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Çocukların Karnının Doyduğu, Sokaklarda Koşup Oynadığı, 
Ağız Dolusu Güldüğü Bir Ülke İstedikleri İçin Hapsedildiler!

Faşizme Karşı Direnmek, Bağımsız Türkiye İstemek;

DEV-GENÇ’LİLERE SAHİP ÇIKMAKTAN GEÇİYOR!

Faşizme Karşı Direnmek, Bağımsız Türkiye İstemek;

DEV-GENÇ’LİLERE SAHİP ÇIKMAKTAN GEÇİYOR!

“ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK!”“ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK!”

BERKİN İÇİN ADALET, 
EKMEK VE ÖZGÜRLÜK İSTEYEN

DEV-GENÇ’LİLERİN YANINDA YERİMİZİ ALALIM!

BERKİN İÇİN ADALET, 
EKMEK VE ÖZGÜRLÜK İSTEYEN

DEV-GENÇ’LİLERİN YANINDA YERİMİZİ ALALIM!

Ölümü Göze Almadan Direnmek ve
Zafer Kazanmak Mümkün Değil!
İşçiler; Direnişleri Tüm Türkiye’ye Yayalım!

Renault, Tofaş, Ford, Coşkunözü ve Mako Otomotiv Fabrikalarında;

13 BİN İŞÇİ
Kan Emici Patronlara Karşı, Faşist İş Yasalarına Karşı,

İşçi Düşmanı Sar ı-Patron Sendikacılarına Karşı DİRENİYOR!

10 Bin Çocuğu Hapseden, Açlığı, Ölümü... Çocuklarımıza Hak Gören Faşizme Karşı;
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Faşizm Halk Düşmanıdır, Dili ve Üslubu da Halka Düşmandır

Faşizm, tekelci burjuvazinin en gerici, en şovenist, en katliamcı ve saldırgan kesiminin açık
baskıcı, kan dökücü diktatörlüğüdür.

Dili ve üslubu da bu kanlı diktatörlüğüne uygun niteliktedir. Neden? Çünkü, ideoloji bir yaşam
biçimidir. Yani yaşamımızı, oturup kalkmamızı, dilimizi, tavırlarımızı, nasıl giyindiğimizi, hal

ve hareketlerimizi belirleyen şey ideolojidir.
İdeolojinin sözlük anlamı şöyledir: "Siyasi veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin,
bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral,

estetik düşünceler bütünüdür."
Yani faşizm, bir ideoloji olmasının gereği olarak, kendi dil ve üslubuna sahiptir. Peki, faşizmin

dili ve üslubu nasıldır?

FAŞİZMİN ÜSLUBU SALDIRGANDIR
Saldırgandır; çünkü faşizm bir avuç asalağın, burjuvazinin kanlı diktatörlüğüdür. Dünyadaki
tüm zenginlikleri kendi elinde toplamak isteyen, açgözlü burjuvazinin yarattığı bir canavardır.

Emperyalistler arası pazar paylaşım kavgası öylesine vahşidir ki, 2 tane dünya savaşı
çıkartmışlardır.

FAŞİZM YALANCIDIR, DEMAGOGTUR
Faşizm yalan, demagoji ve terörle yönetir. Yalan; gerçeği gizlemek, halkı aldatmak için

söylenen gerçek dışı sözlerdir. Demagoji, "Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak
gerçek dışı sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı"dır.

FAŞİZMİN ÜSLUBU KABADIR
Faşizm, her istediğini zorla, işkenceyle, baskıyla, terörle almaya alışıktır. Öyle alacağını
zanneder. Halkın temel haklarına saygısızdır. O sadece kendi kârını, sömürü düzeninin

devamlılığını düşünür.

FAŞİZMİN DİLİ HALK DÜŞMANLIĞIDIR
Halka düşmandır çünkü, iki sınıf vardır: Burjuvazi ve proleterya. Burjuvazinin çıkarlarını

savunup, proleteryanın talepleri gerçekleştirilemez. Faşizm hiçbir sorunu çözemez. Çünkü tüm
sorunların kaynağıdır. 

Faşizm, herhangi bir sınıfın değil, tekelci burjuvazinin diktatörlüğüdür. Temsil ettiği sınıf
itibariyle halka düşmandır. Dili ve üslubu da bu düşmanlığının sonucudur.

TUTSAK DEV-GENÇ’LİLERE
MEKTUP YAZALIM, 

YAZDIRALIM!
1- BERK ERCAN 
(İzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi, Kırıklar/İZMİR) 
2- CAVİT YILMAZ 
(İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi, Kırıklar/İZMİR) 
3- FARUK AKDEMİR 
(İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi, Kırıklar/İZMİR) 
4- VEYSEL ODABAŞI 
(İzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi, Kırıklar/İZMİR) 
5- FIRAT KAYA 
(İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi, Kırıklar/İZMİR) 
6- CANDAŞ KAT 
(Sincan 1 No’lu F Tipi, Sincan/ ANKARA) 
7- EYLEM YÜCEL 
(Bakırköy L Tipi Hapishanesi Bakırköy/İSTANBUL) 
8- DİLAN MOLLAAHMETOĞLU 
(Bakırköy L Tipi Hapishanesi, Bakırköy/İSTANBUL) 
9- SILA ABALAY 
(Bakırköy L Tipi Hapishanesi, Bakırköy/ İSTANBUL) 
10- ONUR DURAN 
(İzmir Kırıklar 2 No’lu F Tipi, Kırıklar/İZMİR) 
11- ALİŞAN TABUROĞLU 
(Silivri Kapalı Hapishanesi, Silivri/İSTANBUL) 
12- EZGİ DOĞAN 
(Bakırköy L Tipi Hapishanesi, Bakırköy/İSTANBUL) 
13- SEZER BAYRAK (Maltepe Çocuk Hapishanesi) 
14- DİRENÇ YÜKSEL (Maltepe Çocuk Hapishanesi) 
15- OKAN ÖZER 
(Sincan 1 No’lu F Tipi, Sincan/ ANKARA)  
16- ALİ ÜLGÜ 
(İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi, Kırıklar/İZMİR)  
17- ALİ YÜNLÜ 
(İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi, Kırıklar/İZMİR)  
18- MEHMET DEVRİM ZONGUR 
(Sincan 2 No’lu F Tipi, Sincan/ ANKARA)
19- ZEYNEP CANSU TATAR 
(Bakırköy L Tipi Hapishanesi, Bakırköy/İSTANBUL) 
20- ŞEBNEM BAŞDEMİR 
(Bakırköy L Tipi Hapishanesi, Bakırköy/ İSTANBUL) 
21- MEHMET ALİ YILMAZ 
(Dikastiki Fylaki Ioannion 
Katastima Kratisis Stavratiou T.K. 45110 Ioannina-Greece)
22- BİLGEHAN KARPAT 
(Dikastiki Fylaki Naypliou A4-2 T.K. 21100 Naypliou-Greece)

23- FIRAT KIL 
(İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi, Kırıklar/İZMİR)  
24- HELİN BÖLEK 
(Aliağa Şakran Kadın Hapishanesi, İZMİR) 
25- MEHMET CAN ARDIÇ
(Sincan 1 No’lu F Tipi, Sincan/ANKARA) 
26- RECEP FURKAN ŞENOL
(Silivri 8 No’lu Hapishanesi, Silivri/İSTANBUL)
27- ÜMİT YILDIRIM
(Silivri 8 No’lu Hapishanesi, Silivri/İSTANBUL)
28- HAZAL SEÇER 
(Bakırköy L Tipi Hapishanesi, Bakırköy/İSTANBUL) 
29- BÜNYAMİN KILIÇ (Maltepe Çocuk Hapishanesi)
30- SEVCAN ADIGÜZEL 
(Bakırköy L Tipi Hapishanesi, Bakırköy/ İSTANBUL) 
31- ENES ERKUŞ 
(Silivri Kapalı Hapishanesi, Silivri/İSTANBUL)
32- AHMET ATILGAN
(Silivri Kapalı Hapishanesi, Silivri/İSTANBUL)
33- ANIL SAYAR Hollanda Anadolu Gençlik
(Silivri 8 No’lu Hapishanesi, Silivri/İSTANBUL)
34- DENİZCAN PARLAK
(Maltepe Çocuk Hapishanesi)



39 Kamu Emekçileri Cephesi:
Öğretmenlere düşen işten
atılma, sürgünler... 

41 Emperyalizme göre şekillenen

tarım politikaları halkı açlığa
mahkum ediyor!

43 Halkın adaletine teslim olun!

44 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
İktidar iddianız yoksa neyin
mücadelesini veriyorsunuz?

45 Amed Halk Cephesi:
Sol içi şiddete karşı
gücümüz birliğimizdir!

46 Sanatçıyız Biz: Sanatçılarımız

halk gerçeğimizi tanımalıdır!

48 TAYAD’lı Ailelerden: Şehit ve

tutsak ailelerimizi örgütlemek,
düşmana vurulan darbedir

50 Umut taşımaya devam edeceğiz!

52 Hasan Ferit’in katilleri çeteciler

devlet tarafından korunuyor!

54 Suriye’de katledilen

Alevi halkı yalnız değildir!

55 Avrupa’da Yürüyüş:
Grup Yorum halkın sesidir!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun

İİ ç i n d e k i l e r
20 Devrimci İşçi Hareketi:

Ölüm ve açlık arasında
tercih yapmayacak, direnme
hakkımızı kullanacağız!

22 Bu Halk Bu Vatan Bizim:
Özel güvenlik çalışanları;
AKP’nin katil kadrolarına
karşı halkın güvenliğini
almalısınız! 

23 Emperyalizmi yenmek için

devrimci şiddetten başka
çözüm yolu yoktur!   

25 12 Eylül faşizmi,

AKP ile sürüyor!  

27 Seçim barajının aşılması

tasfiyede ileri bir
adım olacak! 

30 Sol’un Köşe Taşları: 
MLKP, “Mahir Çayan ruhu”
demagojisi ile “eşme
ruhu”nun üstünü örtemez!

32 Katilleri koruyan

adliye sarayından halkın
adaleti geçti!

34 10 Soruda: İradi olmak

36 Tarihimizden Öğreniyoruz:
9 Mayıs 1945, sosyalist
Sovyet halklarının faşizmi
yendiği zafer günüdür! 

4 İstiyoruz Yapacağız: Yönetici
yetiştirmek için hayatı ve
savaşı okul haline getirmeliyiz!

6 Dev-Genç’liler çocukların

karnının doyduğu bir ülke
istedikleri için hapsedildiler!

9 Sınıf Kini: Ne yana baksak

çocuklarımızı göreceğiz!

10 Gençlik Federasyonu’ndan:

Dev-Genç’lileri hapsetmekle

zulmü gizleyemezsiniz! 

11 Liseliyiz Biz: Berkin’in

katillerine ceza istiyoruz!

14 Anadolu Cephesi: Güç halkta,

kaynak Anadolu’dadır!

15 “Kendimizi vekaleten;

zulüm, yoksulluk ve
açlıktan ölenler için
asaleten savunma yapacağız!”

17 Soma’da adalet yok!

İş cinayetleri sürüyor!

18 Erkan Munar: İşim, ekmeğim

ve onurum için direniyorum!

Berkin İçin Adalet, Ekmek ve
Özgürlük İsteyen Dev-Genç’lilerin

Yanında Yerimizi Alalım!

Gülsuyu’nda polis destekli uyuşturucu çeteleri tarafından katledi-
len Hasan Ferit Gedik'in duruşması 25 Mayıs günü saat 9.30'da
Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecektir.
AKP Hasan Ferit’in katillerini korumaya devam ediyor. Çetelerle bir-
lik de AKP’nin katil, işkenceci polisleri Halk Cephelilere karşı gözaltı
terörü uyguluyorlar. Hiçbir baskı-gözaltı terörü Hasan Ferit’in
yolundan yürümemizi engelleyemez.

Tüm halkımızı Hasan Ferit Gedik’i sahiplenmeye, katil AKP ikti-
darından hesap sormak için görülecek mahkemeye bekliyoruz.

Pazartesi günü sabah 08.00’de kurumuzun önünden araba kalka-
caktır.

- 1 Mayıs Halk Cephesi
- Armutlu Halk Cephesi

- Gazi Halk Cephesi

Otobüs Kalkış Yeri: Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği
25.05.2015 -  08.00

Mersin 'de  Anma Yemeğine Çağr ı
Mersin'de Ölüm Orucu şehidimiz Uğur
Türkmen'in ölüm yıldönümü nedeniyle evinde
yapılacak olan anma yemeğine tüm halkımız
davetlidir.

TARİH: 31.05.2015 - 17.00
ADRES: Bahçelievler Mahallesi 1814. Sokak
Mehtap Apartmanı B Blok kat:3
Yenişehir/MERSİN

Mersin Halk Cephesi

Katillerden Hesap Soracağız!



Lenin "Tarihte hiçbir sınıf, kendi
içinden, hareketi örgütleme ve yönetme
yeteneğinde olan, kendi politik önder-
lerini, kendi öncü savaşçılarını yarat-
madan egemenliğe ulaşmamıştır" diyor.
(Lenin, Seçme Eserler, Cilt 2, syf. 25)

Savaş örgütünün yöneticisi alter-
natifini yetiştirmek zorundadır. O alan-
da savaşın sürekliliği ancak böyle sağ-
lanabilir. 

Sorun sadece alternatif yetiştirme
sorunu da değildir. Bir yöneticinin sa-
yısız yönetici yetiştirme, halkı kadro-
laştırma iddiası olmalıdır. Bu onun ik-
tidar bilinciyle doğrudan ilişkilidir. De-
yim yerindeyse aldığı soluk bile yönetici
yetiştirmeye hizmet etmelidir.

"Kadro yetiştirmeyen, yetişmesi
için emek vermeyen bir yönetici, dev-
rimci bir yönetici, bir önder değil,
olsa olsa bir bürokrattır." (Kongre
Kararları, syf. 258) 

Halktan sıradan her insan, sempa-
tizan bir kadro adayıdır; her kadro bir
yönetici adayıdır. 

Devrimci savaş örgütünün temel yö-
netim ilkesi ve iddiası budur. Eğitim de
bu ilke ve iddia üzerinde şekillenir.

Herkes önce kendisinden başlayarak
yöneticiliği öğrenmeli ve geliştirme-
lidir. Aynı şekilde yönetici adayları
örgütlemeli; onları eğiterek yeni yö-
neticiler yetiştirmelidir. 

Savaş örgütünde yönetici olmak
yoktan var etmek demektir. Yöneticiliğe
düşmanla çatışmanın sürdüğü bir iddia
olarak bakıldığında olanaksızlık diye
bir sorun olmadığı görülecektir. Ola-
naklar yaratılır,  sorunlar çözülür. Çünkü
savaşın asli unsuru insandır.

Yönetici adayı olmak  pratiği ör-
gütlemektir. Bulunduğu alana, sorun-
larına vakıf olmaktır. Alanın her işine
koşmak; diğer yandan kurmayca bak-
mayı öğrenmektir. Kendini sunmaktır.

"Ben yönetebilirim" demektir. 

Bunlar için  sadece "sömürü ve
zulüm düzenine öfke duymak" ve
"halkını sevmek" yeterlidir. Gerekli
olan diğer tüm bilgiler hayatın ve pra-
tiğin içinde öğrenilebilir.

Bilgi pratikten doğar. Yönetici de
pratik içinde eğitilecektir. Yönetici
adayının girdiği her pratik süreç, her
eylem, her kitle çalışması deneyimi
onun için bir okula dönüşmelidir.
Pratik deneyim ne kadar yoğun ve
çok yönlü olursa eğitim de o kadar
verimli sonuç verir. 

Bilgi; pratik sürecin değerlendi-
rilmesinin yarattığı bir sonuçtur. Her
pratik süreç yeni bir bilgiye ulaşmak
demektir. 

Teori-pratik-teori, sonra tekrar teo-
ri-pratik-teori diye ifade ettiğimiz süreç
budur. O halde neyi değerlendirmek,
neyin muhasebesini yapmak gerekir?

1-Pratiğe girerken sahip olduğumuz
bilginin,

2- Kullandığımız yöntemin değer-
lendirmesini yaparız. Böylece her bil-
ginin pratik içinde sağlamasını yapmış
oluruz. Hem de bilgiyi yeni deneylerle
zenginleştirir,  geliştiririz.

Yeni insanlar için bu süreç daha
çok kitabi bilgilerin somut bilgiye dö-
nüşmesi; ya da doğrudan yeni olanla
karşılaşmak anlamına gelir. Ki yönetici
adayının eğitiminde bu süreç çok
önemlidir. Yani "Savaş sadece savaş
içinde öğrenilir." Önce öğrenmek
sonra yapmak diye bir anlayış gerçek
dışıdır. Hatalardan, yanlışlardan kork-
mamak gerekir. 

Hatalar, yanlışlar, eksikler kimi za-
man en önemli öğretmenler olurlar.
Yeni insanlara güvenelim, yol gösterip
eğitelim. Denetleyerek eksiklerini gös-
terelim. Yanlışlarını görmelerini sağ-
ladıktan sonra düzeltmeleri için yardım

edelim. Tekrar tekrar pratiğin içinde
öğrenmelerini sağlayalım..

En etkili okul budur...

Lenin "Savaş zamanında acemileri
doğrudan savaş eylemleri içinde eğit-
mek gerekir. Yani eğitim yöntemlerine
daha cesaretli yaklaşın yoldaşlar"
diye yıllar öncesinden uyarıyor. (Lenin,
Seçme yazılar 1, syf. 4)

Yöneticinin 
Okulu Pratiğidir

Yönetici yetiştirmek için eğitim
yapmaya "belli bir zaman" ayırmak;
"belli zaman ve mekan"lar yaratmaya
çalışmak doğru bir anlayış değildir. 

Ezilen halklar için savaş, hayatın
bütününü kapsayan, değişik süreçlerde
değişik biçimlere bürünen bir olaydır.
Asla durmaz ve durdurulamaz.

Yani eğitim asılında savaşın içine
yayılmış bir olaydır. Eğitim diğer tüm
görevlerin ayrılmaz bir parçadır. 

Yönetici örgütleme yaparken, pra-
tiğin içindeyken sürekli olarak birilerini
eğitiyor olmalıdır. Adeta yaptığı her
işi birilerine bir şeyleri öğretmek için
yapıyor gibidir. 

Bir karar mı veriyor? Bu kararı
hangi düşüncenin, hangi somut durumun
tahlili sonucunda verdiğini, bir yönetici
olarak bunun nasıl hayata geçireleceğini
yanındaki insanlara anlatmalıdır.

“Bir kitle eylemi mi örgütleniyor?”
“Her adımında ne yapıldı?”, “Nasıl
ve neden yapıldı?” vb. bilgilerini an-
latarak hayata geçirmelidir.

Kolektivizm bilgiyi paylaşmaktır
demiştik. Bilgiyi paylaşmak yönetici
yetiştirmektir.

Bu şekillenme eğitimi belli bir za-
mana sıkıştıran değil,  onu ayrı bir iş
olmaktan çıkaran bütün zamana yayan
bir tarza dönüşmelidir.

YÖNETİCİ YETİŞTİREN YÖNETİCİLER OLMALIYIZ-3

Yönetici Yetiştirmek İçin Hayatı 
ve Savaşı Okul Haline Getirmeliyiz!

İS
Tİ

YORUZ

YAPACAĞ
IZ

Yürüyüş

24 Mayıs
2015

Sayı: 470

FAŞİZME KARŞI DİRENMEK, BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTEMEK;44



Yöneticinin insanlarla geçirdiği her
an her saniye eğitimin bir parçası ol-
malıdır. 

Bu tarzı hayatımızın bir parçası
haline getirmek "ne öğreteceğiz" so-
rusundan daha önceliklidir.

Kitle ilişkisi, kadro adayı, taraftar,
sempatizan.... hangi düzeyde birlikte
olursak olalım hiçbir yönetici bir anını
bile boşa geçirmemek zorundadır.

Eğitimi haftada bir ya da birkaç
kez yapılan bürokratik toplantılara in-
dirgemek sonuç almamak demektir.

Kadrolarımızın "gerçek eğitmenler"
olabilmeleri için eğitme sorumluluğunu
taşıdıkları insanlarla daha fazla birlikte
olmaları; onlarla yaşamaları; onların
her duygularını, düşüncelerini pay-
laşmaları gerekir.

Okumak, masa başında eğitim yap-
mak, bir eve kapanıp çalışmak çok
önemlidir. Ancak bu eğitimin insanlara
gerçek bir bilinç taşıyabilmesi için
bu süreci pratikte beslemek, hayatın
içine taşımak zorunludur. 

Aksi taktirde kitabi bilgileri almış
ama pratiğin içinde ne yapacağını bi-
lemez insanlar yaratmış oluruz. 

Bir eyleme giderken o eylemi bir
eğitime nasıl dönüştüreceğimizi dü-
şünmek de eylemden sonuç almayı
düşünmek kadar önemlidir. 

Her eylem her insanımızın bildik-
lerini pratik olarak bilmeyenlere ak-

tardığı; teorinin, pratiğin sınavına so-
kulduğu; insanların kadrolaştırıldığı bir
eğitim çalışması gibi düşünülmelidir.

Pankart asmayı, duvar yazısı yaz-
mayı, kitap okumayı, kitle çalışması
yapmayı, bir eylemi örgütlemeyi vb...
bilenlerin bilmeyenlere bu işlerin cid-
diyetini ve nasıl yapılması gerektiğini
öğretmeleri gerekir. 

Yönetici pratiğin içinde buna ön-
derlik etmelidir.

Bir kadro insanları asıl olarak bu
zeminlerde kadrolaştırabilir... Bizzat
pratiğin içinde gösterir.

Tüm yöneticilerimiz "öğrenme ve
öğretme"nin gerçek işlevine sadece
pratiğin içinde kavuşabileceğini  kav-
ramak zorundadırlar. 

Bunu yapamazsak her şeyi iyi bilen
ama hayatın içinde şaşırıp kalan yö-
neticiler yetiştirmiş oluruz. 

Her zaman eğitimin sadece Mark-
sizm-Leninizmin ilkelerinin öğretilmesi
olmadığını asıl olarak moral değerleri-
mizi, devrimci yaşam biçimini, kültürünü
öğretmek olduğunu söyleriz..

Eğitim sadece pratik bilgileri de
öğretmek değildir. Eğitim insan ruhuna
şekil verebilmektir. 

Eğitim insanlarımızın oturup kalk-
masından giyimine; bir eylemdeki yüz
ifadesinden insan ilişkilerine kadar...
hayatın her alanını kapsar. 

Hayatın her alanı insan eğitimi

için bir olanaktır.

Bir ilişkinin evi, randevu sokakları,
bir otobüsün içi, yeşil alanlar... akla
gelebilecek her yer eğitim alanıdır. 

Yönetici adaylarını idealize etmek,
devrimci savaş örgütüne değil, düzene
yönetici aramaktır.

Hatasız-kusursuz, mükemmel kadro
adayları aramak insan gerçekliğimizin
farkında olamamak demektir. Kadro
çalışmasını böyle idealize etmek, insan
eğitmemek, gelişebilecek birçok in-
sanın atıl kalmasına zamanla düzene
dönmelerine zemin yaratmaktır. Bizim
eğitecek, kadrolaştıracak insanımızın
olmaması gibi bir sorunumuz yoktur.

Kadrolaşma idealize edilip mü-
kemmelliyetçi bir yaklaşımla ele alın-
dığında insanların yetersizlikleri, olum-
suzlukları ön plana çıkarılır. Onlara
görev ve sorumluluklar verilmez. 

Herkes eğitilebilir.

Herkes yöneticilik dahil her tür
görevi yerine getirebilir.

Emek harcamadan, ter akıtmadan
insanların ve koşulların değişmeye-
ceğinin bilincinde olmalıyız.

Her işte aldığımız sonuç harcadı-
ğımız emekle orantılıdır. 

Sonuç alana kadar ısrarla hatalarla,
zaaflarla mücadele etmeliyiz. 

Devrimci bir eğitim anlayışıyla
herkesten sonuç almak mümkündür.

Halkın Mühendis Mimarları, 9 Mayıs'ta Armutlu’da Halk
İçin Mühendislik Mimarlık bürosu önünde bir programla
Hasan Ferit Gedik Rüzgâr Türbini’nin açılışını yaptı. Açılış
etkinliğinde Halkın Mühendis Mimarları adına yapılan ko-
nuşmada; tekellerin belki çok daha nitelikli rüzgâr türbinleri
yaptığını, ama Hasan Ferit Gedik Rüzgâr Türbini’nin halkın
özgücü, yaratıcılığı ve emeği ile en pratik olanaklarla yapılarak
halka umut taşıdığı belirtildi. Üniversite öğrencilerinden aka-
demisyenlere, ustalardan Armutlu halkına kadar birçok aklın
ve emeğin türbinin üretiminde bir araya geldiği anlatıldı.
Kolektif çalışma tarzıyla, ortak ruhun yakalanmasıyla rüzgâr
türbininden sonuç alındığı, diğer halk için mühendislik pro-
jelerinde de aynı kolektif ruh ile çalışılıp sonuç alınacağı be-

lirtildi. “Yüksek elektrik faturalarına karşı çözüm arayan
halk bizi bulacak, kendi türbinlerini yapıp kendi enerjisini
üretecek” denildi ve Hasan Ferit Gedik Rüzgâr Türbini
hakkında kısaca teknik bilgi verildi. Türbin açılışına 25 kişi
katıldı.

Tekellere Muhtaç Değiliz. 
Kendi Enerjini Kendin Üret!
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Bu ülke 12 yaşındaki çocukların
13 kurşunla öldürüldüğü...

Bu ülke 14 yaşındaki çocukların
beyinlerinin kaldırımlara akıtıldığı... 

Bu ülke 14-15 yaşındaki çocukla-
rımızın okullardan, çocuk parklarından
işkencelere, hapishanelere taşındığı bir
ülkedir.

Bu ülkede çocuklarımız; açlıkla-
sefaletle terbiye edilmeye; bu ülkede
çocuklarımız; işkenceyle hizaya geti-
rilmeye; bu ülkede çocuklarımız; uyuş-
turucuyla, her türlü yozlaşmayla vata-
nına- halkına yabancılaştırılmaya ça-
lışılır. 

Bu öyle bir ülkedir ki; 2013 yılında
sadece gözaltına alınan çocuk sayısı
273 bin 571 kişidir. Gözaltına alınan
çocuklarımızın sayısı asıl olarak yeni
sömürge bir ülkedeki faşist iktidar ger-
çeğinin de somutlanmasıdır. 

Ülkemizde 77 milyon nüfusun 22
milyonu çocuktur. Ve bu çocukların
yüzde 44.3'ü yoksulluk- sefalet içinde
yaşamaktadır. (Türkiye İstatistik Ku-
rumu)

Bizim ülkemizde; Adalet Bakanlığı
raporlarına göre, Türkiye genelinde
yaklaşık 10 bin çocuğumuz hapisha-
nededir.

Bizim ülkemizde; 1 milyon çocuk
ucuz işçi olarak çalıştırılmaktadır.

Yani işbirlikçi oligarşi çocuklarımızı;
ya yoksulluk- sefalet içerisinde bıra-
kıyor, ya emeğini sömürüyor, ya yoz-
laştırıyor... olmadı gözaltına alıyor, tu-
tukluyor. 

Yani bu ülkede çocuklarımız; değil
çocukluklarını yaşamak, yaşam hakkına
bile sahip değildir. 

Yeni Sömürge Bir Ülkenin,
Bağımsızlık İçin Direnen
Çocuklarıyız!

Bu ülke; bayrağı olup bağımsız ol-
mayan, ordusu, polisi olup kendi halkına
düşman olan bir ülkedir. Bu ülke; mah-
kemeleri olup adaleti olmayan bir ülke.
Hakimi, savcısı katilleri, hırsızları ko-
ruyan bir ülke... Bu ülke meclisi olan
vekilleri kukla bir ülke... Bu ülkede
bütün bunların bilincinde olan çocuk-
larımız da var... 

Bizim çocuklarımız faşizmi kun-
daktayken tanırlar. Evet, faşizm ne ya-
parsa yapsın, tarih kitaplarında padi-
şahları, büyük büyük puntolarla Os-
manlı'ya övgüler düzülsün; çocukları-
mızın, halkın tarihini öğrenmelerini,
engelleyemiyor...

Tabii faşizmin Maraş'ta annelerin
karınlarını deşerek bebeklerini katlet-
tiğini  biliyorlar. Bizim çocuklarımız
dünü de bugünü de biliyorlar.

En yakınındaki Berkin'in beyninin
nasıl kaldırıma akıtıldığını biliyorlar,
katillerinin nasıl gizlendiğini biliyorlar...
Yanıbaşında Berkin'in katilini sadece
istedikleri için, sadece adalet istedikleri
için, sadece parasız eğitim istediği için
gözaltına alınan, işkencelere maruz
kalan, tutuklanan yanıbaşındaki arka-
daşlarından, yoldaşlarından tanıyorlar. 

Kendi akademik- demokratik ta-
leplerini de, babasının- anasının emek-
lerinin nasıl sömürüldüğünü de,  aç-
lıklarını, yoksulluklarını da, baskı ve
zorla nasıl korkutulmaya çalışıldıklarını
da biliyorlar.

Biliyorlar ve bugün bizim gençle-
rimiz bunun için en öne atılıyorlar.

İşte bugün Dev-Genç’liler bunun
için daha 16'sında hapishanelerde, her

BUGÜN FAŞİZME KARŞI
DİRENMEK, 

BUGÜN BAĞIMSIZ BİR
TÜRKİYE İSTEMEK;  

HALKIN EN SAF VE TEMİZ
SOYLU DAMARI OLAN 

DEV-GENÇLİLER’E 
SAHİP ÇIKMAKTAN 

GEÇİYOR!

KENDİ EVLATLARINIZ,
KENDİ KARDEŞİNİZ,

KENDİ ARKADAŞINIZ,
KENDİ TORUNUNUZ,
YEĞENİNİZ GİBİ... 

ONURLU
MÜCADELELERİNDE,

BERKİN İÇİN, 
EKMEK İÇİN, ADALET İÇİN, 

ONLARIN YANINDA
YERİNİZİ ALIN!

Çocukların Karnının Doyduğu, Sokaklarda Koşup Oynadığı, Çocukların Karnının Doyduğu, Sokaklarda Koşup Oynadığı, 
Ağız Dolusu Güldüğü Bir Ülke İstedikleri İçin Hapsedildiler!Ağız Dolusu Güldüğü Bir Ülke İstedikleri İçin Hapsedildiler!

10 Bin Çocuğu Hapseden, Açlığı, Ölümü... Çocuklarımıza Hak Gören Faşizme Karşı;

BBERKİN İÇİN ADALET, EKMEK VE
ÖZGÜRLÜK İSTEYEN DEV-GENÇ’LİLERİN

YANINDA YERİMİZİ ALALIM!

FAŞİZME KARŞI DİRENMEK, BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTEMEK;6



türlü özgürlüğü gaspedilmesine rağ-
men özgürce düşüncelerini haykır-
maktan vazgeçmiyorlar.

Berkin için adalet istemeye devam
ediyorlar. 

Halkın en soylu damarı olan bu
halkın çocukları Dev-Genç’liler, bu-
gün faşizme karşı sadece düşündükleri
için... sadece adalet istedikleri için
tutsak ediliyorlar.

Bugün Dev-Genç’liler; Baba İs-
haklardan, Kızıldere'ye, 16-17 Ni-
san'dan Gazi'ye, Şafak ve Bahtiyar'a
kadar bu tarih bilinciyle bugün AKA-
DEMİK DEMOKRATİK TALEP-
LERİNİ SAHİPLENMEK İÇİN MÜ-
CADELE EDİYORLAR.

Bugün Dev-Genç’liler; parasız
eğitimin ancak demokratik liselelerle,
üniversitelerle geleceğini biliyor... 

Bugün Dev-Genç’liler; demokra-
tik lisenin- üniversitenin ancak,  fa-
şizme karşı demokrasiyle gelebile-
ceğini biliyorlar. BU YÜZDEN FA-
ŞİZME KARŞI DÜŞÜNCELERİNİ
SAVUNMAKTAN DEMOKRASİ
MÜCADELESİNDEN VAZGEÇ-
MİYORLAR. 

Bugün Dev-Genç’liler; bağım-
sızlık olmadan faşizmin iktidarına
son verilemeyeceğini bilirler. Bilirler
ki bugün AKP gelir, yarın
başkası...Tıpkı daha önceki iktidarda
olduğu gibi... Bu yüzden de emper-
yalizme, sömürüye karşı BAĞIM-
SIZLIK SLOGANINI YÜKSELTİ-
YOR. AMERİKA'YA DEFOL DE-
YİP, BAĞIMSIZ TÜRKİYE ŞİA-
RINDA BİRLEŞİYORLAR. 

Bugün Dev-Genç’liler; faşizme
karşı, emperyalizme karşı mücadele
ederken kapitalist bir düzende emek-
lerinin karşılıklarını alamayacaklarını,
insanca yaşamayacaklarını, bir ge-
lecekleri olmadıklarını biliyorlar. Bu
yüzden de KAPİTALİZME KARŞI
SOSYALİZM yani "tohumda toprakta
hakça" deyip, "yarin yanağından

gayrı her şey de hep beraber" diyerek
işbirlikçi burjuvaziye ve onun iktidarı
faşizme karşı mücadelede her türlü
bedeli göze alıyorlar.

Yargılanan Dev-Genç’liler 
Değil, Yargılanan 
Faşizmdir!

Halk çocuklarını yargılayamaz-
sınız. Sadece düşündüğü için bir ço-
cuğu yargılayabilir misiniz?  Sadece
Berkin'in katili nerede dediği için
yargılayabilir misiniz?

İşte bugün Dev-Genç’liler sadece
bunu söylediği için yargılanıyor.

Bu yüzden yargılanan asıl olarak
Dev-Genç’liler değildir. Dev-Genç’li-
ler bugün yargılayan durumundadır.

Zulmedenler, katledenler, çalanlar,
soyan-talan edenler DEV-GENÇ’Lİ-
LERİ YARGILAYAMAZ. 

BİZ İSTEMEDİK 16 YAŞINDA-
Kİ ÇOCUKLARIMIZIN, ÇOCUK-
LUKLARINI YAŞAMAK YERİNE,
SOKAKLARA ÇIKIP ADALET
DİYE BAĞIRMASINI...

SİZ YARATTINIZ!
SİZ YOK OLUNCA ANCAK

BU TABLO DEĞİŞECEK!
Bugün çocuklarımız sokaklara çı-

kıyorlar. Yüzlerinde kızıl fularlarıyla,
sloganlarıyla direniyorlar faşizme
karşı. Haklarını istiyorlar, hakları
olan ADALET'i istiyorlar.

Keyifleri yerinde olduğu için, "ra-
hatlık" battığı için çıkmıyorlar bu
ülkede çocuklar sokağa...

Bu ülkede çocuklar hakları için
çıkıyorlar.

Kaybedilmemek, katledilme-
mek, işkence edilip hapsedilmemek,
özgürlükleriyle yaşayabilmek için
çıkıyorlar sokağa...

Bu ülkede çocuklar; okuyabil-
mek için, sağlıklı yaşayabilmek
için sokağa çıkıyorlar. 

Bu ülkede çocukları siz sokağa

çıkartıyorsunuz. Sizin sömürünüz,
sizin yalanlarınız, sizin baskı ve
zulmünüz çıkarıyor... Bu yüzden
bu çocukları hapsederek, beyinle-
rini kaldırıma dökerek, gözlerini
çıkartarak, okullardan işkence ha-
nelere taşıyarak engelleyemezsi-
niz...

Neden Çocuklarımız 
Adalet İstiyor Diye 
Soranlara;

1999- 2011 yılları arasında yapılan
araştırmalara göre;

- Hapishanelerde 20 ÇOCUK ÖL-
DÜRÜLMÜŞTÜR!

- Devletin kontrgerilla çeteleri ta-
rafından 18 ÇOCUK KAYBEDİL-
MİŞTİR.

- Gözaltında devlet işkenceyle 3
ÇOCUĞU KATLETMİŞTİR.

- Devletin "kara mayınları"yla
128 ÇOCUK PATLAMALARDA
KATLEDİLMİŞTİR.

- Yargısız infaz, gösteriler, dur
ihtarına uymadı diye devlet tarafından
72 ÇOCUK KATLEDİLMİŞTİR.

Bu rakamların içinde Haziran şe-
hitleri, Berkin Elvan ve sonrasında
katledilen çocuklarımız yoktur. 

Devlet katlediyor. Devlet nerede
ne şekilde olursa olsun çocuklarımızı
katletmekten vazgeçmiyor. Çünkü
bu devlet bizim devletimiz değil... 

Devlet; bir sınıfın başka bir sınıf
üzerindeki baskı aracıdır. Bugün üre-
tim araçlarına sahip olan burjuvazinin
baskı aracıdır. Varlığı zaten halkı ez-
mek, baskı uygulamak, sömürmek
içindir. 

Bu yüzden halkı, bu halkın ço-
cuklarını DOĞAL OLARAK,
GÖREVİ, İŞLEVİ, TEMSİL ETTİĞİ
SINIFIN GÜCÜYLE KATLEDER,
YOK EDER!

Açlık, yoksullukla katledemedi-
ğini, "iş kazası" adıyla, yetmiyor "iş-
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kenceyle", yetmiyor "yargısız infaz-
larla", yetmiyor "hapishanelerde",
yetmiyor "kaybederek" yok ediyor.

Bir ülkenin geleceğini yok etmek
için var gücüyle savaşıyorlar. Umudu
ezip, yok edip korku dağlarını bü-
yütmeye çalışıyorlar. Ki yukarıda
saydığımız rakamlar son dört yılı
içermiyor.

Bu derece pervasız, bu derece in-
sanlıktan çıkmak, bu derece halka
ve halk çocuklarına düşmandır EM-
PERYALİZM VE ONUN İŞBİR-
LİKÇİ İKTİDARLARI!

Düşünün ki sadece Kürdistan'da
24 yılda 561 çocuk katledildi ve bu
çocukların 181’i AKP döneminde
katledildi.

Bu çocukların anneleri de yine
AKP döneminde (5 bin 406 kadın)
öldürüldü... 

Yani çocukları, çocukların anne-
lerini katletmek konusunda AKP sınır
tanımıyor. Öyle ki daha da rahat kat-
letmek için "İç Güvenlik Yasası"
çıkarttı. 

Çocuk doğuracaksanız, köle do-
ğuracak. Çocuk doğuracaksınız bize

biat edecek çocuklar yetiştireceksiniz
diyor. Çocuk doğuracaksanız halkına
vatanına düşman olacak diyor. Vata-
nını ve halkını sever, korur kollarsa
katlederiz diyor. Daha ana karnında
borçlanan çocuklarınıza gün yüzü
göstermeyiz diyorlar.

Hayır bu ülkede  Dev-Genç’liler
var! Bu ülkede faşizme ve emper-
yalizme karşı; demokrasi, bağım-
sızlık ve sosyalizm için direnen
gençlerimiz var!

Var oldu, var olacak! Sizi yok
edene kadar! Bugün Dev-Genç’liler
bu ülkenin umududur!

Bu ülkenin geleceğidir... Umu-
dumuza, geleceğimize sahip çıka-
cağız!

Emeğini sömürürken küçük ol-
mayan, iş hakkını, adalet aramaya
gelince "çocuk" yerine konulanlar...
Faşizmin zulmü karşısında yine "ço-
cuk"luklarını kaybediyorlar. Burjuvazi
ve onun iktidarı faşist AKP; işine
gelince çocuk derken, iş adalet iste-
meye, bağımsız bir Türkiye istemeye
gelince karşısında kim olduğuna ya-
şına başına bile bakmıyor. Faşizm

için kundaktaki bebek de, okuldaki
bir liseli de, üniversitedeki bir öğrenci
de aynı oluyor.

Faşizm; yaşlı-genç, kadın-erkek,
din, dil, ırk ayrımı yapmıyor...

Faşizm katlediyor; faşizm ken-
dinden olmayan her şeyi yok edi-
yor... Faşizme karşı bugün diren-
mek, bu yüzden Dev-Genç’lilerin
mücadelesinde yer almak, sahip
çıkmaktan geçiyor!

Bugün bağımsız bir Türkiye is-
temek;  halkın en saf ve temiz ve
soylu damarı olan Dev-Genç’lile-
rimize sahip çıkmaktan geçiyor!

Bugün demokrasi de, özgürlük
de, ekmek de, adalet de buradan
geçiyor. 

Kendi evlatlarınız, kendi kar-
deşiniz, kendi arkadaşınız, kendi
torununuz, yeğeniniz gibi... 

Onurlu mücadelelerinde,
BERKİN İÇİN, 
EKMEK, ADALET ÖZGÜR-

LÜK İÇİN;
ONLARIN YANINDA YERİNİZİ

ALIN!

Antakya’ya bağlı Dikmece Köyü’nde 17 Mayıs'ta
Ortadoğu ve Türkiye’de katledilen çocukların anısına
Uçurtma Şenliği yapıldı. 

Şenlik saat 16:00’da başladı. Alan çocuklarla doldu.
Büyük coşku ve heyecanla oyunlarını oynadılar.

Alanda şenlik boyunca Grup Yorum türküleri de çaldı.
Şenlik çocukların alanda halay çekmesi ile başladı.

Alandaki bütün çocuklar halay çekmek için sabırsızla-
nıyorlardı. Halaydan sonra yarışmalar başladı. Çuval
yarışı, yumurta yarışı, halat çekme yarışları yapıldı. Ya-
rışmaya alandaki kadın-erkek, genç –yaşlı, çoluk- çocuk

herkes katıldı. Yarışmalar büyük heyecan ve coşkuyla
geçti. Yarışmalardan sonra şiirler okundu. Son olarak
çocukların sabırsızlıkla bekledikleri uçurtmalar dağıtılmaya
başlandı. Çocuklar aldıkları uçurtmaları gökyüzüne
büyük bir heyecanla uçurdular. Halk, şenliği coşkuyla
izledi.

Şenlikte Halk Cepheliler de stant açtı. Stantta Grup
Yorum için imza toplandı; tutsakların el ürünleri, Yürüyüş
Dergisi, Umut Veren Asi Gazetesi, Tavır Dergisi, Mahir
Hüseyin Ulaş ve Mahir Yürekliler kitapları Dikmece
halkına ulaştırıldı. 

Çocuklar Öldürülmesin!
Antakya Dikmece Köyünde Uçurtma Şenliği!

Yürüyüş
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Çocuklarımız kapitalist düzenin kölesi oluyorlar.
Halka hiçbir acıması olmayan sistem çocuklarımızı da
ağları altına alıyor. Genç ve enerjik bedenlerinden ya-
rarlanabildiği kadar yararlanıyor.

Ne yana baksak görürüz onları. Çevremizi adeta sa-
rıyorlar. Düzenin onlara yaklaşımını görmemek im-
kansız. Kastımız çocuk işçiler. Çocuk işçiler her yer-
de. Sabahın köründen akşamın karanlığına kadar ça-
lıştırılan çocuklar düzenin yüzkarası. Ancak yüzkara-
lığına alışmış bu korkunç sistem için, bu sorun değil.
Ona göre, kar için yararlanabildiğin her şeyden yarar-
lanmalısın. Çocuk işçilerden ise fazlasıyla. 
İstanbul İkitelli’deki Organize Sanayi Bölgesi’ne hiç

gittiniz mi? Çoğunluğu Suriyeli ve Kürt olmak üzere yüz-
lerce 12 yaşındaki çocuk 13 saate kadar çalıştırılıyor-
lar burada. Üstelik İkitelli tekil örnek de değil. Manisa,
Kocaeli, Antalya, Van, Trabzon’daki Organize Sanayi Böl-
geleri gibi sömürünün katmerlice yaşandığı bir yer. 

