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HIRSIZLARIN, KATİLLERİN, UYUŞTURUCU
ÇETELERİNİN HAMİLİĞİNİ YAPAN AKP’NİN
MAHKEMELERİ HASAN FERİT MAHKEMESİNDE
KATİL UYUŞTURUCU ÇETELERİNDEN BİR KİŞİYİ
DAHA TAHLİYE ETTİ!

UYUŞTURUCU ÇETELERİNİN VURDUĞU ESP’Lİ
ŞAFAK AYKAN ŞİMŞEK’İN İFADESİNİ ALMADAN
SANIK ÇETE ÜYELERİNİ SERBEST BIRAKTILAR!
SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİ MAHKEME
HEYETİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ!

HASAN FERİT’İN KATİLLERİ KORUNMAYA
DEVAM EDİYOR!

DAVA ÖNCE İZLEYİCİLERE KAPATILDI!

SONRA BASINA KAPATILIP, BASIN İÇERİ
ALINMADI!

BAZI DURUŞMALARDA AİLELER BİLE
MAHKEMEYE ALINMADI! 

SON ÜÇ MAHKEMEDİR UYUŞTURUCU ÇETELERİ
BİRER BİRER SALINIYOR! NECDET POLAT İSİMLİ

BİR ÇETE ÜYESİ DAHA BIRAKILDI!

AKP, yozlaşmaya karşı mücadelede şehit düşen Hasan
Ferit Gedik'in katillerini korumak için 25 Mayıs’ta Kartal
Adliyesi'ni adeta karakola çevirdi.

Sabahın erken saatlerinden Kartal Adliyesi’ne gelen
Hasan Ferit'in yoldaşlarını adliye bahçesinde bir polis
ordusu karşıladı. Hasan Ferit'in katillerinin yargılandığı
mahkemeye gelen her devrimciyi polis işkence ederek
gözaltına aldı. Gözaltılar gün boyu sürdü.

Daha önceki duruşmalarda çetecileri birer ikişer tahliye eden
devlet şimdi duruşmayı izlemek isteyen devrimcilere
saldırarak, çetecilerin hamisi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Mahkemeye saldırı ve gözaltılarla ilgili 26 Mayıs’ta
Alibeyköy, Armutlu, Bağcılar Halk Cephesi ile İzmir ve
Antalya Halk Cephesi açıklama yaptı. Açıklamalarda bu
ülkede adalet olmadığı ve adaleti devrimcilerin, halkın
sağlayacağı, AKP’den saldırıların hesabının sorulacağı
belirtildi. Dev-Genç'lilerin de yaptığı açıklamada, saldırılara
karşı öfke dile getirilirken, açıklamada, "Şafak Olup,
Bahtiyar Olup Geleceğiz! Adalet Saraylarınızı Başınıza
Yıkacağız!" vurgusu yapıldı. 

AKP İktidar Hasan Ferit'in Katillerini Koruyor!

ADALETİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ!



44 Biz Cepheliyiz...

Polis-çete işbirliği ile
bizi teslim alamazsınız!

46 Liseliyiz Biz: Bırakıp aile, okul,

not, dayak korkularını;
halk sevgimizle faşizmin
korkularını büyütelim!

48 Ülkemizde Gençlik:
Canan Kulaksız’ın alnındaki
kızıl bant, Dev-Genç’in
mücadelesinde yaşıyor!

50 Kamu Emekçileri Cephesi:
Birlikten güç doğar...
Ekmek, adalet ve özgürlük için;
gücümüzü memur
meclislerinde birleştirelim! 

51 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
HDP’nin “emekçilerin iktidarı”
projesi: “işverenin de belli
ölçüde korunması gerekiyor” 

53 Halkın Mühendis Mimarları:
Elektrik faturaları üzerindeki

soygun

55 Avrupa’da Yürüyüş:
Bir araya geldiğimiz her an
emperyalizme karşı sosyalizm
alternatifinin göstergesidir!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Yürüyüş’ümüz devam ediyor! 

İİ ç i n d e k i l e r
21 Tekstil işçisi Erkan Munar’ın

direnişi 4. ayına girdi!

23 13 bin metal işçisi kazandı!

Zafer direnişindir

28 Sömürüyü gizlemek için,

patron işçiyi nasıl kandırır?

30 Devrimci İşçi Hareketi:
Sabancılar karlarını
yüzde 54 artırdı!

32 10 Soruda: Düzen partileri ve

onlara oy veren kitleler

34 Seçim barajının aşılması

tasfiyede ileri bir adım
olacaktır -2-

37 Cepheli: Savaş gerçeğine

göre donanmalıyız!

39 Şiddet sadece halkın ellerinde

şiddet değil, ADALETTİR!

40 TAYAD’lı Ailelerden:
Atacağımız her adım komite
örgütlemeyi hedef almalıdır!

42 Anadolu Cephesi:
Kitle çalışması aracı olarak
piknikleri değerlendirelim!

43 Tokat’ta Pancar Ekicileri

Kooperatifi toplantısına
çiftçileri ayırmaya gelen
polisler terör estirdi!

4 DHKC: Kontracı Davutoğlu
yalan söylüyor!
HDP saldırılarının örgütümüzle
hiçbir ilgisi yoktur!

6 DHKC: HDP’yi

bombalayan AKP’dir!

9 AKP kontrgerilla saldırılarını,

halk düşmanı politikalarını

DHKP-C üzerinden örtemez!

12 5 polis, 3 asker öldü diye isim

isim haber çıktı, vali ise
asılsız demekle yetindi!

Halktan neyi saklıyorsunuz?

13 Yiğit Bulut dalkavukluktan

fedailiğe terfi etmiş!

14 Grup Yorum 30. yılını yoksul

halkla birlikte selamlıyor!

16 Umudun türkülerinin halka

ulaşmasını engelleyemezsiniz!

18 “Yasaklara Karşı Ankara’ya

PedallıYORUM” günlükleri

19 Yeni sömürgecilik,

“milli” ordunun
emperyalistlere satılmasıdır

FAŞİZMİ SEÇİMLE DEĞİL,
DEVRİMLE  YENECEĞİZ!

TAYAD’lı Ailelerden Çağrı
Hapishanelerdeki devrimci tutsakları sindirme, teslim alma politi-

kalarına devam eden devlet bu kez de Bakırköy Hapishanesi’ndeki
evlatlarımıza saldırı hazırlığında. Gözü kar hırsından başka bir şey
görmeyen AKP, Bakırköy Hapishanesi’nin arazisini emekçilerin
kanıyla beslenen işadamı Ali Ağaoğlu’na sattı. Ağaoğlu’nun para hır-
sından dolayı evlatlarımız Bakırköy Hapishanesi’nden Silivri
Hapishanesi’ne sürgün edilmek isteniyor.  Sürgünler yeni dayatma-
lar, işkenceler demektir. Evlatlarımızı sürgün ederek hem bizlerle
olan görüşmelerini kısıtlamak hem de sindirme politikalarını artırma
peşinde olanlar yanılıyor.

Bizler TAYAD’LI Aileler olarak evlatlarımızı her zaman olduğu
gibi yine sahipleniyoruz, sahiplenmeye devam edeceğiz.

Tüm halkımızı
Bakırköy
Hapishanesi’ndeki
evlatlarımızı sahiplen-
mek için Bakırköy
Hapishanesi önüne
çağırıyoruz!

Enternasyonalist Devrimci
Steve Kaczynski İçin Özgürlük!
Maltepe Hapishanesi Önü
4 Haziran - 12.00
Halk Cephesi

Alman Emperyalistlerinin Gülaferit Ünsal’ ı
Katletmesine İzin Vermeyeceğiz!
Gülaferit Ünsal tecritte 
yaşadığı baskılara karşı başlattığı
açlık grevinde 50’li günlerini aştı. 
28 Mayıs günü gardiyanların
saldırısına karşı da su, şeker ve tuz
almayı bıraktı! Baskılara karşı
direnişinde ölüme yaklaşan
Gülaferit Ünsal’ı yaşatmak
bizim elimizde! 

1 Haziran - 13.00 
Alman Konsolosluğu Önü 
Gümüşsuyu Taksim



18 Mayıs 2015 tarihinde HDP’nin
Adana ve Mersin il binalarına ya-
pılan bombalı saldırılarla ilgili ola-
rak, Başbakan Ahmet Davutoğlu
21 Mayıs tarihinde yaptığı konuş-
masında saldırıları geçmişte DHKP-
C davasından tutuklanan birisinin
yaptığını söylemiştir. 

Kontra saldırılar bilinçli olarak
örgütümüzle ilişkilendirilmeye çalı-
şılmaktadır. Bu açıklama alçakça,
şerefsizce yapılan bir iftiradır. 

1- Örgütümüzün, HDP binala-
rına yönelik saldırılarla HİÇBİR
ilgisi yoktur!

2- Örgütümüzün 45 yıllık tarihinde
silahları halk güçleri içinde, sol içinde
gördüğümüz hiçbir grup ve kişiye
karşı kullanılmamıştır. Her zaman
emperyalizme ve onun uşağı iş-
birlikçi oligarşiye karşı kullanılmış-
tır.

3- Bu, siyasal ömrünü tüketen,
yönetememe krizi had safhaya çıkan
AKP’nin, iktidarını ayakta tutabilmek
için başvurduğu alçakça bir iftiradır. 

4- Adana ve Mersin HDP il bina-
larına yapılan bombalı saldırılar, AKP
tarafından örgütlenmiş kontra saldı-
rılardır. AKP, Reyhanlı’da IŞİD’in
53 kişinin ölümüyle sonuçlanan
saldırısını iftirayla devrimcilerin

üzerine yıkmaya çalıştığı gibi bu
alçakça saldırıyı da devrimcilerin
üzerine yıkmaya çalışmaktadır.

5- Bu iftiradan Türk, Kürt tüm
halklarımız gerekli dersi çıkartmalıdır.
AKP faşizminin, iktidarını ayakta
tutabilmek için yapamayacağı katli-
amlar, saldırılar, iftiralar, komplolar
yoktur.

6- Türkiye devrimci hareketi fa-
şizmin kontra faaliyetlerini 65 yıldır
çok iyi biliyor. AKP bu iftira ile
kendi tabanını dahi kandıramaz...
Çamur atıp üzerimizde iz bırakama-
yacaksınız. Yalancısınız, iftiracısınız. 

Örgütümüz bugüne kadar ne söy-
lemişse yapmıştır, ne yapmışsa sa-
vunmuştur. Savunamayacağı hiçbir
eylemi yapmaz. DHKP-C’yi bu ya-
nıyla sadece ülkemiz değil, tüm
dünya halkları tanır.

7- HDP’ye yapılan saldırıları kı-
nıyoruz. AKP’den örgütümüze attığı
bu alçakça iftiranın hesabını soraca-
ğız! Örgütümüzü bu saldırılara bu-
laştırmaya çalışıyorlar ama başara-
mazlar. Hırsız, katil Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan’ın çömezi Başbakan
Ahmet Davutoğlu’na o iftiralarını
geri almasını tavsiye ediyoruz. Da-
vutoğlu, bizi başka örgütlerle karış-
tırma, bildiğiniz örgütlere benzemeyiz

biz. Derhal yalanını düzelt. Örgütü-
müzü yalanlarınızla, iftiralarınızla
kirletemeyeceksiniz, izin vermeye-
ceğiz.

İlkokul müsameresinde  değilsin;
ağzından çıkan her yalanın hesabını
vereceksin.

BU AKLI SANA KİM VERDİ
ÇAPSIZ DAVUTOĞLU, YENİ  AKP
DANIŞMANINIZ MI?

Dünya alem biliyor! 2004-2006
yılları arasında CIA başkanlığını üst-
lenen Porter Goss’ı DANIŞMANLIK
ekibinize eklediğinizi, onunla para
karşılığı  “DANIŞMANLIK” an-
laşması imzaladığınızı… Ondan mı
akıl aldınız?

Tabii kuş beyniniz yetmeyince,
CIA size akıl vermeye başladı.

Onlardan mı alıyorsunuz emirle-
ri?

Yok boşuna uğraşmayın, onların
aklı yetseydi kendi büyükelçiliklerini
korurlardı. Sizin MİT’inizin, CIA’ni-
zin aklı yetmez bizi kirletmeye…

Ki olan bir kaşık aklınızı da ala-
cağız hiç merak etmeyin! Korku dağ-
larının altında kalacaksınız!

Sizi karargahlarınızda, sarayları-
nızda bile rahat rahat oturtmayacağız. 

Tekrar ilan ediyoruz ki; emper-

Basına ve Halkımıza Duyurulur!
Kontracı Davutoğlu Yalan Söylüyor!
HDP İl Binalarına Yapılan Saldırı Kontra Saldırılardır, Örgütümüzle

Hiçbir İlgisi Yoktur! Şimdiye Kadar HDP’ye Yönelik 60 Saldırıyı
Kim Yapmışsa, Bunları Da O Yapmıştır!

Tarih: 21 Mayıs 2015                                                     Açıklama: 449

DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

Yürüyüş

31 Mayıs
2015
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yalizmin   kurbanı değil, celladı ola-
cağız!

MİT’inizi, CIA’nizi… tankınızı,
topunuzu, soyunuzu, sopunuzu ata-
cağız vatanımızdan... 

Geçmişte de örgütümüze kara
çalmayı deneyenler oldu. Tarihsel
ve siyasal haklılığımızla bu yalanları
bozguna uğrattık. Bu yalan da öyle
olacaktır. Ama Davutoğlu unutma-
yacağız, senden hesabını soracağız.

Bu iftira, katil emperyalizmin iş-
birlikçisi oligarşinin bize yönelik ilk
iftirası değildir. Kendi kirli tarihleri
böyle yalanlarla, iftiralarla doludur.

Daha önce 1991 yılında Ankara’da
Amerikalı çavuş Victor Marvick’in
arabasına konulan bomba ile öldü-
rülmesi olayı da örgütümüze yıkılmak
istenmiş ama başarılamamıştır.

Mehmet Ağar’ın İstanbul Emniyet
Müdürlüğü döneminde, örgütümüzü
dağıtmak amacıyla sahte “Devrimci
Sol Haber Bülteni” bile basılmıştır.
Yalanları kendi ayaklarına dolanmış-
tır.

1990’da Refah Partisi MKYK
üyesi Şener Battal’ı mektup gönde-

rerek tehdit ettiğimiz yalanı söylen-
miştir. 

26.9.1990 tarihli Milliyet gazetesi
ile 29.9.1990 tarihli Hürriyet gaze-
tesinde yer alan haberlerde, Türk-
İş’e bağlı TEKSİF sendikasının Ba-
kırköy şubesinin basılması olayı ör-
gütümüze mal edilmekte, eylemin
örgütümüz tarafından yapıldığı iddia
edilmekteydi.

11 Aralık 1991 günü Hürriyet ga-
zetesinin kurucusu Sedat SİMAVİ’yi
anma töreninde patlatılan bomba,
örgütümüzle bağlantılı gösterilmek
istenmiştir. Bu kontra haberin sahibi
de Mehmet Ağar’dı.(*)

4 Nisan 1991 tarihli Güneş gaze-
tesi haberinde “Elde edilen bilgiler-
den, terör örgütlerinin hedefinin;
‘eski başbakanlardan Adnan MEN-
DERES, Dışişleri eski bakanı Fatin
Rüştü ZORLU ve Maliye eski bakanı
Hasan POLATKAN’ın kabirlerinin
bulunduğu Anıt Mezar ile Topkapı
Müzesi’nde kutsal emanetlerin ser-
gilendiği bölümü bombalamak’ ol-
duğu saptandı” yalanı söylenmişti.

22.12.1990 tarihli Milliyet gaze-
tesinde “Doğalgaz Planı Dev-

Sol’da” başlığını taşıyan ve bizim
İstanbul’daki doğalgaz boru hatlarını
bombalayabileceğimiz gibi bir imaj
yaratmaya yönelik provokasyon
amaçlı spekülatif bir haber yayın-
lanmıştı. 

23.12.1990 tarihli Hürriyet gaze-
tesinde, “Teröristler Eroin Mafyası
İle Ortak” başlıklı, örgütümüzü ka-
ralayan ve küçük düşürmek isteyen
bir haber yayınlanmıştı.

YALANLARINIZLA KENDİ
PROVOKATÖRLÜĞÜNÜZÜ AK-
LAYAMAZSINIZ. GEÇMİŞTE YA-
PAMADIĞINIZ GİBİ ŞİMDİ DE
YAPAMAZSINIZ.

KONTRA DAVUTOĞLU’NUN
YALANI DA TARİHTEKİ BU ÖR-
NEKLERDE OLDUĞU GİBİ AÇI-
ĞA ÇIKACAKTIR.

DAVUTOĞLU DERHAL YA-
LANINI DÜZELTMELİDİR!

(*) İlgili açıklamalar bültenin
orjinal metnine eklenmiştir. 

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

Halk düşmanı AKP, ahlaksızlıkta sınır tanımıyor.
Halka karşı işlediği suçlara  rağmen mahallelerimize
propaganda için gelme cesareti gösteriyor. AKP'yi ma-
hallelerimize sokmayacağız.

İkitelli: AKP'nin bayraklarını 18 Mayıs'ta Parseller
Caddesi’ne asmak isteyen, kendilerine “Ak-Gençlik”
diyen bir grup, mahallenin gençleri tarafından kovuldu.
Hırsızların, çocuk katillerinin, tecavüzcülerin korumalığını
yapan bir partinin çalışmalarına izin vermeyeceklerini
söyleyen mahalle gençleri taşlarla şişelerle “Ak-Genç”lileri
kovdu. Arkalarına bakmadan kaçan Ak-Genç'liler bir
arkadaşlarını vincin tepesinde bırakarak kaçtılar. Vinç
kullanılamaz hale getirilirken adama bir şey yapılmadı.
Mahallelerimizden uzak durun çağrısı yapıldı.

Bağcılar: Yıllardır halkı kandıran, yalan vaatleriyle
halkı rahatsız eden, düzen partisi AKP'nin seçim propa-
gandası yapmasına izin verilmedi. Halk Cepheliler 19
Mayıs’ta Yenimahalle 8. Sokak’tan geçen AKP'nin
seçim aracını taşlarla kovalayarak mahalleden uzaklaştırdı.

Halkın öfkesi ile karşılaşan AKP'liler, devrimcilerin
bulunduğu mahallelerde seçim zamanı halktan çalınan
paralarla halka kendilerini pazarlayamayacaklarını bir
kez daha anlamış oldular.

HALK DÜŞMANI AKP, MAHALLELERİMİZDEN DEFOL!
Hırsız, Katil, Ahlaksız AKP’yi Mahallelerimize Sokmayacağız!

Arşiv

31 Mayıs
2015

Yürüyüş

Sayı: 471
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DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

Biz dünyanın tüm ezilenleri, biz
dünyanın tüm direnenleri faşizmin
yalanlarını yakından tanırız, biliriz.

Faşizm yalan ve demagojiyle yö-
netir. İktidarını yalanlarla ayakta
tutar. 

Goebbels’in çocukları bugün de
yalan söylemeye devam ediyor.

Nasıl ki komünistleri suçlamak
için Alman faşizmi, Bulgar devriminin
önderi Dimitrov’u, Alman parlamen-
tosunu (Reichstag) yakmakla suçla-
dıysa; 

Nasıl ki Amerikan emperyalizmi,
11 Eylül’ü gerekçe göstererek Irak
ve Afganistan’ı işgal ettiyse; halkı
baskı altında tutma aracı olarak AKP
de bugün yalanlarını devam ettiri-
yor.

Alman parlamentosunu, Nazi Hü-
cum Kıtaları yakmış, suçu Dimit-
rov’un üzerine atmak istemişler, tut-
mayınca da Van der Lubbe isimli
zeka geriliği olan bir Hollandalının
üzerine atmışlardı. Amaçları halkı
komünistlere karşı kışkırtmaktı ama
oyunları tutmadı.

Ağababalarından yalancılığı öğ-
renen AKP faşizmi de, yönetememe
krizinin saldırganlığıyla yalanlarıyla
örgütümüze saldırıyor.

23 Mart-19 Mayıs tarihleri ara-
sında seçime giren partilerin seçim

bürolarına, araçlarına, adaylarına,
mitinglere ve çalışanlarına yönelik
irili ufaklı 126 saldırı düzenlendi.
Bunların 114’ü HDP’ye yönelik. 18
Mayıs’ta ise Adana ve Mersin’deki
HDP il binalarında bomba patlatıl-
dı.

Kontracı AKP’nin bizzat örgüt-
lediği bu saldırılar, örgütümüzün üze-
rine yıkılmak isteniyor. Yıkmak is-
teyen kim? Hitler’in Halkı Aydınlatma
ve Propaganda Bakanı Paul Joseph
Goebbels’i aratacak kadar yalan ustası
olmuş AKP.

Sinop mitinginde konuşan Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu, HDP’nin
Adana ve Mersin il binalarına yönelik
bombalı saldırıları örgütümüzün yap-
tığı yalanını söylemişti. 

Sol içi şiddet konusunda tek bir
lekemizin olmadığını, pırıl pırıl bir
tarihimiz olduğunu dost düşman her-
kes bilir. Bu nedenle AKP’nin yalanı
kendini vurmuştur, kimse inanma-
mıştır. HDP de yaptığı açıklamalarla
AKP’yi yalanlamıştır. AKP’nin yalanı
elinde patlamıştır.

Ancak, Goebbels artığı Davutoğlu,
yalanlarına devam ediyor. Davutoğlu,
tezgahının tutmaması sonucu ne de-
diğini bilemez durumda. Zaten Tay-
yip’in hegemonyasından kurtulama-
yan Davutoğlu, yönetememe krizin-
den çıkamayan AKP çaresizlik içinde

iyice dengesizleşti. Bir gün HDP’yi
bombalayan DHKP-C’dir diyor.
Ertesi gün, HDP ile DHKP-C bize
karşı cephe kurdu diyor. “Cephe”
bununla da sınırlı değil üstelik: “Kar-
şımızdaki cepheyi görüyor musunuz?
Üç tane legal parti; MHP, CHP,
HDP bir tarafta. Üç tane de çete;
Kandil, paralel, DHKP-C. Hepsi
karşımızda.”

Hangisine inanalım?

İstediği sonucu alamayan Davu-
toğlu’nun bu çırpınışları nafile. Şe-
cereleri yalandan dolup taşan AKP’ye
bakıp kimse saatini bile ayarlamıyor
artık.

Faşizm Mikrobunun Aşısı
Devrimcilerdedir,
Cephededir!

Faşizm, tekelci burjuvazinin en
gerici, en şoven, en kanlı diktatörlü-
ğüdür. Bu nedenle kendi iktidarı için,
her yalanı söyler, her tezgahı kurar
her türlü ahlaksızlığı yapar. Bu ya-
lanları yayarken de medya faşizmin
psikolojik savaş timi olarak görev
yapar. Kendisini ayakta tutabilmek
için yalana ve demagojiye dayanır.
Demagoji nedir, demagoji bir kim-
senin veya grubun duygularını kam-
çılayarak gerçek dışı sözler söyleyip
onları kazanmaya çalışma, halk av-

HDP’Yİ BOMBALAYAN AKP’DİR!..
FAŞİST AKP YALAN, DEMAGOJİ VE PROVOKASYONLA BESLENİR.

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA DURMALIYIZ!
FAŞİZMİ HALKLARIN BİRLİĞİ VE MÜCADELESİ İLE EZECEĞİZ!
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cılığıdır. Halk avcılığı, en bilinen ta-
nımıdır. Halkı avlamak için aklınıza
hayalinize gelmeyecek her tür yalanı
söylerler. Bu yalanı söylerken de
hiçbir sorumluluk duygusu taşımazlar.
Çünkü faşistler halk bilinci  ve halk
onurundan yoksundurlar. Vahşi hay-
van ahlakına sahiptirler.

Faşizm demokrasi, hak ve özgür-
lüklerin düşmanıdır, insandan halktan
yana her tür değer onlara yabancıdır.
Halkları birbirine düşürmek, gruplar
arasında çatışma çıkartmak umurunda
bile olmadığı gibi asıl hedefidir. Ale-
viler’i Sünniler’e, Kürtler’i Türkler’e
kıydırmak, bölmek parçalamak temel
işidir. Faşizm bir fikir, bir düşünce
değil insanlık suçudur. Faşizm bir
mikroptur. Yok edilmelidir. Ve kapi-
talizmin işine gelen lümpen faşizmin
“güzide” evladı Ahmet Davutoğlu
böyle bir mikroptur. Bir cümleyi üç
kere tekrarlayınca inandırıcı olacağını
sanan bir zavallıdır.  

Kontracı AKP’nin
Yalanlarından Sadece
Bazılarını Sayıyoruz:

- Haziran Ayaklanması’nın gü-
cünden korkan AKP, Bezm-i Alem
Valide Sultan Cami’ne sığınan halk
için “camide içki içtiler” diyerek,
provokasyon yaratmaya çalıştı. Ca-
minin imamı Halil Necipoğlu, AKP’yi
yalanladı. AKP’nin düsturu ise “Ya-
lan söyleyin, mutlaka inanan çı-
kacaktır” idi. 

- Haziran Ayaklanması sırasında
Kabataş’ta, Bahçelievler Belediye
Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini
Zehra Develioğlu’nun 90-100 kişilik
üstleri çıplak, ellerinde deri eldi-
venler bulunan, başları sargılı ki-
şilerce taciz edildiği ve bebeğiyle
birlikte şiddete maruz kaldığı ya-
lanını söylediler. Hatta bu saldırının
mobese görüntüleri olduğunu söyle-
mekten bile çekinmediler. Hiçbir gö-
rüntü yoktu oysa, çünkü böyle bir
olay yaşanmamıştı. Goebbels’in bir
başka “Büyük Yalan” kuralı işleti-
liyordu: “Halk büyük yalanlara, kü-
çük yalanlara göre daha çabuk ina-
nır.”

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan’ın kızı Sümeyye’ye suikast ha-
zırlığı yapıldığı söylendi. Hiçbir kanıt
bulunamadı. AKP, bu yalanı söylerken
Goebbels’in şu sözünü dinliyordu:
“Sadece bir rakibinize odaklanın
ve kötü giden her şeyin suçunu
onun üzerine yıkın.”

- 18 Ocak 2013’te, “DHKP-C
operasyonu” adı altında 7 ilde yapılan
baskınların ardından, “Yabancı ül-
kelere, ülkenin kozmik bilgilerini
sızdırıyorlar” yalanlarıyla “kozmik
odalar” yarattılar.

Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan
baskında 11 çelik kapının ardından
kozmik oda olduğu yalanını söyle-
diler. 

- Bülent Arınç’a suikast girişimi
yalanıyla orduya yönelik operasyon
başlatıldı. İki asker, Arınç’ın evinin
krokisinin olduğu bir kağıdı yerken
yakalanmıştı(!) 

Sonuç: Suikast hazırlığı yapıldı-
ğına dair bir delil yoktu; çünkü AKP,
Goebbels’ten öğrendiği “Kendinizi
savunmak yerine karşınızdakileri
sürekli savunmada bırakın” kuralını
işletiyordu. 

- Çocuklarını “Türban yasağı”
nedeniyle yurtdışında okutmak zo-
runda kaldığını söyledi Tayyip. Oysa
oğullarını da yurtdışında okutmuştu.
Sonradan açığa çıktı ki, Erdoğan’ın
çocuklarının eğitim masraflarını yakın
arkadaşı Remzi Gür karşılıyordu.
AKP yine burada da “Büyük Yalan”
teorisini sürdürüyor: “Bir söylemi
sürekli tekrarlarsanız, halk o söy-
lemin nereden geldiğini unutur ve
kendi fikri gibi benimser.”

- Ergenekon, Taşhiyeciler vb...
pek çok örgüt yarattılar ve mağdur
rolü oynadılar. AKP’ye karşı darbe
yapılmak istendiği yalanıyla ordu içi
tasfiyeyi gerçekleştirdiler.

