EĞİTİM ÇALIŞMA-
SINDAN ÖĞRENDİĞİM... BİL-
GİYİ VERMEK YETMEZ, SA-
VAŞACAK RUHU DA VERME-
LİYİZ...” DİYEN EĞİTMENİMİZ
ŞAFAK... İşte adliye koridorlarında
yürürken bu ruhu da verdi Şafak yol-
daşlarına.

Şafak... Aldığı her nefesin karşı-
lığını verdi.

Her gününe kavga ekti.

Her şafağa kavga ile umut ile
sevgi ile uyandı.

Kendisi ile başlattığı kavgasını
son anına kadar kesintisiz sürdürdü.

Devrimin teorisini yapmak isti-
yorsan pratiğine katılacaksın dedi.

ZAFER SAVAŞILARAK KAZA-
NILIR DEDİ SON DERSİNDE.
TAHLİYE OLDUĞUNDA YAZDIĞI
YAZISINDA; “Halkımıza adalet
borcumuz var... Borcumu ömrümle
ödemek istiyorum” dedi ve dediğini
yaptı.

Şafak yoldaşımız son nefesine
kadar eğitmenlik görevini ustalarına,
önderlerine yaraşır şekilde yerine ge-
tirdi.

Son eylemiyle soldaki çürümeye,
uzlaşmaya, tasfiyeciliğe, silahlı mü-
cadelenin miadını ilan edenlere en
büyük dersini verdi.

Çakmak gözlü Şafak yoldaşımız.

Halkımızda seni çok seviyor.

Halkımız seni gözlerinden öpüyor
Şafak.

Biz de seni o çakmak gözlerinden
öpüyoruz.

“Mahirler’in mirasını biz yaşa-
tıyoruz” diyerek halkımızı düzene
yedekleyen uzlaşmacılığın, tasfiye-
ciliğin önüne çok güçlü bir barikat
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ördünüz.

Kavga kaçkınlarının, ekran soy-
tarılarının diline doladıkları “terörizm”
safsatalarının sinek vızıltısı kadar
hükmü yoktur. Sosyalizmi savunmak
silahlı mücadeleyi savunmaktır, sa-
vaşmaktır.

Demagojiler gerçeklerin üstünü
asla örtemez... Devrim, sosyalizm
kavramları yerli yerine oturacak...
Emperyalizmle, faşizmle uzlaşarak
kurtulunamayacağını halkımız göre-
cek. Uzlaşmanın, tasfiye olduğunu
görecek. Devrimden, sosyalizmden
başka kurtuluşun olmadığını bütün
dünya halkları görecek...

Devrim için uzlaşmak değil, sa-
vaşmak gerektiğini halkımız göre-
cek...

Cephe’ni̇n Adalet Savaşçısı, 
Cephe Gülüşlü
BAHTİYAR DOĞRUYOL

27 Mart 1987 Ankara doğumlu.
Baba Ardahan, anne Erzincanlı bir
ailenin çocuğudur.

Devrimcilerle 2007 yılında Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi'nde tanıştı. İlk tanıştığında
reformist EMEP içinde yer alıyor-
du.

Halk Kurtuluş Savaşçısı Kevser
Mırzak'ın Ankara'da polisle girdiği
çatışmada şehit düşmesinden sonra
EMEP Gençliği’nden ayrılarak Dev-
Genç saflarında bir Dev-Genç’li ola-
rak mücadelesini sürdürdü.

EMEP Gençliği’nden ayrılıp Dev-
Genç saflarına katılmasını şöyle an-
latıyor: “Madem yapıyorum tam ya-
payım diyerek ve reformizmin çürü-
müşlüğünü gördüğümden EMEP’ten
ayrılmıştım. 19-22 Aralık’ta ne ol-
duğunu öğrendim, bundan etkilen-
dim. Ama daha çok Cepheliler’in
devrimcilikteki direngen, ciddi, sı-
cak-samimi olduklarını görmem ve
Kevser Mırzak’ın şehitliği beni çok
etkiledi.”

Ankara’da demokratik mücadele
içinde çok sayıda gözaltı ve 2008
yılında 4 aylık bir tutsaklık yaşadı.

2011-2012 yılları arasında İstanbul

Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda
çeşitli sorumluluklar aldı.

2012 Aralık ayında tutuklandı ve
Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishane-
si’nde kaldı. 9 Aralık 2014'te tahliye
olduktan sonra tereddütsüz hesap
sorma bilinciyle mücadeleye koştu.
Cephe'nin adalet savaşçısı olarak
şehit düştü...

Gülüşü güzel yoldaşımız Bahti-
yar’ın hesap sorma bilinciyle nasıl
yanıp tutuştuğunu kendisinden din-
leyelim: “Tutsaklığım 2 sene sonra,
9 Aralık günü son buldu. Dışarıdaki
mücadeleye yeniden başlayacak ol-
manın coşkusu ve heyecanı var. 2
senelik hasretlikten sonra arkadaşları
görüp kucaklaşmak çok ayrı bir duy-
gu. Tabii içerideki arkadaşları da
yüreğimin bir köşesine katıp geldim.
Onların duvarlar arkasında hapse-
dilmesi de mücadele etme, düşmana
kin duyma nedenlerimden olacak...

Bu iki senede çok şey yaşandı dı-
şarıda. Şehitler verdik, hesap sorduk,
halkımızın ayaklanmasına tanık olduk.
Duygularımın yoğunlaştığı, sevinç,
öfke, kin, gurur, hasret... birçok duy-
guyu aynı anda hissettiğim zamanlardı
bunlar. Alişan’ımız, Hasan Ferit’imiz,
Ayaklanma şehitleri… özellikle de
Berkin’imiz… hesap soran Muhar-
rem’imiz... hepsi de düşmana olan
kinimi kat be kat arttıran haberlerdi.
Anaların gözyaşları, şehitlerimizin
bıraktığı değerler savaşma, hesap
sorma bilincimiz olacak. Berkin'in
hesabını sormaya, şehitlerimizin izin-
den yürüyeceğime yemin ettim. On-
lara, hareketimize, halkımıza layık
olmak için elimden geleni yapaca-
ğım.”

Devletin katliam operasyonları,
tecrit saldırısı Bahtiyar nezdinde bir
kez daha başarısız olmuştur. Özgür
Tutsaklık geleneği halk kurtuluş sa-
vaşçılığıyla taçlanmıştır.

“Gülüşün günlerimizi aydınla-
tıncaya kadar. And olsun ki inancım
sevdamızda yaşayacak.”

Bahtiyar yoldaşımız; şehitlerimizi
andığımız ve Parti’nin kuruluşunu
kutladığımız günler içinde şehit düş-
tün. Şehitlerimizi şehitliğinle selam-
ladın. Berkin Elvan’ın hesabını sor-

makla yanıp tutuşuyordun, Berkin’in
hesabını sorarak şehit düştün. Sen
zaten bizim BAHTİYARIMIZ-
DIN… SEN şimdi dünya halkları-
nın en bahtiyar SAVAŞÇISI ol-
dun.

Senin gülüşün dünyanın en mutlu
insanlarının gülüşüdür. Seni tanıyan
herkes gülüşünle tanır. O gülüş Cephe
gülüşüdür. Cephe’nin iktidar bilinci,
kararlılığı, iddiası var. O gülüşü yü-
zünde gören, devrimi görüyor. Dev-
rimi görenlerin gülüşüdür o gülüş.
Apolar’dan, Hasanlar’dan, Haydar-
lar’dan mirastır o gülüş bize. O gülüş
Cepheliler’in gülüşüdür. Gülüşünde
devrimi görecek halkımız. Gülüşün
tüm dünya halklarına armağan ol-
sun.

Sen güldükçe

Dağılır bu umarsızlık

Senin gülüşündedir

Yarınımızı aydınlatan nur

Hep gül ki sen

Gülmeyi de öğrensin bu toprak...

BAHTİYAR... anlatıyor... Bir za-
manlar oportünistken “Okulda Cep-
heliler’e göre her şeyin doğrusunu
onlar biliyor her şeye onlar damga
vurur onlarsız yapalım …derlerdi...
Merak ettim neden her yere Cepheli
damgası vurulur. BULDUM. Çünkü
en çok Cepheliler örgütlüdür. En
çok Cepheliler’e saldırmaktadır.
Hak ve özgürlüklere saldıranları en
çok Cepheliler göğüslerde ondan...”

,

Kürt Halkının
Muzaffer Kızı
Cephe’ni̇n Alev Saçlı
Halk Kurtuluş Savaşçısı
ELİ̇F SULTAN KALSEN

23 Haziran 1988 Dersim, Merkez
Buğulu Köyü doğumlu... Dersimli,
Kürt ve Alevi inancındandır. 19 Aralık
Katliamı’nda, operasyonu durdurmak
için feda eylemi yapan Fidan Kal-
şen’in amcasının kızıdır. Kocaeli
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bö-
lümünde okuyordu.

Elif Sultan devrimcilerin içinde
büyüdü. Şehit akrabaları var. Devrimci
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olmasında Dersimli olmasından Alevi
olmasına, daha çocukken devrimciler
ile tanışmasına kadar birçok neden
sayarken, bunların en önemlilerinden
birisinin Fidan Kalşen olduğunu söy-
lemektedir.

2007-2010 yılları arasında Kocaeli
Üniversitesi’nde okurken Kocaeli
Gençlik Derneği’nde devrimcilik
yapmaya başladı. Elif’in ilk öğret-
meni Hasan Selim Gönen oldu. 2010
yılında İstanbul’da çeşitli alanlarda
görev yaptı. 2010 yılında Kocaeli
Gençlik Derneği’nden gözaltına alı-
nıp tutuklandı. 2012 Haziran ayına
kadar Bakırköy Hapishanesi’nde tut-
sak kaldı. Tahliye olduktan kısa bir
süre sonra, 18 Ocak 2013’te demo-
kratik kurumlara yönelik saldırılarda
tekrar tutuklandı.

27 Mart 2014’te Bakırköy Ha-
pishanesi’nden tahliye olduğunda
“hareket benim umudum, insanlığım,
emeğim, hayatın anlamı, yaşamıma
anlam katan, yaşam sebebimdir. Ha-
reket benim namusumdur, böyle ba-
kıyorum. Hareket benim için adalettir.
Halkın yaşadığı tüm haksızlıkların,
katliamların, dayatılan onursuzluk-
ların, kimliğinden onurundan ayrı
yaşamaya mecbur bırakılmanın, aç-
lığın, sevgisizliğin hesabını soracak
tek güçtür. Halkın gücüdür. Güvendir,
insanlığın tüm erdemleridir.

“Hareket benim umudum” di-
yorsun. Hareket sensin Elif Kalsen.
Sen halkın umudu oldun.

Her kadro bir komite, her komite
bir örgüt gibi davranmalıdır… Tali-
matı aldı ve tek başına bunun yapı-
labilirliğini gösterdi. Tek başına örgüt
oldu. Yüzlerce evde onlarca şehirde
baskınlar yaptı düşman bulamadı.
Halkımız onu evinde sakladı o za-
man… Şimdi halkımızın yüreğinde,
beyninde yaşıyorsun Kürt kızı…
Dünyanın en güvenli, en mutlu, dün-
yanın en güzel ülkesi, halkımızın
yüreği, oradan bize bakıyorsun şimdi.
Bakışların bizim talimatımızdır şim-
di… Sen bizim savaşma nedenimiz-
sin. Senin gibi savaşmayı öğrene-
ceğiz, örgütleyeceğiz. Gerilla koşusu
şampiyonumuz.

Rahat uyu Elif Sultan, rahat uyu...
O en güzel koşusunda ömrünün, bu
kadar estetik, bu kadar hızlı, bu
kadar kararlı nasıl koşulur göster-
din.

Anadolu ihtilalinin yiğit savaş-
çıları... Tarihimiz kanla yazılmaya
devam ediyor.

Savaş bu. Sınıf savaşı...

Düşmanların en kalleşiyle savaşın
en mertini veriyoruz.

Yarattığımız her değeri kanımızla,
canımızla yaratıyoruz.

Sabo’nun kızı, savaşımızın yiğit
kadını…

Düşmanlarımız senin için hep
teyakkuz halindeydi. Halka karşı iş-
ledikleri suçlarda sen onların kâbu-
suydun. Resimlerin ülkenin dört bir
yanında asıldı.

Sokaklara saldıkları halk düşmanı
polislerin cep telefonlarına senin
resmini koydular ama bulamadılar.

Katiller her yerde seni ararlarken
sen onları hep karargahlarında vur-
dun.

Halkımıza yasakladıkları Taksim
Meydanı’nda yerlere kapandılar. Seni
bulmak için yüzlerce ev bastılar.

Korkuları hep büyük oldu. Kâ-
busları oldun halk düşmanlarının.
Adın afişlerden hiç inmedi. Ancak
bu kadarını da hiç beklemiyorlardı.
Onları can evinden, beyninden vur-
dun.

Kürt kızı, Cephe’nin alev saçlı
savaşçısı şimdi sen artık hesap sor-
manın, cesaretin, cüretin, adaletin
adı oldun.

32 kurşun sıktık Elif’e diyorlar,
işkence yaptıkları bir yoldaşına. 32
bin kez öper iyileştiririm o yaraları
diyor yoldaşın. Bizde sana söz veri-
yoruz, alnının çatından öpeceğiz za-
feri senin için.

SABIR dendiğinde Elif'i yazacak
sabır taşları. Sabırlı, sessiz, sakin,
kurallı, ilkeli beklemek dendiğinde
ELİF SULTAN KALSEN ismini
kaydetti Cephe’mizin tarihi.

Yerinde duramayacak kadar coş-
kulu... Elif... Yüreği savaş temposu
çalan Elif... Sabırlı, akıllı, sessiz,

ilkeli Elif... Yürek savaş temposunu
vursun diyen Elif...

Vursun savaş temposu yürek, ger-
gin bir davul gibi göğsü Elif'in...

Ama sabırlı, sakin, sessiz Elif.
Yüreği davul çalıyor, düğün dernek
Elif'in ama sessiz zılgıt çekiyor Elif.

O yürekte kıyamet kopuyor

O yürek, cennet cehennem o yü-
rek

AMA O TEK BAŞINA SESSİZ
SAKİN

O sinesine sığmayan yürekte tüm
dünya halkları ile birlikte

Tüm Türkiye polisi onu ararken
O MİLYONLARIN İÇİNDE, MİL-
YONLAR GİBİ YAŞADI.

İÇİN RAHAT OLSUN ELİF…

Biz yeniden kazanacağız. Dün-
yanın tüm kentlerini, tüm sokaklarını,
tüm dağlarını...

İlkler yarattın Cephe saflarında.

Tabii sende bazı ilkleri yaşadın…
Mesela ölmeden, sen öldükten sonra
yazılacak seninle ilgili şiirleri okudun.
Yanlış eylemi üstlendik ya ne çok
gülmüşsün bize. Ama öyle çok söy-
lemişsin ki ne yapacağını nasıl ya-
pacağını, KESİN BİZİMKİDİR...
KESİN KESİN O ELİF. YÜRÜYÜ-
ŞÜ ÇOK BENZİYOR DİYENLER
bir yana, sorumlun bile senin yaptı-
ğına ikna idi. Affet bizi, affet böyle
bir hata için.

BİZDE SİZİ ÇOK SEVİYORUZ

Sizi çok seviyoruz...

Halkımız sizi çok seviyor...

Biliyoruz ki;

Sevmek savaşmaktır...

Sevmek hesap sormaktır...

Dökülen her damla kanımızın,
halkımızın çektiği her acının hesabını
soracağız...

Şehir şehir... yıldız yıldız karan-
lıkta...

Evet

Sizi toprağa verdik

Umut ektik bu topraklara

Kök salıp yeşillensin diye

Yeni nesiller için UMUT koka-
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sınız diye

Onlar
Şafak, Bahtiyar, Elif

Cesaretten daha üstün bir ruh hali
ile yaptılar eylemlerini...

Üç yeminli mermi

Üç yeminli yürektiniz siz.

ÜÇ SAVAŞÇI YÜREKTİNİZ
SİZ. CÜRET, KARARLILIK, ZA-
FER... isimli üç yürektiniz.

Korkuyu alnından vurdunuz...

Umut, adalet, sevgi oldunuz.

Yağdınız halkımızın üstüne.

Şehitlerimiz kavgayı hayatlarıyla
da sınırlamıyorlar.

Mezarları ile devrimi örgütlemeye
devam ediyorlar. Bu nedenle cena-
zelerimizi kaçırıyorlar acizler.

Şafak... Bahtiyar... Elif...
Faşizmden kaçamazsın, koruna-

mazsın, savaşacaksın, direneceksin...
Bunu öğrettiler döneklere, akıllı sol-
culara.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF... akıl-
lı, umutlu, sabırlı, delikanlı yürekli
yoldaşlarımız…

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF… ço-
cuklarımızı öldüren bir devlet iste-
medikleri için şehit oldular.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF... KA-
TİL DEVLETİ AKLAYAN YARGI
TİYATROSUNA SON VERMEK
İÇİN ŞEHİT DÜŞTÜLER.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF ço-
cuklar için adalet istedikleri için şehit
oldular.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF...

CHE'NİN devrimden başka hayat
yoktur… SÖZÜNÜN SAHİBİ ŞİM-
Dİ ONLAR...

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF... ŞE-
HİTLİĞİNİZLE EN ÇOK anladığı-
mız şudur... Eksiklerimiz görevleri-
mizdir... GİDERECEĞİZ.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF...    

Biz istediğimiz sürece her şey
mümkündür. Bunu yeniden öğrettiniz
bize.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF... Biz

canımızdan geçeriz. Siz tırnağınızdan
vazgeçemezsiniz... Buna göre devam
edin katliamlarınıza... DEDİNİZ...
EN SAĞIR KULAKLAR DUYDU
EMİN OLUN.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF... Tüm
dünya vazgeçin, silahlı mücadele
bitti emperyalizmin demokrasisine
teslim olun dediğinde ÇIĞLIK ÇIĞ-
LIK, MERMİ MERMİ, SLOGAN
SLOGAN, YÜREK YÜREK BA-
ĞIRDILAR KURTULAŞA KADAR
SAVAŞ diye... Tüm dünya halklarına
duyuracağız bunu.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF... AD-
LİYEDE OLMAK BİLE SUÇ... DA-
VAYA KATILANA DA DAVA AÇIL-
DIĞI bir süreçte adalet oldular hal-
kımıza.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF… CE-
ZASIZ KATİLLER ÜLKESİNDE
ADALET OLDULAR.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF... Siz
ölmediniz, çoğalmanız için toprağa
ektik sizi.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF...
EMİNİZ zafer bizimdir... Biz zaferi
oligarşinin elinden SİZİNLE ölüm
silahını onların elinden alarak ka-
zandık bile.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF... Son
mermilerine kadar çatıştılar. Çünkü
biliyorlardı inancın cephanesi tüken-
mez. Mermi biter inanç savaşmaya
devam eder.

Hangi tarafta esse ŞAFAK BAH-
TİYAR ELİF RÜZGARI… titretir
ortalığı önce... sonra ortaya çıkartır;
dağlara, şehirlere, kayalara, yoksul
mahallelere, üniversitelere, liselere,
evlere sıkıştırılmış

bir tarihi,

bir isyanı,

bir inancı,

ve zaferi….

Yasınızı tutmayacağız. Hesap so-
racağız.

SİZİN ŞEHİTLİĞİNİZ ATEŞ
YUTMAK GİBİYDİ BİZİM İÇİN.
ATEŞİ YUTTUK CAYIR CAYIR
YANIYOR İÇİMİZ... CAYIR CAYIR
YAKACAĞIZ ZALİMLERİ. CAYIR
CAYIR YAKACAĞIZ KATİLLERİ

VE ÇOCUKLARIMIZIN KATLİAM
EMRİNİ VERENLERİ.

Unutursak

Toprak suya küssün

Ağaç yeşile

Yeryüzü güneşe

Dağlar buluta

Deniz suya insan soluğa küssün…

Ömrümüz bizi yok saysın

Unutmayacağız

Unutturmayacağız sizi.

Gerçek bir devrimci büyük bir
sevgisi tarafından yönlendirilir. Halk
sevgisi, adalet ve doğruluk sevgisi...
En yücesine sahipsiniz şimdi. Adaletin
bedelini şehitlerimiz ödüyor... BİZ
DE SİZE BEDEL ÖDETECEĞİZ.

ADALETSİZLİK KARŞISINDA
cesareti ve cüreti bayraklaştıranlar.
Biliyorlardı; kanunlar halk söz konusu
olduğunda baskıyı zulmü kolaylaş-
tırmak içindir.

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF…
KORKUYU UMUDA DÖNÜŞTÜ-
RENLERDİR!

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF... kum-
dan kalelerinizi yıkacağız dediler ve
yıktılar saray görünümlü kumdan ka-
lelerini zalimlerin.

DÜNYADA ZULÜM VAR
ÖLÜM VAR...

Toprağın tekelde, sanayinin te-
kelde TOPLANMASI... bu tekeller
açlığın ve yoksulluğun, zulmün ne-
denidir.

Aynı zamanda devrimin de nede-
nidir. ŞAFAK BAHTİYAR ELİF
ZULMÜ DE, ZALİMİ DE, ÖLÜMÜ
DE YENDİLER.

Çağrımızdır;
KURTULUŞ İÇİN KURTULUŞ

MÜCADELESİNE OMUZ VERE-
LİM!

GENÇLER,

İŞÇİLER,

MEMURLAR,

ESNAFLAR,

HALKIMIZ!

ATEŞİ KÖRÜKLEMEYEN DU-
MANINDA BOĞULUR... KÖRÜK-
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LEYİN! SAVAŞI BÜYÜTELİM ZA-
FERİ KAZANALIM!

“Mücadelenin dışında olmam için
bir neden yoktur, sadece kaygılarım
vardır” diyenler...

AMİLCAR CABRAL'IN SÖZ-
LERİNİ HATIRLAYIN!

“Çağımızın dünyasında kurtuluş-
ları için savaşan ve çile çekenleri
desteklemek için yiğit olmak zorunlu
değildir. Haysiyetli olmak yeterli-
dir.”

YORGUNLAR, YILGINLAR,
HATIRLAYIN GEÇMİŞİNİZİ; YA-
ŞAMINIZIN EN GÜZEL YILLA-
RINI GEÇİRDİĞİNİZ ANILARINI-
ZA DÖNÜN YÜZÜNÜZÜ. CEP-
HE’NİN SAVAŞINI DESTEKLE-
YİN.

Kurtuluş bayrağını dalgalandıran
savaşçılarımız…

NASIL GİRDİLER... SİLAHI
NASIL SOKTULAR... BOŞ SO-
RULAR BUNLAR!

BU VATAN KİMİN? BİZİM...

HER SANTİMETREKARESİNE
ELİMİZİ KOLUMUZU SALLAYA
SALLAYA GİRERİZ VE ÇIKA-
RIZ.

Bu ülke bizi katledenlerin mi bi-
zim mi? GÖSTERDİNİZ HERKE-
SE…

ŞAFAK BAHTİYAR ELİF...
“devrim, sosyalizm öldü” diyenlere
cevap verdi.

Bizi güçlü kılan uğruna savaşı-
lacak doğrulara sahip olmamızdır.
SİZİNLE DAHA GÜÇLÜ OLDUK.

Gönlümüzdesiniz... Kanımızda
canımızda, nefes aldığımız havada-
sınız.

“Koşullar ne olursa olsun si-
lahsız çözüm ve demokratik siyaseti
savunacağız”... diyenlerin uzlaşma-
cılığına cevap oldunuz.

Bunun en bilenen örneği Şİ-
Lİ’dir... ALLENDE’DİR…

Salvadore Allende Grossens,
Marksist bir doktor.

“Nobel Barış Ödülü” sahibi tescilli
ve “kitaplı” kontrgerillacı Henry
Kissinger’ın yönetiminde, uluslararası

dev iletişim tekeli ITT ve CIA işbir-
liğiyle Şili ekonomisini çökertme
ve Şili’yi istikrarsızlaştırma programı
uygulamaya sokuldu. Kamyoncular,
sendikacılar CIA tarafından Halk
Cephesi Hükümetine karşı kışkırtıldı.
Ve Allende seçimle geldiği yerde
savaşarak, direnerek şehit oldu.

Allende hükümet binasını savu-
nurken elinde Fidel Castro Ruz ta-
rafından hediye edilmiş makineli tü-
feği, hükümet binasında bir avuç
yoldaşıyla çarpışarak öldü. Elinde
Fidel’in makinelisiyle poz verdiği
bir fotoğraf arkasına torunu için şun-
ları yazmıştı:

“Maya’ya!

Benim kendisini ne kadar sevdi-
ğimi birgün anlayacak ve ben onu
emperyalizme ve gericiliğe karşı
inancın kurşunuyla, umudun silahıyla
eğitecek ve aynı zamanda Kalaşnikov
tüfekle ateş etmesini öğreteceğim.

Başkan Büyükbaban, Dr. Chic-
ho.”

Chicho, Başkan Allende’nin ya-
kınları tarafından kullanılan adıydı.
Dr. Chicho, inancın kurşunun ve
umudun silahının nasıl kullanılacağını
ölümüyle yalnız torununa değil, ge-
lecek tüm kuşaklara da öğreterek
şehit oldu.

Yok... başka yolu yok silahla ku-
racak, silahla koruyacağız devrimi-
mizi.

VE YILBAŞI MESAJIMIZDA
SÖYLEDİĞİMİZİ TEKRAR EDİ-
YORUZ. Bir nesle mal olsa bile

SAVAŞACAĞIZ

Ve

KAZANACAĞIZ!

BAŞARIRSAK TÜM KADIN-
LARIMIZ ELİF GİBİ YILDIZLI
MENDİLLERLE GÜZELLEŞECEK.

BAŞARIRSAK TÜM HALKI-
MIZ BAHTİYAR GİBİ KOCAMAN
TERTEMİZ İÇTEN GÜLECEK.