Çocuklarımızın emeği katmerlice sömürülüyor. Düzenin
çarkları dönüyor. AKP iktidarı halkı silindir gibi ezmeye ka-
rarlı. Pervasızca saldırıyor. Çocuk işçilerin aylık aldığı 400
ile 600 arasındaki lira onların bir öğünlük yemek para-
ları. Emperyalist efendisi gibi işbirlikçi AKP de bir öğünde
çocukların etini-kanını yiyip içiyor. 23 Nisanlarda yapılan şov-
lar ne kadar da sahte kalıyor yaşanan gerçeklerin karşısın-
da. Yaşanan gerçekler sömürü sömürü sömürü diyor. “Ço-
cuklarımız geleceğimizdir, yarınlarımızdır” söylemi de aynı
şekilde, ne kadar da sahte kalıyor. 
İşte yaşanan tüm bu gerçekler sınıf kinimizin maya-

sını oluşturuyor. Etrafımızı ağ gibi saran zayıf, çelimsiz
yüzleriyle, kapkara parçalanmış elleriyle çocuklarımız göz-

lerimizin içine bakıyor. Kurtuluş umudu arıyor. Onların
kurtuluşu devrimde. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil.
Çöpten ekmek toplayandan, bedeni, emeği çalınıp sö-
mürülene kadar hepsinin kurtuluşu mücadelede, devrim-
de. Üstelik onların varlığı motor bir güç sağlıyor bizlere.
Çocuklarına hapishanelerinde tecavüz eden, çocukları dı-
şarıda okul sıraları yerine torna tezgahlarında oturan bir
düzeni alt etmekte yatıyor kurtuluş umudu. O zaman ço-
cukların bayramı olacak. Doyasıya yiyip içecek, eğlene-
cek, elma yanaklarıyla doyasıya gülecekler. Buna and buna
söz diyoruz. Ama bunun için bugünden çocuk işçilerin sö-
mürülmesine duyduğumuz kini sınıf kinimize katık yap-
malıyız. Mücadelemizde bir de onlar için büyümeli, yü-
rümeli, okumalı, vurmalıyız.

Evet onların işle, uyuşturucu ile, sömürü ile hırpala-
nan bedenlerinden dolayı düzene kin duyuyoruz. Ve el-
bette bu düzeni değiştireceğiz. İşte o zaman sabah 8’den
akşam 8’e 10’a kadar ayakkabı fırınına, torna tezgahına...
iş koşturanlar kazanacak. Mazlumların, çocuklarımızın ah-
larıyla harlanan sınıf kini bu düzeni yıkacak. Söz olsun ço-
cuklar, size söz! Siz kazanacaksınız, biz kazanacağız ve
size yapılanları unutmayacağız!

Ne Yana Baksak
Çocuklarımızı

Göreceğiz!

Halkın Öğretmenleri Kurslara 
Devam Ediyor!

Gazi Şehitleri Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde
(PSAKD), Halkın Öğretmenleri'nin verdiği kurslar devam
ediyor. 19 Mayıs'ta da devam eden derslerin arasında ve-
lilerin hazırladığı ikramlar öğrencilere sunuluyor.

Halk okulu çalışması
11 Mayıs tarihinde Halk Okulu'nda 'Sahiplenme' konusu
üzerine çalışma yapıldı.Daha çok şehitleri sahiplenme üze-
rine durulan çalışmada gözaltına alınan devrimcilerin sa-
hiplenilmesi, devrimci kurumlara yapılan faşist saldırılar
karşısında gösterilmesi gereken tavırlara  da  değinildi.Ça-
lışmaya 8 kişi katıldı.

Alibeyköy Halk Meclisi, Alibeyköy'ün emekçi halkı-
nın sağlık sorunlarına katkı sunmak için sağlık taraması baş-
lattı.

Mahallede yapılacak olan sağlık taramasının çalışma-
larına 13 Mayıs’tan itibaren başlayan Halk Meclisleri, kah-
vehanelere ve esnaf camlarına 45 tane sağlık taramasına
çağrı ozalitlerini asıp kapı kapı dolaşarak 500 tane bildi-
riyi halka ulaştırdılar. 16 Mayıs'ta başlanan sağlık taramasına
ortopedi ve kadın doğum hastalıkları doktorları katıldı. Sağ-
lık taramasına halkın ilgisi yoğundu. Evlerine davet edip
sohbet etmek isteyenlerin olduğu sağlık taramasına 60 kişi
katıldı.

Halkımızın Her Sorununu 
Örgütlü Mücadelemizle Çözeceğiz!

24 Mayıs
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Ülkemizde Gençlik

Berkin Elvan’ın katillerini istiyoruz demek suç mudur?
Herhalde hukuk, yasa bilmese bile düşünen herhangi biri
“Ne var, bir katilin cezalandırılmasını istemek neden
suç olsun öyle saçma şey olur mu” diye cevap verirdi.
Ama öyle değil. Bu ülkede 14 yaşında başından vurulan
Berkin’in katilini, cezalandırmak şöyle dursun kim oldu-
ğunu öğrenmek istemek bile AKP yargısı için büyük suç. 

AKP’nin İstanbul İl Kongresi’nde “Berkin’in Ka-
tillerini Arıyoruz” yazılı bir pankart açtıkları için Hic-
ri Selviler ve Leyla Erdoğan önce pankart açtıkları sa-
londa korumalar ve sonra polisler tarafından işkenceye
uğradı. “Herkes silahsız ve saldırısız fikirlerini söyleme
özgürlüğüne sahiptir” diyen Türkiye Cumhuriyeti ya-
salarını hiçe sayarak Hicri ve Leyla’nın fikirlerini söy-
lemesi pankartları ellerinden alınarak, ağızları kapatılıp
zorla salondan çıkarılarak karşılık gördü. Linç edilmek
istendiler, üstelik gözaltına alındılar, tutuklandılar. 

Sulh Ceza Hâkimliği Hicri ve Leyla’yı dinlemeden 5
dakika içerisinde tutuklama kararı verdi. Avukatı ka-
rara tepki gösterip “Böyle adalet olmaz” dediği için “ha-
kime hakaretten” soruşturmalar açıldı. 

Böyle adalet olur mu sorusu çok geçmeden karşılığını
buldu. Evet böyle adalet olmaz. Hicri Selviler yargılanacağı
İstanbul ilinden Balıkesir de bir hapishaneye sürgün edil-
di. Yargı eliyle intikam sürdürülüyordu. Mahkeme Hicri’ yi
37 ekran bir bilgisayarın dörtte biri kadar küçük bir ekran-
dan mahkemeyi görerek savunmasını yapmaya zorladı. Hic-
ri Selviler bu uygulamayı kabul etmedi ve sırtını dönerek
mahkemeyi protesto etti. Onun bu hak arama yönünüdeki
davranışı mahkemeden bir celsede karşılık buldu. 

Mahkeme bir sonraki celse Hicri ve Leyla’yı cezalan-
dırmak için hazır bekliyordu, bir haftalık savunma süresinden
sonra hemen hükmünü açıkladı. Leyla’ya “Yasadışı Örgüt
Propagandası” yapmak suçundan 1 yıl hapis cezası ver-
di. Ancak yasa gereği ceza 10 aya indirilip ertelendi. Ama
Hicri’ye mahkemenin kararlarını eleştirmek ne demekmiş
gösterecekti. Ne demekti mahkeme savunma ver dediğin-
de savunma vermemek. Ne demekti mahkemenin kararla-
rını sorgulamak. Mahkeme Hicri’ye indirim uygulamadı-
ğı gibi cezasını da ertelemedi. Eğer Yargıtay kararı onay-
larsa Hicri bu nedenle bir yıl hapis yatacak. 

Peki Hicri ve Leyla bu cezayı aldı diye sorun ortadan
kalktı mı? Yani Berkin’in katilleri açıklandı mı? Hayır?
Berkin’in katilleri korunuyor, katillerin açıklanmasını is-
teyenler tutuklanıyor. 

Şimdi bu mahkemeler bu iktidar, haksızlığı ve zulmü
adalet saraylarında yaptık diye adalet oldu mu zannedi-
yor. Hicriler’i hapse atmakla gerçeği gizlemek mümkün
olur mu? 

Hayır, Berkin’in katili bir gün açıklanacak. Çünkü
onun kim olduğunu herkes biliyor. Onun yüzünü hepi-
miz gördük. Arkadaşları onu tanıdı. Amirleri onu tanıdı.
Akrabaları dostları ve düşmanları onu tanıdı. Onları ne
kadar zaman susturabilirler? 

Gerçekler aşınmaz birer kayadırlar. Hicri’yi hapse at-
makla Leyla’ya ceza vermekle onu yok edemezler.
Adalet istemek suç değildir olamaz. Adalet istemek suç
olsaydı insanlar hapse atıldı diye adaleti aramaktan vaz
geçseydi insanlık tarihi diye bir şey olmazdı.

Gençlik Federasyonu’ndan

Hicri Selviler ile Leyla Erdoğan’a; Berkin’e Adalet İstedikleri İçin Hapis Cezası Verildi!

ONLARI HAPSETMEKLE NE ADALETSİZLİĞİ 
NE DE ZULMÜ GİZLEYEBİLİRSİNİZ!

İstanbul Eyüp’te Oğuzcan Polat
Anadolu Lisesi’nde okuyan sivil faşist
öğrencilerin bir sınıfta akıllı tahta üze-
rine üç hilal ve bozkurt amblemi çiz-
meleri, devrimci öğrencilerin tepkisini
çekmiş, devrimci öğrenciler akıllı tah-
tadaki bu çizimleri silmişlerdir. Halk
düşmanlarının okuldaki tahtalarda pro-
paganda yapmalarını engellemekle,
bunu yapanlara soruşturma açmakla gö-

revli olması gereken okul idaresi, aksine
bu amblemleri silen devrimci öğrenci-
lere, üstelik “Türk bayrağını indirmek”
gibi saçma sapan, gerçek dışı gerekçe-
lerle soruşturma açmıştır. Böylece okul
müdürü Erol Kahraman ve Salih Sarı-
kulak, devrimci öğrencilere olan düş-
manlıklarını bir kez daha göstermiştir.
Okul çıkışında sivil faşist öğrenciler ve
dışarıdan desteğe gelen, sayıları 50’ye

yakın faşist güruh devrimci
öğrencilere saldırmış ve 2 dev-
rimci öğrenci yaralanmıştır.
Her zamanki gibi saldırı anın-

da ortada gözükmeyen polis, saldırı son-
rası ortaya çıkmış ve saldıranlar hak-
kında hiçbir şey yapmamıştır. Liseli
Dev-Genç’lilerin yaptığı açıklamada:
“Okul müdürü Erol Kahraman’ı uyarı-
yoruz! Halk düşmanlığına, devrimci
düşmanlığına son ver. Devrimci öğ-
rencilere açtırdığın soruşturmaları der-
hal durdur. Senin gücün Liseli Dev-
Genç’e yetmez!” denildi.

Baskılar Bizi Yıldıramaz!
Faşistlerden Hesap Soracağız!

Yürüyüş
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Vermezseniz alacak, uygulamazsa-
nız biz uygulayacağız!

Geleceğimizi karartmanıza, umu-
dumuzu kırmanıza, vatanı ve hal-
kımızı satmanıza izin vermeyeceğiz.

BİLİN Kİ BİZ LİSELİ
DEV-GENÇ’LİLERİZ!

SÖYLEDİĞİMİZİ YAPAR,
YAPTIĞIMIZ SAVUNURUZ!

Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak;
bugün kavgada en önde olmanın onu-
ru ve gururunu yaşıyoruz.

Şu anda son süreçlerde olmadığı
kadar liseli arkadaşımız tutsak hapis-
hanededir. Elbette bu bizim için mü-
cadele arkadaşlarımızın özgürlükleri-
nin gaspedilmiş olmasının öfkesi, ya-
nıbaşımızdaki aynı sırada mücadeleyi
sürdürdüğümüz arkadaşlarımızın öz-
lemi bir tarafa mücadelenin en önün-
de olmanın verdiği bedeli ödüyor ol-
manın coşkusunu yaşıyoruz.

Elbette tutsak düşmek için, şehit
düşmek için Liseli Dev-Genç’liler
olarak mücadeleye katılmadık.

Ama elbette hep özgür tutsakları-
mıza; abilerimize ablalarımıza gıptayla
baktık, ödedikleri bedellere karşı tec-
rit duvarlarını yıkan iradelerine özen-
dik, saygıyla selamladık.

Elbette hep 16 yaşında direnişçi
18'inde bir kahraman olan Sibel'e özen-
dik... Hep İrfan, Berkin olmak istedik
kavgada... Bahtiyar ve Şafak abileri-
mizle birlikte elbette bizim önümüzde
de yeni yeni sayfalar açıldı. Daha doğ-
rusu geçmişten bugüne süzülen sayfa-
ları biz bugün gördük. Okumaya daha
vaktimizin olmadığı, ders kitaplarından
yeni yeni başımızı kaldırırken yaşa-
madıklarımızı, henüz daha okuyama-
dıklarımızı biz Şafak abimizle, Bahti-
yar abimizle, Elif ablamızla gördük. 

Tarihteki yerimizi, amacımızı, he-
deflerimizi nasıl bir pratikte sergileye-

ceğimizin, nasıl Dev-Genç’liler olaca-
ğımızı bize gösteren bizim için hala can-
lı kanlı örneklerdir. Sanki geçici bir gö-
rev gibi gitmişler gibiler bizim için...

Sanki her an çıkacak, her gülen
gözleriyle bize yol gösterecek gibiler.

Elleri hep omuzlarımızda, elleri hep
bizim ellerimizde tuttuğumuz her güç-
te bize güç verecektir. Bunu biliyoruz,
bunu biliyoruz, buna çok ama çok ina-
nıyoruz. 

İşte bugün bunun sorumluluğuyla
yüklüyüz. Liseli Dev-Genç'li arkadaş-
larımız bugün faşizm tarafından sadece
düşündüklerini söyledikleri için... sadece
berkin'in katili nerede diye düşünüp
bunu söyledikleri için tutuklandılar.

Bize düşen görev bugün bu dü-
şünceleri başka liseli arkadaşlarımıza
taşımaktır. Bize düşen görev bugün bu
düşünceleri; pikniklerimizle, toplan-
tılarımızla, bildirilerimizle, afişleri-
mizle, sesli konuşmalarımızla, okul
tahtalarına duvarlara yazılamalarızla
seslendirmektir.

Berkin'in katilleri nerede diye so-
rarken, katiller nerede diye sorduk diye
neden tutukladınız Liseli Dev-Genç’li-
ler diyebilmek, Berkin'in katilleri yar-
gılansın, tutsak Liseli Dev-Genç’liler
serbes bırakılsın diyebilmektir. Bugün
tutsak arkadaşlarımızın da yükünü
omuzlamak, onların özgürlüğü için
mücadele etmek bizim en asli, en
acil görevimizdir.

Bugün berkin'in katillerini istiyo-
ruz demek, tutsak arkadaşlarımızın öz-
gürlüğünü istemektir. 

İstiyoruz!

Tutsak Liseli Dev-Genç’liler’e öz-
gürlük, Berkin'in katillerine de ceza is-
tiyoruz! Vermezseniz alacak, uygula-
mazsanız biz uygulayacağız! Gelece-
ğimizi karartmanıza, umudumuzu kır-
manıza, vatanı ve halkımızı satmanı-
za izin vermeyeceğiz.

TUTSAK LİSELİ DEV-GENÇ'LİLERE ÖZGÜRLÜK,
BERKİN'İN KATİLLERİNE CEZA İSTİYORUZ!

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

Liseliyiz Biz

24 Mayıs
2015
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ELAZIĞ:Elazığ Liseli Dev-Genç'liler
Tutsak Dev-Genç'liler ile ilgili 16 Ma-
yıs'ta bir açıklama yaptı. Açıklamada:
Bizler Dev-Genç'liyiz. 14 milyon in-
sanın açlık sınırında yaşadığı Türki-
ye’de, faşizme karşı mücadele verdi-
ğimiz için tutsağız. Anadolu toprakla-
rının 35 milyon metrekaresi, Amerikan
üssü olarak Ortadoğu halklarının kat-
ledilmesinde kullanılmasın, dediğimiz
için tutsağız. Üniversitelerimizde bi-
limsel, demokratik, anadilde eğitim
istediğimiz için tutsağız. Liselerimizde
dinci-gerici eğitim istemediğimiz, “sı-
navsız bir gelecek” istediğimiz için tut-
sağız. Satışı okul kantinlerine kadar gir-
miş uyuşturucunun bataklığında bo-
ğulmak istemediğimiz “uyuşturucuya
ve yozlaşmaya karşı mücadele” verdi-
ğimiz için tutsağız. Hırsız AKP'nin
katil po-lislerinin, 14 yaşında 15 kilo-
da katlettiği Berkin’imiz için adalet is-
tediğimiz için tutsağız. AKP 12 yıllık ik-
tidarı boyunca 241 çocuğun 14.721 iş-
çinin katilidir. Terör yalanıyla mücadele
eden Dev-Genç'lileri tutuklayan
AKP’nin kendisi en büyük teröristtir.
Bizler bunca adaletsizliğin olduğu yer-

de elimizden alınan haklarımız için mü-
cadele etmeye, Berkin için adalet iste-
meye, hapishanelerdeki Dev-Genç'li-
lerin dışarıda ki sesi olmaya devam ede-
ceğiz” denildi.
SİVAS: Seyrantepe Mahallesi’nde 16
Mayıs'ta Dev-Genç’liler tarafından
“Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bıra-
kılsın” pankartı altında bir oturma ey-
lemi yapıldı. Sabah  hazırlıklara başla-
yan Dev-Genç’liler 10.30’da eyleme
başladılar. Masada Yürüyüş Dergisi, Bo-
ran Yayınları’ndan son çıkan kitapların
yanı sıra tutsak Dev-Genç’lilerin serbest
bırakılmasını isteyen bildiriler yer aldı.
İlk andan itibaren mahallelinin yoğun
ilgisi ve yardımlarıyla karşılaşıldı. Mü-
zik sisteminin yetersiz olduğunu gören
yakındaki bir evden gelen halktan bir
kişi ses sistemi getirdi. Mahalle genç-
leri uzatma kabloları ve merdiven ge-
tirerek yolun karşısındaki parka elektrik
çekildi. Ardından daha gür bir sesle
Grup Yorum müzikleriyle mahalleye
renk kattı. Mahalleden ve esnaftan bir-
çok kişi Dev-Genç’lilere yardımcı
oldu. Üniversite öğrencilerinden de
haberi olanlardan eyleme katılanlar

oldu. Mahalleden desteye gelen ka-
dınlarla hem düzen, hem de mücadeleye
ilişkin sohbetler edildi. Yine seçimlerin
yaklaşmasının etkisiyle seçimler üzerine
de sohbetler edildi. Sabah eylem baş-
layacağı saatlerde birkaç kez oradan ge-
çen sivil polisler eylem süresince bir-
kaç araçla mahallede bulundular. Ancak
eylem alanını uzaktan izlemekle ye-
tindiler. Uzaklardan bina arkalarından,
okul bahçelerinden ara sıra kaçamak vi-
deo ve fotoğraf çekimleri yapmaya
kalkıştılarsa da Dev-Genç’lilerin ba-
kışları ve takibi sonrası bunda başarılı
olmadılar. Hatta Dev-Genç’lilerin on-
lara doğru gittiği bir esnada araçlarına
bile binmeden okul bahçesinden kaç-
tılar. Gün boyu halkla sohbetlerin edil-
diği, halayların çekildiği eylem sona
erdi. Eylem yapılan parkın mahalleli-
ce bilinen resmi bir adı olmadığı öğre-
nilince Dev-Genç’liler parka “Berkin
Elvan Parkı” ismini koymaya karar ver-
diler. Parktaki direğe ilk tabela olarak
kartondan bir tabela yazılıp asıldı. Ey-
lemde, yaklaşık 100 bildiri halka ulaş-
tırıldı.

Ülkemizde Gençlik

Tutsak Dev-Genç'liler Serbest Bırakılsın!

Alişan Taburoğlu’na Özgürlük!
Çorum’da Dev-Genç’liler 13 Mayıs’ta Eti Lise-

si’nin giriş kapısının yanına "Alişan Taburoğlu’na Öz-
gürlük –Dev-Genç” yazan bir pankart astılar. Pankart
asımı sırasında ise Eti Lisesi öğrencilerine Alişan’ın
da Eti Lisesi’nde okuduğunu, Eti Lisesi’nden mezun
olduğunu, Dev-Genç’li olduğunu 1 Mayıs’ta Tak-
sim’de pankart açtığı için tutuklandığını anlattılar. Dev-
Genç’liler okul önünde Alişan’ın neden tutuklandı-
ğını anlatan kuşlamalar yaparak lise önünden ayrıl-
dılar.

Dergimiz yayına hazırlanırken, Onur
Duran ve 1 Mayıs'da Taksim'de pankart
açtığı için tutuklanan Alişan Taburoğlu,
Yemliha Korkmaz tahliye oldular. Aynı

gün 2 Nisandaki baskınlarda tutuklanan
Sıla Abalay ve Denizcan Parlak tahliye

edildiler. Ardından Liseli Dev-Genç
Çağlayan Adliyesinde basın açıklaması
yaparak Berkin için adalet istemekten

vazgeçmeyeceklerini vurguladılar.

ELAZIĞ DERSİM MERSİN
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Baskınlarınızla Saldırılarınızla
Dev-Genç’lileri Yıldıramazsınız!

Korkunuzu Büyüteceğiz!
Tekirdağ’da Dev-Genç’liler faşist AKP’nin katil pol-

isleri tarafından 6 Mayıs'ta yapılan baskınları protesto et-
mek amacıyla, 13 Mayıs günü eylem yaptı. Namık Ke-
mal Üniversitesi önündeki eylemde yapılan açıklamada;
çocuk katili AKP’nin “çocuk kurtarma operasyonu”
adıyla yasal bir derneği bastığı, orada bulunan Dev-Genç’li-
leri işkenceyle gözaltına aldığı vurgulandı. Tüm bu sal-
dırıların korkudan kaynaklandığı, AKP’nin yönetememe
krizinin derinleştikçe daha azgınca saldırdığı belirtildi.
AKP’nin mutlaka halkın adaletine hesap vereceği vur-
gulanarak basın açıklaması sona erdirildi. Açıklamada “Öğ-
renciyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz” sloganları atıldı. "Örgütün Elinden” İşkencelerle

Alıyorsunuz, Öyle Mi? 
Gözaltıları protesto eden Tekirdağ Dev-Genç’liler ve

Halk Cephesi;  “…Mağduru kurtarıyoruz diyen katiller dev-
rimcileri hedef göstererek komplolar üretiyorlar savcılar,
hakimler de polis tutanaklarıyla her önüne geleni tutuk-
lanmaya sevk ediyor, davalar açıyor. Mağdur olan yoktur,
kandırılmış olan yoktur! Zulmünüzü işkencelerinizi gören,
halkını çok seven ve devrimcilik kararı alanlar vardır. Me-
dine Akbayır kandırılmış genç değil, Kürdistan’da yıllar-
dır katledilen bir halkın içinden çıkmış, bu zulme karşı di-
renmeyi onur bilmiş ve devrimcilik kararı almıştır. Medi-
ne Akbayır’ı "örgütün elinden" işkencelerle alıyorsunuz öyle
mi?  Siz ancak öfkemizi ve kinimizi büyütürsünüz ve an-
cak o pislik içinde olan suratlarınıza tüküren ve direnen dev-
rimciler bulursunuz karşınızda.  “Medine Akbayır’ı kur-
tarıyoruz!” diyerek, Rojda Yalınkılıç adına anında komplo
dosyaları çıkartıp öyle kurtarıyorsunuz Medine’yi. Ahlaksız,
katil olduğunuz gibi sahtekârsınız.

Siyasi Şube polisleri “İşkence yapmak şerefsizliktir!”
diyen devrimcilere 'bu daha ne ki? Sen bir de beni 12 tane
kadın gerillanın elinden kolundan panzare bağlanarak sü-
rüklediğim zaman görecektin!' diyen alçaklar! Siz de al-
dığınız o cevapları silmeyin aklınızdan. Halkımız da bili-
yor ki adaletimiz şaşmaz!” açıklamasında bulundu.

Tutsak Dev-Genç'liler İçin Masa
Dersim'de Dev-Genç'liler 19 Mayıs'ta Yeraltı Çarşısı

üzerinde “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”
kampanyası kapsamında masa açtı. 3 saat açık kalan ma-
sada tutsak ürünleri, Yürüyüş ve Tavır dergileri halka ulaş-
tırılırken, tutsak Dev-Genç'lilerin serbest bırakılması ta-
lebiyle imza toplandı.

Liseli Dev-Genç'ten Tutsak
Yoldaşları İçin Çadır Eylemi

Bu ülkede adalet yoktur! BİZ Liseli Dev-Genç’liler her
defasında bunu dile getirdik. Her defasında Berkin için,
Uğur Kaymaz için, katledilen tüm çocuklar için bunu söy-
lemekten, adaletin savunucuları olmaktan ve bunu her yer-
de cüretle söylemekten çekinmedik.

BİZ’ler bu ülkenin, Anadolu halkının evlatlarıyız. Bu
yüzden doğru, haklı olan ne varsa biz de onu söyleriz. Bunu
söylememizden korkan AKP iktidarı ve faşist hukuku ya-
lanlarına, haksızlıklarına devam ediyor.  Liseli Dev-
Genç’lileri tutsak ederek onları yıldırmayı düşünüyor, ya-
nılıyor elbette…

Bizler doğrulardan ve mücadelemizden vazgeçmeyece-
ğiz, bunun için tutsak düşen arkadaşlarımızı sahipleniyoruz.

26 MAYIS günü Saat 12.00’da Gazi Mahallesi Şair
Abay Lisesi önünde Tutsak Liseli Dev Genç’lilerin Ser-
best Bırakılması talebimizle çadırımızı açıyoruz…

Çadırımıza tüm halkımızı, tutsak liselileri sahiplenmeye
çağırıyoruz.

LİSELİ DEV-GENÇ
19 Mayıs 2015

Dev-Genç Milisleri
İşkencecilerden Hesap Soruyor!

Dev-Genç Milisleri 9 Mayıs’ta Okmeydanı Anadolu
Kahvesi’nde yolu keserek “İşkencecilerden Hesap Sora-
cağız, Şafak Yayla Olup Beyninizden Vuracağız! DHKC-
DEV GENÇ” yazan bombalı pankart astılar. Bir süre yolu
ellerindeki silahlar ile kesen Dev-Genç Milisleri, mahal-
le içine girerek sağlık ocağının önüne kadar sloganlar ve
halka çektikleri ajitasyonlar ile geldiler. Sağlık ocağının
önünden Sibel Yalçın Parkı girişine kadar sloganlar ile ge-
len milisler havaya ateş açarak eylemi bitirdiler. Eylemde
“Umudun adı DHKP-C”, “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Genç’liler”, “Şafak Yayla Yaşıyor, Dev-Genç Savaşı-
yor”, “Bahtiyar Doğruyol Ölümsüzdür”, “Elif Sultan
Kalsen Ölümsüzdür” sloganları atıldı.

Tutsak Dev-Genç'liler Yalnız Değildir!
19 Mayıs'ta Armutlu Liseli Dev-Genç'liler tarafından Armutlu’nun yoksul kondularında iki  duvara "Tutsak Dev-
Genç'liler Serbest Bırakılsın" ve "Sıla Abalay’a Özgürlük" yazılamaları yaptılar. 

Ülkemizde Gençlik
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Kavgamızın başkenti İstanbul'dur.
Yüreğimiz orada atar. Ama bir de
81 iliyle tüm Anadolu vardır. Üstelik,
İstanbul'da yaşayan emekçi halkımız
da, ekmek kavgası uğruna Anado-
lu'dan göç eden halkımızdır. Ekmek
neredeyse, yaşam da oradadır...

780 bin 580 km²lik yüzölçümüne
sahip vatanımızda 75 milyon insan
yaşıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi belli
başlı büyük şehirlerin dışında çok
büyük ve önemli bir kaynak Anadolu. 

Devrim şehitlerinin tohum olup
saçıldığı Anadolu'da örgütlenmek
zorundayız.

Devrimi yapma, halkın iktidarını
kurma kararlılığındaysak eğer, bu-
lunduğumuz her yeri bir devrim üs-
süne dönüştürmek zorundayız.

Anadolu Cephesi köşesini bu ne-
denle başlatıyoruz. Anadolu'da neden
ve nasıl örgütlenmeliyiz konusunu
ele alacağımız bu köşe ile, devrim
iddiamızı büyüteceğiz.

Nasıl ve Nereden 
Başlayacağız?

Öncelikle komite kurmalıyız. Ör-
gütlenmenin en küçük birimi oluştu-
rup, ikinci adımı atmalıyız: toplantı!

Komite ve toplantı.Örgütlenmenin
en temel ayaklarıdır bunlar. Ve tabii
eğitim. Maddeleyecek olursak:

1- Komite
2- Toplantı
3- Eğitim
Toplantıda, örgütlenme progra-

mımızı ve kitle çalışmasını nasıl ya-
pacağımızı konuşmalıyız.

HER ŞEY İÇİN KOMİTE
KURMALIYIZ. HER YERDE
KOMİTE KURMALIYIZ.

Komitede, sorunlarımızı konu-
şup-tartışıp karar almalıyız. 

Komiteleri, kollektif çalışmanın
beyin hücreleri veya takımları olarak

değerlendirmeliyiz.
Komiteler, örgütsel süreklilik

için olmazsa olmazdır. Düşmanın
açık hedefi olunan koşullarda ko-
miteler kişiye dayalı ilişkileri aş-

manın, alternatif yöneticileri, kadroları
yetiştirmenin, örgütlenmede süreklilik
sağlamak açısından önemlidir.

Komiteler faaliyeti zenginleştirir.
Merkezi politikaların kitlelere taşın-
masında, kitlelerin taleplerinin, nabzının
merkeze ulaşmasında komiteler canlı
organizmalardır. Öğrenir, öğretir uy-
gular, uygulatır. Tecrübelerin aşağıdan
yukarı ve yukarıdan aşağı mücadeleye
yansıtılmasında da önemli rol oynar.

Kolektivizmi, komite işleyişini
oturttuğumuz her yerde daha verimli
daha sonuç alıcı oluruz.

Komiteler hem halkı mücadeleye
katmanın, hem de kadrolaşmanın,
örgütlü-kolektif çalışma tarzını gös-
termenin araçlarıdır. Sorumluluk al-
mayı ve yanındaki yoldaşlarına karşı
sorumluluk hissetme duygusunu ge-
liştirir. Eleştiri-özeleştiri mekaniz-
masının gelişmesini sağlar. Fikir bir-
liği ile karar alma ve uygulama so-
nucu hata payını azaltır, sonuca git-
meyi hızlandırır.

Komiteler sadece bölge, alan, bi-
rim yönetimi için kurulmaz. Bölgenin
sorunlarıyla ilgili ya da faaliyetlerle
ilgili komitelerde fırsat bulduğumuz
her yerde hayata geçirilmelidir. 

Komiteler halkı örgütlemenin, po-
litikleştirmenin araçlarıdır bizim için.
Halk, komitelerde kendini yönetmeyi
öğrenecektir. Bugüne kadar sürekli
güdülecek koyun sürüsü olarak gö-
rülen halk, komiteler içinde karar
alıp uygulayacaktır. Komiteler onlar
karar alıp uygulamasını sağlayacak
olan mekanizmalardır. Böylece halkta
yönetme bilinci gelişecektir. Kendine
güveni gelecektir ve ülkeyi yönet-
meye talip olacaktır. İktidar iddiasına
komitelerde sahip olacak, gücünü
orada görecektir. Komiteler halkın
yaratıcılığının ortaya çıktığı yerlerdir
aynı zamanda.

Komiteler halkın tüm olanakları-

nın bir anda, bir doğrultuda yönlen-
dirilmesini, seferber edilmesini sağlar.
Bu anlamda halkın gücünü açığa çı-
karmanın araçlarıdır.

"Örgütlü Halk Yenilmez" sözünün
somutlanmasıdır komiteler. 

Komiteler devrimci çalışma tarzı
ve halkı örgütleme biçimimiz olması
yanıyla vazgeçilmezdir. Her dönem
öncelikli çabamızdır.  

Komiteler vazgeçilmez çalışma
tarzımızdır, çünkü hem kendi faali-
yetlerimizi örgütlerken içselleştir-
memiz gereken hem de halkı harekete
geçirirken temel alacağımız çalışma
tarzıdır.

Günlük yaşamımızı örgütleyerek
başlamalıyız. Ardından bulunduğu-
muz alanı örgütlemeliyiz. Sorunları
tespit edip, çözüm yolunu bulmalıyız.
Komiteler hem tespit hem de çözüm
aşamasında gücümüzdür.

Şehitlerimiz ve 
Değerlerimiz Bize Yol 
Gösterecektir

Anadolu’nun pek çok köşesinde
şehitler vermişizdir toprağa. Şehit-
lerimiz ve aileleri bizim için, her so-
rumuzun çözümüdür. Hiç kimsenin
olmadığı yerlerde şehitlerimiz bize
yardım edecek, yol gösterecektir.
Çünkü kimse yoksa bile şehitlerimizi
tanıyan, bilen birisini mutlaka buluruz. 

Halkın Değerlerine 
Sığınalım

Anadolu'da halkımızdaki yozlaş-
ma nispeten daha azdır, hatta bazı
yerlere uğramamıştır bile... Halkımız,
gelenek-göreneklerini, değerlerini
yaşatmaktadır. Anadolu'da halkımıza
ulaşmamız, evlerine girmemiz bu
nedenle kolaydır. Emek verdiğimizde
sonuç alırız.

Halka Gidelim, 
Halkı Dinleyelim

Kimi örgütleyeceksek eğer ön-
celikle onu daha yakından tanımalıyız.
Sorunlarını, düzenle olan çelişkilerini

GÜÇ HALKTA, KAYNAK 
ANADOLU’DADIR!

AANN AADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ



"Ortak Düşman
Amerika" kampanyası

çerçevesinde Sivas'ta bir karükatür sergisi açacaktık.
Yapılacak iş çok ama çalışacak az insanımız var.

SİVAS büyükçe bir şehirdi ve şehrin büyük bir kısmı
muhafazakar, devrimcileri hiç tanımamış halkımızdan olu-
şuyordu.

Halkımızın bu kesmine karşı önyargılıydık ve bu ma-
hallede hiç çalışma yapmamıştık. “Daha demokrat olan,
çalışma yaptığımız ALİ BABA Mahallesi’ndeki herkesi
örgütledik mi? Bu mahalledeki insanları örgütlemek daha
kolay, önce kolaydan başlayalım. Diğer mahallelerdeki in-
sanlar örgütlenmezler hatta linç ederler” diye düşünüyorduk.
Şehir meydanında her gün Madımak’ı gördükçe bu fikrimiz
güçleniyordu. Halkımızla aramıza aşılmaz güç setleri kendi
elimizle ördüğümüzün farkında bile değildik.

Çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış, karikatür çıktı-
larını almak için bir kırtasiyeye gittik. Hacı sakallı bir
amca karşıladı bizi. Çıktıları A-3 ebatında ve renkli olmasını
beklediğimizden daha fazla ekonomik yük altına sokuyordu
bizi ki cebimizde o kadar para yoktu zaten. Karikatürler
yavaş yavaş yazılırken bizde, kara kara parayı nasıl ödeye-
meyeğimizi düşünüyorduk. O arada Hacı amcanın sorularıyla

irkildik. “Gardaş bu karikatürler ne olacak ki la.” Kızgın,
öfkeli, sanki bizi dövecekmiş gibi bir ton vardı sesinde.
Ama biz sakin sakin. “Hacı amca” dedik, “Biz Amerika'ya
karşıyız. Çünkü Amerika dünya halklarının katilidir.”
Hacı amca bizi susturup sertçe lafa daldı. "Gardaş, bana
Amarika'yı anlatmayın, ben zati biliyorum. Bu karikatürler
ne olacak, onu deyin hele" dedi. Hacı amcaya “Flash
bellekte slayt gösterimi ve türküler var istersen kopyala
izler dinlersin.” Olur anlamında başıyla biz onayladı.

Karikatür çıktıları hazırlanmış, gitme vakti gelmişti.
Biz daha hiçbir şey demeden Hacı amca, "Gençler" dedi
"çorbada bizimde tuzumuz bulunsun, izin verirseniz
sizden para almayacağım.” Hep birlikte gülüştük. Hacı
amca bizi dükkanın kapısına kadar uğurladı. 

Fakat biz sonradan fark ettik ki tecrübesizliğimiz ve de-
neyimsizliğimiz yüzünden pek çok hata yapmıştık.

Birincisi önyargılarımız çok keskindi. Oysa ülkemiz
Amerika'ya en fazla tepkinin duyulduğu ülkelerden birisiydi.
Halkımız Amerika’nın işgalci, katil yanını en az bizim
kadar biliyordu. İkincisi Hacı amcayı karikatür sergisine
çağırmamız oldu. Üçüncünsü Hacı amcaya bir daha hem
halkımızdan öğrenmek hem de bildiklerimizi paylaşmak
için gitmememiz oldu. 
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bilmezsek, çözümü göstereme-
yiz. Bu yüzden öncelikle hal-
kımızı tanımalıyız. Sorunlarını
öğrenmeliyiz.

Tarımın, hayvancılığın sona
erdirilmesi, işsizlik, eğitim ve
sağlık haklarının gasbının daha
büyük olması... İşsizlik, yoksul-
luk çok daha fazladır. Devletin
baskısı da daha fazla hissedilir. 

Kısacası İstanbul vb. büyük
şehirlerde halkın yaşadığı sorunlar
beş ise Anadolu’da onbeştir. İşsizliğin,
açlığın, yoksulluğun, sefaletin en yo-
ğun yaşandığı yerdir Anadolu... Bu-
gün kırsal kesimde tarım da, hay-
vancılık da bitirildi... Yoksul halkın
kendi yağıyla kavrulacağı olanakları
da elinden alındı... Çiftçilik yapsa
yaptığı işten zarar ediyor, hayvancılık
yapsa zarar ediyor...

Soma maden işçilerinin durumu
çok çarpıcı bir örnektir... Türkiye’nin
en verimli tarım alanlarından biri
olan Soma’da köylüler tarım bitirildiği
için asgari ücret karşılığından

ölüm demek olan madenlerde çalış-
mak zorunda kalıyor. Soma köylüleri
bunu açlıktan ölmektense bir seçenek
olarak görüyor, Anadolu’nun diğer
şehirlerinde köylerinde bu olanakları
da yok halkımızın... 

Evet, halkımızın yaşadığı her so-
run devrimci mücadelenin örgütlenme
alanıdır. 

Anadolu’daki yoksulluk içindeki
halkımız kendini açlığa mahkum eden
AKP gibi gerici düzen partilerinin
etkisi altında. Halka gitmeden, halka
kendimizi anlatmadan, politikalarımızı
götürmeden halkı gericiliğin etkisinden

kurtaramayız.

Örgütlendiğimiz alan-
larda dergimizi yaygın bir
şekilde halka ulaştırmalı-
yız...

AKP, yine halkın pa-
ralarından oluşan yardım
paketleri ile yoksul halkı
dilenci haline getirip ken-
dine muhtaç ediyor... 

Biz halkımıza hakkı
olanı istemeyi öğretmeli-

yiz... Biz dilenciliği değil halk ara-
sındaki dayanışmayı örgütlemeliyiz.

İmece gibi, halkın kolektif çalış-
masını esas alan örgütlenmelerin ol-
duğu bir yerde, kolektivizmi halka
anlatabiliriz.

ANADOLU DERYA DENİZDİR,
ATIN KENDİNİZİ DENİZE, YÜZ-
ME BİLMİYORSANIZ DA SUYUN
KALDIRMA KUVVETİNE GÜVE-
NİN!

ANADOLU KÖKLERİMİZDİR,
KAYNAĞIMIZ ANADOLU'DA-
DIR, AYAKLARIMIZI ANADOLU
TOPRAĞINA BASALIM!

ÇORBADA BİZİM DE 
TUZUMUZ BULUNSUN“ “



Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) üyesi 22 avukat hakkında
açılan davanın 3'üncü duruşması 14
Mayıs günü, İstanul 18. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü.

40'a yakın avukatın da katılımıy-
la gerçekleşen duruşmada ayrıca ya-
bancı heyetlerle birlikte gelen 15'den
fazla kişi vardı. 

Her duruşmalarını bir seminer bir
propaganda aracı haline dönüştüren
ÇHD'li avukatlar, bu duruşmada da yine
coşkulu ve canlı konuşmalar yaptılar. 

Hak ve özgürlükleri savundukla-
rı, adaletin peşinden gittikleri için
"DHKP-C yönetisi ve üyesi" ol-
makla suçlanan ÇHD'li avukatlar
yaptıkları "savunmayla" hem kendi
gözaltına alınış, tutuklanış süreçle-
rindeki hem de genel olarak ülkede-
ki adaletsizliği, hukuksuzluklukları
dile getirdiler.

Duruşmada Av. Hasan Fehmi;
anayasa aykırılık iddialarını vurgu-
larken, "sanık" sıfatıyla dinlenen avu-
katlardan Mümin Özgür Gider, dos-
yanın Anayasa Mahkemesi'ne gön-
derilmesi ya da bekletici mesele ya-
pılması taleplerinin kabul edilme-
mesinin hukuka ters düştüğünü be-
lirtti. Usule itiraz eden Gider, mah-
kemenin sorularını cevaplamayacak-
larını açıkladı. 

Ardından konuşan ÇHD İstanbul
Eski Şube Başkanı Avukat Güray
Dağ, ÇHD'nin Festus Okey, Engin
Çeber, Hrant Dink, Esenyurt, Da-
vutpaşa, Roboski ve KCK davala-

rının müdahili olduğunu belirterek,
"Ben bu hukuki örgütün bir üyesiyim
ve böyle olmaktan gurur duyuyo-
rum" dedi. 

Duruşmada "sanık" sandalyesinde
oturan Avukat Selçuk Kozağaçlı;
"yargılamayı yapan mahkeme heye-
tine güvenmediğini söyleyerek; "Zor
bir durumdayız ve zor bir durumda-
sınız aynı zamanda. Mesleki olarak
kötü bir dönemden geçiyoruz. Adalet
açlığı artık öyle bir noktaya geldi ki
artık birbirinizi yiyorsunuz. Size gü-
venmiyoruz, mesleğinize güvenmiyo-
ruz. Biz size birşey ispat etmekle yü-
kümlü değiliz. Fakat sizin bize ispat
etmekle yükümlü olduğunuz bir şey
var. Mahkeme olduğunuzu göstermek
zorundasınız. Bu meslek ve bu meslek
grupları boğazına kadar çamura bat-
mış durumdadır" dedi.

Yine konuşmasında "Rehin alı-
nan savcı arkadaşınız için kılınızı kı-
pırdatmadınız. Servisinize binip evinize
gittiniz. Devlet iki devrimciyle beraber
onun da ölümünden sorumlu. Mes-
lektaşlarınız tutuklanıyor, ses çıkar-
mıyorsunuz. Birbirinizi yiyip bitire-
ceksiniz. Önce bu durumdan çıkın,
önümüze delili, ispatı olan hukuki

suçlamalar koyun. Biz ondan sonra
size sorgu verip vermeyeceğimize ka-
rar veririz. Size güvenmiyoruz. For-
maliteleri yerine getirerek yargılama
oyunu oynuyorsunuz. Yok, böyle yar-
gılamayı kabul etmiyoruz. Biz sorgu sa-
vunma yapmadık, yapmayacağız. Ya
derhal beraat kararı verin ya da hukuki
taleplere hukuki gerekçelerle cevap ve-
rin" dedi.

Yargılanan avukatlardan; Av. Öz-
gür Yılmaz da; "sorgu değil benim
de söyleyeceklerim var" deyip, dev-
rimci olduğunu, devrimciliğin bir
zorunluluk olduğunu, devrimci avu-
katlık yapmaktan onur duyduğunu
söyledi.

Altmış sayfalık hazırladığı dos-
yasıyla birlikte; Halkın hukuk Büro-
su kimdir, tarihçesi, devrimci avu-
katlığın çalışma alanları ve bu alan-
larda ne yaptıklarını anlatarak son ola-
rak da; "Tarih bizi haklı çıkaracak
çünkü biz haklıyız" diye bitirdi.