Yine Goebbels’in izindeydiler:
“Söylediğiniz yalan ne kadar büyük
olursa o kadar etkili olur.”

Sonra Tayyip çıktı ve dedi ki:
“Samimiyetle ifade ediyorum; eski
Genelkurmay Başkanımız başta ol-
mak üzere, birlikte mesai sarf ettiğim

için yakından tanıdığım pek çok
komutanın tutuklanmasına şahsen
gönlüm hiçbir zaman razı olmadı.”

Yalancı, yüzsüz, arsız, utanmaz,
arlanmaz Erdoğan…

Çok Söz Yalansız, Çok
Para Haramsız Olmaz!
AKP’nin Yalanları Da
Hırsızlığı Da Saymakla
Bitmez!

Son yalanları örgütümüze yönelik
oldu. Ama bizi başkalarıyla karıştır-
masınlar. Ayaküstü kırk yalan söy-
leyen Davutoğlu’ndan o yalanlarının
hesabını soracağız.

Onlar adaleti, kendi mahkemele-
rinden ibaret sandıkları için atıp tut-
makta sınır tanımıyorlar. HALKIN
ADALETİ duvar olup yüzlerine çar-
pınca anlayacaklar. 

Biz nasıl faşizmin yalan ve de-
magojilerini biliyorsak, tanıyorsak
onları; emperyalizm ve işbirlikçileri
de bizim soyumuzu tanır, tanıya-
cak… Sonları bizim elimizden olacak
çünkü.

Yalan kustuğunuz ağzınızı üzeri-
mizden çekin!

Yalancı, Kontracı,
Provokatör AKP,
Örgütümüze Çamur
Bile Atamaz!

DİHA’nın haberine göre, bom-
bacıyı teşhis için emniyete giden
HDP’li Yaşar Demir, şahsı en net
gören kişinin kendisi olduğunu ve
emniyette kendilerine 5 fotoğraf gös-
terildiğini, bombalı çiçeği getirenin
kesinlikle o olmadığını söyledi. De-
mir, “Emniyet saldırıları gerçekleş-
tirenin bu şahsın olduğu üzerinde
ısrarcı davrandı. Israrcı davranma-
larına rağmen biz kendilerine bu
şahsın (Savaş Yıldız bn.) değil, başka
bir şahsın olduğunu söyledik. Dos-
yada gizlilik kararı olduğu için şah-
sın kimlik bilgilerini ve başka bir
bilgisini veremeyeceklerini belirttiler
bize” açıklamasında bulundu. 

Demir, saldırganların emniyet ta-
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rafından gizlendiğini, emniyet ami-
rinin kendilerine “Bu iş bizi aşar.
Bir daha bu konu hakkında konuş-
mayacağız ve dosyaya gizlilik kararı
verildi” dediğinin bilgisini de verdi.

AKP, bombacıyı kendisi yaratıyor
yani. Açıkça yönlendiriyor... 

AKP’nin yönetememe krizi de-
rinleştikçe, çareyi provokasyonlarda
arıyor.

Faşizmin Temel Gıdası
Provokasyondur;
Provokasyonlar Dönüp
Planlayıcılarını
Vuracaktır

Halk düşmanlarının, provokasyon
yaratıp bunu komünistlerin üzerine
yıkma çabaları ülkemizde ilk kez
yaşanmıyor. Ama hiçbiri tutmamıştır,
AKP’nin son provokasyonu da tut-
mayacaktır.

* 27 Kasım 1970 tarihinde İstan-
bul’da Taksim Meydanı’ndaki Atatürk
Kültür Merkezi (AKM) kundaklan-
mış; suç komünistlerin üzerine atıl-
mıştı. “Burada burjuvalar eğleniyor”
gerekçesiyle komünistler tarafından
yakıldığı iddiası üzerine 1972 yılında
dava açılmıştı. 84 sanıklı “Bomba
Davası” 1975 yılına dek sürdü. Savcı
sanıkların beraatını istedi ve davada
yargılanan bütün sanıklar beraat etti.
Üstelik açtıkları tazminat davalarını
da kazandılar.

* 6-7 Eylül 1955 Olayları da,
yine bir bombalama ile başlamıştır...
5 Eylül 1955’te Atatürk’ün Sela-
nik’teki evi bombalanmış, yaratılan
bu provokasyonla İstanbul, İzmir ve
Ankara’daki Rumlara yönelik katliam
saldırısı gerçekleştirilmiştir. 73 kilise,
bir fabrika, 8 ayazma, 2 manastır,
3584’ü Rumlara ait olmak üzere
5538 bina yakılıp yıkıldı. Resmi
açıklamalara göre, 3 kişi öldürüldü,
30 kişi ağır yaralandı. 70.000 Rum
Türkiye’yi terk etmek zorunda bıra-
kıldı. Adnan Menderes hükümeti,
suçu komünistlerin üzerine yıkmaya
çalışmış ama gerçekler açığa çık-

mıştı:

Atatürk’ün evini bombalayanlar-
dan biri Türkiye’nin Selanik Kon-
solosluğu’nda görevli Hasan
Uçar’dı; diğeri sonradan Nevşehir
Valisi olan Trakya Türklerinden Se-
lanik Üniversitesi öğrencisi Oktay
Engin’di. 

Yıllar sonra Em. Orgeneral Sabri
Yirmibeşoğlu, provokasyonu aynen
şöyle itiraf etti: “6-7 Eylül de bir
Özel Harp işidir ve muhteşem bir
örgütlenmeydi.”

* 24 Aralık 1978’de Maraş’ta
“Komünistler sinemayı bombaladı”
diyerek çıkarttıkları provokasyonla
resmi rakamlara göre 111 kişiyi kat-
lettiler...

* 1978 Çorum Katliamı’nda “Ko-
münistler, Kızılbaşlar Alaaddin Ca-
misi’ni yaktılar” diyerek Alevi hal-
kımıza yönelik katliam yaptılar...

* AKP döneminde ise benzeri bir
provokasyon hazırlığını Suriye’ye
yönelik yaşadık: 13 Mart 2014’te
Ankara’da AKP’nin Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT
Müsteşarı Hakan Fidan ve Genel-
kurmay 2. Başkanı Yaşar Güler An-
kara’da “çok gizli” bir toplantı yap-
tılar. Ortaya çıkan konuşma kayıtla-
rında Suriye’ye karşı savaş çıkartmak
için açıkça tezgah kurdukları görüldü.
Bizzat Başbakan Erdoğan’ın Davu-
toğlu’na “Bu (Süleyman Şah Türbesi)
bir imkan gibi değerlendirilmeli bu
konjonktürde” talimatıyla tezgahlanan
şu: Sınırdan 35 kilometre içerde Su-
riye toprakları 10 dönümlük arazi
içinde anlaşmalara göre “Türkiye
Toprakları” olarak kabul edilen Sü-
leyman Şah Türbesi’ne Suriye’deki
işbirlikçi IŞİD örgütü ile anlaşıp tür-
benin işgal edildiği söylenecek. AKP
de bunu gerekçe göstererek Suriye’ye
savaş açacak.

Sonuç olarak;
Komplolar, kumpaslar devletin

en iyi bildiği iştir. HDP il binalarını

bombalayanları aramak istiyorsak;
bakacağımız ilk adres AKP’dir, dev-
lettir.

Biz ne yapmalıyız?

Tekrar ediyoruz faşistler halk bi-
lincinden  ve halk onurundan yok-
sundurlar. Vahşi hayvan ahlakına sa-
hiptir... Bu gerçeğe göre savaşacağız
faşizmle. 

Faşizmin oyunu bozulmuştur. Ama
böyle tek tek oyunları bozmak yet-
mez. 

“Faşizme Karşı Omuz Omuza”
sloganı şimdilerde çok fazla duyul-
muyor. Solun köklü, tarihi sloganla-
rından biridir. Özellikle 80 öncesi
süreçte denilebilir ki, bu sloganın
atılmadığı hemen tek bir eylem yok-
tur. Özellikle kendiliğinden, ortak
programlanmamış, dolayısıyla ortak
sloganların önceden tespit edilmediği
eylemlerin adeta tutkalı olan, herkesin
kabul ettiği bir slogandır. 

Faşizme karşı omuz omuza olmak,
devrimci olmanın da, demokrat ol-
manın da ölçüsüdür. 

Faşizmin zulmü, yalanı varsa;
halkların da dayanışması vardır. Halk-
ların da adaleti vardır. 

Faşizmin yalanlarını, provokas-
yonlarını ve baskılarını ancak omuz
omuza olursak durdurabiliriz. Faşiz-
min yalanlarını ortaya çıkartma ko-
nusunda, Türkiye ve dünya haklarının
çok güçlü gelenek ve mirasları vardır.
Milyonlarca kez ölmüştür faşizme
direnenler, milyonlarca kez daha ölü-
rüz… Faşizmi yeryüzünden silecek
kadar tarihsel ve sınıfsal öfkemiz
var.

Faşizmi Ezeceğiz!

Faşizmi Seçimle Değil,
Devrimle Yeneceğiz!

KAHROLSUN FAŞİZM,
YAŞASIN HALKLARIN
MÜCADELESİ!

FAŞİZME KARŞI
OMUZ OMUZA!

Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi
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Son zamanlarda AKP ve onun
satılmış basın yayın organları ile
Başbakan Davutoğlu adeta besmele
çeker gibi her sözlerine DHKP-C’ye
yönelik bir saldırı, karalama ile baş-
lamaktadırlar. Kendi yaptıkları her
türlü pisliği bu şekilde örtmeye çalı-
şıyorlar. 

Son bir hafta içinde dillerine do-
ladıkları, HDP’ye Mersin ve Ada-
na’da yapılan saldırılar oldu... AKP
kime saldıracaksa buradan yola çı-
karak saldırıyor, kime bir laf edecekse
bunu kullanıyor... 

Kendine muhalif olan, rakip olarak
gördüğü veya bir hesaplaşma yaşadığı
her kesime karşı DHKP-C’ye yönelik
saldırıları kullanmaya çalışıyor. 

AKP, Cemaatçileri eleştirmek is-
tediğinde de Alevilere ilişkin bir söz
edecekleri zaman da DHKP-C’ye
saldırarak yapıyorlar bunu... Cemaati
Cephe ile ilişkili göstererek saldırıyor.
Alevilere seslenirken DHKP-C ile
aranıza mesafe koyun diyerek yapıyor
saldırılarını. 

Geçmişte devrimcilere karşı linç
saldırılarını örgütlerken “PKK’lılar”
diyerek linçleri örgütlüyorlardı. Ancak
şimdi gelinen noktada PKK ile oturup
pazarlık yapıyorlar... Bu nedenle bu
demagojiler artık tutmamaktadır. Bu-
nun yerine DHKP-C üzerinden sal-
dırıyor herkese... Öyle ki PKK’ye
de DHKP-C üzerinden saldırıyor,
aranıza mesafe koymalısınız diyor... 

PKK’yi bize karşı kışkırtmaya,
bizimle çatıştırmaya çalışıyor. En
son HDP saldırılarını DHKP-C yaptı
yalanının önemli bir amacı da budur. 

Alevilere saldırıyor, fakat bunu
doğrudan mezhepçi bir sorun yerine
DHKP-C’nin tabanını oluşturuyor-
lar, Cephe ile ilişkili diyerek yapıyor.

AKP’nin
Kuyruk
Acısı
DHKP-C 

K ı s a c a s ı
AKP’nin kuyruk acısı
DHKP-C’dir... Her
kesime hemen hemen saldırıyor.
Ve hemen tüm saldırılarını DHKP-
C üzerinden yapıyor... Bununla gö-
rünürde kendine muhalif olan veya
eleştirmek istediği bir kesime saldı-
rıyor ama gerçekte saldırısının ana
hedefi DHKP-C’dir... 

Yıllardır onlarca saldırısına rağ-
men bir türlü dize getiremediği, teslim
alamadığı Cephe’yi “terörize” ederek
yalnızlaştırmak, tecrit etmek istiyor.
Cephe’nin halkla olan bağlarını bu
şekilde kopartmak istiyor... 

Bunun için AKP öncesi iktidarlar
da çok uğraştılar... AKP de bize
saldırı bayrağını eline aldığı 13 yıldan
bu yana sürdürmektedir. Emperya-
listlerle birlikte yaptığı operasyonlarla
olsun, katliam ve işkencelerle olsun
her türlü saldırıyı gerçekleştirmiştir
AKP. 

2004 yılında 1 Nisan Operasyonu
olarak bilinen operasyonu Avrupa
ülkeleri ile birlikte toplam beş ülkede
gerçekleştirmiş, onlarca devrimciyi
tutsak etmiştir. Fakat yalanları elinde
kalmıştır. 

Yedi yıl süren Büyük Ölüm Orucu
Direnişi’mizin beş yılı AKP iktidarı
döneminde geçmiştir... Tutsaklarımızı
teslim alamamıştır AKP. 

AKP iktidarı döneminde hemen
her ilde DHKP-C operasyonu adı
altında onlarca baskın ve saldırı ger-
çekleştirilmiştir. 

18 Ocak 2013 tarihinde yine
DHKP-C operasyonu adı altında de-

mokratik kurumlara, devrimci avu-
katlara saldırıya geçtiler. Bu saldırı-
larda Erdoğan’ın “kozmik oda, 11
çelik kapı” yalanları gündemin baş
sırasına oturmuştu. Kısa süre içinde
yalanlarını savunamayacak hale gel-
miştir. Cephe’nin yalana pabuç bı-
rakmayan ve gerçekleri hemen ortaya
koyan tavrı karşısında çaresizliğe
düşen Erdoğan ikinci bir baskın daha
yaptırıp bu kez Gençlik Federasyo-
nu’ndaki kapıları zırhlı araçlarla em-
niyete taşıyarak yalanını kapatmaya
çalışmıştır. Ancak bu da tutmamıştır.
Çünkü yalanın kuyruklusunu söyle-
miştir ve karşısındaki güç yalana pa-
puç bırakmayan bir harekettir. 

DHKP-C, AKP’nin saldırıları kar-
şısında geri çekilmek yerine tersine
mücadelesini daha da yükselterek
cevap vermiştir her defasında. Bu
da AKP’yi hem daha çaresizleştirmiş,
korkularını büyütmüş ve hem de bize
karşı daha pervasız bir saldırganlık
içine girmesini getirmiştir. 

Son Çağlayan eylemi ve İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik ger-
çekleşen eylemlerden sonra özellikle
seçim meydanlarında adeta besmele
çeker gibi her sözlerine DHKP-C ile
başlar olmuşlardır. Saldırı, yalan ve
demagoji bu konudaki temel serma-
yeleri haline gelmiştir. 

Öyle yalanlar söylemektedir ki

HDP Binalarına Yapılan Saldırılar, AKP’nin Kontra Saldırılarıdır!

AKP; KONTRGERİLLA SALDIRILARINI,
HALK DÜŞMANI POLİTİKALARINI 
DHKP-C ÜZERİNDEN ÖRTEMEZ…

31 Mayıs
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AKP, bir televizyon sunucusu bile
“pes” diyecek noktaya gelmektedir. 

AKP Kontrgerillası 
İş Başında! 

AKP, kuşkusuz gelmiş geçmiş en
yalancı partidir... Kontrgerilla yön-
temlerinin temelini oluşturan ideolojik
propaganda aygıtlarını kullanmakta
sınır tanımıyor... Kara propaganda
ise en temel yöntemi olmuştur
AKP’nin...Yalan ve demagojide ön-
ceki burjuva politikacıları Demireller
bile Tayyip Erdoğan ve şürekâsının
eline su dökemezler... 

AKP kontrgerilla yöntemlerinde
kendisinden önceki tüm iktidarlardan
daha da pervasız ve ahlaksız bir tavır
sergilemektedir. 

Oligarşinin tüm iktidarları halka
karşı savaşlarında kontrgerilla yön-
temlerini kullanmışlardır. Savaşın
geliştiği, kendi iç krizlerinin arttığı
koşullarda kontrgerilla saldırıları da
artarak devam eder. 

AKP faşizminin kontr-
gerilla saldırılarının önce-
kilerden en önemli farkı,
bizzat en üst yöneticilerinin
yalan propagandalarının
ortaya atılması ve yayıl-
masında başrolü oynama-
larıdır... Yalan konusunda
saati saatine uymayan yö-
neticileriyle Hitler’in Pro-
paganda Bakanı Göbels’e
adeta rahmet okutacak bir
pervasızlık içindedir AKP... 

AKP medyası da en az
yöneticileri olan Erdoğan ve
Davutoğlu’ndan aşağı kala-
cak değil elbette... Onlar da
dizginsizce saldırıya geçtiler.
Yalanın bini bir paradır artık. 

AKP, yalanı gerçek gibi sunmanın
uzmanıdır adeta... Hem de yalanla-
rının arkasında duracak ve bunu ger-
çekler tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığı
halde savunacak kadar ahlaksızdır. 

AKP’nin sadece son iki yıl içinde
onlarca yalanı ortaya çıkmıştır... Bize
karşı sarf ettiği yalanların dışında
kendi iç çatışmaları nedeniyle veya
ayaklanan halka karşı birçok yalan
söylemişlerdir. Ve bu yalanların büyük
bölümü sonradan açığa çıkmış, kalanı

da yalan olduğu bilinmekle birlikte
henüz kendi kurumları tarafından
resmi olarak yalanlanmamıştır... Ken-
di kurumlarının da resmileştirdiği
veya belgeleri ortaya çıkan kimi ya-
lanları şöyledir AKP’nin ve Tayyip
Erdoğan’ın: 

1- Kabataş Yalanı: Halk Ayak-
lanması sırasında türbanlı bir kadının
üstü çıplak, maskeli 100 gösterici
tarafından kucağındaki bebeğiyle bir-
likte dövüldüğüne ilişkin yalan söy-
lemişlerdir. AKP medyası ve Erdoğan

bunu dillerine sakız edip hemen her
gün söylemişlerdir... Görüntüsü var
demişlerdir. Ancak tek bir görüntü
bile gösterememişlerdir... Uzun zaman
sonra ortaya çıkan görüntüler ise
söylenenleri yalanlamış. Yalanın ya-
yıcısı kimi gazeteciler özür dile-
mişlerdir... Ancak Erdoğan ve ya-
lakaları yalanı sürdürmekte bir
süre daha ısrar ederek geri çekil-
mişlerdir.

2- Camiye İşediler ve
Camide İçki İçtiler Yalanı:
Bu yalanı da yine Tayyip Erdoğan
söylemiş ve yalan olduğu ortaya çık-
mış olmasına rağmen ısrarla bu yalanı
söylemeye devam ediyor.  Bu yalan
hem cami içinde çekilen görüntülerle
ve hem de cami müezzini tarafından
yalanlandı ve müezzin bu nedenle
sürülerek cezalandırıldı. 

3- Sümeyye Erdoğan’a         
Suikast Yapılacağı
Yalanı: Yine Erdoğan baş-
ta olmak üzere yayılmış ve
bununla CHP sıkıştırılmaya
çalışılmıştır. Suikastın Twit-
ter üzerinden yazışmalarla
ortaya çıktığı söylenmiştir.
Ancak bu da bizzat Twitter
firması tarafından yalanlan-
mıştır. 

4- Bülent Arınç’a
Suikast Yapılacağı
Yalanı: Böyle bir suikast
planı hiç olmamıştır. Oligarşi
içi çatışmada  Genelkur-
may’ı köşeye sıkıştırmak,
etkisiz hale getirmek için

uydurulmuş bir yalandır. Bu yalanla
Genelkurmay’ın en gizli belgelerinin
olduğu “kozmik oda”ya girildi, bu
dosyadan tutuklananlara altı yıl sonra
delil yetersizliğinden takipsizlik ve-
rilmiştir. 

5- Tüm belge ve görüntülere rağ-
men AKP’nin yolsuzluk ve hırsız-
lıkları da üstü örtülerek kapatılmış,
bu konuda da yine onlarca yalan
söylenmiştir... Polisler, hakimler sü-
rülmüştür. 

Hitler'in 
Propaganda Felsefesi
- Halk büyük yalanlara, küçük
yalanlara göre daha çabuk
inanır.
- Asla kendinden başka bir
seçeneğe hareket alanı bırak-
ma.
- Asla kabahat üstlenme.
- Sadece bir rakibine odaklan
ve kötü giden her şeyi onun
üzerine yık.
- Hatalı olduğunu veya yanlış
yaptığını asla kabul etme.
- Bir yalanı yeteri kadar sık-
lıkla tekrarlarsan, halk eninde
sonunda ona inanır. 
- Halkı her zaman ateşle. Asla
soğumasına izin verme.
- Asla rakibinin üstün bir yanı
olduğunu kabul etme."

Hitler ve Propaganda Bakanı Göbels

Yürüyüş
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6- HHB’de 13 Çelik Kapı
Yalanı: 18 Ocak 2013’te Halk Cep-
hesi’ne yönelik operasyonlarda Halkın
Hukuk Bürosu, Yürüyüş Dergisi, İdil
Kültür Merkezi, Gençlik Federasyonu
ve çok sayıda dernek basıldı... 100’ün
üzerinde Halk Cepheli gözaltına alındı
ve 56 kişi tutuklandı... AKP’nin polisi
ve medyası Halk Cephesi’ne yönelik
saldırıları meşrulaştırmak
için oligarşi için çatış-
mada kullandığı “kozmik
oda” demagojisine ve 13
“çelik kapı” yalanına sa-
rıldı... Özellikle basılan
kurumlardan Halkın Hu-
kuk Bürosu ve İdil Kültür
Merkezi’ni gayri meşru
göstermek için bu iki ku-
rumda 13 çelik kapıdan
geçtikten sonra “örgütle
yazışmaların yapıldığı”,
“kozmik oda”nın olduğu
söylendi... Ancak bu ku-
rumlarda ne 13 çelik kapı
ne de “kozmik oda”nın
olmadığı ortaya çıktı...
Bugün o saldırıdan tu-
tuklu kimse yoktur... Fa-
kat AKP benzer saldırı ve yalanları
ısrarla sürdürüyor...

AKP’nin Yalan ve 
Demagojileri 
Bize Sökmez 

Kısacası AKP yalan ve demago-
jide sınır tanımıyor ve her türlü yalan
ve demagoji ile kendine muhalif
olanları sindirmeye, korkutmaya ça-
lışıyor.. Yalan üzerine kurulu belge-
lerle operasyonlar düzenliyor... 

AKP  yalan ve demagoji ile
bizi her işin içine katarak başka
güçlere saldırı yapıyormuş gibi
göstererek bize saldırılarını sür-
dürüyor... 

HDP’ye yönelik saldırı konu-
sunda bizi işin içine katarak sal-
dırıyor. Bunun yetmediği yerde
bu kez de öne sürdüğü yalanı or-
taya çıkan herkese saldırıyor...
Benim DHKP-C konusundaki ya-
lanımı açığa çıkarırsanız o zaman
sizi de DHKP-C’li diye gösteririm
diye tehdit ediyor. Bu yanıyla da

yükleniyor... HDP’ye yükleniyor,
CHP’ye yükleniyor, aydınlara, sa-
natçılara her kesime yükleniyor... 

Adalet isteyenleri adalet istedikleri
için bizimle ilişkili gibi göstererek,
davalar açarak sindirmeye çalışıyor.
Hatta öyle ki, AKP adına saldıran
çeteler polisleri mahkeme salonlarında
“sen DHKP-C’li misin” diyerek

tehdit ediyorlar. 
AKP tüm bu saldırılarını; bizi

kullanarak başkalarına saldırı gibi
göstermeye çalışsa da, esas saldırı
odağı DHKP-C’dir... 

Ancak yanılıyorlar... Hem de çok
yanılıyorlar... Dün doğrudan yaptıkları
saldırılarda nasıl ki bizi gerileteme-
mişlerse, bu tür yalan ve demagoji
üzerine kurulu dolaylı gelen saldırı-
larla da bizi geriletemezler... 

Çünkü DHKP-C’nin kökleri hal-

kın bağrındadır ve onu oradan söküp
atmaya hiç kimsenin gücü yetmez...
Değil AKP’nin onun ağababaları
olan emperyalistlerin de gücü yetmez
buna... 

Bunun kanıtı tarihimizdir... Halka
karşı açık, dürüst ve samimi olan bir
hareket oluşumuzdur... Bu nedenle ya-
lanların hükmü bizim nezdimizde çok

kısadır; yatsıya bile kal-
maz... 

Tarihimizde asla bo-
yun eğmedik... Ne Kı-
zıldere’de Mahirler, ne
Sabolar ne de Elif, Şafak
ve Bahtiyarlar asla boyun
eğmediler, teslim olma-
dılar... Tersine hesap so-
ran oldular... Adaletsiz
bıraktığınız halkın adalet
savaşçıları oldular... Halk
hareketi oluşumuz onun
çıkarlarını savunmamız-
dandır. Onun mahrum
kaldığı adaleti, sarayların
dehlizlerine girip zorla
söküp almamızdandır...
Halkın bağrına yerleş-
mişliğimiz buradan gelir... 

Bizi yenemezsiniz!.. Bizi kirle-
temezsiniz!.. Bizi yalnızlaştıramaz-
sınız!.. Çünkü biz halkız!.. Bu nedenle
bizi tecrit edemezsiniz... Bu nedenle
bizi yok edemezsiniz... Bizi yok et-
mek için tüm halkı yok etmeniz ge-
rekir ki bunu asla başaramazsınız... 

Sonuç olarak, siz bizi yenemez-
siniz ancak biz sizden hesap sormaya
devam edeceğiz... Er veya geç ya-
lanlar üzerine kurduğunuz iktidarınızı
yerle bir edeceğiz... Korkun bizden!..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Başbakan Ahmet Davutoğlu

Baskılarınızla, Tehdit ve Tacizlerinizle Bizleri
Yıldıramazsınız !

22-23 Mayıs tarihlerinde, 1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Anadolu Haklar
Derneği polis tarafından taciz edildi.  Sabah saatlerinde, AKP'nin  katil
polisleri akrep adı verilen araçla 2 gün boyunca taciz amaçlı derneğin
resimlerini çekti. Yapılan açıklamada: “AKP, katil ve işkenceci polisler, ope-
rasyon hazırlığı yapmaktadır. Bizler Berkin’in, Şafak’ın Elif’in, Bahtiyar’ın
yoldaşlarıyız. AKP ve katil polisleri uyarıyoruz. 1 Mayıs Mahallesi’nde  hal-
kımıza  ve derneğimize gelecek baskınların sorumlusu AKP'dir. Baskılarınız
bizi mücadelemizden yıldıramayacak. Misliyle hesap soracağız" denildi.

31 Mayıs
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16 Mayıs tarihinde Fırat Haber
Ajansı Hakkari de özel harekat
polisleri ile askerler arasında silahlı
çatışma yaşandığını ve toplam 8 ki-
şinin öldüğünü yazdı. Daha sonra
Evrensel bu habere yer verdi ve mev-
cut iktidara muhalif olarak bilinen
haber ajansı ve gazetelerin şöyle bir
haber yapmasının ardından mesele
kapanmaya yüz tuttu. 

Oysa haber yalnız çatışma iddia-
sını dile getirmekle kalmıyor aynı
zamanda ortaya çıkan çatışmanın se-
beplerini de ayrıntılı bir şekilde an-
latıyor, isim veriyor hatta yaralıların
götürüldüğü hastaneleri bile sayı-
yordu. 

HDP Eşgenel başkanının bu ko-
nuyu bir kez sormuş olmasıyla be-
raber olay saklanabilir olmaktan çık-
mış ancak geçiştirilebilir olarak gö-
rülmüştür. Genelkurmayın topu va-
liliğe atması üzerine vali yalnızca
iddialar asılsızdır demekle yetinmiştir.
Oysa ki haber ayrıntılıdır. Açıkla-
maysa genel ve muğlak ifadelere yer
vermiştir. 