BAŞARIRSAK ŞAFAK GİBİ
ÖĞRETMENLERİMİZ DÜNYANIN
EN YOKSUL MAHALLERİNDE
EN YOKSUL ÇOCUKLARINI EĞİ-
TECEK DEVRİMİN OKULLARIN-
DA...

Başarırsak zafer bizim olacak...
Kaybedersek halkımıza, vatanımıza
siper olacağız.

ŞAFAK YAYLA, BAHTİYAR
DOĞRUYOL, ELİF SULTAN

KALSEN ÖLÜMSÜZDÜR!

DEVRİM ŞEHİTLERİ
ÖLÜMSÜZDÜR!

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

KIZILDERE SON DEĞİL 

SAVAŞ SÜRÜYOR!

MAHİR HÜSEYİN ULAŞ 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

YAŞASIN DEVRİM YAŞASIN
SOSYALİZM!

YAŞASIN ÖNDERİMİZ
DURSUN KARATAŞ!

***

Anastasio Somoza Garcia:
1930'lardan 1979'a kadar 44 yıl Ni-
karagua'nın yönetimini faşist dikta-
törlükle elinde tutmuş olan Somoza
Ailesi’nin en önemli ismidir.

1937-1947 ile 1950’den suikastle
öldürüldüğü 1956’ya kadar Nikara-
gua’nın devlet başkanı olarak kal-
mıştır. Amerikan emperyalizminin
işbirlikçisi olan Somoza, aynı za-
manda Sandino’nun katilidir.

20 yıl boyunca Somoza, kendisini,
ailesini ve Ulusal Muhafızları, uy-
gunsuz yollarla zenginleştirdi. Ni-
karagua'ya basitçe, “çiftliğim” di-
yordu. Diktatör, muhaliflerini satın
alarak, hapsederek ve öldürerek sis-
temli biçimde yok etti. ABD'nin tar-
tışmasız dostu olarak Washington'dan
güçlü destek gördü..

Amerikan emperyalizminin sahip
çıktığı, Nikaragua halkının katili So-
moza, 21 Eylül 1956’da katıldığı
bir resepsiyonda Nikaragualı ozan
Rigoberto Lopez Perez tarafından
göğsünden vurularak cezalandırıldı.
Vurulduktan bir hafta sonra Panama
Kanal Bölgesi Hastanesi’nde öldü.

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ
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1- YALAN-DEMAGOJİ: Savcı
Mehmet Selim Kiraz, Berkin Elvan'ın
dosyasını ilerleten savcıydı... 

Savcı tam araştırmayı derinleş-
tirmişti neden yapıldı bu eylem de-
niliyor... 

CEVAP/ GERÇEK: MEHMET SE-
LİM KİRAZ ve DİĞER SAVCILAR
BERKİN'İN KATİLLERİNİ BÖYLE
KORUDULAR! 

- Berkin Elvan dosyasında, Em-
niyet Müdürlüğü üzerine düşeni yap-
madı, görevlerini kötüye kullandı.
Savcılar da polisler hakkında işlem
yapmayarak katilleri koruma suçuna
ortak oldular. Teknoloji çağındayken,
her şey bir mail kadar uzaklıktayken
onlar aylara, yıllara yaydılar. 

- Polisler, soruşturmanın başında
ellerinde hiç görüntü olmadığını söy-
lediler, sonra görüntüler ortaya çıktı.
Savcılar görüntüleri saklayan polisler
hakkında yine işlem yapmadı. 

- Polisler telsiz kayıtlarını gön-
dermedi, savcılar da telsiz kayıtlarını
istemedi... 

- Polislerin silah zimmet listesini
göndermediler, savcılar almak için
kılını kıpırdatmadı... 

- Olay yerinde görevli polislerin
listesini istendiği halde göndermediler
ya da eksik gönderdiler. Savcılar
yine kılını kıpırdatmadı. 

- Savcıların toplaması gereken
tüm delilleri Halkın Hukuk Bürosu
avukatları bulup savcıların eline
teslim etti. Buna rağmen sadece oya-
ladılar... Katil polisleri ve onları ko-
ruyan emniyet görevlileri hakkında
hiçbir işlem yapmadılar. 

Bu sürecin son 6 ayında katilleri
koruyan Savcı Mehmet Selim Ki-
raz’dır! 

Dosyadaki tüm deliller avukatlar
tarafından bulunurken Savcı Mehmet
Selim Kiraz katillerin tespit edilen
fotoğraflarının avukatlara gösteril-
mesini engelledi... 

2- YALAN-DEMAGOJİ: Bu eylem
Berkin Elvan'ı sahiplenmenin meş-
ruluğuna gölge düşürdü... Berkin'in
temiz adını kirlettiler diyorlar. 

CEVAP/ GERÇEK: Neden gölge
düşürmüş? Bugüne kadar Berkin El-
van'ın katillerinin yargılanması için
ne yaptınız? Berkin'in katillerinin
yargılanması için tek bir eyleme ka-
tılmayanlar meşruluğun nasıl yara-
tıldığını bilemez... 

Eylem, meşruluğa gölge düşür-
mediği gibi tersine adaletsizliğin ne-
den bu kadar geciktiğini tartışmak,
sorgulamak için fırsat vermiştir... 

Bu fırsatı değerlendirip adalet-
sizliğin, hukuksuzluğun diz boyu ol-
masını sorup sorgulayacaklarına de-
magojiye başvurmak hangi ahlaka
sığar? 

3- YALAN-DEMAGOJİ: Eylem
AKP'nin İç Güvenlik Yasası'na meş-
ruluk kazandıracakmış... 

CEVAP/ GERÇEK: İç Güvenlik
Yasası meclisten onaylanıp yasallaş-
mış, yasanın meşrulaşması mı
AKP'nin önünde engeldi, onu da ey-
lem sağladı öyle mi? Peki soruyoruz
size bu yasanın meclisten geçmemesi
için mecliste parmak indirip kaldır-
maktan başka ne yaptınız? Yasanın
geçmesini engellemek için kılını bile
kıpırdatmayanlar Cephe'nin eylemine
dil uzatamazlar... Böyle ucuz dema-
goji yapanlar; ne duruyorsunuz, ya-
sanın faşist bir yasa olduğunu teşhir
edin. 

4- YALAN-DEMAGOJİ: AKP'ye

"mağdur edebiyatı" yapma fırsatı
vermiştir bu eylem... 

CEVAP/ GERÇEK: Peki AKP'nin
mağdur olmadığını, suçlu olduğunu
göstermek için siz ne yapıyorsunuz?
Hem AKP ile işbirliği yapıp hem de
AKP'nin faşist yüzünü teşhir ede-
mezsiniz? AKP'nin faşist teröründen
kurtulamazsınız. 

AKP, Kobane eylemlerinde elli
insanı katlettiği halde "mağdur"
kendisiymiş gibi yansıtmaya çalıştı...
AKP'nin katliamcılığına rağmen baş-
vurduğu bu edebiyat ancak statüko-
cuları, AKP faşizmine biat edenleri
ikna eder, en azından susturabilir...
Eylem ise onun faşist karakterini or-
taya koyduğu gibi, savcısının ölümüne
neden olacak kadar gözü dönmüş
bir halk düşmanı olduğu gerçeğini
ortaya çıkardı... Neyin mağduriyetini
yapacak AKP? Katillerini koruma-
sının mağduriyeti mi? 

5- YALAN-DEMAGOJİ: Provo-
kasyon-Karanlık Güçler! 

CEVAP/ GERÇEK: Daha eylem
yapılır yapılmaz komplo teorisyenleri
de "Provokasyon, karanlık güçler"
diyerek devreye girdi. Özdemir Sa-
bancı'nın cezalandırılması eyleminde
"tam da Kürt sorunu çözülecekti
Sabancı'yı vurdular" dediler... Oysa
Cephe'nin vurduğu Sakıp Sabancı
değil, Özdemir Sabancı'ydı... Sabancı
10 yıl daha yaşadı ve kanserden öldü,
neden Kürt sorununu çözmedi? 

Yine benzer komplo teorileri ha-
valarda uçuşuyor... Oysa kamera gö-
rüntüleri, savaşçıların yaptığı telefon
görüşmeleri karanlıkta hiçbir şeyin
olmadığını gösteriyor... 

6- YALAN/ DEMAGOJİ: Avukat-
ların adliyelere girişi zorlaştırılacak.
Kitlesel davalarda tansiyon yükse-

Katilleri Koruyan Faşizmin Adliye Sarayından 

HALKIN ADALETİ GEÇTİ!
YALANA ve 

DEMAGOJİLERE 
KARŞI GERÇEĞİN

SAVAŞIDIR, 
SAVAŞIMIZ! 

KATİLLER AKLANSIN, KATLETMEYE DEVAM ETSİN DİYE
YALAN SÖYLÜYOR, DEMAGOJİ YAPIYORLAR! -1-
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lecek. 

CEVAP/ GERÇEK: Savcının rehin
alınması "savunmaya" yönelik bir
saldırı değildir, Adaletsizliğe isyan-
dır. 

Kaldı ki, ilk saldırılarının ardından
avukatların direnişiyle AKP'nin yap-
tığı demagojiler dağıtıldı. Eylem üze-
rinden avukatlara saldırmaya başladı
AKP, fakat bu saldırıları da hiçbir
işe yaramadı. 

Kitlesel davalarda tansiyon yük-
selir mi? Elbette AKP saldırmaya
devam edecektir. Dün sindirdiği ke-
simlerin direnişi olmadığı için rahattı,
saldırılarından sonuç alıyordu...  An-
cak şimdi o da düşünmek zorundadır;
çünkü halkın da bir adaleti vardır. 

7- YALAN/ DEMAGOJİ: Savcıyı
şehit eden Ş. Yayla, AKP iktidarının
uzun tutukluluk düzenlemesiyle, Mart
2014'te tahliye edilmişti. Hatta son
duruşmasında hâkimi "Adliyeyi ba-
şınıza yıkacağız" diyerek tehdit ettiği
duyuldu. Öyle ise bu terörist neden
o zamandan beri sıkı takibe alınmadı
ve Çağlayan Adliyesi gibi bir binaya
bombaları, silahları nasıl soktu? 

CEVAP/ GERÇEK: Bir DHKC sa-
vaşçısının sürekli takibe alınması ya
da güvenlik tedbirlerinin arttırılması
yapacağı eylemin önüne geçemez.
Eylem yapacağı mekana silah, pat-
layıcı sokmasının önünde engel ola-
maz. Hedefe kilitlenen ve ölümü
göze alan bir savaşçının devrimci
yaratıcılığı ve sonuç alıcılığının önüne
hiçbir güç geçemez. Bu, pratikte ör-
neklerle ortadadır. 

8- YALAN/ DEMAGOJİ: Teröristler
içeri girerken kameralar kayıt altında
imiş. Bunu olaydan iki gün sonra
(02.04.2015) yayınlanan görüntüler-
den anlıyoruz. Tahliye edilmeden
önce hâkimi tehdit eden ve terörist
olduğu tescilli olan bu şahıslar o
kadar kamera kaydına rağmen sav-
cının 6. kattaki odasına ulaşıncaya
kadar nasıl teşhis edilemediler? 

CEVAP/ GERÇEK: Şafak ve Bah-
tiyar sadece bir hâkimi değil, bir ik-
tidarı tehdit eden iki halk savaşçısıdır.
Onlar gibi iktidarı tehdit eden onlarca
savaşçı var. O adliyenin kamerasını

izleyenler hangi birinin kimliğini tes-
pit etmekle uğraşsın ki? Kim için,
ne için? Bir halk savaşçısı gönüllülük
temelinde, hayatını ortaya koyarak
savaşır. Peki, bir adliye sarayının
güvenlik görevlisi ne için savaşır?
Öncelikle para için. Bundan dolayı
içeri giren çıkanın kimliğini tespit
edemez. Etse bile engel olamaz. 

9- YALAN/ DEMAGOJİ: Berkin
Elvan dosyası gibi önemli bir dosyaya
bakan Savcı Kiraz'a neden koruma
verilmedi? Hatta korumaların on gün
önce geri alındığı söylentisi var. Bu
doğru mu? 

CEVAP/ GERÇEK: Çağlayan ey-
lemindeki halk savaşçılarının en
önemli talebi; "Berkin'in katilleri
açıklansın, savcıyı sağ bırakacağız."
Oysaki iktidar yetkilileri bunu dikkate
almadan, savcısını gözden çıkardı
ve görüşmeler sürerken operasyona
başladı. Savcısını gözden çıkaran fa-
şist bir iktidardan, savcılarına koruma
tahsis etme beklentisi pek de akla
uygun bir beklenti olmasa gerek. 

Kaldı ki korumaları olsa ne olur-
du? Savaşçıların bunu aşma iradeleri
varken ve en güvenli adliyeye gire-
bilmişken o engeli aşmamaları müm-
kün mü? Ve sorun bu mu? Neden
adaletsizliği tartışmıyorsunuz? Bunu
tartışın önce... Adaletin olmadığı yer-
de değil korumaların hiçbir işe ya-
ramadığını İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü'ne yapılan eylem en iyi şe-
kilde gösteriyor. 

10- YALAN/ DEMAGOJİ: Cum-
hurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan sav-
cının “başından üç, vücudundan ise
iki kurşun” yarası aldığını söyledi.
02.04.2015 tarihinde CHP milletvekili
Ali Özgündüz de açıklamasında beş
kurşun yarası olduğunu söyledi. Hâl-
buki hastane yetkilileri iki kurşun
yarası olduğunu belirtmişler. Neden? 

CEVAP/ GERÇEK: Savcının kaç
kurşunla öldürüldüğü, yine devletin
baskısı ve inisiyatifi altında hareket
eden Adli Tıp Raporuyla belirlenebilir.
Bu kadar soru işareti yaratılması Adli
Tıp'ın güvenirliliğinin kalmadığını
göstermektedir. 

Operasyonu başlatma nedeni halk
savaşçılarının savcıya ilk kurşunu

sıkması değildir. Devlet, çok kısa
sürede savaşcıların taleplerini karşı-
layabilecekken, ismi istenen üç polisin
isimlerini açıklamak yerine katliam
hazırlığı yapmaya, savcının kapısına
bomba düzenekleri kurmaya başla-
mıştır... Devletin kendi savcısını kur-
tarmak için operasyon hazırlığı yerine
zaten hukuki bir zemini de olan Ber-
kin'in katillerini ortaya çıkarması ye-
terlidir. 

11- YALAN/ DEMAGOJİ: Basında
çıkan haberlere göre bu tür rehine
kurtarma operasyonlarında özel ha-
rekât polislerinin kullanılması gere-
kirken neden diğer birimler kullanıldı? 

CEVAP/ GERÇEK: Operasyonda
özel harekat da kullanıldı... İstanbul
emniyeti adliye koridorlarına, çev-
resine bütün gücünü yığdı... Fakat,
halk savaşçıları için belirleyici olan,
saldırı devletin hangi birimi tarafından
yapılmış olursa olsun karşısında di-
renmek ve geleneklerimize yeni ge-
lenekler katmaktır. Halk savaşçıları
her türlü saldırıya karşı hazırlıklı,
net ve kararlıydılar. Onlarda tek bir
silah vardı, onlara saldıranlar ise bir
orduydu. Buradaki fark, devrimci
ideolojinin yarattığı kahramanlıklar
karşısında katliamcı orduların gücü-
nün tuzla buz olduğudur. 

12- YALAN/ DEMAGOJİ: Savcı
Kiraz'ın "Hiçbir dosyanın kapatıl-
masına müsaade etmeyeceğim" de-
diği söyleniyor. Özellikle Gezi olay-
ları sırasında öldürülen Berkin Elvan
dosyası düşünüldüğünde bunun ucu-
nun Gezi'de görev yapan polislere
gideceği aşikâr. Savcının odasındaki
dosyaların akıbeti ne oldu? 

CEVAP/ GERÇEK: Savcının oda-
sındaki dosyaların Berkin Elvan da-
vasıyla ilgili bir kısmı sosyal medyada
savaşçılar tarafından paylaşıldı. 

Fakat Berkin dosyasında gerekli
olan şey katillerin isimleridir. Katil-
lerin isimleri savcı odasında olmadığı
için, katiller korunduğu ve saklandığı
için eylem yapıldı. 

Katillerin isimleri emniyet mü-
dürlüğünde, bunların kim olduğunu
da Emniyet biliyor. Katillerin gö-
rüntülerini bütün dünya izledi. Savcı
Kiraz'ın Berkin'in katillerini ortaya
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çıkarması için elinde her türlü delil
varken açığa çıkarmadı ve adaletin
yerine getirilmesini sağlamadı. Berkin
Elvan'ın katillerinin açığa çıkması
için aylarca süren kampanyalara ses
vermedi. 

13- YALAN/ DEMAGOJİ: Acaba
Savcı Kiraz Berkin Elvan'ın vurul-
masıyla alakalı çok "kripto" bazı bil-
gilere mi ulaştı ve bu şekilde soruş-
turma akamete mi uğratılmak istendi? 

CEVAP/ GERÇEK: Savcı Kiraz'la
ilgili senaryolar, iddialar ortaya atı-
larak, "acabalar"la eylem muğlak-
laştırılmaya çalışılıyor. Oysaki ey-
lemin her anı açık ve ortadadır. Bu
nedenle bu tür saçma sapan sorular
dikkate bile alınamayacak kadar ge-
reksiz ve boştur. 

14- YALAN/ DEMAGOJİ: Gezi
eyleminin yarattığı meşruluk kulla-
nılıyor. 

CEVAP/ GERÇEK: Öncelikle Gezi
eylemlerinde meşruluğu yaratan zaten
bizim legal ya da illegal yaptığımız
eylemlerdir. 

Bu meşruluğu yaratan, halkta kor-
kuyu kıran, direnmeyi gösteren bizim
eylemliklerimiz olmuştur. 

İstanbul başta olmak üzere onlarca
ilde, defalarca saldırmalarına rağmen
yaptığımız çadır eylemlerimizden,
AKP'den hesap soran Muharremler’in
eylemlerine kadar... 

Öncelikle bu gerçeği gözardı et-
meden hareket etmek gerekir. 

İkincisi ise meşruluk ancak yine
direnerek korunabilir, meşruluk ancak
o meşruluğa zemin hazırlayan adalet,

ekmek ve özgürlükten vazgeçme-
mekle sağlanabilir. Bu da ancak kav-
gayla, bu da ancak savaşla olur. 

Onar, yüzer öldürülürken, en de-
mokratik eyleme bile AKP faşizmi
izin vermezken, en demokratik ey-
lemde bile gaz kapsülleriyle öldü-
rülmek istenirken elbette ki direne-
ceğiz... Meşruluğumuzu bugüne kadar
ancak böyle koruduk, bundan sonra
da böyle koruyabilir ve meşru gör-
meyenlerin kafalarında da ancak böy-
le meşruluk kazanabiliriz. Ki size
rağmen... 

Asıl olarak, siz bu yaptığınızla
Gezi eylemleriyle başlayan Haziran
Ayaklanması sürecinin meşruluğuna
gölge düşürüyor, analarımızın acılarını
büyütüyorsunuz, yeni anaların ağla-
masını meşru görüyorsunuz. 

Analarımızın acısı ancak adalet
gelirse hafifler... Adaleti biz getire-
ceğiz. 

15- YALAN/ DEMAGOJİ: Halk
mahkemesi dediğiniz linç mahke-
mesidir. Kamboçya'da PolPot kur-
muştu bu mahkemeleri... 

CEVAP/ GERÇEK: Halkın adaletini
ancak halkın kendisi uygulayabilir.
Bugünkü adalet kimi temsil ediyor,
kimi temsil etmeli. 

Öncelikle bununla başlamalıyız. 

Bugün ki adalet, halk mahkemesi
değilse kimin mahkemesi... İki sınıf
varsa o zaman burjuvazinin mahke-
mesidir... Yani bir avuç azınlığın
mahkemesidir. Yani bir taraftır. Bur-
juvazinin adalet anlayışını savunan,
uygulayan, uygulatandır. 

Bir avuç asalağın; kan, ter, göz-
yaşıyla beslenen burjuvazinindir. 

Bizim ve halkın kanıyla besle-
nirler, halkın alınterini sömürürler,
halka acı, gözyaşı dışında bir şey
getirmezler. 

Namuslu olan, gerçek olan, ada-
letli olan halkın mahkemeleri; halk
mahkemeleridir. 

Çünkü üreten, emeğiyle var eden,
onurlu, namuslu, adaletli olan halktır. 

Halkın adaleti elbette ki burjuva-
ziye göre adaletsizliktir... 

Halkı eğitimsiz, kendi kendini
yönetemez zannedenler ve böyle bı-
rakanlar yanılıyorlar. 

Halk kendi kendini yönetebilecek
bir iradeye, güce ve beceriye sahiptir.
Kendi kendini yönetebilir. Kendi
hakkı için de adaleti savunabilir, ada-
leti uygulayabilir. 

Bugüne kadar olan pratikte bunun
ürünüdür. 

Sosyalist, demokratik halk ikti-
darının olduğu düzenlerde asıl adalet
halk mahkemeleriyle sağlanacaktır. 

Halkın adaletini savunmayanlar,
faşizmin adaletini yani burjuvazinin
adaletini savunuyordur. 

Bugün burjuvazinin adaletinin ne
büyük adaletsizlik olduğunu sizin
burjuva gazeteleriniz bile boy boy
yazmak zorunda kalıyor. 

Gelin halkın adaletine sığının. 

Devam Edecek

Çayan’da CHP Flamaları İndirildi!
Faşizme Karşı Tek Güç Devrimcilerin Öncülüğünde,
Halkın Örgütlü Gücüdür!

Çayan Mahallesi’nde 30 Nisan tarihinde, CHP flamaları indirildi.
Çayan Halk Cephesi yaptığı açıklamada; “Ezilen, aşağılanan, sömürülen
halkımızı düzene yedekleyen burjuva partisi CHP'ye mahallemizde
izin vermeyeceğiz. CHP burjuvazinin sol potansiyeli kontrol altında
tutmak ve pasifize etmek için beslediği bir partidir. Tarihi, katliamlarla
dolu olan, yoksul halkımızı kandırmak dışında Türkiye'deki sınıflar
mücadelesine en ufak bir katkısı olmayan bir partidir. Faşizmin tek
temsilcisi AKP değildir, faşizme karşı alternatif CHP değildir. Faşizme
karşı tek güç devrimcilerin öncülüğünde halkın örgütlü gücüdür” de-
nildi.

Ali Can Güzel
Tahliye Edildi!

Mersin'de 22 Nisan tarihinde, 9 kişinin
evine yapılan baskında hukuksuzca tutuklanıp
Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülen
Liseli Dev-Genç'li Ali Can Güzel 28 Nisan
Salı akşamı mahkemenin kararıyla hakkında
dava açılacağı bildirilerek tahliye edildi.
Mersin Dev-Genç’liler; “Ne yaparsanız yapın
bizi sindiremeyeceksiniz. Yola gelmeyecek,
uslanmayacak adalet mücadelemize devam
edeceğiz!” açıklamasında bulundu. 



7 Haziran genel seçimlerine bir
aydan az  zaman kaldı... Her seçim
döneminde burjuva partileri halkın
gözünde ne kadar yıpranırsa yıpransın
yalan dolan da olsa çeşitli vaatlerle
halkı yeniden düzen içine çekmeye
çalışırlar. Ekonomik, demokratik va-
atlerle halkı kandırmaya çalışırlar.  

Ancak AKP’nin krizi o kadar
büyüktür ki, seçime bir ay kala va-
atlerde bile bulunamıyor... Tam bir
terör estiriyor... 

Parlamenterizm bizim gibi yeni
sömürge ülkelerde faşizmin uygulanış
biçimidir. Faşizm parlamento aracı-
lığıyla gizlenir. Mahir Çayan bunu
“gizli faişizm” olarak adlandırmıştır.
Parlamento seçimleri ise beş yıllık
icra sürecinde faşizmin açığa çıkan
yüzünün yeniden makyajlanarak giz-
lenmesini sağlar. 

AKP’nin yönetememe krizi mak-
yaj ile kapatılamayacak kadar de-
rinleşmiştir. Seçimlere bir ay kala
vaatlerde bile bulunamayıp, terör es-
tirmesinin nedeni bundandır. 

AKP iktidarının makyaj tutmayan
yüzü şimdi HDP ve onun yedeğindeki
reformist, oportünist sol tarafından
kapatılmaya çalışılıyor. 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş hafta içinde katıldığı bir
televizyon programında “AKP gide-
cek, koalisyon hükümeti kurulacak,
istikrar bozulacak diye korkmayın.
İstikrarsızlığın kaynağı AKP’dir. İs-
tikrarı biz sağlayacağız” dedi...  

Sağlanan istikrar, düzenin istik-
rarıdır. Yani faşizmin makyajlanma-
sıdır. 

Kendi sol, sosyalist, emekten yana
olanların görevi düzenin istikrarını
sağlamak, krizini çözmek değildir.
Sosyalistlerin görevi düzenin krizini
derinleştirmektir. 

Seçim değil, çare devrim başlıklı
yazımızın ikinci bölümünde parla-
menter mücadele ve HDP çizgisinin
dünü ve bugünü, parlamento neden
çözüm değildir, çözüm nedir... gibi
konuları ele alacağız. 

3- Parlamenter Mücadelede 
HDP’nin Dünü ve Bugünü

Revizyonizm, reformizm geçmişte
de parlamentoyu seçenek olarak gös-
termişlerdir halka. Oportünizm ise
“devrimci mücadeleyi geliştirmek
için, seçim ortamının politik orta-
mından yararlanmak için” diyerek
seçimlere girmeyi, parlamentoyu kul-
lanmayı savunmuşlardır… Ancak
bugün geçmişteki oportunistçe yak-
laşımdan farklı olarak parlamento,
parlamenter mücadele halka tek
seçenek olarak gösterilmektedirler. 