Duruşmada bir avukat hakkında
yakalama kararı çıkarken, mahkeme
heyeti tüm "sanık" avukatların tüm ta-
leplerini reddederek yine hukuksuz-
luğunu gösterdi ve duruşmayı 25 Ka-
sım 2015'e erteledi.

"Size güvenmiyoruz.
Formaliteleri yerine
getirerek yargılama

oyunu oynuyorsunuz.
Yok, böyle yargılamayı
kabul etmiyoruz. Biz
sorgu savunma yap-

madık, yapmayacağız. Ya
derhal beraat kararı verin

ya da hukuki taleplere
hukuki gerekçelerle

cevap verin."

Halkın Hukuk Bürosu
(HHB) diyor ki;

Hak savunuculuğunu para için
yapmıyoruz. Gerektiğinde polis şid-
detine maruz kalmayı göze alarak
yapıyoruz. Bunun için bizi sevmezler.

Festus Okey davasında katil poli-
sin yargılanması için elimizden gele-
ni yaptık. Mahkeme sanık polisi yargı-
lamayı bırakıp bizi yargılamaya çalıştı.
Biz bu davada avukatlık yaptığımız
için buradayız. Engin Çeber'in Met-
ris'te işkenceyle öldürülmesine ilişkin
davada işkencecilere en ağır cezanın
verilmesini sağladık. Bunun için yargı-
lanıyoruz. Ama biz yılmadık, ÇHD
olarak dün ne yaptıysak bugün de yap-
maya devam ediyoruz. Soma'da 301
işçi katledildiğinde ilk gözaltına alınan
katiller değil genel başkanımız ve
ÇHD'li avukatlar oldu. 

Torunlar inşaatta 10 işçi katledil-
di, katleden patronlara dava bile açılm-
adı. Ermenek'te 18 işçi katledildi,
patronlara dava açılmadı. Biz bu da-
vaları takip ettik ve etmeye devam
ediyoruz. Gezi'de öldürülenlerin, sa-
kat bırakılanların, gözaltına alınanların
avukatlığını yaptık, yapmaya devam
ediyoruz.

Gözaltılarla, tutuklamalarla bizi,
ÇHD'yi susturacaklarını sanan varsa
yanılıyorlar. ÇHD susmadı sus-
mayacak!

Av. Özgür Gider: ÇHD üyesi ol-
mak ve HHB'de çalışmak suçsa bu
suçları kabul ediyorum.

Av. Sevgi Sönmez: Behiç Aşçı'nın
stajyeriydim. Bu dönemde adalet mü-
cadelesine katkı sunabildiysem bundan
onur duyarım.

Yürüyüş
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"KENDİMİZİ VEKALETEN; ZULÜM, YOKSULLUK VE AÇLIKTAN
ÖLENLER İÇİN ASALETEN SAVUNMA YAPACAĞIZ!"
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Katliamın Yıl Dönümünde Katledilen 301 Madenciyi Anmak ve Adalet
Talebini Yükseltmek İçin Devrimci İşçi Hareketi Soma’daydı

SOMA’DA ADALET YOK! İŞ CİNAYETLERİ SÜRÜYOR!

Katliamın yıl dönümünde katledilen
301 madenciyi anmak ve adalet talebini
yükseltmek için Devrimci İşçi Hareketi
Soma’daydı. 13 Mayıs'ta Kınık Maden
İşçileriyle Dayanışma ve Mücadele
Derneği ve DİH’liler Soma Emniyet
Müdürlüğü’nün arkasında toplandılar,
“Soma Katliamı’nın Sorumluları Ce-
zalandırılsın- Kınık Maden İşçileriyle
Dayanışma ve Mücadele Derneği”,
“Soma’da Katledilen Madencileri ve
Katillerini Unutmayacağız! Hesap So-
racağız-DİH” imzalı pankartları açarak
kortej oluşturuldu. Kortej yürüyerek
ana caddeye çıktı. Bu esnada anma
yapmak için etrafta toplanan gruplar
bekliyordu. DİH korteji caddeden slo-
ganlarıyla madenci anıtına doğru yü-
rüyüşe geçti. Polis ise şaşkındı. “Siz
nereden çıktınız” diye gevelemeye baş-
ladılar. Anıta yaklaşınca polis kortejin
önünü keserek korteji kaldırıma almak
istedi. Ancak tavır netti. Kısa süren bir
tartışma sonrası polis yolu açtı. Kitle
anıt önüne gelerek “Maden Şehitleri
Ölümsüzdür” yazılı çelengi anıta bı-
raktılar ve katledilen işçiler için bir da-
kikalık saygı duruşunda bulundular.
DİH’liler geldikleri güzergâhı kullanarak
kortej halinde sloganlarıyla geri döndü. 

Kınık İlk Kez Kızıl Flamalı
Yürüyüş Gördü!

13 Mayıs akşamı ise Kınık Maden
İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği
ve Anadolu Erenleri Derneği’nin çağrısı
ile yürüyüş düzenlendi. İki kurumun
ortak eylemi olmasına karşın Kınık
Anadolu Erenleri Derneği işçilere haber
vermeden DİSK, KESK, TTB ve
HDP’yi de davet etmişti. Sabahtan beri

tüm gelişmelere önderlik eden
DİH’li maden işçilerinin kurmuş
olduğu Maden İşçileri Dayanışma
ve Mücadele Derneği'nin emek-
lerini görmezden gelerek, adı
geçen kurumların kortejin önünde
yürüme planları DİH tarafından
bozuldu. DİH’liler pankartlarını
açarak, kortejin önünde yerlerini
aldılar. Aynı anda kızıl flamalarını
havaya kaldırdılar. Kınık ilk kez
kızıl flamalılarla yürüyüş görü-

yordu. Önde Maden İşçiler Dayanışma
ve Mücadele Derneği, arkasında “13
Mayıs’ı Unutmayacağız” pankartı ve
onun arkasında Devrimci İşçi Hareke-
ti’nin pankartı ve kızıl flamalar üçer
kişilik kortejler halinde yürüyüş başladı.
En önde ise, Mahir Çayan’ın resminin
bulunduğu flama korteje önderlik edi-
yordu. Önderliği DİH’lilere kaptıran
reformistlerde de hazımsızlık başlamıştı.
”Biz Cephe’nin arkasında niye yürü-
yoruz?” diyerek hazımsızlıklarını ortaya
koydular. ”Bu kızıl flamalar da nereden
çıktı?” gibi saçmalamaya başlayan re-
formistler bir şehit ailesini kullanarak,
arkadaki az sayıda olan kitlesini öne
geçirmeye çalıştılar. Bu oyunları da
DİH tarafından bozuldu. Her oyunu
bozulan reformistlerde hazımsızlık üst
boyuta çıktı. Yürüyen DİH kitlesinin
arkasında bulunan reformistler sık sık
durarak ve mesafeyi açarak kitleyi böl-
meye çalıştılar. DİH’liler sabırla eylemin
planlandığı gibi bitmesi için çaba gös-
terdiler. Kortej Kınık Meydanı'ndaki
alana geldi. Kitle pankartların arkasına
geçerek program başladı. Açılış ko-
nuşmasının ardından, Anadolu Erenler
Derneği üyesi aynı zamanda KESK
üyesi de olan kişi katılımcıları tanıtmaya
başladı; DİSK, KESK ve HDP’yi tanıtan
sunucu, CHP ve milletvekillerini anons
etmeyince CHP’liler tarafından protesto
edildi ve CHP’liler alanı terk etti. Buna
karşın DİH’liler basın açıklamasını
okumaya devam ettiler. Sahnede şov
yapamayacağını anlayan reformistler
de alanı terk ettiler. Bu sırada, katliamda
yakınını kaybeden bir kadın, reformist-
lere dönerek, ”bizim cenazelerimizi si-
yasi amaçla kullanamazsınız, defolun

gidin” diyerek tepki gösterdi. Açıkla-
manın sonunda, maden şehit ailelerinin
katılımıyla, DİH düzenli kortej halinde
ve sloganlarla dernek önüne gelerek
eylemi iradi olarak bitirdi.

Soma İş Kazası Değil
Katliamdır!

Trakya - Babaeski’de 14 Mayıs'ta
Tüm-Bel Sen, Genel-İş, Eğitim-Sen ve
Trakya Kültür Merkezi (TKM) Soma
Katliamı’nın 1. yılı ile ilgili ortak eylem
yaptı. Açıklamada Soma’nın iş kazası
olmadığını kapitalizmin daha fazla kar
uğruna her şeyi yapabileceği, işçi sını-
fının tek şansının örgütlenmek olduğu
vurgulandı. 35 kişinin katıldığı eylem
Babaeski Belediyesi önünde yapıldı.

Dayanışma Acıları Azaltır,
Mücadelede Güç Verir!

Halkın Mühendis Mimarları’nın
Mart ayında düzenledikleri "İş Cina-
yetleri ve Güvencesiz Çalışma
Paneli"nin sonucunda Soma-Kınık Ma-
den İşçileri için bir dayanışma kam-
panyasının örgütlenilmesi kararı alınmış,
Nisan ayında  Halkın Mühendis Mi-
marları’nın ve panele katılan öğrenci-
lerle buluştuğu kahvaltıda Soma’nın
yıl dönümüne kadar haftada bir gün
kermes masasının açılması ve kermeste
elde edilen gelirlerin maden işçilerine
götürülmesi programlanmıştı. Kermes
4 hafta boyunca açıldı. Kermesten elde
edilen gelir ve ODTÜ öğrencilerinin
İsa Demiray Yurdu’nda başlattıkları
boykot ve dayanışma sonucu elde et-
tikleri gelirin bir kısmı Soma-Kınık
Maden İşçileriyle Dayanışma ve Mü-
cadele Derneği’ne bağışlandı. 9 Mayıs'ta
Halkın Mühendis Mimarları’ndan olu-
şan bir grup Kınık’a giderek bu yar-
dımları Maden işçilerine götürdü. Ya-
pılan ziyarette maden işçileriyle 1 yıllık
süreçte neler yaşadıklarına dair röportaj
yapıldı ve son olarak yaşanan mahkeme
süreci konuşuldu. Dernek ziyaretinden
sonra Kınık’a yakın Elmadere Köyü
ziyaret edildi, evlere başsağlığına gidildi.
Yakınlarını kaybeden ailelerle röportaj
yapıldı.
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Ben Erkan Munar! Nefa Tekstil’de
ayda 1200 TL’ye 10 saat çalışan yüz-
lerce işçiden biriyim.  İş arkadaşlarıma
"bu maaşla geçinemiyoruz; patronla
konuşalım zam isteyelim" dediğim
için haksız ve hukuksuz bir şekilde,
23 Şubat 2015 tarihinde tek bir geçerli
mazeret sunulmaksızın işime son ve-
rildi. Ama sadece işten çıkartılan iş-
sizliğe mahkûm edilen ben değilim.
6 yaşında oğlum ve hamile eşimi de
açlığa mahkum etmeğe çalışıyor Nefa
Tekstil'in sahibi Ahmet Erkan Över.

Ben bu yapılan haksızlığa, hu-
kuksuzluğa boyun eğmeyeceğim çün-

kü işsizliğe mahkûm edilmek onur-
suzluğa itilmektir.
İşim; ekmeğim, onurumdur.

İşimi istiyorum.
Kültür okulları sahibi Feha-

mettin Akıngüç’ün damadı Ahmet
Erkan Över, polis, savcı, hakim iş-
birliğiyle 78 günde tam 7 kez işken-
ceyle gözaltına aldırdı beni ve dire-
nişime destek verenleri. Büyükçek-
mece Adliyesi’ne avukatımla suç du-
yurusuna gittiğimde bana desteğe
gelen halka savcının emriyle polis
gaz sıkarak darp etmişlerdir. Ben
onurum ve işim için direniyorum,
suçlu değilim. Burada tek suçlu var
o da Akıngüç ailesinin damadı Ahmet
Erkan Över’dir. Ben işimi istiyorum
ne polisin savcının baskısı ne de ha-
kimin kararı beni bu direnişten vaz-

geçirebilir.  Akıngüç ailesinin ve da-
madının bana yapmış olduğu hukuk-
suzluğu tüm dünyaya anlatacağım.
Onlar işçi düşmanlığı yapıyorlar, biz-
lerin sırtından trilyonlar kazanıyor.
Beni ve ailemi açlığa terk ediyorlar.
Bu haksızlığı kabul etmiyorum. İşimi
geri alıncaya kadar direnişime devam
edeceğim. Emekten ve emekçiden
yana olan herkesi direnişe desteğe
bekliyorum.   

Direnen Nefa Tekstil İşçisi
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
İşim, Ekmeğim ve Onurumdur.
İşim ve Onurum İçin Direniyorum;
Kazanacağım!

Direnen Nefa İşçisi Erkan Munar
15 Mayıs 2015

Direnen Nefa İşçisi Erkan Munar'dan Açıklama:

Hukuksuzluğu Tüm Dünyaya Anlatacağım
İşim; Ekmeğim ve Onurum İçin Direniyorum

Nefa Tekstil İşçisi Erkan Munar, Kültür Üniversitesi
önünde oturma eylemi yaptı. Bununla ilgili Devrimci
İşçi Hareketi’nin yaptığı açıklamada:" Neden Kültür Üni-
versitesi önünde eylem yapıyorsunuz?" diye sorabilirsiniz.
Nefa Tekstil Patronu Ahmet Erkan Över, kültür okullarının
sahibi Fehamettin Akıngüç’ün damadıdır. Aynı zamanda
eşi Ful Akıngüç Över; kültür okulları Genel Müdür Yar-
dımcısı ve İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkan Yardımcısıdır. Ancak ekonomik olarak bu kadar
güçlü olan Akıngüç ailesi tek bir işçinin hakkını aramasına
bile tahammül gösteremiyor. Ahmet Erkan Över; Erkan
Munar’ın 'Bu maaşla geçinemiyoruz' demesi üzerine
polis zoru kullanarak Erkan Munar’ı fabrikadan atmış,
uğradığı bu onur kırıcı muamele karşısında 'işine geri
dönme talebi' ile çadır açarak direnişe başlayan işçiye
tam yedi kez polisi saldırtıp gözaltına aldırmış, savcı ve
hâkimle anlaşarak bir de 'denetimli serbestlik' cezası ve-
rilmesine sebep olmuştur. Ekmeği ve onuru için direnmek
ve hakkını aramak ne zamandan beri suçtur? Ahmet
Erkan Över ve Akıngüç ailesi; para ve güçleriyle satın
aldıkları sınıf bilincinden yoksun, yağcılık yapan işçilere,
satın aldıkları ve kukla yaptıkları onursuz polislere,
savcılara güvenmesin. Onların sermayeleri bizim onurumuz
ve sınıf bilincimiz karşısında bir hiçtir. Direnen Nefa
işçisi işe alınıncaya kadar yanında olacağız adaletsizlik-
lerinizi açığa çıkaracağız. Bu nedenle her hafta Kültür

Üniversitesi önünde, okulunuzun öğrencilerine adalet-
sizliğinizi anlatacağız. Bu temelde 13 Mayıs’ta Kültür
Üniversitesi önünde direnen Nefa Tekstil işçisi Erkan
Munar’ın basın açıklaması ve oturma eylemine katılarak
bildiri dağıttık. Her çarşamba Kültür Üniversitesi önünde
Erkan Munar’ın yanındayız.” denildi.

Direnişe Destekler Büyüyor!
Erkan Munar’a Düzce’de PTT İşçileri
Tarafından Destek Verildi.

Nefa Tekstil’in Düzce Gökyaka Yeşil Mahalle’deki
fabrika binasına doğru destek sloganlarının yazılı olduğu
pankartları ile yürüyüşe geçen işçiler fabrika binası önünde
açıklama yaptılar. Yapılan Açıklamada Nefa Tekstil Patronu
Ahmet Erkan Över’in işçi düşmanlığı yapmaktan vazgeçmesi
çağrısında bulunuldu ve patron, polis, savcı ve hâkim işbir-
liğine dikkat çekildi. 'Nefa işçisi işine geri alınmalıdır'
çağrısı yapıldı. Açıklama sırasında panikleyen güvenlik
görevlisi polis çağırdı. Polisin gelmesi ile işçiler demokratik
haklarını kullandıklarını söyleyerek eylemlerine devam
ettiler. Açıklamada sık sık “Nefa İşçisi Yalnız Değildir”,
“Yaşasın Nefa İşçisinin Direnişi”, “İşçiyiz Haklıyız Kaza-
nacağız” sloganları atılarak fabrika önünde 1 saat oturma
eylemi yapıldı. Düzce PTT’si her hafta Nefa Tekstil İşçisi
Erkan Munar’a destek eylemi yapacaklarını duyurarak ey-
lemlerini sonlandırdılar.

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK!
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Ülkemizde katliama dönüşen işçi
ölümlerine dikkat çekmek ve bu ko-
nuda adalet talebini yükseltmek ve
ölen işçilerin sesi olabilmek için
Devrimci İşçi Hareketi, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul
Müdürlüğü (SGK) önünde 10 haftadır
yaptığı oturma eylemini 16 Mayıs’ta
da gerçekleştirdi. 

Oturma eylemine, çalıştığı iş ye-

rinde  hakkını aradığı için  patronu
tarafından adaletsizliğe uğrayan  ve
işten atılan, işine geri dönmek için
direnen, direnirken patron- polis- za-
bıta- savcı- hakim işbirliği içinde
saldırılara maruz kalan NEFA işçisi
Erkan Munar da katıldı. 

Eylemde sık sık direniş sloganları
atılarak, işçi katliamları ile ilgili Dev-
rimci İşçi Hareketi imzalı bildiriler

yoldan geçen halka dağıtıldı. Eyleme

halkın ilgisi her hafta olduğu gibi

bu hafta da yoğundu. İnsanlar durarak

bu konuda bilgi alıp, düşüncelerini

paylaştı.

Eylemde aynı zamanda Devrimci

İşçi Hareketi’nin 23-24 Mayıs tari-

hinde gerçekleştireceği İşçi Kurultayı

ile ilgili bildiriler de dağıtıldı.

“Çalışırken Ölen İşçiler İçin Adalet İstiyoruz!” 
Talebimizi 10 Haftadır Oturma Eylemimizle Yükseltiyoruz

Sarıyer Belediyesi Park-Bahçe İşçileri aylar önce yapılan yeni dönem
ihalede, sosyal belediyecilik anlayışını savunduklarını söyleyen CHP’li
belediye yetkililerine taleplerini ilettiler. Ancak belediye yetkilileri görüş-
melerde bu talepleri “karşılanamaz” olarak değerlendirmesi sonucu işçiler
14 Mayıs'ta 1 saatlik uyarı amacıyla iş bırakmışlardı. 15 Mayıs'ta ise
belediye binası önünde eylem yaptılar. "Köle Değil İşçiyiz Haklarımızı İs-
tiyoruz, Alacağız!-Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisi”  yazılı pankartı açıp,
“İnsanca Çalışma Koşulları İstiyoruz", "Açlık Sınırında Çalışmak İstemiyoruz”
yazılı dövizleri ve iş kıyafetleriyle yaptıkları açıklamada, “bugün İşçi
Meclisi’mizi kurduk daha güçlüyüz” dediler. İşçiler; “ilk yıl %15, ikinci
yıl yüzde %15 zam, yazlık ve kışlık çalışma koşullarına uygun iş kıyafeti,
çalıştığımız parklarda, yağmur, kar, soğuk vb. korunmak için konteyner ya
da mopa, her yıl Eylül ayında 750 YTL yakacak, Ramazan ve Kurban Bay-
ramında 250 YTL bayram yardımı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü'nde kadın işçilere tatil” olarak taleplerini açıkladılar. Bu talepler kar-
şılanana kadar iş bıraktıklarını, ortada karşılanamayacak bir taleplerinin
olmadığını söyleyen işçiler işçiden, emekten yana herkesi desteğe
beklediklerini söylediler. Açıklamanın ardından “Direne Direne Kazanacağız",
"Hakkımızı İstiyoruz Alacağız", "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla
oturma eylemine başladılar.

Pikniklerle
Dayanışmayı
Büyütüyoruz

Devrimci İşçi Hareketi, 17 Mayıs'ta
Çayırova Kuştepe mesire bölgesinde
kaynaşma pikniği düzenledi. Çayırova
Emek ve İnönü mahallerinden gelen
işçi ve aileleri ile Gebze Ulaştepe ve
Köşklüleşme mahallerinden gelen işçi
ve aileleri arasında piknikte güzel bir
kaynaşma ve tanışma yaşandı. Açılacak
işçi okulu hakkında sohbet edildi. 23-
24 Mayıs Gazi Mahallesi’nde olacak
İşçi Kurultayı hakkında da bilgi verildi.
Pikniğe gelen işçilerin tamamı, İşçi
Kurultayı için ulaştıkları her işçiyle
konuşacaklarını, İşçi Kurultayı’na davet
edeceklerini söylediler.

Gün boyu yapılan sohbetin ardından,
İşçi Kurultayı’nda buluşmak üzere pik-
nik bitirildi. 

Köle Değil İşçiyiz! Haklarımızı İstiyoruz Alacağız!



Açlığın ve zulmün olduğu her
yerde halklar meşru direnme haklarını
kullanırlar.

Sömürü, işsizlik, yoksulluk, yoz-
laşma işçilere, ezilenlere dayatıldı-
ğında direnmek herkesin hakkıdır.

Ezilen, sömürülen, baskı altında
tutulan, haksızlığa uğrayan her halk
sömürü ve zulüm düzenine karşı di-
renme hakkına sahiptir. 

Direnme hakkı tarihsel, sınıfsal
haklılıktan kaynaklanır.

Direnme hakkı,  yüzyılllar önce-

sinde bugüne halkların ege-
menlere karşı verdikleri mü-
cadele içinde kazanılmış;
"baskıya karşı direnmek"
insanın en doğal, vazgeçile-
mez haklarından olmuştur.

Direnme hakkı; halkın
kendisini korumak için kul-
landığı silahtır.

Ancak emperyalistler ve
işbirlikçileri her geçen gün
saldırılarını direnme hakkına yö-
nelterek halkları zulüm düzeni kar-
şısında silahsız ve savunmasız bı-
rakmak istiyorlar.

Ülkemizde işçiler bu saldırılarla
en fazla karşı karşıya kalan ke-
simlerin başında geliyor.

İşçilerin kapitalist sömürünün
doğası gereği zaten emekleri çalı-
nıyor. Aldıkları ücretle çalıştıkları
saat miktarı arasındaki uçurum her
geçen gün artıyor.

Patronlarsa her geçen gün daha
fazla kar istiyorlar.

Doymak bilmez kar hırslarıyla
işçileri daha fazla üretim, daha
fazla çalışma saati ama daha az
ücret kıskacına almaya çalışıyor-
lar.

Emeği çalınan emekçiler olarak
direnme hakkının meşruluğuna sa-
hibiz. Hak almanın emeğimize ve
onurumuza sahip çıkıyor olmanın
meşruluğu bizimledir.

Ancak sömürü ve zulüm düzeni
DİRENME HAKKIMIZI elimizden
alarak bizi savunmasız, silahsız bı-
rakmak istiyor.

İşte metal işçilerine dayatılan ku-
şatma ortadadır.

1-Bu kuşatmanın bir ayağını
patronlar oluşturuyor. 

Patronlar daha fazla kar için daha

az ücrete metal işçilerini ikna etmeye
çalışıyorlar. 

1 dakikada 1 otomobilin üretildiği
Tofaş;

24 saatte 1200 otomobilin üretil-
diği Oyak Renault patronlarından
sözediyoruz.

Ortalama 8 yıllık bir işçi ayda
1600 TL kazanıyor.

Otomobil işçileri bir dakikada
ürettikleri tek bir otomobilin maliyeti
kadar bile aylık ücret alamıyorlar.
Hatta aldıkları ücret o otomobilin
bir yedek parçasına ya da lastiklerine
bile denk değildir. 

2-Patron sendikacılarından
Türk Metal İş kuşatmanın bir baş-
ka ayağıdır.

İşçilerin sendikada örgütlenme
özgürlükleri yoktur; yöneticilerini
hatta temsilcilerini bile demokratik
yöntemlerle seçemiyorlar. 

Öyle ki, Türk Metal İş’in 2014
yılında imzaladığı toplu sözleşme
metnini dahi işçilere göstermiyor. 

Sendika içinde her tür baskı ve
anti-demokratik uygulama mevcut
olduğu gibi mafya yöntemleriyle  iş-
çilere gözdağı veriyorlar. 

5 Mayıs’ta sendikadan toplu istifa
eden işçilerden iki tanesini hastanelik
edebiliyorlar. 

Artık metal işçileri sendika adını

Ölüm ve Açlık Arasında Tercih Yapmayacak
Direnme Hakkımızı Kullanacağız

Renault, Tofaş, Ford,
Coşkunözü ve Mako

Otomotiv fabrikalarında

1133  BB İİNN  İİŞŞÇÇ İİ ;;

- Kan emici 
patronlara karşı, 

- Faşist iş 
yasalarına karşı,
- İşçi düşmanı 

sarı-patron sendikacılara
karşı DİRENİYOR!

““ÖÖLLMMEEKK  VVAARR  
DDÖÖNNMMEEKK  YYOOKK!!””

Ölümü Göze Almadan
Direnmek ve Zafer

Kazanmak Mümkün
Değil!

İşçiler; Direnişleri Tüm
Türkiye’ye Yayalım!

Yürüyüş

24 Mayıs
2015
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dahi duymak istemiyorlar.
3-Adının başında "devrimci"

sıfatının bulunduğu DİSK’de ise
patron sendikacılığı başka türlü
seyrediyor.

Birleşik Metal İş 29 Ocak 2015 ta-
rihinde greve başlamıştı ve grev Ba-
kanlar Kurulu Kararıyla "milli gü-
venliğe zarar verdiği" gerekçesiyle
ertelenmişti. Grev ertelemenin pratikteki
karşılığı grev hakkının gaspıdır.

Bu karara ciddi bir tepki örgütle-
meyen DİSK Birleşik Metal İş "hu-
kuki süreci takip edecekleri"ni söy-
leyerek hukuk yoluyla mücadelelerini
sürdüreceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta YHK kararını
açıkladı.

Grev yasaklamasını haklı buldu
ve üç yıllık bir sözleşmeyi kendisi
karara bağladı. Tabiki sözleşmede
yer alan ücret artışı işçilerin talep
ettiği miktarın çok altındadır. 

Üstelik YHK’nın kararlarına itiraz
hakkı yoktur; meşhur "hukuki
süreç"in son noktasıdır.

Birleşik Metal-İş’in henüz ortada
ciddi bir tepkisi hatta bir basın açık-
laması bile yoktur. 

Birleşik Metal İş’in Kocaeli Şube
Başkanı Hamdi Baltacı, " (..)
YHK’dan gelen sözleşme bizim
yaptığımız ek protokollerle şekil-
lenecek” dedi.

Sanki patronlar YHK’nun verdiği

ücretin üzerinde bir ücret artışını
kabul edecekler; "iyi yürekli" bir ta-
vırla "kendiliğinden" ücretlere zam
yapacaklar.

Birleşik Metal İş’in tavrı işçilerin
beklentilerini, tepkilerini bu türden
grup sözleşmeleri yöntemiyle erit-
mektir.

İşçiler yasalarla, patron sendika-
cılarıyla, yasaklarla, savcılarla, pat-
ronlarla, düzenin her türden kuru-
muyla kuşatılmışlardır.

Metal işçilerinin son süreçte ya-
şadıkları bunun en açık örneklerin-
dendir.

Ek olarak madenler, inşaatlar, ter-
saneler, irili ufaklı atölyelerde her
gün işçiler katlediliyorlar. Yaşam
hakları ellerinden alınıyor. 

Patronlar ve AKP iktidarı işçileri,
emekçileri ölüm ve açlık arasında
bir tercihe zorluyor.

Bu tercihi kabul etmek zorunda
değiliz.

Kendi yolumuzu yapmalı; ken-
dimizi savunmalıyız. Kendi yolu-

muzu, direnme hakkımızı kullanarak
yapacağız. Düzenin yasaları, kurum-
ları işçilere düşmandır. Yasal ve ica-
zetçi bir anlayışla kazanacağımız
hiçbir hak yoktur. Tam tersine bu
çerçevede hayata geçen tüm direnişler
mutlaka yenilecek; sınıf düşmanla-
rımıza moral kazandıracak ve bizim
haklarımızı gaspetmek için onlara
daha fazla cesaret verecektir.

İlk adım birleşmek; dayanışma
içinde olmak; İŞÇİ MECLİSLERİN-
DE ÖRGÜTLENMEKTİR.

İşçi meclislerinde güçlerimizi bir-
leştirerek her türlü meşru eylemi ha-
yata geçirelim.

İşgaller, iş bırakmalar vb. ile hak-
larımızı almak için gereken her tür
direnişle kendi yolumuzu yapalım.

Düşmandan izin istemek, eylem-
lerimiz için onay beklemek, onun
karar vereceği sınırlar içinde kalmak
demektir. Baştan teslimiyeti kabul
etmek demektir. Herkes kendi sını-
fının çıkarlarının gereğini yapar. Bu
saldırıları durdurmak için güçlü ve
kararlı olduğumuzu düşmanlarımıza
göstermeliyiz.

Öyle bir kararlılık göstermeliyiz
ki düşmanlarımız her tür bedeli göze
alarak haklarımızı kopara kopara ala-
cağımızdan emin olmalılar. 

Meşru direnme hakkını kullanmak
dışında haklarımızı almanın yolu
yoktur.

Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan OYAK

Renault fabrikası işçilerinin direnişi sürüyor.  Ücretlerin

iyileştirilmesi ve toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi ta-

lebine yönetimden olumsuz yanıt gelince, işçiler 14 Ma-

yıs'ta üretimi durdurma kararı alarak di-
renişlerini başlattılar. Patron-sendika iş-
birliği arasında gün geçtikçe daha da
yoksullaştırılan işçiler bu durumun artık
böyle gitmeyeceği gerçeğini görüp şalteri
indirme kararı aldı. 

Hemen ardından MESS ve Türk Metal-İş sendikasına
bağlı diğer farikalarda direnişe katıldılar ve hala direnişe
katılacağını açıklayan işçiler ve fabrikalar ardı ardına
açıklama yaparak direnişi büyütüyor. 

Direnen Renault, Tofaş, Coşkunöz, Mako işçilerine
destek amaçlı Bursa Halk Cephesi, 18 Mayıs'ta Bursa
Heykel'de eylem yaptı. 13 kişinin katıldığı eylemde
açıklamanın okunmasının ardından 15 dakika oturma
eylemi gerçekleştirildi. Oturma eylemi boyunca sloganlar

atıldı ve işçilere karşı polis-patron-sendika işbirliği halka
teşhir edildi. Oturma eylemi sürerken çevrede bulunan
halktan eyleme katılanlar oldu.  Daha sonra eylem
sloganlar eşliğinde sonlandırıldı.

HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDEN 
METAL İŞÇİSİNİN YANINDAYIZ!

24 Mayıs
2015

Yürüyüş
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21DEV-GENÇ’LİLERE SAHİP ÇIKMAKTAN GEÇİYOR!

Patronlar, AKP iktidarı,
patron sendikacıları

mücadeleyi yasallıkla
boğmaya çalıştıkça biz

meşruluğumuzu
yükseltmeliyiz.
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İktidarı boyunca hep baskı ve terörle
yöneten AKP’nin, yönetememe krizi
büyüyüp derinleştikçe baskı yasala-
rından medet umdu. Yetmedi; polise
sınırsız yetki tanıdı. Polis sayısını
arttırdı. Yetmedi; özel güvenlik yasası
çıkardı. Özel güvenlik sayısını, görev
ve yetki alanını genişletti.

Ülkemizde “Bazı Kurum ve Ku-
ruluşların Korunması ve Güvenlik-
lerinin Sağlanması Yasası” ile özel
güvenlik konusunda ilk yasa 22 Tem-
muz 1981, yani cunta sürecinde çıka-
rıldı. Ancak o dönem “özel güvenlik”
alanı da sayısı da sınırlıydı.

Özel güvenlik asıl olarak AKP ik-
tidarı ile tam anlamıyla bir sektöre;
yani bir iş alanına dönüştü.

AKP, 2004 yılında, “Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Yasa” çıkardı. 6
milyar dolarlık bir Pazar payına ulaşan
sektörde izin belgeli 1358 özel güvenlik
şirketi bulunuyor. 491 de özel güvenlik
eğitim kurumu var.

“Türkiye’de 1 milyon 700 bin kişi
özel güvenlik eğitimi alırken 810 bin
kişinin kimlik kartı bulunuyor. 

Eğitim alan 1 milyon 700 bin kişi
ile 500 ile 1000 lira arasında kurs
parası ödedi. Silahlı özel güvenlik
adayları poligon eğitim ve atışları için
200 lira daha fazla ödeme yaptı. Sı-
navlara girenler ise 150 lira da sınav
parası ödedi.” (Milliyet Gazetesi, 11
Nisan 2015)

Kimlik kartı olan özel güvenlikçiler
devlete 500 lira harç parası ödedi. 810
bin kişiden de 286 bini fiilen çalışıyor.
Kimlik kartı alan yüzbinlercesi ise iş
arıyor. Yani işsiz. Bu koca sektörün
eğitim düzeyi ve yaş grubu da çarpıcıdır. 

Çalışanların; 
60 bini ortaokul, 
193 bini lise, 
21 bin 527’si ise meslek yüksekokul
mezunu. 
10 bin 578’i üniversite mezunu dur. 

Yaş grubu olarak bu sektörde
ağırlıkta gençler çalışıyor. 
20-24 yaş arası çalışanların oranı; %5
25-29 yaş arası çalışanların oranı; %20
30-34 yaş arası çalışanların oranı; %35
35-39 yaş arası çalışanların oranı; %30
40-44 yaş arası çalışanların oranı; %8
45-50 yaş arası çalışanların oranı; %2

Özel güvenlik elemanlarına dair
verdiğimiz bu rakamların içinde emekli
polisler de bulunmaktadır. Ancak asıl
olarak işsiz, geleceği çalınmış halk
çocukları çalışmaktadır bu sektörde.

Üniversitelerde, okullarda, metro-
larda, AVM’lerde, rezidanslarda, siteler,
bankalar, kamu-özel kuruluşlarında…
her yerde özel güvenlik var.

Özel güvenliğin bu kadar yaygın
olması ve sayının yüksekliği işsizliğin
ve yoksulluğun boyutunu göstermek-
tedir.

Halkımızı ezen sömürenler, halka
muhtaçtır. Ancak alın terimizle, eme-
ğimizle çalışmak; kendi sınıfından
olana karşı olmanın, saldırmanın ge-
rekçesi olamaz hiçbir şekilde. Özel
güvenlikçilerin işi bu olamaz! Halka
saldırı, “ekmek kapımız” diyerek
meşrulaştırılamaz. Özel güvenlik, insan
onurunun aşağılanmasıdır. 

Özel güvenlikçiler;
Onurunuzun aşağılanmasına izin

vermeyin! Kendi sınıfınıza, içinden
çıktığınız halka karşı, kendinizi maşa
olarak kullandırmayın. Ekmeğinizi taş-
tan çıkarın, su, simit satın ama onuru-
nuzla çalışın ve yaşayın.

AKP’nin faşist polislerinin misyo-
nunu üstlenmeyin! 

Devasa binalar yapıp adına “Adalet
Sarayı” diyor ve kapısına sizleri diki-
yorlar. Unutmayın; bir ülkede ne kadar
çok hapishane, ne kadar çok tutuklu,
ne kadar çok savcı, hakim, avukat var-
sa... Ne kadar devasa binalar yapılıyorsa;
o ülkede açlık, yoksulluk o kadar
çoktur. Adaletsizlik diz boyudur. 

AKP halkın adaletiyle, halkın sa-
vaşıyla o beton yığınlarının içine gö-
mülecek. Bunda sizin payınız, içinden
çıktığınız halkın yanında ve elbette
AKP’nin karşısında yer almak olmalıdır. 

Özel Güvenlik Çalışanları!
AKP’nin Katil Kadrolarına Karşı
Halkın Güvenliğini Almalısınız!

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-



Emperyalistler, üzerlerindeki as-
keri üniformayı çıkartmışlar, "Katil
Amerika" yaftasına karşı Türkçe ko-
nuşan sahtekarlara dönüşmüşler. Ame-
rika dişlerini boğazımıza geçirmiş...

Pamukla örülü ovalar, altınla yüklü
topraklar, buğday başaklarıyla süs-
lenmiş tarlalar emperyalistlerin mut-
fağına, doymak bilmez karınlarına,
lüks içindeki yaşamlarına aktı, akı-
yor...

Amerikan markaları dilimize öyle
yerleşmiş ki: Adidas, Nike, Bosch,
Renault, Mercedes, Mc Donalds…
ve daha yüzlercesi sanki Türkçeymiş
gibi gelmeye başladı kulağımıza.

Biz kimiz, kimin vatanında yaşı-
yoruz?

Vatan bizimse, altın madenlerimiz
neden emperyalist tekellerin elinde?

Deli Dumrul hikayesinde, Deli
Dumrul’un bir köprü yaptırıp köp-
rüden geçenden bir altın, geçmeyen-
den zorla iki altın aldığı anlatılır.
Çocukken okuduğumuz bu hikaye
çok anlamsız, mantıksız gelmiştir
bize ama büyüdükçe sıradanlaşmaya
başlamıştır. Boğaz Köprüsü’nden ge-

çerken, otobanlardan giderken öde-
diğimiz ekstra paralar-vergiler bize
olağan gelmeye başlamıştır.

Sütçü İmam, Antep'te kadınları
taciz eden işgalci Fransız askerlerine
kurşun sıkarken; şimdi kadınlarımız
kızlarımız her gün, her an tecavüzcü
Amerika'nın elinde. Ne yapıyoruz?

Suçlu kim? sorusuna verilecek
cevap, halk değildir. Suçlu olan, ka-
famızdaki kavramları tepetaklak eden
düşmandır.

Bunun adı YOZLAŞTIRMA’dır.

Ve yozlaştırmanın ilk durağı, tarih
bilincidir. Ardından hak alma bilinci... 

Yozlaşmak; unutmak, alışmak,
sıradanlaşmak demektir...

"Biz Washington'u portakal bi-
lirdik" Washington vatanımızın ırzına
(*) geçen emperyalistlermiş oysa ki.

Nasıl geçtiler ırzımıza? Nasıl geç-
mekteler hala? Ve bu ırz düşmanla-
rının sonunu kim getirecek?

Bu sorulara vereceğimiz cevaplar,
emperyalizmin sinsice aramıza ka-
rışmasının yani yeni sömürgeciliğin
tarihidir aynı zamanda.

Soframızdan, kursağımızdan, eme-
ğimizden çaldıklarıyla yaşamlarını
sürdürüyorlar. 

Burada önemli nokta ise bizim

bu sömürüyü fark etmememiz için
saman altından su yürütüyor olma-
larıdır... Tepkilerimizi önlemek için,
dost gibi görünüyor olmalarıdır.

İKİ KEZ SÖMÜRÜLÜYO-
RUZ: EMPERYALİZM VE İŞ-
BİRLİKÇİSİ OLİGARŞİ TARA-
FINDAN…

SINIF MÜCADELESİ, HAK
ALMA MÜCADELESİ OLİ-
GARŞİYE VE EMPERYALİZ-
ME KARŞI MÜCADELE DE-
MEKTİR

Emperyalistler, bizim üretirken
kazandığımızdan daha çok kazanıyor
tüketirken...

Emperyalistler, işbirlikçisi oligarşi
hiç ödün vermez. Ödün veren, emek
veren, bedel ödeyen hep ezilen halklar
olmuştur. Hep biz olmuşuzdur.

Bizim emeğimiz emperyalistlerin
bankasında birikiyor. Onlar zengin-
leşirken biz yoksullaşıyoruz.

Emperyalizmin cinayetleri gizlidir.
Dişlerini sıkarak acı çekmeye alışmış
olan halkımız, her yıl 3 kez Soma
yaşar sessizce. Bu sistematik şiddet,
gizlenmekle, gerçekliğini yitirmez.
Gittikçe de büyümektedir. Emper-
yalizmin işlediği cinayetler, gazete
sütunlarında değil, istatistiklerde dile
gelir. 

Şu an Bursa'da 3 fabrikada bir-
den işçiler, hakları için direniyor.
Sadece Oyak-Renault fabrikasında
5 bin 600 işçi direnişte... Fabrika
kimin fabrikası? “Milli” ordu Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin işlettiği Ordu
Yardımlaşma Kurumu “OYAK” ile
Fransız Renault’un işbirliği ile ça-
lışan bir fabrika. Fabrikanın %51’i
Fransız Renault şirketinin, %49’u
ise OYAK’ın. Fabrikada yıllık 360
bin Renault marka otomobilin yanı
sıra 450 bin motor üretiliyor.

Sadece bir vardiyada (8 saat)

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ

EMPERYALİZM CANAVARINI 
YENMEK İÇİN DEVRİMCİ ŞİDDETTEN
BAŞKA ÇÖZÜM YOLU YOKTUR!

OYAK RENAULT :

- %51’i Fransız Emperyalist
tekellerine ait.

- 5 bin 600 işçi çalışıyor
- 8 saatlik bir vardiyada
400 otomobil üretiyor

- Bir yılda 360 bin otomobil
450 bin motor üretiyor

Bu alçaklar güruhu bomba bomba

Yediler benim Kara kafamın ekmeğini

Fırın fırın yediler

Daha tarlasındayken hem de

Başak başak yediler

Petrol petrol içtiler

Denizde boğulmadan önce

Daha vatanındayken hem de

Yediler benim Kara kafamın ömrünü

Yediler ve doymadılar

Yerler ve doymazlar

Yedikçe doymayacaklar

Gözlerini toprak

Gırtlaklarını bıçağımız doyurana dek

Ümit İlter, Ferhat ile Volta
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yaklaşık 400 otomobil üretiliyor.

Sıfır kilometre Renault marka bir
otomobilin ortalama fiyatı 60 bin
TL...

Peki bir işçi ne kadar kazanıyor?

Saatte 9.83 lira.

Yani bir işçi 6103 saat çalışırsa
eğer, ancak kendi ürettiği otomobili
alabiliyor.

Bu da 254 gün çalışması anlamına
geliyor.

Tabii başka hiçbir harcama yap-
madan, bilfiil 254 gün çalışarak ancak
otomobil alabiliyor.

5 bin 600 işçi, bir ordu gibidir.
Karıncalar gibi çalışırlar. 3 vardiya
halinde 24 saat boyunca bir canavarın
karnını doyurmak için alınteri dö-
kerler.

Sarı sendika ayrı aldatır, OYAK-
Renault ortaklığı ayrı…

İşçinin tek gücü var, o da emeğidir.
Otomobil üretim araçları yani maki-
nalar işçiye ait değildir. Sahip kim?
OYAK-Renault. Yani emperyalizm
ve işbirlikçisi oligarşi.

OYAK-Renault işçisinin, emeğinin
karşılığı saatte 9.83 TL.

OYAK Renault ne kadar kazanıyor
peki?

Bursa’da faaliyet gösteren 250
büyük şirketin (tekel)cirosu (*) en
yüksek olanı OYAK-Renault.

OYAK-Renault’nun 2013 yılın-
daki cirosu 8 milyar 648 milyon 504
bin TL.

5 bin 600 işçi otursa bu parayı
tek tek saymaya kalksa, soluk alma-
dan, gece-gündüz hiçbir yere kımıl-
damadan ne kadar sürede sayarlar
sizce?

Şirketin karının yanında, işçinin
karın tokluğuna çalışması çok büyük
bir adaletsizliktir.

Emperyalist tekeller, karı üretim
sürecinden elde ederler. Emek hır-
sızlığı yaparak para kazanırlar yani.
Ve bu öyle iştah açıcıdır ki; bunu
engelleyecek her direniş, her grev,
her hak talebi baskıyla karşılanır.

Bu nedenle hak arama bilinci biz-
zat emperyalistler eliyle yok edilmek

istenir.

Hammaddeyi işleyen işçiler, bir
değer üretirler, onu bir mala, yani
bu örnekte olduğu gibi bir otomobile
dönüştürürler. İşçiye ödenen ücret
ile işçinin emek vererek ürettiği malın
değerinin arasındaki farka patron el
koyar. 