Yaşadığımız sürece de uygun ol-
duğunu düşündürten bir olay hikayesi
anlatılmaktadır. Habere göre iddialar
gerçeği yansıtmamaktadır. Peki ama

o zaman gerçek nedir? İşte bunun
cevabı yoktur. Olamaz da. Mesela
özel harekat polislerine Ankara’dan
operasyon emri verildi mi? Operas-
yonun amacı neydi? Haberde ismi
geçen kişiler gerçekten var mı? Varsa
bu kişiler asker kişiler mi? Sağ mı
ölü mü, ölüyse ne zaman, neden
öldü? 

Valinin açıklaması yeter mi? Yet-
mez elbette. İşin bir diğer tarafı bu
haberin doğruluğu durumunda kimin
suçlu olacağı kimin sorumluluk sahibi
olacağı meselesidir. Normal şartlar
altında kıyameti koparacak bu haber
sessizce bir tarafa atılırken armudun
sapı üzümün çöpü her meseleye bir
söz söyleyip üzerinde saatlerce ko-
nuşabilen Tayyip Erdoğan da mese-
leyi görmezden gelmiştir. 

Adana ve Hatay'da Suriye'ye giden
MİT tırlarının durdurularak aranmak
istenmesiyle ilgili soruşturmada, göz-
altına alınan 4 savcı ile eski Adana
İl Jandarma Komutanı tutuklanmıştı. 

Neydi onların büyük suçu? IŞİD’e
silah taşıyan tırların durdurulmasının
suç olduğu bir düzeni hayal edin. O
zaman da yine tatmin edici bir cevap
verilmemiş ve iktidar oluşlarına gü-
venerek meseleyi kapatmışlardı. Bir

yıl sonra ise bu soruşturmayı yürüten
savcıları tutuklamışlardı. 

Öte yandan MİT müsteşarı
AKP’den milletvekili adaylığını açık-
lıyor daha sonra cumhurbaşkanının
taraftar gözükmemesi ile birlikte yeni
görevi tartışılmaya başlanmıştı. 

Yazılı yasaya göre MİT başba-
kanlığa bağlıdır; başbakana, cum-
hurbaşkanına ya da bir siyasi partiye
değil. Ancak MİT müsteşarının hangi
partili olduğu dahi açığa çıkmıştı.
Üstelik yine iktidar partisinin başın-
daki kişinin iradesi ile eski işine tıpış
tıpış geri dönüyordu. 

Nedir bu olan bitenin anlamı?
Burjuva basın 8 kişinin öldüğü ha-
berinin peşine neden düşmedi ? 

Biz söyleyelim: AKP halen işbir-
likçilerine her türlü desteği MİT eliyle
yapmaktadır ve bütün kontra faali-
yetlerini MİT eliyle sürdürmektedir. 

MİT, (Milli İstihbarat
Teşkilatı):
“Milli” hiçbir yanı yok-
tur. Her şeyiyle Ameri-
kan yetiştirmesidir. 

AKP bugün bütün kontra
faaliyetlerini MİT aracı-
lığıyla sürdürmektedir. 

BEŞ POLİS ÜÇ ASKER ÖLDÜ DİYE İSİM İSİM HABER ÇIKTI VALİ İSE ASILSIZ DEMEKLE YETİNDİ! 

Halktan Neyi, Neden Saklıyorsunuz? 

AKP milletvekili adaylarının seçim propagandası için
Büyük Armutlu'ya gelmesi nedeniyle seferber olan polis,
akrep ve çevik kuvvetle Armutlu'yu ablukaya aldı.

22 Mayıs tarihinde, Armutlu’yu ablukaya alarak ma-
hallede terör estiren polise karşı halk direnişe geçti. Ma-
halleyi kuşatan polis, Armutlu Meydan’dan sürekli
geçerek, akrep araçlarıyla bekleyerek halkı taciz etmeye
çalıştı. Armutlu halkı da buna karşı, bedenlerini akreplerin
önüne sürerek karşı koydu. Meydanda sürekli turlayan
akreplerin önüne çıkan halk, akrepleri tekmelerle, yum-
ruklarla ve tokatlarla meydandan kovdu. Katiller sürüsüne
en büyük tepkiyi, Armutlulu kadınlar gösterdiler. Ar-
mutlu’nun yaşlı kadınları evlerinden çıkarak Halk Mar-

ket’in önünde bekleyen akreplere
“mahallemizden gidin, evlatla-
rımızın üzerinden kanlı ellerinizi
çekin” dedi. Kadınlar, daha sonra
Armutlu Meydan’a geçerek kah-
vehane kahvehane dolaştılar. El-
lerinde bastonlarla zor yürüyen

yaşlı Armutlu kadınları, kahve-
hanelerde oturanlara mahalleye sahip çıkma çağrısı yap-
tılar.

Aynı gün öğlen saatlerinde, AKP'nin milletvekili
adayları polis eşliğinde esnafları gezmek istediler.
Akrepler ve çevik kuvvet eşliğinde Büyük Armutlu’daki
esnafları gezmeye kalkan  AKP’nin milletvekilleri
adayları, Halk Cepheliler ve halk tarafından yuhalandı.
Bu sırada, halkın fotoğrafını çekmek isteyen iki AKP'li
de yakalanarak dövüldü. 

Halkın gösterdiği tepki üzerine katil polis, halka sal-
dırıya geçti. Armutlu Meydan’a doğru çevik kuvvet ve
akreplerle saldıran polis halkın üzerine biber gazı sıktı.
Bu saldırıda iki kişi hafif  yaralandı. 

AKP'nin Polisi, Efendilerine Sadakatini İspatladı!

Yürüyüş
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“Tayyip Erdoğan'ın yalaka da-
nışmanı Yiğit Bulut kendisini öldür-
meden Erdoğan'ı kimsenin öldüre-
meyeceğini söylemiş... TRT Haber
kanalında canlı olarak yayınlanan
Derin Analiz programına katılan Yiğit
Bulut'un sözleri tam olarak şöyle: 

"Benim iki tane ruhsatlı silahım
var. Ve yıllardır da hakkımdan dolayı
aldığım yüzlerce mermim var. Ben
ölmeden, beni vurmadan, ben asıl-
madan bu ülkenin seçilmiş Cum-
hurbaşkanı'na kimse elini süremez." 

Son dönemlerde Erdoğan ve şu-
rekası iyiden iyiye korku paranoyasına
girdiler... Bir yandan kendi iç çeliş-
kilerinden kaynaklanan Mursi gibi
bir darbeyle devrilip idam edilecekleri
korkusu, diğer yandan ise Cephe'nin
yarattığı korku yüzünden iyice pa-
ranoyak olmuşlar. Anlaşılan o ki
Tayyip'in danışmanı Yiğit Bulut
MİT'inden, itinden, "koskoca" polis
teşkilatından vb. umudunu kesmiş...
Yalaka bir danışman olarak bizzat
kendisi Tayyip'e siper olmayı anla-
tıyor... Öyle ya! En çok güvendikleri
polisin de, güvenlik önlemlerinin de
tüm forsu döküldü... Elif kapılarına
dayandığında korkuyla birbirini eze-
rek kaçan polisler Tayyipgilleri nasıl
koruyacak? Güvenliğin en üst sevi-
yede olduğu adliye saraylarını, sav-
cılarını koruyamayan, emniyet genel
müdürlüğünü bile koruyamayan bir
güce de güvenemiyorlar artık... Kala
kala Yiğit Bulut'a ve sarayın sayısız
odasına ve gizli geçitlerine kalmış
Tayyipgiller... 

Sen Kimsin Yiğit Bulut? 
Sen Tayyip'i halkın adaletinden

koruyabilir misin? Dalkavukluk ya-
parak Tayyip'i halkın adaletinden ko-
ruyabileceğini mi sanıyorsun? 

Sen ancak saçını buzağı yalamış
gibi jölelemesini bilirsin. Halkın ada-
letiyle karşılaşınca değil iki silahın,
silah cephanesinde olsan fayda etmez.
Tayyip'in işledikleri suçları sen de
iyi biliyorsun ve bu suçların ortağısın.
Hesap sorma vakti gelince Tayyip'i
de seni de kimse koruyamayacak.
Bizim savaşçılarımız ölümü göze
alıp ateşliyorlar silahlarını. Sende
silah sıkacak yürek var mı? 

Sonuç olarak; 
Tayyip Erdoğan ve AKP iyice

korku paranoyası içindeler. Bir yan-
dan kendi iç çelişkileri, diğer yandan
Cephe’nin cüreti korkularını daha
da büyütüyor. Korkularını iyice bü-
yüteceğiz ve korkularını gerçek kı-
lacağız. 

YİĞİT BULUT DALKAVUKLUKTAN FEDAİLİĞE TERFİ ETMİŞ!

Yigit Bulut Dalkavuğundan
Fedai Olmaz!

Kızıldere ve
Çağlayan Direnişleri Anıldı

Erzurum Halk Cephesi ve Dev-Genç Kızıldere’den
Çağlayan’a, Soma’dan Haziran Ayaklanması’na, katliam
ve direnişler, devrimci önderler ve tüm devrim şehitlerini
anmak için 19 Mayıs’ta bir program düzenlendi. Program
2 kişinin taşıdığı kızıl bayraklar, Grup Yorum'un devrim
yürüyüşü marşı müziği eşliğinde sahnede yerini almasıyla
başladı. Devrim şehitlerinin anısına, yapılan saygı duru-
şunun ardından, Erzurum Dev-Genç adına, programın
anlam ve önemine ilişkin bildirinin okunmasıyla devam
edildi. Şiirler okundu ve bağlama eşliğinde türküler söy-
lendi. Belgesel gösterimi ve serbest kürsünün ardından
yapılan ikramlarla program sona erdi. Programda okunan
bildiride, şiirlerde, türkülerde ve belgesel içeriğinde,
Kızıldere direnişinden Newroz ateşine, Mahirler’den,
Mazlum Doğanlar’a, Denizler’in, İbolar’ın katledilme-
sinden, Gazi, Beyazıt, Soma katliamlarına Haziran Ayak-
lanması’ndan, Çağlayan adalet eylemine, sık sık vurgu
yapılarak, mücadele ve direnişten başka kurtuluş yolu
olmadığı ifade edildi. Programa 15 kişi katıldı.

MAHALLELERİMİZ BİZİMDİR!
MAHALLERİMİZDE İSTEDİĞİMİZ GİBİ
DOLAŞMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ!

19 Mayıs tarihinde, Gül-
suyu Mahallesi’nde  mey-
dandan geçen AKP seçim
aracı, Halk Cepheliler ta-
rafından taşlarla, sopalarla
kovalandı. Arabaya doğru
koşulduğunu fark eden se-
çim aracı hızla kaçtı. Gül-
suyu-Gülensu Halk Cep-
hesi’nin yaptığı açıklamada;
“Buradan bir kez daha ses-
leniyoruz, sabrımızı sınamayın. Seçim araçlarıyla pro-
vokasyon yaratmayın. AKP gibi halk düşmanı olan
partiler seçim süreçlerinde hep mahallelerimize girmeye
çalışıyor ama kesinlikle izin vermeyeceğiz. Canımız,
kanımız pahasına da olsa izin vermeyeceğiz. Bu sefer
ucuz kurtuldunuz. Ama seçim aracınız  bir kez daha
girerse,  çıkışı olmayacak” denildi. 

Arşiv
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Umudun ve halkın başeğmeyen
sesi Grup Yorum'un çalışmalarını
yürüttükleri İdil Kültür Merkezi 2
Nisan’da basılmış ve 12 Nisan’da
Bakırköy Halk Pazarı Alanı’nda yap-
mayı planladıkları “5. Bağımsız Tür-
kiye Konseri” yasaklanmıştı. 

Grup Yorum konserlerini yasak-
lamak için ya aptal olmanız lazım,
ya da korkak. Ama ikisi de olsanız
yine yetmez illaki faşist olmalısınız. 

GRUP YORUM; bağımsızlık ol-
madan demokrasi olmaz. Bağımsızlık
ise emperyalizme karşı savaşılarak
kazanılır demiş ve "Bağımsız Türkiye"
konserinde yüzbinleri hatta bir milyon
insanı bir araya getirmişti. Grup Yo-
rum emperyalizme karşı olan, ezilen,
sömürülen halkların sesiydi. Ülke-
mizin dört bir yanında halk, yüzbin-
lerce kişilik Grup Yorum'un bağım-
sızlık konserini örgütlüyor şimdi... 

Biz de, Grup Yorum'da çok iyi

biliyorlardı. Halkını sevmek cesaret
ister, korkaklar ve satılmışlar halkını
da vatanını da sevemez. 

Grup Yorum halkını sevdi bu ce-
sareti de yine halkta buldu. Çünkü
halk; yaratan ve üretendir. Halk;
adalet ve özgürlük özlemi taşıyandır.
Halk; eşit ve hakça yaşam isteyendir.
Tarih yazan halktır. 

Halktan aldığı güçle, iddiasını
büyüttü. Bu değerler uğruna her türlü
özveriyi göstermek halkını sevmek,
onun için mücadele etmek, onu mü-
cadeleye katmaktır dedi. 

Ve tüm yasaklara karşı, baskılara,
gözaltılara, tutsaklıklara karşı geri
adım atmadı.

Bağımsızlık konserlerinde asılı
pankartlar ve oradan yükselen devri-
min türküleri elbette faşizmi korku-
tacaktı. Korkuttu da. bu nedenle stad-
yumları Grup Yorum'a yasakladı. Na-

file... Yorum yoksul halkın bağrında,
yoksul mahallelerde alanlarda, park-
larda eylemlerine de yine halkla bir-
likte umudun türkülerini söyledi...

Halkın, onurun, adaletin, dire-
nenlerin sesi Grup Yorum da bu ya-
saklara karşı  “Grup Yorum’a Öz-
gürlük“ konserlerinin ilkini 23 Ma-
yıs'ta Gazi Mahallesi’nde yaklaşık
30 bin kişinin katılımıyla yaptı. 

Grup Yorum şarkıları 30 yıldır;
halkın direnişine,  halkın savaşına,
halkın kurtuluşuna,  halkın kinine
öfkesine yoldaşlık etti. 

Ve onbinler Grup Yorum'u yalnız
bırakmadı. Grup Yorum bizimdir de-
diler. 

Grup Yorum Halktır,
Bir Gelenektir

Grup Yorum halkındır tüm bari-
katları yasakları  halkla aşacağız!

Umudun ve halkın başeğmeyen sesi Grup Yorum; halkın öfkesi, sevinci, umudu, direncidir!

Umudun Türkülerinin Halka Ulaşmasını Asla Engelleyemeyeceksiniz!

GAZİ MAHALLESİ'NDE GAZİ MAHALLESİ'NDE 30 BİN30 BİN KİŞİLİK HALK KOROSUYLA ŞARKILARINI KİŞİLİK HALK KOROSUYLA ŞARKILARINI 
SÖYLEMEYE, AKP FAŞİZMİNİN YASAKLARINI AŞMAYA DEVAM ETTİSÖYLEMEYE, AKP FAŞİZMİNİN YASAKLARINI AŞMAYA DEVAM ETTİ

BUGÜNE KADAR YASAKLARINIZI HALKLA NASIL AŞTIYSAK; 
BUGÜN DE YASAK DUVARLARINIZI; UMUDUN TÜRKÜLERİNİ HALKLA BİRLİKTE 
MAHALLELERDE, MEYDANLARDA SÖYLEYEREK AŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Grup Yorum 30. Yılını 
Yoksul Halkla Birlikte Selamlıyor

Yürüyüş

31 Mayıs
2015

Sayı: 471

FAŞİST AKP YALAN, DEMAGOJİ VE PROVOKASYONLA BESLENİR14



Konser saatinin gelmesi ile alanı
hınca hınç dolduran kitle Grup Yo-
rum’u  “Grup Yorum Halktır Sustu-
rulamaz” sloganı ile karşıladı. 

Çünkü Grup Yorum halkın elle-
rinde yükselen bir gruptu... Çünkü
halk Grup  Yorum’da kendini bul-
muştur, çünkü Grup  Yorum halkın
eli, ayağı, dili, damağı ve aynası ol-
muştur. Grup Yorum halkın öfkesi,
sevinci, direncidir. Yasak duvarlarını
da böyle yine halkın coşku dolu slo-
ganlarıyla bir kez daha yıkıyordu. 

Konserin  başında yapılan ko-
nuşmalarda Grup Yorum’un  üze-
rindeki baskılara dikkat çekilirken,
tutuklu Grup Yorum elemanı Mu-
harrem Cengiz’e ve Yorum’un genç
öğrencileri Fırat Kıl ile Helin Bölek’e
özgürlük istendi. Sahnede Grup Yo-
rum’a Halkın Hukuk Bürosu avu-
katlarından Ebru Timtik ve Şair İb-
rahim Karaca şiirleri ile Umudun
Çocukları Orkestrası ve Efkan Şeşen
söylediği şarkılarla eşlik etti.

Devrimi yapacak olan halktır.
Ancak kimsenin  unutmaması gereken

bir  şey daha vardır:

TARİHİ DE HALK YAZAR.
ÖNCE YÜZBİNLER OLUR, SON-
RA  MİLYONLAR, SONRA  YIKI-
LIR YALANIN,  DOLANIN,  SÖ-
MÜRÜNÜN SALTANATI...

HALKIN ÖZGÜRLÜK VE
ADALET ÖZLEMİ  BİTMEZ.

Grup Yorum halk gibidir, her
yerde karşınıza çıkar. Halk bir akarsu
gibidir; önüne set çekilemez. Eğer
çekilirse, o akarsu kurumaz olsa olsa
yatağını değiştirir. 

Grup Yorum, şimdiye kadar 30
yıllık tarihi boyunca, halktan kop-
mamış, yaşanan gerçekleri türkülerine
yansıtmıştır. Mücadelenin olduğu her
yerde Grup Yorum adı da geçmiştir.
Çünkü Grup Yorum halktır, direnen-
dir. Bugüne kadar tarihine yeni de-
ğerler, ilkler katarak yaratarak iler-
lemiştir.

Grup Yorum halktır,  direnendir.
Bugüne kadar tarih; yeni değerler,
ilkler yaratarak yazılmıştır.

Grup Yorum halktır, halkı tutuk-

layamazsınız.

Grup yorum halktır, halkı halka
yasaklayamazsınız.

YORUM KONSERLERİNİ  YA-
SAKLAYANLARIN ruhu köledir.

Onlar özgürlük ve bağımsızlık
isteyemezler. Çünkü korkaktırlar.
Defalarca söyledik yine söylüyoruz;
"ancak ruhu köle olmayanlar haykı-
rabilir özgürlüğü, ancak ruhu köle
olmayanlar bağımlı yaşamayı iste-
mezler. Özgür vatan topraklarında
yaşamak isterler."

Bağımsızlık demek devrim de-
mektir. Devrim ise  iktidarın yalakası
emniyet müdürleri ve valilerinin  en
büyük korkusudur. Tekellerin, Sa-
bancıların, Ülkerlerin, Albayrakların,
Koçların, Şahenklerin en büyük kor-
kusudur devrim.

GRUP YORUM HALKA  GÜ-
CÜNÜ GÖSTERİYOR! 

Grup Yorum halka umut taşıyor,
halkın umudunu kimse bitiremez!

Grup Yorum hayattır, hayata yasak
koyamazsınız!

Grup Yorum, ülkenin dört bir yanında kurduğu koro-
larla, halka umudun türkülerini taşıyıp, umudu büyütmeye
devam ediyor. Kürdistan’da da korolar kurulmaya devam
ediyor. Amed’de Grup Yorum Korosu Koma Denge
Hevi Üyelerinin de katılımıyla Halk Pikniği yaptılar.

24 Mayıs’ta Amed’te Dicle Üniversitesi piknik
alanında bir araya gelerek, hep beraber halk sofrasında
kahvaltı yaptılar. Koma Denge Hevi üyeleriyle beraber
sohbetler edildi. Ardından Koro ve Koma Denge Hevi
piknik alanında; türküler, marşlar okuyarak mini bir
halk konseri vermiş oldular. Halay şarkıları ile halaya
durulunca piknik yapmaya gelen halktan insanlarda ge-
lerek, halaylara katılarak, Koma Denge Hevi’nin okuduğu
türkülere ve marşlara eşlik ettiler. Direniş şarkılarına
eşlik eden insanlar, Grup Yorum’a olan sevgilerini dile
getirerek, Koma Denge Hevi üyelerine olan desteklerini
belirttiler. Yapılan sohbetler ve oyunların ardından

yemekler yenildi. Çevredeki insanlarında eşlik ettiği
Kürtçe türkülerin ardından bir halk halayı daha kuruldu.
Saat 18.00’a kadar türküler, halaylar, oyunlar ve sohbetler
devam etti. Pikniğe 25 kişi katıldı.

Sesimiz Ülkenin Dört Bir Yanına Ulașacak

31 Mayıs
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Grup Yorum türkülerinin, marş-
larının halka ulaşmasını engelleme
çabası boşuna... Onlar yasakladıkça,
ülkemizde ve dünyada Grup Yorum
dinleyicileri ve gönüllüleri artıyor,
umudumuz büyüyor. Umudun sesini
hiçbir güç susturamaz.  

Alibeyköy: Okmeydanı’nda 31
Mayıs'ta yapılacak Grup Yorum kon-
seri için 22 Mayıs'ta IMKB Lisesi
önüne giden Halk Cepheliler, burada
liseliler ile birebir sohbet ettiler. Soh-
betlerde Grup Yorum konserine davet
edilip liselilerle tanışıldı.  Ayrı ayrı
15 liseli ile sohbet eden Halk Cep-
helilerle yeniden görüşmek için iki
liseli telefon numaralarını verdi.

Altınşehir: Şahintepe’de Halk
Cepheliler Grup Yorum’un 23 Ma-
yıs’ta Gazi Mahallesi’nde yapacağı
konserin çağrı ilanlarını dağıtmak
için masa açtılar. 20 Mayıs'ta Cu-
martesi Pazarı girişinde açılan masada
Grup Yorum şarkıları eşliğinde ilan
dağıtıldı. Masa çalışmasında 100 ilan
halka ulaştırıldı.

Armutlu: Halk Cepheliler 19
Mayıs’ta Köyiçi Meydanı'nda, 31
Mayıs'ta Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda yapılacak konser için bildiri
dağıttı. Çalışmaya 3 kişi katıldı, top-
lam yarım saat süren çalışmada 50
bildiri halka ulaştırıldı. Aynı gün içe-
risinde konser ozalitlerinden Köyiçi
1. bölge ve 3. bölgelere 10 adet ozalit
asıldı. 24 Mayıs'ta Grup Yorum se-
venleri, 31 Mayıs’ta Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda yapılacak konser

için 1. bölge ve 4. bölgeye 60 adet
afiş astı. Mahallenin 4. bölgesine de
5 adet  çağrı pankartı asıldı. 25 Ma-
yıs'ta ise ana caddeye ve son durağa
çağrı afişlerinden 50 adet asıldı.

Bağcılar: Mahallede hedeflenen
bir sokakta Halk Cepheliler tarafından
20 Mayıs’ta kapı çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmada Grup Yorum stad-
yum konserleri ve açık hava konser-
lerinin AKP iktidarı tarafından keyfi
olarak yasaklandığı halka anlatıldı.
Tek tek evlerin dolaşıldığı sokakta
Halk Cepheliler halkın olumlu tep-
kileriyle karşılaştılar. İki Halk Cep-
helinin yaptığı çalışmada 150 bildiri
halka ulaştırıldı.  Aynı gün içerisinde
Fatih Yürüyüş yolunun başından so-
nuna kadar halka ve esnaflara Gazi'de
yapılacak konserin bildirileri dağıtıldı.
Grup Yorum'u anlatarak konsere
davet edildi. Daha sonra Yavuz Ma-
hallesi Yürüyüş Yolu’nda Grup Yorum
gönüllüleri bildiri dağıtımına devam
ettiler. Çalışmada 1500 bildiri halka
ulaştırıldı. Bir sonraki gün Halk Cep-
heliler Mevlana Caddesi ve Köprü
Caddesi üzerine Grup Yorum konseri
afişlerini astılar. 

Akşamüstü Yenimahalle Yürüyüş
Yolu üzerine masa açıldı.  Çalışmada
750 bildiri dağıttılar.

1 Mayıs: Halk Cepheliler 24 Ma-
yıs'ta Grup Yorum konseri için ko-
miteler kurup çalışmalara başladı.
Ayrıca konser için 1 Mayıs Mahal-
lesi’nden konser günü saat 18.00’da
araç kaldırılacağı duyurusu yapıldı.

Esenler: Karabayır Mahallesi’nde
20 Mayıs'ta Grup Yorum konseri ta-
nıtımı yapıldı. Çalışmada esnaflara
ve caddelerden geçen halka 350 adet
el ilanı dağıtıldı.

Gazi: Mahallede 20 ve 21 Mayıs
günlerinde de konser çalışmaları
olanca yoğunluğuyla sürdü. Sabah
otobüs durakları dolaşılarak durak-
larda bekleyen insanlar konsere çağ-
rıldı. Ayrıca minibüs ve otobüslere
binilerek afişler, bildiriler asıldı; kon-
ser çağrısı yapıldı. Öğleye doğru ses
araçları dolaşmaya başladı. Merkezi
yerlerde masa açıldı, sesli konser
çağrısı yapıldı, bildiri dağıtıldı. Konser
için hazırlanan devasa pankartlar Son
Durak, Nalbur, Düz olmak üzere üç
ayrı yere asıldı. 

20 Mayıs’ta afiş çalışmasına çı-
kıldı, Nalbur, Sekizevler, Son Durak
bölgelerinde afişleme yapıldı. 

21 Mayıs'ta ise gönüllüler top-
lantısında alınan kararlar doğrultu-
sunda aynı yoğunlukta çalışmalar
devam etti. Ek olarak Perşembe Pa-
zarı’nda masa açıldı, sesli konser
çağrısı yapıldı, bildiri dağıtıldı. Halkın
ilgisi çok yoğundu. Bir sonraki gün
Son Durak Bölgesinde konser çalış-
maları sürerken konser çalışması için
masa açıldı. Masada konsere sesli
çağrılar yapıldı ve 500 adet çağrı
bildirisi dağıtıldı. 

Son Durak bölgesinde her yer
afişle donatılırken toplamda 500 afiş
yapıldı. Ve Son Durak bölgesinin
merkez yerlerine 5 küçük, 1 adet

UMUDUN TÜRKÜLERİNİN HALKA 
ULAŞMASINI ENGELLEYEMEZSİNİZ!

Bütün Alanlar Bizim, Türkülerimizle Umut Olmaya Devam Ediyoruz

Okmeydanı Çayan Armutlu

Yürüyüş
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büyük toplam 6 çağrı pankartı asıl-
dı.

Çayan-Güzeltepe: Mahallede 23
Mayıs'ta 4 kişinin katılımıyla 150
afiş asıldı.  Afiş asılırken konseri
soran bir kadın "Grup Yorum’un 12
Nisan’da konserini yasakladılar çünkü
bizlerden korkuyorlar" dedi ve Ok-
meydanı’nda 31 Mayıs'ta yapılan
konsere geleceğini belirtti.

İkitelli: Mahallede 20 Mayıs'ta
Mall Of İstanbul AVM önünde masa
açıldı. Konserin önemi, yasaklara boyun
eğilmeyeceği anlatıldı. 1000 adet el
ilanı dağıtıldı. Aynı gün 2 kişinin
yaptığı afiş çalışmasında Âşık Veysel
Caddesi, Mehmet Akif Mahallesi’nin
ara sokakları, Halkalı Caddesi, otoyol
kenarları afişle donatıldı. 150 afiş asıldı.
Aynı gün dergi verilen esnaflara ve ai-
lelere de konserin duyurusu yapıldı. 