Kürt milliyetçi hareketi de geç-
mişte BDP olarak parlamentoda yer
almıştır. Birçok eksikliklerine, eleş-
tirilecek yanlarına rağmen BDP çiz-
gisi bugüne kadar Kürt hareketinin
silahlı mücadelesinin bir yanı ol-
muştur. Ondan bağımsız olmamıştır.
Oysa bugün gelinen noktadaki du-
rumları o silahlı mücadeleyi tasfiye
etmeye hizmet etmektedir. Ve par-
lamentoyu tek çözüm olarak göster-
mektedirler. 

Dün adeta linç edilmeye çalışılan,
sürekli kapatılma tehditleri altında
tutulan, seçilmiş milletvekilleri meclis
kapılarında gözaltına alınıp yıllarca
tutsak edilen BDP'den geriye bir şey
kalmamıştır; şimdi izlediği çizgiyle
ise düzenin övgülerini almakta, teşvik
edilmekte, önü açılmaktadır. Bu ya-
nıyla BDP’nin dünkü misyonuyla
HDP’nin bugünkü misyonu aynı de-
ğildir. 

Eksiğiyle, yanlışıyla dün Kürt

milliyetçi hareketin ulusalcı, de-
mokratik mücadelesine hizmet
eden BDP bugün oligarşiye hizmet
etmek için parlamentoya girme
mücadelesi vermektedir. 

Dün talepleri doğrultusunda,
amaç haline getirmiş olsa da parla-
mentoyu kullanan anlayış gelinen
noktada açıktan silahlı mücadele-
nin, illegal mücadelenin, devrim
mücadelesinin, ulusal mücadele-
nin tasfiyeciliğine soyunmuştur.
Daha da ilerisi, düzenin batağına
tüm solu da çekmeye çalışmaktadır. 

Bunun için ÖDP vb gibilerini teh-
dit ederken, Cephe'ye adeta düşmanca
saldırmaktadır; kurumlarını basmakta,
insanlarını yaralamakta, provokatif
saldırılar gerçekleştirmekte, AKP'nin
polis zoruyla, faşist yasalarıyla alan-
ları yasakladığı Grup Yorum'a boy-
kotlar örgütlemektedir. 

Her şey düzeniçine girmek için,
kendi yanında tüm solu götürmek
için... 

4- Seçimler ve Parlamento 
Neden Çözüm Değildir? 

Sorunun cevabı öncelikle ne is-
tediğimizdir, nasıl bir ülke istediği-
mizdir? 

Bağımsız, demokratik ve sosyalist
bir ülke istiyoruz. Çünkü halkları-
mızın kurtuluşunun buradan geçtiğine
inanıyoruz. Böyle bir ülke şu anki
emperyalizmin yeni sömürgesi, fa-
şizmle yönetilen Türkiye’nin alter-
natifidir. 

Parlamento ve parlamentonun
meşrulaştırılmasının aracı olan se-
çimler ise böyle bir ülkenin kurul-
masına olanak tanımaz. Burjuva dü-
zenini kendi araçlarıyla, kendi ku-
rumlarıyla, onun yöntemleriyle yı-
kamayız. Tersine onun kurumlarını,
araçlarını yıkmadan yeni bir düzen
kuramayız. 

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm
sandıktan çıkmaz. 

Bağımsızlık, demokrasi, sosya-
lizm demek devrim demektir. Dev-
rim, seçimlerle, parlamentoyla ola-

ÇÇÖZÜM SANDIKTA
DEĞİL, 
HALKIN 

İKTİDARINDADIR!

SEÇİMLER, PARLAMENTER MÜCADELE, HDP VE DEVRİMCİ TAVIR

SEÇİM DEĞİL ÇARE DEVRİM! - 2

Yürüyüş

10 Mayıs
2015

Sayı: 468

1 MAYIS DİRENİŞTİR! 1 MAYIS CEPHE’DİR!34



maz. 
Reformizm de bunların böyle ol-

duğunu çok iyi bilir. İşte bu noktada
sorun NASIL BİR ÜLKE İSTEDİ-
ĞİMİZDİR. 

Reformizm böyle bir ülkeyi hayal
bile etmemektedir. Böyle bir ülkenin
kurulacağına inanmamaktadır. Re-
formizmin devrim diye bir derdi
yoktur. Seçimler ve parlamento işte
bu temelde gündeme getirilmekte ve
tek çözüm olarak sunulmaktadır. 

Hemen belirtmek gerekir ki, par-
lamento ve seçimleri çözüm olarak
görmekle; bunların belli koşullarda
kullanılabileceği aynı şeyler değildir. 

O halde seçim taktiği neye göre
belirlenir? 

Bizim devrim mücadelemizin bü-
tünü açısından geçerli olduğu gibi,
seçimlerdeki mücadelemiz de kitleleri
düzenden koparmayı hedeflemek
durumundadır. Bu anlamda da oli-
garşinin parlamentosuna yönelik bek-
lentileri arttıran, kitlelerin düzenden
kopuşunu engelleyen veya yavaşlatan
her seçim taktiği, reformist bir tak-
tiktir. Böyle bir taktiği savunmanın
sıfatı ne olursa olsun, bu değişmez... 

Solun bir kesimi bugün seçim
tavrını HDP’yi desteklemek olarak
belirledi. Ve bu desteğini de şöyle
temellendirdi: “HDP’yi desteklemek,
HDP’nin barajı geçmesi düzenin
krizini arttıracaktır. AKP faşizminin
önünü kesecektir.”

Burada ne denirse densin açık bi-
çimde parlamentoyu, seçimleri adres
göstermek vardır. Devrimci bir öz
yoktur. Düzeni değiştirme ve seçim
taktiğinin de bu temelde ele alınması
yoktur. Yoktur, çünkü HDP'nin ken-
disinin düzeni değiştirme diye bir
hedefi yoktur. 

5- Bizim Çözümümüz; 
Halkın İktidarı, 
Halk Meclisleridir 
Halkın
Öz Örgütlenmeleridir, 
Düzenle Uzlaşmaz 
Mücadeledir

7 Haziran’da bir seçim olacak.
Seçimlere katılan bütün partiler; 

AKP’si, CHP’si, MHP’si,
HDP’si... halkın sorunlarına çözüm
getireceklerini söylüyor. Halka ken-
dilerine oy verme çağrısı yapıyorlar. 

Evet 7 Haziran’dan sonra halkla-
rımıza ne verecekler? 

Cevap açıktır; bugün ne veriyor-
larsa yarın da onu vereceklerdir. 

AKP mi çözüm olacak? 
AKP’nin Türkiye’si tel tel dö-

külmektedir. AKP’nin Türkiye’sinde
iç güvenlik paketleriyle halka yönelik
daha çok baskı ve zulüm vardır. Nü-
fusumuzun en az dörtte birinin
AKP’nin verdiği karnelerle yaşamını
sürdürmek zorunda oluşu vardır. İş
cinayetleri vardır. Yoksulluk, açlık,
yozlaşma vardır. 

CHP-MHP mi çözüm olacak? 
AKP’nin Türkiye’yi, halklarımızı

soyması karşısında muhalefet adına
yaptıkları ortadadır. 

HDP mi çözüm olacaktır? “Yeni
Yaşam”ı kuracağız diyor HDP. 

“Yeni Yaşam”larının temelinde
çürümüş, kokmuş, yağma talan
düzeninin devamı vardır. 

Hangisi halkın iktidarı diyor?
Hangisi halk meclisleri diyor? Hiçbiri
demiyor. Söylemde halktan yana ol-
duklarını belirtmelerinin, halk mecl-
isleri demelerinin hiçbir önemi yoktur.
Halkı politikanın asli unsuru olarak
görmemektedirler. Hak mücadelesi
yoktur. AKP'si, CHP'si, MHP'si ik-
tidar olduklarında bu mücadeleyi
boğmaya çalışmışlardır. HDP, hak
mücadelesini sivil toplum mücade-
lesine indirgemiştir. Sizin mücadele
etmenize gerek yok, biz parlamentoda
sizin için mücadele edeceğiz derler.
Halk kitleleri sokağa mı çıktı, “pro-
vokasyona gelmeyin” derler. Faşiz-

min demokrasicilik oyununu “de-
mokratikleşme” diye yuttururlar. 

Hayır hiçbiri çözüm değildir. 
Çözüm açık ve nettir; çözüm bu

düzende değil halkın kendi devrimci
iktidarındadır. 

Çözüm reform ve iyileştirmelerde
değil, çözüm çürümüş bu düzeni
yıkmakta, devrimdedir. 

Çözüm, düzenin kokuşmuş mec-
lisinde değil halkın kendi meclisin-
dedir. Halk kendi meclisinde düzenin
parlamentosu gibi sadece oy veren
unsur olmaktan çıkar, doğrudan karar
alan ve uygulayan durumuna gelir. 

Çözüm sömürenle sömürüleni,
ezenle ezileni, emekçi halkla oligarşi
ve emperyalizmi uzlaştırmakta değil;
uzlaşmaz mücadelededir. Evet, bu
mücadele zordur, bedellerle doludur.
Ancak tek kurtuluş yoludur. 

Sonuç Olarak 
Bir, devrimciler seçimlere katıl-

mayı ve parlamentoyu kullanmayı
ilkesel olarak reddetmezler. Seçimlere
katılmanın da parlamentoyu kullan-
manın da temel ölçütü devrime hizmet
etmesidir. Yani seçimler ve parla-
mento araçtır amaç değildir. 

İki, ne söylerse söylesin refor-
mizmin bugün seçimlere katılması,
parlamentoyu kullanması devrime
hizmet etme amacı taşımamaktadır.
Tersine amaç düzene yerleşmektir.
Çünkü reformizmin devrim diye bir
iddiası, inancı ve hedefi yoktur. 

Üç, bu anlamda Kürt milliyetçi
hareketinin dünden farklı olarak par-
lamento ve seçimlere katılması solu,
solun mücadelesini tasfiye amacı
taşımakta, solu düzene yamamayı
esas almaktadır. 

Dört, çözüm halkın devrimci ik-
tidarında, bu uğurda mücadelededir,
düzenin meclisi değil halkın inisi-
yatifinin, iradesinin ifadesi olan halk
meclislerindedir. 

Beş, parlamentoya, seçimlere ba-
kışta; devrimci anlayışla reformizmi
ayrıştıran temel ölçüt, hedeflenen ik-
tidarın niteliğidir. Biz halkın devrimci
iktidarını hedefliyoruz. Reformizm
düzeniçi bir iktidarı... 

Bitti...

ÇÇÖZÜM SANDIKTA
DEĞiL, 
HALKIN 
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Seçimlere
katılan her parti gibi

HDP de seçim bildirgesini
açıkladı: 

“Bugün kaygısının ve yarın kor-
kusunun olmadığı günlerin arifesin-
deyiz. Türkiye halklarını "Yeni Ya-
şam"ı birlikte inşa etme yolunda,
HDP saflarında buluşmaya ve bir-
leşmeye, HDP'yi büyütmeye çağırı-
yoruz” deniyor HDP’nin seçim bil-
dirgesinde. 

“Toplumun ve insanın, sermayenin
ve siyasi iktidarın mutlak tahakkümü
altında ezilmesine karşı direnç üre-
temeyenler demokrasiye erişemez.
Toplumun her bir öğesinin varlık ve
yaşam koşullarının toplumun tümü
tarafından güvence altına alındığı
bir yeni yaşamı inşa etmek için gerçek
demokrasiye ihtiyacımız var.” De-
nilerek çokça demokrasi vurgusunun
yapıldığı, eğitimden sağlığa, kültürden
spora, hak ve özgürlüklere... kadın-
lardan gençlere, çocuklardan yaşlılara
toplumun değişik kesimleri, farklı
inançları ve milliyetlerine yönelik
nelerin hedeflendiği ortaya konuluyor
seçim bildirgesinde. 

Seçim Bildirgesi’nin sloganı
YENİ YAŞAM’dır. 

Yeni Yaşam, yeni bir düzendir,
yeni bir sistemdir, yeni bir toplum,
yeni bir kültürdür... 

Oysa söz konusu bildirgede bu
anlamda yeni bir yaşam yoktur. 

Neden? 

Birincisi, sorun en başta, kurula-
cağı söylenen, vaat edilen yeni ya-
şam’ın hangi yolla, nasıl kurulaca-
ğındadır. 

HDP bunu nasıl kuracaktır; se-
çimlerle, parlamentoyla, düzeniçi
siyasetle... Oysa bırakalım devrim
yapmayı, bu düzende en küçük bir
hak için dahi dişe diş, bedel ödemeden
hiçbir hak kazanılamaz. 

İkincisi, söylenen yeni yaşamın
temellerinde, içeriğindedir. 

Ülkemizdeki demokrasi sorunu-
nun temeli devletin ve iktidarın ni-
teliğinde yatmaktadır. Daha doğrusu
nasıl bir ülke olduğumuzda yatmak-
tadır. Yani emperyalizmin yeni-sö-
mürgesi Türkiye gerçeğindedir. 

Bu gerçek gözardı edilerek so-
runlara çözüm bulunamaz. Söz ko-
nusu çözümler düzeniçi çözümler
olmanın ötesine geçemez. 

Bu temelde; 

HDP’nin seçim bildirgesinde ül-
kemiz halklarının kanını emen, sö-
müren, zulmeden emperyalizmden,
onun kurumlarından söz edilmemek-
tedir. IMF, Dünya Bankası, NATO,
emperyalist üsler ve emperyalistlerle
yapılan ikili, çoklu anlaşmalara yö-
nelik hiçbir şey yoktur... Aksine em-
peryalist Avrupa Birliği savunusu
vardır: 

“Avrupa Birliği'nin insan hak-
larına riayet, yerel demokrasi, güçler
ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi
ön plana çıkardığı ilkeleri savun-
maya devam edecek. AB'yle müza-
kere tam üyelik çalışmaları ilkele-
rimiz çerçevesinde ele alacak.” 

Bağımsızlığa ilişkin tek bir şey
yoktur. Anlaşılan HDP, ülkemizi ya
bağımsız demokratik bir ülke olarak
görmektedir ya da yeni-sömürge Tür-
kiye’ye razı bir anlayışa sahiptir. 

Bu mu sizin yeni yaşamınız? 

AB’nin Yunanistan’ı, Portekiz’i,
İspanya’yı bugün hangi noktaya ge-
tirdiği ortadadır. 

“Emperyalist müdahalelere ortak
olmak, destek vermek, başka ülkelere
karşı müdahalede bulunmak gibi po-
litikalara karşı çıkmaya devam ede-
cek.” 

Deniyor HDP seçim bildirgesinde.
Uzağa gitmeye gerek yoktur. 60
yıldır, Türkiye emperyalist müdahale
altındadır. Ve 60 yılda emperyalizm

ülkemizi bir ahtapot gibi sarmış, eko-
nomisinden kültürüne iç siyasetinden
dış siyasetine belirler hale gelmiş,
içsel bir olgu olmuştur. Ulusal, sınıfsal
her türlü baskının kaynağı emperya-
lizmdir, onun işbirlikçisi oligarşidir.
Bu yapı parçalanmadan, yıkılma-
dan, yerine halkın ve devrimin
kendi kurumları konulmadan “yeni
yaşam” kurulamaz. 

HDP’nin demokratikleşmeyi esas
aldığı gibi düzen partisi CHP de
seçim bildirgesinde, genel olarak
sosyal ve ekonomik politikaları özelde
de “Yoksulluk” konusunu öne çıkardı.
Bu temelde vaatlerde bulundu. Asgari
ücret konusu, emekli maaşları, esnafın
ve çiftçinin vergi yükü... Düzen
partisi CHP’nin seçim vaatlerinin
konusuydu. CHP, “4 yılda yoksul-
luğu bitireceğiz” diyor. CHP’nin
vaatleri burjuva köşe yazarlarınca
değişik yanlarıyla tartışılıyor. 

CHP’nin seçim bildirgesi de klasik
düzen partilerinin seçim vaatlerinin,
yalanlarının ötesine geçmemektedir. 

Neden? 

Demokratikleşmenin bağımsız-
lıktan, emperyalizme karşı mücade-
leden geçtiği gibi, yoksulluğun, sosyal
politikaların halkın lehine düzenlen-
mesinin yani sömürüyü ortadan kal-
dırmanın yolu da ülkemizin demo-
kratik, bağımsız ve sosyalist bir ülke
olmasından geçmektedir. 

CHP’nin böyle bir iddiası, hedefi
yoktur. Çünkü o bir düzen partisidir.
Ve bütün düzen partileri gibi halkı
aldatmaya, oyalamaya, kısacası dü-
zenin devamını sağlamaya çalışır. 

HDP açından da durum budur.
Niyet ne olursa olsun ortaya konulan
program, hedefler ve bunların nasıl
gerçekleştirileceği sorunu bizim dü-
zenden yana mı devrimden yana mı?
Halktan yana mı emperyalizm ve
oligarşiden yana mı olduğumuzun
açık ifadesidir. 

ÇÖZÜM SANDIKTA
DEĞİL, 
HALKIN 

İKTİDARINDADIR!

HDP Seçim Bildirgesi 

“Yeni Yaşam”ı 
Bununla Mı Kuracaksınız? 



1-) Soru Sormak Nedi̇r?
“Soru”nun karşılığı TDK

sözlüğünde: Bir şey öğrenmek için bi-
rine yöneltilen ve karşılık gerektiren
söz veya yazılı soru sormak. Bir
konu hakkında bilgilenmek üzere
soru yöneltmek, sormak denilmekte-
dir. 

Bizce soru sormak ise toplumda,
ülkemizde ve dünyada yaşanan,
yaşanmış, bir durum hakkında bilgi
edinmek ve öğrenmek için yapılan fi-
ildir. 

Örnek: “İş cinayetleri nedir?”,
“neden iş kazası değil de, iş cinay-
eti denir?” vb gibi... 

Soru sormaktaki asıl amacımız
ilk gerçeğe, nedenlerine, ulaşmaktır.
Soru sormak; bir olayın, sorunun ne-
denlerini bulup ortaya çıkarmada ve
o sorunun çözümünde bize yardımcı
olacaktır. 

2-) Soru Sormadaki̇ Asıl
Amacımız Ne Olmalıdır?

Soru sormadaki asıl amacımız
gerçeği ve nedenlerini öğrenmek ol-
malı. 

Her şeyden önce sorularımız ge-
lişi güzel, sadece, “soru sormak” için
olmamalıdır. Mücadelemizi, kav-
gamızı büyütmeyen, bizi araştır-
maya, öğrenmeye itmeyen, ufkumu-
zu genişletmeyen sorular zaman
kaybı olacağı gibi, bizi de geliştirmez!
Sorularımız bu düzenin gerçeğini
sorgulamalı, çözümün nerede ol-
duğunu öğrenmeye dönük olmalıdır. 

Devrimci mücadele, soru sorma-
daki amaç kişi, bölge, bilim vb. ile il-
gili tüm ayrıntılarına kadar gerçeği,
üzerine bastığımız zemini öğrenmek

amacı ile ele alınmalıdır.
Örnek: Bir mahallede çalış-
ma yapılacaksa o mahalle-
de kimlerin yaşadığı, ne
gibi sorunlarının olduğunu
bilmek üzerine sorularımız
olmalıdır. Bu sorulardaki
amacımız doğruya ulaşmak
ve bu doğrular üzerinden
sağlıklı çözümler üretebil-
mek olmalıdır. 

3-) “Gerçeğe, Doğru
Bi̇lgi̇ye Ulaşmak İçi̇n
Doğru Sorular Sormalıyız”
Sözünden
Ne Anlaşılmalıdır?

Türkiye halklarının neden açlık,
yoksulluk çektiği, ülkemizin neden
bağımsız olmadığı, faşizmle yönetil-
diği vb. birçok sorularımız olmalıdır. 

Örneğin; bugün emperyalizmin
değiştiği, demokratik emperyalizm
denilerek dünya halkları yaşamış ol-
dukları açlığın, yoksulluğun,
sömürünün kader olduğu vb. söy-
lemlerle kandırılmaya çalışılıyor.
Doğru soru; Bugün dünyanın birçok
ülkesinde yaşanan açlığın, zulmün,
ölümlerin kimler tarafından yapıldığı,
nedenlerini ve çözümünü soran, sor-
gulayan sorular sorulmalıdır. 

Dayı bunun için: “Düşünen insan
soru soran insandır. Sorular cevap-
ları, cevaplar da gerçekleri açığa çı-

karır” demiştir. 

Sorulara yön veren halkların pen-
ceresi, devrimci duruşumuz olmalıdır.
Yoksa yalnızca egemenlerin açıkla-
malarına bakarak bir olay hakkında
sorular sormak doğru değildir. De-
vrimciler sınıf mücadelesinde kendi
bulundukları M-L ideolojisi çerçe-
vesinde doğru sorular sorarak gerçek
ve doğru bilgiye varırlar. 

4-) Doğru Soru Sormada
5N 1K’nın Önemi̇ Nedi̇r?

“5N 1K” basın yayın alanında sık
kullanılan bir formülasyondur.  N ile
başlayan 5 soru ve K ile başlayan 1
soru şunlardır. 

Ne olmuş? Nasıl olmuş? Ne za-
man olmuş? Niçin(hangi sebeple) ol-
muş? Nerede olmuş? Kim yapmış? 

Her haber bu bilgileri kapsa-
malıdır. Bir haberde ancak bu bilgi-
ler net olarak bulunuyorsa o haber
üzerine yapılan yorum ve değerlen-
dirmeler yerine oturtulabilir. Ve eğer
bir haber genişletilecekse de önce bun-
ları içermesine bakılmalıdır. 

Eğer haberde bu unsurlar tamam-
sa haberimizin niteliğine ve hacmine,
yayınlanma koşullarına uygun olarak
genişletilebilir. 

5N-1K, kendi sorduğumuz soru-
larda ve vereceğimiz cevaplarda da ol-
malıdır! 5N-1K’sız sorular ve ce-
vaplar, doğru soru ve cevaplar değil-
dir. Boşuna zaman kaybı olduğu gibi
doğru cevaplara da ulaşmamızı en-
geller. 

5-) Bu Düzen Neden
Sormayan Sorgulamayan
Nesi̇l İsti̇yor?

Düzen ideolojik propaganda araç-
larıyla halkı kandırıyor. Bütün ideo-
lojik propaganda araçları devletin ve
egemenlerin elindedir. Bunlarla gerçe-
kleri gizler; yalan, demagoji ve ayrı-
ca gözdağına dayalı propagandayla
daha çocukluktan başlayıp halkın
beynini yalanlarla doldurur. 

Örneğin; düzen “böyle gelmiş
böyle gider” anlayışını kitlelerde ha-
kim kılmak ister. Halkın dikkatlerini

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

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SORUDA10
SORU SORMAK NEDİR?

“Düşünen insan soru soran in-
sandır. Sorular cevapları cevap-
lar da gerçekleri açığa çıkarır”

***

“Neden” sorusuna aldığımız her
cevaba yine neden sorusunu
sormalıyız. O bizi ilk nedene,
yani sonuca ulaştıracaktır. 
***
Gerçekleri bulmak, olayları, ol-
guları anlamak, kavramak için; 
5 N 1 K: Ne, Nasıl, Ne zaman,
Niçin, Nerede, Kim? sorularını
sor...
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sömürü ve zulüm düzeninin dışında
başka şeylere yöneltmek için her
yola başvurur. Burjuvazinin yoz
kültürünü halkı yozlaştırmak için
kullanır. “Gemisini kurtaran kaptan”
“sadece kendini düşün”, köşeyi
dön”, “anı yaşa” vb gibi “ben” odak-
lı yoz anlayışı yerleştirmeye çalışır. 

Uyuşturucu, cinsellik ve her türlü
pespaye yaşam biçimini özgürlük
adı altında beyinlere yerleştirir. 

Çünkü uyuşan beyinler,”ben”i iç-
selleştiren beyinlerdir aynı zamanda.
Bu beyin sormaz, sorgulamaz. Bu du-
rum egemenlerin istediğidir. Bu tür in-
sanlar çok rahat yönlendirilir ve yö-
netilir. 

Soran- sorgulayan beyin; açlığı,
zulmü, işsizliği, adaletsizliği, yok-
sulluğun nedenlerini sorar, sorgular ve
doğruya gider. Bu insan, yani her şeyi
soran- sorgulayan insan, egemenler
tarafından istenmez. Çünkü ah-
laksızlıkları, hırsızlıkları, katillikleri,
sömürüleri ortaya çıkaracaktır. Özcesi
bu düzene göre sormayan-sorgula-
mayan insanlar “en iyi“ insanlardır. 

6-) “Devri̇mci̇ler
İlk Nedene Ulaşmak İçi̇n
Sürekli̇ ‘Neden’ Sorusunu
Sorarlar” Neden?

Neden sorusu bizim doğruya
ulaşmadaki ilk sorumuzdur. İlk nedeni
ortaya çıkardığımız zaman, sonuç
bizi şaşırtmayacak çözümleri de ilk
bulduğumuz nedenler üzerine kura-
bileceğiz. İlk nedenle bulmayıp da sa-
dece sonuçla ilgilenirsek, gerçeğe
varamayacağımız gibi, doğru çözüm-
ler de bulamayız. 

Bu nedenle devrimciler hep ilk ne-
dene ulaşmaya çalışırlar. 

Normal olmayan şeylerin normal
gibi gösterdiği, insanların beyinleri-
nin sayısız önyargılarla kuşatıldığı
bunların sonucunda sömürü siste-
mindeki birçok şeyin kanıksandığı bir
ortamda mücadele yürütüyoruz. 

Devrimciler sınıfsal bakar! Kapi-
talizm ve faşizm gerçeğini akıldan çı-
karmadan, sürekli neden sorusu sorul-
malıdır. 

Açlığın, zulmün, işsizliğin ne-
denlerini burjuvazi kader olarak söy-
ler. Oysa yaşadığımız kapitalist top-
lumu sorgulayınca kader olmadığını
biliyoruz!