OYAK-Renault işçisine ödenen
ücret, onun ürettiği otomobilin çok
çok gerisindedir… Çünkü ona sadece
sekiz saat çalışması için para verilir.
Yarattığı ürünün karşılığını alamaz.
O direk olarak fabrika sahiplerinin
cebine gider. 

Bursa’daki fabrika, Renault’un
Batı Avrupa dışındaki en yüksek ka-
pasiteye sahip fabrikasıdır. Fabrikada
üretilen tüm modeller Avrupa ülke-
lerinin yanı sıra başka pek çok ülkeye
ihraç edilmektedir.

Gelelim, Bursa’da işçilerin dire-
nişe geçtiği bir başka fabrikaya; TO-
FAŞ’a…

7 milyar 353 milyon 114 bin
TL ciro ile Bursa’daki en çok ka-
zanan tekellerin ikinci sırasında
yer alan TOFAŞ, Koç ve İtalyan
FIAT ortaklığındaki bir şirket.

TOFAŞ’ın ayrıntılarına girmeye-
ceğiz.

Ama OYAK-Renault, TOFAŞ
veya başka şirketler, hep emperyalist
tekeller ve işbirlikçisi oligarşi tara-
fından işletilmektedir. Bizim vata-
nımızda, emeğimizi ucuza satın ala-
rak, ülkelerine milyar dolarlar götüren
emperyalizmi anlatmak istiyoruz bu
köşemizde. 

Emperyalizmi ve yeni sömürge-
ciliği anlamazsak eğer, sadece buz-
dağının görünen kısmını, sendikanın
işçiyi satmasını görürüz. Ama o sa-
dece son noktadır. Asıl soyguncunun,
hırsızın en büyüğü emperyalist te-
kellerdir.

Sömürü o kadar tatlıdır ki, “Be-
dava sirke baldan tatlıdır” misali,
boğazımızı dişlemeye, kanımızı em-
meye devam ederler.

Ve biz uyanmayalım diye, bu şir-
ketleri bize “yerli” gibi göstermeye
çalışırlar. Yerli işbirlikçilerin adıyla
girerler içimize. Hatta TOFAŞ’ın ilk

yerli(!) otomobili üreteceği dahi ya-
zılıp çizildi.

Şirketin kendisi “yerli” değil; ama
“yerli” otomobil üreteceği yalanını
söylüyorlar.

Bu yalanlara inanmayalım. 

Biz inandıkça, sesimizi çıkart-
madıkça etimizdeki bit kanlanıyor.

Josue de Castro (*) şöyle demiş:
«Uluslararası bir Barış Ödülü verildi
bana; ama ben, ne yazık ki, Lâtin
Amerika için şiddetten başka çözüm
yolu olmadığı fikrindeyim.»

Latin Amerika ya da Türkiye, ya
da Yunanistan… Emperyalizmin yeni
sömürgesi olan tüm halkların devrimci
şiddetten başka hiçbir çıkış yolu yok-
tur.

Yoksa bunca karı işçinin, halkın
ellerine bırakmaları mümkün değil.
Kazançlarını korumak için her türlü
saldırı, baskı, tehdit mübahtır.

Bizim gibi yeni sömürge bir ülke
halkı ne üzerinde yaşadığı toprağın
ne de kafasına sokulan düşüncelerin
sahibidir; egemen kültür kendisininki
değildir, tam tersine onun kurbanıdır.
Yalnızca ulusal bilince sahiptir ve
tek dayanağı da tarihsel ve siyasal
haklılığıdır. Başkaldırmak halkın en
büyük eylemidir. Bu nedenle de dü-
zenle, emperyalizmle olan çelişkileri
derinleştirmeliyiz. Bunu da devrimci
şiddetle yapabiliriz.

Şiddetin izleri iyi niyetle, hüma-
nizmle silinmez. Sadece şiddet onları
yok eder.

Bu şiddetin, halkın elindeki adı
ise: HALKIN ADALETİ’dir.

(*) Irz: Bir kimsenin, başkaları
tarafından dokunulmaması ve saygı
gösterilmesi gereken iffeti, namusu.

(*) Ciro: Belirli bir süredeki alış-
verişin nakdî kıymeti

(*) Josue de Castro: Brezilyalı
iktisatçı. F.A.O. (Besin ve Tarım Teş-
kilatı başkanı iken (1952-1956),
1955’te milletvekili seçildi. 1964’te
yurtdışına çıkma yasağı getirildi.
Dünyadaki açlık sorununu inceleyen
Castro, Dünya Açlıkla Mücadele Bir-
liği’nin başkanlığını da yaptı...

Yürüyüş
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12 Eylül faşist cunta şefi
Kenan Evren öldü. Geride he-
sabı verilmemiş sayısız suç
bıraktı. Bugün 35 yaşında
olanlar bile henüz doğmamıştı.
Pek çokları o tarihi birebir
yaşamadılar. Ancak 12 Eylül
faşist darbesinden, onun po-
litika ve uygulamalarından,
sonuçlarından doğrudan etki-
lendiler.

12 Eylül ve faşist şef Evren
üzerine çok şey söylendi, çok
şey yazıldı. Başta cuntacılar
olmak üzere pek çokları 12 Eylül’ün
ülkemizi uçurumdan kurtardığını,
kardeş kavgasına son verdiğini, 12
Eylül darbesiyle ülkemizde “de-
mokrasiyi tesis ettiklerini” söyle-
diler yıllarca. Ancak bir gerçek
vardır ki, dün onu savunanlar bugün
savunamaz duruma geldiler. Çünkü
12 Eylül’ün yarattığı tablo çok
açıktır. 

Emperyalizm ve oligarşinin 12
Eylül faşist darbesine neden ihtiyaç
duydukları, daha 12 Eylül’ün ilk
günlerinde söyledikleri sözlerde ve
bizzat 12 Eylül’ün uygulamalarında
yatmaktadır. 

1970'li yıllarda CIA'nın Türkiye
şefi olan Paul Henze 12 Eylül dar-
besini dönemin ABD Başkanı Jimmy
Carter'a “bizim çocuklar başardı” söz-
leriyle haber veriyordu. 

12 Eylül 1980 öncesi 1 Mayıs
1977, 16 Mart 1978 Beyazıt, 24 Ara-
lık 1979 Maraş, Temmuz 1980 Ço-
rum katliamları gibi kitle katliamla-
rının planlayıcısı CIA, 12 Eylül faşist
darbesinin de planlayıcısıdır. 

Dönemin TİSK (Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı
Halit Narin'in 12 Eylül faşist darbesi
sonrasında sarf ettiği "20 yıl işçiler
güldü biz ağladık, şimdi gülme sırası
bizde" sözü de 12 Eylül’ün kim için,
kimler tarafından yapıldığının açık
ifadelerinden biridir. 

12 Eylül’e Karşı 
Mücadele Onuru 
Devrimcilerindir 

Cunta şefi faşist Evren’in cena-
zesine kimse katılmadı. Düzen par-
tilerinin hiçbiri cenazeye katılmaya
cesaret edemediler. Sadece düzen
partileri değil Amerikalı efendileri,
tekelci burjuvazi de yoktu cenazede. 

Peki görünürde hiç mi sahip çıkan
yoktu? 

Vardı, katil Mehmet Ağar ve işa-
damlarından Ali Şen, Evren’in ce-
nazesindeydi. Hürriyet Gazetesi köşe
yazarlarından, yeminli devrimci düş-
manı Ertuğrul Özkök de Evren’e sa-
hip çıkanlardandı. 

Özkök, Cumhuriyet Gazetesinin
“diktatörün ölümü, hesabını vere-
meden gitti” manşetine çok üzüldü-
ğünü söyleyip "Bütün samimiyetim
ve iç huzurumla, Kenan Evren için
'Allah rahmet eylesin' diyorum" de-
miş. “Her devletin bir derin devleti
olmalıdır” diyerek zamanında Su-
surlukçuları da savunan Özkök, bir
dönem kendini solcu, şimdi de de-
mokrat diye tanımlıyor. Tam düzen
demokratı. AKP ne kadar demokratsa
Özkökler de o kadar demokrattır. 

Tutarlılık adına geçmişte savun-
duğunu bugün de savunuyor Özkök-
ler. Bu tutarlılık değildir. Bu faşist
cuntayı, halk düşmanı Evren’i sa-
vunmaktır. 

EVREN’İN 12 EYLÜLÜ 
-1 milyon 683 bin kişi fişlendi,

230 bin kişi yargılandı. 

-7 bin kişi için idam cezası istendi,
517 kişiye idam verildi, 50 kişi ası-
larak öldürüldü. 17 yaşındaki Erdal
Eren yaşı büyütülerek idam edildi... 

-71 bin kişi TCK 141, 142,
163’ten yargılandı. 98 bin 414 kişi
örgüt üyeliğiyle suçlandı. 388 kişiye
sakıncalı gerekçesi ile pasaport ve-
rilmedi, 14 bin kişi yurttaşlıktan çı-
karıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci
olarak yurtdışına çıkmak zorunda
kaldı. 30 bin kişi “sakıncalı” diye
işten atıldı... 

-300 kişi kuşkulu biçimde öldü,
171 kişi işkencede katledildi, 43
kişi intihar etti. 16 kişi kaçtığı ge-
rekçesi ile vuruldu, 73 kişiye doğal
ölüm raporu verildi. 937 film “sa-
kıncalı” bulunup, yasaklandı, 23 bin
677 derneğin faaliyeti durduruldu. 

-400 gazeteci için 4 bin yıl hapis
cezası istendi, 31 gazeteci cezaevine
girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı,
3 gazeteci silahla öldürüldü. 

-Generaller yasama, yürütme ve
yargıyı tek elde topladı; sendikalar
kapatıldı, grev, toplantı, gösteri hakkı
yasaklandı. Çalışanların hakları kı-
sıtlandı, iş yasaları işveren lehine
düzenlendi. SS kararnameleri ile
binlerce emekçi sürüldü... 

- Seçim yasası değiştirildi, yüzde
10 barajı getirildi, iktidara olağanüstü
hal yasası çıkarma yetkisi verildi. 

Bunlar 12 Eylül faşizminin bili-
nen suçlarıdır. Bunlarla da sınırlı
değildir. Başta çalışma yaşamı ve
üniversiteler olmak üzere toplumun
tüm kesimleri faşist cendere altına
alındı. Faşizm YÖK’le, YHK ile,
12 Eylül Anayasası ile… yasallaştı-
rıldı. Emperyalizm ve oligarşi bir
daha darbelere ihtiyaç duymadan
yönetmek istiyorlardı. 

Evren Gitti Erdoğan Var: 12 EYLÜL FAŞİZMİ AKP İLE SÜRÜYOR! 

FAŞİZME KARŞI SAVAŞMA VE 
KAZANMANIN ONURU DEVRİMCİLERİNDİR!
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Bugün Evren’in cenazesine sahip çıkamayan pek çok halk
düşmanı da ne kadar demokrat olduğunu göstermeye çalışıyorlar. 

Dün de, bugün de 12 Eylül’e, onun uzantısı AKP’ye karşı
savaşan, mücadele eden, bedel ödeyen devrimcilerdir, Cephe’dir.
Devrimci Sol, daha cuntanın ilk günlerinde, pek çoklarının 12 Ey-
lül’ün gazabından kaçtığı koşullarda “Amerikancı Faşist Cunta 45
Milyon Halkı Yenemeyecek” diyerek mücadele bayrağını kaldırmıştı.
Faşist cuntaya karşı savaşma onuru bizimdir. 

AKP 12 Eylül’ün Hesabını da Verecektir
Bugün 12 Eylül cuntasını savunamayanlar gibi AKP de 12

Eylül’e karşıymış gibi göstermeye çalıştı kendisini. 

Halkımıza kendisini demokrat göstermesi gerekiyordu. Kendi
anayasasını yapmak için “12 Eylül Anayasasını değiştireceğiz”
dedi. Büyük bir demokrasi şovuydu bu. 12 Eylül’cüleri yargılayacağız
diyerek göstermelik bir yargılama başlattı. 

Evet, hepsi göstermelikti. Çünkü AKP ile 12 Eylül, Erdoğan
ile Evren arasında hiçbir fark yoktu. 

Bakın, bir tarafta Evren’in 12 Eylül’ü, diğer tarafta Erdoğan’ın
12 yılı. İcraatları, uygulamaları, yasaları, yasadışılıkları, keyfiyetleri,
katliamları, adaletsizlikleri… İkisi de Amerikancıdır. Emperyalizm
desteklidir. Tüm politikalarıyla emperyalist ve yerli tekelleri bü-
yütmüş, halklarımızı yoksullaştırmıştır. 

Hiçbir fark yoktur. Dahası AKP 12 Eylül’ü bile geride bırakmıştır.
12 Eylül AKP ile sürüyor. AKP 12 Eylül’ün de hesabını verecektir.
Evren hesap vermeden gitti. AKP hesap vermekten kurtulamayacak. 

Halkı Yıllarca Kurduğu ve 
Yaşadığı Yerlerden Sürmenin, 
Yeni Rant Alanları 
Açmanın Adı: Kentsel Dönüşüm

Okmeydanı Halk Meclisi yaptığı toplantılarda kentsel dönüşüm
yalanını halka anlatıyor. 7 ve 14 Mayıs’ta Okmeydanı Halk
Meclisi yaptığı halk toplantılarında kentsel dönüşümü tartıştı.
Ayrıca 8 ve 12 Mayıs tarihlerinde aynı konuda 2 ayrı ev toplantısı
yaptı. Bu toplantılarda kentsel dönüşüm adı altında halkı yaşadığı
bölgelerden sürerek buraların tekellere rant alanı olarak peşkeş
çekileceği anlatıldı. Ayrıca 13 Haziran’da Sibel Yalçın Parkında
kentsel dönüşümle ilgili Okmeydanı Halk Meclisi’nin yapacağı
panele çağrı yapıldı.

1 Mayıs Direniş Fotoğraflarını 
Halkla Buluşturuyoruz

Fotoğraf ve Sinema Emekçileri 16-17 Mayıs tarihlerinde Ok-
meydanı Sibel Yalçın Parkı'nda, 2015 1 Mayısında çekilmiş fo-
toğrafladan sergi açtı. Açık kalan sergi halkın ilgisini çekti,
özellikle çocuklar daha fazla ilgi gösterdi. 1 Mayıs'ta Kurtuluş,
Feriköy, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev direnişlerini sergileyen
FOSEM, İstanbul'un farklı mahallelerine de sergiyi taşıyacaklarını
belirtti.

ERDOĞAN’IN 12 YILI 
-İnsan Hakları Vakfı verilerine göre 2003-

2011 yılları arasında 121 “faili meçhul” ci-
nayet işlendi. 388 kişi polis ve jandarma ta-
rafından infaz edildi. Gözaltında veya ceza-
evlerinde 274 kişi öldü, failleri bulunamadı... 

-Haziran Ayaklanması sürecinde 43’ü
ağır 8 bin 163 kişi yaralandı... Mehmet Ay-
valıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük,
Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin
Elvan, Mehmet İstif öldürüldü... 

-Roboski sınırında çoğu çocuk 34 kişi
bombalanarak öldürüldü... 

-Gazeteci Hrant Dink Şişli’de Agos Ga-
zetesi önünde katledildi... 

-12 yaşındaki Uğur Kaymaz 2004'te evi-
nin önünde öldürüldü. 12 yaşındaki Ceylan
Önkol koyun otlatırken vuruldu. Metin Lo-
kumcu, Hopa’da katledildi. Üniversite öğ-
rencileri Şerzan Kurt Muğla’da, Aydın Erdem
Diyarbakır’da öldürüldü... 2015’te 14 ya-
şındaki Ümit Kurt ile 12 yaşındaki Nihat
Kazanhan Cizre’de öldürüldüler... CHP’li
Rıza Türmen ve Sezgin Tanrıkulu’nun “ölü
çocuklar” raporuna göre, AKP iktidarının
12 yılında “477 çocuğun devlet güçleri ta-
rafından öldürüldüğü” saptandı. 

-Anayasa, yasalar rafa kalktı, yasama iş-
levsizleştirildi. Herşey AKP’nin hizmetine
verildi. 

-İç Güvenlik yasası ile valilere, polise
“vurma” dahil olağanüstü yetkiler verildi.
Demokratik haklar suç ilan edildi. 

-Yüzlerce gazeteci, öğrenci hapishanelere
dolduruldu. Erdoğan baskısıyla gazeteciler
işten attırıldı. 

-Telefon dinlemeleri aleni hale getirildi. 

-Milyonlarca insan fişlendi. 

-Haberleşme hakkı, gösteri hakkı, seyahat
hakkı hemen tüm demokratik haklar AKP’ye
muhalefet gerekçesiyle gasp edildi. 

-Soma’da 301, Ermenek’te 18 madenci,
Torunlar’da 10 inşaat işçisi olmak üzere iş
cinayetlerinde 13 yılda 13 bin 510 işçi kat-
ledildi. 

Liste daha da uzayıp gider. AKP’nin
suçları saymakla bitmez. Ülkemizi parsel
parsel satmakta, emperyalizmin hizmetine
sunmakta, ülkemizi, halklarımızı yoksullaş-
tırmakta, yozlaştırmakta hiçbir iktidarın ya-
pamadığını yapmıştır AKP. 
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HDP, ne Kürt milliyetçilerinin
"Türkiyelileşme" projesidir; ne de
demokratikleşme, barış, çözüm pro-
jesidir. HDP öncelikle Kürt milliyetçi
hareketin-gerillanın diğer bir ifade
ile Kürt halkının silahlı kurtuluş
umudunun yok edilmesi projesidir.
Aynı zamanda bununla bağlantılı
olarak, Türkiye solunu tasfiye etmek,
düzene yedeklemek için hayata ge-
çirilen bir projedir.

"Demokratikleşme", "Barış",
"Çözüm" kavramları da içleri bo-
şaltılarak halklara "HDP'nin hedef-
leri"ymiş gibi sunulmuş ve sunul-
maktadır. Böylece başta Kürt halkı
olmak üzere tüm Türkiye halkları
aldatılmak istenmektedir.

Anadolu halkları aldatılmak is-
tenmektedir. Çünkü "demokratik-
leşme", "barış", "Kürt sorununun
çözümü", halklarımızın en temel ta-
lepleri arasındadır. Ancak Türkiye'nin
mevcut koşullarında bunların hiçbi-
risinin gerçekleşmesi mümkün de-
ğildir.

Mümkün değildir. Çünkü Türkiye
emperyalizme bağımlıdır ve faşizmle
yönetilmektedir. Kürt sorununun çö-
zülebilmesi için de öncelikle sorunu
var eden emperyalizmin yeni sömür-
gesi olmaktan kurtulmak gerekmek-
tedir. Barış için de sömürüyü temel
alan ve sınıflı bir toplum olan kapi-
talizmden kurtulmak gerekmektedir.
Sömürenle  sömürülenin, burjuvazi
ile işçi sınıfının-emekçilerin barışması
mümkün değildir. Dünyada örneği
de yoktur.

Tüm bunlar bilinmesine rağmen,
HDP projesini geliştiren emperyalizm
ve işbirlikçi oligarşi ile birlikte Kürt
milliyetçileri ve kuyrukçuları halkları
aldatmaktadırlar. Halklarımızın özlem

ve taleplerini, halklarımızın aleyhine
kullanmaktadırlar. Bu nedenle de
emperyalizme ve oligarşiye hizmet
etmektedirler. Çünkü demokratik bir
Türkiye için, Kürt sorununun çözü-
lebilmesi için, barışın olabilmesi için
emperyalizme karşı bağımsızlık, fa-
şizme karşı demokrasi, kapitalizme
karşı sosyalizm mücadelesinin zaferle
sonuçlanması gerekmektedir. Yani
devrim şarttır. Bunun yolu da anti-
emperyalist, anti-oligarşik mücade-
leden geçmektedir.

HDP, Devrimcilerin, 
Sosyalistlerin Değil, 
Reformist-
Parlamenteristlerin, 
Yılgınların, Döneklerin,
Umutsuzların “Birliği”dir

HDP esas olarak Kürt milliyetçi
hareketin örgütlenmesidir. Çünkü po-
litikalarının ve pratiğinin tek belir-
leyicisi Kürt milliyetçileridir, hatta
"İmralı"dır. HDP'nin niceliğini-kit-
leselliğini sağlayan da Kürt milliyetçi
hareketi çeşitli nedenlerle destekleyen
Kürt halkıdır.

Kürt milliyetçi hareketin bugünkü
durumu da, bu noktaya nasıl geldiği
de bilinmektedir. Kürt milliyetçi ha-

reket 1978'de "bağımsızlık" hede-
fiyle tarihteki yerini almıştır. Özünde
milliyetçiliği ağır bassa da dönemin
özgünlükleri nedeniyle sosyalizmin
etkilerini de üzerinde taşımaktadırlar.
Cunta öncesi Ortadoğu'ya "ricat" et-
miş, 1984'te Eruh ve Şemdinli bas-
kınlarıyla silahlı mücadele başlat-
mıştır. 1990'da Sovyetler Birliği ve
kimi sosyalist ülkelerde yaşanan kar-
şı-devrimlerden olumsuz etkilenmiştir.
Bayrağındaki sosyalizmin simgeleri
orak-çekici çıkarıp atmışlardır. Sos-
yalizmin değerleri zamanla tamamen
yok olmuştur. Sırtlarını emperyalizme
dayamak istemişlerdir.

Kürt milliyetçileri emperyalizmin
ulusal ve sosyal kurtuluş savaşı yü-
rüten örgütlere dayattığı silah bırakma,
emperyalistlerle ve işbirlikçi yöne-
timlerle "barışma" politikasını kabul
etmiştir. 1993 yılından itibaren temel
politikaları-stratejileri de bu yönde
olmuştur. Ancak Türkiye gerçeği,
PKK'nin Latin Amerika ülkelerindeki
gerilla hareketleri gibi silah bırakıp
düzene dönmeleri gibi bir süreç ya-
şamalarının önünde engel olmuştur.
Silah bırakma karşılığı taleplerini
ise sürekli geriye çekmişlerdir.

Bugün PKK'nin geldiği nokta bi-
linmektedir. A.Öcalan'ın 2015 New-
roz'unda okunan çağrısı, söyledikleri
gayet açık, nettir. A. Öcalan, söz ko-
nusu çağrısında PKK'nin Türkiye'ye
karşı silah kullanmamasını karar
altına alacak kongre toplanmasını
istemiştir. Varolan silahlı güçlerini
ise (PKK ve PYD'nin) ABD emper-
yalizminin bölge politikalarını hayata
geçirmesinde kullanabileceğini
("IŞİD'e karşı mücadele" adı altında)
belirtmiştir. Aynı zamanda "Eşme
Ruhu" vurgusu ile de Türkiye'ye

ÇÖZÜM SANDIKTA
DEĞİL, 
HALKIN 
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Ortadoğu'da Türkiye'nin çıkarları
için birlikte hareket etme isteğini
belirtmiştir.

Kısacası, HDP'nin politikalarını
ve pratiğini belirleyen Kürt milli-
yetçilerinin devrimle, sosyalizmle,
bağımsızlıkla, anti-emperyalizmle,
anti-faşistlikle ilgileri, alakaları kal-
mamıştır. Politikalarının tek belirle-
yeni kendi çıkarlarıdır. Dost-düşman
tanımları net olmadığı gibi, ters-yüz
haldedir. "Silahlı mücadelenin miadı
doldu" diyen A.Öcalan gerillanın si-
lahlı güçlerini de oligarşi ile barışın
önündeki engel olarak görmektedir.
Şu andaki politikalarından biri de
Kürt halkını ve gerillayı silah bırakma
konusunda ikna edebilmektir. Se-
çimleri de bunun aracı olarak kul-
lanmaktadırlar.

HDP-HDK İçerisinde
Yer Alan Diğer 
Örgütlerin Durumları da
Bilinmektedir

EMEP: Bunlardan biri EMEP'tir.
EMEP 12 Eylül cuntası koşullarında
hapishanelerde ideolojik teslimiyeti
yaşayan TDKP'nin 1990 sonrası  par-
lamentarizmde ifadesini bulmuş ha-
lidir. Şabloncusu oldukları Arnavut-
luk'ta yaşanan karşı devrimle birlikte
devrime, sosyalizme olan inançlarını
yitiren TDKP kadrolarınca oluştu-
rulmuştur EMEP... Zamanla başlan-
gıçta varolan kimi olumlu yanlarını
ve bağımsız politika belirleme özel-
liklerini kaybetmişlerdir. Bugün Kürt
milliyetçilerinin kuyrukçularından,
yardakçılarından biridir.

SDP: HDP'nin kuyrukçularından
biri olan SDP de, 12 Eylül öncesinin
oportünist örgütlerinden KSD'nin re-
formizm, parlamanterizmde ifadesini
bulmuş halidir. KSD'de TDKP'nin,
DY'nin benzeri bir süreç yaşamıştır.
Devrime, sosyalizme olan inançlarını
yitiren KSD'liler, önce ÖDP'nin ku-
rultayında yer almışlardır. ÖDP içe-
risindeki hiziplerden biri olarak var-
lıklarını sürdüremedikleri koşullarda
SDP  ismini almışlardır. Kuruluşun-
dan bugüne SDP'nin hiçbir zaman
kendi politikası olmamıştır. Kürt mil-
liyetçilerinin politikalarını hayata ge-

çireni, kuyrukçusu olmuşlardır.

SYKP: Başında M.Çayan'lara
ihanet eden  Kızıldere'nin samanlık
kaçkını HDP milletvekili Ertuğrul
Kürkçü'nün bulunduğu SYKP de
devrim, sosyalizm kaçkını döneklerin
oluşturduğu bir çevredir. Herhangi
bir kitlesellikleri de, etkileri de yoktur.
Kürt milliyetçilerinin düzen içi po-
litikaların bulundukları yerlerde ha-
yata geçirmeye çalışan bir çevredir.

ESP: HDP içerisinde yer alan
ESP ise MLKP'nin 2000-2007 Büyük
Direniş sürecinde yaşadığı ideolojik
yenilginin legalizm-parlamenterizm-
deki ifadesi olmuştur. MLKP 2000
yılı başında emperyalizm ve oligar-
şinin F tipi-tecrit saldırısıyla dev-
rim-sosyalizm hedefinden vazgeçir-
diği, teslim aldığı örgütlerden biridir.
ESP olarak legalizme-parlamenta-
rizme adım atmalarıyla birlikte, Kürt
milliyetçi hareketin kuyrukçula-
rından, giderek yardakçılarından
biri olmuştur.

Partizan: HDK içerisinde yer
alan ve HDP'ye bugünlerde "aktif
destek" vereceğini açıklayan Partizan
da reformizm-parlamentarizm kul-
varına girenler arasına adını yazdır-
mıştır. Hala halk savaşı anlayışlarını
koruduklarını iddia ediyor olsalar
da, 2000-2007 Büyük Direniş süre-
cinde yenilgiyi en derinden yaşayan
oportünist örgütlerden biri olmuştur.
Pratikleri de reformizm-parlamenta-
rizmle örtüşmektedir. Kürt milliyetçi
harekete yaranmak için ESP gibi
Partizan da "Parti-Cephe ile siya-
sal-sosyal ilişkilerimizi kesiyoruz"
açıklaması yayınlamışlardır. Tüm
bunlar, Partizan'ın devrimci müca-
deleden ne kadar uzaklaştıklarının
da ifadesi olmaktadır. En son olarak,

HDP listelerinden milletvekili adayı
göstermeleri, parlamentarizmde gel-
dikleri yeri görmemizi sağlamakta-
dır.

MKP: Gerçekleştirdikleri 3.
kongre ile klasik halk savaşı anla-
yışlarını terk eden MKP de parla-
mentarizm kulvarına girmiştir. Öyle
ki,  geçmiş yıllardaki seçim tavırlarını
(boykot, katılmama vb.) mahkum et-
mekle kalmamışlar, karşı-devrimin
seçim oyununu adeta kutsamışlardır.
Henüz HDP-HDK içerisinde yer al-
dıklarını açıklamasalar da , seçim-
lerde HDP'yi destekleyeceklerini
açıklamışlardır. Diğer bir ifade ile
hem HDP projesini hem de Kürt
milliyetçilerinin ve kuyrukçularının
seçimlere yükledikleri misyonu onay-
lamış olmaktadırlar.

BHH: HDP ile seçim ittifakını
kabul etmeyen reformist-parlamen-
taristlerden ÖDP ve TKP dışında ka-
lan BHH birleşenleri de tek tek açık-
lamalarıyla seçimlerde HDP'yi des-
tekleyeceklerini ilan ettiler. TKP,
kendisi aday gösterirken, ÖDP, üye-
lerini CHP ya da HDP'ye oy vermekte
serbest bırakmıştır.

Kısacası devrimci hareket dışında
kalan Türkiye solunun neredeyse ta-
mamının tavrı netleşmiştir. Ya HDP-
HDK bünyesinde yer almakta ve se-
çimlerde HDP'den milletvekili adayı
göstermektedirler ya da seçimlerde
HDPyi destekleyeceklerini açıkla-
mışlardır.

Söz konusu olan parti, örgüt
ve  çevreler ya 12 Eylül cuntası
yıllarında, ya da 2000-2007 Büyük
Direniş sürecinde ideolojik yenil-
gi-teslimiyeti yaşamışlardır. Devrim,
sosyalizm, iktidar için mücadeleden
uzaklaşmışlardır. Uzaklaştıkları öl-
çüde de düzeniçileşmişler, parlamen-
terizm bataklığına saplanmışlardır.

O nedenledir ki, HDP devrimci-
lerin, sosyalistlerin , devrim-sosyalizm
iddialı örgütlerin birliği değildir. Re-
formistlerin, parlamenteristlerin, yıl-
gınların, döneklerin, umutsuzların
"birliği"dir. 

Örneğin devrimcilikle ilgileri-ala-
kaları kalmayan yılgınlardan, 12
Eylül öncesinin  DY şeflerinden Ali
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Alfatlı ve Mahmut Memduh Uyan
ÖDP'nin oyları için aday gösteril-
mişlerdir. Hüda Kaya gibi gerici
faşist biri,  AKP'nin kurucularından
mafya-uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı
basına da yansıyan Dengir Mir Meh-
met Fırat, AKP'nin "Akil
Adamları"ndan Mithat Sancar, gerici
Ahmet Tan... vb.vb..., liste uzayıp
gitmektedir.

HDP Demokratikleşme,
Barış, Çözüm 
Projesi Değildir
Devrim, Sosyalizm Gibi
Bir Hedefleri Yoktur

Kürt milliyetçi hareketin tüm ör-
gütlenmeleri geleceklerini 7 Haziran
seçimlerine endekslemiş durumda-
dırlar. Bunun temel nedeni seçimlerde
HDP'nin yüzde on seçim barajını
aşmasıyla düzen içinde kendilerine
yer edineceklerini düşünmeleridir.
2014 Ağustos'unda yapılan Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde adayları Se-
lahattin Demirtaş'ın yüzde 9,7 oy al-
ması bunu gerçekleştirme düşünce-
lerini pekiştirmiştir. O günden bugüne
başta ÖDP olmak üzere HDK-HDP
içerisinde yer almayan tüm solu
tehdit etmişlerdir. 29 Temmuz
2014'de "stant açtırmıyorlar" ya-
lanıyla Çayan'da devrimci harekete
fiili saldırıyı gündeme sokmuşlardı.
Şimdi de "Kobane'ye-Rojava'ya
devrim demiyorlar" gerekçesiyle
saldırıyorlar.

Burjuva aydınları kadar bile de-
mokrat olamayan, kendisi dışında
kimsenin varlığına 1978'lerden bu-
güne tahammül gösteremeyen, her-
kese kendisine biat etmeyi dayatan
Kürt milliyetçilerinin ağzından "de-
mokratikleşme" düşmemektedir. Se-
çimler yaklaştıkça ve devrimci hareket
dışında tüm "sol"un desteğini ga-
rantilemek için, ama asıl olarak dü-
zenle bütünleşmede attıkları ileri
adımların üzerini örtmek için ağız-
larına "devrim", "sosyalizm" kav-
ramlarını bile alır olmuşlardır.

KCK yöneticilerinden Hüseyin
Ali, 11 Nisan'da TSK ile yaşanan ça-
tışma sonrasında kaleme aldığı yazı-

sının başlığını "HDP bir demokra-
tikleşme projesidir" olarak belirle-
yebilmiştir. Söz konusu yazısında
şunları öne çıkarmıştır: (Bkz:14 Nisan
2015, Ö. Gündem)

(...) 2013 Newroz'unda resmileşen
ve iki buçuk yıldır süren çatışmasızlık
sürecinde ilk defa bu düzeyde ope-
rasyon yapılıyor. (...)

Seçim öncesi bu olayların olma-
sını, hem HDP'yi baraj altında bı-
rakmak, hem de öngördüğü Türk tipi
başkanlığa meşruiyet kazandırmak
için yapılması, provokasyonlar ol-
duğunu akla getiriyor. (...)

HDP bir özgürlük, demokrasi ve
Türkiye'nin demokratik birliğinin
projesidir. Tüm farklılıkların eşit ve
özgürce yaşandığı, kadın özgürlük
ruhuyla mayalanmış bir demokra-
tikleşme projesidir. AKP'nin otori-
terleşmesine karşı tüm Türkiye'nin
demokratikleşme projesidir." (agg)

KCK Eşbaşkanlarından Bese Ho-
zat ise "Barış"ı başlığa çıkarmıştır.
"Barış isteyen herkes HDP için
çalışmalıdır" başlıklı yazısında (Bkz:
8 Nisan 2015, Özgür Gündem) daha
önce olduğu gibi AKP ile birlikte

"analar ağlamasın" yalanına sarıla-
mamış, "barış", "çözüm süreci" ma-
salını anlatamamıştır. Bu kez girdik-
leri seçim yarışında halkı "iç savaş"
ile korkutarak oy istiyor. Tabi ki
"demokratikleşme" yalanına sarıl-
madan, oligarşiye ve emperyalizme
HDP'nin düzenin istikrar unsuru ola-
cağı sözünü vermeden de yazamıyor.
İşte söylediklerinden bir bölüm;

"AKP her gün ordu, polis ve yargı
yoluyla savaş çığırtkanlığı yapıyor,
toplumu iç çatışmaya, gerillayı iç
savaşa çekiyor.(....) AKP'nin siyaseti
tamamen Türkiye'ye kaybettiren bir
siyasettir. Türkiye'ye  kazandıracak
tek siyaset ise tartışmasız bir biçimde,
HDP'nin yürüttüğü demokratik si-
yasettir.(...)"

KCK Eşbaşkanı burada durmuyor.
Koalisyonların tartışıldığı koşullarda,
emperyalizme ve oligarşiye, iktidara
ortak olmaya, hizmet etmeye hazır
olduklarını belirtiyor. Tabi ki Türkiye
halklarına da "demokratikleşme"
vaadinde bulunuyor, şöyle diyor:

"HDP, Türkiye'yi yöneten veya
yönetime ortak olan bir güç durumuna
geldikçe Kürt sorunu, demokratik bir
biçimde çözülecek ve Türkiye kesin-
likle demokratikleşecektir.(...)"

Bese Hozat 11 Nisan'da Ağrı-
Tendürek'te TSK'nın biri gerilla,
diğeri HDP'li iki kişiyi katletmesiyle
ilgili olarak kaleme aldığı yazısında,
“AKP'nin provokasyonlarına gel-
memek lazım" başlığını seçmiş.
(Bkz:15 Nisan 2015, Ö.Gündem)
Yazısında Kürt halkının haklı öfke
ve tepkisini nötralize etmeyi görev
ediniyor. Yine oligarşiye, emperya-
lizme şu sözlerle sesleniyor. "(...)
Türkiye'yi AKP'nin çektiği cehen-
nemden ancak HDP kurtarabilir. Barış
ve demokratik çözüm,  kadınların,
halkların ve emekçilerin özgürlük
partisi HDP de yaşam bulacaktır."

Kısacası Kürt milliyetçileri, Kürt,
Türk, tüm Anadolu halklarına tüm
sorunlarının çözüm yeri olarak se-
çimleri, sandığı gösteriyorlar. Em-
peryalizme ve oligarşiye de hizmete
hazır olduklarını belirtiyorlar.

Sürecek
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"HDP, Türkiye'yi
yöneten veya yönetime

ortak olan bir güç
durumuna geldikçe Kürt
sorunu, demokratik bir
biçimde çözülecek ve

Türkiye kesinlikle
demokratikleşecektir."

KCK Eşbaşkanlarından
Bese Hozat
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Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki
“koalisyon” güçlerine Kürt milliyetçi hareketin
yedeğinde katılan MLKP’liler, Kızıldere anması
düzenleyip şöyle demişler:

“Bugün yetmişli yıllar devrimci önderlerinin açtığı
yoldan Şengal’e kadar geldik. Bize emanet edilen
ruhu yaşatıp canlandırmaya onun düşlerini gerçek-
leştirmeye çalışıyoruz. Mücadelede Mahir Çayan ru-
huyla yer almaya çalışıyoruz” (31 Mart 2015/Özgür
Gündem)

Öncelikle, kişi ya da siyasi hareketlerin Mahir
Çayan’ı örnek alması olumludur.  Fakat tasfiyeciliklerini
Mahirler’in adının ardına gizlemeye çalışmak, tek
kelimeyle söylersek ikiyüzlülüktür. 

İkiyüzlülük; “Özü sözü bir olmayan, kendisini ol-
duğundan başka gösteren” olarak tanımlanır. Ve
MLKP’nin yaptığı da tam olarak budur. 

Mahirler, Denizler, İbrahimler kimdir, MLKP nedir?
Ülkemiz devrim tarihini bilenler için bu sorunun cevabı
gayet açıktır. Gerçekler ortadadır. 

MLKP’nin iktidar ve devrim iddiası yoktur ve faşizmle
“müzakere” ederek demokrasi geleceği yalanına iman
etmiş durumdadır. Emperyalizmin ideolojik etkisi altına
girmiştir ve Kürt milliyetçilerinin yedeğinde Amerika’nın
kara gücüne nefer yazılmıştır. Ama, elbette, devrimcilikle
ilişkisi olmayan bu gerçeğin örtbas edilmesi gerekiyor; ve
sarılıyorlar “Mahir Çayan ruhu” demagojilerine.

Demagoji gerçek dışı sözlerle kandırmaya çalışmak,
halk avcılığı yapmaktır. MLKP’nin yaptığı da budur. 

MLKP’nin öteden beri Mahir Çayan’ın teorisi
ve pratiğiyle mücadele ve örgüt anlayışıyla, emper-
yalizm ve oligarşi karşısındaki uzlaşmaz çizgisiyle
ilgisi ve ilişkisi olmamıştır. Herhalde, MLKP’liler de
bunu biliyordur. 

Söz konusu olan oportünizmin omurgasızlığıdır.
MLKP’nin karakteristik özelliği budur. Yasal parti kurdu-
ğunda da yetmişli yıllar devrimci önderlerinin açtığı
yoldan ilerleyerek parlamentarizme ulaştıklarını söylemiştir. 

Yasal parti kurulur, “Mahir Çayan ruhu” derler. Or-
tadoğu’da ABD’nin kara gücüne dahil olunur, “Mahir
Çayan ruhu” derler. 

Niçin?

Çünkü; omurgasızlık, tutarsızlık, ilkesizlik yumağıdır
oportünizm.

Çünkü devrimci olmayan tercihlerine devrimci
önderler üzerinden meşruiyet sağlamaya çalışır her

zaman. Bunun adı, sol gösterip sağ vurmaktır. Siyasi
ahlaksızlıktır. Ama, başaramazlar. Çünkü, Mahir Çayan’ın
kim olduğu; teori ve pratiğiyle nettir. Kavganın Mahir-
ler’inin kim olduğu da bellidir. 

MLKP’nin ne olduğu da meydandadır. 

Mahir’i sahiplenmek, emperyalizm ve oligarşiye
karşı uzlaşmamak ve “kurtuluşa kadar savaş” de-
mektir. 

Mahirleri sahiplenmek, Marksizm-Leninizmin ev-
rensel ilkelerini kuşanıp MLKP’nin de parçası olduğu
tasfiyeciliğe karşı çıkmak demektir. 

Mahirleri sahiplenmek, şanlı Alişanlar gibi em-
peryalizme vurmak demektir.

Mahirler’i sahiplenmek, şanlı Çuhadarlar gibi fa-
şizme darbe indirmek demektir. 

Mahirler’i sahiplenmek ile MLKP’nin gerçeği ara-
sında uçurum vardır. 

Mahir Çayan’ın Düşlerine Dair
Oportünizmin, Büyük Direnişimizi terk ettiğinde

“direnmeyen çürür” demiştik. Çürüdüler. “savaşmayan
ölür” demiştik. Öldüler. Oportünizm, siyasi cesede
dönmüştür. Ve bu ölüsünü de Kürt milliyetçilerinin
yedeğinde gizlemeye çalışıyor. Ki devrimci olan her
şey ölmeden, emperyalistlerin kara gücüne nefer yazı-
lamazlardı. MLKP’nin gerçeği budur. Devrimle ilişkileri
kalmamıştır, yüzlerini düzene dönmüşlerdir ve “sayın”
dedikleri halk düşmanlarıyla düzen içinde geçinip git-
menin derdinden başkaca bir dertleri de yoktur. 

MLKP’liler Mahir Çayan’ın düşlerini gerçekleştir-
mekten bahsediyorlar. 

Birincisi; MLKP, o düşlerin ideolojik ve tarihsel
ağırlığını taşımaktan acizdir. Yazdıkları yılgınlık ve
savrulmalar tarihi bu acizliğin hikayesini anlatır. Geçin
bu safsataları. 

İkincisi; Mahir Çayan’ın düşlerinin ne olduğu açıktır.
Mahirler her şeyden önce emperyalizme karşı bağımsızlık
için savaşı esas almışlardır. 

Bakın ne diyor Cephe’nin 1 No’lu Bülteninde Mahir
Çayan:

“Amerikan emperyalizminin hakimiyeti ve yerli
uşağı sömürücü sınıfların iktidarını yıkmak, bağımsızlığı
kazanmak için tek yol silahlı kurtuluş savaşıdır”

MLKP, “MAHİR ÇAYAN RUHU”
Demagojisi ile “EŞME

RUHU”nun Üstünü Örtemez!

Mahir Çayan, Kurtuluşa Kadar Savaş Şiarıdır!   
Uzlaşmacılığın, Teslimiyetin,

Tasfiyenin Maskesi Yapılamaz!



Var mı sizde bu ideolojik netlik ve güç? Buyurun,
madem Mahir Çayan ruhunu kuşandınız, emperyalizme
vurun da görelim. Yapamazsınız değil mi? Öyle ya
ABD’nin kara gücüne nefer yazılanlar bırakın emper-
yalizme kurşun sıkmayı, taş bile atamazlar. 

Bakın ne diyor aynı yerde Mahir Çayan: “Türkiye
Halk Kurtuluş Cephesi halk düşmanlarını, işkencecileri,
zalimleri, soyguncuları yargılar, cezalandırır. Onlardan
döktükleri kanın ve yaptıkları zulmün hesabını so-
rar.”

Ya MLKP ne yapar?

Aman ha “barış” süreci bozulur değil mi?

Zaten “silahlı mücadelenin miadı doldu” değil mi?

Siz, halk düşmanlarından hesap sormanın düşünü
bile göremezsiniz. 

Mahir Çayan’ın düşü ve pratiği demek; emperyalizm
ve oligarşiden hesap sorarak halkın iktidarını kurmak
demektir. Buyurun kuşanın halkın adaletini ve hesap
sorun halk düşmanlarından. Ne o, emperyalizmin Orta-
doğu politikasına hizmet etmekten buna vakit mi bula-
mıyorsunuz? Yoksa, “Rojava dışında silahlara veda”
mı diyorsunuz?

A. Öcalan’ın Newroz mesajlarında ne dediği açıktır.
Bu yaklaşımın Kürt milliyetçi hareketinden bağımsız
bir politikası olmayan MLKP’yi de bağladığı açıktır.
Hal bu iken MLKP’liler Mahirler, Denizler, İbrahimler
hakkında tek kelime bile edemez. Ediyorsa da bunun
adı riyakarlıktır. 