Bir sonraki gün Perşembe Paza-
rı’nda masa açıldı, pazar esnafıyla
ve pazara gelenlerle sohbet edildi.
Konser bildirilerinden 1500 adet da-
ğıtıldı. Aynı gün akşam Arenapark

AVM yolunda masa açıldı.
Konser için araçlar kaldırıla-
cağının duyurusu yapıldı. 1000
adet el ilanı dağıtıldı. Afiş ça-
lışmasına ise Başakşehir Ziya
Gökalp Mahallesi’ne gidildi,
150 afiş asıldı. 

22 Mayıs’ta ise Başakşehir
Ziya Gökalp mahallesinde ev-
lere, kahvelere birçok esnafa
davetiye dağıtıldı. Birebir ya-
pılan sohbetlerle konser ve öne-

mi anlatıldı, otobüs kaldırılacağı söy-
lendi. Ayrıca mahallede kurulan halk
pazarına gidildi, sesli çağrılarla el
ilanı dağıtıldı. Toplam 500 el ilanı
dağıtıldı.  Atatürk Mahallesi ve Meh-
met Akif Mahallesi’nde davulla, me-
gafonla sesli çağrıya çıkıldı. 8 kişinin
katıldığı ajitasyonların çekildiği, slo-
ganların atıldığı çağrı çalışması yak-
laşık iki saat sürdü.

Kıraç: Gazi'de yapılan Grup Yo-
rum konseri için 19 Mayıs’ta 25 afiş
asıldı, 200 el ilanı dağıtıldı. Ayrıca
Yürüyüş Dergisi dağıtımına da çıkıldı.
35 derginin halka ulaştırıldığı çalış-
maya 7 kişi katıldı.

Kartal: Mahallede 18 Mayıs günü
Grup Yorum 30.Yıl Konseri toplantısı
yapıldı. Toplantıda 30.Yıl konseri,
Kartal'da  konser için yapılabilecekler
ve Grup Yorum üzerindeki baskılar
ile ilgili konuşmalar yapıldı. Top-
lantıya Grup Yorum gönüllüleri ile
birlikte toplam 35 kişi katıldı.

Okmeydanı: Mahallede 21 Ma-
yıs'ta Dikilitaş Parkı çevresine kurulan

semt pazarında masa açıldı. 4 kişi
ile açılan masada konser bildirileri
dağıtıldı. Bir sonraki gün ise Mahmut
Şevket Paşa'da Grup Yorum fularla-
rından 35 tane fular satıldı. 

23 Mayıs'ta ise Örnektepe semt
pazarında masa açıldı ve masada
yüzlerce bildiri halka dağıtıldı. Halk
Cephelileri proveke etmeye çalışan
bir kişi halk tarafından uzaklaştırıldı.
Aynı gün içerisinde Anadolu Par-
kı’nda masa açıldı. Masada sesli çağ-
rının yanında imza da toplandı. Ak-
şam Mahmut Şevket Paşa bölgesinde
70 afiş asıldı. Bir sonraki gün Ok-
meydanı girişinden metrobüs girişine
kadar 50 afiş asıldı. Anadolu Parkı,
Dikilitaş Parkı ve aralarına 50, Ör-
nektepe'ye 50 afiş asıldı. Akşamda
Anadolu Parkı’nda masa açılarak
bildiri dağıtıldı.

Grup Yorum Koroları Kürdistan'da
Umudun Türkülerini Haykırıyor

Grup Yorum koroları kurulmaya, umudun türkülerini halka taşımaya devam ediyor.
Amed’de kurulan Grup Yorum Korosu, Koma Denge Hevi ile ilk dersini aldı. 23
Mayıs’ta bir araya gelen Grup Yorum Korosu ve Koma Denge Hevi, Uğur Kaymaz-

Berkin Elvan Halk Sınıfı’nda
Amed korosunun ilk dersini ger-
çekleştirmiş oldular. Kürtçe şarkılar
ve Grup Yorum şarkıları da söy-
lendi. Halk korosunun dışında
Bağlar Kaynartepe Mahallesi’ndeki
çocuklarla çocuk korosu kurmak
için ders yapıldı. 15 kişinin katıl-
dığı ilk dersin ardından bir dahaki
derste tekrar görüşme sözü alındı. 

DUYURU!
20 Haziran'da yapılacak

olan, Grup Yorum’un 30.
Yıl Ücretsiz Halk Konse-
rine tüm halkımızı katıl-
maya, kavganın türkülerini
söyleyen Grup Yorum’a
destek vermeye çağırıyoruz.
İzmir Gündoğdu Meyda-
nı’nda yapılacak olan,  Grup
Yorum’un 30. yıl konseri
için Antalya’dan otobüsle-
rimiz kalkacaktır.

İLETİŞİM:
0507 095 59 69
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Grup Yorum, faşizme karşı aydın
sanatçı sorumluluğuyla hem grup
olarak kendi üstündeki yasakçı tu-
tumlara hem de sanata ve sanatçılara
karşı, son zamanlarda artan baskılara
karşı bisikletlerle Ankara’ya İçişleri
Bakanlığı’na, AKP'ye muhalif tüm
sanatçılar üzerindeki AKP faşizmini
protesto etmek için topladığı imzaları
götürmek için yola çıktı. 24 Mayıs'ta
yola çıkmadan önce Kadıköy Boğa
Heykeli önünde toplanan Grup Yorum
ve dinleyicileri, bir basın açıklaması
yaparak eylemi neden gerçekleştir-
diklerini anlattılar. Okudukları açık-
lamada: “Meydanlar, halka ve Grup
Yorum’a yasaklanmıştır. Bağımsız
Türkiye konserimizi yapamadık, 30.
Yıl konserleri için görüştüğümüz
stadları bize yasakladılar. Ama biz
onlara Grup Yorum’a ve halka, mey-
danların, stadyumların yasaklanama-
yacağını göstereceğiz. Bugün bunu
protesto etmek için bir adım atıyoruz.
Gebze, Yalova, Orhangazi, Gemlik,
Bursa, Bozüyük, Sivrihisar, Eskişehir,
Polatlı, Ankara güzergahını izleyerek
bisikletlerle Ankara’ya ulaşacağız.
Verdiğiniz bu desteğe te-
şekkür ediyoruz. Her etapta
bu desteklerin artarak bü-
yüyeceğine inanıyoruz” de-
nildi. Ardından Yorum tür-
küleri söylendi ve 11 kişi-
den oluşan bisikletli grubu
Ankara'ya doğru yola çık-
tı.

24 Mayıs: 1. Gün:
Kadıköy-Bostancı-Malte-
pe-Kartal-Tuzla istikametini

takip eden Yorumcular, akşam saat-
lerinde Gebze'ye ulaştı. Burada yak-
laşık 50 Yorum dinleyicisi tarafından
karşılanan Yorumcular, bir açıklama
yapıp türküler söylediler, bir yandan
da imzalar toplandı. Ardından bir
dinleyicilerinin evinde topluca yemek
yiyen Yorumcular geceyi Gebze'de
dinleyicilerinin evlerinde geçirdi. Sa-
bah tekrar yola çıkacak olan Yorum-
cular Yalova-Orhangazi istikametini
takip ederek akşam saatlerinde Gem-
lik'e varmayı planlıyor.

25 Mayıs: 2. Gün:Sabah bir
dinleyicimizin evinde topluca kahvaltı
yaptıktan sonra 09.00'da Gebze'den
hareket ettik. Yalova'ya gitmek için
Topçular - Eskihisar feribotuna bindik.
Feribotta yolculara neden Ankara'ya
gitmekte olduğumuzu anlattık. İn-
sanlar alkışlarla desteklediler. Ar-
dından gitarımızla türküler söyledik.
Bir yandan da feribotta imza topladık.
Feribottan sonra 1 saatlik bir pedal
çevirmenin ardından Yalova'ya vardık.
Yalova'da bizi yaklaşık 30 kişilik bir
dinleyici grubumuz karşıladı. Yalova

Meydanı'nda birlikte açıklama yaptık.
Türküler söyledik ve ardından imza
topladık. Halkın açıklamamıza ve
topladığımız imzalara ilgisi oldukça
yoğundu. Yolda sık sık yanımızdan
geçen araçların kornalarla, camdan
el sallayarak, zafer işareti yaparak
destekleri ile karşılaşıyoruz. Yalo-
va'dan öğleden sonra ayrıldık. Yolu-
muzun en zorlu etaplarından biri Ya-
lova-Orhangazi yoluydu. Çünkü dik
rampalardan oluşuyordu bu yol. Bu
yolu sandığımızdan daha hızlı ve
kolay aştık. Akşam 19.00'da Gemlik'e
vardık. Gemlik Özgürlükler Derne-
ği'nden arkadaşlar bizi karşıladı önce.
Daha sonra kalabalık kitlenin topar-
landığı yere götürdüler. 150 kişilik
kalabalık bir kitle bekliyordu bizi.
Gemlik Özgürlükler Derneği aynı
zamanda tüm kurumlara çağrı yap-
mıştı ve destek için birçok kurum
toplanmıştı. Burada uzun bir program
yaptık. Açıklamalarımız, sloganları-
mız, marşlarımız, türkülerimiz hep
birlikte söylendi. Ankara'ya gitme
taleplerimizden biri de öğrencilerimiz
Fırat ve Helin'in serbest bırakılma-

sıydı. Yolda ikisinin de
özgürlüğüne kavuştuğunu
öğrendik. Bu bizi oldukça
sevindiren bir gelişme
oldu. Akşam Gemlik'te
konaklamak üzere dinle-
yicilerimizin evlerine geç-
tik. Sabah Gemlik Haklar
Derneği'nde kahvaltıda
buluşmak üzere sözleştik.
Kahvaltının ardından Bur-
sa'ya doğru yola çıkaca-
ğız.

Grup Yorum’un “Yasaklara Karşı Ankara’ya 

PedallıYorum” Eylemi Başladı!
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Emperyalizm;

- Sömürgelerdeki çıkarlarını si-
yasal, askeri ve ekonomik açıdan
güvence altına almak için;

- Sömürge ülke halklarının tep-
kisini dizginlemek için;

Doğrudan emperyalist çıkarları
koruyacak, merkezi baskı ve terör
aygıtlarına sahip olmalıydı. Bu doğ-
rultuda yerel orduları işbirlikçileştirme
yöntemine başvurdu.

Bağımsızlığın garantisi olması
gereken ordu, aksine emperyalizme
bağımlılığın güvencesi oldu.

Emperyalizm için yerli işbirlikçi
ordunun getirisi çoktu:

1- Maliyeti ucuzdu.

2- Sömürgeleri, kendi bayrakları
altında yöneterek, yerli halkın em-
peryalistlere olan ulusal tepkisini
bertaraf ediyordu.

3- Yapılan her türlü insanlık dışı
uygulama, yerel ordulara mal oluyor;
kendi sorumluluğu görülmüyor, "in-
san hakları" ve "demokrasi" savu-
nuculuğuna gölge düşmüyordu.

4- İşbirlikçi orduları; "komünist
tehdit", "terör tehdidi" yalanlarıyla

başka ülke halklarına karşı da kulla-
nabilecekti.

Emperyalizm, yeni sömürgeler-
deki işbirlikçi orduları kendi askeri
komutasına bağlayacak, emir komu-
tasında hareket ettirecek ilişkiler
ağını yaratıyor aynı zamanda. Lojistik
araç-gereç, uluslararası askeri pakt
anlaşmaları, personelin ideolojik eği-
timi vb ile yerli orduyu kendisine
tam bağımlı hale getiriyor.

Öyle ki, emperyalizm bu ordulara
araç-gereç vb. sağlamadığında, teknik
bilgileri aktarmadığında tatbikat dahi
yapamaz duruma geliyorlar.

“Milli” Ordu
Nasıl İşbirlikçileştirildi?

NATO’nun 2. büyük, Dünyanın
ise 5. büyük ordusu olan Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK), emperyalizme rüş-
tünü, Kore’ye giderek ispatlamıştır. 

“Türkiye’nin en iyi ihraç malı
ordusudur” sözü, Kore’den bu yana
kullanılmaktadır. 1988 verilerine göre
23 TC askerinin maliyeti 1 Ame-
rikan askerine denktir. Amerika
için, sıfırdan bir ordu kurmak yerine
TC ordusunu işbirlikçileştirmek daha
ucuzdur.

2. Paylaşım savaşı sonrası sos-
yalizme karşı mücadele etmek ama-
cıyla emperyalistler tarafından
1949'da kurulan NATO'ya girmek
için Türkiye 721 askerini kurban
verdi. 25 Temmuz 1950’de Kore’ye
asker gönderen Türkiye’nin ölen as-
kerlerinin 462’sinin mezarı hala Gü-
ney Kore’de. Binlerce asker de ka-
yıtlara “kayıp” olarak geçtiği için
ne mezarı vardır, ne de “şehit”ler
arasında adları anılır...

721 askerin kurban edilmesinin

ardından Türkiye 1951 yılında NATO
üyeliğine çağrıldı ve 18 Şubat 1952'de
NATO üyeliğine kabul edildi.

Sosyalist sisteme karşı emperya-
lizmin en büyük saldırı örgütü olan
NATO'ya katılmak, Sovyetler’le sınırı
olan tek NATO üyesi Türkiye'nin
stratejik önemini daha da arttırarak,
TC ordusunun bağımlılaştırılma ve
dönüştürülme sürecinde küçümsen-
meyecek bir rol oynamış, emperya-
lizmin nüfuz etme ve egemenlik kur-
ma sürecini hızlandırmıştır.

Gerek iç savaşta, gerekse de em-
peryalizmin dünyanın çeşitli yerle-
rinde kullanması, esas olarak TSK’nın
emperyalizmin gizli işgal ordusu ol-
masının doğal sonuçlarıdır.

TSK’nın Kore dışında emperya-
lizmin jandarmalığını yaptığı diğer
bazı ülkeler şöyledir: Yugoslavya,
Makedonya, Gürcistan, Kuveyt, So-
mali, Arnavutluk, Doğu Timor, Bos-
na-Hersek, Afganistan, Kosova, Le-
tonya, Irak, Libya ve Lübnan… 

Öte yandan, NATO’nun 2. büyük
ordusuna sahip olan TSK, Ameri-
ka'nın ülkemizdeki 35 milyon met-
rekarelik bir alana yayılmış üslerine
izinsiz giremiyor. 

Bağımsızlık Savaşı Veren
Ordudan, Emperyalizmin
Kuklası Orduya Dönüşme
Süreci, Aynı Zamanda
İşbirlikçileşmenin
Tarihidir

1950’den beri emperyalizmin em-
rinde “hazır kıta” olan TSK, Amerikan
üslerini kardeş ülke halklarına karşı
kullandırtarak artık suç ortağı ol-
muştur. Eline ezilen halkların kanı

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA;
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL, CELLADI OLACAĞIZ!

Yeni Sömürgecilik, “Milli” Ordunun
Emperyalistlere Satılması Demektir

Bağımsızlık Kazanılmadan 
Ulusal Bir Ordu Kurulamaz

Yeni Sömürgecilikte “milli
ordu”ların “milli” hiçbir

yanı kalmaz.
Dışta emperyalizmin

ekonomik, siyasal
çıkarlarının jandarmalığını
yaparken içte kendi halkına

karşı kullanılan “iç savaş
ordusu”na dönüştürülür. 
Bir nevi emperyalist işgal
fiilen “milli” denilen ordu

aracılığıyla gerçekleştirilir...
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bulaşmıştır. İşbirlikçilik, elini verip
kolunu kaptırmak durumuna gel-
miştir.

Bugün ülkemizde NATO’nun
füze üssü var. 

2011’de Türkiye 14 milyar do-
larlık silah aldı. En çok silah alan
ülkeler sıralamasında 8. sırada yer
aldı. 2011 yılında 731,9 milyar
dolar askeri harcama yapan ABD'yi
63,6 milyar dolarla İngiltere, 53,4
milyar dolarla Fransa, 48,1 milyar
dolarla Almanya, 30,2 milyar dolarla
İtalya ve 23,7 milyar dolarla Kanada
takip ederken Türkiye 14,5 milyar
dolarla 7. sırayı alıyor.

Savunma silahlarını almak için
emperyalistlerin kapısında gezen
Türkiye, bu silahları kime karşı
kullanacak? Emperyalistlere karşı
kullanmayacağı kesindir.

Kıbrıs Harekatı’nda; emperya-
listlerin itirazlarına rağmen Kıbrıs’a
çıkartma yaparak, silah satın alırken
imzaladığı anlaşmaya karşı gelen
Türkiye, ambargoya maruz kalmış-
tır. Şüphesiz Kıbrıs işgal hareketi,
anti-emperyalist, anti-Amerikan bir
hareket değildi; ancak ABD'nin onay-
ladığı, arzuladığı bir hareket de de-
ğildi. Oligarşi kamuoyunun taleplerini
de dikkate alarak, Kıbrıs'ta ekonomik
çıkarlar elde edebilmek için, ABD'den
tam onay almadan bu hareketi ger-
çekleştirdi.

Birleşmiş Milletler, harekâtı "iş-

gal" olarak nitelendirdi; Şubat 1975
tarihinde Amerika, Türkiye'ye silah
ambargosu koydu. Bu bir uyarıydı.
Benim dediklerimi yapmazsan ce-
zasını çekersin diyordu Amerika.
Türkiye’nin kulaklarını çektiler. As-
keri planda başlayan ambargo, eko-
nomik planda da fiilen uygulandı.

İşbirlikçi Ecevit hükümeti ve daha
sonraki hükümetler, borç para bul-
makta güçlük çektiler. 

Silahlarını ve onları kullanma
iznini emperyalistlerden alan dev-
letin-ordunun hiçbir “milli” yanı
yoktur.

Yeni sömürgecilik işte böyle
emperyalizmin jandarması haline
gelmek demektir. 

NATO’nun 2. büyük ordusu
diye böbürlenilen ordu, emperya-
lizmin egemenlik çıkarlarını ko-
rumak için vardır. Dışta emper-
yalizmin jandarması olarak kul-
lanılırken, içte kendi halkına karşı
“iç savaş ordusu”na dönüşmüştür...
Ülkemizin emperyalizmin yeni
sömürgesi olduğu tarihten bugüne
değin ordunun içerde ne yaptığına
bakıldığında bu çok daha iyi an-
laşılacaktır. 1971 darbesi emper-
yalistlerin çıkarlarını korumak için
devrimcilere karşı yapılmıştır. Ma-
hirler Kızıldere’de, Denizler dar-
ağaçlarında, Kaypakkaya işkencede
emperyalizmin çıkarları için şehit
edilmiştir. 

Sıkıyönetimler, 12 Eylül Cun-
tası emperyalizmin iç savaş ordusu
TSK tarafından, emperyalistlerin çı-
karları için yapılmıştır. 12 Eylül dar-
besi sonrasında ABD’li yöneticilerin
“bizim çocuklar” söylemi bunun en
somuttaki ifadesidir. TSK, polis,
MİT... “MİLLİ” değil “ONLARIN
ÇOCUKLARI”dır... 

DEMOKRATİK HALK 
İKTİDARINDA ORDU;

“Madde 96- Gücünü ve kaynağını
halktan alan Cumhuriyet Ordusu halk
iktidarını her türlü halk düşmanı
sabotajlara, emperyalist saldırılara
karşı koruyan savunma ordusudur.

Madde 97- Ordu ve savunma,
kurumsal olarak, bütün ülkeyi
kapsayan bir milis örgütlenmesinden
ve bunu tamamlayan mümkün
olduğunca dar tutulmuş, donanım ve
teknoloji gücü yüksek profesyonel
silahlı birliklerden oluşur.” 

(...) “ordu halkın, halk iktidarının
ordusu olmalıdır. Asli görevi ülkenin
ve halkın savunmasıdır. Emperyalist-
lerin değil, mazlum halkların yanında
yer almalıdır. Başka ülke halklarına
ve kendi halkına karşı asla
kullanılmamalıdır.”

(Halk Anayasası Taslağı)

Mahallelerde düzenin ideolojik saldırıları karşısında
daha güçlü olmak, dik durmak için  kendi kültürümüzü,
ideolojimizi ve  tarihimizi  öğrenmek amacıyla halk okulu
çalışması yapıldı. 20 Mayıs tarihinde Sibel Yalçın Parkı’nda
yapılan halk okulu çalışmasının bu haftaki konusu yozlaşma
ve Hasan Ferit’in mahkemesini sahiplenme idi. 

Halk okulunda ilk olarak yozlaşmanın aslında kapi-
talizmin kapsamlı bir saldırısı olduğu, sınıfsal bir nitelik
taşıdığı anlatıldı. Ardından çalışmaya katılanların da gö-
rüşleri alınarak, mahallede somut karşılıklarından örnekler

verildi. Bu örnekler üzerinden tartışıldı. Birbirine karşı
duyarsızlaşma, halka güvensizlik, devrimci saflarda olu-
şabilecek moral motivasyon sorunu gibi pek çok örnek
verilerek; bu yozlaşmanın aslında her an yanlarında
olduğu dile getirildi. Bu yozlaşma saldırılarının düzenin
propaganda araçlarıyla başladığı söylenerek alternatif
olarak ne yapılabileceğine geçildi. Öneri olarak bir
sonraki derste "devrimci yaşam ve davranış kuralları"
işlenebileceği katılanlar tarafından getirildi. Çalışmaya
12 kişi katıldı.

Emperyalizmin Saldırılarına,Yozlaşmanın Karşısında
Kendi Kültürümüzle Duracağız!

Halk Okullarında Tarihimizi, Kültürümüzü
Öğreneceğiz, Öğreteceğiz!

Yürüyüş
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Binlerce metal işçisinin direnişi
bir bir zaferi kazanırken tekstil işçisi
Erkan Munar’ın direnişi de üçüncü
ayını bitirdi, 4. ayında devam ediyor.
Aşağıda direniş günlüğünü yayınla-
dığımız Erkan Munar zafere kadar
direneceğini söylüyor... 

Erkan Munar’ın Günlüğü;
26 Nisan Pazar: 

1 Mayıs pikniğine davet edildim.
Piknik alanında çadırımı açtım. Prog-
ramda söz aldım, konuştum. Direni-
şime destek istedim. Piknikten sonra
yola çıktık. Arkadaşlarla çadırı kur-
duk. Kısa süre sonra gözaltına alın-
dım. Bir insanın demokratik hakkını
kullanarak kendisine yapılan hak-
sızlığı protesto etmenin ve hakkını
aramanın faturasını ödüyorum bu ül-
kede. Ama onurum için; bir daha
patronun keyfi bir şekilde, bir işçiye
işsizlik tehdidinde dahi bulunmaması
için direniyorum. Gözaltından çıktık
düşündüm biraz eksik şeyler olduğunu
fark ettim... İnsan desteği, bunun
için çalışmam gerekiyor.                       

1 Mayıs; İşçi Bayramı ve Mü-
cadele Günü oldu, her yerde insanlar
alanlara gelip yıllardır büyük bir sa-
hiplenme ve mücadeleyle kazandıkları
hakklarını savunmak için alanlara
çıktı. Polisin saldırıları vardı ve buna
karşı Taksim’e çıkma kararlılığını
gösteren işçilerin mücadelesi. Sonuç
yüzlerce gözaltı ve onlarca tutuklama
1 Mayıs Bayramı da böyle oldu.

6 Mayıs günü çadırı açma kararı
aldım. Arkadaşlara haber verdim,
avukatımla konuştum. Yaşadığım po-
lis baskısı için savcılığa ve hakimliğe
suç duyurusunda bulunacağım. 6
Mayıs tarihinde çadırımızı yeniden

açtık.
Önceden gece gündüz sürdüğü-

müz çadır direnişimizi artık sabah
saat 7’den akşam saat 7’ye süreyle
yapmaya başladık. Arkadaşlar ise
Kuruçeşme’de kurduğumuz çadır ile
insanlara fabrikalar bölgesindeki di-
renişimizi anlatmaya ve oraya ziya-
retler örgütleyerek dayanışmayı art-
tırmaya karar verdik.

Çadır direnişimiz öncesine göre
hiç bu kadar destek görmemişti di-
yebilirim. 1,5 hafta boyunca büyük
bir ilgi ve dayanışma içindeydik.

Bugün direnişimin 82. Günü.
13 Mayıs Çarşamba: 

Direnişimizin 80’li günlerindeyiz.
Biraz içeriğinde değişiklikler yaparak
zafere doğru sağlam adımlarla gidi-
yoruz. Her zamanki gibi iki ağacın
arasına pankartlarımızı açarak kamp

çadırımızı da orta yere kuruyoruz.
Saat sabah 7.00 gibi ve yine her za-
manki gibi işçi kardeşlerimizi slo-
ganlarla karşılıyoruz

14 Mayıs;
Çadırı kurduktan sonra fason

atölyesinin sahibi geldi. Bana böyle
40 yıl otursam işe alınmayacağımı
söylüyor. Ben de tek talebimin işe
geri dönmek olduğunu, işimi almadan
direnişimi bitirmeyeceğimi söyle-
dim.

Yanımda bulunan bir arkadaş ne
adına geldiğini bir çözüm önerisinin
olup olamadığını sordu. Bir çözüm
önerisi varsa değerlendirebileceğimi
yoksa bu konuşmanın anlamsız ol-
duğunu söyledi. Benim için; işi için
onurluca çalışmak için direndiğimi
söyledi. Atölye sahibi bunları dinle-
dikten sonra gitti.

TEKSTİL İŞÇİSİ ERKAN MUNAR’IN
DİRENİŞİ 4. AYINDA

DİRENİYORUZ,
KAZANACAĞIZ!

Ankara Devrimci İşçi Hareketi,
Kızıl Bayrak gazetesi yazı işleri mü-
dürünün gözaltına alınmasıyla ilgili
açıklama yaptı. Açıklamada: "Metal
işçilerinin yükselen mücadelesinin
önünü kesmek amacıyla Kızıl Bayrak
gazetesi yazı işleri müdürü Tayfun
Altıntaş’ın da içinde bulunduğu on
kişi gözaltına alındı. Bu gözaltılar,
metal işçilerinin yükselen sesini kıs-
maya yönelik burjuva medya-ser-
maye-faşist AKP iktidarı-satılmış
sendika ilişki sarmalının işçi sınıfına
yönelttiği bir hamledir. Bu hamleyi
boşa çıkarmak için halktan yana olan
tüm ilerici, yurtsever, devrimci in-
sanların dayanışması kaçınılmaz bir

görevdir. Sermaye-faşist AKP-bur-
juva medya-satılmış sendika ortak-
lığıyla gerçekleşen bu saldırıyı dev-
rimci dayanışmamızla geri püskürt-
memiz bizlerin görevidir. Her ay
yüzlerce insanı işçi katliamlarında
kaybediyoruz. Bu katliamlar sürerken
kafasına baret geçirip halka şov
yapan ahlaksız iktidar, hakkını ara-
maya çalışan işçilere gözaltıları, tu-
tuklamaları reva görüyor. Bu ahlak-
sızlığa karşı Kızıl Bayrak, MİB ve
BDSP üyesi arkadaşlarımızın yanında
yer aldığımızı beyan ediyor; her türlü
ortak platformda kendileriyle daya-
nışma içinde yer aldığımızı beyan
ediyoruz" denildi.

Tutuklamalar ve Gözaltılarla
Dayanışmayı Engelleyemezsiniz

31 Mayıs
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15 Mayıs:
Bugün güzel güneşli bir

gün. Çerkezköy’de
patronu tarafından
haksızlığa uğrayan
arkadaş ziyareti-
mize geldi. Bana
kurduğu direniş
çadırında kaza-
nana ve mağdu-
riyetini giderene
kadar geçen sü-
rede yaptığı
mücadeleyi an-
lattı. Ben de
burada bu za-
mana kadarki
direnişimi ve
süreci anlattım. 