50 milyon yoksul, 14 milyon açlık
sınırı altında insanın yaşadığı ülke-
mizde “kalkındığımızdan” ekono-
mik olarak büyüdüğümüzden”
“açlığın, yoksulluğun olmadığın-
dan” bahsediyor bu düzenin de-
vamını isteyenler.

Neden sorusu çoğaldıkça, düzenin
bu gerçeğini öğreneceğiz, çözümler
bulacağız. 

“Neden” sorusunu bir olayı, ge-
lişmeyi durumu anlayabilmek için peş
peşe sormalıyız. Çünkü; görünen,
yüzeyde olan şey bizi yanıltabilir.
Gerçeğe ulaşmak öze inebilmek için
“Neden” sorusuna aldığımız her ce-
vaba yine neden sorusunu sor-
malıyız. O bizi ilk nedene, yani so-
nuca ulaştıracaktır. 

Tüm faaliyetlerimizde doğruya, ilk
nedene ulaşmak için yani sonuca
ulaşana kadar peşpeşe ‘neden’ soru-
larını sormalıyız!

7-) Soru Sormayan,
Doğru Sorularla Doğru
Cevap Alamayanlar
Hangi̇ Bi̇lgi̇lerle
Hayatlarına Yön Veri̇rler?

Kitleler bu düzende yaşadıklarının;
açlığın, yoksulluğun, adaletsizlik vb.
nedenlerini, niçinlerini bilmemel-
idirler, hatta buna hiç kafa yorma-
malıdırlar. Burjuvazi böyle ister. Ka-
dercilik düşüncesini bunun için körü-
kler. Kitleler için her şeyin “bilinmez,
anlaşılmaz” hale dönüşmesini ister.
Burjuvazi işsizlik, açlık, yoksulluk,
adaletsizlik ve bunların nedenlerinin,
niçinlerinin sorulmasını engeller ve
kendi anlattıklarıyla yetinilmesini is-
ter. 

Bunun içindir ki, kitleler burju-
vazinin yönlendirdikleriyle hayat-
larına yön verir. Kitlelere gerçekleri,
onlara bu düzeni sorup sorgulayan,
nedenlerini, niçinlerini ve çözümünü
anlatacak olan bizleriz. 

Elbette bunların olabilmesi için,
doğru soruları bizler sorup doğrula-
ra öncelikle bizim ulaşmamız ge-
rekmektedir. Bunu yapabilmek için
de, okumak, araştırmak, bilgilenmek
önemlidir. 

8-) Neden Ülkemi̇z
Emperyali̇zme Bağımlıdır
ve Faşi̇zmle
Yöneti̇lmektedi̇r?

1945’lerden sonra emperyalizm-
le girilen ilişkiler sonrasında, empe-
ryalizmin yeni sömürgecilik yönte-
miyle o tarihten itibaren emperyaliz-
me ekonomik, siyasal, askeri vb. gö-
bekten bağlı bir ülke olmuşuzdur. Ül-
kemizdeki bir avuç asalak, işbirlikçi
tekelci burjuvanın kendi çıkarları
için gerçekleşmiş olan bu ilişki so-
nucu, ülkemizin yeraltı, yerüstü tüm
zenginlikleri, alınterimiz, emeğimiz,
ulusal onurumuz emperyalizme
satılmıştır. Bir yanda emperyalizm,
diğer yanda işbirlikçisi oligarşi bizi
sömürmektedir. 

Bu bağımlılık ve çifte sömürü
beraberinde ülkemizde açlık, yok-
sulluk, işsizlik, adaletsizlik de her
geçen gün büyümeye başlamıştır.
Açlığın, zulmün olduğu yerde isyan-
lar, direnişlerde olacaktır elbette. İşte
bu halk muhalefetinin meşru ve haklı
mücadelesini bastırmak için baskıya,
teröre, işkenceye yani zora dayalı yö-
netime ihtiyacı vardır. Bu da faşizm-

Soru sormak;
- Kayıp parçayı buldurur,

- Daha çok öğrenmeyi sağlar, 

- İnsanları tanımayı sağlar,

- Merak uyandırır, 

- Dogmatik ve kendine odaklan-
maktan kurtarır, 

- Problemleri çözer, 

- Hataları azaltır,

- Fikirlerin açıklanmasını sağlar,

- İtirazların üstesinden gelir,

- Gerçek bilgiye ulaşmamızı sağlar,

- Olayları, olguları anlamamazı
sağlar,
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dir. Bazen açık icra eder, bazen giz-
li ama ülkemizde yönetim biçimi sü-
rekli faşizmdir. 

9-) Neden Nasıl
Sömürülüyoruz?
Nasıl Örgütlenmeli̇ ve
Mücadele Etmeli̇yi̇z?

Ülkemiz emperyalizme göbekten
bağımlı ve onların işbirlikçisi oligarşi
tarafından yönetiliyor. Açlığımızın,
yoksulluğumuzun, sömürünün nede-
ni emperyalizm ve oligarşidir. 

Binlerce yıllık sınıf mücadelesi ve
gerçekleşen devrim deneyimleri gö-
stermiştir ki bir ülkede devrimci mü-
cadeleyi ileriye taşımak ve devrimi
gerçekleştirebilmek için örgütlen-

mek bir zorunluluktur. Her devrimci
halka güvenmeli onların güvenini
kazanmalı ve onları örgütlemeyi
başarmalıdır.

Örgütleyeceğimiz halk kesimle-
ri geniştir. Onları buluşturan ortak
paydalarının en başında yoksulluk ge-
lir. Çünkü egemenler servetlerine
servet katarken halk her gün biraz
daha yoksullaşır. 

Devrim iddiası olan bir örgütün de,
devrimden en çok çıkarı olan sınıf ve
katmanlar başta olmak üzere tüm
halk kesimleri içerisinde örgütlenil-
mesi bir zorunluluktur. 

Bu örgütlenme biçimleri halk
meclisleri, halk komitelerinde, sen-
dikalarda ve alanın, birimin, bölgenin
özelliklerine uygun örgütlenmeleridir.
Ve bu temelde emperyalizme ve

faşizme karşı mücadele yürütülmel-
idir. 

10-) Bu Düzen Nasıl
Deği̇şecek Sorusunun
Bi̇r Cevabı Var Mıdır?

Elbette vardır. Bu düzeni devrim-
le devireceğiz. Devrim mevcut ege-
men sınıfların iktidarının aşağıdan yu-
karıya halk hareketiyle zora dayalı
olarak ele geçirilmesi ve ele geçirilen
bu iktidar vasıtasıyla da yukarıdan
aşağıya yeni bir toplumsal üretim iliş-
kisinin, yani sosyalist üretim ilişki-
lerinin örgütlenmesidir. 

Devrime, örgütlenmiş halk ile
ulaşacağız. Bu nedenle halkı, halk ko-
mitelerinde, halk meclislerinde örgüt-
lemeliyiz. 

Umudun Çocukları Orkestrası çalışmalarını 2 yıldır
sürdürüyor. 2 yıldır eğitim alan öğrenciler konserler
vermeye başladılar. Hem kendi konserleri ile, hem
Yorum'un konserlerinde seyircilerle buluşmaya baş-
ladılar...

Yaklaşık 6 ay önce kurulan yeni dönem öğrencileri
de çalışmalarını aynı yerde sürdürüyordu. Yeni dönem
öğrencileri, 2 Mayıs günü çalışmalarında yeni bir aşa-
maya geçti. Çalmak istedikleri enstrümanları yapılan
bir törenle öğrencilere dağıtıldı. 

Yeni dönem öğrenciler de bu haftadan itibaren enstrü-
man eğitimi alarak çalışmalarına devam edecekler.

Hem yeni dönem öğrencileri hem eski dönem
öğrencilerinin katıldığı törene orkestranın öğretmenle-
ri Orhan Şallıel, Özcan Erkişi, Yağmur Yılmaz ve Grup
Yorum'un yanı sıra, müzisyen Efkan Şeşen, şair
İbrahim Karaca ve tiyatrocu Osman Genç de katılarak
destek verdi...

Umudun Çocukları Orkestrası, çalışmalarını
Okmeydanı'nda sürdürüyor...

Halkın Orkestrası Umudun Çocukları ile Büyüyor
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Geçtiğimiz mart ayının sonunda Rojava'da şehit
düşen Suphi Nejat Ağırnaslı (Paramaz Kızılbaş)’nın
ailesi bir açıklama yaptı. 

Açıklamada; evlatlarının mücadelesini sahip-
lenirken, tüm çabalarına rağmen kendilerini dinle-
meyen, dikkate almayan MLKP'yi eleştirdi.

Evlatlarının ismini ve şehitliğini MLKP'nin kullan-
dığını söyledi ve bundan vazgeçmelerini istedi.

Türkiye devrimci hareketi açısından, bir ailenin
yaptığı bu açıklama içeriğinin doğruluğu-yanlışlığı bir
tarafa, çarpıcı ve bir o kadar da utandırıcıdır.

Biz Suphi Nejat'ın anne ve babası olan Nuran
Ağırnaslı ve Hikmet Acun'un siyasi kimliğini ve mis-
yonlarını bilmiyoruz. Şehit ailesidir bizim için.

Bir aile olarak söylediklerini dikkate alırız, değerlidir.
Ama örgütlü bir anlayış olarak ailenin değil, devrimci
olduğunu söyleyen bir örgütün söylediklerini esas alırız,
almak zorundayızdır.

Bu yüzden bekledik bu sürecin nasıl evrileceğini
ama MLKP'nin politikalarını, dünden bugüne pratiğini
bildiğimiz için bir ailenin bu açıklaması karşısında şa-
şırmadık. Nasıl olur demedik.

Dünden bugüne MLKP'nin sergilediği pratik açısından
beklenilen bir sonuçtu.

Ki, MLKP bugüne kadar duruşunu; fırsatçılık, reka-
betçilik, reklamcılık üzerine kurmuştur.

Kürt milliyetçiliğine yedeklenip, bugün emperyalizm
ve faşizm karşısında aldığı tutum savrulmanın, çürümenin
göstergesi olmuştur. 

Öyle bir savrulmadır ki, Grup Yorum gibi milyonların,
direnen ve direnişte şehit düşenlerin, tüm Türkiye halk-
larının sesi soluğu olan bir müzik grubuna bile saldırır
hale gelmiştir. Hatta saldırmayla da kalmayıp başkalarının
da saldırmasını provoke etmiştir.

19 Aralık'ta düşman 20 hapishanede devrimci tutsakları
katlederken,  MLKP; “ajan” diyerek daha kendilerinin
bile netleştiremediği iki tutsaklarını  “fırsat bu fırsat”
deyip yakarak katlettiler. Ve tüm ısrarlarımıza rağmen
uzun süre bunu da kimseye açıklamadılar. Siz açıklama
yapmazsanız durumu biz açıklayacağız dememiz üzerine
açıklama yapmak zorunda kalmışlardır. 

25 Nisan 2004 yılında MLKP Merkez Komitesi im-
zasıyla bir açıklama yaparak “Haydar ve Muharrem”in
siyasi polis veya karşı devrimin herhangi bir kurumunun
işbirlikçisi-ajanı olduklarına dair ikna edici hiçbir kanıt

bulunmadığı görülmüştür... denilerek ailesinden özür
dilemek zorunda kalmışlardır.

Bu yüzdendir ki, ailenin ısrarları ve MLKP'nin bu
konudaki sorumsuzluğuna şaşırmadık. 

İş fırsatçılık, rekabetçilik, reklamcılık olunca yalana
bile sarıldıklarını çok açık Rojava'ya da gitmeye gerek
yok, işte yanıbaşımızdaki Gazi'deki saldırılarda Mustafa
Ceylan olayında gördük. 

MLKP'nin açıklamasından "Suphi Nejat, bir dönem
parti çalışmalarımızda yer almış, çeşitli görevler üst-
lenmiş, sonrasında ise örgütlü ilişkilerimizin dışında,
bir parti dostu olarak kimi yoldaşlarımızla ve kurum-
larımızla diyaloğu sürdürmüştür."

Buradan ne anlamak gerekir? Bu açıklamadan
anlaşılan Suphi Nejat  örgütlü bir MLKP’li değil. Bunu
siz açıklamanızda  söylüyorsunuz zaten aileyi niye suç-
luyorsunuz zehir hafiye diye? Sizden ayrılmış, size
haber vermeden Kobane’ye geçmiş ve sizin haberiniz
olmadan şehit düşmüş. Yani size haber vererek yaptığı
tek iş sizden ayrılmak olmuş. Neresi  MLKP şehidi
Suphi Nejat’ın? 

Küçük Hesapların Değil,
Devrimin Peşinden Gidin!
Devrimi ve Örgütü Büyütmek, Fırsatlar
Değil, Politikalar ve İstikrar Meselesidir

Fırsatçılık sözlüklerde oportünizmin karşılığı olarak
kullanılır. Ama bizde oportünizm çok daha geniş ve
özel anlamlar kazanmıştır. 

İşte bu konuda ülkemiz devrim tarihinde de MLKP'nin
özel bir yeri vardır.

MLKP politikalarıyla dünden bugüne varlığını bu
fırsatçılık üzerine oturtturmuş ve zenginleştirmiştir.

Ülkemiz devrim mücadelesi tarihine MLKP'nin
katkısı da bu olmuştur. Devrimci değerleri, emperyalizme,
faşizme karşı dayanışmayı, devrimi değil kaynağını
küçük burjuvazi olan fırsatçılığı geliştirmiştir. 

Yeni yeni örnekler eklemiş, fırsatçılığın, rekabetçiliğin,
reklamcılığın "sol" saflarda başını çekmiştir. "Bu kadar
da olur mu" sözünü evet söz konusu fırsatçılık, rek-

Tarih; Kanla, Direnişle, Şehitlerle Yazılır!
Tarih; Emperyalizme, Faşizme Karşı

Savaşla Yazılır!
Tarih; Başka Bir Örgüte Yedeklenerek Değil,
İdeolojik Bağımsızlıkla, Netlikle Yazılır!

Tarih; Şehitlerle Yazılır

MLKP ŞEHİT HIRSIZLIĞI YAPIYOR!

Şehit Hırsızlığıyla 
Tarih Yazılmaz!
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lamcılık, pragmatizm olunca evet "bu kadar da olur"
dedirtmiştir. Ki geldiğimiz noktada emperyalizmin da-
yattığı inkar, tasfiye, teslimiyet sürecinde M-L değerlerden
uzaklaşmıştır. 

Neler mi yapmamıştır?.. 

Mesela devrimci hareket içinde yaşanan darbe
olayında “fırsat bu fırsat” deyip darbecileri sahiplenip
devrimci harekete tüm düşmanlıklarını göstermişlerdir. 

Yıl 1996... Ortak bir cephe oluşturulmuş durumda
MLKP'yle... Cephe, faaliyetlerini ortaklaştırma çerçe-
vesinde örneğin yurtdışında tüm şehitlerimiz için iki
tarafın da hemfikir olacağı bir tarihte ortak bir gece
önerisi yapıyor, MLKP tam bir fırsatçı bakış açısıyla
"bizim ... tarihinde bir gecemiz var, o olur mu acaba"
diyebiliyordu. 

Başka bir fırsatın çıktığını düşündükleri toplantıda,
madem sen SİP'i kabul etmiyorsun, hadi o zaman biz
HADEP'i, Atılım'ı, Alınteri'si, Özgür Gelecek'i hepimiz
birlikte SİP'i temsilcimiz olarak gösteriyoruz, hadi kabul
etme bakalım, diyorlar. 

Bu nasıl dostluktu? Neredeydi ilkeler? 

O SİP ki, daha birkaç hafta önce, planlı bir biçimde
Nurtepe halkına ve Cephelilere saldırmış değil miydi?
Üstelik saldırısını da kabul ediyordu. Yani böyle bir
saldırının, böyle bir provokasyonun karşılığı olmayacak
mıydı? 

Yine örnekleri çoğaltmak mümkün ki; yine yazımızın
başında bazı örneklerden de bahsettik. Ne yazık ki
MLKP'nin tarihi bu tür fırsatçılığın, rekabetçiliğin, prag-
matizmin tarihidir. 

Sol ne hale getirilmiş, kültürü, ahlakı, ideolojisi ne
duruma düşürülmüş.   MLKP özellikle bu kişiliksiz, fır-
satçı, siyasi ahlaktan, devrimci duygulardan yoksun po-
litikaların sahibi olmuştur.

Bunun nedeni iktidar hedefinden uzaklaşmış olmasıdır.
İktidar ufkundan bakılmadığında, devrimci  düşünmek
mümkün değildir. 

Bu hedef olmadığı, büyük düşünülmediği için, pan-
kartın boyundan kimin önde yürüyeceğine, ortak metni
kimin yazıp okuyacağından sinema artistlerinin afişlerde
kimin ismi üste yazılacak tartışmasına kadar, her şey
tartışılır haldedir bu anlayış için... 

Bu küçük düşünme, bu çocukça düşünüş, fırsatçılığı
da doğurur, rekabetçiliği de. Bu düşünüş, sorun çözmede
değil ama sorun çıkarmada yeteneklidir. 

Bunlar küçük hesaplardır. Küçük hesaplar peşinde
olanlar, unutmasın ki, yalnızca kendilerini küçültmekle
ve mücadeleye verdikleri zararla kalırlar. 

Devrimcilik, ruhsuz, şekilsiz bir faaliyet haline dön-
üştüğünde, gerçekten de ne kitleselleşmenin önündeki,
ne de birlik sorununun çözümü önündeki engelleri al-
tetmek zordur. Çünkü bu durumda kitlelerin yakıcı so-
runları o devrimciyi yakmamaya başlar. O, her şeyi

kendi küçük dünyasında düşünür. Kitleye, eyleme, diğer
siyasetlere karşı sorumsuzluk, rekabetçilik kendine rahat
bir zemin bulur. 

İşte bugün karşımıza çıkan bu sonuçta yine bu anla-
yıştan besleniyor.

MLKP'den Zorunlu Açıklama,
Sorumsuzluğun Açıklaması

Öğrenebilmek için gerçeklere gözleri açık olmak
gerekir. Atılım’ın gözleri, pragmatizmle, Kürt milliyetçi
hareket üzerine yaptığı hesaplarla körelmiştir.

O, küçük hesaplarından başka bir şey göremez du-
rumdadır.

Tanıdığımız, çok yakından bildiğimiz anlayış kendini
yine hırsızlıkta, reklamcılıkta tekrar gösterdi.

Sorunlara devrimci ilke ve kurallar açısından, Mark-
sist-Leninist açıdan değil de faydacılığın, rekabetçiliğin
penceresinden bakıldığı sürece, sol içi ilişkilere ve çe-
lişkilere dair doğru bir tavır alınamaz. 

Bu yüzdendir ki tartışmalar yaşanıp, sorumsuzluğa
bir son verip, devrimci sorumlulukla bir açıklama bek-
lerken MLKP tam tersi bir açıklama yaparak bu sorum-
suzluğu devam ettirmeyi tercih etti.

Yaptığı açıklama elbetteki devrimci-demokrat ka-
muoyunun ailesinin açıklaması sonrasındaki tavrından
kaynaklı zorunlu olarak yapılması gereken bir açıkla-
maydı.

Ki yapılan açıklamada da bunun ne kadar zorlama
bir açıklama olduğu kanıtlanmıştır. 

- MLKP’nin açıklamasında yine elle tutulur hiçbir
kanıt yoktur. 

- Ailesine açıklama yapması gerekirken, ailesinin
birçok muhatapla görüşmesine rağmen sonuç alamadığı
bilinirken, hala ailesinin açıklama yapmaması bize
gelmesi gerektiğini söylemektedir. Rojava'ya çağrıl-
maktadır.

Şöyle demektedir MLKP yaptığı resmi yazılı açık-
lamada;

"Neden böylesi komplocu kurgulara, zehir hafiye
yaklaşımlarına, gerçek dışı bilgilere başvuruldu bile-
miyoruz? Ne murad ediliyor, ne kanıtlanmaya çalışılıyor
o da belli değil. Her şeye rağmen iyi niyetli bakmaya,
anlamaya çalışıyoruz. Ancak, ortada ciddi bir anlayış
sorunu ve sağlıksız bir ilişkilenme durumu var. Oysa,
böylesi iddiaları olanlar bakımından yapılacak şey
bellidir. MLKP Rojava örgütü ve YPG ana karargah
komutanlığı buradadır. Aileden isteyen herkes gelip
bizimle ve YPG temsilcileriyle görüşebilir. Ki zaten,
bunları yapmadan, asıl muhataplarla hiç görüşmeden,
nasıl böyle şeyler söylenebiliyor anlamak mümkün de-
ğil."

Bu konuda elbette birincisi bir şehit ailesini kapı
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kapı dolaştırmak değil ona gitmektir esas olan. 

Diğeri ise bir şehit ailesini ayağına çağırmaktır.
Şehit ailesini ikna edecekseniz, bir şey söyleyecekseniz
siz gideceksiniz... Şehit ailesi oğlunu-kızını devrime
vererek bunu hak etmiştir, acısına saygı duymak ve
gitmek devrimcilerin görevidir. Bu bir devrimci gelenektir,
şehit ailelerimize şehitlerimize biçtiğimiz misyonun bir
sonucudur. 

Bu sonucun sorumlusu aile değil, bu sonucun so-
rumlusu MLKP ve onun teorik-pratik şekillenişinin bir
sonucudur. İdeolojik savrulmanın, politikasızlığın so-
nucudur. 

Hırsızlıkla Şehit Sahibi Olamazsınız,
Şehitlik İdeolojik Bir Şekilenmenin,
Tarihsel Bir Tavrın,
Geleneklerin Sonucudur!

MLKP açıklamasında öyle bir anlatmıştır ki, onun
çağrısıyla akın akın devrimci- demokrat yurtseverler
Kobane'ye gitmiştir.

Ki kendileri açıklamasında bile kaçamadıkları bir
gerçekle Suphi Nejat Ağırnaslı'nın kendilerinden ba-
ğımsız olarak  Kobane'ye gittiğini  söylemesiyle de
ailenin dediklerini en azından ciddi tartışmalı hale ge-
tirdiğini göstermektedir. 

Yani Suphi Nejat'ın oradaki  varlığı MLKP'nin iradi
olarak örgütlediği şekilde değildir. Ki zaten yüzlerce
insan da akın akın MLKP'nin çağrısıyla oraya gitmemiştir. 

Suphi Nejat’ın MLKP’ye  ilettiği tek şey MLKP’den
ayrıldığıdır. Kendilerinden ayrılığı dışında örgütsel
olarak gittiğinden, şehitliğinden haberi olmamıştır MLKP
'nin.  Bunlar bile bir yana şehitlik haberini de YPG'den
almışlardır...  Bunu kendi açıklamalarında da söylemek
zorunda kalmışlardır; "Sevgili Suphi Nejat da aynı dö-
nemlerde, bir karar vermiş ve Kobanê’ye geçmiş. Bu
bizim doğrudan örgütlediğimiz bir geçiş değildir. Zira
bizim çağrımız kamuoyunadır ve o günlerde Kobanê’ye
geçişler kitlesel ve bu genel eylemler içerisinde ol-
maktadır. Diğer yoldaşlarımız da aynen bu şekilde
Kobanê’ye geçmiştir.

(...) Parti örgütümüzün bu durumdan, yoldaşımız
şehit düştükten sonra haberi olmuştur. Zira Kobanê
kuşatma altındadır ve savaş göğüs göğüse sürmektedir.
YPG arşiv ve sicil birimi, Suphi yoldaşın şehadetinden
sonra, sadece onun alanda kullandığı Paramaz Kızılbaş
ismi üzerinden hem kimi kurumlarımıza hem de, YPG
ana karargah merkezine haber vermiş, onlar da bu
bilgiyi bize iletmişlerdir."

MLKP, Marksist Leninist değerlerden o kadar sav-
rulmuştur ki, olaylara bakışında da diyalektik materya-
lizmle bakmadığı için gerçekleri görmek yerine görmek
istediğini, göstermek istediğini anlatmakta, gerçeği yok
saymakta. Abartmaktadır.

Çürüdüğü yer, çürüttüğü yerdir bu nedenle. Bugün
savaşanlar şehitleriyle devrim sahnesinde yerini almak-
tadır. Halk da halk düşmanları da bunu bilmekte ve bu
saygıyla yaklaşmaktadır.

MLKP ise böyle bir tarihi olmadığı için kendine
suni bir şekilde böyle bir tarih yaratmaya çalışıyor.

Tarih kanla yazılır.

Tarih direnişle, uzlaşmazlıkla, teslim olmamakla ya-
zılır.

Tarih; faşizme ve emperyalizme karşı bir adım bile
geri atmamakla yazılır.

Tarih; kendi politikalarınla, başka örgütlerin politi-
kasına yedeklenmeden, kendi savunduğun değerlerden
uzaklaşmadan yazılır.

TARİH; EVET, ŞEHİTLERLE YAZILIR. ŞEHİT
HIRSIZLIĞI YAPARAK ŞEHİTLER YARATAMAZ-
SINIZ. BÖYLE TARİH YARATAMAZSINIZ. YARA-
TACAĞINIZ İŞTE BU TABLODUR. TÜRKİYE DEV-
RİMCİ HAREKETİNİ UTANDIRAN BU TABLODUR.
İDEOLOJİK OLARAK ÇÜRÜMENİN, KÜRT MİL-
LİYETÇİLİĞİNE YEDEKLENEREK FAŞİZME VE
EMPERYALİZME KARŞI DURAMAYAN BİR TAB-
LODUR. 

İŞTE OPORTÜNİSTLİĞİNİZLE; FIRSATÇILIK,
REKABET VE REKLAMCILIĞINIZLA YARATACA-
ĞINIZ TOPU TOPU BÖYLE BİR TABLODUR.

Ailesi Başta Olmak Üzere,
Eleştirilere Verilecek Olan Özeleştiridir!

Devrimci tavır eleştiriler karşısında özeleştiri vermek
ve gerçeği tartışılmayacak açıklıkla ortaya koymaktır.