MLKP’liler Kendilerine Sormalıdır!
MLKP açık ve dürüst olmalıdır. Çünkü taşıdıkları

“Eşme ruhu”dur.

A. Öcalan’ın ilan ettiği “Eşme ruhu” Ortadoğu’da
emperyalistlerin çizdiği çerçevede, oligarşiyle birlikte
hareket etmektedir. 

Siz bırakın “Mahir Çayan ruhu” ikiyüzlülüğünü
de “Eşme ruhu”nuzu anlatın. “Eşme ruhu”nun sizi
nasıl Marksist, Leninist, Komünist yaptığını anlatın da
herkes bilsin. 

Özü sözü bir olup ikiyüzlülüğe son verin!

MLKP’liler kendilerine sormalıdır: Biz emperyalizme
karşı neden savaşmıyoruz? Faşizme karşı neden savaş-
mıyoruz?

İşte bu soruların cevabında direnmeyenin çürümesi
ve çürüyen oportünizmin ideolojik-politik olarak cesede
dönmesi vardır. Gerçek budur ve bu gerçeği hiçbir de-
magoji örtemez. 

Siz bırakın “ruh”unu, Mahir, Hüseyin, Ulaş’ı... Eğer
onları ölümsüzlükleri içinde görmek istiyorsanız; Şafak,
Bahtiyar, Elif Sultanlar’a bakın. Mahir Çayan ruhunu
görürsünüz.

“Mahir Çayan ruhu”nda bağımsızlığı, anti-emper-

yalizmi görürsünüz... Şafak, Bahtiyar, Elif Sultanlar’da
bu vardır...

“Mahir Çayan ruhu”nda feda vardır, enternasyonalizm
vardır... (Kuyrukçulukla karıştırmayın) Sınırsız devrimci
dayanışma vardır... 

Mahir Çayanlar Denizler’in idamını engellemeyi
Türkiye devriminin prestiji saymışlar ve kendi fiziki
yokoluşları pahasına idamları engellemek için Kızıldere’ye
uzanan NATO’ya ait Ünye Radar Üssünü basarak üç
İngiliz ajanını rehin almışlardır. 

MLKP Ne Yaptı? 
Faşizmin katlettiği üç devrimci Şafak, Bahtiyar ve

Elif’in cenazelerine dahi katılınmaması için tüm taraf-
tarlarına genelge yayınlamıştır... 

Cephe’nin adliyedeki rehin alma eylemi ile aynı
tarihi taşıyan 31 Mart 2015 tarihli talimatında şöyle de-
niyor: “Halk Cephesi'nin herhangi bir ilde veya alanda
düzenleyeceği uğurlama töreni, protesto yürüyüşü,
anma etkinliği ya da hatta polis saldırısıyla karşılaşacak
bile olsa bir eyleme katılım sağlanmayacaktır.”

Bu talimat solun tarihinde bir ilk değil,* ancak kara
lekelerden birisidir. Utanç tablosudur...

Sonuç olarak; 
1- “Mahir Çayan ruhu”ndan bahseden MLKP, kendi

ruhunu kaybetmiş ikiyüzlü ve riyakardır... 

2- “Mahir Çayan ruhu” demagojisi yaparak tasfiye-
ciliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktadır.

3- “Mahir Çayan ruhu” demagojisiyle Kürt milliyetçi
harekete yedeklenmenin, emperyalist politikaların aracı
olmalarının üstünü örtmeye çalışmaktadır... 

4- Devrimcilerin cenazelerine dahi katılmayın diye
tabanına genelge yayınlayan bir örgüt “Mahir Çayan
ruhu”nu ağızlarına dahi alamaz... Mahir Çayan ruhu
uzlaşmacılığa, teslimiyete, tasfiyeciliğe maske yapılamaz. 

*: 19 Aralık Katliamı’ndan hemen önce oligarşi F
tiplerine karşı başlatılan ölüm orucuna halk desteğini en-
gellemek ve katliamın zeminini yaratmak için yoğun bir
terör saldırısı başlatmıştır. Öncelikle kopkoyu bir sansür
başlattı. Arkasından ölüm orucu direnişine destek veren
tüm eylemlere saldırdı. Sokaklarda vahşi bir terör estirildi.
Aynı günlerde ÖDP de kendi kitlesine yönelik bir genelge
yayınlayarak ikinci bir talimata kadar sokak eylemlerine
katılınmamasını söylemiştir. ÖDP’nin ve bütün olarak re-
formizmin bu tavrı direniş boyunca sürmüştür. 

Bir taraftan 7 yıl boyunca dünyada eşi benzeri gö-
rülmemiş bir kahramanlık yaratılırken sol gözlerini ka-
pamıştır. Direnişe karşı oligarşinin sansüründen daha
koyu bir sansürü sol uygulamıştır.  Oligarşinin tecrit
politikalarının meşrulaştırılmasında büyük etkisi ol-
muştur.

24 Mayıs
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SORULAR/ CEVAPLAR: 

1- SORULAR: Tayyip Erdoğan,
Kiraz'ın ameliyatta olduğunu belir-
terek "İnşallah bu ameliyat netice-
sinde sağlığına kavuşur" dedi. Ama
hastane yetkilileri ise Kiraz'ın has-
taneye geldiğinde zaten vefat etmiş
olduğunu söyledi. Bu çelişkilerin
sebebi nedir?

CEVAP/ GERÇEK: Halk düş-
manı katil Tayyip Erdoğan daha baş-
tan “operasyon başarılıdır” açıklaması
yaparak, operasyonla ilgili tüm şai-
beleri ortadan kaldırmak istemiştir.
Üstelik o kadar başarılı ki, savcı
yaralı ele geçirilmiştir. Oysa ki sav-
cının ölü getirildiğini sağlık yetkilileri
ilk açıklamalarında belirtmişlerdir.
Bu cumhurbaşkanının bir suçu örtbas
etme acziyle yaptığı açıklamalardan
biridir. Ama nafiledir, gerçekler or-
tadadır. Ölüyü yaşatamazsınız!

2- SORULAR: Aldıkları bir re-
hineyi 9 saat tutan teröristlerin amacı
herhalde yaptıkları eylemin sonunda
ölmek olamaz. Hayatta kalmak için
ellerindeki rehineyi neden öldürsün-
ler? 

CEVAP/ GERÇEK: Elbette ki
savaşçıların amacı ölmek değildi,
amacı Berkin'in katillerinin açıklan-
ması ve cezalandırılması yani adaletin
yerine getirilmesiydi. Ancak Şafak
ve Bahtiyar o eylemi yaparken aynı
zamanda ölümü göze alarak yap-
mışlardır. İktidarın faşist, katliamcı,
yalancı yüzünü bilerek o eylemi yap-
tılar. Nitekim savaşçılar hedeflerine
ulaşmak için görüşmeleri sürdürürken,
operasyon başladı ve onlar marşlarla,
sloganlarla karşıladılar ölümü. Aynı
Kızıldere'deki Mahirler gibi... Halk
savaşçıları için böyle bir eylemde
teslim olmak, ölmek demekti. Onlar
fiziki anlamda öldü ama halkın adalet

özlemine cevap oldular, umut oldular,
halkın gönlünde hayallerinde özlem-
lerinde yaşıyorlar. Ve bu ölümün ya-
rattığı etki, iktidarın en çok korktuğu
türden ki, sosyal paylaşım sitelerine
ve TV haberlerine sansür getirdi.
Ama gerçekler daha güçlüdür ve hal-
ka ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. 

3- SORULAR: En son olarak
ise hem rehinenin hem de eylemi
yapan teröristlerin ölü olarak ele ge-
çirildikleri bir "kurtarma" operas-
yonu nasıl "başarılı bir operasyon"
oluyor? Operasyonun başarılı geçmesi
operasyonu yapan ekiplere zarar gel-
memesinden mi yoksa rehine ve te-
röristlerin ölü ele geçirilmesi mi? 

CEVAP/ GERÇEK: Operasyo-
nun başarılı geçtiğini söyleyen sadece
cumhurbaşkanıdır. O da katliamcılı-
ğını kapatmak için böyle açıklamalar
yapıyor. Oysa ki operasyonun gerçeği
ortadadır. Savcılarını gözden çıkar-
dılar. Baştan sona başarısız ve acz
içindeydiler. 

4- SORULAR: Savaşçıların ta-
lepleri kabul edilemez miydi? 

CEVAP/ GERÇEK: Savaşçıların
taleplerinin hepsi kabul edilebilir ve
devlet tarafından birkaç saat içinde
yerine getirilebilirdi. Fakat devlet
bu talepleri kendi tabiatı gereği yerine
getirmedi! Çünkü oligarşik devletin
karakterinde kendi çıkarlarının kar-
şısında duran tüm güçleri canice kat-
letmek, yok etmek vardır. Ana talep
nettir, katiller açıklansın. Devlet ka-
tilleri açıklamak yerine katliam yaptı.
Kabul etseydi "güçlü-büyük devlet"
imajı yerle bir olurdu. Tayyip Erdoğan
"emri ben verdim" demiş ve ilk
andan itibaren katilleri korumuştur.
Oligarşinin kolluk gücü olan katiller
ordusu polislerin isimleri açıklanmış
ve tutuklanmış olsalardı polis içinde
çatlaklar olabilirdi. Oligarşi bu eli
kanlı katilleri çoğaltmak ve her daim
kullanmak için savcıyı gözden çı-

karmış ve iki savaşçıyı katletmiştir. 

5- SORULAR: Türkiye bir hukuk
devleti midir? 

CEVAP/ GERÇEK: Türkiye fa-
şizmle yönetilen bir devlettir. Devletin
katliam yapma özgürlüğü vardır. Hu-
kuki olarak bile ortada olan katiller
saklanmıştır. Adalet sarayının içindeki
onlarca hakim ve savcının gözü önün-
de tam yetkili katiller ordusu katliam
yapmış, "yargı" seyretmiştir. Yargıya
saldıran DHKC değil, AKP iktidarıdır.
Hukukun üstünlüğü palavradan iba-
rettir. 

6- SORULAR: Savcının başına
silah dayanmış fotoğrafını göstermek
canilik mi? 

CEVAP/ GERÇEK: Canilik 14
yaşında Berkin'i katletmek, devrim-
cileri diri diri yakmaktır. Devrimci-
lerin hiçbir eylemi amaçsız ve canice
değildir. Sosyalistler insanlık için
mücadele eder, kapitalistler bir avuç
burjuva için. Kapitalizmin ve Türkiye
devletinin tarihi canice katliamlar

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! -3-

Devrimcilere terörist mi
diyorsunuz? Resme bakın

terörü ve teröristleri
görün... Mahallelerimizde

ellerinde silahlar halkın üze-
rine kurşun yağdıranlardır
terörist olan. Sokaklarımızı

kana bulayanlardır.
Çocuklarımızın beyinlerini

asfaltlara akıtanlardır!
Yürüyüş
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tarihidir. 

7- SORULAR: Yayın yasağı ne-
den konulmuştur? 

CEVAP/ GERÇEK: İki Cephe
savaşçısı Avrupa'nın en büyük Adalet
sarayına girdi, adı adalet kendisi ada-
letsiz olan o sarayın simgelediği dü-
zenin başına silah dayadılar. Cephe
savaşçılarının cüretli, meşru, haklı du-
ruşlarının karşısında koca devlet acizdi.
Bu gerçeği gizlemek için yayın yasağı
getirdiler. Çünkü bu fotoğraf sadece
Türkiye halklarına değil direnen tüm
halklara umut, cesaret, egemenlere ise
korku salacaktı. Ve öyle de oldu. Sav-
cının o fotoğrafını kaldırdılar fakat
Şafak ve Bahtiyar'ın hesabını sormak
için emniyet müdürlüğüne yönelik si-
lahlı eylem yapan Elif Sultan Kalsen'in
sırtından vurulduktan sonra yerde can-
sız yatan bedenini sergilediler. Amaç
direnen halkları korkutmaktı. Fakat
öldürüldükten sonra sergilenen Che'nin
bedeni gibi, Elif Sultan'ın bedeni de
savaşan halklara korku değil düşmana
duyulan öfke olur. Oligarşinin kanalları
yalan makinesidir. 

8- SORULAR: Katil polis diyor
ki "talepler kabul edilseydi bile sav-
cıyı öldüreceklerdi" Talepler kabul
edilseydi savcı ölür müydü? 

CEVAP/ GERÇEK: DHKP ve
DHKC söylediğini yapan, yaptığını
savunan, adaleti şaşmaz bir örgüttür.
Bunu düşman da bilir. Talepler kabul
edilebilecek taleplerdir. Devlet ta-
lepleri kabul etseydi savcı ve savaş-
çılar ölmezdi. Devlet pazarlık yapıp
talepleri kabul etmek yerine savcıyı
gözden çıkarıp devrimcileri katlet-
miştir. 

9- SORULAR: Ambulanslar ne-
den sadece savcı için çalıştı? 

CEVAP/ GERÇEK: İki dakika
uzaktaki hastaneye savcı götürüldü,
savaşçılar Şafak ve Bahtiyar savcının
odasında onlarca kurşunla katledildi
ve cansız bedenleri orada bekletildi.
Savcı hastaneye gittiğinde ölmüştü.
Fakat cumhurbaşkanının yapacağı
demagojiye zemin hazırlanması ge-
rekiyordu. Savcı bu nedenle hemen
ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. 

Polis odaya girdiğinde halen sağ

ve ağır yaralı olanlar Şafak ve Bah-
tiyar'dır... Polis tekrar ateş ederek
savaşçıları katletti. Ve hastaneye gö-
türmedi. Şafak ve Bahtiyar'ın be-
denleri tanınamaz haldeydi. 

10- SORULAR: Resim neden
sansürlendi? 

CEVAP/ GERÇEK: Savcının
başına halkın savaşçısının dayadığı
silahlı resim olmasaydı, bugün tartı-
şılan 8 saati bile beklemeyeceklerdi.
Savaşçılarla görüşme ihtiyacı bile
duymayacaktı, direk katliam yapa-
caktı. Resmin sansürlenmesinden
sonra katliam yapılmış, kimi TV’lere
de cezalar kesilmiştir resmi yayınla-
dılar diye. Bu, devletin katliamcılığını
gösteriyor. 

Şafak'la Bahtiyar'ın ve Elif Sul-
tan'ın resimlerinin eylem başlar baş-
lamaz yayınlanması (tüm dünyada)
önce ABD ve tüm emperyalistlerin
ve işbirlikçilerinde büyük korku ya-
rattı. Dünyada teslimiyetçi, uzlaşmacı
politikalarıyla imparatorlukların ye-
rinden sarsan bu Çağlayan eylemin-
deki görüntü, tüm dünya halklarına
umut olacağı için, yeni dünya düzeni
politikalarını yırtıp geçen bir eylemdir. 

Silahlı mücadelenin artık hük-
münün kalmadığı, Cephe'nin dışında
silahlı mücadele verdiğini söyleyen
örgütlerin emperyalizmle uzlaşma
içine girip silah bıraktığı ve Küba'nın
da emperyalizmle işbirliği yaptığı
bir süreçte bu görkemli zafer getiren
eylemin fotoğrafından çok korktular
ve sansür uyguladılar. Eylem başlar
başlamaz dünyaya gösterilen bu fo-
toğraf ve eylemin videosu; zaferin
dünya halklarına duyurulması, gös-
terilmesi oldu. Sansürleri, bu korku-
larının göstergesi oldu. 

11- SORULAR: Eylem kırıcıları
ortaya çıktı ama savcının babasına
bile savaşçılara terörist dedirtemedi. 

CEVAP/ GERÇEK: Bahtiyar,
Şafak halktan aldıkları güçle Dev-
Genç'ten beslendiler. Berkin’in hesa-
bını sormaya kararlıydılar, cüretliydiler. 

Telefonla halkla içiçe geçen bu
eylemi hiç kimse engelleyemezdi.
Yola çıkmışlardı. Yapılması gerek
diyerek sloganlarla savaşı büyüttüler,

halka layık olarak tarih yazdılar. 

AKP çaresizdi. Bunun için “MİT
var bu işin içinde” diyerek ortalık
bulandırılmaya çalışıldı, tıpkı Sabancı
eylemi gibi. 

Çaresizliklerinden halka karşı baş-
latmış oldukları baskınlar da bunun
en büyük örneğidir. 

Sizler, ölü soyucuları; sizin sav-
cınızın adı unutuldu ama Cephe sa-
vaşçılarının adları her mahallenin
duvarında yazılı olarak karşınıza çık-
tığı için halkın üstünde terör estiri-
yorsunuz. Çaresizsiniz şimdide ya-
lanlarınız devam ediyor. 

Ama boşuna çabalarınız. Onlar
her zaman kahraman olarak kalacak
halkın kalbinde... Siz ise tükenmeye
devam edeceksiniz... 

12- SORULAR: Çağlayan eylemi
terörist eylem midir? Bu eylemi ya-
panlar terörist miydi? 

CEVAP/ GERÇEK: Hiç kimse
bu eyleme ve tarihimizdeki hiçbir
eylemimize terör eylemi diyemez.
Terörist arıyorsanız (ki öyle bir ni-
yetiniz de yok) asıl teröristlerin başı
ABD emperyalizmi ve tüm emper-
yalist ülkeler ve onların işbirlikçileri
olan devletlerdir. Yani emperyalizm,
çürüyen kapitalizmin en vahşi, en
barbar olan katliamcı faşist dikta-
törlükleridir. 

Tüm emperyalistler ve işbirlikçi-
leri teröristtirler. Milyonlarca halkları
her gün işkencelerle, katliamlarla in-
sanları katlediyorlar. Onların terö-
ristliğini gölgelemek, meşrulaştırmak
için Çağlayan eylemini karalamak
için kullanılan bir kelimedir. Çağlayan
eylemine terör eylemi diyenler, asıl
terörist devlet terörünü aklayan ve
onlara hizmet edenlerdir.

Çağlayan eylemini yapan Şafak
Yayla, Bahtiyar Doğruyol, Elif Sul-
tan da terörist değildir. Halkımızın
onurlu evlatları olan halk kahraman-
larıdır. 

Berkin'i, Nihat'ı ve binlerce çocuğu
vurma talimatı veren faşist devletin
bekçileri, polisleri terörist değil mi?
Asıl teröristler onlardır. 

Bitti
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1- İrade nedir?
İrade Türkçe sözlükte “bir şeyi ya-

pıp yapmamaya karar verme gücü-is-
tenç” olarak tanımlanıyor. 

Dayı irade için; “emek ve cürettir”
diyor. 

İrade, karar verilen herhangi bir
amaca veya hedefe ulaşma isteği, gücü,
kararlılığıdır.

2- İradi olmak
ne demektir?

- İradi olmak kısacası alınan bir ka-
rarı hedefe götürmede, sonuç almada,
istençli, kararlı olmaktır.

Mesela Cephe iradesi, 122 şehit ve
500’den fazla sakat-gazi pahasına, yal-
nız kalmasına rağmen iradi olarak Bü-
yük Direnişi zafere kadar sürdürmüştür.
22 Ocak 2007’de oligarşiye kabul etti-
rilen 45/1 Nolu Genelge ile haftalık 10
saatlik sohbet hakkı kazanılarak tecrit-
te gedikler açılmıştır. Siyasi olarak da
emperyalizmin devrim ve sosyalizm
düşüncemizi, iktidar iddiamızı teslim
alma saldırısına boyun eğilmemiş,
devrim inancımız ve örgütlülüğümüz
korunarak, büyük bir zafer elde et-
miştir. Zaferin mayasında Dayı’nın
önderliğinde somutlanan Cephe’nin
iradesi vardır.

3- Bir kararı uygulama-
da, iradi olmanın
önemi nedir?

- Alınan kararı uygulamak için
sonuna kadar sağa-sola sapmadan ve
en iyi şekilde hayata geçirebilmek
için, iradi olmak şarttır. Aksi hüs-
randır.

Mesela oportünistler, reformistler
hiçbir kararı, hiçbir zaman sonuna ka-
dar iradi olarak uygulayamazlar.
Çünkü iradeleri zayıftır, ideolojik
olarak güçsüz ve inançsızdırlar.

Cephe’de ise 7 yıl boyunca
bir direnişi (Büyük Ölüm Orucu
Direnişi) içerisiyle-dışarısıyla san-
sürleri, cezaları, saldırıları, katli-
amları göğüsleyerek sürdürme
iradesi vardır. “Nasıl olsa halk bil-
miyor, kimse duymuyor, kimse
farkında değil” vb. gibi inançsız,
umutsuz duygulara yer yoktur
Cephe kültüründe. Halka, zafere
inanmayanlar bir tas çorbaya

inançlarını satmışlardır. Cephe ise iha-
netlere, herkese-her şeye rağmen direni-
şi zafere ulaştırmıştır. 

İradi olmak zaferin olmazsa olma-
zı, direniş ve zaferlerin en önemli
özelliklerindendir. 

4- Nasıl bir örgüt devrimi
gerçekleştirme iradesine sa-
hip olur?

-Birincisi, iktidar iddiasına sahip ol-
mayan bir örgüt devrim yapamaz. 

İkincisi; M-L devrim anlayışına
sahip olmayan bir örgüt devrim  yapa-
maz.

Üçüncüsü; kendi ülke koşullarına
göre devrim stratejisine sahip olmayan,
bu stratejiyi hayata geçirecek bir örgüt-
lülüğe sahip olmayan, örgüt stratejisine
uygun taktik ve politikaları hayata geçi-
recek kadrolara sahip olmayan bir örgüt
devrim gerçekleştiremez. Devrim yapma
iradesine de sahip olamaz. 

5- Cephe’nin  iradesine
tabi olmak ne demektir?

-Her şeyden önce, devrim istemek ve
inanmaktır. Devrimin iradesi olan Cep-
he’nin iradesi, tüm iradelerin üstünde te-
mel iradedir. Devrim ve iktidar iddiası,
inancı olan tüm devrimciler, Cepheliler
kayıtsız şartsız Cephe’nin iradesine tabi
olmak zorundadır. Eğer bağımsız, de-
mokratik ve sosyalist bir ülkede yaşamak,
halka ve vatana ekmek, adalet ve özgürlük
getirmek istiyorsa, Cephe’nin M-L ira-
desine tabi olmak artık bir gönüllülük de-
ğil tarihsel ve siyasal bir zorunluluktur.

6- Kendiliğindenliğin tersi
olan iradilik nedir?

Kendiliğindenlik örgütsüzlüktür.
İradesizliktir, başka iradelere tabii ol-
maktır. Düzenden yana olmaktır.

İradilik ise öncelikle örgütlü ol-
maktır. Gelişmektir; kendiliğindenlik ne
kadar düzenden yanaysa, iradilik bir o
kadar devrimcidir. İstek, ısrar, denetim,
disiplin, plan-program, iktidar pers-
pektifli bakış açısı, emek ve cüret ira-
diliğe has özelliklerdir. Ve tüm bunlar
örgütlü düşünen, örgütlü yaşayan bir
beynin ürünleridir. Düşünme şeklidir.

7- İradi olmak için
ne gereklidir?

- İradi olmak için öncelikle cüretli ve
emekçi olmak gereklidir. Kararlılık, ısrar,
vazgeçmeme, M-L’ye, devrime, örgütü-
ne, halka sonuna kadar inanç ve bağlılık
gereklidir. Feda ruhu ile Cephe safların-
da mücadele edenler, ideolojik donanı-
mını güçlendirenler iradidir. Verilen ka-
rarları da eksiksiz yerine getirmek için var
güçleriyle çalışırlar ve işi asla şansa, ama-
lara, fakatlara, ancaklara bırakmazlar.

8- Halkların ortak iradesi
olan Cephe’nin kararlarına
harfiyen uyup talimatlarını
uygulamak ile iradi olmanın
arasındaki bağ nedir?

- İradi olmayı başarabilen her Cep-
heli, Cephe’nin kararlarını ve talimatla-
rını harfiyen uygular ve yerine getire-
bilmek için insanüstü, çaba harcar. İra-
di olmak bir işi sonuçlandırmanın ve za-
ferin anahtarıdır.

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

SORUDA11
İRADİ OLMAK

- Düzen hayatımıza küçük ayrıntılar-
la giren bir virüs gibidir göremezsin.

- İrade kof bir inanç ve insanüstü bir
şey değil; emek ve cüretli olmaktır.

- Umutsuzluk irademizi zayıflatır.
Umudunu yitirmeyen herkes iradeyi ya-
ratabilir. Umutsuz insanların iradesi de
yoktur.

- İradilik gelişmektir, büyümektir.
Yoğun emeğin ve düzenden alınan alış-
kanlık ve zaaflara karşı cüretli bir mü-
cadelenin olduğu yerde geleceğe yol al-
mak demektir. Bu da tekrar söylemek ge-
rekirse eğer; gelişmektir, büyümektir,
devrimin gelişip büyüdüğü yerdeyse kü-
çülen düzen olur. Ve bir gün gelir yok
olur. 

- Gerçek hayatta “savaşçı”nın silahı,
bilinci, cephanesi de irade gücüdür. 

Yürüyüş
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9- Cephe’nin iradesine   tabi
olmayanlar ve uymayanlar,
hangi iradeye tabidirler ve
hizmet etmektedirler?

- İki sınıf, iki ideoloji, iki sistem var-
dır. Biri işçi sınıfıdır; ideolojisi ise
Marksist-Leninist sosyalizm anlayışı-
dır. İkincisi burjuvazidir; ideolojisi ise
kapitalizmdir.

İki irade, iki düzen bizim tercihimiz
dışında zaten vardır ve çatışmaktadır.
Biz bu çatışmada ezilenlerin, yoksul-
ların, işçi sınıfının yanındayız. Çünkü
sömürü düzenini ve sahiplerini yok
etmek istiyoruz. Sosyalizmi yaşamak is-
tiyoruz. İrademiz ya işçi sınıfının, yok-
sul halkların emrine girecek ya da ka-
pitalist düzenin sahipleri burjuvazinin,
emperyalistlerin, ara yol yoktur.

Bugün ülkemizde ve tüm dünyada
yoksulların, ezilenlerin baskı, zulüm ve
sömürüden kurtuluş bulgusunu ve ira-
desini temsil eden Cephe’dir. Bu yüz-
dendir ki, Cephe’nin iradesini yok sa-
yanlar düzenin, emperyalizm ve işbir-
likçisi oligarşinin, faşist AKP’nin ira-
desine dolaylı veya dolaysız; bilerek
veya bilmeyerek, girmiştir ve hizmet

ediyor demektir.
Cephe iradesine tabi olmamak, dü-

zenin iradesine girmek ve hizmet etmek
demektir.

10- Bağımsız, demokratik
ve sosyalist bir ülke kurma
savaşında 45 yıldır, kesinti-
siz bir şekilde iradi, kararlı,
uzlaşmaz bir mücadele yü-
rüten Cephe’nin iradesine
tabi olmanın devrimci mü-

cadele açısından önemi ne-
dir?

- Cephe’nin önderlik ettiği devrim
cephesine güç katmak, umudu ve kav-
gayı büyütmek için Cephe’nin iradesine
amasız, ancaksız tabi olmak çok önem-
lidir ve zorunluluktur. Zira devrimci
mücadelenin önderi Cephe’nin safları
sıklaştıkça emperyalizm ve işbirlikçi-
si oligarşinin, faşist AKP’nin safları
seyrekleşecek, devrim süreci daha da
hızlanacak ve büyük zafer daha da yak-
laşacaktır. 

Güve Kozası
Bir çocuk sekropia denilen bir tür güve kozalarını topluyor ve bahar ge-

lince, güvelerin kozalardan nasıl çıktıklarını hayretle ve ilgi ile seyrediyor-
du. Fakat güvelerin kozadan çıkarken sarf ettikleri gayret, çırpınma karşı-
sında da içinde bir acıma hissi gelişiyordu. Babası bir gün, bu böceklerin bir
tanesinin kozadan çıkmasını güçleştiren ipeği makasla kesti. Fakat sonuç şa-
şırtıcı idi; çok geçmeden böcek öldü.

Baba bu olay üzerine oğluna şu hayat dersini verdi: Oğlum, bu böcek ko-
zasından dışarı çıkarken sarf ettiği gayret neticesinde, vücudundaki zehri dı-
şarı verir. Eğer o zehir dışarı verilemezse böcek ölür. Aynı zamanda da bu
çırpınışlar sayesinde ileride kendisi için çok gerekli olan kasları güçlenir. İn-
sanlar da, daha güçlü, daha dayanıklı ve daha iradeli olmak ve böylece is-
tediklerini yapabilmek için önlerine çıkan zorluklarla mücadele ederek ol-
gunlaşır, gelişir ve güçlenirler. Eğer insanlar, arzularına kolayca ulaşırlarsa
karakterleri zayıflar, adeta, içlerinde bir şeyin ölmüş olduğunu hissederler.

16 Mayıs
cumar t e s i
sabahı Ana-
dolu Haklar
Derneği açı-
lışı için 6
pankart asıl-
dı. Anadolu
Haklar Der-
neği çevre-

sine 2 adet Şükrü Sarıtaş Parkı’na 4 adet pankart asıldı.
Saat 14.30 da 400 kişinin katıldığı yemek ile başladı prog-

ram. Ardından konser alanına gidilerek konser öncesi çalış-
malara devam edildi. Akşam saatlerinde saygı duruşu ile kon-
ser programı başladı. Okunan açılış metninde öncelikle ma-
hallenin tarihine değinilerek 1977’deki büyük yıkım ve ar-
dından komitelerle halkın barınma sorununun nasıl çözüldüğü
anlatıldı. 1977 1 Mayıs Taksim Katliamında mahallenin halk
nezdinde bu ismi aldığının altı çizildi. 

2 Eylül Kültür Merkezi olarak da kuruluşundan bu yana Cep-
helilerin 3 dernek kurduğu aktarılarak “Derneklerimiz; örgüt-
lendiğimiz, sorunlarımızı tartışıp çözüm aradığımız yozlaşmaya
karşı mücadele verdiğimiz devletin dayattığı pespaye kültürel

yozlaşmaya karşı halkın öz kültürünü  değerlerini yaşatıp ge-
liştirdiği, gençlerimizin uyuşturucu batağından kurtarılmasın-
da çalışma yürüten, mahallemizde sokak sokak denetim yapı-
lıp torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının cezalandı-
rılarak kovulup atılmasında ve daha bir çok olumsuzluğun üs-
tesinden gelen halkımızın demokratik mevzileridir.” denildi. “Bu-
gün açılışını yaptığımız derneğimizin inşaatına bir yıl önce baş-
ladık. Temelinin atılmasından, tuğla tuğla örülmesine, her ay-
rıntısının yapımına kadar halkımızın esnaflarımızın sahiplen-
mesini, eksiklerimizin gidermesini gördük. Halkın örgütlü gücü
ile olmaz denilenin olduğu, yapılamaz denilenin yapıldığı bir
kez daha kanıtladık.” şeklinde süren konuşmada dernek bina-
sının devrim örgütlendiği okullara dönüşmesi hedefiyle yak-
laşıldığına değinildi.

TAYAD’lı aileler adına Naime Kara’nın yaptığı konuş-
madan sonra Grup Yıldızlar sahne aldı. Ardından Ercan Söy-
lemez şiirlerini söylemek üzere sahneye çıktı. 

Grup Yorum sahne aldığı sırada havai fişek gösterimi ya-
pıldı. En son olarak Anadolu Haklar Derneği Halk Oyunları
Ekibi oyunlarını sergilemek üzere sahne aldı, halk oyunla-
rı ekibi sahnedeyken havai fişek gösterimi yapıldı. Sahne-
deki halk oyunları ekibi coşkusunu katılımcılara da taşıdı,
sahneden inerek herkesi halaya kaldırdı.

24 Mayıs
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GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Hitler faşizmi, 22 Haziran
1941 tarihinde, Sovyetler Bir-
liği’ne saldırdı. Başkomutan Stalin
ve Bolşevik Parti’nin önderliğindeki
Sovyet Kızıl Ordu, 9 Mayıs 1945
günü Hitler faşizmini yenerek, bütün
dünya halklarına, 20. yüzyılın en
görkemli zaferlerinden birini armağan
etti. İşte bu nedenle 9 Mayıs faşizme
karşı zafer günüdür. 

Alman faşizmine karşı kazanılan
bu zafer, Sovyet halklarının eşsiz
kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla,
şehir şehir, sokak sokak, ev ev, oda
oda çarpışarak kazanıldı. Yaklaşık
dört yıl süren, “Sosyalist Anayurdun
Savunulması” savaşının zaferi, sos-
yalizmin tarihinde, “Faşizme Karşı
Zafer Günü” olarak unu-
tulmayacak şekilde, gurur ve
onurla yerini aldı. Faşizmi
yenmenin onuru sadece sos-
yalistlere aittir.

Sovyetler Birliği’nin ve
Stalin’in bu başarısını ka-
bullenemeyen emperyalistler,
o günden bu yana, 9 Mayıs’ı
halkların hafızasından sil-
meye çalıştılar. 70 yıl bo-
yunca, Sovyet halklarının,
Kızıl Ordu ve Stalin’in, Bolş-
evik Partisi’nin, Hitler fa-
şizminin yenilgisindeki ta-
rihsel önemdeki rollerini unutturmak,
bunun yerine, Amerika ve İngiltere’yi
kurtarıcı olarak göstermek için uğ-
raştılar. Dünyada sosyalistler var
oldukça, emperyalistler tarihi çar-
pıtamayacaklar. 9 Mayıs’ı halkların
hafızasından silemeyecekler. 9 Mayıs
1945’in “Faşizme Karşı Zafer Günü”
olduğunu asla unutturamayacaklar.

Stalin’in, Bolşevik Partisi’nin,
Kızıl Ordu’nun ve Sovyet halklarının,
2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın
bitirilmesindeki tayin edici rolü, sa-
dece Marksist-Leninist’lerin değil,
tüm ilerici halkların kabul ettiği bir
gerçektir. Emperyalistler bu gerçeği
değiştirmek istiyorlar. Stalin’e sal-
dırarak, sosyalizmi karalamaya, göz-

den düşürmeye çalışıyorlar. Emper-
yalist karargahlardan pompalanan
Stalin düşmanlığı sınıfsal bir düş-
manlıktır. Bu düşmanlık özünde sos-
yalizm düşmanlığıdır. Unutturulmak
istenen sosyalizmdir. 

Muzaffer Komutan 
Stalin’i Halkların 
Yüreğinden Söküp 
Çıkaramadılar

Faşizmin yenildiği günün zafer
bayramı olarak kutlanmasını engel-
leyemediler.

Hiçbir demagoji, yalan propaganda
emperyalistlerin gerçeklerin üstünü

örtmesini sağlayamadı. Aklın, man-
tığın, bilimin sınırlarını zorlayan her
yolu denemelerine rağmen, ne Hitler
faşizminin yayılmasının önünde sos-
yalizmin barikat olduğu gerçeğini ne
de binlerce partizanın ve Sovyet as-
kerinin, Nazi kurşunları altında, «Ya-
şasın STALİN» sloganlarıyla can
verdiğini unutturamadılar.

Başaramadılar... Faşizmin yenil-
diği günün zafer bayramı olarak kut-
lanmasını engelleyemediler. Muzaffer
komutan Stalin’i halkların yüreğinden
söküp çıkaramadılar. Bugün de hala,
ezilen hakların faşizme karşı demok-
rasi, emperyalizme karşı bağımsızlık,
kapitalizme karşı sosyalizm müca-

delesi devam ediyor. Eski Sovyetler
Birliği ülkelerindeki halklar, 9 Mayıs’ı
“Faşizme Karşı Zafer Günü” olarak
kutlamaya ve şehitlerini anmaya de-
vam ediyorlar. Hala, yüz binler, el-
lerinde başkomutan Stalin’in, Lenin’in
ve şehitlerin resimleriyle, orak çekiçli
kızıl bayraklarla, Moskova’daki Kızıl
Meydan’ı dolduruyorlar. 

Faşizme Karşı Zaferin 
70. Yılında Rusya 
Tarihinin En Büyük 
Gösterisi Yapıldı

9 Mayıs, 1946’dan bu yana, her
yıl kutlanan Zafer Bayramı’nın bu

yıl 70. yıldönümü kutlandı.
Bu yıl, 9 Mayıs günü, Kızıl
Meydan’da, her yıldan daha
kitlesel, daha görsel ve daha
görkemli törenler yapıldı.
Kızıl Meydan’daki askeri
geçit töreninin ardından halk
da yürüyüşe katıldı. Rusya
Savunma Bakanlığı’nın ve-
rilerine göre; 200’den fazla
tank ve füzelerden oluşan
ağır silahların, 140 savaş
uçağı ile helikopterin ve 16
bin 500 askerin katıldığı tö-
ren, 1946 yılından bu yana

gerçekleştirilen en büyük kutlamaydı.
Askeri geçit töreni için tüm dünya
medyası, Rusya tarihinin en büyük
gösterisi olduğunu, Amerikan ve Av-
rupa emperyalistleri ile Rusya arasında
Ukrayna krizinin yaşandığı süreçte,
Rus ordusu, adeta meydan okuyan
askeri bir gösteri yaptığını yazdı.

2 binden fazla 2. Paylaşım Savaşı
gazisi de törenleri onur konuğu olarak
izledi. Büyük zaferin 70. yılı şerefine
Moskova’da düzenlenen yüzlerce et-
kinliğe 2.5 milyona yakın insan ka-
tıldı. Azerbaycan, Ermenistan, Bela-
rus, Kazakistan, Kırgızistan, Taci-
kistan, Hindistan, Moğolistan, Sır-
bistan ve Çin piyade askerleri geçit

9 Mayıs 1945, Sosyalist Sovyet Halklarının Faşizmi Yendiği
Zafer Günüdür!

Bugün Bu Zaferi Sahiplenmek, Emperyalizme 
ve Faşizme Karşı Savaşmaktır!

Faşizmi Yenmenin Onuru Sadece Sosyalistlere Aittir!
Savaşacağız ve Faşizmi Yeneceğiz! 

Yürüyüş
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töreninde yer aldı.
ABD, Almanya, Fransa ve İngil-

tere Ukrayna krizi nedeniyle, boykot
ederek katılmadılar.

ABD’nin milyarlarca dolar har-
cayarak Ukrayna üzerine yaptığı plan-
lardan, Ukrayna siyasetine müdaha-
leden dolayı başta Almanya olmak
üzere Avrupa emperyalistleri ile ABD
aralarındaki bu çelişkiye rağmen,
Rusya’ya karşı ortak bir tavır sergi-
leme konusunda birleşiyorlar. Yine
Ukrayna’yı parçalamak, bir daha geri
dönmemek üzere Rusya’nın etki ala-
nından kopartmak için birlikte hareket
ediyorlar. 

ABD ve Avrupa emperyalistlerinin
boykot ettiği törene 30’dan fazla ülke
lideri katıldı. 

Hitler Faşizmini Yenen 
Amerika Değil, Sosyalist 
Sovyetler Birliğidir!

9 Mayıs 1945, sadece Sovyet halk-
larının faşizmden kurtuluş günü değildir.
9 Mayıs 1945 aynı zamanda, Alman
halkı da içinde olmak üzere, Avrupa
halklarının da, faşizmden ve emperyalist
savaştan kurtuluş günüdür. Sosyalist
Sovyetler Birliği, hem kendi vatanını
işgalden kurtarmış, hem de Avrupa ve
Balkan ülkeleriyle enternasyonalist da-
yanışma içinde olmuş ve oralarda fa-
şizmin kazanmasını engellemiştir. Fa-
şizme karşı birleşen ve savaşan halkların
zaferi kazanabileceğini göstermiştir.

Kızıl Ordu askerleri  ve partizanlar
Avrupa’nın kurtuluşu uğruna canlarını
vermiştir. Avrupa halklarının özgür-
lüklerine kavuşmasında en büyük
pay sahibi olanlar faşist Alman or-
dusunu Berlin kapılarına kadar geri
püskürterek Berlin’i zapteden Kızıl
Ordu’dur. Bu yüzden Avrupa’yı Ame-
rika’nın kurtardığı, emperyalistlerin
en büyük yalanlarından biridir. 24
milyon insanını feda ederek, faşizme
karşı vatanlarını savunan, Avrupa’yı
ve tüm dünyayı Nazi faşizminden
kurtaran Sosyalist Sovyetler Birliğidir. 

Sovyet halklarına ve Kızıl Ordu
askerlerine Hitler faşizmine karşı
“Sovyet toprağının her karışını mü-
dafaa etmeli, şehirlerimiz ve köyle-

rimiz uğrunda kanlarının son dam-
lasına kadar çarpışmalı” çağrısı ya-
pan Stalin, bu savaşı sadece kendi
vatanlarını, kendi halklarını savuna-
cakları bir savaş olarak görmemek
gerektiğini anlatıyordu. 

Şöyle diyordu Stalin; “Faşist Al-
manya ile yapılan savaş, alelade bir
savaş sayılamaz. Bu savaş aynı za-
manda bütün Sovyet halkının Alman
faşist ordularına karşı yürüttüğü bü-
yük bir savaştır. Faşist zalimlere
karşı bütün halk tarafından yürütülen
Anayurt savaşının amacı, yalnız ül-
kemizin karşısına dikilen tehlikeyi
ortadan kaldırmak değil, Alman fa-
şizminin boyunduruğu altında inleyen
bütün Avrupa halklarına da yardımdır. 

İşte sosyalizmin yüce gönüllülüğü
buradadır. Hitler ordularının işgali al-
tındaki ülke halklarıyla kendini aynı
cephede görmek, dayanışma içinde
olmak enternasyonal dayanışmanın
en üstün örneklerinden biridir.

Avrupa Halkları 
Özgürlüğünü ABD 
Emperyalizmine Değil,  
Sovyet halklarına, Kızıl 
Ordu’ya ve Başkomutan 
Stalin’e Borçludur!

Sovyet orduları, faşizmi kendi top-
raklarında durdurmakla kalmadı, dört
yıl boyunca kendi topraklarında sür-
dürdükleri ‘Anayurt savaşını’  faşizmi
bütün Avrupa’da ezme savaşına dön-
üştürdüler. Kızıl Ordu, Balkan ülkele-
rinin ve Avrupa’nın direniş güçleriyle
işbirliği içinde faşizmi işgal ettiği tüm
bu ülkelerden de kovdu. Sovyet Kızıl
Ordusu’nun verdiği destekle Polonya,
Çekoslovakya, Macaristan, Romanya,
Bulgaristan ve Arnavutluk’ta gerici
faşist iktidarlar yıkılarak buralarda de-
mokratik cumhuriyetler kuruldu. Em-
peryalist Almanya ise ikiye bölünerek
doğusunda Demokratik Almanya ku-
ruldu. Sovyet halklarının emperyalizme
ve faşizme karşı verdiği savaşta dün-
yanın 3’te biri emperyalist zincirden
kopmuş oldu.  Avrupa’dan, Balkanlar’a
faşizme karşı direnişlerin öncüleri ve
önderleri hep sosyalistlerdi. 

Avrupa, Nazi Çizmeleri 
Altında Ezilirken, 
Sözde “Özgürlüğün Bekçisi 
ABD” Ortalarda Yoktu! 
Savaş Biterken Ortaya 
Çıktı

Hitler faşizminin yenilgisinin üs-
tünden 70 yıl geçmesine rağmen Av-
rupa halklarının esaretten ve zulümden
kurtulmaları konusundaki yalanlar
hala devam etmektedir.  Emperyalistler
tarihi çarpıtarak, 70 yıldır, Avrupa’nın
özgürlüğünü ABD’ye borçlu olduğu,
Avrupa’yı Nazi faşizminden Ameri-
ka’nın kurtardığı propagandasını yap-
tılar. On yıllar boyunca Avrupa’yı
ABD’nin kurtardığı, 6 Haziran 1944
tarihindeki, Normandiya çıkarması
sonrasında Nazilerin yenilgi sürecine
girdiği yalanlarını anlatıp durdular. 