16 Mayıs:
Cumartesi

ve pazar günleri
fabrika tatil ol-

duğu için ona göre bir
programım var. Cumar-
tesi günü SGK önünde
“İş Kazası Değil Katli-
am” kampanyası ile il-
gili DİH’in yürüttüğü
oturma eylemi oluyor.
Ben de “İşimi Geri İs-
tiyorum” önlüğümü
giyerek oturma eyle-
mine katıldım. Eylem-
den sonra Sarıyer Be-

lediyesi Park ve Bahçeler işçilerinin belediyenin önündeki
oturma eylemine gidip ziyaret ediyoruz hep beraber.

17 Mayıs:
Pazar sabahı karakola imza atmaya gittim. 1 haftadır

denetimli serbestlik cezası uygulanıyor.
Haklarım için adaletsizliğe karşı direnmem büyük

suç. Kötü bir örnek oluyorum, ondandır. Adalet aramaktan
vazgeçmeyeceğim. İşimi istemekten vazgeçmeyeceğim.
Baskılar beni yıldıramaz.

Erkan Munar'ın direnişi 100'lü günlere yaklaştı. Erkan
Munar işi ve onuru için direnmeye devam ediyor.

İşi ve onuru  için direnen Nefa İşçisi Erkan Munar
tüm işçi ve emekçilerden destek bekliyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan

Teşhir Edildi!
26 Mayıs tarihinde, Okmeydanı’nda bulunan Fuat

Soylu İlkokulu’na  gelen Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan, Halk Cepheliler tarafından
teşhir edildi. Bu esnada Belediye Başkanı’nı korumaya
gelen polisler, Halk Cephelilere saldırdı. Halk Cephe-

lilerden Fatma Varıcı ve İbra-
him…  gözaltına alındı.  Ok-
meydanı Halk Cephesi: “Katil
AKP ve yöneticilerini her yer-

de teşhir edecek ve hesap so-
racağız. Arkadaşlarımızın başına

gelebilecek herhangi bir
şeyi, AKP’nin katil pol-
islerine misliyle ödete-
ceğiz” diye bir açıklama
yaptı. 

Halkın Geleneklerinde
Muhbirlik Yoktur!

Devrimcileri İhbar Etmek Suçtur!
19 Mayıs tarihinde İkitelli Atatürk Mahallesi’nde,

Hasan Ferit Gedik mahkemesine çağrı için çalışma
yapan Halk Cephelileri, halktan bir kişi polise ihbar etti:
Kapı çalışması sırasında kapısı çalınan bir kişi, hakaretlerle
kapıyı çarptı. Halk Cepheliyi kapısından kovarak, polis
çağırdı. Yaşanan bu olay üzerine vazgeçilmedi, tekrar
kapı çalındı. Ve o insanla  konuşmaya çalışıldı. Gelen
polis aracına Halk Cephelilerin "Sizi ilgilendiren bir şey
yok, bakın işinize" demesi üzerine polis olaya karışmadan
gitti. Halk Cepheliler, kapıyı çarpan kişiyle tekrar konu-
şarak, Hasan Ferit’i, devrimcileri anlattılar. Devrimcileri
kovmanın yanlış olduğu, ihbar etmenin de suç olduğu
anlatıldı. Halk Cepheliler’in yaptığı bu konuşmadan
sonra hatasını kabul eden halktan insan özür diledi.                            

Devrimci İşçi Hareketi
Kurultay Çalışması Yapıldı

Ankara’da Dev-
rimci İşçi Hareketi
19 Mayıs'ta Kızılay
ve çevresine 90 adet
afiş astı. Yapılan ça-
lışmaya 2 kişi katıldı.
Afişleme esnasında
sivil faşistlerin sözlü
tacizine karşı DİH’li-
ler çalışmalarına de-
vam etti. Bir sonraki

gün Ostim Metrosu çıkışında dağıtılan el ilanlarıyla
işçiler kurultaya davet edildi. İşçi meclislerinin örgüt-
lenmesi çağrısına ODTÜ Emekçi Meclisi üyeleri de
ODTÜ’ye astıkları afişlerle destek verdi.

Yürüyüş
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1 hafta içinde başlayıp büyüyen
direnişle Türkiye’nin birçok yerinde
metal işçileri üretimi tamamen dur-
durdular. 14 Mayıs'ta Renault'da fabrika
yönetiminin işçilerin zam talebini ye-
rine getirmemesi üzerine işçiler iki
vardiya olarak iş bıraktılar. İş bırak-
mayla başlayan direniş grevle birlikte
fabrikada üretimin tümüyle durmasına
neden oldu. 

Yaklaşık 5 bin işçinin çalıştığı
Bursa Renault'ta başlayan direniş
hızla Bursa ve Kocaeli’ndeki Tofaş,
Coşkunöz, Valeo, Ototrim, Mako
ve Ford Otosan fabrikaları ile An-
kara’da Türk Traktör, Eskişehir
Ford, Arçelik ve Aksaray Mercedes
fabrikalarına yayıldı. Metal işçilerinin
direnişi dalga dalga büyüdü. Direnişçi
işçilerin sayısı onbinleri geçti. 

Grevin etkisi Türkiye ile de sınırlı
kalmadı. Grev nedeniyle motor üreti-
minin yapıldığı Renault'un Bursa fab-
rikası çalışmadığı için, Romanya ve
İtalya fabrikalarında da çalışmalar
durdu. Kocaeli Ford fabrikasının yanı
sıra Çin’deki bazı fabrikalarda da iş-
lerin durduğu, durma noktasına geldiği
söylenmektedir. Bu durum, direnişin
üretim alanındaki gücüdür. Ve pat-
ronları daha da sıkıştırmaktadır. 

Bir kez daha işçi sınıfının, işçi di-
renişlerinin gücü kendini gösterdi. 

Direnişin bir anda büyümesi ve
Türkiye’ye yayılması üzerine, başta
patronların iktidarı olan AKP olmak
üzere, patronların ve onların sendikası
işbirlikçi Türk Metal Sendikası’nın
paçaları tutuştu. 

Patronlar, AKP ve patron sendika-
cıları direnişleri bitirmek için başta
tehdit olmak üzere ellerinden geleni
yaptılar. Direnişlerin daha da yayıl-
maması için bir kısım direnişlerini,
taleplerini kabul ederek apar topar bi-
tirdiler. 

Yaşanan çok güçlü bir direniştir.
Örgütsüzdür fakat çok politik bir di-
reniştir. Onbinlerce işçi; 

1- Patronlara karşı direnmişler-
dir. 

2- İşbirlikçi sarı-patron sendi-
kacılarına karşı direnmişlerdir. 

3- Faşizmin yasalarına karşı di-
renmişlerdir. 

Bu direniş, İŞÇİ MECLİSLERİ-
NİN, meşru örgütlenmelerin zeminini
ve gerekliliğini de bir kez daha gözler
önüne sermiştir. 

Binlerce direnen işçinin sloganla-
rında yankısını bulan ÖLMEK VAR
DÖNMEK YOK şiarı, zaferin yolu-
nun da nereden geçtiğine işaret ediyor. 

İŞÇİLERİN DOSTU KİMDİR? 
Devrimciler ve Diğer Halk Ke-

simleri... 
DÜŞMANLARI KİM? 
AKP, MESS, Türk Metal Sendi-

kası...
“Herkesin yasal çerçevede hak

arama yolları açıktır. Herkes hukuk
çerçevesinde kalırsa kimse zarar gör-
mez” diyor AKP’li Çalışma Bakanı
Faruk Çelik. 

Çelik, aba altından sopa gösteriyor
her zamanki gibi. 

Peki Türkiye'de hukuk kimden ya-
nadır? Türkiye'de emekçiler için hukuk
var mıdır? Adalet var mıdır? 

Çelik; direnenleri, hak arayanları,
adalet arayanları kendi düzen zeminine
çekmeye çalışmaktadır. O zeminde
emekçiler için, işçiler için adalet de,
hukuk da yoktur. AKP’nin istediği
hak aramayan, direnmeyen işçidir,
halktır. Çıkarılan faşist baskı yasalarının
amacı da bunu sağlamaktır. 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
da, işçilerin başlattığı eylemi zaman-
laması açısından “manidar” buldu-
ğunu söylerken, “ideolojik-siyasal bo-
yutu olabileceğinden de kuşku duy-
maktayım. İdeolojisiz bir piyasa ya-
ratmayı hedefliyoruz” diyor. 

AKP için direnmenin, hak aramanın
kendisi “manidar”dır. Faşist baskı ya-

ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK
DİYEN METAL İŞÇİLERİNİN
ZAFERİNİ KUTLUYORUZ!

Bu zafer; kan emici
emperyalist ve işbirlikçi
tekellere karşı direnişin

zaferidir!

Bu zafer; işbirlikçi faşist AKP
iktidarına karşı direnişin

zaferidir

Bu zafer; işçi düşmanı
sarı-patron sendikacılarına

karşı direnişin zaferidir!

Bu zafer; işçilerin grevini
“milli güvenlik” gerekçesiyle

erteleyen faşist yasalara karşı
meşru direnişin zaferidir. 

İŞÇİLER!

İşçi düşmanı sarı-patron
sendikalarının mücadelenin
önüne ördükleri barikatları

yıkalım! 

Sırtımızdaki patron
sendikacılarından kurtulalım...

Uzlaşmaya, icazete,
teslimiyete, işbirlikçiliğe karşı

meşru direniş çizgisini
esas alalım!

EMEĞİMİZ, ONURUMUZ,
GELECEĞİMİZ İÇİN İŞÇİ

MECLİSLERİNDE
ÖRGÜTLENELİM!

13 BİN METAL İŞÇİSİ KAZANDI13 BİN METAL İŞÇİSİ KAZANDI

ZAFER DİRENİŞİNDİR

31 Mayıs
2015

Yürüyüş

Sayı: 471

223FAŞİZMİ SEÇİMLE DEĞİL, DEVRİMLE YENECEĞİZ!



saları, patronlar lehine yaptıkları
yasal düzenlemeler ideolojik değilmiş
gibi klasik “ideolojik-siyasal” de-
magojisiyle direnişi suç olarak gös-
termeye çalışmaktadır. 

Ücret artışı talebinde, faşist ya-
saları tanımamakta, patron sendika-
cılarına karşı kendi meşru örgütlen-
melerini istemekte ifadesini bulan
şeyler; evet politiktir ve ideolojiktir.
Ve işçi sınıfı ne kadar bunun bilin-
cinde olursa, kurtuluşunu o kadar
yakınlaştırabilir. İşçi sınıfı geçim
derdini ideolojik ve siyasal bir sorun
olarak gördüğünde ancak pek çok
engeli aşacaktır. 

Patron sendikası işçi düşmanı fa-
şist ve mafyacı Türk Metal, işçi düş-
manlığını gizleyemedi. Direnişin ba-
şından itibaren işçi düşmanlığını kus-
tu. Patron sendikası olduğunu gözler
önüne serdi. Saldırın, bitirin diye
adeta AKP polisine yalvardı. 

Türk Metal Genel Başkanı ve
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kav-
lak 17 Mayıs 2015 günü Türk Metal
Eskişehir Şube Kongresi’nde yaptığı
konuşma her şeyi özetlemektedir: 

“Buradan işçi kardeşlerime de
sesleniyorum. Bizim sizle bir soru-
numuz yok. Olmadı, olmayacak. Ar-
tık yalanlara inanmayın. Bakanlık
müfettişinin söylediği gibi, kendinizi
tehlikeye atmayın. Artık bitirin. Bi-
tirin ki çok geç olmadan, hiçbir na-
muslu, dürüst, çalışkan işçinin bur-
nu bile kanamadan bu işi çözebile-
lim. Aranızdaki provokatörleri, ajan-
ları, militanları ayıklayın. Yüz ver-
meyin, peşinden gitmeyin. Gitmeyin
ki, masum, samimi, dürüst işçiye
zarar gelmeden, bu işi bitirelim.” 

Türk Metal Sendikası Genel Baş-
kan Yardımcısı Mesut Gezer de süren
işçi eylemleri için “bu eylemlerin
uluslararası güçlerin eseri” olduğunu
ileri sürerek, işçi direnişini provo-
kasyon olarak niteledi. 

Patron sendikası MESS Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet Celal
BETİL imzasını taşıyan açıklamada
ise işçilerin eylemlerinin "yasadışı"
olduğu söylenerek gözdağı verilmeye
çalışıldı. 

Patronların ve işçilerin çıkarlarının
uzlaşmayacağı, uzlaştırılamayacağı
kararlı ve sonuna kadar gidecek
olanın kazanacağını gösteriyor. 
İşçilerin birliği nasıl ki kazan-

malarında en önemli noktalardan
biriyse, parçalanmışlığı, diğer halk
kesimlerinden yalıtılmışlığı da ka-
zanımın önündeki en önemli en-
gellerden biridir. Tam da bu noktada
işçiler dostlarını doğru seçmek du-
rumundadır. 

Devrimciler, diğer emekçi halk
kesimleri, işçi direnişlerinin en ba-

şından itibaren direnişe desteklerini
ortaya koymuşlardır. 

İşçiler, patronların, AKP’nin, pat-
ron sendikasının “provokatör, terörist,
marjinal, kışkırtıcı vb” yalan ve de-
magojilerine aldanmamalı dayanış-
mayı büyütüp, halkın dayanışmasını
açığa çıkartacak adımlar içinde ol-
malıdır. Çünkü işçilerin gerçek dostu
devrimcilerdir. Emekçi halk kesim-
leridir. 

BU DİRENİŞ FAŞİST YASA-
LARA, 

SARI-İŞBİRLİKÇİ SENDİKA-
LARA VE 

SÖMÜRÜCÜ PATRONLARA
KARŞI YAPILMAKTADIR

Sendikalar bugün anayasal grev
haklarını bile kullanamaz durum-
dadırlar. AKP iktidarı ve ondan ön-
ceki iktidarlar “milli güvenlik” ge-
rekçesiyle grev hakkını fiilen gasp
etmiştir. Başta işbirlikçi, sarı sendi-
kalar olmak üzere reformist sendikalar
da bu gaspa karşı kılını bile kıpır-
datmayıp, “hukuki mücadelemiz
sürecek” diyerek işçiyi satmışlardır. 

Son dönemde bu gaspa karşı ilk
isyan Birleşik Metal İş grevinde er-
telemeye karşı 4 işyerinde işçiler bu
kararı tanımayıp fiilen grevi sürdü-
receklerini söyleyerek gösterdiler.
DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş sen-
dikası yönetimi ise sürdürülen di-
renişleri bitirmek için elinden geleni
yaptı. 

Bursa Renault'ta başlayan ve ya-
yılan direnişte işçiler işte bu sarı, iş-
birlikçi, reformist sendikaları da fa-
şizmin yasalarını da ezip geçtiler. 

İşçiler fiilen grev yapmaktadırlar. 
Sendikalarının işçiyi satan söz-

leşmeleri de TANIMIYORUZ de-
mişlerdir. Sarı sendikacıların imza-
ladıkları sözleşmeyi çöpe atmışlardır. 

Yaşananlar, “bu direnişler yasal
mı, yasadışı mı” tartışmalarını yerle
bir etmiştir. 

Yasalar işçilerin elini-kolunu bağ-
lamaktadır. Yasaların izin verdiği sı-
nırlar içinde dahi direnmek olanaklı
değildir. Yasa ve hukuk tanımaz bir
iktidar vardır işçilerin, emekçilerin
karşısında. Direnmeyi suç olarak
gören, direnme hakkını yok sayan,
direnenleri terörist olarak suçlayan

İŞÇİLERİN 
TALEPLERİ 
1-Ücretlerimiz Bosch(*) söz-leşmesi baz alınarak yeniden ayar-lanmalı. 
2-Temsilcilerimiz başta olmaküzere sendika yöneticilerimizi de-mokratik bir yöntemle biz seçmekve işçinin güvenini kaybetmiş olanyöneticilerin ayrılmasını istiyoruz. 3-Yaşadığımız süreçten dolayıhiçbir işçinin işine son verilmeye-ceği konusunda garanti alınmalı. Direniş, ekonomik talepler içer-mekle ve görünürde ücret artışıtemelinde gelişmekle birlikte esasolarak politik bir direniştir. Direnişin politik yanı, en baştagrevin fiili bir grev olmasındayatmaktadır. Ücret artışı yanındaasıl olarak işbirlikçi patron sen-dikası Türk Metal’i hedefleme-sidir. Pek çok işyerinde işçilerintaleplerinin başında Türk Metalhedef alınmaktadır. 
(* Bursa'da bulunan Bosch fab-rikasında, 4 yılın ardından toplu-sözleşme imzalandı. Türk Metalve MESS arasında varılan anlaş-maya göre ücretlere ilk altı ayyüzde 7 artı 70 kuruş, ikinci altıay yüzde 7 artı 20 kuruş, üçüncüaltı ay enflasyon artı 15 kuruş,dördüncü altı ay için ise enflasyonartı 15 kuruş zam yapıldı.)
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DİRENİŞ DALGA 
DALGA YAYILDI 
5 bin işçinin çalıştığı Bursa RenaultFabrikası'nda yönetimin, işçilerin ek zamtalebini yerine getirmemesine karşılık iş-

çiler 14 Mayıs gecesi iki vardiya olarakiş bırakarak eyleme başladılar. Kısa süredeüretimi durduran işçiler fabrikayı boşalt-
mama kararı aldılar. 

Renault’ta sarı sendika Türk Metal'eve patronlar örgütü olan MESS'e karşı
işçilerin verdiği hak mücadelesine birçokfabrikadaki işçilerden de destek gelmektegecikmedi. Delphi, Coşkunöz, Valeo,Mako, Tofaş, Maysan Mando’nun daaralarında bulunduğu pek çok fabrikadanişçiler direnen Renault işçilerine desteğegelirken eylemler destek eylemlerindençıkıp iş bırakma ve greve dönüştü. Bursa’da, Kocaeli’nde, Eskişehir,Aksaray ve Ankara’daki Coşkunöz,Tofaş, Mako, Ototrim, Valeo, Ford Oto-san, Aksaray Mercedes, Arçelik veTürk Traktör işçileri direnişe geçti. Direnişçi işçilerin sayısı kısa süredeonbinleri geçti. 

Patronlar fabrikaları tatil ettiklerini
duyurup eylemlerin etkisini düşürmeye,
savcılık tebligatlarıyla korkutmaya, bir
kısım taşeron ve emekli işçiyle işbaşı
yaptırarak direnişi kırmaya çalışsalar dabaşaramadılar. 

İşçiler fabrika içinde, fabrika dışında,
kent merkezlerinde yürüyüşlerle, oturmaeylemleriyle, ÖLMEK VAR DÖNMEKYOK sloganlarıyla kararlılıklarını gös-
terdiler. 

Direnişler 1 haftayı geride bırakırkenTofaş, Mako ve Coşkunöz’de kısmi ka-
zanımlarla sonlandırılan direniş başta Re-
nault, Otosan ve Türk Traktör olmaküzere devam ediyor. 

İşbirlikçi patron sendikası Türk Me-
tal’den istifalar da devam ediyor. İşçiler
direnişle birlikte pek çok fabrikada kendi
meşru yönetimlerini, komite ve kurulları
oluşturmuş ve bunları patronlara da kabul
ettirmiş durumda.
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faşist bir iktidardır AKP iktidarı. 
Direnişlerin önüne AKP'nin

polisinden, sömürücü patron-
lardan önce çıkan, işçisini satan,
patrona ve AKP'nin polisine ih-
bar eden, işten attıran bir sen-
dikacılık vardır. Ama işte bu
sendikacılığın da bir ömrü vardır. 

Metal işçilerinin ezip geç-
tikleri, tanımadıkları bunlar-
dır. 

Bunu da meşru, militan bir
anlayışı esas alarak başarmış-
lardır. Devrimcilerin on yıllardır
söyledikleri, kan bedeli, can be-
deli anlatmaya çalıştıkları ger-
çeklerdir bunlar. 

Yaşanan direniş "işçi sınıfı
12 Eylül öncesinin işçisi değil",
"direnmekten korkuyor",
"geri", "sınıf bilinçli değil"
diyen reformist, oportünist sen-
dikal anlayışları bir kez daha
yerle bir etmiştir. 

İşte işçiler her şeyi göze ala-
rak, yasal, yasadışı bütün bari-
katları parçalayarak, kendi meş-
ruluğuna inanarak direnmektedir.
Bu büyük bir direniştir. 

Patronların "önceden öngö-
rülümeyen" dedikleri ve hiçbir
kalıba sığmayan bu direniş ül-
kemiz işçi sınıfının potansiyelini
ortaya koymuştur. 

PATRON SENDİKACILI-
ĞINA KARŞI MEŞRU ÖZ
ÖRGÜTLERİMİZLE; İŞÇİ
MECLİSLERİYLE DİRENE-
CEK VE KAZANACAĞIZ 

Azgın sömürü koşulları
işçi meclisleri gibi meşru, öz
örgütlenmelerin zeminidir. 

 Patrondan, AKP'nin po-
lisinden önce işçinin hak alma
mücadelesinin önüne geçen, di-
renişleri engelleyen işbirlikçi,
sarı, reformist sendikacılık işçi
meclislerinin zeminidir. 

 İşçilerin iradesini hiçe
sayan, söz ve karar hakkını elin-
den alan, inisiyatifini öldüren
patron sendikacılığı anlayışı işçi
meclislerinin zeminidir. 

 Direnmeyi suç sayan,
direnme hakkını yok eden, grevi

ortadan kaldıran faşist baskı ya-
saları, işçi meclislerinin zemi-
nidir. 

DİSK’e bağlı Birleşik Metal
İş Sendikası işçilere “Türk Me-
tal’den istifa etmeleri” çağrısı
yapıyor. İşçiler Türk Metal’den
istifa etmelidir evet. Ancak bu-
nun karşılığı Birleşik Metal’e
üye olmaları değildir. Çözüm
reformist, oportünist anlayışlar
ve onların temsil ettiği örgüt-
lenmeler değildir. Çözüm işçinin
iradesini yansıtan, meşru militan
direnme çizgisini taşıyan öz ör-
gütlenmelerdir. 
İşçilerin bilinç geriliği, ara-

larındaki farklılıklar, müca-
dele noktasındaki deneyim-
sizlikleri vb. bunların hiçbiri
işçi meclislerini örgütlemenin,
büyütmenin engelleri değildir.

Sınıf mücadelesi birleştiriyor.
Bursa’da eylem yapan işçiler
arasında her etnik kökenden,
her inançtan ve her siyasal gö-
rüşten işçi var. Ekmek kavgası
ön plana çıktığında, bu konu-
lardaki farklılıklar geri plana
itilir, sınıf kimliği ve sınıf bilinci
ön plana geçer. Sınıf mücadelesi
işçi sınıfını birleştirir. 

Bu işçiler pek çok geri ön-
yargıları içlerinde taşımaktadır.
Direniş ve mücadelede, destek
ve dayanışmalar bu önyargıları
da söküp atacaktır. 

Metal işçileri hak alma mü-
cadelesinin önündeki engeli; iş-
birlikçi patron sendikacılığını
sezgileriyle ve bizzat pratikle-
riyle görmüşlerdir. İşçilerin gö-
zünde bu sendikalar "satılmış
sendikalardır." Bunun için pek
çok fabrikada direnişin önde
gelen hedefi Türk Metal'in iş-
yerlerinden sökülüp atılmasıdır.
Bu durum pratikte karşılık da
bulmaktadır. Süren direnişlerde
işçiler patronlarla kendi temsil-
cileri ve kurulları üzerinden gö-
rüşmeleri sürdürmektedirler. 

İşbirlikçi sarı sendikaları dev-
re dışı bırakan işçiler patronlarla
fiilen kendi meşru örgütlenme-
leriyle pazarlık yapmaktadırlar.



Bu örgütlenmelerini patronlara ka-
bul ettirmişlerdir. 

Sendikanın devre dışı bıra-
kılıp işçilerin muhatap alınma-
ları bile mücadelenin geleceği
açısından oldukça önemlidir. 

İşte, meclislerin, meşru örgüt-
lenmelerinin önemi burada ortaya
çıkıyor… 

İşçi Meclisleri her zamankinden
daha elverişli ve her zamankinden
daha acil bir görevdir. 

"ÖLMEK VAR
DÖNMEK YOK" 
Ölümü Göze Almadan 
Direnmek Ve Zafer 
Kazanmak Mümkün 
Değildir 

“Ölmek var, dönmek yok”, bu
slogan, direnişteki metal işçilerinin
temel sloganlarından biri oldu. 

Bu bir ajitasyon sloganı değil,
işçilerin nasıl kazanacağının, za-
ferin nereden geçtiğinin somut
ifadesidir. 

Bu ülkede bedelleri göze al-
madan en küçük bir hak bile ka-
zanılamaz. Bu ülkemiz gerçeğidir.
Bu faşizm gerçeğidir. Reformizm,
oportünizm bu gerçeği anlamak
istememiştir. Kaçmıştır bu ger-
çekten. Esasen kaçtığı direniştir.
Kazanacağına inanmamıştır. Meş-
ruluğuna güvenmemiştir. 

Büyük Direniş’te 7 yıl bedelleri
göze alarak direndik. "7 yıl direniş
mi olur" diyerek emperyalistleri
şaşkınlığa uğrattık. 

Direnişten kaçmak için, bedel
ödemekten korktuğu için bizi ölü-
mü kutsamakla, ölü sevicilikle
suçladılar. 
İşte metal işçileri bizim yo-

lumuzdan gitmektedir. Metal iş-
çilerinin direnişlerine büyük öv-
güler yağdıran, direnişi yere-göğe
sığdıramayan, bunda kendilerine
paylar biçenler; hadi sorun Metal
İşçilerine; ÜÇ KURUŞ ZAM İÇİN

ÖLÜNÜR MÜ?
Hadi siz söyleyin; metal işçileri

bu kararlılıkta olmasaydı direne-
bilirler miydi? Kazanabilirler miy-
di? 

Bu slogan bizi doğruluyor. Bu
slogan reformizmi, oportünizmi
çürütüyor. Ve bu slogan zaferin
nereden geçtiğini gösteriyor. 

GÖREV DİRENİŞİ TÜM
TÜRKİYE’YE YAYMAKTIR! 

DAHA BÜYÜK DİRENİŞLE-
RE HAZIR OLALIM! 

Metal direnişini kölece çalışma
koşulları yaratmıştır. Bu çok açıktır.
İşbirlikçi sarı sendikacılık, pat-
ronların aşırı kar hırsı, faşist baskı
yasaları işçileri isyan ettirmiş ve
direnişe geçirmiştir. 

Kendiliğinden gelişen bu di-
reniş halkımızın tüm kesimlerinin
Haziran Ayaklanması’ndaki öfke
ve tepkilerinden bağımsız değildir.
Sınıflar mücadelesinde hiçbir şey
tümüyle kendiliğinden olmaz.
Kendinden önceki mücadelele-
rin, direniş ve ayaklanmaların
dinamiklerini, etkilerini de içinde
barındırır. Metal işçilerinin di-
renişi de böyledir. Etkilenmiş ve
kendisi de sonraki mücadeleleri
etkileyecektir. Bu anlamda metal
işçilerinin direnişinin kazanımı
tüm halkımızın kazanımı olacaktır. 

Direniş ekonomik ağırlıklı ta-
leplerin yanı sıra örgütlenme, sen-
dika taleplerini de içermesi yanıyla
politik bir içeriğe de sahiptir, ancak
örgütsüzdür. Bu direnişlerin ör-
gütlülüğe kavuşturulması ve daha
da güçlendirilerek yaygınlaştırıl-
ması en başta devrimcilerin gör-
evidir. İşçiler direnişleriyle hazır
olduklarını bir kez daha göster-
miştir. 

Direnişi büyütmez, örgütlü hale
getirmezsek patronlar zaman içinde
işçilerden bunun hesabını sora-
caktır. Verdiklerini fazlasıyla ala-
caklardır. Bunun için örgütlenmek
zorundayız. 