Bugün MLKP'nin açıklamasında ise açıklamayı
yapan ailesi başta olmak üzere komplo teorileri yapıl-
makta, altında MLKP'ye zarar verecek plan-projeler
aranmaktadır. MLKP bundan vazgeçmelidir. 

Devrimci bir tutum göstermelidir. Yapılan eleştirilere,
karşı tarafı suçlamak ve saldırmak yerine ikna edici bir
açıklama yapmalıdır.

İdeolojik Netlik Ancak Politik Netliği
Getirebilir!

Politikada her adımın önemi büyüktür. "Taktiklerinden
bir milimetre bile  uzaklaşan yaşam ışığından bir kilo-
metre uzaklaşır" denilirken aslında politikayla ilgilenenler
yani politika yapanlar için her yanılgının politik bir
yanılgı olduğunun bir ifadesidir.

Küçük-büyük her politik sapma asıl olarak ideolojik
savrulma ve teslimiyetin bir sonucudur. 

Bu yüzden her politikayı o politikanın sahibinin
ideolojik şekillenişiyle  birlikte düşünmeliyiz.

Bu bize bu politikanın ne kadar devrim ve halkın çı-
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karına olduğunu, olacağının da göstergesi olacaktır.

Bunu neden söylüyoruz... 

Bu siyaset için; artık bir kültür, anlayış haline gelmiş
bu politikanın  nedeninin ideolojik netliğin olmaması,
ideolojik netliğin olmaması da  Marksizm-Leninizm’den
beslenmemesinden kaynaklıdır.

Bugün dışımızdaki sol ve Kürt milliyetçileri yaptık-
larını süreçle ve taktiklerle  açıklama gayretine girmiş-
lerdir. Ama her taktik bir stratejinin ürünü  olmalıdır... 

Her strateji ise ideolojik bir şekillenişin eseri olduğu
unutulmamalıdır.

Bugün dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler de bu
bakış açısıyla  değerlendirilirse ancak Marksist-Leninist
doğrulara ulaşılabilir.

Ne yazık ki, sol kültürün köşe taşları, kendine gü-
vensizlikle, halka güvensizlikle, sözde ne denirse densin
gerçekte devrim-iktidar iddiasını kaybetmekle, güçlenmek
için başkalarının güçsüzlüğüne bel bağlamakla, fırsat-
çılıkla, rekabetçilikle, reklamcılıkla, devrimci ahlak açı-
sından verdiği sözleri tutmayan bir dejenerasyonla,
emek harcamayı, risk üstlenmeyi, bedel ödemeyi sev-
meyen, başkalarının sırtına yaslanmayı birlik sanan bir
asalaklıkla, belirlenmektedir. 

SONUÇ OLARAK;

- MLKP'nin tarihi fırsatçılığın, rekabetçiliğin, rek-

lamcılığın tarihidir. 

Bu yüzden Suphi Nejat Ağırnaslı'nın kendi şehitleri
olup olmadığı konusunda herkes açıklama beklemekte-
dir.

Devrimci saflardaki örgütlerin üzerine düşen, gerçekler
konusunda açık olmaktır.

Hırsızlığı mahkum etmek, hatanın neresinden olursa
olsun dönmektir.

Yok hayır, gerçekler söylenildiği gibiyse de devrim-
ci-demokrat kamuoyunu, halkı ikna etmelidir.

- Devrimci saflardaki bir örgütün yaptığı açıklamayı

elbette biz dikkate alırız, esas alırız. Bizim şehidimiz
diyorsa öyledir. Bu noktadan ötesini tartışmayız.

Ama bu, bu konu üzerindeki şaibeleri kaldırmaz.

Tam tersine yaptıkları açıklamalar bu şaibeleri güç-
lendiren bir tarzdadır. Bu şaibeli durumu yaratan ise ne
yazık ki MLKP'nin fırsatçı, rekabetçi, reklamcı tarihi-
dir.

Bu yüzden bu durumu temizlemek MLKP'nin hem
örgütsel görevi ve sorumluludur.

Sadece onların da değil Türkiye devrimci hareketine
düşürdükleri gölgeyi kaldırmalıdırlar.

Ailesi başta olmak üzere, devrimci-demokrat ka-
muoyunu, halkı somut verilerle ikna etmelidir. 

Gerçeğin kötü bir huyu var. 

Ne yaparsan yap ortaya çıkar.

İlkelere, değerlere kıskançlıkla sahip çıkanlar, bunları
çıkarcılıktan, rekabetçilikten, fırsatçılıktan uzak bir sa-
mimiyetle ve cesaretle savunanlar ise, hep başı dik
olurlar. Sırtlarında kambur olmaz onların. Geriye bak-
maktan korkmaz, geleceğe bakmaktan güven duyarlar.

Bu ayak oyunlarına, entrikalara, fırsatçılıklara, re-
kabetçiliklere ortak olmayacağız. 

Oligarşiye karşı fırsatlar kollayacağız. Halkı birleş-
tireceğiz. 

Tüm dünyada emperyalizmin siyasi-ahlaki inkar,
tasfiye, teslimiyeti dayattığı koşullarda; devrime önderlik
etmek  yanlışları dayatmakla, rekabetçi,  ben-merkezci
anlayışlarla değil,  doğru devrimci politikalar  üretmek
ve bunu yaşama  geçirmekle, bu iradeyi  göstermekle
mümkün olacaktır.

Ankara'da Halkın Mühendis Mimarları "Soma-Kınık Maden İşçileriyle Dayanışmayı Örgütlüyor, Mücadeleyi
Büyütüyoruz" kampanyası çalışmalarına devam ediyor. Kampanya dâhilinde dayanışmayı örgütlemek amacıyla
kurulan kermes masası bu hafta 29 Nisan günü ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yer aldı. Öğle saatlerinde
açılan ve akşama kadar açık kalan masada çay, kahve ve yiyeceklerin satışı yapıldı. Masaya gelen öğrencilere
Soma'ya gidileceğinin bilgisini veren Halkın Mühendis Mimarları, bu kapsamda bildiri dağıtımı yaptılar. 

Not: Soma-Kınık'a ziyaret için ulaşım bilgileri henüz netleşmemiştir. Gelmek isteyenler iletişim numaraları
ile bilgi alabilir, isim yazdırabilirler:

0535 292 18 13 
0506 330 04 49
e-mail: hmm-ankara@yandex.com
facebook.com/halkinmuhendismimarlari

Soma-Kınık Maden İşçileriyle Dayanışmayı Örgütlüyor,
Mücadeleyi Büyütüyoruz!
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Nefa Tekstil işçisi Erkan Munar
2 aydır direniyor...

Karşısında sadece patronu yok.
Neredeyse düzenin belli başlı tüm
kurumlarına karşı direniyor...

Belediyesiyle, polisiyle, savcı-
sıyla, hakimiyle hepsi... Erkan’ın di-
renişini boğmaya çalışıyorlar.

Belediye zabıtaları çadıra ve diğer
malzemelere saldırarak el koymaya
devam ediyorlar... Polis şu ana kadar
tam yedi kez Erkan’a saldırdı. Yerlere
yatırarak, ters kelepçe takarak iş-
kenceyle gözaltına aldı. 

Savcı Erkan’a "bırakılırsa yeni-
den çadır açıp açmayacağını" so-
ruyor. Buna göre mahkemeye sevk
ediyor. 

Savcının varsa yapılmış olan bir
"suç"u araştırmak, buna göre de ya-
sanın uygulanmasını sağlamaktır.
Savcı görevini bırakmış, direniş kı-
rıcılığına soyunuyor. Erkan’ı pişman
etmeye, onu direnişten vazgeçirmeye
çalışıyor. 

Mahkeme adli kontrol şartıyla
Erkanı serbest bıraktı. Haftada üç
gün karakola gidip imza ver-
mesi isteniyor.

Erkan o kadar "tehlikeli"
ve öyle bir "tehdit" oluştu-
ruyor ki haftanın üç günü kont-
rol edilmesi isteniyor.

Bu "düzenin adaleti" hiç-
bir hırsız, arsız, rüşvetçi ya
da vatan satıcısı için istemediği
bir yaptırımı ekmeği için di-
renen tek bir işçiden isteyebi-
liyor.

Düzenin kurumları ve temsilcileri
biraraya gelmiş ve tek bir işçinin
direnişini boğmaya çalışıyorlar. Çün-
kü tek bir işçinin bile direnişi pat-
ronlar için, AKP için korkutucudur.

Saldırıların çok yönlü olması as-
lında düzenlerinin ne kadar güçsüz
ve kof olduğunu da gösteriyor. 

Bizler haklarımızı istemeye de-
vam ettikçe, Erkanlar çoğaldıkça
karlarını büyütemeyecekler. Gözleri
daha fazla kar elde etmenin hırsıyla
kararıp binlercemizi katliamlarda
katledemeyecekler.

Her türlü güvenceden yoksun ça-
lıştıramayacaklar.

İstedikleri zaman tazminatsız işten
çıkaramayacaklar.

İşte bizler de tam da bunun için
direnmeliyiz. 

Onların korkularını gerçekte ise
güçsüzlüklerini büyütelim.

Patronlar ve AKP iktidarı ger-
çeklerin ağzını kapatamadığı için iş-
çilerin ağzını kapatmaya çalışıyor.

Erkan’ın dağıtılan her çadırı, her
gözaltına alınışı gerçeklerin ağzını

kapatmak içindir.

Erkan tek bir işçidir. Ama Er-
kan’ın direnerek anlattığı sayısız hak
gaspı, açlık, sömürü ve zulüm vardır.
Tek bir kişinin bile neler yapabile-
ceğinin anlatımı vardır Erkanın ça-
dırında...

Bu çadıra sahip çıkalım...

O çadırdaki sayımız arttıkça Er-
kan’a da, Erkan gibi direnerek ka-
zanabileceğimiz haklarımıza saldı-
ramayacaklar.

O çadırdaki sayımızı arttıralım...
Destek verelim. Erkan’la birlikte nö-
bet tutalım.

Ailelerimizi, komşularımızı, ar-
kadaşlarımızı götürelim Erkan’a des-
tek vermeleri için.

İşyerinde, tezgahbaşında, okulda...
Her yerde onun direnişini anlata-
lım.

Erkan’ın direnişine destek ver-
mek; onunla birlikte direnmek kendi
haklarımız, ekmeğimiz için de di-
renmektir.

Bugün her alanda teslimiyetin
dayatıldığı bir süreçte büyük-küçük

her direniş işçi sınıfı için bir
kazanımdır. Direnişleri zafere
döndürmek ise bizlerin diren-
işleri kendi direnişimiz olarak
görüp vereceğimiz desteğe bağ-
lıdır. 

Biz de ekmeğimize ve onu-
rumuza sahip çıkalım. Çadıra
gidemiyorsak telefon edelim,
destek verelim...

İletişim : 0537 474 85 79

İşçiler, memurlar, esnaflar... Tüm halkımız... 
Erkan’ın direnişte aldığı her soluk bizim de geleceğimiz içindir...

ERKAN MUNAR’A
DESTEK OLALIM!

Yürüyüş

10 Mayıs
2015

Sayı: 468

1 MAYIS DİRENİŞTİR! 1 MAYIS CEPHE’DİR!444



Biz kimiz?
Öncelikle bu cevabı

vermeliyiz. Kim olduğu-
muz, ne yapacağımızın da
anahtarı olacaktır.

Biz memuruz, biz
kamu emekçileriyiz. Yani
sözlük anlamıyla kamu
emekçisi; “halk hizmeti
gören, devlet organlarının
birinde geçimini yaptığı
bu işlerle sağlayan kim-
sedir.”

Yani bizim görevimiz
halka hizmet etmektir. Geçimimizi
ancak bu hizmet karşılığında sağla-
yabiliriz. 

Yani geldiğimiz sınıf itibariyle
de hizmet edilen değil, hizmet eden,
geçimini emeğiyle sağlayan kimse-
leriz... 

Öyle bir iki-üç değiliz... Devleti
asıl olarak var eden, en çok olan, en
çok hizmet eden, bunun karşılığında
ise geçimini ancak sağlayan emek-
çileriz.

Bu noktasıyla emeğimize karşılık
bizi aşağılayan, yozlaştıran, onur-
suzlaştıran iki yakasını bir araya ge-
tiremez hale getiren bu düzende;
kamu emekçilerinin öncelikle sorunu
örgütlenmektir.

Kendi haklı talepleri doğrultu-
sunda mücadele edebilmek, ülke so-
runlarına ilişkin tavır alabilmek, iş-
çilerle dayanışma içinde olabilmek
her şey ama her şey için öncelikli
sorundur. Düzen de barikatları esas
olarak bu noktada örmüştür.

Ne yapacağız?
Örgütsüzlük örgütlülüğe,
Suskunluk mücadeleye,
Yoksullaşma hak aramaya, sen-

dikal bilince, apolitikleşme politik-
leşmeye, onursuzlaşma onurluluğa

dönüşecek...
Kamu emekçilerine kaybettirilen-

leri geri alma isteği, sürecidir.
Kamu emekçilerinin aşağılanmaya

karşı koyuşudur. Bu karşı koyuşa
ivme kazandıracak olan kamu emek-
çilerine yoksullaşmayı, yozlaşmayı,
onursuzlaşmayı dayatan politikaların
yarattığı tepkiyi yakalayıp örgütlü
mücadele kanalına akıtan devrimci
politikaları hayata geçirmektir. 

Yıllardır devlete hizmet veriyoruz.
Karşılığında ne alıyoruz? Verdikle-
riyle karnımızı doyurabilecek, ev ki-
ramızı doğru dürüst ödeyebilecek,
bir geçim standardı bile sağlayabiliyor
muyuz? İşportacılık yapan memurlar
bunun cevabıdır. 

En çok vergiyi biz ödüyoruz. Peki
karşılık olarak hangi altyapı ve sosyal
hizmetlerden yararlanabiliyoruz? Ne
ulaşım, ne konut, ne sağlık, ne ço-
cuklarımız için kreş, ne tatil... Sadece
zam üstüne zam... Kayıt paralarına
zam, harçlara zam...

Peki nereye gidiyor ödediğimiz
vergiler?

Tayyip'in Aksaray'larına gidiyor
paralarımız... Binlerce euroluk tu-
valetlerinden, içtikleri bardaklara,
döşedikleri halıya gidiyor... 

Her eylemimize saldıran, örgüt-

lenmemizin önünde en-
gel olmaya çalışan, bizi
aşağılayan, bize TO-
MA’larla, biber gazla-
rıyla saldıran polise; iş-
kenceyi aklayan, tutuk-
layan, katledenlere gidi-
yor vergilerimiz. Vergi-
lerimiz faşizmi besliyor...
Yani, sonuçta bize geri
dönüyor. Ama gaz, su,
cop, kurşun, işkence, sür-
gün, katliam... kısaca fa-
şizmin terörü olarak.

Uyuşturucuya, çetelere karşı mü-
cadele ederken katledilen Hasan Fe-
rit'in katilleri bu devletin çeteleriydi...
Bu çeteler, bu devlete hizmet için
vardı... Yine Berkin Elvan’ın bu dev-
letin polisleri tarafından beyni so-
kaklara akıtıldı... 241 çocuğun ce-
nazesi adalet bulmadığı için hala or-
tada, bu devletin hesap vermesi ge-
reken son suçlarındandır... 
İşte bu devletin  "asıl" memurla-

rı"dırlar. Onlar devlet adına yaptıkları
her türlü pis işten dolayı "şerefli"
ilan edilenlerdir...

Böylesi "şeref" onların olsun! Çe-
telerle aynı devlete hizmet etme onur-
suzluğunu yaşamayalım. Devlete
muhtaç değiliz. Hayır! Asıl devlet
bize muhtaçtır.

Devlete muhtaç olmadığımızı,
güç olduğumuzu “Memur Meclisle-
ri”nde örgütlenerek gösterelim. Hiz-
metten gelen gücümüzle bu devletten
hesap soralım!..

Hak ve özgürlüklerimiz için ‘Me-
mur Meclisleri’ni kuralım. Memur
Meclislerinde Örgütlenelim! Meclisler
Gücümüzdür! Halkın İktidarı Gele-
ceğimizdir! Geleceğimize Sahip Çı-
kalım!

Hakkımız olanı alalım!

Hak ve Özgürlüklerimiz Karşısında 

EN TEMEL GÖREVİMİZ
ÖRGÜTLENMEDİR!

Hak ve Özgürlüklerimiz İçin Memur Meclislerini Kuralım!

Memur Meclislerinde Örgütlenelim!
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“Bizler bu
kavgaya başladı-
ğımızda halkımı-
za onurlu gele-
cek kurmak için
başladık. Başla-
dıktan sonra sa-
vaşmak, savaşı

sonuna kadar götürmek için nedenlerimiz arttı. Yol-
daşlarımızı şehit vermemiz, kayıplarımız, gazilerimiz,
faşizmin artarak süren halka saldırısı, teslim alma po-
litikalarını  giderek büyüyor açlık ve yoksulluk, em-
peryalizmin sömürüsünü arttırması ve dayattığı onur-
suzluk ve daha bir çok sebep birbirine eklenerek faşizme
olan öfkemizde içimize sığmaz hale getirdi. Başarmak
için direnmek için çok nedenlerimiz var” (Seyhan
Doğan)

Seyhan’ın kömürleşmiş bedeni sadece Bayrampaşa
hapishanesini anlatmıyor. O kömürleşmiş beden artık en
büyük nedenimizdir. O kömürleşmiş beden direnişin ve
zulmün silinmez bir görüntüsüdür. Şu da var ki ne ilk-
tir ne de son. O kömürleşmiş bedenler savaşçıların ye-
mini, halkın öfkesidir ve yazılmaya devam eden tarihin
sönmeyen ateşidir. 

Tarih öğretir ve geleceği gösterir. Şadi Özpolat şim-
di Almanya’nın Bochum Hapishanesinde bu tarihe yeni
cümleler ekliyor. Direnişin de  Aşurlar’ın feda ateşinden
kıvılcımlar var diri diri yakılan altı kadının öfkesi var. Em-
peryalizmin bağrında bu kıvılcımlar öfkeyi tutuşturdu.
Amerika istediği kadar dünya hâkimiyetini ilan etmiş olur-
sa olsun biliyoruz ki yaşadığımı kapitalizmin çürümüş
kokuşmuş son halidir. Emperyalizmin, tüm yol ve yön-
temler denemiş olmasına rağmen ezilen halkları teslim
almamıştır. Şimdi Şadi Özpolat bir kişi de olsa onun nez-
dinde somutlanan da budur. 

Dünyanın Türkiye’sinde yedi yıl süren Büyük Ölüm
Orucu direnişimiz Amerika’nın korkusu olmuştur. On-
lar böyle bir direnişe akıl sır erdiremediler. Erdiremez-
ler de. Çünkü evveli var bunun. 12 Eylül Faşist cunta-
sını gerçekleştirenler de onların çocuklarıydı. Ve yine fa-
şist cuntanın halkı teslim alamayacağını içeride dışarda
haykıran bizdik. Faşist cuntayla teslim alamadıklarına em-
peryalizm adına onun uşakları doksanlı yıllarda ard arda
devrimcilere yönelik katliamlar gerçekleştirdiler. 

12 Temmuz, 16-17 Nisan katliamlarının ardından “Bi-
tirdik, yok ettik” naraları attılar. Karşılarına ezilen halk-
ların yenilmezliğinin simgesi orak- çekiç bayrağımızla
çıktık. Yine akıl sır erdiremediler. Onlar “bitirdik“ dedikçe
daha güçlü dikildik karşılarına. Dün tekellerin ikiz ku-
lelerine girişimizi anlayamayanlar, bugün de “Çağlayan
Adliye Sarayı”na girişimizi anlayamıyorlar. Anlaya-
mazlar, çünkü tarih onların yazıp, okutmaya çalıştıkla-

rı gibi değildir. 
Bizim, yani halklarımızın direniş ta-

rihine yakışır olmak için zaman –mekân
göz atmaz. Biz neredeysek savaş orada-
dır, direniş oradadır. Bizim bu kavgayı ka-
bul ettiğimizin ilanı asırlar öncesine dayanır.
O vakit Hitler henüz doğmamıştı. Şimdi ise Hitler’in mi-
rasçıları Şadi Özpolat’a tutsaklık koşullarından savaş aç-
tılar. Kabulüdür elbette. Şadi Özpolat’a bakıp sadece Sey-
han’ı değil direnişin tarihini görecekler. Belki de onla-
rı bu kadar korkutan Ulrikeler’in* yeniden karşılarına di-
renenlerle çıkmış olmasıdır. İstedikleri kadar güçlülük gös-
terisi yapsınlar. Saldırganlıkları güçsüzlüklerini ele ve-
riyor. Bu nedenle de Şadi Özpolat’la kazanılmış hakla-
rını dahi kullandırtmıyorlar. Öyle ki kendi yazdığı şiir ki-
tabını dahi okuması sakıncalı görüldü. Onun muhalif ol-
masında korkuyorlar. Çaresizler. Emperyalistler ve iş-
birlikçileri kişilere, örgütlere, halklara yaşayan her şeye
teslimiyet dayatıyorlar. Bugün Şadi Özpolat’a dayatılan
düşünce değişikliği de bunun bir parçasıdır. Diz çöktü-
remedikleri tek kişi bile olsa ona diz çöktürmek için her
türlü yol ve yöntemi deneyeceklerdir. Ve de deniyorlar.
Bilirler, direnişçi tek olsa da direniş hiçbir zaman yalnız
olmaz. Bu nedenle de ilk hedefleri her zaman devrimciler
olmuştur. Çünkü devrim yapma iddiası olan devrimci ör-
gütler ezilen halkların umudu, eğdirilmez başıdır. Dev-
rimcinin kullandığı araç değil önemli olan hedef ve he-
defe varmaktaki kararlılığıdır. Bu kararlılık hep ege-
menlerin korkusudur ve bu kararlılığın mayası Anado-
lu halkları için Kızıldere direnişinde somutlanır. 

“Mahirler” derken emperyalizme ve faşizme karşı uz-
laşmaz mücadele gelir akla, isterse Seyhanlar gibi yak-
sınlar bizi. İsterlerse sayısız kurşun yağdırsınlar beden-
lerimize, isterlerse tecrit hücrelerinde boğmak istesinler
bizi, isterlerse saldırdıkları yer Almanya’nın Bochum ha-
pishanesi olsun, vatandan uzak ne olursa olsun biliniyor
ki savaşan kazanır sonunda… 

Yeniden sınanıyor devrimci irade. Çünkü emperya-
lizmin ve onların işbirlikçileri ömürlerini uzatmak isti-
yorlar. Sınıf mücadeleleri çağını kapattıklarını iddia eden
egemen sınıf bu iddianın korkusunun doğurduğu en bü-
yük yalan olduğunu da en iyi kendileri biliyorlar. Sınıf
mücadelesi bittiyse neden bu mücadeleyi verenlerden bu
denli korkuyorlar? Çünkü “Bitti” derken esasında bit-
tiklerinin de farkındadırlar. 

Sonuç olarak : 
- Şadi Özpolat Almanya’nın Bochum hapishanesin-

de emperyalizme ve faşizme karşı tek başına direnmiyor.
Tüm direnenler onunla beraberdir. Apo- Fatih-Hasan-
Haydarlar’dan İdiller’e, İdiller’den 122’lere içeride-dı-
şarıda tüm direnenler onunladırlar. 

- Şadi Özpolat’ın devrimci iradesi feda ateşlerinde çe-

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

DEVRİMCİ İRADE
TESLİM ALINAMAZ

Yürüyüş
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likleşmiştir.  Ülkesinden uzaklarda olması onu hiçbir za-
man devrim hedefinden uzaklaştırmadı. Bu ideolojinin
gücüdür. Bu nedenle düşünceleri teslim alınmak isteni-
yor. Ancak bu çaba bu güne kadar olduğu gibi bugün de
nafiledir. Bir devrimci hedefine varmak için savaştığı sü-
rece hep kazanan olacaktırlar. 

- Bizler Özgür Tutsaklar olarak, tel örgüleri yırtıp ge-
çeriz. O ilk sıkılı yumruğun ne anlama geldiğini çok iyi
biliyoruz. Faşizme karşı sıkılan işte o ilk yumruk gibi-
yiz. Aynı biçimde şimdi Şadi Özpolat’ın direnişinin de
yanındayız. Yedi gün boyunca Şadi Özpolat’a açlık gre-
vi direnişimizle eşlik ettik. Direnişi direnişimizdir. Şadi
Özpolat Bayrampaşa’dan, Bochum’a direniş bayrağını ta-
şıyandır. Bayrağı beraber dalgalandırıyoruz. 

Direnişimizin zaferinden hiçbir kuşkumuz yoktur. Al-
man emperyalistleri de devrimci irade karşısında diz çö-
kecek. Biz kazanacağız. Direniş kazanacak.

Gebze Hapishanesi 
Özgür Tutsaklar 

*Ulrike Meinhof:Almanya'da 21 Mayıs 1975 yılın-
da hapishanede kendini astığı yalanı ile katledilen,
RAF'lı (Kızıl Ordu Fraksiyonu) devrimci...

*Almanya'nın Bochum Hapishanesi'nde tutuklu olan
Şadi Özpolat'ın 9 Mart 2015 günü “keyfi baskı ve ya-
saklara” karşı, başlattığı süresiz açlık grevi, 21 Nisan
2015 tarihinde, direnişinin 43. gününde tüm talepleri
kabul edilerek zaferle sonuçlandı. 

Amerika ve AKP'nin Eğit-Donat
kamplarında silahlandırdığı örgütler
katliam yapıyor. Gayrı-resmi bir şe-
kilde Hatay Serinyol'da eğitilen El
Nusra, Hatay sınırını geçerek Nisan
ayının son haftası İdlip kentine sal-
dırdı. Günlerce füze yağmuru yağ-
dırdıkları İdlib’e girdiler. Bu ağır si-
lahları AKP iktidarı sağlamıştır. Yo-
ğun saldırıların ardından Alevi köyü
İştebrak'ta çoluk çocuk demeden iki
yüze yakın Alevi’yi katletti. 