Emperyalist ülkelerin, yeni sö-
mürgelerin okul kitaplarında, televiz-
yonlarında, filmlerinde 2. Emperyalist
Paylaşım Savaşı’nı hep çarpıtarak an-
lattılar. Avrupa halklarını Hitler fa-
şizminden Amerika’nın, İngiltere’nin
kurtardığını anlattılar. Bu düşünce
beyinlere kazındı. Gerçek ise; Avrupa
halklarının özgürlüğünü Sovyet halk-
larına ve Kızıl Ordu’ya borçlu oldu-
ğudur. Sovyet halklarının Avrupa hal-
kına zaferi armağan ettiğidir. Avrupa
halklarının özgürlüklerine kavuşma-
sında en büyük pay sahibi onlardır.

Hitler faşizmini yenen ve faşist Al-
man ordularının Avrupa’ya ilerlemesinin
önüne geçen Sovyetler Birliği’dir. Sov-
yetler Birliği 1939’dan 1944 yılına
kadar en ağır bedelleri ödemiş ve Hitler
faşizmini topraklarından kovmuştur. 

Yaklaşık 55 milyon insanın öldüğü
2. Paylaşım Savaşı’nda, ABD’nin
kaybı 298 bin, İngiltere’nin 347
bin olurken,  Sovyetler Birliği, fa-
şizme karşı savaşta 24 milyon ev-
ladını şehit vermiştir. Sovyetler, Mos-
kova ve Stalingrad’ta Hitler ordularına
karşı, yediden yetmişe topyekün bir
halk olarak kahramanca direnirken,
Avrupa toprakları Nazi çizmeleri al-
tında ezilirken sözde “özgürlüğün
bekçisi ABD” henüz ortada yoktur.
Amerika’nın bu savaşa son anda
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girmesinin nedeni Sovyet Kızıl Or-
dusu’nun ilerlemesinden ve kur-
tarılan ülkelerde halk demokrasi-
lerinin kurulmasından ve Kızıl Or-
du’nun Doğu’ya doğru ilerleme-
sinden duyulan korkudur. Amerika,
Nazilere ilk kurşunu 1944’te sıkmıştır.
1944’ler, Nazilerin Sovyetler karşı-
sında büyük yenilgiler aldığı ve Mos-
kova önlerinden Berlin’e doğru ka-
çışını sürdürdüğü yıllardır. İkinci
Paylaşım Savaşı’nın bitmesinden bir
yıl önce savaşa dahil olan Amerika,
savaşın sonunda dünyayı Hitler fa-
şizminden kurtaran kurtarıcı ilan edil-
di. Ve ABD, kapitalist-emperyalist
kampın jandarmalığına soyundu. 

Sosyalist Anavatanı 
Savunma Savaşı, 
Faşizmin İşgali Altındaki 
Bütün Ülkelerde Antifaşist
Bir Mücadeleye Dönüştü

İkinci Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı, 1 Eylül 1939’da Alman ordula-
rının Polonya’ya saldırması ile baş-
ladı. Polonya 30 gün içinde düştü.
Mayıs 1940’ta, Belçika, Hollanda ve
Fransa ise 1.5 ay gibi kısa bir süre
içinde düştü.

Faşist Alman orduları, 1 Eylül
1939’dan 1942’ye kadar Avrupa’nın
hemen hemen tamamına yakınını ve
Kuzey Afrika’nın bir bölümünü işgal
etti. Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal
etti. Ardından Romanya ve Bulgaristan
Alman hakimiyetine sokuldu. Hitler,
İngiltere’yi işgal yerine havadan bom-
bardımanı seçti. 3 Eylül’de  İngiltere,
onun arkasından da Fransa, Almanya’ya
savaş ilan ettiler. İskandinavya’dan
Kuzey Afrika’ya, Balkanlar’dan Manş
kıyılarına  kadar  yayılan Hitler faşizmi,
SSCB sınırına dayandı.

1941 Mart’ında, Hitler’in ordusuna
yaptığı çağrı Sovyet topraklarındaki
savaşın çok ağır bedeller ödenerek
süreceğini de işaret ediyordu. “Rus-
ya’ya  karşı  savaş efendilikle yürü-
tülecek bir savaş olmayacaktır. Bu
bir ideoloji ve ırk ayrımı kavgasıdır.
Şimdiye kadar görülmemiş bir mer-
hametsiz sertlikle, hiç aman vermeden
yürütülecektir… Uluslararası kural-
ları bozan  Alman  askerleri  affedi-

leceklerdir” diyordu Hitler. Ve 22
Haziran 1941 tarihinde  Sovyetler
Birliği’ne saldırdı. Sovyetler için “Bü-
yük anavatan savunması” başladı.
Savaş, bütün Sovyet topraklarında
antifaşist bir mücadeleye dönüştü. 

Stalin, “Söz Konusu Olan, 
SSCB Halklarının 
Özgürlüğü veya 
Köleleştirilmesidir. 
Zaferimiz Uğrunda, İleri!”

Sovyet Ordularının Başkomutanı
Stalin, 3 Temmuz 1941 tarihli radyo
konuşmasında; düşmanı yenmek ve
zafere ulaşmak için, Sovyet halklarını
Lenin’in partisi ve Kızıl Ordu etra-
fında sımsıkı kenetlenmeye çağırarak
“Zaferimiz uğrunda, ileri!..” talimatı
veriyordu.

22 Haziran 1941’den 9 Mayıs
1945’e kadar Sosyalist Sovyet toprak-
larında savaş, “Ya özgürlük, ya ölüm”
şiarıyla sürdü. Milyonlarca Sovyet
yurttaşı, faşizme karşı vatanlarını ko-
rumak için, sosyalizmi korumak için
hayatları pahasına büyük bir direniş
ve fedakarlık örneği gösterdiler. 900
gün kuşatma altında kalan Leningrad’da,
1.5 milyon insan açlıktan ölmesine
rağmen  Leningrad  halkı  şehirlerini
Almanlara bırakmadılar. Her kilomet-
resine 100 bin havan ya da top mermisi
düşen, durmaksızın bombalar yağdırılan
Stalingrad’ta şehir şehir, sokak sokak,
ev ev, oda oda çarpıştılar. Genç, yaşlı,
kadın, erkek bütün kent halkı bu çar-
pışmalara katıldı. Stalingrad cephesi,
savaşın kaderini değiştirdi, faşizmin
yenilgisinde büyük paya sahip oldu. 

“Alman Faşizminin 
Başkentinde Moskovalılar
Geceyi Gündüze Çevirdi” 
Türkiye Halklarına da 
O Günü Yaşatacağız!

Kızıl Ordu, Nazileri tüm Sovyet
topraklarından söküp attı. Moskova
önlerinden Berlin’e doğru kovaladı.
Bu yüzden faşizmi yenmenin onuru
sadece sosyalistlere aittir. Berlin’de
kızıl bayrakların dalgalandığı gün, artık
faşizme karşı kesin zaferin de günüydü.

Kızıl Ordu’nun Berlin’e girmesiyle
Hitler Almanya’sının kaderi belli ol-
muştu. Almanya, 9 Mayıs 1945’te,
Berlin’de koşulsuz teslim olduğunu
kabul eden belgeyi imzaladı. Stalin ve
Bolşevik Parti’nin önderliğindeki Kızıl
Ordu, 9 Mayıs 1945 günü, Hitler’in
yenilmezliği  efsanesini bitirmiştir.
Hitler faşizmi yenilerek sosyalizm za-
ferle taçlandırılmıştır. Sosyalizm, tüm
dünya halklarına faşizmi yenmenin
onurunu yaşatmıştır. İlya Ehrenburg’un
dediği gibi; 9 Mayıs 1945 gece yarısı,
saat 2:00’de, radyodan Alman faşiz-
minin başkentine kızıl bayrağın asıldığı
haberi geldiğinde Moskovalılar geceyi
gündüze çevirmişlerdir. 

Bugün, Faşizme Karşı 
Savaşmanın Onurunu 
Biz Temsil Ediyoruz
Faşizmi Yeryüzünden 
Silene Kadar Savaşacağız

1. ve 2. Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşları ve daha sonraki süreçler,
dünya halklarına, savaşın asıl nede-
ninin kapitalist-emperyalist sistemin
pazar kavgaları olduğunu göstermiştir.
Ancak emperyalizm tamamıyla yok
olduğunda savaşlar, sömürü ve faşizm
son bulacaktır. Bugün tüm ezilen
dünya halklarının, ilerici, sosyalist,
devrimci parti ve örgütlerin temel
görevi, emperyalizmin sonunu hız-
landırmak için anti emperyalist mü-
cadele cephesini büyütmektir. Em-
peryalizmle ve işbirlikçi diktatörlük-
leriyle barışarak, uzlaşarak halkların
kurtuluşu sağlanamaz. Bugün, Sovyet
halklarının faşizme karşı verdikleri
mücadeleyi ve zaferi yaşatmak,
emperyalizme ve faşizme karşı sa-
vaşmaktır. 

Dünyada ve ülkemizde sol, önce
bayraklarından orak-çekici çıkardılar.
Sonra silahlı savaştan vazgeçip em-
peryalizm ve işbirlikçi oligarşilerle
barış masalarına oturmaya, legalleşerek
düzene yerleşmeye yöneldiler. Bugün,
ülkemizde faşizme karşı savaşmanın
onurunu Cephe temsil ediyor. Tek ba-
şımıza da kalsak faşizmi yeryüzünden
silene kadar savaşacağız ve Sovyet
halkları gibi bir kez daha faşizmin ye-
nilebileceğini göstereceğiz.
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Anadolu'nun bir şehridir Eskişe-
hir!

Adı gibi zulmü de eskidir Eski-
şehir’in. Zulmün olduğu yerde dire-
nişler de tarihsel bir gerçektir. Eski-
şehir’de devrimci mücadelenin tarihi
de eskidir. Daha eskilere gitmeye-
ceğiz; Eskişehir “Tabutlukları”yla
hafızalarda yer etmiştir. Ve yine
emekçi halkımız devrimci tutsakların
tabutluklara karşı direnişiyle tanır
Eskişehir’i. 

Halkı teslim almak için Eskişe-
hir’de “tabutluk” denen hücre tipi
hapishane 1989 ve 1996 yıllarında
iki kez açılıp devrimcilerin ölümüne
direnişleriyle kapatılmıştır. Eskişehir,
1996’da 12 devrimci tutsağın şehit-
liğiyle zulmün yere çalındığı yerdir. 

Son süreçte Eskişehir yine zul-
müyle, işkencesiyle, katliamıyla, hak-
lar ve özgürlükler mücadelesine sal-
dırılarıyla anılır oldu.

Çünkü; AKP faşizmi ülkenin en
ücra köşesine kadar... Ülkenin her
yanına polisiyle, kaymakamı, valisiyle
hukuksuzluğu, adaletsizliğini taşı-
mıştır. Nerede olursanız olun, hak
istediğinizde, zulme karşı durduğu-
nuzda zulüm gelip sizi vuruyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversi-
tesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bö-
lümü’nde ÖYP kapsamında araştırma
görevlisi olarak görev yapan Eği-
tim-Sen üyesi Nuriye Gülmen hu-
kuksuz, keyfi ve tamamen siyasi ne-
denlerle işten atılmıştır.  

Demokratik hak ve özgürlüklerini
kullanmanın suç olduğu ülkemizde,
Nuriye Gülmen hızla cezalandırı-
larak İŞTEN ATILDI. Sadece ve
sadece Eğitim-Sen'in 8-9 Ekim 2014
tarihlerinde gerçekleştirdiği greve
katıldığı... Yine sendikanın çağrısıyla
Berkin Elvan eylemlerine katıldığı
için İŞTEN ATILDI.

Tek değil Nuriye Gülmen tabii
hakkı gaspedilen... daha geçen hafta

desteğe çağırdığımız Eğitim-Sen
üyesi HATİCE YÜKSEL de yine
faşizmin zulmünden payını almış bir
öğretmen olarak bugün hak ve öz-
gürlükleri için mücadele ediyor.

İKİ EĞİTİM-SEN ÜYESİ, İKİ
SENDİKACI BUGÜN HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN, MES-
LEK ONURU, İNSANLIK ONU-
RU İÇİN, SİZİN, BİZİM İÇİN,
ÖĞRENCİLERİ İÇİN; ADALET
İÇİN DİRENİYOR! HAK VE ÖZ-
GÜRLÜKLERİNİ İSTİYOR!

Bugün bu iki Eğitim-Sen üyesi
de, aynı nedenle, aynı faşist iktidarın,
aynı polisi tarafından gözaltına alın-
mış, faşizmin yine aynı kurumları
tarafından işleri olan ekmekleri, öz-
gürlükleri ellerinden alınmıştır.

Hatice ve Nuriye öğretmenler di-
renirken sadece kendileri için değil;
hak bilincini korumak, hak- adalet-
hukukun gaspedilmesini engellemek
için mücadele ediyorlar.

Bunun bedelini ödüyor ve ne olur-
sa olsun haklarımız için, yarınlarımız
için çocuklarımız için daha da bedel
gerekiyorsa ödeyeceğiz diyorlar.

İki Eğitim-Sen'li 
Nuriye Gülmen ve 
Hatice Yüksel Direniyor!
KESK Ne Yapıyor?
İki sendikalı kadın, faşizme karşı

direniyor, haklarını istiyor. Adalet
istiyor. Peki bu tabloda bağlı bulun-

dukları Eğitim-Sen'in içinde olduğu
KESK ne yapıyor?

Ne yapmalı?
KESK, kendi üyelerine sahip çık-

malıdır. Bugüne kadar sadece Berkin
Elvan’a adalet istediği için onlarca
öğretmen, öğrenci hakkında soruş-
turma açıldı. Sürgün edildi, gözaltına
alınıp tutuklananlar oldu. KESK doğ-
rudan kendi üyelerine yönelik saldı-
rıların karşısında olmazsa ne yapar?
Neyin mücadelesini verir?

Bu yüzden bugün yapacağı her
şey emekçilerin KESK'i sınayacağı
da bir sınav olacaktır. KESK göre-
vinin başına hem de hızla geçmeli,
varlık nedeni olan hak ve özgürlük
mücadelesinde emekçilerin yanında
yer almalıdır. Nuriye ve Hatice öğ-
retmenlere sahip çıkmak bir yana
mücadelesinde onlarla birlikte yü-
rümelidir. 

Nuriye ve Hatice Öğretmen 
Desteklerinizi Bekliyor!
Şimdi onlar direniyor. Şimdi onlar

bizim için direniyorlar. Bize düşen
görev ise onların yanında, yanıbaşında
yer almaktır. Ne şekilde olursa olsun
destek vermek bugün bizim görevi-
mizdir. Bu yüzden kimin elinden
ne geliyorsa, ne yapabiliyorsa di-
renen Nuriye Gülmen ve Hatice
Yüksel’e  sahip çıkmaya çağırıyo-
ruz. 

FFAŞİZMLE YÖNETİLEN ÜLKEMİZDE; ÖĞRETMENLERİMİZE DÜŞEN; HAK
GASPLARI, SÜRGÜNLER, İŞTEN ATILMA, ÇOCUKLARI BİLDİĞİ 

ÖĞRENCİLERİNDEN AYRILMAK!

Nuriye ve Hatice Öğretmenin Direnişi Sürüyor
Direnişi Büyütmek İçin Direnişi Destekleyelim!

FİZİKİ OLARAK YANLARIN-
DA OLAMASANIZ BİLE; 

DESTEK MESAJLARINIZLA,
SOHBETİNİZLE YANLARINDA
OLUN! SESLERİNE SES VERİN
BİR TELEFONUN UCUNDAN DA
OLSA! 

Hatice Yüksel: 0506 843 5791
Nuriye Gülmen: 0545 419 77 83

Hergün, bizlere daha onur-
suz bir yaşam dayatılmakta-
dır. Ve her defasında düzen
örgütlülüklerimize saldırmak-
ta, bireyler haline getirerek
bizleri teslim almaya çalış-
maktadır.

BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ!
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Hatice Yüksel ve Nuriye Gül-
men İşe Geri Alınsın !

Eskişehir'de Vali Güngör Azim Tu-
na'nın talimatı ile basın açıklamasına
katıldığı için açığa alınan öğretmen
Hatice Yüksel ve Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Nu-
riye Gülmen'in işine son verilmesinden
dolayı; Kamu Emekçileri Cephesi An-
talya Kışlahan' da 14 Mayıs’ta imza
masası açtı ve bu konuyla ilgili basın
açıklaması yaptı. Açıklamada, Hatice
Yüksel ve Nuriye Gülmen'in işe geri
alınmaları istendi. Açığa alma ve işten
atılmalarının nedenleri açıklamada halka
anlatıldı. Açıklamada aynı içerikte slo-
ganlar atıldı. Hatice Yüksel'in işe geri

alınması için toplanan imzaların Eskişehir
Valiliği’ne, Nuriye Gülmen için toplanan
imzaların da Osmangazi Üniversitesi
aracılığı ile YÖK'e gönderileceği belir-
tildi.

Basın Açıklamasına
Katılmak Suç Değildir!

Eskişehir'de açığa alınan öğretmen
Hatice Yüksel'in, “İşe Geri Alınması”
talebi ile Kamu Emekçileri Cephesi ta-
rafından, Ankara Yüksel Caddesi'nde
eylem yapıldı. 

Hatice Yüksel'in basın açıklamasına
katıldığı için açığa alındığı, basın açık-
lamasına katılmanın suç olmadığı vur-
gulanan eylem, Hatice Yüksel'in işe geri
alınması talebi vurgulanarak sonlandırıldı.

Eyleme 19 kişi katıldı. Eylemin ardından,
imza masası açıldı. 2 saat açık kalan
masada 100 civarı imza toplandı.

Kamu Emekçileri Cephesi, Hatice
Yüksel'in işe geri alınması  için, 16 Ma-
yıs'ta da, Bakırköy İstanbul Caddesi
üzerinde bir eylem düzenledi. "Basın
Açıklamasına Katılmak Suç Değildir,
Hatice Yüksel İşe Geri Alınsın!" yazılı
pankartın açıldığı eylemde "Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız, Baskılar Bizi
Yıldıramaz, Basın Açıklaması Suç De-
ğildir" sloganları atıldı. Eylemin ardından
Hatice Yüksel'in tekrar işe alınması için
başlatılan kampanya için imza masası
açıldı. Yaklaşık 2 saat açık kalan masada
87 adet imza toplandı.

Çorum Halk Cepheliler kapı kapı dolaşarak Yorum’a
yapılan baskıları halka anlattılar.

4-5 Mayıs günleri Çorum Halk Cephesi Kale Mahallesi’nde
kapı kapı evleri dolaşarak “AKP Meydanları Halka Yasaklıyor
– Grup Yorum’a Yasaklıyor" diyerek halktan yasakları
protesto eden ve Grup Yorum'a özgürlük talebini destekleyen
imza istediler. İki gün birer saat yapılan çalışmada 100 kapı
çalındı 50 kişiye ulaşıldı ve 60 imza toplandı.

Özdoğanlar Sineması'nın olduğu kavşakta 5 Mayıs’ta
saat 17.00’da masa açan Halk Cepheliler ses cihazıyla Grup
Yorum şarkıları çaldılar. 1,5 saat açık kalan masada Tavır
Dergisi ve Grup Yorum bileklikleri sergilendi.  Grup Yorum
için 30 imza toplandı.

7 ve 9 Mayıs’ta ise Kale Mahallesi'nde iki Halk Cepheli
her iki günde 3,5 saat boyunca ev ev dolaşarak dergi dağıtımı
yaptılar. Yapılan çalışmada Halk Cepheliler halka Çağlayan
eylemini 1 Mayıs’ı ve Grup Yorum’a yapılan baskıları
anlattılar. Toplamda 45 Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdı-
lar.

Emekli Meclisimizi Yanlız
Bırakmıyoruz!

Kamu Emekçileri Cepheliler, 7 Mayıs'ta, talepleri için
Ankara'ya yürüyen Emekli Meclisi'ni ziyaret ettiler.

Kocaeli'de konaklayan yürüyüşçüleri ziyaret eden Kamu
Emekçileri Cepheliler sohbetlerinin ardından desteklerini
ilettiler.

Tüm Yasaklamalara Rağmen
Marşlarımız, Bildirilerimiz ve
Dergimizle Halkın İçindeyiz!

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Meclisi'nin, Kadıköy'de
7 ve 14 Mayıs’ta  açmış oldukları imza masasına halkın ilgisi
yoğundu. Halkı bilgilendiren ajitasyon ile bildiler dağıtılan
birer saatlik masa çalışmasında sırasıyla 50 ve 60 imza
toplandı. 

17 Mayıs’ta, bu kez Taksim Galatasaray Lisesi önünde
açılan imza masasında 124 imza toplandı. Ardından koşulsuz
atama istemiyle basın açıklaması yapıldı. “Her yıl ve her
seçim dönemi partilere milyonlarca lira aktarılırken öğretmenlere
gelince hazine mi kurumaktadır” denilen açıklamaya 7 kişi
katıldı. Eylem sloganlarla bitirildi. Ataması Yapılmayan Öğ-
retmenler Meclisi, Taksim’de yapılan basın açıklamasının ar-
dından Gülhane Parkı'nda piknik yaptı.

ATAMASI YAPILMAYAN
ÖĞRETMENLER ÇALIŞMALARINA

DEVAM EDİYOR!

Yürüyüş
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Pazarda, manavda sebze ve meyve
fiyatları sürekli artıyor. En son pata-
tesin 5 tl olması tartışılıyordu... Halkın
en temel ihtiyaçlarından biri olan
ürünün bu denli pahalı olmasının
nedeni nedir? 

Elbette bu pahalılık durup durur-
ken ortaya çıkmış değildir. Bunun
nedenleri oligarşinin yıllardır yürüt-
tüğü tarım politikasının doğal bir so-
nucudur. Patatesin fiyatının artmasına
karşılık iktidarın çözüm olarak patates
ithalinden söz etmesi aslında tarımda
nasıl bir politika izlediklerini de
gözler önüne sermiştir. 

Bu politika ve bunun nedenleri
ülkemizin yeni sömürge bir ülke ol-
duğu gerçeğinden bağımsız olarak
ele alınamaz. 

Bugün AKP ile doruk noktasına
çıkan tarımda ithal üzerine kurulu
olan emperyalist tekellere bağımlı olan
politikanın temeli yeni sömürgecilik
ilişkileridir. Geçmişte kendine yeten
bir tarım ülkesi olan ülkemizin özellikle
de 1980'li yıllardan itibaren emperyalist
tekeller eliyle tarımda adım adım ge-
riletilmesi bugüne gelen yolu açmıştır.
Emperyalizme bağımlı tüm hükümetler
tarım politikasını emperyalist tekellerin
ihtiyaçları doğrultusunda belirlemişler
ve bunu adım adım da hayata geçir-
meye çalışmışlardır. 1980 faşist cuntası
bu politikanın hayata geçirilmesindeki
önemli aşamalardan biridir. AKP ikti-
darı da bunun en sadık devamcılarından
olmuştur. 

Bugün ithal edilmeyen neredeyse
hiçbir ürün bulunmamaktadır. Geç-
mişte buğday üretiminde kendine
yetenden fazlasını üretmekle övünen
bir ülkede bugün buğday ithal edil-
mektedir. 

1980'lerde emperyalist tarım ve
gıda tekellerinin kendi ürünlerini pa-
zarlamak için dayattığı politikaların
“uyum” adı altında uygulanmasına
paralel olarak devletin tarımı destek-
leme politikaları geriledi ve tüccarların
gücü arttı. Tüccarların gücünün artması
üreticiden tüketiciye ulaşana kadar
geçen ara yolda ürünlerin fiyatlarının
oldukça artmasının yolunu açtı. Bu

da beraberinde ta-
rımda ithalatı ge-
tirdi. Ülke içinde
tüccar eliyle artan
fiyatları dengeleme
adına ürünler ithal
edilmeye başlandı.
Başlangıçta ucuz
ürün geliyor adına
iyi bir şey gibi gös-
terilen bu politika
ülke içinde tarımın
yok olması sonu-
cunu doğurdu. 

Ü l k e m i z d e
IMF 1 Ocak 2000 yılında başlatılan
stand-by anlaşmasıyla tarıma el koy-
muştur. Yine bu yılın en kapsamlı
yapısal uyum programı Dünya Ban-
kası eliyle tarım alanında uygulandı.
Bu politikalar ile tarımda girdi ve
kredi destekleri kaldırılarak doğrudan
gelir desteği denilen sisteme geçil-
miştir. Bu politika tarım birliklerinin
işlevsizleşmesi, kota uygulamaları
ve bazı tarım alanlarının daraltılmasını
da beraberinde getirdi. Bu tarımda
büyük bir çözülmeye yol açtı. Kırdan
kente göçler arttı ve tarımda pazar-
lama, dağıtım ağı tümüyle tekellerin
eline geçti. 

Tarımsal destekleme için bütçeden
ayrılan pay sürekli düşmekle birlikte
belirlenen oranlar dahi hayata geçi-
rilmemiştir. Örneğin 2006 yılında
yürürlüğe giren Tarım Kanunu’na
göre bütçeden tarıma ayrılacak kay-
nak gayri safi milli hasılanın yüzde
1'i olmak zorundadır. Ancak bu rakam
yüzde 0,5-0,6 dolayında gerçekleşiyor. 

Özelleştirme politikaları ile satışa
çıkarılan, KİT olarak bilinen devlet
tarım işletmeleri tekellere peşkeş çe-
kildi. Böylece çiftçiler ürünlerini sa-
tacak kimse bulamazken halk tarım
ürünlerini daha pahalı almak zorunda
kaldı. 

Ürünlerin pazarlanmasının öte-
sinde üretim aşamasında da emper-
yalist tekeller damgasını vurmaktadır.
Tarım üretimleri için tohumluk te-
mininde de emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin hakimiyeti güçlendirilmiştir.

Kimyasal gübre üretimi düşürülerek
bunda da ithal payı sürekli artmıştır. 

Tarımın finansmanı konusunda da
emperyalist tekellerin belirleyici hale
gelmesinin yolu açılmıştır. Geçmişte
tarıma verilen kredilerin hemen hemen
tamamı devlet bankaları tarafından
sağlanırken 2000 yılı öncesinde özel
bankaların bundaki payı binde 4 ci-
varındadır. 2014 yılına gelindiğinde
yerli ve yabancı özel bankaların payı
yüzde 36'ya çıkmıştır. Bu da tarımın
daha fazla tekellerin denetimine girmesi
anlamına gelmektedir. 

Gübre, mazot vb. fiyatların artışı
ile tarıma girdi maliyeti her geçen
gün yükselerek çiftçinin iyice ürete-
mez hale gelmesine yol açmıştır.
Öyle ki girdi fiyatlarının dört kat
artmasına karşılık ürünlerin fiyatı
ancak iki katına çıkabilmiştir. Bu da
çiftçiyi üretemez hale getirmiştir.
Kırda ürettiklerinin maliyeti her geçen
gün artarken ürünlerini değerinin al-
tında satmak zorunda kalan köylülerin
tarım alanlarını terkederek kentlere
göçmeleri sonucunu doğurmuştur. 

“...2002-2013 döneminde kentli
nüfus 43,4 milyondan 70 milyona
yükselirken; kırsal nüfus 22,6 mil-
yondan 6,6 milyona düştü. 

6360 sayılı Kanun gereğince 30
Mart 2014’ten sonra mahalleye dönüşen
16 bini aşkın köyde köy tüzel kişiliğine
ait tüm varlıklar belediyelere devre-
dilmiş; tarım arazileri, meralar ve yay-
laklar imara açılmıştır.” (Necdet Oral,
BİA Haber Merkezi 14 Mayıs 2015) 
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Böylece köylüler kentlerde ucuz
işgücü olarak sanayiinin yedek gücü
haline gelirken tarım alanları ise ta-
rımsal üretimin yapılmadığı emper-
yalist tekellerin yağma ve talanına
açılmıştır. 

“Uygulanan tarım politikaları
yüzünden çiftçi tarımdan kopmakta,
tarlalar boş bırakılmaktadır. 2002
sonrası dönemde işlenen tarım alan-
ları 23,9 milyon hektardan 20,7 mil-
yon hektara gerilemiştir; yani 3,2
milyon hektar tarım arazisi boş bı-
rakılmıştır. Bu rakam Belçika’nın
yüzölçümüne eşdeğerdir.” (agy) 

Tüm bu politikaların doğal sonucu
olarak tarımda kendine yeten bir ülke
iken bugün tarım ürünlerini ithal
eden bir ülke haline geldik. 

Türkiye İstatistik Kurumu veri-
lerine göre Türkiye bugün 153 ül-
keden ithalat yapıyor. 2002 yılında
1,6 milyar dolar olan tarım ithalatı
8,6 milyar dolara çıktı. İthalatın bu
şekilde sürekli artmasına karşılık
ülke içindeki tarım üretiminde ise

tersine bir düşüş görülüyor. 

Sonuç olarak; 
1- Tarım ürünlerindeki artışın te-

mel nedeni tarımın emperyalist te-
kellere peşkeş çekilmesidir. 

2- Tarım politikaları bir bütün
olarak ülkemizin yeni sömürge bir
ülke olması gerçeğini ortaya koy-
maktadır. 

3- Ne AKP ne de ondan önceki
iktidarların hiçbiri halktan, üreticiden
yana bir politika izlememişlerdir.
Hepsinin ortak çabası emperyalist
tekellerin çıkarlarını gözetmek ol-
muştur. IMF ve Dünya Bankası'nın
belirlediği politikaları uygulama ko-
nusunda faşist cunta ve devamındaki
iktidarların hepsi aynı tavrı göster-
miştir. AKP de bu politikaların en
iyi şekilde uygulanması için elinden
gelenin fazlasını yapmıştır. 

4- İzlenen tüm politikaların doğal
sonucu tarım alanında istihdam edilen
nüfusun her geçen gün düşerek kent-
lere göçün artması olmuştur. Kentlere

göçen üreticiler buralarda çarpık ka-
pitalist sanayinin ucuz işgücü haline
gelirken tarım tümüyle emperyalist
ve işbirlikçi tekellerin eline geçmiştir. 

5- Tarım alanları emperyalist yağ-
ma ve talanın alanı haline gelirken
emperyalist tekellerin eline geçen
tarım ürünleri pazarındaki fiyatlarda
giderek artmakta halkımız her geçen
gün daha fazla açlık ve yoksulluk
içine sürüklenmektedir. 

6- Emperyalist tekellerin yağma
ve talanına son vermeden, onların
çıkarlarına bekçilik eden oligarşik
iktidarı yıkmadan ne tarım üreticile-
rinin sorunları ne de pahalılıktan do-
layı gıda alımları her geçen gün
düşen tüketici durumundaki halkı-
mızın açlık ve yoksulluğu son bulur. 

Açlıktan, yoksulluktan kurtuluşun,
tarımda ve diğer tüm alanlarda kendi
ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke ol-
manın yolu emperyalizme ve oligar-
şiye karşı savaşmaktan ve halkın ik-
tidarını kurmaktan geçiyor.

2 Nisan tarihinde, Okmeydanı’nda  AKP’nin katil polisleri ta-
rafından mahallede yapılan baskınlar sonucu, birçok kişi AKP’nin
komplocu mahkemeleri tarafından tutuklanmıştı. Bunlardan ikisi
Okmeydanı’nın gençlerinden Sercan Sarıkaya ve Deniz Can
Parlak’tı. Şu an İzmir 1 Nolu F tipi Hapishanesi’nde tutulmaktalar.
Okmeydanı Halk Cephesi, arkadaşlarını sahiplenmek ve serbest
bırakılmalarını sağlamak için bir yürüyüş yaptı. 16 Mayıs'ta
yürüyüş öncesi Yol Ağzı bölgesinde masa açıldı. Bildiriler dağıtıldı.
Saat 17.00’de mahallede sesli çağrıya çıkıldı. 6 kişinin katıldığı
çağrı esnasında mahallenin sokakları dolaşılarak Okmeydanı
halkına çocuklarını sahiplenme ve akşamki yürüyüşe katılım
çağrısı yapıldı. Akşam Yol ağzında yürüyüş için kortejler oluşturuldu.
‘Deniz Can Parlak, Sercan Sarıkaya Serbest Bırakılsın! Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur!- Okmeydanı Halk Cephesi’ yazılı pankartla
yürüyüşe başlandı. Sık sık “Deniz Can Parlak Serbest Bırakılsın!”,
“Sercan Sarıkaya Serbest Bırakılsın!”, “Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur!" vb. sloganların atıldığı yürüyüşte, Kuzey Sokak’tan
devam edilerek Ankara Fırını’nın olduğu tarafa geçildi. Oradan
da sağlık ocağı’nın önüne gelinerek açıklama okundu. 

150 kişinin katıldığı yürüyüş, basın açıklamasından sonra son
buldu. Yürüyüşten sonra, halk meclisi tarafından yaz programları
kapsamında Sibel Yalçın Parkı’nda yapılan film gösterimine geçildi.

İstanbul’dan Amed’e 12 Mayıs’ta gelen
Rojda Yalınkılıç ve Medine Akbayır isimli
Halk Cepheliler, Diyarbakır Siyasi Şube’nin
otobüsü Urfa yolu üzerinde durdurmasının ar-
dından  haklarında “ihbar” olduğu gerekçesiyle
zorla gözaltına alındılar. Halk Cepheliler, göz-
altına alınırken otobüste bulunanlara; devrimci
olduklarını ve Kürdistan’da devrimcilik yap-
tıklarını söyleyerek haksız yere gözaltına alın-
dıklarını anlattılar. Gözaltı sırasında kitaplara,
dergilere, broşürlere ve çantalardaki mektuplara
el konuldu. 

Polis, Halk Cephelileri gözaltına alma gerek-
çesini Medine Akbayır’ın ailesinin şikayeti olarak
sunabilmek için aileyi zorla Dersim’den getirip
kışkırtarak ifade almak istedi. Ancak başarılı
olamadı. Savcılığa çıkarılan Halk Cepheliler,
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

DDeniz Can Parlak ve Sercan Sar ıkaya 
Serbest B ırakılana Kadar Mücadelemiz Sürücek!

Onlar ı  Yaln ız B ırakmayacağ ız!

“Mağduru Kurtarıyoruz” Diyerek
Devrimcilere Saldıran Katil Polisler!

Devrimcilerin Aras ında 
Olmak Mağduriyet 

Değ il ,  Onurdur!

Yürüyüş
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ADALET NEDİR?
Berkin'in katilinin yakalanması

mı yoksa yakalanmaması mı?
Adalet, 14 yaşında bir çocuğun

katilinin cezalandırılmasıdır.
Ama katil, iktidarın polisi olunca

cezalandırılmaz. Adalet satılıktır çün-
kü.

Berkin'in davası ilk değil üstelik. 
16 Mart 1978'de İstanbul Beyazıt

Meydanı'nda, İstanbul Üniversite-
si'nden çıkan devrimci gençlerin üze-
rine kontrgerilla tarafından bomba
atıldı. Abdullah Çatlı'nın da sorum-
lularından olduğu katliam davası 30.
yılında zamanaşımı gerekçesiyle dü-
şürüldü.

Katilleri bulunmadı, yargı-
lanmadı... Deliller gözardı edil-
di... Sonuç 7 devrimci katledildi,
katilleri cezasız kaldı.

* 19-26 Aralık 1978 tarihle-
rinde Maraş'ta devlet eliyle din-
ci-gerici sivil faşistlerin kışkır-

tılmasıyla bir hafta süren ve büyük
çoğunluğu Alevi olan 111(yüzonbir)
kişinin (resmi rakamlara göre) öldü-
rüldüğü  bir katliam gerçekleştirildi. 

Katillere verilen cezalarda indirim
yapıldı. Ceza alanların cezaları da
1991 yılında çıkartılan Terörle Mü-
cadele Kanunu'yla ertelendi. 111 in-
sanımızın katilleri milletvekili bile
yapıldı.

* 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 35
canımız yakılarak katledildi. Devletin
televizyonlardan izlettiği bu katliamın
sorumluları yurtdışına kaçırıldı, gı-
yabında yargılandıkları dava zama-
naşımına uğradı.

Katillerin avukatlığını yapan Şev-

ket Kazan, sonradan Refah Parti-
si'nden milletvekili ve Adalet Bakanı
oldu. Katliamı savunan diğer bütün
avukatlar AKP’nin üyesidir ve yine
içlerinden milletvekili olanlar ol-
muştur.

Bunlar sadece 3 örnek...
Bir de Berkin'in katillerinin yar-

gılanmasını istediği için tutuklanan
Liseli Dev-Genç'lileri düşünün...

Katillerimizi serbest bırakan, ço-
cuklarımızı öldüren bu düzenin ada-
letine inanmıyoruz. 

ADALET OLSAYDI EĞER
ADALET SAVAŞÇILARINA DA
İHTİYAÇ OLMAZDI.

AMA ADALET YOK!!!
KATİLLER SERBEST, BERKİN

İSE TOPRAK OLDU!
ADALETE "ELLER YUKARI"

DİYENLERE KARŞI, “TESLİM
OLUN” DİYORUZ!

HALKIN ADALETİNE TESLİM
OLUN!

AADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

Çağlayan Adliyesi’nde Berkin Elvan’ın katillerini koruyan savcı
Mehmet Selim Kiraz’a yönelik yapılan eylemi hazmedemeyen AKP
iktidarı; devrimci-demokratik kurumlara ve kişilere karşı saldırılara
başladı. Birçok kurum basıldı, onlarca devrimci işkence ile gözaltına
alındı ve tutuklandı. Enternasyonal devrimci Stephan Kaczynski de,
2 Nisan'da İdil Kültür Merkezi’ne yapılan polis baskını sonrası
gözaltına alındı ve ardından da tutuklandı. Stephan Kaczynski, bir
İngiliz vatandaşı ve enternasyonal bir devrimcidir. Dünya halklarının
kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu bilen ve bunun için mücadele
eden biridir. AKP iktidarının tahammülsüzlüğü de bundandır. Baskınlar
sonrası Stephan hakkında ‘İngiliz ajanı’ yalanını söylemesi, kendi
işbirlikçiliklerini, vatan hainliklerini gizlemek içindir. Ancak hiçbir
yalan, gerçekleri gizleyemez. Dünya halkları, kimin vatansever,
kimin vatan haini olduğunu çok iyi bilmektedir. Hukuksuzluğa son
verilmeli, Stephan Kaczynski derhal serbest bırakılmalıdır. Stephan
ile dayanışmamızı büyütelim. Mektuplarımızla ziyaret edelim, yalnız
bırakmayalım.

Adres: Maltepe 3 No’lu L Tipi Hapishanesi
Büyük Bakkalköy Mh. Yakacık yolu üzeri No:13

Maltepe-İstanbul

Soma'lı Madenciler 
Pankartla Selamlandı!
İstanbul'da 14 Mayıs’ta Kartal Köprüsü’ne

“Soma'nın Hesabını Soracağız-Cephe” imzalı
bomba süslü pankart asıldı. Cepheliler yap-
tıkları açıklamada: "Soma'da, Ermenek'te,
Torunlar ‘da öldürdüğünüz canlarımızın hiç-
birini unutmadık, bir bir hesap sorduk sora-
cağız!" dedi.

Halk Kurtuluş Savaşçıları 
Tekirdağ'dan  Selamlandı!

Tekirdağ'da Cepheliler Çiftlikönü Ma-
hallesi'ne “Elif, Bahtiyar, Şafak Yaşıyor
DHKC Savaşıyor” yazılaması yaptılar. Ya-
pılan bu yazılamayla Halk Kurtuluş Savaş-
çılarının mücadelelerinin bitirilemeyeceği
vurgulandı.

Enternasyonal Devrimci Stephan
Kaczynski Serbest Bırakılsın!

arşiv

24 Mayıs
2015
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HALKIN ADALETİNE 
TESLİM OLUN!



15 Mayıs 2015 tarihinde CNN Türk
televizyonunda Akif Beki’nin hazırla-
dığı programa konuk olarak katılan
HDP’li Sırrı Süreyya Önder ile gazeteci
Ceren Kenar'ın “Şimdi size ideal seçim
sonucunuzu sormayacağım. Şöyle ki
muhtemelen HDP’nin tek başına ik-
tidar olmasıdır talebiniz...” diye baş-
layan sorusunu keserek aceleyle şu ce-
vabı veriyor: 

“Yok. HDP tek başına iktidara ha-
zır değil şu anda. Yani olursa bizim için
de ülke için de iyi bir durum olmaz. Biz
daha iktidar kadrolarımızı, o yetkinliği
oluşturmuş bir durumda değiliz. Özür
dilerim, sözünüzü kestim. Yeni bir pra-
tiği deniyoruz. Açıkçası elimizde hazır
reçeteler de yok. Çoğunu
deneye yanıla bulmaya ça-
lışıyoruz. Yararlanacağı-
mız ne bir içtihat var, ne bir
tecrübe var. Kendi içtihat-
larımızı ve kendi tecrübe-
mizi oluşturarak yürüyo-
ruz. Onun için iktidar ger-
çekçi bir şey olmaz bizim
için. Bunu da hedeflemi-
yoruz. Ama etkin Türkiye
siyasetinin alacağı veya al-

mayacağı yönlerde müessir, etkin bir si-
yasal parti olmayı hedefliyoruz. Şu an-
daki şeyimiz bu.” 

Bu cevap üzerine gazetecinin ken-
dileri talip değillerse kimin iktidar ol-
masını istediklerine dair “...Nedir
HDP’nin o zaman mevcut alternatif-
ler arasındaki seçim sonucu talebi?”
şeklindeki sorusuna ise; 

“Bizim yeniden bu ülkede yeniden ikna
rıza süreçlerini devreye almamız lazım bir.
Umut tükenmiş durumda. İnsanlara yeni
bir umut vermemiz, geleceğimiz için top-
yekûn bütün Türkiye halklarına bir yeni
umut vermemiz gerekiyor iki. Dolayısıy-
la ideal sonuç her kim kazanırsa kazan-
sın, hangi oranda oy alırsa alsın, hangi

kombinasyon çıkarsa çıksın bir şu alanını
bayağı daralttığımız demokratik siyaset
kanallarını yeniden açmak, yeniden o ikna
rıza temelinde bir düzlem oluşturmak ken-
dimize” diyor... 

Önder bir yandan iddiasızlıklarını or-
taya koyarken öte yanda ise misyonları-
nı anlatıyor... İktidar iddiası taşımayan bir
partinin neyin mücadelesini verdiği be-
lirsizdir. Çünkü her siyasi partinin önün-
deki temel görevi iktidarı almaktır. Önü-
ne böyle bir hedef koymayan bir parti için
neyin mücadelesini verdiği sorusu haklı
ve yerinde bir sorudur. 

Önder ikinci soruya karşılık verirken
de aslında bunu açıklıyor... Önder ikti-
dar için mücadele vermiyor, tıkanan
oligarşik iktidarın kanallarını aç-
mak istiyor. Düzenden umudunu kesen
halk kitlelerine umut vermek, düzenin
tıkanan “ikna-rıza” kanallarını açmak
istiyor... Zor yoluyla halkın mücadele-
sini engellemeye çalışan AKP iktidarı-
nın ikna metotlarıyla halkı oyalayabi-
lecek yolları bulmasını sağlamaya ça-
lışıyor Önder ve partisi... 

Yani kısacası düzene soluk aldırmak,
tıkanıklıklarını aştırmak temel görevleri.
Hal böyle olunca iktidar iddiasına sa-
hip olmak için bir nedeni de bulunmu-
yor Önder’in. 

Sırrı Süreyya Önder, HDP’nin düze-
ni koruma misyonunu açıkça ortaya koy-

muş olmakla diğer HDP’lile-
rin üstü kapalı söylemlerine de
tercüman olmuştur. Oligarşi-
nin şiddet araçları yerine
“ikna-rıza” üzerine bir poli-
tika izlenmesi için uğraşıl-
maktadır. Önder, iktidar id-
diası olmayan liberal bir bur-
juva demokratı olmaktan öte-
ye bir amaçları olmadığını
anlatmaktadır. 

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

İKTİDAR İDDİANIZ YOKSA
NEYİN MÜCADELESİNİ 

VERİYORSUNUZ?

“HDP tek başına iktidara hazır değil şu anda. Yani
olursa bizim için de ülke için de iyi bir durum olmaz!”