Direniş içinde ortaya çıkan, iş-

İŞÇİLER NE İSTİYOR?Türkiye halkları işçilerin içinde bu-lunduğu kölece çalışma koşullarını ancakdirenişler ya da yaşanan katliamlar neti-cesinde öğreniyor. Soma, Ermenek kat-liamlarında da böyle olmuştu. Katliamlarişçilerin nasıl insanlık dışı koşullardaçalıştığını da gözler önüne sermişti. İşte bu kez de işçilerin çalışma ko-şulları metal işçilerinin direnişleriylegündeme geldi. 
Otomotiv sektöründe genel olarakücretler düşüktür. Birçok işçinin ikramiyedahil aylık net ücretinin 1600 1700 liracivarında olduğu söylenmektedir. Bu iş-çiler geçimlerini sağlayabilmek için sü-rekli olarak fazla mesaiye kalmaktadır. Ancak, işçiler, emekçiler için zorhayat koşulları karşısında fazla mesailerde bir yere kadardır ve çözüm olma-maktadır. Kapitalist düzen buna da ken-dince bir çözüm bulmuştur! Tüketicikredileri ve kredi kartları sömürü veazgın çalışma koşullarını gizleyen, sö-mürüyü dolayısıyla da tepkileri yumuşatanbir işlev görmektedir. Hayatın gerçekli-ğiyle er-geç yüzleşmek kaçınılmaz oluyor.Fabrikada fabrikatöre, fabrika dışındaise kredi borçlarını ödemek için bankalaraborçlu kalan işçi için direnmekten başkayol kalmadığını yine hayat öğretiyor. Asalak ve kan emici patronlar; onunörgütü MESS, patronlardan yana yasalaryapan, emeğin hak aramasının karşısınapolisi, jandarması, yargısı ile dikilenAKP ve patron sendikası Türk Metal,işçiyi yalanlarla, demagojiyle, tehditlerlene kadar boğarsa boğsun hayatın akışınıengelleyemiyor. 
İşçi direnmek gerektiğini, direnmektenbaşka yolu olmadığını kendiliğinden öğ-reniyor. AKP iktidarının patronların ik-tidarı olduğunu görüyor. Türk Metal’inişçi düşmanı yüzünü çok iyi tanıyor veartık başından defetmek istiyor. Emeğininen azından bir miktar da olsa karşılığınıalmak istiyor. Hayatın zorluklarını birnebze de olsa rahatlatmak istiyor. Bu direniş bir dev potansiyele işaretediyor. Ancak bunun ötesinde gözdenkaçırılmaması gerekir ki bu direniş politikmuhteva taşısa da kendiliğinden ve ör-gütsüzdür.
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çilerin geri ve apolitik yanları bugün
ve gelecek açısından direnişin en bü-
yük handikaplarından biridir. Dire-
nişin meşruluğunu göz ardı eden
yaklaşımlar, devrimcilerin ve halkın
değişik kesimlerinin destek ve da-
yanışmalarına açık olmayan adeta
duvar ören anlayış kendini tecrit
eden, direnişi zayıflatan yanlardır. 

Elbette bu noktada görev yine
devrimcilerindir. Direnişin kendisi,
şiarları, sloganları ile devrimcidir.
Cephe’nin politikalarının etkisini ta-
şımaktadır. Bunun böyle olması iş-
çilerin bize koşa koşa kucak açacağı
anlamına gelmiyor. Tersine işçiler

on yılların önyargısını, düzenin yön-
lendirmelerini içinde taşımaktadır.
Bunu kıracak olan bizim ısrarla,
inatla, sabırla işçilere gitmemizdir,
kendimizi daha fazla anlatmamızdır. 

AKP iktidarı biraz da seçimler
öncesinde teşhir olmamak açısından
fiili saldırıda bulunmadı. AKP polisini,
yasalarını çok fazla devreye sokmadı.
Provokatörlerini çok fazla kullanmadı.
Mafyacı, faşist sendikalar tehditlerle,
yalan ve demagojiyle sonuç almaya
çalıştılar daha çok. 

Açıktır ki patronlar ciddi bir kriz
içinde bulunmakta, krizin faturasını
ödemek istememekte ve bunu işçilere

ödetmeye çalışmaktadır. Kararlı du-
ruşları bundandır. 

AKP iktidarı, yönetememe krizi
yaşamakta, en küçük bir hak muha-
lefetine dahi tahammülsüzdür. 

İşte bu koşullarda daha büyük di-
renişlere, daha büyük mücadelelere
hazır olmalıyız. Yaşanan her direniş,
son metal direnişi devrimci politika-
ların doğruluğunun da kanıtıdır. İşçiler
bunu çok büyük oranda kendiliğinden
kavramışlardır. Ancak bunu iradi ve
örgütlü tarzda başarmalıyız. Devrimci
politikaları işçilere daha çok taşıma-
lıyız. 

23 Mayıs tarihin-
de, TAYAD'lı Aileler
Türkiye faşizmi ta-
rafından tutuklu
Stephen Kazcynski
ile ilgili bir açıklama
yaptı. Açıklamada:
"Stephen Kazcynskı
1996’dan beri dev-
rimcilerin yanında
olan bir insanımızdır.
2 Nisan’da İdil Kül-

tür Merkezi’ne yapılan baskında İdil Kültür Merkezi
ve Grup Yorum üyeleriyle birlikte yerlerde sürükle-
nerek ve işkencelerle gözaltına alındı. Steve gözaltına
alınırken  « Baskılar Bizi Yıldıramaz » sloganlarıyla
direndi. Steve daha gözaltındayken medya, polisin
servis ettiği haberleri yazmaya başladı. Steve hakkında
olmadık yalanları yazdılar. Steve’in ne Alman ajanlığı
kaldı, ne İngiliz ajanlığı kaldı. Ne örgütün kasası ol-
ması... Tüm bunlara ek olarak Steve'in "Eylem
talimatı getiren kurye " olduğu iddia edildi. Steve
Maltepe Hapishanesi’nde alnının ak cefası olarak
hapis yatıyor. Biz TAYAD’lı Aileler, halkımızla
birlikte Steve’i mektuplarımızla, kartlarımızla des-
tekleyeceğiz. Evlatlarımızı nasıl yalnız bırakmıyorsak
1996’dan beri, hep bizim yanımızda olan bu enter-
nasyonal devrimciyi de yalnız bırakmayacağız. Tüm
halkımızı Steve’e destek olmaya, ona mektup, kart
yazmaya çağırıyoruz" denildi.

Enternasyonal Devrimci Steve’i 

Devrimci 
Dayanışmamızla 
Destekleyelim!

Halk Cephesi Bursa'da di-
renen Otomotiv işçileriyle ilgili
24 Mayıs'ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “Renault, TOFAŞ,
Coşkunöz, Mako ve Ford Oto-
san, Ototrim, Delphi ve Valeo
fabrikalarında 14 Mayıs’tan bu
yana onbinlerce işçi direniyor.
3 yıllık sözleşmenin iptal edi-
lerek, yeniden bir sözleşme ya-
pılmasını isteyen işçiler üretimi
durdurdu. Gece başlayan üre-
timi durdurma eylemi, sabah
vardiyasına gelen işçilerin de
katılımıyla devam etti. İşçiler
3 yıldır enflasyon karşısında
maaşlarının erimesine rağmen,
tek kuruş zam alamadıklarını
söylüyorlar. AKP’nin bakanları
ise ilk defa böyle bir şeyle kar-
şılaştıklarını, hiç beklemedik-
lerini söylüyor. Ve hemen ar-
dından ‘bu meseleyi siyasal-
laştırmaya çalışanlar olacaktır’
diye ekliyorlar. Asgari ücretin

949 lira olduğu, iktidardakilerin
ise bir akşam yemeğinin asgari
ücretin bir kaç katı olduğu bir
ülkede işçilerin hakkını ara-
masından daha doğal ne olabi-
lir? AKP beklemiyormuş, ya-
lana bakın! AKP kendisini bek-
leyen sonun ne olduğunu, halka
karşı işlediği suçlardan dolayı
çok iyi biliyor. İşçinin hakkını
yemek siyasi bir tutum değil,
direnmek siyasi, öyle mi? Si-
yasetin ne olduğunu bir siz bi-
lirsiniz zaten. Siyaseti karıştır-
mayın diye diye hep daha fazla
çaldılar. Bu adaletsiz sistem
karşısında adalet istemenin ta
kendisidir siyaset. AKP hiç şa-
şırmasın.  Kendisini bekleyen
yeni direnişleri nasıl bitireceğini,
nasıl baskıyla ezerek yok ede-
ceğini düşüneceğine halk düş-
manlığından vazgeçsin” denil-
di.

Direnen Otomotiv İşçilerinin Yanındayız
İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız
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Bunun ne kadar
farkına vardık, var-
madık bilmiyoruz
ama dünyayı etki-
leyen bir direnişi
topraklarımızda ya-
şadık.

Renault ve To-
faş'la başlayan di-
reniş, başka diren-
işlerin de önünü açtı.
Metal iş kolunda ya-
yılan bu direniş, işçi
sınıfına umut verdi, güç verdi, coşku
verdi.

Yalnız "sarı sendikacılığın" ku-
şatması altında bugüne kadar gelmiş,
gerek haklarını savunup koruyabile-
cek devrimci bir sendikacılıktan mah-
rum olan işçiler, sınıf bilincine sahip
olmamalarından kaynaklı kendi ta-
leplerinin gerisine düştüler, düşü-
yorlar. 

Tekellerin temsilcisi olan MESS,
sarı sendikacılarla el ele vererek iş-
çinin bilinçlerini bulandırıp, dire-
nişlerin daha da boyutlanıp başka
yerlere de yayılmasını engellemek
için hızla sonlandırmaya çalıştı. Bun-
da da başarılı oldu.

Bunda başarılı olmasının sebebi
asıl olarak direnişlerde devrimcilerin
olmayışı, sınıf bilincinden, devrimci
bir partinin önderliğinden yoksun
olmasıydı... 

Şimdi yaşadığımız bu somut pra-
tiğin izinde bugünkü yazımızda şunu
anlamaya çalışalım istedik.

İşçiyi patron nasıl kandırıyor, sınıf
bilincinin oluşmasını nasıl engelli-
yor?.. Bunlara bakalım dedik. 

Öncelikle sınıf nedir? 
En basit tanımıyla sınıf; tarihsel

olarak belirlenmiş bir üretim düze-
ninde, üretim araçlarıyla ilişkileri
bakımından çıkar ortaklığıyla bir-
leşmiş insan topluluğudur. 

Lenin'in tanımıyla sınıf: "Tarihsel
olarak belirlenmiş bir üretim düzeni
içindeki yerlerine ve üretim araçla-
rıyla olan ilişkilerine, toplum içindeki
iş örgütlenmesinde oynadıkları rol-
lere ve dolayısıyla toplumsal gelirden
ayrılan geniş insan grupları" de-
mektir. 

Bu tanıma göre, sınıfları birbi-
rinden ayıran belirleyici özellikleri
şöyle sıralayabiliriz: Üretim ilişkileri
içindeki yerleri aynı olacak, yani;
ya mülk sahibi olacaklar, ya mülk-
süz... İş örgütlenmesindeki rolleri
aynı olacak. Yani; ya emekçi, ya
efendi olacaklar. Şu halde mülk
sahibi, sömüren efendi durumundaki
insanlardan oluşan grup bir sınıfı
oluştururken; mülksüz, sömürülen
emekçiler de bir başka sınıfı oluş-
turmaktadır. 

Sınıf bilinci, kendi sınıfının top-
lumdaki yerini ve özelliklerini bilimsel
olarak kavramaktır. Sınıf bakış açısıyla
bakmak ise sözde ve özde, ait olduğu
sınıfın çıkarlarını savunmaktır. Burju-
vazi emek sömürüsüne dayalı bir sistem

olan kapitalizmi savu-
nurken, sınıf bilincine
ulaşmış işçiler ise emek
sömürüsünü ortadan
kaldıracak olan sosya-
lizmi savunur ve bu dü-
zeni kurmak için mü-
cadele eder. Ezilen, sö-
mürülen bir emekçinin
sınıf bilincini kavraması
demek, kendi kurtulu-
şunun aslında tüm in-
sanlığın kurtuluşu de-

mek olduğunun, kendi kurtuluşunun
yaşadığımız kapitalist sömürü düzeninin
ve asalak burjuvazi sınıfını yok et-
mekten geçtiğinin, yeni bir düzeni kur-
ma gücüne ve niteliğine ait olduğu sı-
nıfın sahip olduğunun farkında olması
demektir. Sınıf bilincinin en temel un-
surlarından biri de; her sınıfın yöneti-
minin, o sınıfın çıkarlarına hizmet ede-
ceğini kavramış olmaktır. 

İşçiler bu yüzden kendi sınıfının
farkında olmalı ve her olaya, duruma,
kısacası yaşamdaki her şeye sınıfsal
bakmalıdır.  Burjuvazi sınıf gerçek-
liğini görünürde inkar eder ama sınıf
gerçekliğine uygun davranır.  Hiçbir
şeye burjuvaziyle aynı bakmamalıyız.
Çünkü onlar için iyi olan, bizim için
kötüdür. Ortak noktamız, uzlaşmamız
söz konusu olamaz. Bizim emeği-
mizin, alın terimizin karşılığını al-
mamız, ürettiklerimize sahip olmamız
onların yok olması demektir. 

Bu yüzden sınfsal bakmalıyız.
Burjuvazinin yani patronların bizi

aldatmalarına izin vermemeliyiz.
Eğer sınıfsal bakmazsak patronların
daha da pervasızca bizi sömürecek-
lerini unutmamalıyız. 

Üretim araçlarından yoksun bir

Sömürüyü Gizlemek İçin, 
Patron İşçiyi Nasıl Kandırır?

Yürüyüş
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kimse ancak bu araçlara sahip olanın
egemenliğini kabul etmek ve emrine
tabi olmak şartıyla yaşayabilir. İn-
sanların kimi çalışır, kimi de bu ça-
lışanların emeğini sömürür. Bazıla-
rının çıkarları ötekilerin çıkarlarıyla
çatışır. Yani egemenlerin çıkarları
ile halkın, emekçilerin  çıkarları ça-
tışır. Kapitalist sistemin temel çelişkisi
de budur; üretim toplumsaldır. An-
cak üretim araçlarının mülkiyeti
bir avuç azınlığın (burjuvazinin)
özel mülkiyetindedir. (Özel mülki-
yet, sahip olduğumuz ev, araba, ça-
maşır makinası vb. değildir. Özel
mülkiyet; üretim araçlarına ayrıcalıklı
bir sınıfın sahip olması demektir.
Zaten kapitalizmin sömürüsü emek-
çinin üç kuruşa çalışarak kazandığı
bireysel mülkiyeti de bitirir. 

Burjuvazi bunu bilmemizi, bunu
bu çıplaklıkla görmemizi istemez.

Bunun için bizi "bilgi"nin, sınıf
bilincinin gücünden mahrum bırak-
mak için elinden geleni yapar. 

Bizi eğitimsiz bırakarak, köleleş-
tirmeye çalışırlar. Cahil insan sor-
gulama becerisine sahip olmadığı
gibi her türlü yalan dolana, aldatmaya
açıktır. 

Burjuvazinin öğrettiği ise; sömürü
kaderdir, kaçınılmazdır ve asla de-
ğişmez. Yani bu işçinin kaderi olarak
gösterilir. Zengin ile fakirin sürekli
olacağına, sürekli patron-işçi olaca-
ğına inandırmaya çalışır. 

İşçilerin arasındaki kardeşliği boz-
maya, ayrım yaratmaya çalışır. 

Kürt, Türk, Alevi, Sünni ayrımı
yaratır; böler, parçalar işçileri...

Örgüt korkusu yaratır. Örgütlü
olmak "anarşist", "terörist" ol-
makla eş tutulur. İşçinin örgütlü ol-
masını, diğer işçilerle birleşip hakkını
almasını istemez, engeller.

Sendikalaşmasını istemez ama
sendikalaşacaksalar da kendi çıkar-
larını savunan sarı sendikalara üye
olmalarını ister ve bunun için zorlarlar. 

Sürekli olarak, işten atılma veya
maaştaki kesintilerle tehdit edillir
işçi.

Sendikanın onun çıkarları için
var olduğunu bilmez...

Burjuvazi örgütlenirken kendi
sınıf bilinciyle TİSK gibi kendi sen-

dikalarında güçlenip birleşirken, iş-
çilerin bunu yapmasını istemez.

Çünkü birleşen ve kaybedecek
bir şeyi olmayan işçilerin gücünü
bilir.

Korkar ve engeller. Engellemeyi
zor ve baskıyı kullanırken, asıl olarak
sınıf bilincini çarpıtır, gizler... Ka-
zanmasını engeller. 

Çünkü bir işçi sınıf bilincine eri-
şirse, onun örgütlenmesi ve patrona
karşı savaşması önünde hiçbir engel
bulamayacaktır patronlar.

Ben ne kadar büyürsem sen de o
kadar fazla kazanırsın diye işçiyi
kandırır. Ne kadar çok çalışır, ne
kadar çok üretirsen o kadar da çok
kazanırsın der...

Yalan söyler, kandırır. Bu fabrika
senin, bu iş senin der. Halbuki bu
fabrika onun mudur?

- Örneğin patron gibi istediği
saatte gelir, istediği saatte gidebilir
mi?

- Örneğin fabrikadan patron ne
kadar kazanırsa o da o kadar kazanır
mı?

- Örneğin patronun evi gibi evi...
patronun arabası gibi arabası var mı-
dır? Veya evi, arabası hiç var mıdır?

- Örneğin patron gibi tatillere gi-
debilir mi? Değil Paris, Venedik...
Kendi ülkesinde nereye ne şekilde
gider?

- Örneğin patron gibi çocuklarını
yurtdışlarında okutabilir mi? İşçi
değil yurtdışında çocuğunu okutmak,
nasıl ne şekilde okutur veya okutabilir
mi?

- Örneğin patron gibi siyasilere
sözü geçer mi, siyasiler onun bir de-
diğini iki eder mi? Yoksa ciddiye
bile almaz, sesini çıkardığında kes
sesini deyip, zora mı başvururlar?

Bunları saydıkça sayabiliriz...
Yani fabrikanın sahibi eğer patron
oluyorsa bir işçinin de fabrikanın
sahibi deniliyorsa o zaman bu tabloyu
kim nasıl açıklayabilir?

İşte işçileri böyle kandırıyor, bi-
linçlerini böyle çarpıtıyorlar. İşini
seveceksin, fabrikanı seveceksin, pat-
ronunu seveceksin deniliyor.

Yok hayır sevmeyeceğiz.
Bizim o fabrikayı ayakta tutan

olduğumuz halde fabrika üzerinde

hiçbir söz hakkımız yoktur. Herhangi
bir itirazımızda anında kapı dışarı
ediliriz, ki buna karşı koyma hakkımız
bile yoktur patronlar ve onların ikti-
darı karşısında... Patronun korkunç
zenginliğine, sefaatine karşılık bize
düşen de korkunç bir sefalet ve aç-
lıktır. 

O zaman niye seveyim? Benim
emeğimle geçineni, benim emeğim,
alın terimle rahat içinde yaşayanı,
benim emeğim, alın terim, çocukla-
rımın rızkını çalarak, benim üzerimde
bire on kazananı neden seveyim?

İş yeri işçininmiş; bizimmiş gibi
sahiplenirsek, iş yerinin karını daha
da arttırmak için sürekli fedakarlık
yapmaya çalışıp "aile"yiz duygusunu
yaratıp bu fedakarlığın da bir onurmuş
gibi görmemizi sağlamaya çalışıyor-
lar. Tabii bu durumda ailenin bir
ferdi, o işin ortağı gibi kendimizi
düşünüp daha fazla para istemeyi
kendimize ayıp sayacağız. Böylece
patron karını daha da büyütecek,
başka iş yerlerine göre patron onları
ezip geçebilecek. 

Yok biz bir aile değiliz. 
Patronun malı olan iş yerini de,

patronunun zenginliğini büyüten işi
de sevmeyeceğiz, sevmemeli işçi-
ler...

Elbette çalışarak ortaya çıkardığı
ürünün iyi olmasına uğraşır ve bundan
mutluluk duyar bir işçi... Ama pat-
ronların amacı işçilerin mutlu olması
değil, tam tersine patronun buradaki
amacı yani bilinçlerdeki aldatmacası
başarıya ortak ediyormuş gibi gözü-
kerek sömürünün üzerini örtmektir.

Onları gün gün emeğini çalarak,
vücudunu çalarak, beynini çalarak,
çocuklarının geleceğini çalarak, top-
rağını suyunu çalarak.. Hiç çalışma-
dığı halde zevki sefa içinde yaşa-
yanları, günü gün edenleri DEĞİL
SEVMEK, KÜFRETMELİDİR!

ÖFKESİYLE SINIF BİLİNCİNİ
GELİŞTİRMELİDİR! BU APAÇIK
GERÇEĞİ GÖRMELİDİR!

EMEĞİ İÇİN MÜCADELE ET-
MELİ, EMEĞİ ALIN TERİ İÇİN
BİRLEŞMELİ, EMEĞİ İÇİN ÖR-
GÜTLENMELİ KAVGADAKİ YE-
RİNİ ALMALIDIR.

31 Mayıs
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AKP iktidarı açlık ve yoksulluğu
büyütürken, buna orantılı olarak da
tekellerin karlarını katladıkça katlıyor.
Çünkü AKP, halkı değil tekelleri bes-
liyor...

Patronların karları; halkın alın terini
sömürürek, halkın ve devrimcilerin
kanını akıtarak, halkın gözyaşlarıyla
büyüyor.

İşte bu yüzden Hitler "psikopat"
olarak başa gelip, halkı yakıp, gazlarla
boğup düğme yapmadı.

Hitler’i başa getiren, besleyen, bü-
yüten ve onu iktidara taşıyan o dönemki
tekeller ve tekellerin pazar arayışıydı. 

Tekeller Hitler'i bunun için getirdi

ve Hitler de onu besleyen,
büyüten tekellere hizmet
için yaktı, yıktı, katletti.
Dünya halklarının tarihine
unutulmaz bir katliam tab-
losu bıraktı. Faşizmin ne
büyük bir illet, ne büyük
bir insanlık dışılık oldu-
ğunu gösterdi. 

Hitler patronlar için
yaptı bunların hepsini... 

Alman tekellerinin bu-
nalımı Hitler'i doğurdu.

İşte bugün de AKP'yi
doğuran, ayakta tutan tekellerin yani
patronların çıkarlarıdır. En büyük pat-
ron olan "big brother" Amerika’nın
gayrı meşru çocuğudur... 

Ülkemizdeki Sabancılar’ın, Ülker-
ler’in iktidarıdır bu iktidar...

Onların kazançlarını arttırmak, onların
malını-mülkünü, canını korumak ve bü-
yütmek için vardır bu iktidar. O yüzden
de patronlarla paşa paşa geçinirler...

Ufak tefek çelişkiler yaşasalar da
AKP tekellere kendini kanıtlamak için
çırpınır durur. İşte bu yüzden sürekli
patronların karı artarken, halk yok-
sullaşıyor. 

İşte bu yüzden işçilerin yoksuluğu,
patronun varlığı oluyor.

Ülkerler, Sabancılar,
Koçlar Büyüyor,
Halk Yoksullaşıyor!

Sabancı Holding karını yüzde 54
arttırdı. 

"2015 yılının ilk üç ayında Sabancı

Holding'in konsolide gelirleri, 6 milyar
725 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılının ilk üç ayında Sabancı
Holding'in konsolide net karı geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 54 ar-
tarak 648 milyon TL'ye ulaştı. Sabancı
Holding'in toplam varlıkları 31 Mart
2015 itibariyle 245 milyar 610 milyon
TL'ye, toplam konsolide özkaynağı ise
19.5 milyar TL'ye yükseldi." (Hürri-
yet- 12 Mayıs 2015)

"Koç Holding, 2015'in ilk çeyre-
ğinde konsolide bazda toplam 13.8
milyar TL gelir elde ederken, 459
milyon TL ana ortaklık payları net
dönem karı gerçekleştirdi." (Hürriyet-
12.5.2015)

İşte bu tablo gerçekleri gizleye-
meyecekleri kadar açık, nettir. Mil-
yonlarca insan açlık içerisindeyken,
açlıktan ülkemizde insanlar ölürken,
değil ücretlerin artması, güvenceli ça-
lışmanın sağlanması... bunların bile
yok sayıldığı göz göre göre  öldürülen
işçilerin ölümünün bile "iyi öldüler"

Sabancılar Karlarını Yüzde 54 Artırdı!
Koçların, Sabancıların Karı;

İşçilerin Açlığı, Yoksulluğu ve Akan Kanıdır!

KOÇLARIN, SABANCILARIN
HER KURUŞ PARASINDA;

BİZİM, HALKIN,
EMEKÇİLERİN;

ALIN TERİ, KAN VE
GÖZYAŞI VARDIR!

BUNA SON VERECEK
TEK GÜÇ DE;

YİNE EMEĞİYLE
HER ŞEYİ VAR EDEN, 
BİZ EMEKÇİLERİZ...

ÜRETİMDEN GELEN 
GÜCÜMÜZÜ KULLANALIM!

Yürüyüş
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diyebilen bir faşist iktidarla ve bu  ik-
tidarı koruyan, kollayan, büyüten te-
kellerle karşı karşıyayız. İşte Soma
karşımızdadır; 301 işçinin değil ka-
tillerine ceza, katilleri aklamış nere-
deyse ölen işçileri cezalandıracaklardır. 

ARTI-DEĞERİ BİLMEYEN
İŞÇİ, PATRONLARIN ZENGİN-
LİK KAYNAĞI; ARTI DEĞERLE
OLUŞAN VE SÜREKLİ ARTAN
SERMAYEYİ YARATIYOR! SER-
MAYE; KAN VE GÖZYAŞIDIR!

Patronlar, işçilere geçinebileceği ka-
dar ücret verdiğini söylese de sömürüye
devam eder. Çünkü patron ancak sö-
mürerek kar elde eder. Servetine yeni
zenginlik katar. Sermaye oluşturur.
Patron işçinin ücretini, yine işçinin eme-
ğinden kazandığı sermaye, kar ile öder.
Sermaye biriken emek demektir. Yani
işçinin emeğinin ürünüdür. Patron emeğe
el koyar ve bununla kar elde eder.  Ser-
maye, artı-değer sağlayan bir değerdir.
Marx sermayeyi şöyle tanımlıyor: "An-
cak canlı emeği emme yoluyla vampir
gibi canlanan ve ne kadar çok emerse
o kadar çok yaşayan cansız
emektir."(Politik Ekonomi sy. 117)
Buna göre sermaye, yalnızca, sermaye
olmaktan fazla bir şeydir. İnsanın insan
tarafından sömürülmesini anlatır.

Kar Nedir?
Kar, satılan bir malın maliyeti ile

satış fiyatı arasındaki farktır. Yani
patronun daha fazla kazanmasını sağ-
layan kazandığı kardır. Çünkü patron
satın aldığı bir mal, bir eşya için az
para ödemeye çalışır, az öder ama
sattığı mal için hiç de böyle davranmaz.
Aksine en yüksek karla satar. Patronun
işçinin emeğinin karşılığını ödemesi
demek, onun kar etmemesi anlamına
gelir. Ki patronun varlığının anlamı
kar etmesidir. 

Peki patronun kar etmesinin
yolu nereden geçiyor?

Birincisi; giderleri azaltmak ve kıs-
maktan. İkincisi; ödenen ücretleri dü-
şürmesinden. Üçüncüsü; işçileri ala-
bildiğince çok çalıştırmaktan... Patron
ancak böyle kar eder. Patron kar birik-
tirmeli ki, içinde bulunduğu kapitalist
sistem işlesin. Yoksa patronların elindeki
kar değişmez, sabit kalırsa kapitalist
sistem durgunluk yaşar. Çünkü kar

patronların can damarıdır. Eğer varolan
durgunluk sürerse, kapitalist sistem
bunalıma girer. Sistemin çalışması;
durgunluk yaşaması için işçilerin daha
çok çalıştırılması, sömürülmesi gerekir.
Sermayenin büyümesi için sömürü
daha fazla yoğunlaştırılır. Bundan
dolayı zenginler ve emekçiler arasındaki
gelir farkı her yıl daha da büyür. Çünkü
patronun, patron olarak kalabilmesi
için daima kar elde etmesi gerekir.
Patronun karına kar katması, sermaye
ihtiyacaının karşılanmasının yolu artı-
değer yaratmaktan geçer. Yani daha
çok işçiyi sömürmesinden geçer. 