AKP iktidarının doğrudan des-
teklediği, ağır silahlarla donattığı
bu çete kadın- çocuk demeden kat-
liam yaptı.  Suriye halkı ise 4 yıldır,
Amerika, Suudi Arabistan, Türkiye,
Katar'ın beslediği çetelere karşı di-
reniyor. Şimdiye kadar direniş kar-
şısında önemli bir başarı elde ede-
mediler. Ancak yeni yöntemler de-
niyor bu terörist devletler. 

Suudi Arabistan'ın beslediği Al-
luş 17 Nisan'da Türkiye’ye gelmiş ve
Arap basını Alluş’un "Türkiye’de
MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Su-
riye dosyasından sorumlu iki MİT
yetkilisiyle görüştüğü"nü yazmıştı.
Ayrıca, Alluş’un bu ziyaretinin ar-
dından İslam Ordusu, 25 Nisan’da
Cisr eş-Şuğur’a yönelik saldırılara
dahil olmuştu. Suudi Arabistan, Tür-

kiye ve Katar’ın öncülüğünde yeni
saldırı yöntemleri deniyorlar. 

Bu ülkelerin desteklediği çeteler,
El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cep-
hesi öncülüğünde “Fetih Ordusu” adlı
bir ortak saldırı koordinasyonu kur-
dular.. İdlip ile Cisr eş-Şuğur’a bu
grubun saldırdığı söyleniyor. Bütün
dünya biliyor ki, El Nusra, İŞİD ve
diğer işbirlikçi katliamcı örgütleri
besleyen AKP'nin kendisidir. Suri-
ye'de katliam yaparken, Hatay'da
ve tüm Anadolu'da yaşayan milyon-
larca Alevi halkımıza da gözdağı ve-
riyor AKP iktidarı. 

Hatay'da eğitilen bu çeteler, her
fırsatta Alevileri katledeceklerine
ilişkin tehditler savuruyorlar. AKP ik-
tidarı Osmanlı'nın Alevi katliamcı-
lığının mirasçısıdır. Maraş'ta katle-
dilen, Sivas'ta 1993'te diri diri yakı-
lan Alevileri, katledenlerin mirasçı-
sıdır Bu katliamlarda yer alanlar
AKP'de milletvekili, belediye başkanı
oldular. Her fırsatta Alevilere kin ku-
suyorlar. AKP sadece Alevi halkımıza
değil, Alevi, Sünni, Yezidi ve bütün
dünya halklarına düşmandır. Alevi-
Sünni demeden halkın üzerine bom-
balar yağdırıyorlar. 241 çocuğu kat-
lederken, Alevi-Sünni diye ayırma-
dılar. AKP iktidarının yönetmekten

anladığı tek şey, halka karşı terör uy-
gulamaktır. 

AKP iktidarı kana doymuyor.
Komşu halkların kanlarını döküyor.
Yeni katliamlar örgütlüyor. Kendi
halkına olduğu gibi, tüm dünya halk-
larına düşmandır AKP iktidarı.  

Suriye'deki Alevi Katliamının
Hesabını Soracağız!

AKP İktidarı Alevi-Sünni ve
Bütün İnançlara Düşmandır!

Direnen Suriye Halklarının
Yanındayız!

Halk Cephesi
4 Mayıs 2015

AKP Döktüğü Her Damla Kanın

Hesabını Verecek
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Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç’liler 6 Mayıs’ta açıklama yaparak, Gençlik
Federasyonu’na polis baskınını duyurdu. Açıklamada şöy-
le denildi; “"Çocuk Kurtarma" bahanesiyle bu gece saat
03.00'da Okmeydanı'nda bulunan Gençlik Federasyonu bi-
nası, AKP'nin çocuk katili polislerince basıldı. İçeride bu-
lunanlar işkencelerle gözaltına alındı. İktidarları boyun-
ca, raporlara göre 241 çocuğu katleden, katilleri yargıla-
mayan AKP ve onun katil polisi "çocuk kurtarma" baha-
nesinin ardına sığınamaz. Önce katlettikleri, işkenceler-
den geçirdikleri, hücrelere tıktıkları çocuklarımızın hesabını
versinler!

Gençlik Federasyonu’ndan gözaltına alınanlar: Enes
Erkuş, Sevcan Adıgüzel, Ezgi Doğan, Mehmet Manas, Si-
nem Sezer, Bünyamin Kılıç, Yalçın Öztürk, Ahmet Atıl-
gan, Hazal Seçer, Furkan Samet Adıyan...”

Dev-Genç’i Bitiremezsiniz!
Halk Cephesi de aynı gün açıklama yaparak, “…Siz

ancak yüzlerinizi kapatarak, halktan sakınarak gizli giz-
li girersiniz mahallelerimize, derneklerimize. Bizim yü-
zümüz Şafak gibi aydınlık, Bahtiyar gibi güleçtir. Elif gibi
efil efil eseriz, gündüz vakti karargahlarınızda beyniniz-
den vurulursunuz.

Daha kaç kez geleceksiniz, daha kaç kez parçalaya-
caksınız duvarlarımızı, kapılarımızı... O kapıların ardın-
da daha nice Elif, Şafak, Bahtiyar var, bitiremezsiniz! O
kapılar halkımızın yüreğine açılır ancak, Şafaklarla taht
kuruyoruz halkımızın yüreğinde. Asla ulaşamayacağınız
karargahlarımızdır halkımızın yüreği. Siz ise her gelişi-
nizde barikatlarımızla karşılaşacaksınız. Sloganlarımız pat-
layacak beyninizde. Bu mahallede size yer yok. Defolun
gidin geldiğiniz çöplüğe.

AKP faşizminin saldırılarına tarihimizden, şehitleri-
mizden öğrendiklerimizle cevap vereceğiz. Dev-Genç bir
okuldur, yeni gelenekler yaratmaya, kendi tarihimizi
yazmaya devam edeceğiz” denildi. 

Tutsak Dev-Genç’lileri
Yalnız Bırakmayacak, Direneceğiz!

Dersim’de Liseli Dev-Genç'liler 2 Mayıs'ta Tutsak Dev-
Genç'liler serbest bırakılsın diye 120 bildiri dağıttı. Ayrı-
ca Sıla Abalay için 30 tane afişleme yapıldı. Yapılan ça-
lışmaya halk yoğun ilgi gösterdi ve desteklerini iletti. Ar-
dından halka ertesi gün yapılacak olan basın açıklaması için
çağrı yapıldı. Sıla Abalay için “Çocuğumuzdur tabiki ge-
liriz” denildi. Aynı gün Liseli Dev-Genç'liler yeraltı Çar-
şısı üzerinde masa açtı. Yağan yağmur nedeniyle yarım saat
açık tutulan masada Yürüyüş dergisi tanıtımı yapıldı. Tut-
sak Dev-Genç'liler için yapılacak olan basın açıklaması-
na çağrı yapıldı.

3 Mayıs’ta Liseli Dev-Genç’liler Yeraltı Çarşısı üstünde,
tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması için  eylem yap-
tı. Eylemde yapılan açıklamada: ”Berkin için adalet iste-
yen Dev-Genç’liler tutuklandı. Katilleri, devlet yeni kat-
liamlar yaparak saklıyor. Yetmiyormuş gibi Berkin’i,
adalet savaşçılarını sahiplenen Dev-Genç’liler gözaltına
alınıyor, işkence görüyor ve tutuklanıyorlar. AKP faşizmi
alanları yasaklayarak, yeni baskı yasaları çıkararak bizleri
durduracağını sanıyorsa yanılıyorlar. Çünkü bu ülkede kök-
leri Anadolu’ya bağlı öğretmenleri Hasan Selimler, Şafak
Yaylalar olan Dev-Genç’liler var ve sizler ne yaparsanız
yapın bizleri yıldıramayacak devrimin olanca ışığıyla par-
layan yüreklerimizi söndüremeyeceksiniz” denildi. 

Faşizmin
Bask lar na
Karş  
Dev-Genç’lileri
Sahiplenelim!

Halkımız!

Bizler bu ülkenin en onurlu evlatlarıyız! Dev-Genç’li-
leriz! Mahir Çayan’lardan bugüne bağımsızlık, demok-
rasi, sosyalizm mücadelesi veriyoruz. Adalet için sava-
şıyoruz. Gündüz mahallemize giremeyen katil sürüleri yine
şafak vakti zırhlı araçlarıyla, kar maskeleriyle derneğimizi
bastılar. Duvarlarımızı deldiler, kapılarımızı camlarımı-
zı kırdılar. Bizler sizlerin evlatlarıyız. Sizleri çok sevdi-
ğimiz için mücadele ediyoruz. Hepinizi bizi sahiplenmeye
çağırıyoruz! Gelin eksiklerimizi birlikte giderelim!

Kapılarımızın yapılması için demirciye, duvar ve ta-
vandaki deliklerimizin kapanması için betoncuya ve kı-
rık camlarımız için pimapenciye ihtiyacımız var.

Tüm halkımızı Dev-Genç’lileri sahiplenmeye çağırı-
yoruz!

Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler!
6 Mayıs 2015

Katilleri Yarg lamayan AKP,
“Çocuk Kurtarma” Bahanesinin Ard na S ğ namaz!
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AKP Gayri Meşrudur!
TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR,

YASAKLAYAMAZSINIZ DEDİK
TAKSİM'E GİRDİK!

Şafaklar, Elif Sultanlar, Bahtiyarlar’ın Cüretiyle
Barikat Barikat Çatıştık !

AKP iktidarı korkuyor. Halkın öfkesinin 1 Mayıs'ta açı-
ğa çıkmasından korkuyor. Bu korku ona her 1 Mayıs'ta İs-
tanbul'a polis,TOMA, akrep yığınağı yaptırıyor. Her 1 Ma-
yıs'ta İstanbul'da ilan edilmemiş bir sıkıyönetim uygulat-
tırıyor. Ve AKP’nin polisinin tüm bu baskı, terörüne rağ-
men bu yıl yine Taksim'e girdik. Çünkü Taksim bizimdir. 

Dev-Genç 2 Mayıs tarihinde, AKP polisinin saldırı-
larına ilişkin yaptığı açıklamada “Taksim'de pankart açan
üç kişi tutuklandı. 1 Mayıs’ta gözaltına alınan ve iki gün-
dür işkence gören onlarca kişi AKP'nin  savcıları tarafından
sorgulanmadan tutuklamayla mahkemeye sevk ediliyor.
Dev-Genç"li Alişan Taburoğlu, Ali Murat Işık ve Yem-
liha Bedirhan Taksim'de pankart açtıkları için tutuklan-
dı. Tüm İstanbul halkına uyguladığı baskı ve teröre rağ-
men,  AKP bu yıl da 1 Mayıs'ta Taksim yasağını uygu-
layamadı. Yine Taksim'deydik.   

Gözaltındaki arkadaşlarımız, tutuklananlar serbest bı-
rakılsın" denildi.

Kerbela’da Hüseyin,
Dersim’de Seyit Rıza'yız!

Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda 4 Mayıs’ta anma ya-
pıldı. Anma bir dakikalık saygı duruşunun ardından baş-
ladı. Dev-Genç’liler alanda sloganları bir an bile  dil-
lerinden düşürmediler. Ayrıca  çekilen ajitasyonlara da
halkın ilgisi yoğundu.

Basın açıklaması metninin okunmasının ardından
‘Dersim’e Ağıt’ şiiri okundu. Şiirden sonra  “Dersimli-
ler” ve “Dersim’in Dağları” şarkıları hep bir ağızdan söy-
lendi. 9 kişinin katıldığı anma atılan sloganlarla devam
etti. Anma saat 21.10’da iradi olarak sonlandırıldı.

Berkin'in Mirasını Devraldık,
Büyütmek Andımızdır!

Ankara'da Liseli Dev-Genç'liler 23 Nisan'da tanışma
ve kaynaşma amaçlı bir piknik düzenlediler. Uzun bir za-
mandır hazırlıkları yapılan pikniğe AKP'nin ahlaksız po-
lislerinin tüm engellemelerine ve aileleri devreye sokup
liselileri mücadeleden ve devrimcilerden uzak tutmaya ça-
lışmalarına rağmen, liseliler bu tehditlere pabuç bırak-
madılar ve mücadelelerinin bir parçası olan bu piknikle-
rine katılım sağlayarak sahip çıktılar. 25 liselinin katıldığı
piknikte; liseliler birlikte bir şeyler yapmanın ve paylaş-
manın yanında halaylar ve çeşitli oyunlarla coşkulu bir pik-
nik geçirdiler. Ve 19 Mayıs'ta bu pikniğin daha fazla ka-
tılımlı ve daha programlısını gerçekleştirmek ve "ba-
ğımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde biz de
varız ve var olacağız" demek için yeniden  çalışmalara baş-
layacaklarını söylediler.

Baskınlarla Mücadelemizi
Engelleyemezsiniz!

Elazığ da katil polisler 30 Nisan öğleden sonra, der-
nekte kimsenin olmadığı bir vakitte baskın düzenledi. Bas-
kın sırasında hiçbir gözaltı yaşanmazken bazı dergi ve ki-
taplara toplatma kararı olduğu için el konuldu. Derneğin
yasal işlemleri henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle der-
nek katil polisler tarafından kapatıldı. Katil polisler hal-
ka yalan söyleyerek buranın dernek olmadığını, illegal yol-
lardan açıldığını, yasal olmadığını, DHKP-C evi olduğunu
söyledi, gerekçe olarak da mahalle duvarlarında yazılan
yazıları, dernekte bulunan kitap, dergi ve şehitlerin re-
simlerini son zamanlarda Elazığ’da DHKP-C adına ya-
pılan bombalı pankart eylemlerini gösterdi. Fevzi Çakmak
Mahallesi’ni adeta kuşatma altına alan polislere; halk  “Es-
rar, fuhuş işi olsa bu kadar baskı yapmazsınız, fakat dev-
rimcilere suçsuz yere baskı yaparsınız. Ne yapmış bu genç-
ler? Gidip pis işlerle uğraşanlara bulaşın" diye tepki gös-
terdi. Fevzi Çakmak halkı devrimcileri iyi tanır, polisin
çabaları boşuna...

10 Mayıs
2015
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Grup Yorum, ülkemizde ilk kez stad-
yumları dolduran, binlerce kişiyle mey-
danlarda konser veren bir gruptur. Grup
Yorum stadyumlara, meydanlara on-
binleri, yüzbinleri, milyonları sponsorlarla
doldurmadı. Grup Yorum gücünü halktan
alır, tüm çalışmalarını halkla beraber
yürütür. Çünkü Grup Yorum halkın tür-
külerini, halkla beraber söyler. Grup
Yorum halktır.

İSTANBUL
Bahçelievler: Bahçelievler Halk

Cephesi 5 Mayıs’ta bulunduğu her yeri
konser alanına çevirdi. İlk olarak der-
neklerinin bulunduğu alanda marşlarını
söyleyen Halk Cepheliler daha sonra
sloganlarla pazar pazarına çıktılar. 

Pazar pazarında da marşlarını tür-
külerini söylemeye devam ettiler. Grup
Yorum’a getirilen yasakları, AKP fa-
şizminin Grup Yorum'dan nasıl kork-
tuğunu, 555 GY’nin anlamını halka
ajıtasyonlarla anlattılar. Sloganlar ve
marşlarla pazarı turlayan Halk Cep-
heliler daha sonra eylemi halay çekerek
sonlandırdılar.

DERSİM: Grup Yorum, 5 Mayıs'da
saat 5'te Yorum türkülerini söyleme
çağrısında bulundu. Yorum’un Dersim
Korosu bu çağrıya uyarak, Yorum tür-
küleri ile üniversitede kısa bir dinleti
verdi. “Grup Yorum’ un 30. yıl konser-
lerinin engellenmeye çalışıldığının, Grup

Yorum sevenleri olarak türkülerimizle
sahiplendiğimizi göstermek üzere kısa
bir dinletimiz olacak” denilerek “Grup
Yorum Halktır Susturulamaz! Türküler
Susmaz Halaylar Sürer!” sloganları
atıldı. Ardından Yorum türküleri söyle-
nerek halay çekildi.

ISPARTA: Dev-Genç’liler  Grup
Yorum’un başlatmış olduğu imza kam-
panyasına Isparta'da masa açarak destek
verdiler. 5 gün boyunca açılacak olan
masasının ilk gününde polis engelle-
mesiyle karşılaşan Dev-Genç’liler, ver-
dikleri mücadelenin ardından masalarını
açtılar. 43 imza toplayan Dev-Genç’liler,
saat 17.00'da Grup Yorum şarkılarını
daha yüksek sesle söyleyerek 555 GY'nin
Isparta sokaklarında kitleselleşmesini
sağladılar. Polis müdahalesi sırasında
çok sayıda Ispartalının desteği de Dev-
Genç’lilerin gücüne güç kattı. Açılan
imza masası 5 gün boyunca saat
16.00'dan 19.30'a kadar Isparta Kafeler
Caddesi’nde açık kalacak.

ANTEP: Grup Yorum'a karşı ger-
çekleştirilen tüm saldırıların karşısında
durmak ve Grup Yorum’u sahiplenmek
için, Antep Halk Cepheliler 5 Mayıs
günü saat 5’te Düztepe Cemevi’nde bir
araya geldi. Önce cemevi içerisinde
Grup Yorum türküleri dinleyen Halk
Cepheliler daha sonra da mahallenin
sokaklarında Grup Yorum türküleri söy-

leyerek sloganlar ve ajitasyonlarla gez-
di.

Her sokakta Grup Yorum’a yapılan
saldırılar anlatıldı “Grup Yorum Halktır
Susturulamaz!” denildi. Mahalleyi ge-
zerken büyük Ölüm Orucu Direnişi’nin
122. şehidi Fatma Koyupınar’ın anne-
sinin yanına uğranıldı ve onun için “Bir
Görüş Kabininde” söylendi. Mahallelinin
isteği üzerine sokakta halktan insanlarla
birlikte Kızıldere okundu ve Mahirler’den
bugüne süregelen direniş geleneğinin
yaratıcısı devrim şehitleri anıldı. Haklıyız
Kazanacağız marşıyla mahalleyi gez-
meye devam eden Halk Cepheliler, Ce-
saret marşını okuyarak etkinliği son-
landırdılar. Halktan insanların alkışlarla,
sloganlarla destek verdiği etkinlik 1
saati aşkın sürdü.

HATAY: Grup Yorum üzerindeki
baskılara karşı, Yorum’un sesi daha çok
insana ulaşıyor. Hatay’ın Samandağ
İlçesi Abdullah Cömert Parkı’nda 4
Mayıs'ta açılan destek masasında Yorum
türküleriyle halaylar çekildi, imza top-
landı.

GRUP YORUM HALKTIR! HALKIN SESİDİR!
HALKIN SESİNİ SUSTURMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ!

AKP İktidarı, Grup Yorum
Konserini Yasaklayabildi Mi?

GRUP YORUM türküleriyle, marşlarıyla her yerde.
Sadece tek bir meydanda değil. Anadolu topraklarının
her köşesinde Grup Yorum var. Grup Yorum gönüllüleri
Grup Yorum'u her sokağa, her meydana taşıyorlar.
İşte 555 GY! 555 GY'nin anlamını bilmeyen kalmadı!
Beşinci ayın (mayıs) beşinci gününde, saat beş’te
(17:00) her yerde Grup Yorum şarkıları çalalım, söy-
leyelim çağrısını halka ilettiler:

Gülsuyu: Halk Cepheliler 29 Nisan’da Pazar So-
kağına “5.5.5 G.Y” yazılaması yaptılar. Toplamda 5
adet yazdılar.

Okmeydanı: Halk Cepheliler 29 Nisan'da Örnek-
tepe Mahallesi’ne 5 adet, Piyaleyepaşa Mahallesi’ne
10 adet ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ne 5 adet
“555GY” yazılaması yaptılar.

Cephe Milisleri,
Halkın Matbaasına

Halkın Taleplerini Yazdılar!
İstanbul, Gülsuyu Mahallesi’nde 28-29 Nisan ve 2 Mayıs

tarihlerinde Cephe Milisleri duvarlara umudun adını işlediler.
2 Mayıs'ta “Gücümüz Dünyayı Sarsacak! DHKC” ve “SPB”
yazılaması yaptılar. 28 Nisan’da Cepheliler, Heykel Meydanı
civarına, pazar sokağı başına yazılamalar yaptılar. Duvarlara:
''Çetelerden Hesabı DHKC Soracak, Hesaplaşma Günü Kor-
kunç Olacak/DHK-C, Umudun Adı DHKP-C,  Hasan Ferit'in
Hesabını Soracağız, Cephe, DHKP-C, DHKC-SPB, SPB”
yazılamaları yapıldı. 29 Nisan’da ise Cepheliler pazar so-
kaklarına, okul durağı çevresine “Umudun Adı DHKP/C,
DHKC SPB Katillerin Peşinde, Hasan Ferit'in Hesabını So-
racağız/Cephe, CEPHE, DHKC, DHKP/C” yazılamaları
yaptılar. Toplam 20 adet yazılama yaptılar.
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Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz !
TAYAD’lı Aileler tutsakların sesini halka taşımaya de-

vam ediyor. 3 Mayıs tarihinde, Nurtepe- Çayan Mahal-
lesi’nde ve Sokulu Caddesi’nde toplam 150 afiş 1000 bil-
diri halka ulaştırıldı. Yoldan geçen halkla sohbet edildi.
Tutsakların 24 saat kamerayla gözetlendiklerini, avukat
görüş yerlerini cam fanusa çevirdikleri0 bu yüzden tut-
sakların avukat görüşüne çıkamadığından dolayı savun-
malarını dahi hazırlayamadıkları anlatıldı. Tutsakların tec-
rit hücrelerine ek olarak dayatılan bu uygulamalara di-
rendikleri için infazlarının yandığı söylendi.

Ankara’daki Üç  Tutsağımızı
Zulmün Zindanlarından Aldık!

Ankara TAYAD’lı Aileler 6 Mayıs’ta bir açıklama ya-
parak, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının çabalarıyla
Dilek Yiğit,  İlker Işık ve Selçuk Taşkıran'ın tahliye ol-
duklarını belirttiler. Saatler öncesinde Sincan Hapisha-
nesi’nin önünde bekleyen Ankara Halk Cepheliler tut-
sakları sloganlarla karşıladılar. Kitle; “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz, Devrimci Tutsaklar Onurumuz-
dur, Tecrit İşkencedir, İşkenceye Son” sloganları atarak
Sincan Hapishanesi’ndeki özgür tutsakları selamladı.

Çocuk Katilleri
Çocuk Arıyor- Kurtarıyormuş!
Bahçelievler Dev-Genç,  6 Mayıs tarihinde gece saat

03.00’te Okmeydanı'ında bulunan  Gençlik Federasyo-
nu'nun  basılması ile ilgili açıklama yaptı: “Katiller
‘Çocuk kurtarıyormuş’ güya…

Dev-Genç 45 yıllık tarihi boyunca, bu ülkenin genç-
liğinin onurunu, namusunu sahiplenmiş. Ülkemiz genç-
liğinin tüm sorunlarına karşı, duyarlı olduğunu göstermiştir.
Bu sorumluluk duygusu halkımızın  çocuklarının eğitimsiz
bırakıldığı koşullarda eğitim uzmanı Şafak'ı, gülüşüyle gü-
ven yayan Bahtiyar’ı, 'onur namus adalet' le bütünleşen
Elif Sultan’ı yaratmıştır. Sizler, katiller sürüsü  yalanla-
rınızla, bu ülkenin çocuklarına, gençliğine, halkımıza kar-
şı yaptığınız katliamlarınızın pisliklerinizin üstünü örte-
bileceğinizi mi sanıyorsunuz? Saldırılarınız, komplolarınız
boşunadır! 45 yıldır varız, var olmaya da devam edece-
ğiz. Bu ülkenin ve  halkımızın onurunu, namusunu, ge-
leceğini, haklarını sahiplenmeye bu uğurda mücadele et-
meye devam edeceğiz!

Gözaltına alınan arkadaşlarımızın başına gelecek her
şeyden, Vatan Emniyet Müdürlüğü polisleri ve çocuk ka-
tili Tayyip Erdoğan sorumludur” denildi.

“İşimi ve Öğrencilerimi İstiyorum”
Talebi 1 Mayıs Alanındaydı!

Hatice Yüksel Eskişehir Sıhhiye Meydanı’nda yapılan
1 Mayıs Mücadele Birlik ve Dayanışma gününe katıl-
dı. Kamu Emekçileri Cepheliler ve TAYAD'lıların da des-
tek verdiği eylemde "Basın Açıklamasına Katılmak Suç
Değildir İşimi ve Öğrencilerimi İstiyorum" pankartıy-
la yapılan yürüyüşün ardından, 1 Mayıs alanında stant
açılarak imza toplandı. Yoğun ilgi gören masada ayrı-
ca, 8 Mayıs'ta Eskişehir Valiliği önünde yapılacak ba-
sın açıklamasına çağrıda bulunuldu. Ayrıca 27-28-29-30
Nisan ve 4 Mayıs’ta açılan masada yapılan adaletsizlik
masaya gelen insanlara anlatıldı. “Basın Açıklamasına
Katılmak Suç Değildir” başlıklı, Hatice öğretmenin açı-
ğa alınma sürecini anlatan el ilanları dağıtıldı.  Bu ça-
lışmada toplamda 1200 imza toplandı.

TAYAD’lı Ailelerden Dayanışma
Basın açıklamasına katıldığı için görevinden uzak-

laştırılan İngilizce öğretmeni Hatice Yüksel, 29 Nisan'da
Eskişehir Adalar’da açtığı masada TAYAD’lı Aileler ta-
rafından ziyaret edildi.

Evlatlarımızın Sesini Dışarıya
Taşımaya Devam Edeceğiz!