AKP iktidarı, devrimci tutsakları teslim almak için tec-
rit işkencesini artırarak sürdürüyor. Hücrelere kamera koy-
mak, avukat görüş mahalline cam kafes koymak bu saldı-
rılardan sadece ikisi.

Ülkemizde Özgür Tutsakları tarihimiz boyunca hiçbir ik-
tidar teslim alamadı. Bu geleneğin kökü çok eskilere da-
yanıyor. 7 yıl süren büyük direniş ve 122'lerimiz bu direniş
geleneğine eklenen en onurla halkadır.

TAYAD'lı aileler, dün Büyük Direnişte olduğu gibi bu-

gün de evlatlarının sesini dışarıya taşımaya devam ediyor-
lar. Her pazartesi olduğu gibi 18 Mayıs tarihinde de AKP
Şişli-Mecidiyeköy binası önünde eylem yapıldı.

Eylem "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!", "Tecrit İçin-
de Tecrit İşkencesine Son!", "Avukat Görüş Hakkı Engel-
lenemez!" sloganlarıyla başladı. Daha sonra basın açıkla-
ması yapıldı. Yapılan açıklamada tutsaklara uygulanan
tecrit politikaları anlatıldı.

F TİPİ HAPİSHANELERDE 24 SAAT KAMERA İŞKENCESİNE SON !

Yürüyüş
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13 Mayıs günü Amed’de gerçekleşti-
rilen Amed 1. Kitap Fuarı’nda Amed Öz-
gürlükler Derneği’nin açtığı kitap standına
saldırı haberine dair açıklamamız:

Amed’de bu yıl ilki gerçekleştirilecek
olan Kitap Fuarı’nda, Amed Özgürlükler
Derneği olarak açmak istediğimiz stantla
ilgili Kitap Fuarı sorumluları ile görüştük
ve başvuruların sona erdiğini öğrendik.
Buna bağlı olarak, 12 Mayıs günü kitap
fuarının sorumlularından olan Muharrem
Bey’le arkadaşlarımız görüştü. Bu gö-
rüşmede bize   13 Mayıs günü (fuarın ilk
günü) stand açılması için yer tahsis ede-
ceğini söylendi.

13 Mayıs günü saat 10.00’da Amed
Özgürlükler Derneği’nden iki kişi standı
açtı. Bu stant 14.30’a kadar açık kaldı. Saat
14.3’ da fuar alanın sorumluları masaya
gelerek, diğer stantların önünün kapatıl-
dığını söyleyerek standı kapının dış kıs-
mına bahçeye taşınmasını,  orada stant açı-
labilecğini söylediler. Bunun üzerine ar-
kadaşlarımız standı söylenilen yere taşı-
dılar. Bahçe kısmında 3 stant, kermes ma-
sası ve HDP’nin seçim standı bulunu-
yordu.

Stant kurulduktan 5 dakika sonra
HDP standından gelerek parti gençliği ol-
duklarını söyleyen iki kişi, stanttan Yü-
rüyüş dergilerinin kaldırılmasını istedi.
Stantta görevli olan arkadaşlarımız kal-
dırmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine,
gelen kişiler 'Biz de masayı kaldırırız' di-
yerek masa da bulunan Yürüyüş Dergi-
si’ni yere fırlattılar.  Arkadaşlarımız şe-
hitlerinin fotoğraflarının olduğu onca
bedel ödemek pahasına çıkarılan dergi-
lerini böyle yere atamayacaklarını say-
gısızlık yapmamalarını söyleyince: 'Siz de
bize Çayan’da stant açtırtmadınız, Kür-
distan’da Parti- Cephe’ ye çalışma yap-
tırtmayacağız" dediler. 

Bu tartışma sırasında kitap fuarı so-
rumluları masaya gelerek olayı yatıştırmak
için uğraştılar. Fuar sorumluları daha
sonra başka bir tarafa götürülüp tehdit edil-
diler. Kendilerine Parti Gençliği diyen
grupla yapılan konuşma yaklaşık 10 da-
kika kadar sürdü.

Bu görüşmeden sonra fuar sorumlu-
ları arkadaşlarımızı çağırıp görüşmek is-
tedi. Arkadaşlarımıza "kitap fuarındaki her
yer dolu, dışarıdaki bütün alan da HDP'ye
ait" olduğu söylendi. Arkadaşlarımız,
"Dışarıdaki alandan sadece birinin HDP

ye ait olduğunu, bunun dışında da masa-
ların olduğunu" söyleyince şu cevabı
aldı; “HDP sizin buradan gitmenizi isti-
yor,  grubu sakinleştiremiyoruz. Olacak-
lardan biz sorumlu değiliz, can güvenli-
ğiniz tehlikede” dediler. Ve bu karara uyul-
masını istediler. Arkadaşlarımız stant
için tekrar görüşeceklerini, bugün ger-
ginliği yükseltmemek için standı kaldı-
racağız. Ama bu tavır doğru değil diye ce-
vap verdiler. Bu esnada,  Parti Gençliği
diye adlandıran grup tekrar masaya gel-
di. "Defolun gidin!" diye bağırmaya baş-
ladılar. Aynı anda masaya saldırmaya ça-
lıştılar. Bunun üzerine arkadaşlarımız
"İçeride Cemaatçilerin, AKP’lilerin, çe-
tecilerin, Abdullah Çatlı’ların kitaplarına
stantlarına müdahale edemeyip gelip
devrimcilere müdahale ediyorsunuz. Bu
tavır ne kadar demokrasiye uyar? Bu dev-
rimci, yurtsever bir tavır değil" diyerek ya-
şananları halka anlatmaya başladılar.

Ortamı yatıştırmaya çalışan güvenlik
görevlisi ise Partili Gençlik denilen grup
tarafından tehdit edildi ve saldırıya uğradı.
Arkadaşlarımız bu saldırıyı engellemeye
çalıştılar. Bu esnada arkadaşlarımız fuar
alanında bulunan halktan insanlar tara-
fından uzaklaştırıldılar. Arkadaşlarımız
olayların büyümemesi için standı kaldır-
mışlardır.

Öncelikle 13 Mayıs günü ilki ger-
çekleştirilen 1. Amed Kitap Fuarı’nda
standımıza, uğruna şehitler vererek tüm
baskı ve yasaklara rağmen çıkardığımız
Yürüyüş Dergisi’ne yapılan saldırıyı kı-
nıyoruz. Elif Sultan’la Şafak’la Bahtiyar’
la her türlü bedeli ödediğimiz, uğruna iş-
kencelerden, tutsaklıklardan geçirildiği-
miz şehitler verdiğimiz halkın, Kürt hal-
kımızın ödediği bedeller üzerinden gelip
devrimcilere saldırmak, "Burası bizim,
Kürdistan’da Halk Cephesi’ne çalışma
yaptırtmayacağız" demek ne devrimci-
likle, ne de yurtseverlikle bağdaşmaz.

İlk günden beri hep devrimci-yurt-
severler arasında şiddete karşı çıktık ve her
zaman doğru bildiğimiz bu yoldan gittik.
Bu anlamda alnımız hep açıktır. Dün ya-
şananların doğru olmadığını ve on yıllardır
Kürt halkının her türlü bedeli ödediği bu
topraklarda devrimcilere olan bu baskı ve
yasakçılığın kendisine devrimci, demo-
krat, yurtsever diyenlerin tavrı olamaya-
cağını söylüyoruz! Bu saldırı ve saygı-
sızlığı asla Kürt halkına maledemezsiniz.

Ancak kendilerine Parti Gençliği diyen bu
grubun sadece bize değil Kürt halkımıza
da bir özür borcu vardır.

Çayan’da bize stant açtırtmadınız,
saldırdınız diyenler, hala yalan söylü-
yorsunuz. Sizinle Çayan’da şu oldu bu
oldu tartışmalarına girmeyeceğiz. Önce-
sinde ve sonrasında Çayan’da yaşanan-
larda,  sol çevreler ve halkımız nerede dur-
duğumuzu ve hiçbir koşulda tek bir yurt-
sever ve devrimciye karşı şiddet uygula-
madığımızı, Mahir Çayanlar’ın gelene-
ğinden gelenlerin bu tavrı mahkum etti-
ğini bilirler. Çayan’da stant açtırtmıyor-
sunuz diyenler. HDP’nin şu an Çayan Ma-
hallesi’nde açık olan seçim irtibat büro-
su ve masalarını gidip ziyaret etmelerini
öneririz. Yalan söylemek yurtseverliğe ay-
kırıdır, halkı yalan dolanla devrimcilere
karşı kışkırtmak yurtseverliğe ve dev-
rimciliğe aykırıdır.

Öncesinde de Amed’te bulunan der-
neğimizin kapılarına çarpı işareti koyan,
duvarlarına tehdit mesajları yazanlara
çağrımızdır; bizler dost bildiklerimiz,
yıllardır bedel ödeyen bir hareketten ge-
lenlerin mücadelelerinin düşmana, bu
düzene karşı olması gerektiğini düşünü-
yoruz, devrimcilere değil. Kürdistan da ço-
cuklarımızı katledenlere, Kobane ey-
lemlerinde 40 insanımızı katledenlere,
Uğur Kaymaz’ın Nihat Kazanhan’ın,
Berkin Elvan’ın katillerine karşı olsun mü-
cadeleniz. 

Doğru bildiklerimizi söylemekten
vazgeçmeyeceğiz! Kürdistan'da yeni var
olmadık. Kürdistan'da verdiğimiz şehit-
lere sözümüzdür, Kürt halkına sözü-
müzdür, and olsun ki Kürt halkı gerçek öz-
gürlüğüne kavuşana kadar, bu topraklar-
da kanımız akma pahasına da olsa mü-
cadele edeceğiz! Kürt halkımızın katil-
leriyle uzlaşmayacağız. Bizler bu bedeli
şehitlerle ödeyeceğiz. Bu mücadelede
karşımızda sadece düşman olacaktır. Bi-
zim hedefimiz sadece halkı katledenler
olacaktır. Devrimci-yurtseverlerin yanı ise
bu savaşta yanımızda olmalarıdır.

YAŞASIN HALKLARIN 
KARDEŞLİĞİ!

SOL İÇİ ŞİDDETE KARŞI
GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDEDİR!

KÜRDİSTAN
KÜRT HALKININDIR!

AMED HALK CEPHESİ
15 Mayıs 2015

SOL İÇİ ŞİDDETE KARŞI GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDEDİR !
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Sanatımızın kaynağı halkımızdır. Halkın acıları, sevdası,
hasreti, öfkesi, ekmek ve adalet arayışı. Kısaca, sanatımızın
kaynağı, halkımızın hayat denilen kavgasıdır.

Hayat denilen kavgasından beslenmemek, halktan
kopmak demektir. Halktan kopan sanatçıları ise, burjuvazi
halka karşı her anlamda kullanır. Ve kullanmaktadır.

Burjuvazinin halka karşı kullandığı sanatçılar, halk
düşmanlarının ceket ceplerinde parlayan "estetik" men-
dillerden başka bir şey değildir. Ve her mendil gibi kulla-
nıldıktan sonra atılacaklardır.

Sanatçı, asla halktan kopmamalıdır. Ki yüzünü halka
dönen ve hayat denilen kavgadan beslenen sanatçı, halk
gerçeğini de tanımaya başlar.

Halkı tanımak, kitaplardan edinilen soyut formülas-
yonları bilmek değil, halkın hayat denilen kavgasına dahi
ölmektir. Halkla aynı acıya yanmak, aynı halayı çekmek,
faşizme karşı omuz omuza olabilmektir.

Muhtemelen, yazar İnci Aral 1979'da Maraş'a doğru
yola çıkmadan, halk gerçeğine dair soyut ve kitabi bir
bakış açısına sahipti. Ama, dediğimiz gibi halkı tanımak
için bu türden soyutlamaların ötesine geçip somut olarak
halkın içine karışmak gerekir.

Gazeteci soruyor : "Nasıl gitmeye karar verdiniz?
Otobüsten indiniz, ne gördünüz? "
İnci Aral cevap veriyor:
"Benim ilk kitabım çıkmıştı”, "Ağda Zamanı". "Bu

kadar sorun varken niye ağdayla uğraşıyor" diye eleştirildi.
Bundan alındım. Kadın yazarı çizgisinde ilerlemek isteme-
diğimi düşündüm. Bu olaylardan (Maraş katliamı bn.) çok
etkilenmiştim, oraya bir gitsem, insanlarla konuşsam, dedim.
Bir avukat ismi vermişlerdi,
ona da ulaşamadım.
İnsanlar artık Ma-
raş'ta değil, köy-

lere kaçtı, şu köye giden bir durak var atla git dediler. O
durağa gittim, bir taşın üstüne oturdum, bir kadın geldi, "
Nereye gidiyorsun" diye sordu. Şu köye dedim, "Niçin"
deyince de olayları yaşayanlarla konuşmak istediğimi söy-
ledim. O kadın beni kanadının altına aldı, köyüne gittik,
beni evine götürdü. Yarım saat içinde, bütün köy onun
odasında toplandı, kadınlı erkekli 30-35 kişi ikramda bu-
lundular, keteler falan yaptılar.  Ve anlatmaya başladılar.
Ben "isimlerinizi kullanmayacağım" dedim, itiraz ettiler,
"Herkes bilsin, öğrensin" dediler. O gece beni bırakmadılar,
yatak serdiler kaldım. Ertesi gün bir yaşlıca adam geldi,
beni motorunun arkasına koydu, bir başka köye götürdü, 7-
8 gün birbirlerine emanet ederek beni köylerde dolaştırdılar.
Çok yoksuldular. Her yerde bulgur pilavı, yeşil soğan, turşu
yedik, onlarla aynı odalarda yattım. Hayatımın en önemli
deneyimi oldu. Samsun'dan öteye geçmemiştim. O insanları
hiç tanımıyordum. Ne korkunç bir zulme uğradıklarını gör-
düm." ( 21 Aralık 2014/ Cumhuriyet Gazetesi)

Halk gerçeğimizin bir boyutuyla karşılaşan yazar,
yıllar sonra bu karşılaşma için "hayatımın en önemli
deneyimi oldu" diyor.

Sanatçılarımız halkımızı, halk gerçeğimizi, halkımızın
"ne korkunç bir zulme" maruz kaldığını, "o insanlar”ın
acılarını, hasretini öfkesini kavgasını tanımalı ve tanıt-
malıdırlar.

Halkla bütünleşerek gerçek bir sanatçı aydınlığına
sahip olmanın yolu, buradan geçer: Halk gerçeğimizi ta-
nımak...

Bahsedilen yoksulluk ve zulüm yok olmadı. Aksine
büyüdü ve yayıldı. Soma'da, Ermenek'te, Roboski'de,
büyük şehirlerin gecekondu mahallelerinde yaşanan aynı
yoksulluk ve zulümdür.

Bu tablo karşısında, sanatçının atacağı ilk adım halk
gerçeğimizi tanımak, ikinci adımda halk için üretmektir.
Ki sanatçılarımız, halk için ürettikçe halk aydını ve sa-

natçısına dönüşürler. Ve ancak, halk için üretilen sanat,
sanat olmak işlevini yerine getirebilir. Eş

deyişle halkı aydınlatır, hayatı sorgular
ve yarını işaret eder. 

Sanatçılarımız, halkımızın yoksul
sofrasına oturmalıdır. Acılarını,
sevinçlerini ve hasretlerini pay-
laşmalıdır. Bu paylaşıma sanat-
larını da katmalıdırlar. İşte bu pay-

laşımın yolunu yapmak, sahnesini
kurmak, kurumlarını yaratmak da

devrimci sanatçıların sorumluluğudur.

SANATÇILARIMIZ HALK 
GERÇEĞİMİZİ TANIMALIDIRLAR
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Halkın Mühendis Mimarları’nın Hüseyingazi Ma-
hallesi'nde yürüttükleri halk bahçesi çalışmalarında
Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen tohumlar çim-
lenmek üzere ekilmiş ve halk bahçesine gönüllü olan
ailelere teslim edilmişti. Tohumların çimlenmesi bek-
lenirken bahçe hazırlıklarına başlanacak ve bahçeye
toprak bulunacaktı. Ancak Altındağ Belediyesi’nin
toprak talebine olumsuz cevap vermesi, etrafta herhangi
bir inşaat kazısının olmaması üzerine uzun bir süre
bahçeye toprak bulunamadı. Halkla birlikte, tohumların

büyümeye başlaması ve artık bah-
çeye ekilmesi kararına  varılınca
18 Mayıs’ta mahalle halkı, mevcut
toprağı belleyip gübreleyerek bah-
çenin tablalarını hazırlayıp çim-

lenen tohumları bahçeye ekti. Bahçeye domates, biber,
patlıcan, yeşil soğan, salatalık, kabak, maydanoz, roka
ve fasulye ekildi. Ekilen biber ve salatalık fidelerine
bulaşan haşaratlara, halk bahçesinde çalışan mahalleli
kadınların kendi ürettikleri organik ilaçla mücadele
edildi. Organik ilaç sarımsak, sirke, su, kırmızı biber
ve yağ karışımından oluşmaktadır. Halkın Mühendis
Mimarları 16 Mayıs’ta halk bahçesini, halk bahçesi ça-
lışanlarıyla birlikte gezerek eksiklikler ve haftaya ya-
pılacaklar üzerine program çıkardı. 

"Katilim Nerede?" Diye 
Sormak Suç Değildir ve Olamaz!

Sanat Meclisi’nin ‘Berkin Elvan İçin Adalet!' talebiyle
hazırladığı bir videoda yer aldıkları için, sanatçılar
hakkında suç duyurusu yapılıyor, oynadıkları dizilerden
çıkarılıyor, sözleşmeleri iptal ediliyor, çeşitli yayın or-
ganlarında hedef gösteriliyor. Adil ve gecikmemiş bir
adalet istemek, sebep olanları 'rahat uyuyabiliyor musunuz?'
sorusuyla rahatsız etmek, kendini yaşama hakkı elinden
alınan bir çocuğun yerine koyarak 'Katilim Nerede?'
diye sormak suç değildir ve olamaz!

Adnan Özyalçıner, Ahmet Ümit, Akın Ok,  Ali Eriş, Ali
Haydar Timisi, Ataol Behramoğlu,  Atilla Dorsay, Aslı
Öngören, Asmen Alaattin Us, Ayça Söylemez, Ayla Turan,
Ayla Yılmaz, Ayşe Bayramoğlu, Ayşenur Arslan, Barış
Atay, Barış Güney, Barış Pirhasan, Belma Baş, Betül
Arım, Bilge Can Göker, Bülent Emrah Parlak, Can Dündar,
Canol Kocagöz, Cem Yılmaz, Cezmi Ersöz, Civan Canova,
Çelik Bilge, Defne Halman, Derviş Zaim, Dilara Tor,

Edip Akbayram, Efkan Şeşen, Engin Alkan, Enver Aysever,
Erdal Bayrakoğlu, Erdal Güney, Ertuğrul Mavioğlu, Ezel
Akay, Fadıl Öztürk, Ferhan Şensoy, Fırat Tanış, Genco
Erkal, Grup Yorum, Gül Göker, Hakan Yeşilyurt, Hakkı
Şahin, Haldun Açıksözlü, Haluk Çetin, Haluk Ünal, Hamit
Demir, Hüseyin Turan, Işıl Zeynep Tangör, İbrahim Karaca,
Kemal Kahraman, Koray Çalışkan, Korhan Özyıldız, Lale
Mansur, Mehmet Aksoy, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Esa-
toğlu, Mehmet Gümüş, Mehmet Özer, Merdan Yanardağ,
Mira Civelek, Mirza Metin, Murat Başaran, Murat Ceylan,
Murat Kaya, Metin Kahraman, Muzaffer Gezer, Müjdat
Gezen, Müjde Ar, Nejmi Aykar, Nihat Mugil, Niyazi
Koyuncu, Nurdan İpek, Onur Akın, Orhan Alkaya, Orhan
Aydın, Orhan Ulaş, Özcan Erkişi, Pelin Batu, Ragıp
Yavuz, Reis Çelik, Reyan Tuvi, Rutkay Aziz, Sadık Gürbüz,
Selçuk Balcı, Sennur Sezer, Serdar Keskin, Sinan Tuzcu,
Şebnem Köstem, Tayfun Talipoğlu, Tunay Bozyiğit, Turhan
Feyizoğlu, Uğur Biryol, Uğur Karataş, Yasemin Göksu,
Yaşar Kabaosmanoğlu, Yaşar Kurt, Yelda Karataş, Yılmaz
Şenol, Zafer Diper.

KATİLİM NEREDE?

Ankara- Hüseyingazi Halk Bahçesi 
Kendi Toprağında Halkla Birlikte Kuruldu!
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Şehit ve tutsak ailelerini örgüt-
lemek yine öncelikle biz şehit ve tut-
sak ailelerinin görevidir.

Özellikle evlatları henüz tutsak
düşmüş olan aileler açısından her
yerde ve her zaman mücadelenin ön
saflarında TAYAD’lıları görmeleri
önemlidir. 

Devrimci mücadelede her za-
man örnekleri görmek-göstermek
en etkili örgütlenme yöntemidir. 

Kendi evlatlarına nasıl sahip çı-
kacaklarını TAYAD’lılardan öğre-
necekler; en küçük sorunlarının bile
devrimci mücadele içinde çözüle-
ceğini TAYAD’lıların pratiğinde gö-
recekler hatta değişim dönüşümle-
ri böyle başlayacaktır.

Düzen aileler için her zaman özel
politikalar üretmişitr. Kendi faşist yü-
zünü gizleyerek  yalan ve demagojiy-
le aileleri devrimci mücadelenin kar-
şısına dikmeye çalışır. Basın, eğitim ku-
rumları, dini ve yasaları... vb dahil her
tür aracı bu noktada değerlendirir.

Her şeyden önce aileler halktır.
Evlatlarını yakın zamanda şehit ve tut-
sak vermişler; belki de hayatlarında ilk
kez faşizmin saldırılarıyla böylesine ya-
kından yüzyüze gelmişlerdir.

Geçmişten bu yana düzenin ku-
rumlarının yarattığı önyargılara, çarpık
düşüncelere ek olarak bedel ödeme
kaygısı da eklendiğinde hemen hare-
kete geçmeyecekleri açıktır.

O halde ne yapacağız.
Evet, düzenin yarattığı ideolojik

kültürel şekillenme güçlüdür.
Ama ondan daha güçlü olan GER-

ÇEKLER vardır.
O şekillenmeyi yaratan düzenin

yarattığı sömürü ve zülümden ailele-
rimiz diğer halk kesimleri kadar payı-
nı almaktadır. 

Yoksulluk, baskılar, sömürü onla-
rı da saflaştırır...

Aynı zamanda tüm bu saldırılar  on-
ları da diğer halk kesimleri kadar da-
yanışmaya ve yardımlaşmaya açık
hale getiriyor.

Yapmamız gereken ONLARLA
OLAN İLİŞKİLERİMİZİ SÜREKLİ
HALE GETİRMEKTİR.

-Örgütleyiciliğin ilk basamağı ilgi
ve emektir.

İlgi ve emek düzenin yarattığı tüm
çarpık yanlış kültürel şekillenmelerden
çok daha güçlüdür.

-Ailelerle kurduğumuz bağı sü-
rekli hale getirmek gerekir.

İnsanı örgütlemek birebir ilişki-
den geçer. Birebir ilişki, birebir emek
vermek demektir. Kişiyi örgütlenme-
ye kazanmak demektir.

-Örgütlemek bir yoğunlaşma işidir.
Genel geçer kendimizi katmadan ya-
pılan bir iş değildir.

-Örgütlemek hayatın ayrıntılarını
örgütlemektir. Ailelerin sorunlarını,
bunların çözümlerini,
eylemi, zamanı vb...

-Örgütlemek, yeni
insanları kollektif ya-
pının içinde kendilerini
bulmalarını sağlamak,
güven içinde hissetme-
lerini sağlamaktır.

-Her örgütlenen in-
san düşmana vurulan
bir darbedir. Özellikle
şehit ve tutsak aileleri-
mizi örgütlemek bu dar-
benin çok daha etkili ol-

ması anlamına gelir.
Ailelerin örgütlenmesi faşizmin

saldırılarının boşa çıktığının; onların
yerlerinin en yakınları tarafından dol-
durulduğunun en açık delilidir.

"Bir gider bin geliriz" gerçeğinin  en
yakınlarımızdan başlayarak ete ke-
miğe bürünmesidir.

O halde ailelerimizi örgütlemek, on-
ları devrimci mücadelede kalıcılaştır-
mak için hızlı olalım; kitle çalışması-
nın emek ve sabır üzerine kurulu ol-
duğunu unutmayalım.

Örgütlemek üretmektir.
Örgütlemeyen devrimciliğin

ve üretmenin hazzını,
mutluluğunu yaşayamaz.

TAYAD'lılar Sokak Sokak Halka
Anlatıyor, Çağrı Yapıyor

TAYAD’lı Aileler 18 Mayıs'ta Okmeydanı Mahallesi ve
Okmeydanı SSK yolu üzerinde afiş çalışması yaptılar. 35
tane Hasan Ferit Gedik Mahkemesine çağrı, 35 tane Yü-
rüyüş Dergisi ve 65 tane de 24 Saat “Kamera İşkencesine
Son” kampanyası afişlerinden yapan TAYAD’lılara halkın
ilgisi yoğundu. Afiş yaparken yoldan geçenlerle de sohbet
edildi ve halk Hasan Ferit Gedik mahkemesine çağrıldı. Aynı
zamanda hapishanelerde devrimci tutsaklara uygulanan tec-
rit politikaları ve 24 saat kamera işkencesi de anlatıldı.

TAYAD’lı Aileler

Şehi̇t ve Tutsak Ai̇leleri̇mi̇zi̇ Örgütlemek
Düşmana Vurulan Darbedi̇r!
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Son MGK toplantısından sonra
“Kırmızı Kitap” olarak bilinen, resmi
adı “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”
olan oligarşinin gizli anayasasının ye-
niden düzenlendiği açıklandı... 

Kırmızı kitap faşizmle yönetilen
bir ülkenin somut gerçeğidir... Oligarşi
göstermelik bir anayasa ve buna uygun
çeşitli yasal düzenlemeler yaparak
kendisine “hukuk devleti”, “demok-
ratik devlet” görüntüsü verir. Ancak
devletin, ülkenin gerçeği hiç de öyle
değildir. Faşizm yasa, hukuk tanıma-
maktır. Kırmızı kitap da bu yasa,
hukuk tanımamanın açık belgesidir. 

Uzun yıllar kırmızı kitap denilen
oligarşinin gizli anayasası gerçekten
de gizliydi... Kimse böyle bir anaya-
sanın olduğunu bilmezdi... Ancak 12
Eylül faşist cuntasından sonraki yıl-
larda açık faşizmin kuramsallaşmasına
paralel olarak faşizmin yönetim biçimi
de daha açık hala geldi.. Gelinen nok-
tada oligarşinin devlet yönetiminde
belirleyici olan yasa ve kurallar değil
tersine yasadışılık ve kuralsızlıktır.
AKP iktidarı bunun gelinen aşamadaki

en uç halidir. Ve artık “gizli
anayasa”yı dahi açıkça yapacak kadar
pervasızdır faşizm. 

Bugün hak, hukuk, yasa üzerine
nutuk çekenlerin nutukları boş laftan
ibarettir. Çünkü bu ülkede görünürdeki
anayasa değil kırmızı kitap olarak bi-
lenen gizli anayasa belirleyicidir... Par-
lamento vardır ve burada çeşitli hü-
kümetler de kurulmaktadır. Ancak ger-
çek yönetici kurum Milli Güvenlik
Kurulu’dur... MGK’da kırmızı kitap
hazırlanır ve tüm kararlar da bu “ana-
yasa” ile alınır... Bu kararların hepsini
uygulama işi de hükümetlere düşer...
Ve böyle olduğu içindir ki parlamento
bu ülkede faşizmi örten bir şaldan
başka bir işleve sahip değildir. 

Bu da oligarşi için yasa ve hukuk
denilenin gerçekte yasadışılık ve hu-
kuksuzluktan başka bir anlama gel-
mediğini ortaya koyan bir gerçektir. 

Düzenlenen bu gizli anayasalar
oligarşinin çıkarlarını koruma, kollama
amaçlı düzenlemeleri içeren bir ana-
yasadır. Oligarşinin kendi iç çatışma-
larının belgesi değildir. 

Bu nedenle kırmızı kitabın son dü-
zenlemesinde Cemaatçilerin de kırmızı
kitapta yer almasını ve “legal görü-
nümlü illegal yapılar diye tanımlamak
istemesi de tartışılan konulardan biri
oldu... Bunun askerler için hazırlanan
Türkiye Milli Askeri Siyaset (TÜMAS)
isimli belge içinde yer almayacağı
açıklandı. Bu asker ile AKP arasındaki
sorun diye yansıtılmaya, tartışılmaya
çalışıldı. Oysa kırmızı kitap oligarşinin
kendi iç çatışmasının yer aldığı bir
metin değildir, oligarşinin halka karşı
yasalarını ve düzenlemelerini içeren
bir metindir... Halka açtığı savaşın
belgesidir. Bu ülkede faşizm ve kırmızı
kitap AKP ile ortaya çıkmadı. Elbette
AKP de bugün bunu kendine göre şe-
killendirip kullanmak istiyor, isteye-
cektir. 

Sonuç olarak kırmızı kitap denilen
gizli anayasanın ortaya koyduğu tek
gerçek bu ülkenin faşizmle yönetiliyor
olmasıdır. Bu gerçeği göz ardı ederek
yürütülen her politika objektif olarak
düzene, oligarşiye ve emperyalizme
hizmet eder. 

OLİGARŞİ KIRMIZI KİTAPLAR
OLMADAN YÖNETEMEZ! 

İstanbul'un yoksul mahallerini se-
çim dönemlerinde hatırlayan düzen
partileri, propaganda amaçlı mahal-
lelerimize girmeye çalışıyorlar. Ma-
halleleri biz kurduk, yolunu biz açtık,
suyunu biz getirdik. Mahallelerin ta-
şında-toprağında bizim emeğimiz var.
Sırtımızda çimento torbası taşırken
ya da  yıkımlara karşı direnirken siz
yoktunuz. Açlığımızın, yoksulluğu-
muzun, yaşadığımız zulmün sorumlusu
sizlersiniz. Mahalleler bizimdir, burada
sizlere yer yok, defolun! 

Armutlu Halkı; Mahallemizde

Hiçbir Partiye Seçim
Çalışması Yaptırmayız!

İstanbul’da, 13 Mayıs’ta Armutlu
halkı, mahalleye giren seçim aracını
durdurup bu mahallenin devrimcilere
ait olduğunu söylediler. “Bu mahallede
hiçbir partiye seçim çalışması yaptır-
mayız, mahalleden çıkın gidin” denil-
mesine itiraz edip küfreden seçim ara-
basının içindekiler, otobüsleri taşlanarak
mahalleden kovuldu. Tüm parti ve ku-
ruluşlara söylüyoruz: Burası Armutlu.
Burada şehitlerimiz var, burada hiçbir
düzen partisine seçim çalışması yaptır-
mayacağız.

Mahallemizde Partilere İzin
Vermeyeceğiz!

13 Mayıs tarihinde, Bağcılar'da AKP
milletvekili adayı ve AKP'li Belediye

Başkanı Lokman Çağrıcı Yenimahalle
yürüyüş yolunda gezip halkı kandırmaya
ve hırsız katil AKP için oy istemeye
çıktı. Bu sırada Karanfiller Kültür Mer-
kezi sokağındaki seçim arabasını gören
Halk Cepheliler mahallelerinde halkı
daha fazla sömürmek için yalan söyleyen
ve katil düzenlerine oy isteyen burjuva
partilerine izin vermeyeceklerini söy-
lediler. Halk Cepheliler, taşlar, soda şi-
şeleri ve demir sopalarla aracı yürüyüş
yolunun sonuna kadar kovaladılar. Cam-
ları kırılan seçim aracındaki AKP’liler
panikle arabayı halkın üzerine sürerek
“yolu açın, yolu açın” anonslarıyla ma-
halleden kaçtılar.  Daha sonra mahalleye
giren AKP'nin kiralık katilleri Akreplerle
mahalleyi ablukaya aldı. Karanfiller
Kültür Merkezi'nin sokağına kadar gelip
halkı taciz etmeye çalıştılar.

MAHALLELER BİZİMDİR, DÜZEN PARTİLERİNİN
PROPAGANDASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
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Yürüyüş Dergisi İstanbul'un ve
Anadolu'nun pek çok yerinde halka
ulaştırılmaya devam ediyor. 

İSTANBUL:
İkitelli: Mehmet Akif Mahalle-

si'nde 13 Mayıs'ta esnaflara ve kah-
velere dergi tanıtımı yapıldı. 3 kişinin
yaptığı çalışmada 25 dergi halka
ulaştırıldı. 16 Mayıs’ta Ziya Gökalp
Mahallesi'nde dergi tanıtım çalışması
yapıldı. 2 kişinin yaptığı kapı ve
esnaf çalışmasında 30 dergi halka
ulaştırıldı.  Aynı gün içerisinde Atatürk
Mahallesi’nde de kapı çalışmasında
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı.
Yapılan çalışmada 16 adet dergi halka
ulaştırıldı.

Atatürk Mahallesi’nde 17 Mayıs'ta
kapı çalışması yapılarak Yürüyüş
Dergisi'nin tanıtımı yapıldı. Herkesin
umutsuzlaştığı, hem seçimlerden bir
beklentilerinin olmadığı hem de oy
kullanacaklarını anlattıkları bir za-
manda umudun, savaşanların sesi
olan Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı
yapıldı. Mahalle halkının dergiyi sa-
hiplendiği görüldü; bir kişi adresini
yazıp vererek her hafta getirilmesini
istedi, hem kendisi hem komşusu
için dergi alanlar oldu. Aynı gün ma-
hallede kurulan halk pazarında dergi
tanıtımı yapıldı. Esnaflarla ve pazara
gelen mahalle halkıyla sohbetler ya-
pıldı. Toplamda 40 dergi halka ulaş-
tırıldı.

Armutlu: Liseli Dev-Genç'liler
18 Mayıs’ta Şişli Endüstri Meslek
Lisesi’nde Hasan Ferit mahkemesine
çağrı bildirisi dağıtıldı. Dev-Genç’lilere
Hasan Ferit’in kim olduğu soruldu.
Gülsuyu’nda uyuşturucu çetelerinin
katlettiğini ve katillerinin 1’er 2’şer
bırakıldığı ve mahkemeyi sahiplen-
mezsek bu alçakların yarın Ferit gibi
birçok genci katletmeye devam edeceği
anlatıldı. Çalışma sırasında bir tane
faşist gelip arkadaşlara karşı çıkmaya
çalıştı.  Dev-Genç’liler dövüp gön-
derdi. Toplamda 8 dergi ve 100 bildiri
verildi. 17 Mayıs'ta ise Armutlu’nun
duvarlarına Yürüyüş Dergisi okurları
tarafından "Umudun Sesi Yürüyüş
Dergisi Okuyalım Okutalım!"  Yürü-
yüş Dergisi imzalı yazılama yapıldı.
Armutlu’nun yoksul gecekondularına
yapılan yazılama da halka Yürüyüş
Dergisi'nin tanıtımı yapıldı. Yürüyüş
Dergisi'nin düzenin yoz haber kültü-
rüne karşı bir silah olduğu anlatıldı.

Gazi: Mahallenin Nalbur bölge-
sinde 15 Mayıs akşamı evler kapı
kapı dolaşılıp halka dergi ulaştırıldı.
İki saat süren dergi satışında ajitas-
yonlarla, marşlarla ve 'Umudun Sesi
Yürüyüş Dergisi' sloganlarıyla ça-
lışma sürdü. Toplam 100 dergi halka
ulaştırıldı.

GEBZE: Devrimci İşçi Hareketi,
18 Mayıs'ta Yürüyüş Dergisi dağıtı-
mını Çayırova Emek ve İnönü ma-

hallerinde yaptı. Dağıtımda 21 dergi
halka ulaştırıldı. İnönü Mahallesi’nde
ise 23-24 Mayıs tarihinde Gazi Ma-
hallesi’nde Yapılacak İşçi Kurulta-
yı’na ait 200 bildiri halka ulaştırıldı
ve her görüşülen işçi kurultaya davet
edildi. 

ANTALYA: Göksu Mahallesi’nde
17 Mayıs'ta Halk Cepheliler Yürüyüş
Dergisi’nin 468. sayısının satışını ve
tanıtımını yaptılar. Dergi tanıtımı sıra-
sında halktan, Halk Cephelileri evlerine
davet ederek “Sizlerin gözaltına alın-
dığınızı duyduk, çok üzüldük, sizleri
çok seviyoruz!” diyenler oldu. Halk
Cepheliler de “bizleri yıldıramazlar,
dergilerimize toplatma çıkartarak bizleri
susturmaya çalışıyorlar, bizlere güçleri
yetmez” dediler.

BURSA: Teleferik Mahallesi'nde
18 Mayıs'ta halkın sesi Yürüyüş Der-
gisi dağıtımı yapıldı. 4 Yürüyüş oku-
runun katıldığı yaklaşık 2 saat süren
dağıtımda toplamda 36 dergi halka
ulaştırıldı. Dağıtım sırasında seçim
süreci hakkında sohbetler edildi.

ELAZIĞ: 16 Mayıs tarihinde,
Liseli Dev-Genç'liler, tutsak Dev-
Genç'liler için Yıldızbağları, Fevzi
Çakmak, Esentepe mahallelerinde
ve Hozat Garajı’nda çalışma yaptı
ve aynı zamanda Yürüyüş Dergisi’nin
dağıtımı da yapıldı. Toplamda 50
Yürüyüş Dergisi 800 bildiri ve 50
afiş Elâzığ’ın çeşitli noktalarına asıl-

Yürüyüş Dergisi’nin Halka Ulaşmasını Hiçbir Güç Engelleyemez

Umut Taşımaya Her Daim Devam Edeceğiz!
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dı.
ESKİŞEHİR: Gültepe ve Yıl-

dıztepe Mahallelerinde 11-12 Ma-
yıs'ta yapılan çalışmada, esnafa 12
Yürüyüş Dergisi ulaştırıldı. 12 Ma-
yıs’ta ayrıca Adalar Migros’ta akşam
saatlerinde Yürüyüş Dergisi Tanıtım
masası açıldı, 3 dergi halka ulaştırıldı.
11-15-16 Mayıs tarihlerinde akşam
saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde
kapı çalışması yapıldı. Bu çalışmada
32 dergi halka ulaştırıldı. Toplamda
47 dergi halka ulaştırılmış oldu.

İZMİR:  Güzeltepe Mahalle-
si’nde, 12 Mayıs’ta Yürüyüş Dergi-
si'nin dağıtımı yapıldı. "Yürüyüş
Halktır Susturulamaz!” ve “Yürüyüş
Oku Yürüyüş Okut!” sloganlarıyla
yapılan dergi dağıtımı sonunda 83
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

URFA: Yürüyüş Dergisi okurları
derginin 468'inci sayısını, 16 Mayıs'ta
Urfa halkına ulaştırdılar.  Karayolları
Mahallesi’nde 3 Yürüyüş okurunun
yaptığı dağıtımda insanlarla sıcak
sohbetler yapıldı. Dağıtımda 30 dergi
halka ulaştırıldı.

ANTEP: Düztepe Mahallesi’nde
16 Mayıs'ta umudun sesi Yürüyüş
Dergisinin dağıtımı yapıldı. Kapı ça-

lışması yapan Halk
Cepheliler halkla
sohbetler ederek
25 dergiyi halka
ulaştırdı. 13 Ma-
yıs'ta da esnafları
ve kahveleri gezen
Halk Cepheliler
Yürüyüş Dergi-
si’nden 47 dergiyi
okurlarına ulaştı-
rıldı.

HATAY: Sa-
mandağ İlçesinin
Tomruksuyu Ma-
hallesi’nde 15 Ma-
yıs’ta 2 Yürüyüş
okurunun yaptığı
dağıtımda 61 Yü-
rüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.  Esnaf-
larla ve mahalle
halkıyla yapılan
sohbetlerde devrim-
cilere karşı sahip-
lenme duygusunun

çok yoğun olduğu görüldü. Halk "dik-
katli olun" nasihatleriyle devrimcilerin
yanlarında olduğunu belirtti. Aynı gün
3 Yürüyüş okuru da Samandağ'ın De-
ğirmenbaşı Mahallesi’nde 120 Yürüyüş
Dergisi'ni halka ulaştırdı. Sesli ajitas-
yonlarla, kapı kapı dolaşarak sorunları
dinleyen Yürüyüş dağıtımcıları, halk
tarafından çok sıcak bir şekilde karşı-
landılar. Mahalle halkı Yürüyüş'ü ta-
nıdıklarını ve severek okuduklarını
dile getirdiler.  Seçim üzerinden sohbet

edildi. Seçimin çare olmadığını dile
getiren dağıtımcılarla aynı düşüncede
olduklarını ve şu an süren yol yapı-
mının seçim süreci olmasaydı hayatta
burada olmayacaklarını dile getiren
insanlarımız, bunun dışında bir karımız
olmadığını hepsinin boş olduğunu
söylediler.  16 Mayıs'ta Samandağ il-
çesinde yapılan dağıtıma 7 Yürüyüş
okuru katıldı. İki saat süren dağıtımda
190 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
Dağıtım sırasında halkın talepleri ve
sorunları dinlendi. Özellikle Çağlayan
eyleminden sonra, polisin kapı kapı
dolaşıp esnaflara “bu dergiyi okumayın,
bu dergi teröristlerin dergisidir, yasa-
dışıdır, okursanız başınıza gelecekleri
bilmiyorsunuz, ilerde teker teker gö-
receksiniz” gibi ahlaksızca tehditlerini
savurdukları sokakta çalışma yapan
dağıtımcılar, halkın yoğun ilgisiyle
karşılandılar. Dağıtım sırasında, daha
önceden tehdit savuran katil sürüleri
yine iş başındaydı. Dağıtımcılara sa-
taşmış, bu şekilde dağıtım yapama-
yacaklarını söylemiş, dağıtımı engel-
lemek istemişlerdir.  Dağıtımcıların
bir kısmı polisin saldırılarını geri püs-
kürtürken, diğer kısmı da halka sesli
ajitasyon yaparak katilleri teşhir etmiş,
Yürüyüş’ün meşruluğunu, halkın sesi
olduğunu anlatmışlardır. Bu esnada
polisin yanında yoldan geçen halk ve
esnaflar Yürüyüş’ü alarak fazla para
vererek dergiyi sahiplendiklerini düş-
mana göstermişlerdir.

Halkın sesi Yürüyüş Dergisi’ni
sahiplenme ve daha fazla insana
ulaştırmak amacıyla yürütülen kam-
panya kapsamında Okmeydanı Yü-
rüyüş dağıtımcıları ve okurları yer
sofrasında bir araya geldi. Okmeydanı
Anadolu Parkı’nda bir araya gelen
Yürüyüş dağıtımcıları ve okurları
çay, kurabiye ve patlamış mısır eşli-
ğinde sohbet ettiler. Sohbette derginin
önemi, son zamanlarda faşizmin der-
giye yönelik baskıları, Alman Em-
peryalizmi’nin yasakları konuşuldu.

Sohbet esnasında dergiyi daha fazla
insana nasıl ulaştırabiliriz şeklinde
görüş ve öneriler alındı. Herkesin
yanına yeni bir dağıtımcı bulması
ve her ay 5’er tane arttırma hedefi
konuldu. Ayrıca dergi dağıtımının
politik bir faaliyet olduğu vurgulandı.
Bir Halk Cepheli’nin kendisine ait
2 şiiri okumasının ardından hep be-
raber türküler söylendi. 20 kişinin
katıldığı ve parkta oturanların ilgisi
eşliğinde yürütülen program sona
erdi.

Yürüyüş Dağıtımcıları 
Dost Sofrasında Buluştular!

Antalya

Urfa

24 Mayıs
2015

Yürüyüş
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Halk ekmeksiz ve adaletsiz yaşa-
yamaz. Adaletin olmadığı yerde halk,
kendi adaletini uygular.

Adalet bizim ellerimizde!