Artı-değer Nedir?
Artı-değer emekçinin, iş günü bo-

yunca üretmesine rağmen, karşılığını
alamadığı emektir. Çünkü artı-değer
patron için üretilen değerdir, patronun
zenginleşmesini sağlar. Patronun pat-
ron olması ve elde ettiği sermayesinin
ortaya çıkışı, karşılığını ödemediği
emektir. Emekçiye ödemediği ücreti
sermaye birikimi olarak zenginliğe
dönüştürmesidir. 

Patron artı-değer yaratmak için
çeşitli hesaplar yapar, yeni yollara
başvurur. Üretimin gelişmesi, insan-
lığın yararına olup olmaması önemli
değildir. Önemli olan patronun nerede
daha çok kazanacağı, kar edeceğidir. 

Artı değer burjuvazinin zenginlik
kaynağıdır. Sermaye üretmekten, sö-
mürmekten asla vazgeçmez. İşçinin
el konulan emeğini patron sermaye
yapar. Emekçilerle, iktidar arasındaki
ücret tartışmalarında artı değerin be-
lirleyiciliği büyüktür.

Sömürü 
Sömürüyü Büyütüyor!

Sabancılar, Koçlar, Ülkerler neden
bu kadar kar elde ettiler?

Ülkede açlık ve yoksulluk geçmiş
yıllara göre daha bir artmışken, işsizlik
yükselmişken neden patronlar yani

tekeller böyle dudak uçuklatacak karlar
sağlamıştır?

İşçinin emeği ne kadar büyükse;
sömürü de o kadar büyüktür.

İşçiler ne kadar çok çalışırlarsa o
kadar fazla yoksullaşırlar... Emeğinden
aldığı ücret de, vücudun yıpranması
da gün geçtikçe büyür, büyür...

Patronlar Sömürüyü
Bugün Nasıl Büyütüyor?

- Az işçiye çok iş yaptırarak,
- Çok işçi çalıştırarak,
- İşçi ücretlerini düşürerek,
- Ücreti sabit tutup çalışma sa-

atlerini artırırak,
- Fazla mesai yaptırarak
- İş güvenliği önlemlerini alma-

yarak,
- İşçilerin yasal ve sosyal hakla-

rını gasp ederek,
- İşçilerin örgütlenmelerini ve

pazarlık yapma şanslarını ellerinden
alarak, 

- İşsizliği artırarak,
- Bant usülü çalıştırarak, 
- Götürü ve parça başı iş yaptı-

rarak, 
- Taşeron işçiliği ile, 
- Esnaf çalışma yöntemleriyle

vb... işçiler üzerindeki sömürüyü ar-
tırır... 

Bu yüzden de sömürü ne kadar
artarsa patronların karı o kadar büyür. 

Patronların karının büyümesi ancak
ve ancak işçilerin açlığı, yoksulluğu
iş cinayetlerinde ölmesi pahasınadır. 

Hem işçilerin daha iyi ücret alıp,
hem de patronların daha fazla kar et-
melerinin olanağı yoktur. 

Hem işçilerin daha iyi şartlarda
çalışıp hem de patronların daha çok
kar etmeleri mümkün değildir.

Bugün metal işçilerine bir kuruş
zam yapmamak için patronların di-
renmesi bunun içindir. 

Gazete manşetlerinde Sabancılar’ın,
Koçlar’ın karının % 54 arttığını oku-
yorsanız eğer halkın % 54 daha fazla
sömürüldüğünü anlamalıyız... Açlı-
ğımızın yoksulluğumuzun % 56 bü-
yüdüğünü anlamalıyız... 

Açlığımızın azalması patronların
karlarının azalmasına bağlıdır... Bunun
yolu ise örgütlenmek ve sömürüye
karşı savaşı büyütmektir.

Patronların karları;
halkın alınterini

sömürürek, halkın ve
devrimcilerin kanını
akıtarak, halkın göz-
yaşlarıyla büyüyor.
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1-) Seçimler, parlamento ve
düzen partileri kitleler için
kurtuluş mudur? 

Seçimler, parlamento ve düzen par-
tileri kitlelere kurtuluş, umut olarak
gösteriliyor. Oligarşik düzen kendi al-
ternatifinin olmadığını, tek çözümünün
bu düzende ve düzenin kurumlarında ol-
duğunun sürekli propagandasını ya-
pıp, kitlelerin bilincini bulandırıyor.
Oysa, gerçek böyle değildir. Oligarşinin
seçim sandıklarından parlamentosundan
ve düzen partilerinden kitleler için de-
mokrasi, adalet, özgürlük çıkmaz. Çün-
kü, oligarşik iktidarın parlamento dahil
tüm kurumları bağımlısı oldukları em-
peryalist tekellerin ve kendilerinin 77
milyon halkımızın sömürülmesi için ça-
lıştırılmaktadır. Kitlelerin kurtuluşu,
sömürü düzenine son verecek olan
Devrimci Halk İktidarı'nda, sosya-
lizmdedir. 

2-) Düzen partileri
kitleleri nasıl aldatıp
oy avcılığı yaparlar? 

Düzen partileri kitleleri, açlığa, yok-
sulluğa, işsizliğe, adaletsizliğe çözüm
bulacağı yalan ve demagojileri yaparak;
yine kitlelerin dini, mezhepsel ve ulu-
sal özelliklerine seslenerek oy avcılığı
yaparlar. Oy alabilmek için bol bol
"demokrasi", "özgürlük" vaadlerinde bu-
lunurlar. İktidara geldiklerinde tüm so-
runları bir çırpıda çözeceklerini iddia
ederler. Bu söylemleri besleyen mi-
tingler, konserler, reklamlar, afişler kul-
lanırlar. Öyle ki seçimler yaklaşınca dü-
zen partilerinin liderleri, halkın arasına
karışırlar, çat kapı ev ev dolaşıp, sözde
halktan insanların akşam yemeğine ko-
nuk olurlar. Bu konularda o kadar ileri
giderler ki, devrimcilerin kullandığı
söylemleri (ekmek, adalet, özgürlük

vb.) kullanmaktan da çe-
kinmezler. 

Fakat, iktidara gelince
tüm bunları unutup, mec-
liste emperyalizm ve oli-
garşi için canhıraş çalış-
maya devam eder, halkın
açlığının, yoksulluğunun,
adaletsizliğinin doğrudan
sorumlusu olurlar. 

3-) Halk düzen
partilerine neden oy verir? 

Düzen partilerinin demagojilerinin,
yalanlarının yanısıra onyıllardır kitlelerin
çeşitli sağ-sol partiler arasında bölünmesi
de vardır. Kitlelere sözde kurtarıcı ola-
rak bu düzen partileri gösterilir. Örne-
ğin, onyıllardır CHP, AKP, MHP vb. dü-
zen partileri sağ ya da sol söylemlerle
kitlelerden oy almaktadırlar. Kitleler, he-
nüz maddi bir güce ulaşmış devrimci bir
alternatif bulamadıkları ve düzen par-
tilerinin, parlamentonun gerçek niteli-
ğini tam göremedikleri için ehven-i
şer mantığıyla hareket edip, düzen par-
tilerine oy verirler. 

4-) Kitleler
düzen partilerinden
memnun mudur? 

Elbette hayır! Halkın hiç de kü-
çümsenmeyecek kesiminden düzen
partilerine ilişkin "bunların hepsi
aynı", "bunların hepsi yiyici" gibi
söylemleri sıkça duyarız. Düzen par-
tilerinin yalancı, sahtekar, hırsız, rüş-
vetçi olduğunu, iktidara gelince va-
adlerini unuttuğunu kitleler her gün
yaşamlarından süzülen tarihsel bil-
geliğinden biliyorlar. Kısacası, kitle-
ler memnun değildir düzen partile-
rinden. Fakat, bugün mevcut durum-
da kitlelerin düzen partilerinin gerçek
yüzlerini tam olarak gördükleri, par-
lamenter çözümleri reddettikleri so-
nucu çıkmamalıdır. Böyle olsaydı,
sınıf mücadelesi farklı seyir izleyecek
bir duruma, iktidar alternatifi bir du-
ruma gelmiş olurdu. 

5-) Düzen partileri kitleleri
ne kadar aldatabilir? 

Düzen partileri sürgit kitleleri al-
datamazlar. Nitekim, bir seçimde
yüzde 21 oy alan bir partinin, bir son-

raki seçimde oyları yüzde 3'lere dü-
şebilmektedir. Dünün iktidar partile-
ri olan ANAP, DSP, RP (bugün Saa-
det Partisi) bugün isimleri dahi bilin-
mez. Ya da oyları düşmüştür. Yine 13
yıldır iktidar olan AKP'yi düşünelim.
AKP'ye oy verip de, kısa süre sonra
"Elim kırılsaydı oy vermeseydim"
diyen insanların sayısı hiç de az de-
ğildir. Fakat, devrimci bir alternatifin
olmadığı koşullarda, kitleler şu ya da
bu düzen partisinin yalan ve dema-
gojilerini farkedip, aldatmacasına
kanmasa da, dönüp dolaşıp benzer bir
düzen partisine oy vermesi de kaçı-
nılmaz oluyor. 

6-) Düzen partilerine
oy veren kitleleri
nasıl değerlendiriyoruz? 

Her şeyden önce, düzen partileri-
ne oy veren halk kesimlerini "düş-
man" olarak görmeyiz. En temelde
bakışımız "Halk, devrimin gücü-
dür. Belli kesimlerin düşman safla-
rında yer alışı geçicidir." (Yürüyüş,
Sayı:219, syf:32) 

Biz kitleleri örgütledikçe, ayrım-
sız onlara ulaştıkça, bir alternatif ol-
dukça, kitleler gerçekleri görecek ve
düzen partilerinden kopacaklardır.
Bu yanıyla düzen partilerine oy veren
kitleler düşmanımız değil, kazanma-
mız, devrim safına katmamız gereken
kesimlerdir. 

7-) Düzen partilerini
kitlelere nasıl
teşhir edeceğiz? 

Her şeyden önce mahallelerde, il-
çelerde, şehirlerde, bölgelerde düzen
partileri ne yapıyor, kitlelere yakla-
şımları, vaadleri nelerdir bunu bil-
meliyiz. Ayrıca buralarda nasıl bir ör-
gütleme içerisinde, hangi kesimlere
yönelik çalışma yaptıkları, devrimci-
lere karşı özel bir söylem geliştirip ge-
liştiremediklerini bilmeliyiz. Tüm
bunlar o alandaki çalışmalarımızda
teşhir malzemesi olacaktır. Ve afişle-
rimizle, pankartlarımızla, çeşitli aji-
tasyon ve propagandamızla, mahal-
lelerde düzen partilerinin kitlelerle te-
ması sırasında teşhir etmeliyiz. Bu şe-
kilde kitlelere düzen partilerinin ger-
çek yüzünü ve devrim, sosyalizm al-

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
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ternatifini göstermeliyiz. 
Düzen partilerine karşı mücadele

sadece bunlarla da sınırlı kalamaz.  Ve
yine ‘düzen partisi’ diye tüm partile-
re yönelik teşhir faaliyetlerimiz aynı
olamaz. 

Örneğin; AKP, MHP gibi tescilli
faşist gerici partileri örgütlü olduğu-
muz mahallelere sokmamalıyız. Se-
çim faaliyetlerine izin vermemeliyiz.
Devrimci şiddet eylemleriyle halk
düşmanı politikalarının, geçmişte
devrimcilere karşı yaptıkları katli-
amların hesabını sormalıyız. Yani
sadece “teşhir”i içeren bir propo-
ganda değil, hesap soran devrimci şid-
det eylemleri ile de halka bu partile-
rin gerçek yüzlerini göstermeliyiz...

Yine CHP’nin de cumhuriyetin
kuruluşundan beri tüm halk düşmanı
politikaların altında imzası vardır...
12 Eylül öncesi ve sonrası devletin tüm
katliam politikalarının ya bizzat için-
de olmuşlardır ya da onay vermişler-
dir... 1990’lı yıllarda koalisyon hükü-
meti içinde yer alırken Ankara’da üç
Devrimci Sol savaşçısının katledil-
mesine CHP’li İnsan Hakları Bakanı
Mehmet Kahraman canlı tanıklık yap-
mıştır... Maraş Katliamı’nda, Sivas
Katliamı’nda,  Buca, Ulucanlar, 19 Ara-
lık gibi hapishaneler katliamlarında,
90’lı yıllardaki kayıplarda, yargısız
infazlarda hükümet ortağı olarak doğ-
rudan sorumluluğu olan bir partidir... 

CHP’ye oy veren kitleler büyük
oranla bu katliamlara uğrayan dev-
rimci, sol kesimlerin yakınlarıdır. Bu ya-
nıyla CHP’nin gerçek yü-
zünü halkımıza taşhir et-
meliyiz... 

8-) Düzen
partilerinden
kopan  kitleleri
nasıl, nerede
örgütleyeceğiz? 
Şu bir gerçek, ne tür

demagoji yapıp, yalan söy-
lerlerse söylesinler, hangi
vaadlerde bulunurlarsa bu-
lunsunlar, düzen partileri
kitleleri kendine sonuna
kadar yedekleyemezler,
etraflarında tutamazlar.

Bunun sonucudur ki, kitleler çözümü ya
başka benzer partiye gitmekte ya da
tümden düzen partilerinden kopmakta
buluyorlar. Nitekim ülkemizdeki se-
çimlerde ciddi bir seçime katılmama
oranı vardır. Bu oran zaman zaman yüz-
de 20-25'lere kadar yükselebilmektedir.
Bu durumun nedeni oportünistlerin
iddia ettiği gibi ne kitlelerin düzen
partilerinden tümden umudu kesmesi,
ne de devrimcilerin "boykot" çağrısının
sonucudur. Seçimlere katılmayanların
bir kısmı apolitikleşmenin, duyarsız-
laşmanın sonucu katılmazken, diğer kıs-
mı düzenden ve düzen partilerinden ar-
tık bir beklentisi kalmayan kesimlerdir. 

Düzen partilerine oy verenler ya
da şu bu nedenle oy vermeyenlerin
hepsi, aslında bizim örgütlememiz ge-
reken kesimlerdir. Tüm bunlara ula-
şıp, Halk Meclislerinde örgütlemek ve
bu örgütlenmeleri büyütmek öncelikli
görevlerimiz arasındadır. 

9-) "Seçimler, düzen parti-
leri kurtuluşu sağlayamaz"
diyoruz. Alternatifini nasıl
göstereceğiz? 

Bu düzen ve bu düzeni oluşturan
tüm kurumlar halkın hiçbir sorununu
çözemez. Ne seçimler, ne de düzen
partileri de halka bir şey vermez, hal-
kın yoksulluktan, açlıktan, adalet-
sizlikten kurtuluşunu sağlayamaz. 

Halkın kurtuluşu devrimdedir.
Devrimci Halk İktidarı’nda ve sos-
yalizmdedir. Devrimin asli gücü de

kitlelerdir, yani ustaların dediği gibi
"devrim kitlelerin eseridir." 

Düzen partileri bu yüzden dur-
maksızın kitleleri örgütlemek, düzene
yedeklemek için çalışıyor. Biz onlardan
daha fazla çalışmalıyız. Şunu unutma-
malıyız; her kapıyı çalabilir, 77 milyo-
nu örgütleyebiliriz. Gerçeği, iyiyi, gü-
zeli biz savunuyoruz. Kitlelere; kendi
ülkemizde köle bir halk haline getiril-
diğimizi, ülkemizin emperyalizmin
yeni sömürgesi olduğunu, işbirlikçi
oligarşi tarafından faşizmle yönetildi-
ğini, iktidara hangi düzen partisi gelir-
se gelsin bu tabloyu değiştirmediğini,
tam tersi emperyalizm ve oligarşi için
canhıraş çalıştıklarını anlatmalıyız. Ve
tüm bunlardan kurtuluşun daha fazla ör-
gütlenmekte ve mücadelede, Devrim-
ci Halk İktidarı’nda olduğunu göster-
meliyiz. 

10-) Halk meclislerini
nasıl alternatif haline
getireceğiz? 

Halk meclisleri, halkın meşru ve
öz örgütlenmeleridir. Kitleler halk
meclislerinde söz ve karar haklarını
kullanıp, kendi kendilerini yönetme
becerisini kazanacaktır. Böylece as-
lında bu düzenin tüm kurumlarına ih-
tiyaç duyulmadığını, halkın kendi
iktidarında pekala kendi kendilerini
yöneteceklerini görecektir. 

Tüm bunların olabilmesi için kit-
leleri halk meclislerinde örgütleme-
liyiz. Bu düzenin ve bu düzene ait tüm
kurumların alternatifinin halk mecl-

isleri olduğunu
göstermeliyiz. Dü-
zen partilerini, se-
çimlerini, sürekli
tepiştikleri ahırları
olan parlamentola-
rını reddetmeli, ya-
şamın her alanında
kurduğumuz mec-
lislerde kendi ken-
dimizi yönetebile-
ceğimizi, yeterin-
ce güçlenince de
halkın iktidarını,
Demokratik Halk
Devrimi ile kura-
cağımızı anlatabil-
meliyiz.
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Seçimler oligarşik diktatörlük için
düzenden kopan halk kitlelerini ye-
niden düzene çekme aracıdır. 

Seçimlere iki hafta kala, geçen
bir hafta içinde yaşananlar oligarşinin
nasıl bir açmaz içinde olduğunu gös-
termektedir. 

Özellikle AKP, iktidarını korumak
için yapamayacağı alçaklığın olma-
dığını bir kez daha göstermiştir. 

Bizim seçimlere karşı bakışımız,
tavrımız çok açıktır... 

Halkımıza hiçbir düzen partisine
oy vermemelerini söyleyerek düzenin
teşhirini yapıyoruz. Örgütlü olduğu-
muz mahallelerde AKP, MHP gibi
faşist, gerici partilerin çalışma yap-
masına izin vermiyoruz... 

CHP de AKP gibi faşist düzen
partisidir. Sol söylemlerle on yıllardır
halkımızı faşist düzen içinde tut-
maktadır. İktidara geldiklerinde di-
ğerlerinden hiç de geri kalmamıştır.
Buna rağmen 10 milyonun üzerinde
düzenin kandırdığı sol bir kesimden
oy almaktadır... Bunlara karşı ideolojk
mücadele vererek gerçek yüzlerini
halkımıza teşhir ediyoruz... 

Yazımızın konusu olan HDP ise
bu seçimlerde CHP’nin rolünü üst-
lenmiştir... Hatta sadece halk kesim-
lerini düzen içine çekmekle de sınırlı
kalmayıp Türkiye solunu düzene ye-
deklemek gibi bir misyon yüklen-
miştir... Bu nedenle HDP’ye karşı
tavrımız da ideolojik mücadele ver-
mektir... Çözümün düzende olmadı-
ğını devrimde olduğunu halkımıza
göstermektir... 

***

Kürt milliyetçileri başta olmak
üzere HDP, HDK bileşenleri ve ÖDP
dahil, HDP'ye desteğini açıklayan,

açıklamayan tüm reformist-parla-
menterist sol, HDP'nin yüzde on se-
çim barajını aşmasının Türkiye halk-
larına olumluluklar getireceğini yazıp
söylemektedirler. Ancak HPD'yi des-
teklemek gerektiğini ve oy vereceğini
açıklayanlar bu çevrelerle sınırlı de-
ğil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu bile HDP'nin yüzde on
barajını aşmasını, TBMM'de temsil
edilmesi gerektiğini, bunu istediğini
açıklayabilmiştir.

R.T.Erdoğan'ın, AKP'nin deneti-
mindeki "Havuz-medya" dışındaki
televizyon kanallarında da HDP'yi
olumlu gösterenler hiç de az değil.
Öyle ki, PKK düşmanları bile,
"AKP'nin tek başına iktidar olmasını
engellemek için HDP barajı aşma-
lıdır. Bunun için desteklenmelidir"
diyebilmektedirler. Oligarşinin belli
kesimleri de HDP'nin barajı aşmasını
istemektedir.

Tüm bu kesimleri, HDP'nin yüzde
on barajını aşması noktasında birleştiren
gerçek, silahlı mücadele düşmanı ol-
malarıdır. Diğer bir ifade ile, Kürt
halkının silahlı kurtuluş umudunun,
PKK'nin tasfiyesiyle yok edilmesi
hepsini ortak noktada birleştirmektedir.
Bilmektedirler ki, HDP'nin yüzde on
barajını aşarak TBMM'ye girmesiyle
tasfiye süreci hızlanacaktır.

Gerçekler bu yönde olmasına rağ-
men Kürt milliyetçileri ve her türden
kuyrukçusu HDP'ye ve seçim barajının
aşılmasına olmadık misyonlar yükle-
mektedirler. Örneğin Kürt milliyetçi
hareketin örgütlenmelerinden DBP'nin
Eşbaşkanı Kamuran Yüksek, HDP ile
ilgili şunları söyleyebilmiştir:

" (...)Türkiye'de bir geriye düşüş,
umut kırılması yaşandı. Bunu diri
tutan, devrim ruhunu diri tutan Kürt
Özgürlük Mücadelesi büyük bir savaş
verdi ve bizim yanyana gelmemizi
sağladı. Sosyalist çevrede başarma
ve inanç kırılması olmuştu ancak bu
inanç HDP ile yeniden doğdu..."(Bkz:
16 Nisan 2015, Ö.Gündem)

HDP'nin "devrim ruhunu diri tut-
tuğunu" iddia eden DBP Eşbaşkanı,
HDP'nin yüzde on barajını aşmasıyla
"yeni bir dönemin başlayacağını" ve
"sürecin demokratik çözüm yolunda
ilerleme katedeceğini" de eklemiştir.

HDP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na
verdiği milletvekili adaylarının "pro-
fillerini" ele aldığını iddia eden Zilan
Sterk bunun "radikal demokrasi çizgisi
olduğunu iddia ediyor. Devamla; "
(...) Demokratik yaşam kültürünün
çizgisidir. Aslında demokratik sosya-
lizm  çizgisidir (...) " diyor.(Bkz: 13
Nisan 2015 Ö.Gündem)

Z. Sterk'e bunları söyleten "aday-
lar"ın yarısının kadın olması, bilmem
kaçının Kürt, Türk, Alevi olmasıdır.
Yani şekilseldir her şey. Demokrasinin
özüyle de alakası yoktur.

DBP Eşbaşkanı "HDP devrim ru-
hunu diri tutuyor " derken Z.Strek,
"Demokratik sosyalizm"den, "yeni
demokratik Türkiye"den, "yeni de-
mokratik dünya"dan söz ediyor.
Ve tabi ki hiçbirisinin HDP ile ilgi-

ÇÇÖZÜM SANDIKTA
DEĞİL, 
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sinin olmadığını da biliyorlar. Zira
Kürt milliyetçileri devrimi, sosyalizmi
reddedeli yıllar olmuştur. 

Özgür Gündem gazetesinin köşe
yazarlarından Sezai Sarıoğlu ise
HDP'nin yüzde on seçim barajını aş-
tığı, aşacağı yönündeki açıklamala-
rından sonra da "Türkiye'de HDP
heyulası dolaşıyor" başlığı ile yazı
yazabilmiştir.

12 Eylül öncesinin KSD'lilerinden
olan S.Sarıoğlu, 12 Eylül yıllarında
hapishanelerde yenilgilerin en koyu-
sunu yaşayan döneklerden biridir. Dev-
rimci mücadeleye, devrimcilere öyle-
sine düşmanlaşmıştır ki, 19-22 Aralık
öncesi F tipi-tecrit hapishanelerinin
tek kişilik hücrelerini savunabilmiş,
"Özgür Yaşam" için gerekliliğine dair
yazabilmiştir. Tabi ki, Büyük Direniş’in
karşısında yerini almış, tüm refor-
mist- parlamenteristler gibi 122 şehitten
hiçbirinin tabutunu taşıma gibi bir "
zahmete" de girmemiştir.

Marks'ın "Avrupa'da bir heyula
dolaşıyor, komünizm heyulası" söz-
lerini çarpıtan Sezai Sarıoğlu örneği,
HDP'yi kimlerin ve tabi ki neden
desteklediklerine de örnektir. İşte
yazdıklarından bir bölüm:

"(...) HDP heyulasının barajı aşıp
Meclis'e girmesiyle pek çok tartışma
geride kalacak. Düzen mi değişecek,
elbette hayır, devrim mi olacak zinhar....
(...) Seçim süreci ve muhtemel haziran
zaferinin sosyalistler açısından önemi
şurada: Her şeyden önce bu süreç
bizler için içimizden dışına çıkarak
kelimenin her anlamıyla yeniden sos-
yalleşme imkanıdır.(...) Belki de daha
önemlisi, 12 Eylül sonrasında yaşa-
dığımız travmalarımızla başetmek için
de devrimci bir imkandır bu süreç.(.....)"
(Bkz:12 Nisan 2015, Ö. Gündem)

Kürt milliyetçi hareket 1984'ten
bugüne 30 bine yakın şehit vermiştir.
Devrimci hareket ve diğer devrimci
örgütler de ölmüşler, öldürmüşler,
mücadelelerini sürdürmüşlerdir. S.
Sarıoğlu gibileri ise girdikleri yosun
tutmuş dehlizlerinde travmalarıyla
yaşamayı seçmişlerdir. Ara sıra dı-
şarıya bakıp devrimcilerin de kendileri
gibi olmalarını istemişlerdir. Olma-
yanlara, devrim için, sosyalizm için

mücadeleyi sürdürenlere saldırmışlar,
hakaret etmişlerdir. Şimdi "HDP he-
yulası"ndan  söz etmesinin, sevinç
içerisinde olmasının nedeni açıktır:
HDP'nin yüzde on seçim barajını aş-
masıyla Kürt milliyetçi hareketin ve
onunla birlikte Türkiye solunun da
tasfiyesinde ileri adım atılmış ola-
cağını bilmeleridir. Bu nedenledir ki
S. Sarıoğlu gibileri halkların değil,
oligarşinin, düzenin yanındadır.

Ö. Gündem yazarlarından Fuat
Kav da, HDP'nin yüzde on barajını
aşıp-aşmamasına olmadık misyonlar
biçenlerden. Örneğin şunları yaza-
bilmiştir: "Gelinen aşamada Mezo-
potamya ve Anadolu halkları kazan-
maya mahkumdur. Hep kaybetmiş
ve yüzlerce yıldır köle konumuna
getirilmiş halklar, bir kez daha kay-
betme gibi bir süreci yaşayamaz. 'Ya
kazanmak, ya kazanmak' sloganı tam
da bugün HDP çatısı altında, bu za-
manın sloganıdır. Eğer bu sefer de
kaybedilirse, belki her şeyin sonu
olmaz ama çok şeyin sonu olacağı
kesindir." ( Bkz:12 Nisan 2015,
Ö.Gündem)

Burjuvazinin demokrasicilik oyu-
nundan başka bir şey olmayan seçim-
lere işte böylesi misyonlar yüklen-
mektedir. Halklara kurtuluşlarının yo-
lunun seçim sandığından geçtiğini ka-
bul ettirme derdinde ve peşindedirler.