TAYAD’lı Aileler tutsak evlatlarının sesini dışarıya ta-
şımak için 4 Mayıs'ta Mecidiyeköy Şişli'deki  AKP
önünde eylem yaptı. Eylem sırasında yapılan açıklama ön-
cesinde  “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!”, “Tecrit İçin-
de Tecrit İşkencesine Son!”, “Kamera İşkencesine Son!”
sloganları atıldı. TAYAD adına Nuri Cihanyandı'nın
yaptığı  açıklamada şunlara değinildi: “AKP iktidarı bu-
gün tecrit’i daha da ağırlaştırıp yasalarla güvence altına
almaya çalışıyor. Yeni katliamlar ve saldırılarının yasal ze-
minini hazırlıyor. İç Güvenlik Yasası’nın halka açtığı sa-
vaşla ilgili maddelerini meclisten geçirdikten sonra tut-
saklara açılan savaşın yasa tasarısı olan Ceza İnfaz Ku-
rumları Güvenlik Hizmetleri Kanun Tasarısı görüşülme-
ye başlandı. Bu yasaya göre hapishane idaresi istediği ya-
yına, mektuba, kitaba, fotoğrafa tam bir keyfiyetle el ko-
yabilecek, dahası bunları sokan, bulunduran, kullananlara
hapis cezası verilecek. Yasalarla güvence altına alsalar da,
ne yaparlarsa yapsınlar, tecrit’in her türlüsüne tutsakla-
rımız direniyorlar. Biz TAYAD’lı Aileler olarak evlatla-
rımızla birlikte tüm bu tecrit işkencelerine karşı mücadele
edeceğiz ve kazanacağız” denildi.

10 Mayıs
2015

Yürüyüş

Sayı: 468

551FAŞİZMİ YENECEĞİZ! BİZ KAZANACAĞIZ!



Dünyada iki çeşit ülke vardır;

Bir: Sömüren ülkeler

İki: Sömürülen ülkeler

Sömürü Nedir?
Sömürü: 1. Yasal veya uygun

olmayan bir biçimde bir ülke, kişi
veya kaynak üzerinden aynî (*) veya
parasal çıkar elde etme. 2. Marksist
kuramda, üretim araçları sahiplerinin
emeğin yarattığı değere el koyması.

Sömüren ülkelerin bir diğer adı
emperyalistlerdir.

Emperyalizm: Kapitalizmin te-
kelci aşamasıdır. Kapitalizmin en
yüksek aşamasıdır. Yani tekelci ka-
pitalizmdir.

Emperyalizm,

1) Tekelci kapitalizmdir; Çünkü
uluslararası bir nitelik kazanarak tek
bir dünya sistemi haline geldi. 

2) Asalak ve çürüyen kapitalizm-
dir; Çünkü üretim sürecinden kopmuş;
çalışmadan, halkları sömürerek zen-
ginleşmektedir.

3) Can çekişen kapitalizmdir;
Çünkü krizi alabildiğine derinleşmiş,
proleter devrimler çağını da bu kri-
ziyle birlikte açmıştır.

Kapitalizm 1903 yılında emper-
yalist dönüşümünü tamamlamıştır. 

Kapitalizmin serbest rekabet aşa-
masasını 1860, 1870 ve 1880’li yıl-
larda girdiği üç temel ekonomik
krizin sonucunda 1903’te emperyalist
dönüşümünü tamamlamıştır.  

Bunalımının yani krizinin köke-
ninde, oburluğu-açgözlülüğü yat-
maktadır. Bitmek bilmez bir yağmur
düşünün... Kanalizasyon sisteminin
kaldıracağı su miktarı bellidir. Yağmur
kanallarının kapasitesini aştıkça sel
oluşmaya başlar. Sel de tahrip eder,
can alır...

Emperyalizm tarafından sömürü-
len Türkiye'de 2002'de üretilen buz-

dolabı sayısı 3,3 milyon, 2010'da
5,5 milyona çıkmış. 2012de 8 milyon
747 bin 599 adet buzdolabı üretilmiş.
(Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 ve-
rileri)

Satılan buzdolabı sayısı ise şöyle:
2002 yılında 1 milyon 88 bin buz-
dolabı, 2012'de 2 milyon 317 bin
buzdolabı... Kriz, işte bu satılmayan
6 milyon 430 bin 599 buzdolabından
çıkıyor.

Toplumsal üretimin karşılığında
mülkiyetin özel olması, tüketimin
üretime denk düşmemesi krizleri do-
ğurur.

Açgözlü emperyalizm krizlerini
çözmek için savaşları, her şeyi yakıp
yıkıp yeniden yapma yolunu bul-
muştur.

Sonuç Dünya Halkları
İçin Ölüm Olmuştur:

1. Bunalım: 11 milyon ölü
(1. Paylaşım Savaşı)

2. Bunalım: 50 milyon ölü
(2. Paylaşım Savaşı)

3. Bunalım: 1945'ten bugüne süren
bunalımıdır. 

Her kriz, başka bir krizi doğurur. 

Her kriz başka bir krizi tetikler. 

Ne kadar tıkınırsa tıkınsın, em-
peryalizm bunalımdan çıkamaz. Em-
peryalizm ilk iki bunalımında ülkeleri
açıktan işgal etmiştir. İşgalcilerin
postalları, ezilen ülke topraklarına
bastıkça ezilen dünya halkları da
başkaldırmış, ayaklanmış ve ulusal
kurtuluş mücadeleleri vermiştir.

Emperyalizmin ilk krizi,  Sov-
yetler Birliği'nin kurulmasıyla so-
nuçlanmıştır.

İkinci kriziyle birlikte ise dünyanın
üçte biri sosyalist olmuştur.

Emperyalizm devi, kızıla boyanan
dünya haritası karşısında korkuya
kapılmış, YÖNTEM DEĞİŞİKLİ-
ĞİNE GİTMİŞTİR.

Tek sebep bu değil ama en önemli

sebep budur.

Yeni yöntemin adı YENİ SÖ-
MÜRGECİLİK'tir.

Amerikan işgali altındaki Viet-
namlıların düşmanı görmeleri için
sadece başlarını kaldırmaları yeterdi.
Amerikan savaş uçaklarını görünce,
düşmanlarını hemen tanıyabiliyor-
lardı. Bizim için, bu daha zor. Yeni-
sömürgecilik bizimle aynı dili ko-
nuşuyor. Bizim deri rengimize ve
milliyetimize sahip...

Düşmanı tanımak o kadar kolay
değil. Türkiye'de en geniş manevra
alanıyla çalışıyorlar. Eğer iç güçler
olanaklı kılmasaydı yeni-sömürgecilik
varolamazdı. 

Ülkemizde bu faktör, oligarşidir.
Meclis, iç güvenlik yasaları, ordu
ve polis bu politikayı koordine ediyor
ve ona yasallık kazandırıyor.

Oligarşi içindeki tüm kesimlerin
çıkarı tek bir yerde toplanıyor: Soygun
düzeninin devamı.

İç düşman, vatanımızın kapılarını
emperyalist nüfuza açık tutuyor.

Emperyalistlerin postallarını giyen,
silahını kuşanan ordu, emperyalizmin
çıkarlarının bekçiliğini yapıyor.

Yüzlerce sivil toplum örgütü hal-
kın içine sızıyor. Gericilik, Diyanet’in
örgütlenmesiyle, vatanımızın en ücra
köşesinde cirit atıyor.

Burslar ve krediler, üniversitelere,
sendikalara, enstitülere ve entelek-
tüellere yapılan destekler özendirili-
yor. Bu burs ve kredilerle düşünceler
ve yaşam şekilleri satın alınıyor.

Bu sızmaları ortak bir amaç bir-
leştiriyor. Ulusal bilinci yok edilerek,
ülkenin yönetilmesini kolaylaştır-
mak.Yeni sömürgeciliği KANSER
hastalığına benzetebiliriz.

Kanserin ilk evresinde kanserli
bir kitle vardır. Bu tümör, emperya-
lizmin açık işgalci güçleridir. Kanser
hızla tespit edilir ve vücuttan atılır.

Fakat kanser hücreleri sinsidir...

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA

EMPERYALİZMİN KURBANI
DEĞİL, CELLADI OLACAĞIZ!
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Kitle olarak alınsa bile kana karışır... 

İkinci aşamada, yani yeni sömür-
gecilik aşamasında kandaki kanserli
hücreler, sağlıklı hücrelerden ayırt
edilemez. Bu yüzden hastalığı fark
etmek kolay olmaz.

Kendini gizleyen, sağlıklı hücre-
lere benzemeye çalışan bu kanserli
hücreleri bulup yok etmeliyiz.

Yeni sömürgecilik de işte emper-
yalizmin "İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN"
olmasıdır. Yüzüne maske takarak
aramıza karışır.

Gelelim Türkiye'ye...

Türkiye ne zaman emperyalizmin
yeni sömürgesi olmuştur?

Türkiye oligarşisi, 1950'li yıllarda,
Adnan Menderes iktidarı döneminde

Amerikan çıkarları için Güney Ko-
re'ye gönderilen 3500’ü ‘kayıp’
850’si ölü askerin canı üzerinden
emperyalizme rüştünü ispatlamıştır.

Emperyalizm hayatımızın nere-
sindedir, biz onu görür müyüz, onu
nerede aramalıyız? Bu köşede bunları
ele alacağız...

Ülkemizin 35 milyon metrekare-
sine ayak basamadığımızı anlatarak
başlayalım...

Türkiye'de 4 milyon 643 bin ai-
lenin bir metrekare bile evi yok.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gül-
lüce'nin 15 Nisan 2014'te verdiği ra-
kamlara göre 4 milyon 643 bin aile,
ev sahibi olma hayali kurarken, ül-
kemizden 10 bin kilometre uzaktaki

Amerikan emperyalizminin Türki-
ye'de 35 MİLYON METREKA-
RELİK toprağı var.

Türkiye'den 10 bin kilometre
uzaktaki Amerikan emperyalizminin
bizim vatanımızda ne işi var?

Neden vatanımızın 35 milyon
metrekaresine giremiyoruz?

Bir sünger gibi vatanımızın zen-
ginliklerini emen, sömüren emper-
yalizmi daha yakından tanıyacağız
bu köşede.

Emperyalizm nedir ve nelere se-
bep olur onları ele alacağız...

Emperyalizmin kurbanı değil, cel-
ladı olacağız.

* aynî: Para olarak değil madde
olarak.

Suriye'nin kuzeyindeki Cisr El Şuğur kentine bağlı
İştebrak Kasabası’nda 26 Nisan'da El Kaide'ye Bağlı
El Nusra Cephesi’nin öncülüğünde yapılan Alevi katliamı
ile ilgili Halk Cepheliler İstanbul'da eylemler yaparak,
Alevi halkının yalnız olmadığını, işbirlikçi katillerden
hesap sorulacağını gösterdi. 

İSTANBUL
Okmeydanı: Anadolu Kahvesi’nde 2 Mayıs'ta masa

açılarak emperyalizmin ve  işbirlikçisi AKP'nin desteklediği
El-Nusra'nın Suriye’de Kürt, Alevi ve Sünni halklara
karşı gerçekleştirdiği katliamlar anlatılarak yürüyüşe
çağrı yapıldı. 12 kişini katılımıyla toplu bildiri dağıtımı
ve sesli çağrının yapıldığı çalışmada 500 bildiri dağıtıldı.
Bir sonraki gün Sibel Yalçın Parkı’nda toplanan halk,
“Suriye’deki Katliamların Sorumlusu Emperyalizm ve
İşbirlikçi AKP’dir Okmeydanı Halk Meclisi” yazılı pan-
kartla yürüyüşe geçti. 250 kişinin katıldığı yürüyüş sağlık
ocağı önündeki basın açıklamasıyla devam etti. Yapılan
açıklamada: " Suriye’de 26 Nisan’da Alevilerin yoğun
olarak yaşadığı İştabrak’ta bir katliam yaşandı. Katliamda
kadın, çocuk ve yaşlılarında bulunduğu 200 kişi katledildi.
Bölgede katliamların devam etmesi durumu da var.
Çünkü Amerika’nın, Suudi Arabistan’ın, Katar’ın ve
Türkiye'nin beslediği çeteler Suriye topraklarında katliam
görevlerine devam etmektedir. 4 yıldır Amerika’ya ve iş-
birlikçi gerici çetelere direniyor Suriye halkı. Suriye
halkı emperyalizme boyun eğmediği için katlediliyor.
Bizler direnen Suriye halkının yanındayız. Katledilen
alevi halkının yanındayız. Suriye'de halkların katledilmesine
karşı işbirlikçi AKP'den hesap soralım. Suriye halkına
verilebilecek en büyük destek emperyalizme ve ülkemizdeki
işbirlikçisi AKP'ye karşı mücadele etmektir. Tüm halkımızı
Suriye'de katledilen Alevi halkımızla dayanışmaya ve

emperyalist saldırganlığa karşı örgütlenmeye çağırıyoruz."
denildi. Atılan sloganların ardından eylem bitirildi.

İkitelli: Cemevi önünde 2 Mayıs'ta biraraya gelen
İkitelli halkı İştabrak'ta yaşanan Alevi katliamını protesto
yürüyüşü yaptı. İkitelli Halk Cephesi’nin çağrısıyla
cemevi gençliğinin, Dersim Derneği'nin, Halkevi'nin
ve Azeri camisinden gelen Caferi gençlerinin katılımıyla
gerçekleşen yürüyüşte  "Katliama Sessiz Kalma/ İkitelli
Halkı" imzalı pankartın yanında Caferi Gençlik Topluluğu
"Nasrallah" posteri açtı. "Katil ABD işbirlikçi AKP"
denilerek Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçi AKP
hükümetine dikkat çekildi. Sürekli ajitasyonlar çekilerek
Suriye'de akan her damla kandan, gözyaşından Amerikan
emperyalizminin sorumlu olduğu, AKP iktidarının da
katliamın ortaklarından olduğu, İştabrak'ta ve Suriye'de
yaşanan tüm katliam, sürgün, kıyımlardan sorumlu
olduğu anlatıldı. Alkış, ıslık ve zılgıtlarla, ajitasyonlarla
giderek kalabalıklaşan kitle, mahalleyi dolaşarak Halkalı
Caddesi’nde geldiğinde açıklama okundu. "Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi", "Suriye Halkları Yalnız De-
ğildir", "Katil ABD işbirlikçi AKP" ve benzeri sloganlar
atıldı. Yürüyüşe 150 kişi katıldı.

Gazi: Gazi Mahalle'sinde, Suriye’de katledilen Alevi
halkının sesine ses olmak ve katliama sessiz kalmamak
için yapılacak yürüyüşe gazi halkı, tüm gün sesli
çağrılarla davet edildi. 3 Mayıs akşamı Halk Cephesi
imzalı “Alevileri Katleden ABD Emperyalizmi Ve AKP
İktidarıdır!” pankartının arkasında 500 kişi yürüdü.
Eski Karakoldan Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler
Derneği'ne kadar aynı içerikte atılan sloganlarla yüründü
ve basın açıklamasının okunmasının ardından yürüyüş
bitirildi.

Suriye'de Yaşanan Katliamın Hesabını Soracağız!
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Av ru pa’da

Avusturya:
1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi

Avusturya’nın Viyana, Linz, Graz
ve İnnsbruck şehirlerinde de kutlan-
dı. Viyana'daki yürüyüşe 220 kişi ve
35 çocuk katıldı. Yürüyüşte, Şafak
Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve Elif
Sultan Kalsen’in fotoğrafı olan ve
üzerinde "Halkımız Sizi Çok Sevi-
yoruz" yazılı pankart ve 1 Mayıs’ı an-
latan pankartlar taşındı. Halk Cephesi
ile yürüyen herkes kızıl fularları tak-
tı ve kızıl bayrakları taşıdı. Tüm yü-
rüyüş boyunca en çok dikkat çeken,
halkın ve basının ilgi odağı tek tipler
oldu.

Yürüyüş boyunca  bildiriler dağı-
tıldı. Yürüyüşün başından sonuna
kadar sloganlar büyük bir coşkuyla
atıldı. Yürüyüşün son yeri olan Sig-
mund Freud Park’ta ise Dev Gençli-
ler 16-17 Mayıs’ta yapacakları ku-
rultay için çalışma yaptılar ve tek tek
insanlarla konuşup kurultayı anlattı-
lar. Kurultaya destek olmak için 72
tane dayanışma bileti satıldı. Türki-
yeli ve Avusturyalı kurumların katıl-
dığı 1 Mayıs mitingi akşam saatleri-
ne dek sürdü. Graz'da gerçekleştirilen
kutlamalara ise toplamda 800 kişi ka-
tıldı. Halk Cephesi kortejinde düze-
ni, disiplini ve görkemi ile 190 kişi
yürüdü.  Linz'de gerçekleştirien 1 Ma-
yıs yürüyüşüne 30 kişiyle katılan
Halk Cepheliler üzerinde Almanca ve
Türk e "Biz de sizi seviyoruz" yazan
pankartları taşıdılar. Insbruck'da ger-
çekleştirilen 1 Mayıs'a Halk Cephe-
liler 115 kişilik kitlesiyle umut ve coş-
kusuyla yer aldı.

İngiltere:
İngiltere’nin başkenti Londra’da

Halk Cephesi başta olmak üzere, çe-
şitli kitle örgütlerinin, sendikaların ka-
tıldığı 1 Mayıs saat 13:00’da Karl
Marx’ın Kütüphanesi önünde başla-
dı. Milisleri temsilen yürüyen tek-
tipler, halkın adalet savaşçıları Şafak,
Bahtiyar ve Elif Sultan Kalsen’in
hesap sorma bilinciyle adımladılar

alanları. Yürüyüş boyunca coşkulu
sloganlar atıldı. 100 kişilik Halk
Cephesi kortejinin alana girişi bası-
nın ve kitlenin ilgi odağı oldu.

Yunanistan:
Yunanistan Halk Cephesi Atina’da

üç ayrı yerde yapılan 1 Mayıs yürü-
yüşlerine katıldı. Politeknik Üniver-
sitesinin önünde başlayan yürüyüşe
Halk Cephesi pankartıyla ve kızıl
flamalarıyla katıldı. Aynı zamanda yü-
rüyüş boyunca “DHKP-C, ŞAFAK
YAYLA -BAHTİYAR DOGRUYOL
, HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYA-
CAĞIZ, HESABINI SORACAĞIZ”
yazılamaları yaptılar. Yürüyüş Omo-
nia Meydanı’nda sona erdi. 

ALMANYA
Berlin: Berlin’de 1 Mayıs’ta

Hackeschermarkt ( DGB ) önünde
saat 09.00 toplanmaya başlandı. Ber-
lin Halk Cephesi korteji kızıl bay-
rakları ve taşıdığı pankartlarıyla 1 Ma-
yıs’a katılan halkın olumlu ilgisini
çekti.  Brandenburger Tor'da ABD
Büyükelçiliği'nin önünde açılan 40
metrelik kızılbayrak ile coşan kitle ta-
rafından " Katil ABD İşbirlikçi AKP",
"Alevi Katliamının Sorumlusu Katil
ABD Ve AKP", "Katil ABD Suri-
ye’den Elini Çek", sloganları coşkuyla
atıldı.

1 Mayıs yürüyüşü dünyada ve
ülkemizde şehit düşen devrimciler için

yapılan saygı duruşuyla ve saat
18.00’de yapılacak olan yürüyüşe
çağrıyla sonlandırıldı.

Halk Cephesi saat 18.00’de bin-
lerce kişinin katıldığı yürüyüşe "GÜ-
LAFERİT’İN ÜZERİNDEKİ BAS-
KILARA SON" pankartıyla katıldı.
Yaklaşık iki saat süren yürüyüş baş-
ladığı nokta olan Görlitzer İstasyo-
nu’nda bitirildi.

Almanya'nın Ulm Şehri’nde ger-
çekleştirilen kutlamalarda, Halk Cep-
hesi 20 kişilik kitlesiyle yer aldı.

Köln: Köln’ de Cepheliler 1 Ma-
yıs yürüyüşü ve mitingine katıldılar.

En önde çocuklar, ellerinde "Bizim
de Günümüz Gelecek" pankartı ile yü-
rüdü. Uzun bir yürüyüş boyunca
özellikle umudun adının yer aldığı slo-
ganlar coşku ile atıldı. Ayrıca Halk
Cephesi bildirilerinin de dağıtıldığı
mitinge katılım 3 bin civarıydı. Cep-
helilerin kortejinde ise 45 kişi yer aldı. 

Bremen: Bremen'de gerçekleşen

Emeğimizin Olduğu Her Yerde
1 Mayıs Alanlarındaydık

Avusturya: 
Avusturya'da 26 Nisan günü 1 Ma-

yıs hazırlığı niteliğinde coşkulu bir pik-
nik gerçekleştirildi. Piknik programı,
birlikte hazırlanılıp yenilen yemekle
başladı. Yemek sonrasında 1 Mayıs"ın
tarihçesi, hem uluslararası hem de ül-
kemizdeki önemi  üzerine konuşuldu.
Ardından araştırmacı yazar Hüseyin
ŞİMŞEK’te Avusturya"da faşizm tarihi
üzerine konuşma yapıp,  "Avusturya’da
göçün 50. yılı" adlı kitabını tanıttı.

Oyunlar oynanıp, halaylar çekildikten
sonra "1 Mayıs’ta görüşmek üzere" de-
nilerek program sonlandırıldı. Pikniğe
120 kişi katıldı.

Köln:
Avrupa Halk Cephesi, tüm Avru-

pa’ da olduğu gibi, Almanya’nın
Köln şehrinde de 1 Mayıs afişleme-
si yaptı. Köln’ün Ehrenfeld ve Han-
saring semtlerinde toplam 100 afiş
asıldı.

1 MAYIS ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Yürüyüş
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yürüyüşe Halk Cephesi de katıldı. Yü-
rüyüş bitiminde, miting alanında bu-
lunan diğer kitle örgütlerinin katı-
lımcılarıyla beraber davul-zurna eş-
liğinde halaylar çekildi, Grup Yorum
şarkıları söylendi. Yürüyüş boyunca
550 adet bildiri dağıtıldı.

Hamburg: 1 Mayıs İşçi ve
Emekçilerin Mücadele Günü Ham-
burg’da sloganlar ve marşlarla karşı-
landı. Yürüyüş boyunca marşları ve
sloganlarıyla caddelerden Dev-
Genç’liler görkemli bir yürüyüşle
geçtiler. Dev-Genç’lilerin en son şiir
okuyup and içtikten sonra sona erdi-
rilen yürüyüşe Halk Cephesi korte-
jinde yaklaşık 120 kişi yürüdü.

Dev-Genç’liler daha sonra Anti-Fa
ve diğer Alman Sol’un alternatif ola-
rak akşam saatlerinde SternSchan-
ze’de düzenledikleri eyleme katıldı.

İsviçre:
Saat 8.30'dan itibaren Zürich Hel-

vetiaplatz’da toplanmaya başlayan
Halk Cepheliler, burada kortejlerini
oluşturduktan sonra saat 10.00’dan iti-
baren yürüyüşe başladılar. Yürüyüş

boyunca coşkuyla sloganlar atıldı,
Grup Yorum türküleri söylendi.Yak-
laşık 5000 kişinin katıldığı 1 Mayıs
yürüyüşünde Halk Cephesi kortejin-
de 90 kişi vardı.  Zürih'te 1 Mayıs yü-
rüyüşünün ardından yapılan ve 3
gün süren Kaserne Areal’daki festi-
valde İsviçre Halk Cephesi yer aldı.

Belçika:
Belçika’nın Liege şehrinin St.Paul

Meydanı’nda yapılan 1 Mayıs kutla-
malarında bu yıl da göz dolduran coş-
kusu ile Cephe kortejinde 85 kişi var-
dı.

Fransa:
1 Mayıs 2015 Cuma günü sabah

10'da Nancy şehrinin Place Dombal-
se Meydanı’nda Fransız ve Türkiye-
lilerin katıldığı 1 Mayıs mitingi dü-
zenlendi. Miting boyunca defalarca
devrim şehitlerimizin adları Nancy so-
kaklarında yankılandı. Halk Cephe-
liler tüm devrim şehitleri için 1 da-
kikalık saygı duruşunda bulunarak mi-
ting sonlandı.

Fransa'nın Strasburg şehrinde de
1 Mayıs coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs

yürüyüşüne yaklaşık iki bin kişi ka-
tıldı.  Mahir ve Dayı'nın resimlerinin
olduğu pankartla ve kızıl bayraklarıyla
Strasburg Halk Cephesi de yerini
aldı. 

Polonya:
Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs’ta Polon-

ya Dev-Genç olarak ilk kez Varşo-
va’da alanlara çıkılmıştı. Bu yıl da
RSS (Sosyal Adalet Hareketi) ile
birlikte Dev-Genç’liler  Polonya’nın
Wroclaw şehrindeydi. Polonyalı, Uk-
raynalı, Tunuslu ve Filistinli sosya-
listlerle ortak hareket edilen bu yılki
1 Mayıs’ta aynı zamanda bir forum
gerçekleştirildi. 7 saat süren forum-
da en uzun konuşma süresi Dev-
Genç’lilerin oldu. Çünkü Dev-
Genç’lilere ilgi oldukça yoğundu.

Anti-Emperyalist Cephe'de sos-
yalizmden başka bir yol olmadığı an-
latıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren Dev-
Genç’lilerin konuşması “Halkız Hak-
lıyız Kazanacağız” sözüyle bitti ve
sonrasında salonda coşkulu bir alkış
yükseldi. Yaklaşık 40 civarı katılım-
cının olduğu forum sosyalizm yolunda
yeni umutlar yeşertti.

Ahmet Davutoğlu, Dev-Genç'i
Gittiğin Her Yerde Karşında Bulacaksın!

Unutmayın! Şafak’ın, Bahtiyar'ın, Elif'in Yoldaşları Her Yerde!