İSTANBUL
Gazi: Gazi Mahallesi’nde, Hasan
Ferit Gedik mahkemesi çalışmaları
devam ediyor. 25 Mayıs’ta Kartal
Anadolu Adliyesi’nde görülecek mah-
keme için Gazi’de bildiri dağıtımı,
afişleme, kapı çalışması yapıldı, masa
açıldı. 14-15-16 Mayıs günlerinde
toplam 2.000 bildiri dağıtıldı ve 400
afiş asıldı. Ayrıca her gün ana caddede
açılan masada Hasan Ferit Gedik
mahkemesine çağrı yapıldı. 15 Mayıs
tarihinde açılan masada 250 bildiri da-
ğıtıldı. Sesli anonsta, Gazi halkının da
yozlaştırma saldırısı altında olduğu,
halkın çocuklarının uyuşturucu ba-
taklığına çekildiği, Hasan Ferit'in bu
çetelere karşı mücadele ederken kat-
ledildiği anlatıldı. Anonsta mahkeme
süreciyle ilgili de bilgi verildi. Çete-
lerin teker teker serbest bırakıldığı,
devletin katilleri koruduğu, adaleti an-
cak Şafaklar’ın sağlayacağı anlatıldı.
Halka Hasan Ferit'i sahiplenme çağ-
rısı yapıldı. 

Gazi Halk Cepheliler, 15 Ma-
yıs’ta Hasan Ferit mahkemesine çağ-
rı için masa açtı. Masada Hasan Fe-
rit’in mahkemesine çağrı bildirilerden
toplam 250 bildiri halka ulaştırıldı.
Ayrıca, Grup Yorum’un Büyük Gazi
Parkı’nda yapacağı konsere çağrı
için 350 bildiri dağıtıldı. Halk Grup
Yorum’un konseri olacağını duyunca
ilgilendi. Aynı çalışmada, 102 Yürü-

yüş Dergisi ve Tavır dergisi halka
ulaştırıldı.

Okmeydanı: Hasan Ferit Ge-
dik’in katillerinin yargılandığı mah-
kemenin çalışmaları kapsamında bir-
çok yere afiş yapıldı. Masa açıldı, kapı
çalışmaları yapıldı.

Halk Cepheliler’in mahkeme için
yaptıkları çalışmalar kapsamında Ok-
meydanı Piyale Paşa ve Mahmut
Şevket Paşa bölgelerine afişleme ya-
pıldı. 16 Mayıs’ta 50 afiş yapıldı. 17
Mayıs’ta ise 2 ayrı ekip şeklinde
mahalleye 120 afiş yapıldı.18 Ma-
yıs’ta Anadolu ışıklarında 1 saat
masa açıldı ve bildiri dağıtımları ile
halka mahkemeyi sahiplenme çağrı-
sı yapıldı. Yolağzı bölgesinde kapı ça-
lışması yapılarak mahkemeye çağrı
yapıldı.

Alibeyköy: 25 Mayıs günü yapı-
lacak olan duruşmanın "Bu Ülkede
Adalet Yok"  başlıklı afişleri Cengiz
Topel Caddesi, Dörtyol, Parseller
Spor Kulübü, Serdar Aksoy İ.Ö.O du-
varlarına 18 Mayıs’ta yapıştırıldı. 

Esenler: Çeteler tarafından katle-
dilen Hasan Ferit Gedik'in mahkemesi
için 16 Mayıs’ta afiş çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmada 50 Tepe, 50 Ka-
rabayır Mahallesi olmak üzere toplam
100 afiş asıldı.

Yoldan geçen halkla sohbet eden
Cepheliler adaletsizliği teşhir edip
mahkemeye çağrı yaptılar. Toplam
150 afiş yapıldı. Çiftehavuzlar Ma-
hallesi'nde  pazarda, Hasan Ferit Ge-
dik'in mahkemesi için çalışmalar ya-

pıldı. Halka 100 adet el ilanı dağıtıl-
dı. Ayrıca Grup Yorum'un konser ya-
saklarına karşı 23 Mayıs’ta Büyük
Gazi Parkı'nda vereceği konser için de
100 adet el ilanı dağıtımı yapıldı.

16 Mayıs’ta Esenler Çiftehavuz-
lar Mahallesi’nde Hasan Ferit Gedik
Mahkemesi'ne çağrı için afiş çalışması
yapıldı. 50 adet afişleme çalışması ya-
pıldı.Aynı gün, Grup Yorum'un 23
Mayıs günü Gazi Mahallesi'nde ve-
receği konser için 30 afiş çalışması ya-
pıldı.

İkitelli: 12 Mayıs tarihinde, Hasan
Ferit Gedik mahkemesine çağrı için
afiş çalışması yapıldı. Atatürk Ma-
hallesi’nde yapılan afişlemede 100
adet afiş yapıştırıldı. 16 Mayıs’ta
Arena Park AVM yolu üzerine 18.00-
20.00 saatleri arasında masa açıldı.
Açılan masaya afişler yapıştırılarak
bildiri dağıtımı yapıldı. “Çeteler Hal-
ka Hesap Verecek ve Hasan Ferit
Olup Bataklığı Kurutalım!” başlıklı
bildirilerden 150 adet dağıtıldı. Ayrıca
mahkemenin günü ve saatini yazan el
ilanlarından da 50 dağıtıldı, mahke-
meye çağrı yapıldı.

Armutlu: 18 Mayıs’ta "Hasan
Ferit Gedik’in Katilleri Serbest Bı-
rakılıyor! Sen Ne Yapıyorsun?" pa-
nosu yapıldı. Halk meclisinde hazır-
lanan panoda, Hasan Ferit’in fotoğ-
raflarıyla birlikte Hasan Ferit’in ka-
tilleri, bir kez daha teşhir edildi.
Pano mahallenin girişine koyularak,
Hasan Ferit Gedik mahkemesine çağ-
rı yapıldı.

14 Mayıs tarihinde, Armutlu Liseli

Hasan Ferit'in Katilleri, Çeteciler Devlet Tarafından Korunuyor! 
BU ÜLKEDE ADALET YOK!

Gazi Çayan
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Dev-Genç’liler  Hasan Ferit Ge-
dik’in mahkemesine çağrı için 5
yazılama yaptı. 

Altınşehir: Şahintepe'de Halk
Cepheliler, Hasan Ferit'in 25 Ma-
yıs'taki mahkemesine çağrı için
afiş çalışması yaptılar. 18-19 Ma-
yıs tarihlerinde 7 kişiyle yapılan
çalışmada toplam 100 afiş ma-
hallenin tüm bölgelerine asıldı.

1 Mayıs: 19 Mayıs'ta Hasan
Ferit Gedik mahkemesine çağrı
afişleri yapıldı. Yapılan çalışma-
da 115 afiş asıldı. Yapılan afişle-
me çalışmasına 3 kişi katıldı.

1 Mayıs Liseli Dev-Genç,  19
Mayıs’ta Hasan Ferit mahkeme-
sine çağrı için masa açtı. Aynı ma-
sada Liseli Dev-Genç'li Sıla’nın
mahkemesine çağrı yapıldı. Açı-
lan masada 100 bildiri dağıtıldı.
Çalışmaya bir liseli katıldı. Top-
lam üç kişi çalışmaya katıldı.

Bahçelievler: 17-18 Mayıs’ta
Hasan Ferit Gedik'in 25 Mayıs’ta
Kartal Adliyesi'nde görülecek
mahkemesi için Yenibosna Zafer
Mahallesi’nde afiş çalışması ya-
pıldı. Yapılan çalışmada 300 afiş
asıldı. Halka Hasan Ferit mah-
kemesinin çağrısı yapıldı.

Gülsuyu: 16 ve 17 Mayıs ak-
şamlarında Hasan Ferit’in mah-
keme çağrısı pazar sokaklarında
yapılan kapı çalışması ile yapıl-
dı. Kapı çalışmalarında toplam
200 bildiri dağıtıldı. 19 Mayıs’ta
mahallenin çeşitli yerlerine “Ha-
san Ferit Gedik Ölümsüzdür!”,
“Çetelerden Hesap Soracağız!”,
“25 Mayıs’ta Kartal Adliyesi’nde
Buluşuyoruz” yazılamaları ya-
pıldı. 15’e yakın yazılama yapıl-
dı. 18 Mayıs’ta Emek Caddesi
bölgesine toplam 150 adet mah-
kemeye çağrı afişleri asıldı. 19
Mayıs’ta minibüs yolu üzerine ve
Heykel Meydanı çevresine top-
lamda 150 mahkemeye çağrı af-
işleri ve 2 adet işçi meclisleri afi-
şi, 3 adet de Liseli Dev-Genç af-
işleri asıldı.

Esenler'de 15 Mayıs tarihinde
uyuşturucu ve çeteleşmeye karşı
düzenlenecek olan panel için Esen-
ler'de panel öncesi çalışma yapıl-
dı.Tepe Mahallesi’nde yapılan ça-
lışmada 30 ozalit asıldı, esnaflar zi-
yaret edilip panele davet edildi. Pa-
nelden bir gün önce masa açıldı.
Masaya gelen halka, devrimcilerin
uyuşturucuya karşı vermiş olduğu
mücadele ve bu konuda yapmış ol-
duğu çalışmalar anlatıldı ve açılan
masada 250 el ilanı dağıtıldı.

18 Mayıs'ta Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi üyesinin konuşmasıyla
başlayan panel, sinevizyon göste-
rimi ile devam etti. Sinevizyon
gösteriminde Uyuşturucuyla Mü-
cadele Merkezi ve Hasan Ferit
Gedik tanıtıldı. Uyuşturucu ba-
ğımlılığının nedenleri ve içinde
bulundukları durum da sineviz-
yonda anlatıldı. Tepe Mahallesi
Halk Meclisi sözcüsünün konuş-
masıyla devam eden panelde, uyuş-
turucu ticaretinin köşe başlarında
çok açık şekilde yapıldığına, bunun
sıradanlaştırıldığına vurgu yapıldı.
Kullanıcılara da satış yaptırıldığı
vurgulandı.Ve özellikle sorunun
herkesin sorunu olduğu, duyarsız
kalınmaması gerektiğine dikkat
çekildi. Halk Meclisi sözcüsünün ar-
dından Uyuşturucu ile Mücadele Mer-
kezi sözcüsünün konuşmasıyla devam
eden panelde; devlet politikaları ile
uyuşturucunun gençler üzerinde yay-
gınlaştığı, çok düşük fiyatlarla çok
çabuk ulaşılabildiği, ticaretinin yapıl-
dığı ve artış nedenleri üzerine bilgiler
verildi. Uyuşturucu ile Mücadele Mer-
kezi’ndeki tedavi şekli ve yapılan ça-
lışmalar anlatıldı. Halkın söz almasıy-
la bu konular üzerine genel değerlen-
dirmeler yapıldı. Panele katılan mahalle
halkı mahallede yaşanılan uyuşturucu
ve yozlaşma sorunuyla ilgili düşünce-
lerini dile getirdi. Hemen hemen her-
kesin söz hakkı aldığı 40 kişilik pa-
nelde, toplantının haftada bir kez ya-
pılması, yürüyüş yapılması, dernek

kurulması gibi önerilerde bulunanlar
oldu. Panele katılanların ortak görüşü
ile sonraki toplantının 29 Mayıs günü
saat 20.00’de Mısır-ören Derneği'nde
yapma kararı alındı.

Uyuşturucuya Yozlaşmaya
Geçit Vermeyeceğiz!

Pendik’e bağlı Aydos Mahalle-
si’nde 13 Mayıs'ta “Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir!”, “Uyuşturucu Satıcı-
larından Hesap Soracağız!” gibi Cep-
he imzalı tüm yazılamaları katil polis-
ler sildi. Aynı gece silinen yazılamalar
yerine Cephe milisleri uzun namlulu si-
lahlarla yazılama yaptı. Toplam 22
yazılama yapan Cephe Milisleri saba-
ha doğru yazılamaları bitirip geri çe-
kildiler.

Uyuşturucu Ve Çeteleşmeye Karşı Birlikte Mücadele Edelim! 
Mahallemizin Yozlaştırılmasına İzin Vermeyelim!

Esenler

Esenler

Pendik-Aydos
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Liseli Dev-Genç’liler yapacakları piknik için  An-
kara Tekmezar Parkı’nda stant açtılar. Halkın yoğun
ilgisini gören liseliler, standı kapattıktan sonra "Bana
Masal Anlatma" filminin gösterimi yaptılar. Halka çay
ikram eden liseliler, halktan olumlu tepkiler aldılar.

Liseli Dev-Genç’lilerin günlerdir hazırlığını ve ça-
lışmasını yaptığı piknik, 19 Mayıs'ta Bağlum Kılıç-
lar Köyü'nde çamlık alanında gerçekleşti.

Sabah kolektif bir şekilde hazırlığı yapılan kahv-
altının ardından kısa bir açıklama ile program şiir, tür-
kü okuma, bilgi yarışması ve geleneksel oyunların oy-
nanmasıyla devam etti.

Öğle yemeğinin yenmesinin ardından çekilen ha-
laylarla birlikte son olarak  Dev-Genç’liler bir araya gel-
di.  Şafak, Bahtiyar ve Elif Sultan Kalsen’in devrimci ya-
şamları üzerine sohbete geçildi, anıları olanlar ve onları
tanıyanlar anlatımlarda bulundu. Yürüyüş Dergisi’nin çe-
şitli sayılarından halk savaşçılarının halka, yoldaşlarına
ve ailelerine yazdıkları yazılar okunarak üzerine sohbet
edildi.

Birlikte Eğlenmenin, Öğrenmenin
Güzelliğini Pikniğimizde de Yaşadık

19 Mayıs’ta Altınşehir ve İkitelli liselileri bir araya gel-
di ve Sazlıdere Barajı'nda piknik düzenledi. Tutsak Liseli
Dev-Genç’liler için düzenlenen piknikte, liseliler bir
araya gelerek hem eğlenceli zaman geçirdi hem de kararlar
aldı. Liseliler saat 15.00'da ücretsiz ulaşım haklarını kul-
lanarak piknik alanına geldiler, buradan türkülerle marş-
larla yürüyerek baraj kıyısında yerlerini belirlediler. El bir-
liğiyle hazırlanan sofraya hep birlikte diz kırdılar. Ye-

meklerin yenmesinin ardından 10 liseliyle Berkin için ada-
let isteyen ve adalet isterken tutsak düşen Liseli Dev-
Genç’liler üzerine konuşuldu. "Gençliğin Geleceği Ber-
kin İçin Adaletten Geçer" denilerek 22 Mayıs’ta görüle-
cek olan Liseli Dev-Genç’lilerin mahkemesinin önemi üze-
rine duruldu. “Sıla Abalay ve Deniz Parlak, Berkin için
adalet istedikleri için tutuklandılar. Şimdi onları faşizmin
elinden çekip almak bizim görevimizdir. Bunun için ne-
ler yapabiliriz?” denilerek önerilerle tartışmalarla sohbet
devam etti. Liselilerle kendi mahallelerinde bir lise önün-
de bildiri dağıtımı yapılması kararlaştırıldı. Mahkeme günü
buluşarak hep birlikte gidilmesi kararlaştırıldı.

Son olarak; Tutsak Liseli Dev- Genç’li Hazal Seçer'in
mektubu okundu. Hep birlikte halaylar çekildi, top oynandı,
semaver çayı demlendi. Liselilerin coşkusu yoldan ge-
çenleri, etrafta piknik yapanları da etkiledi. Birlikte eğ-
lenmenin, öğrenmenin güzelliğiyle geçen piknik 18.00’de
sona erdi.

6 Mayıs tarihinde, Tekirdağ’da  Suriye’de Alevi halkı-
na karşı yapılan katliamı protesto etmek için  eylem dü-
zenlendi. Yapılan basın açıklamasında, Suriye’de yaşanan-
ların sorumlusunun emperyalizm ve işbirlikçisi AKP’nin ol-
duğu vurgulandı. Suriye’deki meşru iktidarın ülkesini em-
peryalizmin hizmetine açmadığı, emperyalist politikaların
önünde engel olduğu için emperyalistler ve işbirlikçi
AKP’nin her türlü ahlaksız yöntem kullanılarak yıkılmaya
çalışıldığı vurgulandı. Tekirdağ Halk Komitesi tarafından ya-
pılan eyleme 25 kişi katıldı. "Alevi Halkı Yalnız Değildir",
"Katil ABD İşbirlikçi AKP" ve buna benzer sloganların atıl-
dığı eyleme HDP destek verdi. Basın açıklamasına halktan
birçok kimse alkışlarla destek verdi. Ayrıca 6 Mayıs 1972'de
idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan da
anıldı. Yapılan konuşmada Deniz’lerin idam sehpasına gi-
derken bile sosyalizme olan inançlarını haykırdıkları, onların
halk kurtuluş savaşında yaşadığı vurgulandı.

Suriye’de Katledilen 
Alevi Halkı Yalnız Değildir!

Suriye Halk Cephesi, Homs’un iki ayrı bölgesinde
yapılan bomba yüklü motosikletli saldırıya ilişkin 14 Ma-
yıs’ta bir açıklama yaparak kınadı.  Açıklamada: “Her
gün ölümlerin yaşandığı Suriye’de, işbirlikçi Erdoğan
ve emrindeki katillerin desteklediği sözde “Ilımlı Mu-
halifler” yine kan döktü.  Suriye’nin Homs ilinin Zeh-
ra semti ve el Ahram Caddesi’nde 12 Mayıs günü bom-
ba yüklü iki motosiklet patlatıldı. Patlama sonucunda,
ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, birçok
kişi de yaralandı.

Bizler, Suriye’nin haklı ve meşru mücadelesinin ya-
nındayız. Suriye halkının yaşadığı acı bizim acımızdır.
Haklı ve onurlu direnişlerini destekliyoruz.  Suriye hal-
kı yalnız değildir” denildi. 

Katil Erdoğan’ın Desteklediği 
“Ilımlı Muhalifler”den 

Bombalı Saldırı!

Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde Biz de
Varız Diyen Liseliler 19 Mayıs’ta Dev-Genç Pikniğinde Buluştu



Grup Yorum Halkın 
Yüreğinin ve Umudunun Sesidir

16 Mayıs günü Türkiye Konsolosluğu önünde toplanan
Anadolu Federasyonu üyeleri, pankartlarıyla ve türkü-
leriyle Grup Yorum yasağını protesto ettiler. "Grup Yo-
rum Üzerindeki Baskılara Son" pankartının açıldığı ey-
lemde, bir halk ozanının söylediği türkülerin ardından
Grup Yorum şarkıları söylendi.

Grup Yorum Her Yerde
Grup Yorum İsviçre’nin İtalyan Kantonu Lugano şeh-

rinde 16 Mayıs günü konser verdi.
Ticino Alevi Bektaşi Kültür Merkezi’nin Barış ve Kar-

deşlik Şenliği adı altında yaptığı gecede, Gülcihan Koç,
Kenan Batman, Kamil Karakurt, Ozan Demirci ve Grup
Nazar da konserler verdi.

Grup Yorum konser salonunda dinleyicileriyle soh-
bet edip resim çektirdi. Konser sırasında, Grup Yorum’a
konulan yasaklar, Berkin Elvan ve adalet konularında kısa
konuşmalar yapan Grup Yorum’u dinleyiciler alkışlarla
desteklediler.

Kurulan Halk Cephesi ve TAYAD standlarında Grup
Yorum’a konulan yasaklara karşı bildiriler yer aldı ve imza
toplandı. Tutsak ürünleri sergilendi, Tavır ve Yürüyüş der-
gileri satıldı.

GGÜLAFERİT ÜNSAL'IN AÇLIK GREVİ 
DİRENİŞİ SÜRÜYOR

6 Nisan’dan bu yana açlık grevinde olan devrimci tutsak Gülaferit Ün-
sal ile dayanışmak amacıyla Hamburg’da 4 günlük destek açlık grevi ya-
pıldı. 11 Mayıs’ta başlayan destek açlık grevi süresince bilgilendirme stant-
ları açıldı ve bildiriler dağıtıldı. Devrimci tutsaklara kartlar, mektuplar ya-
zıldı. 7 kişinin katıldığı destek açlık grevi perşembe günü, saat 17.00'de
sona erdi. 

Paris: 13 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Fransa Halk Cephe-
si tarafından, Almanya’da tutsak olan Gülaferit Ünsal'ın taleplerinin ka-
bul edilmesi için Fransa’nın başkenti Paris'te bulunan Almanya Büyük-
elçiliği önünde eylem yapıldı.

Yarım saat süren eylemde okunan açıklamada, Gülaferit Ünsal'ın 38
gündür Almanya'da Berlin Hapishanesi’nde kitap, dergi, gazete vb. ya-
sakların kaldırılması için açlık grevinde olduğu belirtildi, Alman devle-
tinin Gülaferit Ünsal’ın taleplerini derhal kabul etmesi istendi. 

9 kişinin katıldığı, kızıl bayraklarla ve sloganlarla sürdürülen eylem,
Fransızca atılan sloganlarla bitirildi.

Sı la Abalay’ ın 
Talepleri Kabul Edilsin

15 Mayıs günü faşist Türkiye devletinin Selanik Kon-
solosluğu önünde, Bakırköy Hapishanesi’nde tutsak bu-
lunan Sıla Abalay’la dayanışma eylemi gerçekleştirildi.
Halk Cephelilerin oluşturduğu Türkiye ve Kürdistanlı po-
litik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi’nin örgütlediği ey-
leme 2 Cepheli 10 Yunanlı devrimci katıldı. Türkiye Kon-
solosluğu’nun önünde gerçekleştirilen eylemde  “16
yaşındaki Sıla Abalay’ın Talepleri Kabul Edilsin” yazan
bir pankart asıldı.

Yoğun bir trafik akışının olduğu caddedeki eylem ye-
rine, Yunanlı dostlarımızın dayanışmasıyla alınan güçlü
bir ses düzeni yerleştirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren eylem
boyunca bildiri okundu ve müzik yayınları yapıldı. Kon-
solosluğun önünü 2 çevik kuvvet otobüsüyle korumaya
aldıkları ve çevrede çok sayıda antiterör polisinin oldu-
ğu ve tedirginlik yaşadıkları diğer bir noktaydı. Eylem-
de 250 bildiri dağıtılırken, eyleme katılanların hepsi hem
Yunanca, hem Türkçe sloganları birlikte haykırdılar;
“Sıla Abalay Yalnız Değildir, Katil Devlet Hesap Verecek,
İyi dinleyin insanları hapsedenler, Türkiyeli devrimciler
yalnız değildir.”

HASAN FERİT GEDİK İSMİNİ 
GENÇLERİMİZ YAŞATIYOR!

Avusturya'nın Neunkirchen şehrinde Hasan Ferit Gedik Dostluk Tur-
nuvası’nın ikincisi 14 Mayıs'ta yapıldı. Sabahın erken saatlerinde gelen
takımlar tanışarak maçlarına başladılar. 7 takımın katıldığı turnuvada bi-
rinciliği Aksaray Saratlılar takımı alırken ikinciliği Zaferspor, üçüncülü-
ğü Munzurspor ve dördüncülüğü Mattersbrug aldı.

Turnuvada Grup Yorum için 85 imza toplandı. Ayrıca Türkiyede tu-
tuklanan Anıl Sayar ve 2 yıldır hukuksuzca tutuklu bulunan Yusuf Taş ve
Özgür Aslan için kartlar yazıldı. 21 Haziran'da yine aynı bölgede yapı-
lacak olan Grup Yorum açık hava konseri çağrıları dağıtıldı. Turnuvaya
yaklaşık 200 kişi katıldı.

HALK TOPLANTILARIYLA GÜÇLENECEK
VE BÜYÜYECEĞİZ!

Londra’da Halk toplantısı her hafta olduğu gibi kahvaltıyla başladı. Top-
lantıda Anıl Sayar’a toplu halde postalanmak üzere 13 kart yazıldı. Yü-
rüyüş Dergisi’nden “Ahmet Hakan Bir Rütbe Daha Atladı; Pezevenk Oldu”
başlıklı yazı okundu. Özgür tutsaklarımızın gönderdiği kartlardan yozlaş-
mayla ilgili kartlar okundu ve sohbet edildi. Derneğin gelecekteki prog-
ramları üzerine konuşuldu. Halk toplantısına bu hafta 25 kişi katıldı.

Dost ve Dü şmanın Beyninde 
Sarsıntı Yaratan YOLDAŞLARIMIZ

18 Mayıs akşamı şehitlerimiz Şafak, Bahtiyar ve Elif, Selanik Aristote-
les Üniversitesi içinde sol bir örgütün açık hava lokalinde anıldı. Selanik Halk
Cephelilerin çağrısı ve organizasyonu ile düzenlenen anmaya Yunan solun-
dan ve anarşistlerinden 40 kişi katıldı.  Anma sahasına, “Yaşasın Savaşçıla-
rımız, Yaşasın Halkın Adaleti" pankartı ve Berkin Elvan’ın katillerinin he-
sap vereceğini ifade eden bir pankartla birlikte Türkçe ve Yunanca dövizler
asıldı. Saygı duruşuyla başlayan programda bir şiir okundu.  Hazırlanan vi-
deo gösterimi ile devam eden program, Halk Cephelilerin ve Yunanlı katı-
lımcıların konuşmalarıyla tamamlandı.
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Av ru pa’da



“yoldaş... Düşman boş durmuyor. Bak, kendine devrimci diyenler
emperyalizmden medet umuyor. Biz emperyalizme vuracağız. Yüreğim
kıpır kıpır... Demek ki; Che'nin başka insanlar, halklar için duyduğu
duygu bu olsa gerek... Ne kadar onurlu ve asil bir şey...” 

Selçuk Akgün

31 Mayıs – 6 Haziran

Murat GÜL:

Erzincan doğumlu olan Murat, 1989’da İstanbul
Gaziosmanpaşa bölgesinde örgütlü çalışma içinde yer
aldı. Silahlı örgütlenmede görevlendirildi. Tutsak düştü,
bir özgürlük eylemiyle yeniden görevinin başına döndü.
5 Haziran 1993’de Ankara Sincan’da bir evde iki yol-
daşıyla birlikteydi. Polis tarafından kuşatıldıklarında,
çatışarak iki yoldaşının kuşatmayı yarmasını sağladı.

Çatışmanın devamında ölüm mangaları tarafından infaz edildi.
Sinan CEMGİL,

Kadir MANGA,

Alpaslan ÖZDOĞAN:

12 Mart cuntasının baskı
ve terörüne karşı silahlı müca-
deleyi geliştirme kararı alan
THKO kadro ve savaşçıla-

rıydılar. Sinan Cemgil THKO’nun kurulu-
şunda yer alan önder kadrolardandı. 12
Mart darbesinin ardından bir grup olarak
Adıyaman bölgesindeki Nurhak dağlarına
çıktılar. Buradan gerilla savaşını geliştirmekti
amaçları. 31 Mayıs 1971’de oligarşinin
askeri güçleri tarafından kuşatıldıklarında
teslim olmayarak çatışmaya girdiler. Cemgil,

Manga ve Özdoğan bu çatışmada şehit düştüler.

Tahsin ELVAN:

1960 Trabzon doğumludur. Devrimci hareketin
12 Eylül Cuntası'na karşı direnişini örgütlemeye
çalışan kadrolarındandı. Çeşitli mahallelerden sorum-
luydu. Cunta hüküm sürerken, İstanbul polisinin,
"Onu öldüreceğiz" diye gönderdiği haberlere meydan
okuyarak, şehit düştüğü tarihe kadar kavgayı sürdürdü.
1 Haziran 1982'de İstanbul Maslak'ta girdiği çatışmada

şehit düştü.

Tahsin Elvan

Murat Gül

Metin TÜRKER:

1978 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye
göç etti ve devrim mücadelesine katıldı. 15
yıllık mücadele hayatının 8 yılını hapishanede
geçiren Metin Türker, işkencelerden kay-
naklanan rahatsızlıkları tedavi edilemediği
için 5 Haziran 1993’de Bursa’da yaşamını
yitirdi.

Metin Türker

Hüseyin CEVAHİR:

Cevahir, yoldaşları Mahir ve Ulaş’la
birlikte THKP-C’nin kurucu ve önder kad-
rolarından biriydi. Önder kadrolar olarak,
THKP-C’nin yaratılmasında, halk kurtuluş
savaşının başlatılmasında ve devrimci hareketin
o dönem tarihinin her aşamasında birliktedirler.
Birbirlerinden ayrı zaman ve mekanlarda,

fakat aynı direniş geleneğinin yaratıcısı olarak ölümsüzleştiler.
Cevahir, 1970 Aralık'ında oluşturulan 11 kişilik Geçici
Genel Komite'nin üyelerinden biriydi. Genel Komite'de
yapılan ilk işbölümünde Kürdistan sorumluluğunu üstlenmişti...
17 Mayıs 1971'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrahim
Elrom'un kaçırılması eyleminde de yoldaşları Ulaş Bardakçı
ve Mahir Çayan'la birlikteydi. İşte bu birliktelikten bize
“Mahir Hüseyin Ulaş, Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganı
miras kaldı. 1 Haziran 1971’de İstanbul Maltepe’de, bir
evde yoldaşı Mahir Çayan’la birlikte kuşatıldı. ‘Teslim ol’
çağrılarına verdikleri cevap, devrimci hareketin gelenekle-
rinden biri oldu. Direniş sonucunda Mahir yaralı olarak ele
geçirilirken, Cevahir düşüncelerini ve eylemini bizlere
yadigar bırakarak şehit düştü.

Hüseyin Cevahir

Sadık Mamati, 1974 Rize doğum-
ludur. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde
Dev-Genç saflarında mücadeleye katıl-
dı. Tutsaklıklar yaşadı, tutsaklığı bitti-
ğinde tereddütsüz mücadeleye devam
etti. İstanbul’da Topkapı Bölge
Sorumluluğu yaptı. Daha sonra silahlı
birliklerde görev aldı. 

Selçuk Akgün, mücadeleye 12 Eylül öncesi başka bir siyasi
hareketin saflarında başladı. ‘80 sonrası adli bir olay nedeniyle 5
yıl tutuklu kaldı. ‘93’te firar etti... Bu dönemde devrimci hareketle
ilişki kurdu. Yaşı 40’ı aşmıştı ama bu onun için bir engel değildi,
o, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için savaşmak istiyordu.
İstanbul’da silahlı birliklerde görevlendirildi. Amerika’nın Yugoslavya
halkına saldırısını protesto etmek için 4 Haziran 1999’da ABD
İstanbul Başkonsolosluğu’na karşı düzenlenen bir eylem sırasında
Türkiye devrimci hareketinin anti-emperyalist çizgisinin temsilcileri
olarak şehit  düştüler.

Sadık Mamati Selçuk Akgün

Nazım Hikmet (3 Haziran 1963),
Orhan Kemal (2 Haziran 1979) ve
Ahmet Arif (2 Haziran 1991), kalem-
lerini emekçi halkın, işçi sınıfının hiz-
metine veren sanatçılardı. Yazdıkları
tüm eserlerinde, halkı aydınlatmayı
amaçladılar; emekçileri sosyalizm
mücadelesine çağırdılar. Bunun bedeli

ülkemizde baskılar, zulümlerdi. Bunun bilincindey-
diler. Bu bilinçle hareket ettiler. Ve baskıların, sal-
dırıların hedefi oldular. Yaşamları sürgünlerde, hapis-
lerde, yokluk, yoksulluk içinde geçti. Buna rağmen
yazdıklarından, düşüncelerinden vazgeçmediler.
Kalemlerini burjuvaziye teslim etmediler. Arkalarında
onurlu bir tarih ve halkı aydınlatmaya devam edecek

eserler bırakarak ölümsüzleştiler.

Nazım Hikmet Ahmet Arif

Orhan Kemal

Sinan Cemgil

Alpaslan Özdoğan

Kadir Manga



Bir yandan Türkiye solunun 50 yıllık revizyonist
tezleri, reformist geleneklerini parçalayıp geçmişin
olumsuzlukları üzerine bir çizgi çekerken, diğer yandan
öğrenerek-öğreterek ilerleyecek, kavga içinde ustalaşa-
caklardı. 

Kendilerine yol gösterecek, örnek olabilecek deney
ve birikim yoktu önlerinde, fakat onlar tereddüt etmediler.
50 yıllık revizyonist geleneğe karşı bayrağı yükseltenler
SBF'de Mahir ve Cevahirler, ODTÜ'de Ulaşlar'dır. 

THKP-C'nin SBF kökenli önder kadrolarındandır
Hüseyin Cevahir. Önce İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğre-
nimine başlamıştır. Fakat SBF onun için daha çekicidir.
Daha sonra okul değiştirip SBF'ye geçer. Okula gelir
gelmez de Fikir Kulubü'ne üye olur. 

Ankara Siyasal Yurdu'nda 1.5 yıl birlikte kaldığı bir
arkadaşı şöyle anlatmaktadır Hüseyin Cevahir'i: "... Şair
ruhlu olduğu için bütün hareketler görkemli, büyük
olsun, gelişsin isterdi..." 

...

Hüseyin Cevahir, Kürdistan'da Kürt yoksul köylülerin
içindedir. Teorik, pratik çalışmalar yapar Kürt sorununa
ilişkin. 

Kürt halkının gördüğü zulmü, baskıyı, jandarma
dipçiği altındaki yaşamını paylaşır. Halkın özlemlerini,
acılarını, öfkesini yüreğinde yaşatır. O bilmektedir;
mücadelenin, devrimin eninde sonunda kitleleri örgüt-
lemek olduğunu... Onun yaşamı aynı zamanda mücade-
lenin salt okul hayatıyla sınırlı olmadığının da bir gös-
tergesidir. Yalnızca yaz tatillerinde, boş zamanlarda
değil, her an her dakika halkla içiçedir. Çok yönlü, ufku
sınır tanımayan ve araştırmacıdır Cevahir. 

Araştıran, inceleyen, üreten yanıyla devrimin, halkın
sorunlarına eğilmiş, kafa yormuş, çözümler üretmiştir.
Bu özelliğiyle de TİP nezdinde reformizme karşı
yürütülen mücadelenin önde gelen teorisyenlerinden
olmuştur. 

"Doğu sorunu ancak devrimci yoldan çözüme bağ-
lanabilir. Bu devrimci iktidar uğruna Türk ve Kürt dev-
rimciler, bütün yurtseverler omuz omuza çalışmalıdırlar.
Halkların varolan gerçek kadreşliği geliştirilmeli, baş
düşman emperyalizme karşı mücadele edilmeli ve uyanık
olunmalıdır. Tek doğru yol budur. Yoksa hangi saflarda
olursu olsun burjuva şovenizmine düşmek, emperyalizmin
oyununa gelmektir, bölücülüktür." 

'70'li yıllarda Kürt ulusal sorunu üzerine yapılan tar-
tışımaların içindedir. Kürt ulusal sorunu üzerine düşünen,
konuyu gündeme taşıyan ve çözüm yöntemleri üreten
ve bu doğrultuda mücadele edenlerin önde gelenlerin-
dendir. Sosyal-şoven anlayışların savunulduğu süreçte,
Kürt ulusal sorununa Marksist-Leninist tarzda çözüm

getirenlerden biri de
Hüseyin Cevahir’dir. 

...

Disiplinli yaşamı
ve kararlı, yakınma-
yı bilmeyen kişiliği
ile çevresinde hep
dikkatini çekmiştir.
Hiçbir şeyin müca-
delenin ve örgütsel
görevlerinin önüne
geçmesine izin ver-
mez. Önce örgüt
demiştir Cevahir: 

"Sağ elimde, işaret
parmağımdaki uru gös-
tererek; Bak şu sağ elimin
kabiliyetini engelliyor. Ne
kalem, ne de alet tutabiliyorum. PDK
(Proleter Devrimci Kurultay)'a katılmama gerek yoktu
aslında. Bu ortamda ameliyat olmak, bu süreçten istifade
etmek niyetindeyim. Mahir'e çıtlattım; 'hele dur bakalım'
dedi. Ama asla yakınmıyorum..." 

SBF'de anti-faşist mücadeleyi omuzlayan ilk militan
kadrolaşma içerisinde vardır Cevahir. Sonra adım adım
THKP-C'nin oluşumu gelmiştir.

...

THKP-C'nin on bir kişilik ilk genel komitesinde
yapılan ilk işbölümünde Hüseyin Cevahir Kürdistan
sorumluluğunu üstlendi. Görevi gereği Kürdistan illerini
tek tek gezmiş, raporlar yazmıştı. "Halkların varolan
gerçek kardeşliği politikleştirmeli, baş düşman emper-
yalizme karşı mücadele edilmeli ve uyanık olunmalıdır."
diyordu raporlarının birinde.

...

İstanbul Maltepe'de, kuşatma altında 51. saatte
düşman halen "Teslim ol" diyordu.  Tarih 1971'in 1
Haziran'ıydı... Ve öğleye doğru Cevahir; pencereden,
evdeki 14 yaşındaki Sibel'i, 51 saattir düşman kurşun-
larından korudukları Sibel'i bırakacaklarını açıklarken
vuruldu. 

...

“Tam 51 saat sürdü çatışma. 51 saate bütün duygu-
larını, hayatlarını sığdırdılar. 51 saat koskoca bir orduya
meydan okudular. 51 saat kuşatmada, katıksız bir sevgi
ve güvenle yaslandılar birbirlerine. Adalılar korkusuz,
cüretkar, gözükaraydılar. Tereddüt etmediler. Namlulara,
tehditlere, gözdağlarına, akrabalarının yalvarışlarına
kulaklarını tıkayıp gelecek güzel günlerin inancına sarıl-
dılar. Ve gelecek güzel günlerin mert, tok sesiyle ses-
lendiler Türkiye halklarına... 'Yaşasın Tam Bağımsız
Türkiye”

Adalı'ydı Cevahir... Yüreği ve bilinciyle savaşıyordu.
Emperyalizm ve oligarşiye karşı bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinde, "Devrim İçin Savaşmayana
Sosyalist Denmez" yemini ile ateşin ortasındaydı.
Adalı'ydı Cevahir...

Anıları Mirasımız
“Cevahirim Vuruldu
Savaşır Gerillalar!”



Şafak Bahtiyar
Bahtiyar bir mutlulukla 
Kavgasında doğuyordu
Şafak 

Şafak Bahtiyar mı 
Bahtiyar mutlumu mutlu 

Bahtiyar Şafak gibi engin 
Şafak gibi nurlu 

Ölüme giderken onlar 
Umutlu mu umutlu 

Kanları özgürlük
sloganıdır 
Onların onura tutkun 

Gün gibi aydınlık yüzleri 
Sonsuzluk onların yurdu 

(Okmeydanı’ndan bir
Yürüyüş okuru)

İSYANCI (sert bir şekilde)

Soyadım: Onuru kırılmış; adım: Aşa-
ğılanmış; mesleğim: isyancı; yaşım: Taş
devri. 

ANNE: Irkım: İnsan ırkı. Dinim: Kar-
deşlik...  

İSYANCI: Irkım: Düşürülmüş ırk.
Dinim... ama bunu siz, o silahsızlanmanızla
hazırlayacak değilsiniz; ben hazırlayaca-
ğım, isyanımla ve sıkılmış zavallı yum-
ruklarımla ve yaban kafamla.

(çok sakince.)

Bir Kasım gününü hatırlıyorum; altı ay-
lık bile değildi. Efendi kapkara kulübeye
kızıl ay gibi girdi, çocuğun küçük kaslı kol-
larıyla oynuyordu, çok iyi bir efendiydi o,
şişko parmaklarıyla çocuğun küçük gam-
zeli yüzünü okşuyordu. Mavi gözleri gü-
lümsüyordu ve baldan tatlı sözleriyle ço-
cuğa takılıyordu. Bana bakarak, bu oğlan
çok iyi bir köle çobanı olacak, dedi ve baş-
ka güzel şeyler de söyledi, efendi, çok er-
kenden başlamak gerektiğini, iyi bir Hı-
ristiyan, iyi bir köle, iyi bir kul, güçlü kuv-
vetli, canlı bir adam, iyi bir komutanın kes-
kin gözlü, güçlü kollu köle çobanı olmak
için yirmi yılın fazla uzun olmadığını
söyledi. Bu adam oğlumun beşiğine, bir
köle çobanının beşiğine bakarak hayaller
kuruyordu. Saldırma elde, sürünerek iler-
ledik... 

ANNE: Yazık, öleceksin. 

İSYANCI: Öldürüldü... Onu kendi el-
lerimle öldürdüm... Evet: verimli bir ölüm-
dü, işe yarar bir ölüm... Geceydi. Şeker ka-
mışlarının arasında süründük. Bıçaklar
yıldızlara şarkı söylüyordu, ama biz yıl-
dızlara aldırmadık.

Şeker kamışları yüzümüzü yeşil bı-
çaklarıyla kesti. 

ANNE: Bense öldüğünde annesinin
gözlerini kapatacak bir oğulun hayalini kur-
muştum. 

İSYANCI: Ben oğlumun gözlerini

başka bir güneşe açmayı seçtim.  

ANNE: ... Ah oğlum... korkunç ve şans-
sız bir ölüm.  

İSYANCI: Anne, taze ve muhteşem bir
ölüm.  

ANNE: Çok fazla nefretten.  

İSYANCI: Çok fazla sevgiden.  

ANNE: Beni bağışla, senin zincirle-
rinde boğuluyorum, senin yaralarınla ka-
nıyorum. 

İSYANCI: Dünya beni bağışlamaz...
Dünyanın hiçbir yerinde benim de öldü-
rülmediğim ve aşağılanmadığım tek bir linç
edilmiş piç, tek bir işkence görmüş insan
yok.  

ANNE: Allahım, kurtar onu!  

İSYANCI: Kalbim, sen beni anıla-
rımdan kurtaramazsın...

Bir Kasım gecesiydi...

Çığlıklar birden sessizliği aydınlattı,
ayağa fırladık, biz köleler, biz tezekler, sa-
bırlı toynaklarıyla hayvanlar.

Deli gibi koşuyorduk; silahlar patladı...
Vuruyorduk. Kan ve ter bizi serinletti. Çığ-
lıklar arasında vuruyorduk ve çığlıklar daha
da yükseldi, doğuya doğru büyük bir yay-
gara koptu; müştemilatlar yanıyor ve alev-
ler tatlı tatlı yanaklarımızı yalıyordu. Son-
ra efendinin evine saldırıldı. Pencerelerden
ateş ediyorlardı. Kapıları zorladık.

Efendinin yatak odası ardına kadar
açıktı. Efendinin yatak odası apaydınlık-
tı ve efendi oradaydı, çok sakin... ve he-
pimiz durduk... o efendiydi... Ben içeriye
girdim. Sen, dedi, çok sakince. Bendim,
gerçekten de benim, ona söyledim, iyi bir
köle, sadık köle, kölelerin kölesi ve bir-
denbire gözlerim yağmurlu günde korkmuş
iki hamamböceği oldu... Ben vurdum,
kan fışkırdı: Bugün hatırladığım tek vaf-
tiz töreni bu.  

Aime Cesaire

Nasreddin Hoca bir gün Bey ve Si-
lahtar ile ava gitmiş. Yolda terleyen
Bey ve yardımcısı elbiselerini çıkar-
mış Hoca’ya vermişler. Yürürken
Bey demiş ki;

-Hoca efendi yükün bir eşek yükü
kadar olmuş!

Hoca hemen cevabı vermiş.

-Hayır beyim, bir değil iki eşeğin
yükü! 

Fıkra

Şiir Kıssadan Hisse

İlk hata saflığın, sonra-
kiler suçun mahsulüdür. 

(Oliver Goldsmith)

Özdeyiş

Bin bilsen de bir bilene
danış. 

Herkes eşit bilgiye sa-
hip değildir. Çok iyi bildiği-
mizi sandığımız konunun
bilmediğimiz bir yanı olabi-
lir, o konuyu bizden daha iyi
bilenler de çıkabilir. Bu yüz-
den bir işe kalkışmadan önce
bu gibi kimselere danışmalı,
onların bilgi ve tecrübele-
rinden yararlanmalıyız. Ek-
siğimizi ancak böyle gide-
rebilir, yanlışımızdan ancak
böyle kurtulabilir, iyi bir so-
nuca da ancak böyle kavu-
şabiliriz.

Atasözü