Almanya Dortmund’a seçimler öncesi gelen Ahmet Davutoğ-
lu DEV-GENÇ’LİLER tarafından "BERKİN İÇİN ADALET" pan-
kartı açılarak protesto edildi. Dortmund Westfalenhalle adlı salonda
seçimlerle ilgili oy avcılığı toplantısı AKP’nin Avrupa’daki kolu
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından organize edil-
mişti. Saat 18.00’da salona gelen Davutoğlu 15 dakika  konuşmamıştı
ki bu sırada Dev Genç’lilerin "Hırsız, Katil, AKP" ve " Berkin El-
van Ölümsüzdür" sloganları  Davutoğlu'nun konuşmasını kesti. Bu
canlı yayına da yansıdı. Salondaki ve dışarıdaki yoğun güvenlik ön-
lemleriniz bizi yine engelleyemedi, engelleyemez de! Nasıl pani-
ğe ve korkuya kapıldığınızı gördük (salonda toplam 5 Dev-
Genç’li vardı). Dışarıda ise Halk Cephesi tarafından salonun kar-
sısındaki yoldaki demirlere "Berkin Elvan İçin Adalet!  Grup Yo-
rum Yasağına Son! HALK CEPHESİ" pankartı asıldı.

Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol’u Anarşist Grup

Ruvikonas Selamladı
Cephe savaşçılarının eylemi sadece Türkiye halk-

larına değil, tüm halklara umut ve moral oluyor.

4 Mayıs Pazartesi günü Atina’daki Türkiye
konsolosluğu önünde toplanan 25 kişilik anarşist
Grup RUVİKONAS Çağlayan Adliyesi’nde ada-
let eyleminde şehit düşen DHKC savaşçıları Şa-
fak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’u selamladı.
Yunanca “Yunanistan’daki Türkiyeli Politik Tut-
saklarla Dayanışma-RUVİKONAS”, “DHKC
SPB Savaşçılarına Daim Saygıyla” ve Türkçe “Şa-
fak Yayla Bahtiyar Doğruyol Ölümsüzdür” yazan
pankartları konsolosluk önünde açarak savaşçıları
selamladılar.
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“Bir devrimci asla zorluklar karşısında pes etmemeli. Sorun varsa,
olumsuzluklar varsa karamsarlığa düşeceğimiz yerde, dışımızda
göreceğimiz yerde biz çözeceğiz.” Maksut Polat

17 Mayıs – 23 Mayıs

Maksut, 1969 Sivas Divriği Tepehan Köyü doğumludur.
1988’de mücadeleye katıldı. Gazi’nin emekçi militanla-
rındandı. 1992’de kamp eğitiminin ardından Şerafettin
Şirin Malatya Kır Birliği’nde görevlendirildi.

1993 Kasım’da Toros Kır Birliklerini oluşturmak üzere
görevlendirildi. Bu görevini sürdürürken Adana’da Yeşilevler
Mahallesi’nde 17 Mayıs 1994’te bir minibüsten indiği anda,
polis tarafından yakın mesafeden taranarak infaz edildi.

18 Mayıs 1977 doğumlu Şengül, mücadeleye Malatya
Gazi Lisesi’nde okuduğu yıllarda katıldı. Daha sonra
Malatya ve İstanbul’da Kurtuluş bürosunda çalıştı. Nurtepe
gecekondu halkının örgütlenmesinde yeraldı. Defalarca
gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı. Oligarşinin hukuksuz “ceza”ları
sonucu mücadelesini illegalite koşullarında sürdürdü. 19
Aralık 2000 Katliamı karşısında tereddütsüz feda savaşçısı
olmak istedi. Bu görevi üstlendiğinde, yine tereddütsüz

yürüdü zalimlerin üstüne. 20 Mayıs 2003’te Ankara Kızılay’da feda eylemi
hazırlığı içindeyken kazayla meydana gelen patlama sonucu şehit düştü.

Gültepe'de anti-faşist mücadele içinde
yer aldı.  22 Mayıs 1980’de faşistler
tarafından kaldıkları eve yapılan baskında
şehit edildi.  

Hamit Kaya

Şengül Akkurt

Maksut Polat

Aykut 1961 doğumludur. Bolu’da
mücadelenin en ön saflarındaydı. Daha
sonra Karadeniz’de, Aybastı Bölgesi’nde
çalışmaya başladı. 19 Mayıs 1980’de
faşistler tarafından katledildi.

Aykut Kaynar

Kaypakkaya, 1970’lerdeki devrimci kopuşun bir halkasıdır.
Gençlik içindeki çalışmalarının bir aşamasında, içinde
bulunduğu ve başını Perinçek’in çektiği PDA’dan koparak
TKP/ML’nin kurulmasına önderlik etti. Klasik halk savaşı
modelini temel alan bir stratejiyi savundu. 12 Mart Cuntası’na
karşı silahlı mücadeleyi sürdürürken, 24 Aralık 1972 gecesi
Vartinik'e bağlı Mirik Köyü’nde kuşatıldılar. Çatışmada Ali
Haydar Yıldız şehit düşerken, Kaypakkaya yaralı olarak

kuşatmayı yarmasına ragmen daha sonra tutsak düştü. Dersim, Elazığ ve
Diyarbakır'da aylarca işkencede kaldı. Ser verdi, sır vermedi. 18 Mayıs
1973’te Diyarbakır işkencehanelerinde ölümsüzleşti.

İbrahim Kaypakkaya

'Gelişmenin en büyük düşmanı alışkanlıktır.' 

Küba'nın İspanya'ya karşı bağımsızlık savaşının önde-
riydi. 1853'te Havana'da doğdu. 16 yaşında La Patria
Libre (Özgür Vatan) adlı bir gazete çıkardı. 17 yaşında
bağımsızlık savaşına katıldığı için tutuklandı. Altı ay
kürek cezasından sonra, İspanya'ya sürüldü. Sürgün
hayatının uzun bir bölümünü New York'ta geçirdi ama
Latin Amerika'yla bağını sürdürdü. Yazılarıyla ünü tüm

kıtaya yayıldı. Küba Devrimci Partisi'nin kuruluşuna önderlik etti. Marti,
partisinin önderliğinde gerilla savaşı temelinde sürdürülen bağımsızlık
savaşına katılmak amacıyla 11 Nisan 1895'te gizlice Küba'ya döndü. Ne
ki, 16 yıl ayrı kaldığı ülkesine döndükten bir ay sonra, 19 Mayıs 1895'te
bir çarpışmada vurularak şehit düştü. Fakat bağımsızlık ateşini bir kez
tutuşturmuştu ve o ateş yanmaya devam etti.

Jose Marti

Bir Cephe gerilla birliğiyle,
oligarşinin askeri güçleri ara-
sında 20 Mayıs 1998’de
Dersim Hozat Tavuklu Köyü
yakınlarında çıkan çatışmada,
saatlerce çatışıp birliğin kuşat-
mayı yarmasını sağlayarak
şehit düştüler. Çatışırken son

anlarında ellerindeki malzeme ve dökümanları imha
edecek bir cüret ve iradeyle kucakladılar ölümü.

Hüseyin Kılıç, 1977 Malatya Akçadağ Kasımuşağı
doğumludur. Mücadeleye 1991’de Malatya’da lise öğren-
cisiyken katıldı. Bir süre İstanbul mahalli bölgelerde
çalıştı. 

Zeynep Korkmaz, 1975, Kilis-Söğütlü doğumludur.
Mücadeleye lise yıllarında katıldı. 1993-96 arasında
Gaziantep Mücadele ve Kurtuluş Temsilcilikleri’nde
bulundu. 1997’de gerillaya  katıldı.

Hüseyin Kılıç Zeynep Korkmaz

Diyarbakır Hapishanesi,12
Eylül Cuntası’nın zulmünün en
ağır yaşandığı yerlerden biriydi.
Zulüm, bir noktada teslim almıştı
bütün hapishaneyi. 1982’nin 17
Mayıs’ını 18 Mayıs’a bağlayan
gecesinde, dört  devrimci, beden-
lerini tutuşturarak şehit düştüler.
O gece Diyarbakır zindanında
yükselen “söndürmeyin, ateşi sön-
dürmeyin... Su döken haindir”
seslenişi, teslimiyete, zulme, vah-
şete meydan okuyor, herkesi dire-
nişe çağırıyordu. Dört yurtsever
tutsak tinerli pamuklar ve üç kib-

ritle yeniden ayağa kalkışın öncülerinden oldular.

Mahmut Zengin Eşnef Anyık

Ferhat Kurtay Necmi Öner

2000'den bu yana tutsaktı. 19-22 Aralık Katliamı’nda
kurşunla yaralandı. Oligarşinin “hayata döndürme” adına
sıktığı kurşunlar, vücudunda yaralar açtı. Sevkedildiği
Tekirdağ F Tipi Hapishanesi'nde 8. Ölüm Orucu Ekibi
içinde yer aldı. Direnişin belli bir noktasında zayıflık gösterdi
ve ölüm orucunu bıraktı. Daha sonra ciddi rahatsızlıklar
başgösterdi vücudunda. Tedavisinin yapılmaması, hastalığının
ağırlığına rağmen tahliye edilmemesi nedeniyle 21 Mayıs

2004’te, 26 yaşındayken, tecritin aldığı 112. can olarak aramızdan ayrıldı.

Ali Şahin



Ülkemizde iktidara gelen bütün siyasi partiler temel hak ve
özgürlükler, insan hakları, AB vaatleriyle iktidara gelmiştir.
Ancak hangi parti, hangi hükümet iktidara gelirse gelsin ülkemizde
yaşanan açlık, yoksulluk ve hak alma mücadelesine karşı devletin
baskısı değişmemiştir. Açlık ve yoksulluk düzeni Amerika ve
Türkiye’deki işbirlikçisi olan iktidarların düzenidir. Devletin
açlık ve yoksulluk düzenini sürdürmesi için buna karşı bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesi veren devrimcileri susturması,
yok etmesi gerekiyordu. Çünkü devrimcilerin varlığı onların
açlık, yoksulluk ve sömürü düzenlerinin tehlikeye girmesi demekti.
Ecevit iktidar olduğu dönemde bunu şu sözleriyle çok açık ve
anlaşılır bir şekilde ifade etmiştir; ‘IMF’nin bize önerdiği programı
hayata geçirmemiz için önce hapishaneleri düzeltmemiz lazım’
diyerek ifade etmiştir bunu. Önlerindeki bu engeli kaldırmak
için, devrimcileri hücrelerde tecrit edip, yok etmek için F tipi
hapishaneler yapıldı. F tipi hapishanelerin asıl mimarı ve ilk
uygulayıcısı ABD’dir. Hücreler dünyada ilk olarak ABD’de
yapılmış ve tecrit politikası ilk olarak ABD’de uygulanmıştır.
Hücrelerin, tecrit politikasının hayata geçirilmesinin emrini veren
de yine ABD’dir. 

Tutsaklar tecrite karşı 20 Ekim 2000’de Süresiz Açlık Grevine
başladılar. Ve 19 Kasım’da bedenlerini ölüme yatırarak direnişi
Ölüm Orucu’na dönüştürdüler. Devlet direnişe katliamla cevap
verdi. 

Bunun için 19 Aralık’ta 28 devrimcinin bombalarla, kurşunlarla
ve diri diri yakılarak katledildiği ‘Hayata Dönüş Katliamı’ yapıldı.
Katliamın yapıldığı gecenin sabahı Ecevit kameralara ‘artık
herkes devletle başa çıkılamayacağını anlamıştır’ diyordu. Yani
açlık ve yoksulluk düzenine karşı olmanın, bağımsızlık ve
demokrasi için mücadele etmenin bedeli katledilmekti. Ecevit
açık olarak tüm muhalif güçleri, tüm halkı ‘sizin de sonunuz bu
olur’ diye tehdit ediyordu. 

19 Aralık’ta yapılan oprasyonda Bayrampaşa Hapishanesi’nde
6 kadınımız diri diri yakıldı. Operasyonda 8 jandarma komando
taburu, 37 bölük olmak üzere 8 bin 335 askeri personel, 20 bini
aşkın gaz bombası kullanıldı. Sadece Çanakkale Hapishanesi’nde
5 bin 48 gaz bombası kullanıldı. Ümraniye, Bayrampaşa ve
Çanakkale Hapishaneleri’nde Skorsky helikopterler kullanıldı. 

Tutsaklar işkencelerle hücrelere kapatıldı, işkence hücrelerde
devam etti. 

Katliam Ölüm Orucu Direnişini kıramadı. Direniş büyüyerek
devam etti ve dünyanın en büyük direnme savaşı ortaya çıktı. 

(...) DSP, MHP, ANAP iktidarı emperyalizmden aldığı güçle
katliamı sürdürdü. Tarih direnişi yazmaya devam etti. Ama
katliam onların iktidardan düşmesini ve yok olmasını getirdi.
Çöktüler ve yok oldular. Direniş devam etti. 

Seçimler gündeme geldi ve AKP iktidar oldu. AKP iktidar
olurken halkın tüm kesimlerine büyük vaatlerde bulundu. Var
olan tüm sorunları çözeceklerdi. Hem de halkla birlikte çözeceklerdi.
Çözemediler. Çözemedikleri gibi iktidar oldukları ilk günden

itibaren emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşinin politikalarını
daha da pervasızca sürdürdüler. AKP iktidar olmadan önce
içeride ve dışarıda 97 insanımız direnişimizde şehit
düşmüştü. AKP iktidar olduktan sonra bu sayı 106’ya
çıktı. Ama AKP sorunun çözümü için dışarıda yapılan tüm
görüşmelere, gösterilere rağmen sorunu görmezden geldi.
Direnişin sesini boğmak için içeride olduğu gibi dışarıda
da aynı baskı politikalarını uygulamaya devam etti. AKP
iktidar olmadan önce uygulanan katliam politikası AKP
iktidarlığında da daha da artarak devam etti. İnsanlarımız

ölmeye devam ediyordu, ülkemizin ve halkımızın geleceği için,
zalime, zulme boyun eğmemek için ölüyorlardı. AKP katliam
politikasıyla öldürmeye devam ediyordu. 

Şimdiye kadar, ölmeyin diyenler, silahlı eylem yapmayın,
demokratik mücadele edin diyenler susuyordu. Susuyor ve hiçbir
şey yapmıyorlardı. İktidar öldürmeye devam ediyordu. 

Sustuk... Uzun süre sustuk... Sadece yaşamlarımızı ortaya
koyarak sürdürdük direnme savaşımızı... Düşmanlarımız sus-
kunluğumuzu zayıflık, güçsüzlük olarak yorumladılar. Ahlaki ve
siyasi hiçbir değeri kalmayanlar ise suskunluğumuzu, sadece
yaşamlarımızı ortaya koyarak susuşumuzu anlamak istemediler.
Ve bu tavırlarıyla bizi şiddete karşı şiddet uygulamaya mecbur
ettiler. 

(...) Bu yolu işbirlikçi AKP iktidarı tercih etmiştir ve sonuçlarına
da katlanacaktır. 

Katledilen 106 yoldaşımın hesabını sormak için, 

Tecritin kaldırılması için, 

Baskı ve zulme son verilmesi için 

Yaşamımı ortaya koyarak katliamcı iktidardan hesap soracağım 

Yaşatmak için, Ülkem ve Halkım için canımı vereceğim 

Can verirken can da alacağım. 

Halkımız, biz bin yıllarla ifade edilen tarihi olan bir halkız.
Birçok milliyetten ve dinden oluşmuş bir halkız. Tarihimiz
zalimin zulmüne karşı ayaklanmalarla, isyanlarla, mücadeleyle
yazılan onurlu bir tarihtir. Biz birlik olursak, biz kararlı olursak
emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin katliam ve zulüm politikaları
hiçbir zaman sonuca ulaşamaz. Biz tarih yazan, dünyada ve
ülkemizde eşi benzeri görülmemiş bir direniş destanı yaratan,
yaşamlarını ortaya koyarak üç yıldır direnen, emperyalizme ve
işbirlikçilerine karşı silah elde savaşan bir halkın evlatları ve
yoldaşlarıyız. 

Halkımız, 

Korkunun ecele faydası yoktur. Bizi korkutarak, hücrelerde
tecritle yok etmek ve bu şekilde iktidarlarını sürdürmek istiyorlar.
Onlara buna izin vermeyeceğimizi gösterelim. Bizi korkutarak
öldürmek istiyorlar. Korkmayalım. Hakkımızı arayalım.
Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bağımsızlık ve demokrasi
savaşı verelim. Ve bu savaşı kazanalım. Birlik olursak, örgütlü
olursak bu savaşı kazanırız. Örgütlü halk yenilmez. Bu savaş
bizim savaşımızdır. Bu savaş Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez
bütün milliyetlerden, bütün dinlerden olan ezilen yoksul halkın
savaşıdır. Bu savaş bizim savaşımızdır. Örgütlenelim, Savaşalım,
Kazanalım. 

Ülkemiz ve halkımız için canım feda olsun. 

Yoldaşlarım için canım feda olsun. 

Ölüm nereden gelirse gelsin savaş sloganlarımız kulaktan
kulağa yayılacaksa ve mitralyöz sesleri ülkemizin dörtbir yanından
duyulacaksa... Ölüm Hoş Geldi Sefa Geldi...

Şengül Akkurt’un
Son Açıklaması 

(Feda savaşçısı Şengül Akkurt’un, son sözünü eylemiyle
söylemeden önce bıraktığı mesajdır) 

Anıları Mirasımız



Halklarımıza gerçekleri ulaştır-
manın önündeki engelleri aşmak için
yürüyoruz... Yürüyüş'ümüz halkın
evlerine, işyerlerine, okullarına, bu-
lundukları her yere ulaşıyor...

İSTANBUL
Bağcılar: Yenimahalle Yürüyüş

Yolu’nda 24 Nisan’da Dev-Genç’liler
tarafından Yürüyüş dergisi tanıtımı
ve dağıtımı için masa açıldı. Dev-
Genç’liler masada aynı zamanda  1
Mayıs çağrısı yaptılar. 2 saat süren
çalışmada 750 bildiri ve 15 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı. 29 Nisan’da
tekrarlanan masa çalışmasında "1
Mayıs’ta Taksim’i Yine Zaptedece-
ğiz!"  başlıklı bildirilerden 500  adet
bildiri ve 2 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.

İkitelli: 2-3-4 Mayıs günlerinde
Ziya Gökalp, Mehmet Akif ve Atatürk
Mahallelerinde Yürüyüş dergisinin
tanıtımı ve satışı yapıldı. Çalışmalar
sırasında 1 Mayıs günü yaşanan polis
terörü ve halkın direnişi üzerine soh-
bet edildi. Uzun sohbetlerle geçen
dergi tanıtım çalışmaları sırasında
evine davet edenlerle tanışıldı, sohbet
edildi. Toplam 130 adet dergi dağı-
tıldı.

Gazi: Mahallede 2 Mayıs günü
Halk Cepheliler 'Gazi Halk Cephesi'
önlükleriyle Umudun Sesi Yürüyüş
dergisi satışına çıktılar. Tek tek ka-
pıları çalıp dergiyi tanıttılar. 2 saat
süren dergi satışında 110 dergi halka
ulaştırıldı.

Alibeyköy: Halk Cepheliler 27
Nisan’da Saya Yokuşu ve Çöp Ma-
hallesi halkına yaklaşık 135 Yürüyüş
dergisi ulaştırdılar.

ANKARA:  
Mamak'ta, 25 Nisan’da, 12 Yürü-

yüş okuruyla, Şahintepe Mahallesi'nde
1. Cadde boyunca ve 68. Sokak bo-
yunca yapılan ve 2 saat süren dağı-
tımda, 140 adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı. Derginin dağıtımı sırasında
yapılan sohbetlerde adalet savaşçıları

Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla'nın
Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştir-
dikleri “Adalet Eylemi” konuşuldu.
Halkın olumlu tepkileri gözlemlendi.
Ayrıca yanlış bilgilendirme ve bilgi
kirliliğine karşı dergide anlatılan ger-
çekler aktarıldı. Şirintepe Mahallesi
ve Natoyolu Caddesi üzerinde 4 Ma-
yıs'ta toplu Yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. Halkla seçim hakkında ko-
nuşmalar yapıldı. 10 kişinin katıldığı
dergi dağıtımında toplam 180 Yürüyüş
halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımında
sık sık “Gerçeğin Sesi Yürüyüş Der-
gisi”, “Adaletin Sesi Yürüyüş Dergisi”
sloganları atıldı. En son marşlarla
dergi dağıtımı bitirildi.

ESKİŞEHİR:
Gültepe Mahallesi’nde 2 Mayıs’ta

Halk Caddesi üzerine 50 adet Yürüyüş
dergisi afişlemesi yapıldı. Gültepe
Mahallesi Halk Caddesi’nde 28 Ni-
san’da esnafa 15 dergi ulaştırıldı. 2
Mayıs’ta ise kapı çalışması yapıldı,
13 dergi halka ulaştırıldı.

ANTALYA:
Antalya Halk Cephesi 28-29 Ni-

san’da Antalya Kışlahan Meydanı’nda
1 Mayıs’a çağrı masası açtı. Yapılan
konuşmada “AKP faşizminin terör
yasalarına karşı, işsizliğe, yoksulluğa,
açlığa, karşı 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz”
dendi. Masada 35 adet Yürüyüş der-
gisi halka ulaştırıldı.

EDİRNE:
28 – 29 Nisan’da esnaf ve mahalle

halkına Yürüyüş dergisi dağıtımı ya-
pıldı. Dergi verilen insanlarla sohbet
edildi. Halkın bu düzene olan öfkesi
bir kez daha gözlemlendi. Bir kadın,
Dev-Genç’lilere hitaben; “Bütün umu-
dumuz sizlerde, sizlerin yapacakları
ile bizler de kurtulacağız’’ dedi. Da-
ğıtım sırasında düzenden hesabı yalnız
halkın ve devrimcilerin sorabileceği
insanlara anlatıldı. Toplamda 35 adet
dergi halka ulaştırıldı.

TEKİRDAĞ:
Dev-Genç’liler 28 Nisan’da Çift-

likönü Mahallesi’de Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. 2 saat süren çalışma
sonucu 40 adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı. Ayrıca mahalle halkıyla 1
Mayıs hakkında sohbet edildi.

"Çalışırken Ölen İşçiler İçin Adalet İstiyoruz" kampanyası çerçevesinde
Devrimci İşçi Hareketi tarafından her hafta cumartesi günü yapılan oturma
eylemi 8. kez,  2 Mayıs'ta yapıldı. Yapılan oturma eyleminde işçi ölümlerinin
ülkede artık katliama dönüştüğü vurgusu yapıldı ve işçi ölümlerine karşı
“İşçi Meclislerinde Birleşelim ve Örgütlenelim” çağrısı  yapıldı. Yapılan
açıklamada: "Örgütsüz ve sınıfsal önderlikten yoksun bir işçi sınıfı, bir
yandan işçi katliamlarında yaşamını kaybederken diğer yandan da azgın bir
sömürü altında köle gibi çalışmaya mahkûm edildi. Bu yanıyla tüm yoksul
sınıfların olduğu gibi işçi sınıfının da kurtuluşu ve can güvenliğinin korunması
ancak ve ancak örgütlenmesi ve mücadelesi ile mümkün olacaktır" denildi.
Unkapanı SGK önünden geçen halka konuyla ilgili bilgi verildi, bildiri
dağıtıldı. Eyleme halkın desteği ve ilgisi büyüktü.  Bu hafta gerçekleştirilen
eylemde “1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nı Yine Zapt Edeceğiz” çağrısıyla
Soma Kınık’tan gelen maden işçileri de yer aldı. 13 Mayıs 2014 te Soma’da
yaşanan maden katliamında tesadüfen sağ kurtulan işçiler adalet talebinin
anlamını, yaşadıkları katliam ile birlikte çok iyi biliyorlardı. Ve eyleme te-
reddütsüz katıldılar. Devrimci İşçi Hareketi olarak, 13 Mayıs’ta maden kat-
liamının yıldönümünde Soma’da olunacağı duyurularak eylem bitirildi.

Baskılara, Baskınlara, Yasaklamalara Rağmen
Yürüyüş Halkın Ellerinde!

Yürüyüş

10 Mayıs
2015

Sayı: 468

1 MAYIS DİRENİŞTİR! 1 MAYIS CEPHE’DİR!558

Çalışırken Ölen İşçiler İçin
Adalet İstiyoruz!



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN
EMEK VERMEK GEREKİR.
BİLGİMİZİ ARTTIRMAK,

ÖRGÜTTEN YARDIM İSTEMEK, 
KOLEKTİF OLARAK ÇÖZMEYE ÇALIŞMAK

ÇÖZÜM BULMAMIZI SAĞLAR.
SORUN ÇÖZÜLMEZSE BİR SÜRE SONRA

O SORUNLA UZLAŞMA BAŞLAR.
UZLAŞMA, SORUNUN BİZİ TESLİM

ALMASINA DÖNÜŞÜR.

CEVAP BULAMASAK DA SORU SORMAYA
DEVAM ETMELİYİZ.

CEVAP BULANA KADAR SORU SORMAK,
UZLAŞMAMAK DEMEKTİR.

SIRADANLAŞMAMAK DEMEKTİR.



  MecidiyeköyMecidiyeköy
  ŞişliŞişli
  BomontiBomonti
  KurtuluşKurtuluş
  FeriköyFeriköy
  DolapdereDolapdere
  ve Taksim...ve Taksim...

Taksim’e Çıkan Taksim’e Çıkan 
Her Sokakta CEPHE Her Sokakta CEPHE 
Her Sokakta DİRENİŞ Var!Her Sokakta DİRENİŞ Var!

1 Mayıs Direniştir! 1 Mayıs Direniştir! 
1 Mayıs Cephe’dir!1 Mayıs Cephe’dir!

11  MMaayy ııss  BBiizziimmddiirr!!   TTaakkssiimm  BBiizziimmddiirr!!

FFAAŞŞİİZZMM İİ   YYEENNEECCEEĞĞİİZZ!!   
BB İİZZ   KKAAZZAANNAACCAAĞĞ II ZZ !!
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