Bilinmektedir ki, HDP'nin seçim
barajını aşmasıyla tüm reformist-
parlamenteristler, TBMM'de kaç kişi
ile temsil ediliyor olurlarsa olsunlar,
halkları aldatmak için  "Daha fazla
oy, daha fazla milletvekili" isteye-
ceklerdir. Bugün AKP krizdedir ve
R.T.Eroğan, 12 yıldır tek başına ik-
tidarda olmalarına rağmen, hala yeni
bir dönem daha ve 400 milletvekili
isteyebilmektedir. HDP'nin ya da

farklı reformist parlamenteristlerin
tavrı da farklı olmayacaktır.

Kendine Devrimciyim, 
Sosyalistim, Halkların 
Yanındayım Diyen 
Herkes Yeniden 
Düşünmek ve Karar 
Vermek Durumundadır

Seçim barajını aşamamaları Kürt
milliyetçileri dahil tüm reformist-par-
lamenteristlerin umutsuzluklarını bü-
yütecektir. Tıpkı küçük burjuva aydınları
gibi HDP'ye oy vermeyen halkı suç-
layacaklardır. Kimi "şovenistlik"le,
kimi "cahillikle", "oyunu satmak"la
itham edecektir. Kendilerine, politi-
kalarına bakma, gözden geçirme yerine
suçlu arayacaklardır. Halkın 1950'lerden
bu yana seçim vaatleriyle aldatıldığı
için sandığa güvenmediğini de görmek
istemeyeceklerdir.

Seçim barajı aşılsın ya da aşıl-
masın; HDP ile ya da HDP'siz refor-
mizm-parlamenterizm çizgisinde yo-
luna devam edecek her örgüt, parti
ve çevre içerisinde yer alanlar yaşa-
nanları bir kez daha düşünmek, de-
ğerlendirmek zorunda kalacaklardır.
Kalmalıdırlar da... Hala içerisinde
devrime, sosyalizme, halkların kur-
tuluşuna yönelik şu veya bu oranda
inanç taşıyanlar, şehitlerine bağlılığını
sürdürenler tercih yapmak zorunda
kalacaklardır. Kalmalıdırlar da...

Çünkü bir yanda devrim, sosya-
lizm, Türkiye halklarının kurtuluşu
için mücadele edenler, bu amaç için
ölenler, öldürenler vardır. Olacaktır.
Diğer yanda ise, devrimci mücade-
lenin, Kürt halkının silahlı kurtuluş
umudunun yok edilmesi, sistemin
istikrarı için "mücadele" edenler,
yani halkı aldatanlar olacaktır. Bir
yandan, tıpkı Büyük Direniş sürecinde
olduğu gibi  büyük bedeller pahasına
devrim için, halkların iktidarı için
mücadele eden devrimci hareket ola-
caktır. Diğer yanda HDP, HDK’sinden
Birleşik Haziran Hareketi ve tek tek
varlığını sürdürmeye çalışan refor-
mist-parlamenterist ve oportünist ör-
gütler ve çevreler olacaktır.

Evet, bugün olduğu gibi 7 Haziran
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seçimleri sonrasında da kendine dev-
rimciyim, sosyalistim, halktan ya-
nayım, anti-emperyalistim, anti-fa-
şistim... diyenler, tercihlerini bu ger-
çekler üzerinden yapmak durumun-
dadırlar. Yapmalıdırlar da... Devrim-
cilerin, sosyalistlerin, halktan yana
olanların vatanseverlerin yeri devrimci
hareketin saflarıdır.

Sonuç olarak;
1-HDP, ne Kürt milliyetçilerinin

Türkiyelileşme ne de demokratik-
leşme, barış, çözüm projesidir. HDP,
gerillanın, diğer bir ifade ile Kürt
halkının silahlı mücadelesinin ve
Türkiye solunun tasfiye projesidir.

2-Bugün Türkiye'de devrimci ha-
reket dışında, devrim için mücadele
eden Marksist-Leninist temelde ör-
gütlü bir güç kalmamıştır. Oportünist
solun bir kısmı, 12 Eylül yıllarında
yaşadıkları ideolojik yenilgiden kay-
naklı 1990'larda, bir kısmı da em-
peryalizm ve oligarşinin 2000 yılında
başlattığı F tipi tecrit saldırısında

ideolojik yenilgi yaşamış ve refor-
mizm-parlamenterizm bataklığına
yönelmiştir.

3-Türkiye solunda devrimci ha-
reket dışında kalanların büyük bir
kısmı HDP-HDK bünyesinde yer al-
mış ve HDP'den milletvekili adayı
göstermiştir, ya da HDP adaylarını
destekleyeceklerini açıklamışlardır.

4-Kürt milliyetçileri bir yandan
halkı "iç savaş" ve  "kaos" ile kor-
kutarak oy isterken, diğer yandan
emperyalizme ve oligarşiye HDP'nin
düzenin istikrar unsuru olacağını ve
üstü kapalı “ülke hükümetsiz kalmaz”
diyerek kurulacak hükümetlere des-
teğini vereceğini söylemektedir.

5-HDP'nin yüzde on barajı aş-
masının Kürt milliyetçi hareketin ve
solun tasfiyesinde ileri bir adım ola-
cağı bilinmektedir. Bilindiği içindir
ki, oligarşi içinde belli kesimleri de
dahil halk düşmanı pek çok kişi de
HDP'nin barajı aşmasını istemekte,
bu yönde kendince katkıda bulun-
maktadırlar.

6-Devrimci hareket dışında hemen
tüm sol, oligarşinin demokrasicilik
oyunlarından biri olan seçimlere ka-
tılarak halka sorunlarının çözüm yeri
olarak düzenin seçim sandığını gös-
termiş olmaktadırlar. Oysa halkların
kurtuluşu seçimlerde değil, devrim-
dedir.

7-Seçimlere katılan örgütler, dev-
rim, sosyalizm iddialarından da uzak-
laştıklarını ilan etmiş olmuşlardır.
Kendisine devrimciyim, sosyalistim,
halkın saflarındayım, anti-emperya-
listim....diyen herkes bulunduğu yeri
bir kez daha düşünmek zorundadır.
Devrimden yana mı, düzenden yana
mı olacağına karar vermelidir.

İlk Kızıldere’ye gidildiği zamandı. Kızıldere’ye gitmek
istiyorduk ama paramız yoktu. İşte o zaman para sorun
olmadan Kızıldere’ye gidebileceğimizi öğrendik. Bahtiyar’la
böyle tanıştım. Onu hep  DTCF’ye giderken görü-
yordum. Hep güler yüzlüydü. Daha sonra okul
kursundan yol parasını vermeye çalıştığım
da o zorla almış ve yine gülmüştü. Sakinliği,
efendiliği ve güler yüzlülüğüyle dikkat çe-
kiyordu. 

Onu daha çok başka insanların anla-
tımında bilirim. Genelde onun halden
anlayan, anlayışlı biri olmasından bah-
sederlerdi. Morali bozuk birini gördü-
ğünde hemen anlayıp sohbet edip sorun-
larını çözdüklerinden bahsederlerdi. Ma-
hallede de onu anan insanlar vardı. Örneğin
bir kadın Bahtiyar geldiğinde daha çok sevinip
çığlık atarmış. Nedeni hem onu çok sevmesi hem de
Bahtiyar’ın ona iyilik yapması. Bu iyilik evden fazla

kedilerini alıp başka semte bırakmaktı ama kadın bundan
çok etkilenmişti. Çünkü bu o kadına yapılan ilk iyilikmiş.
Bahtiyar çalıştığı yerlerde iz bırakan biriydi. 

Bir gün baskınlar üzerine yapılan bir eylemde
ayağını kırdı. Seke seke bir evin bahçesine geldi.

Ağzında ne bir ah ne bir of çıktı. Bahçesinde
oturduğumuz insan bizi iyi tanımasına rağmen
bizi eve almadı. Biz de su istedik ve ilaç
aldık. Bahtiyar sakin davrandı. Açıkçası o
eve kızılmıştı. Çünkü bilmeyen insanlar de-
ğildi. Bahtiyar ayağı kırık olmasına rağmen
onu evine almayan insanlara kızmadı. Halk

gerçeğini biliyordu. Hem sakin, hem soğuk-
kanlı davrandı. Acısını belli etmedi. 

Onu anlatanlardan çok iyi bir yönetici, iyi
bir dost ve yoldaş olarak tanıdım. İlk görenin bile

efendiliğinden bahsetmesiyle tanıdım. Anısı önünde
saygıyla eğiliyorum. 

Hayatın 
Öğrettikleri

Senden öğrendiklerimizle

BAHTİYARIZ
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Faşizme karşı açıkça savaşan, sa-
vaşı büyütmekten bahseden bir biz va-
rız. Düşman da boş durmuyor. Bugün
herkese saldırısını bizim üstümüzden
sürdürüyor. 

HDP binalarını kontra yöntemlerle
bombalayıp Cephe’nin üstüne atı-
yor. Bu yalana “kargalar bile güler”,
ama faşizm de bu değil mi zaten? 

Hitler’in Propaganda Bakanı Paul
Joseph Goebbels, “Halk büyük ya-
lanlara, küçük yalanlara göre daha
çabuk inanır” diyor. 

Faşizm bir yalanın ne kadar inan-
dırıcı olduğuna bakmıyor, “Bir yalanı
yeteri kadar sıklıkla tekrarlarsan,
halk eninde sonunda ona inanır” di-
yor. 

AKP’nin bu yalanına kimse inan-
madı; fakat alçakça yalan ve iftirala-
ra hiç durmaksızın devam ediyorlar.
Çünkü yine efendileri Hitler’den öğ-
rendiklerine göre faşist propaganda-
nın özü “Hatalı olduğunu veya yan-
lış yaptığını asla kabul etme”mektir...

Cepheliler; böyle bir düşmanla sa-
vaşıyoruz... Bir taraftan fiziki saldı-
rılar, diğer taraftan yalan, dolan, ifti-
ra... 

Biz dopdoğru olmalıyız; Yunus’un
“erenler dergahı”na 40 yıl taşıdığı
odunlar gibi... Faşizmin, pislikleri, ça-
murlarnı, yalan ve iftiraları bize bu-
laşmasın... Faşizmin fiziki saldırıla-
rı bize sökmez... 

Çağlayan’da Halkın Adaletini göl-
gelemek için saldırılar kesintisiz sü-
rüyor...

Afiş, ozalit yapan insanlarımızı
gözaltına alıyor, tutukluyor. 

Giresun’a şehidimizin cenazesine
giden insanlarımıza azgınca saldırı-
yorlar, 53’ünü gözaltına alınıyor. Fa-
şist bir güruhu linç için örgütlüyorlar. 

İfade vermeye giden insanları-
mızı tutukluyorlar. 

Adliye’de çalışan insanlarımızın
evlerini gecenin bir yarısı basıyorlar. 

“Biz de sizi seviyoruz” diyen her-

kesi cezalan-
dırıyorlar.  Öğretmene soruşturma, öğ-
renciye uzaklaştırma... 

2 insanımızı gözaltına alıyor.
1’inin önceden kesilmiş cezası olması
nedeniyle tutukluyor. Diğerini de
bulmuşken tutuklayıveriyor. Peşinden
yalan bombardımanına tutuyor. Di-
ğerlerini saymakla bitiremeyiz. 

Çağlayan eyleminin cüreti ve halk
kitlelerindeki meşruluğu, şehit düşen
yoldaşlarımızın eylemin meşruluğu-
nu daha şehit düşmemişken halka ta-
şıma becerileri, 1 Nisan’daki düşmanı
şaşkına çeviren Vatan baskını...  Düş-
man neye uğradığını şaşırdı. 

Devrimci Halk Kurtuluş Cephe-
si’nin düşmanın Adalet Saray’larını
sarsan eylem ile ilgili yayınladığı
444 numaralı açıklamada “Dolma-
bahçe Sarayı'nın kapısına dayanıp,
Berkin’in katillerini yargılamazsa-
nız ‘saraylarınızı yıkacağız’ demedik
mi? Patlamadı diye, bombaların
patlamamasından medet ummuştu-
nuz” deniyor. 

Patlamayan bombaların propa-
gandasını yaptılar, yüreklerini onun-
la soğutmaya çalıştılar... 

30 Ocak’ta Elif Sultan Kalsen
Taksim Meydanı’nda İstanbul Poli-
si’nin “siyasi olarak öldüğünü” ilan
etti.  

Devrimci Halk Kurtuluş Cephe-
si’nin “Meydanlardan Saraylara
Her Yerde Karşınızda Bizi Bula-
caksınız” başlıklı 441 numaralı açık-
lamasında “Ölümü göze almış bir sa-
vaşçının karşısında yerinizden bile
kıpırdayamazsınız. Silahlarınız, tek-
nik araç gereçleriniz, sonuna kadar
boşaltılmış şarjörlerin karşısında
boşa çıkmıştır. Fedayı göze almış sa-
vaşçılarımız karşısında çaresizsiniz.
Üzerinize doğrulttuğumuz silahlar
"eski" "müzelik" vb. demagojisi de
sizi kurtaramaz. İlk eylemde silah es-
kiydi dediniz... Şimdi takır takır say-
dırdı işte mermileri... Silah bozuk fa-
lan da değildi. Öylesine acınacak du-
rumdasınız ki bir silahın modelinin

eski olmasından dahi medet umuyor;
kendi sinmiş ve çaresiz halinizi bu-
nunla kapatmaya çalışıyorsunuz.
Feda ve cüret en büyük iki silahı-
mızdır”

Evet en büyük silah insandır.
Bunu son eylemlere bakan herkes gö-
rebilir. Kararlılık, cüret ve feda...
Düşmanın en büyük korkusu...

Yoldaşlarımız ellerini kollarını
sallaya sallaya Ankara’nın göbeğin-
de Emniyet Genel Müdürlüğü’nü bu
feda ruhuyla vurdular. AKP Genel
Merkezi’ni, Adalet Bakanlığı’nı bu
cüret ve feda ruhuyla vurdular. 

Taksim’de yerde yatan siyasi ölü-
yü Elif Sultan Kalsen, Vatan’ın önün-
de bu cüret ve feda ruhuyla öldürdü.

Bahtiyar ve Şafak, ellerini kolla-
rını sallayarak zulmün sarayına bu cü-
ret ve feda ruhuyla girdiler. 

Bu kararlılık, cüret ve fedayla ör-
gütlenen insanın zaferidir.

Size daha nice kadrolarınızı har-
catacağız. Herkes görecek. Evet bu
devlet katilleri itiraf etmemek için 14
yıllık Cumhuriyet Savcısını harcadı.
Tek nedeni eğer katiller itiraf edilir-
se bu ülkede katillerin devlet eliyle na-
sıl korunduğu ortaya çıkacaktı. Çün-
kü suçluların ucu Ak Saray’a kadar
uzanmaktadır. 

Faşizmin adaleti ayaklar altında
sürünüyor; geçerli olan tek adalet
HALKIN ADALETİDİR! Berkin’in
katilleri 700 günü aştı ve hala AKP ta-
rafından korunmaya devam ediyor. 

Her geçen gün halkın adaleti daha
da önem kazanıyor. Çünkü faşizmin
adaleti hırsızları, katilleri, tecavüz-
cüleri korumaya devam ediyor... 

Adalet bugün Soma’da kocaları,
evlatları ölen anaların eşlerin ağızla-
rından dökülüyor. “432 çocuk baba
diye kara toprağa sarılıyor. Adalet
istiyoruz” Bayram Erol’un eşi Selda
Erol diyor bu sözleri. 

Katillerin getirilmediği ilk duruş-
maya Manisa, İzmir, Çanakkale, Ba-

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Alçak bir düşmanla savaşıyoruz
Savaş Gerçeğine Göre

Donanmalıyız!

31 Mayıs
2015

Yürüyüş

Sayı: 471

37FAŞİZMİ SEÇİMLE DEĞİL, DEVRİMLE YENECEĞİZ!



lıkesir ve birçok çevre il ve ilçelerden
bin polis getiriliyor. Ailelerin üstleri
didik didik aranıyor. 

"Bize bu acıyı yaşatanlar burada
yok. Acımız hala taze. Bu faciaya se-
bep olanlar, buraya gelip hesap ver-
meliler" diyor bir madencinin kızı. 

"Burada olsalardı onların yüzü-
ne tükürürdük. Çocuklarımız her
gün, 'Babamız nerede?' diye soruyor.
Onlara cevap veremiyoruz" diyor bir
madenci eşi. 

Peki ya Emrah Barlak? Emrah
Barlak davasında mahkeme zanlı po-
lise ödül gibi ceza verdi. Müebbet ha-
pis cezasıyla yargılanan polis İmran
Kahya’ya sadece 8 yıl 4 ay hapis ce-
zası verildi. 

Mahkeme Emrah Barlak’ın kar-
deşi Erhan Barlak’a ise 3 yıl hapis ce-
zası verdi.  

Ankara Keçiören’de katledilen
Cem Aygün’ün katili polise 11 yıl
ceza verdiler. “Dava öncesi adliyeye
gelen Cem Aygün’ün ablaları, polis ta-
rafından içeri alınmadı. Savcılık ka-
rarını gerekçe gösteren polisler, abla
Nazlıcan Aygün’ün ısrar etmesi üze-
rine sürükleyerek adliye polis kara-
koluna götürdü. Cem Aygün’ün 6 ab-
lasına katıldıkları eylemler nedeniy-
le açılan davada toplam 57 bin lira
para cezası verildi. 58 yıl hapis iste-
miyle yargılanan 6 abla parayı öde-
mezlerse 90 gün hapis yatacaklar. Du-
ruşmada, Aygün’ün ailesinin Ankara
Emniyet Müdürlüğü önündeki eyle-
minden zarar gördüğünü iddia eden
polis memurları Fatih Y. ve Olcay H.
katılma talebinde bulundu. Polislerin
talebini kabul eden mahkeme, du-

ruşmaya devam etti.” Milli-
yet(15.03.2013) 

Katillerin 11 yıl ceza aldığı kat-
ledilenlerin ablalarının 58 yıl ile yar-
gılandığı bir ülkedeyiz. Öyle ki, ka-
tiller Cem Aygün’ün ablalarının yar-
gılandığı duruşmaya katılıyor. Dev-
let eliyle katiller, katlettiklerini yar-
gılıyor. 

İşte ülkemizdeki adalet... 

Savaş Yanıbaşımızda 
Savaş Gerçeğine Göre
Donanmalıyız!

Savaşın tam ortasındayız. Oligar-
şi sürekli saldırıyor. 

Milyonlara konser veren Grup
Yorum’un konseri bile savaşarak olu-
yor. Bütün kazanılmış mevzilerimize,
kazanılmış haklarımıza yöneliyor
düşman. Bize yönelik saldırıların
keskinliği ortadayken diğer taraftan
barış rüzgarları estiriyorlar. Savaş-
maya devam ederseniz size saldır-
maya devam ederiz demek istiyorlar.
Bizim için yasakladıkları alanları ba-
rıştıklarına açıyorlar. 

Savaş bu kadar açıkken kendimi-
zi savaşın ihtiyaçlarına göre donatmak
şarttır. Kendisini savaşa göre donat-
mayan çürür. Kendisini yenileme-
yen çürür. 

Cepheliler, savaş çok yakınımız-
da! Son eylemler ile birlikte daha net
bir şekilde gördük. Belki önceki gün
yemek yedik, 2 gün önce kucaklaştık
yoldaşlarımızla. 

Evet yoldaşlarımızın dolu dolu
oluşu gözümüzün önünden gitme-
melidir. 

Bütün Dev-Genç’liler bilirler. Şa-
fak Yayla’nın ne kadar yoldaşlarına
karşı sevgi dolu olduğunu. Bütün
öğrencileri yakından tanıktır, öğret-
meni Hasan Selimler’den öğrendik-
lerini öğretmiştir öğrencilerine. Ama-
cının Hasan Selim gibi olmak oldu-
ğunu da çokça dile getirmiştir. “Her-
kesin amacı savaşçı olmak olmalı-
dır” der Şafak Yayla. 

Bahtiyar Doğruyol’u tanıyan her-
kes ise tek amacının savaşçı olup düş-
mandan hesap sorma özlemi olduğunu
bilir. Son anlarında bile “Halk düş-
manları gelin korkmuyoruz sizden,
siz bizden korkun! Halkın katille-
rinden hesap sorduk, Hesap sora-
cağız!” deme cüretine sahiptir. 

Kararlılık, cüret ve fedayı gün
gün kendinde örgütleyen insanın, ya-
pabileceklerinin sınırı yoktur. Her
Cepheli bu silahları kuşanmalı... 

Evet onlar içimizden çıktılar. Ada-
letsizlik bu kadar çok iken, onlar bir
adım öne çıkanlarımızdır. Ülkemiz-
deki adaletsizlik ortadadır. Bunun
sebebi tarihindeki en büyük yönete-
meme krizi yaşayan oligarşidir. Al-
ternatiflerini yaratamayan, halk ta-
banından gelen tepkileri dizginleye-
meyen, yönetmek için daha çok zul-
me, adaletsizliğe ve gaz bombasına ih-
tiyaç duyan oligarşidir. Savaşmak
ve savaşma isteği duymak her Cep-
helinin en temel isteği ve arzusu ol-
malıdır. Günlük pratiğimizden, uzun
vadeli işlerimize, kişisel eğitimimiz-
den, kitle çalışmasına örgütlediği-
miz bütün işlerimizi bu istek ve ar-
zuyla yapalım. Cepheliler, bir adım,
bir adım öne çıkarak savaşmak bizim
elimizde. 

Uyuşturucu Çetelerini Uyarıyoruz.
Mahallemizden Defolun!

19 Mayıs tarihinde, İkitelli Atatürk Mahallesi’nde uyuş-
turucu satışı yapan üç kişi Halk Cepheliler tarafından fark
edildi.Halk Cepheliler  ellerinde uyuşturucu bulunan ki-
şinin üzerini aramak istedi. Halk Cephelilerin müdahalesi

üzerine kaçan uyuşturucu satıcılarından birisi kendi evi-
nin önünde yakalandı.Yakalanan satıcı mahalle halkına teş-
hir edildi. Kendi mahallesinde, mahallesinin gençlerine
uyuşturucu sattığı anlatıldı. Yozlaşmaya, uyuşturucu çe-
telerine karşı mücadelede, tutsaklar-şehitler verildiği an-
latılarak,  herkesten bu konuda duyarlı olması istendi. Hal-
ka çekilen ajitasyonla ve alkışlarla teşhir sona erdirildi. 

Uyuşturucu Satmak, Gençlerimizi Bataklığa Çekmektir, Şerefsizliktir!
İzin Vermeyeceğiz!

Yürüyüş

31 Mayıs
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Hukukun, adaletin olmadığı yerde,
halk kendi adaletini yaratır bu kaçı-
nılmazdır. 

Şiddet, evlerimize giriyor, insan-
ların aklına yerleşiyor. Yasallık sını-
rıyla, yasalarla, baskıyla, terörle şiddet
günlük yaşamımıza giriyor.

Düzen şiddeti halkı sindirmek ve
terörize etmek için kullanıyor. Halkı
korkutuyor. Korkutulan halkımız artık
hakkını soramıyor. Düzenin şiddeti
baskının yanında yarattığı korkudadır
da.  

Gözaltına alınmaktan, tutuklan-
maktan, işten atılmaktan, aç kalmak-
tan, ona yeniden insanlığını kazan-
dıracak eylemlere katılmaktan kork-
ma... Bu korku dağlarını düzenin
şiddeti yaratır.

Şiddet, AKP iktidarının 12 yılında
öldürülen 241 çocuk demektir. 

Şiddet, 2007-2014 yılları arasında
polis kurşunuyla 183 kişinin öldü-
rülmesidir.

Şiddet, 12 yılda en az 14 bin
455 işçinin iş cinayetleriyle yaşamını
yitirmesidir.

Şiddet, AKP'nin iktidara geldiği
günden 2013'e kadar 6 bin 608 kişi-
nin işkence görmesidir.

Özgürlük, Eşitlik,
Demokrasi  Teminat
Altında Değilse
Adalet Yoktur
Tek Teminat Halktır

Adalet, halkın konut, sağlık,
eğitim gibi temel ihtiyaçlarına
sahip olmasıyla yani özgürleş-
mesiyle mümkündür. 

Baskı altında, emperyalizme
bağımlı işbirlikçi bir iktidarın

yönetimi altında adalet yoktur. 

Adalet, haklarımıza sahip ol-
maktır.

Hakkımızı vermeyen halk
düşmanları ŞİDDET kullanarak
düzenlerini sürdürüyor. O zaman

haklarımızı almak için DEVRİMCİ
ŞİDDET gereklidir.

Düzenin şiddeti, DEVRİMCİ
ŞİDDET tarafından yenilecektir.

Düzenin Şiddetini
Devrimci Şiddet,
Terörünü
Halkın Adaleti Yenecek

Adaletsizlik insanların içine öfke
yerleştirir. Yüreğinin üzerine kara-
basan gibi oturur da, terden sırılsıklam
eder insanı. Gözler seğirmeye, uykular
kaçmaya, yumruklar sıkılmaya baş-
lanır.

Bunlardan kurtulmanın tek yolu
vardır, adaleti sağlamak için adalet-
sizliğe karşı savaşmak.

Haksızlığa karşı isyan, inanılmaz
bir enerji çıkartır ortaya.

Haksızlık öfke yaratır. İşte bu öf-
kenin patlaması DEVRİMCİ ŞİD-
DET'le olur.

Halk düzenin mahkemelerine ve
adaletine güvenmiyor. Gerçek adaletin
kendi elleriyle şekillendirdiği, halk
anayasasının hakim olduğu bir dü-
zende sağlanacağını biliyor. 

Halk konuşacak, halk düşmanları
dinlemeyi öğrenecek ve özgürlük,
adalet böyle başlayacak.

Kuşaktan kuşağa devredilen bir
miras olmayacak adaletsizlik.

Yapanın yaptığı yanına kar kaldığı
yerde adalet yoktur. Devrimciler ada-
letli olmak zorundadır.

Şiddet kullanma hakkı sadece
kendini özgürleştirmek isteyen halkın
hakkıdır. Şiddet, halkın ellerinde şid-
det değil adalettir.

Adaleti sağlamak için adaletsizliğe
karşı savaşmalıyız. Bir yanağımıza
tokat atana diğer yanağımızı çevir-
meyecek kadar çok zulümler gördük.
Çok öfkeler biriktirdik. Daha fazla
zulüm görmemek için HALKIN
ADALETİ'ne dayadık sırtımızı.

Adalet Halkın, Haklının 
Yanında Olursa Adalettir

HALKIN KATILMADIĞI YAR-
GI ADİL  DEĞİLDİR.

BU NEDENLE ADALETSİZLİ-
ĞE KARŞI DİRENMEK HALKIN
MEŞRU HAKKIDIR.

ADALET ADLİYE KORİDOR-
LARINDA DEĞİL; HALKIN Bİ-
LİNCİNDE, YÜREĞİNDE OLU-
ŞUR. 

Adalet dağıtmayan kanun meşru
değildir.

Bu kanunlar bize adalet vermiyor. 

Bu nedenle halkın adaletini
sağlamak meşrudur.

Hak İçin, Onurlu Bir Yaşam
İçin, Özgür Bir Vatan ve Sö-
mürüsüz Bir Dünya İçin
ADALET İSTİYORUZ 

Halkın Ekmeğidir Adalet, 

Bozuk Adalet Yeter Artık! 

Acemi Ellerle Yoğrulan,

İyi Pişirilmemiş Adalet Ye-
ter! 

YAŞASIN HALKIN
ADALETİ!

ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR

ŞİDDET SADECE HALKIN ELLERİNDE
ŞİDDET DEĞİL, ADALETTİR!

HALKIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ İLE BİRLEŞMİŞ
DEVRİMCİ ŞİDDET MEŞRUDUR!

31 Mayıs
2015
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Halkımız geçmişteki deneylerini
yine bir atasözümüzde ne güzel özet-
lemiş:

"YALNIZ TAŞ, DUVAR OL-
MAZ" diyor. 

Hiç kimse tek başına bir iş başa-
ramaz. Tek başına bir insanın yapa-
bilecekleri her zaman sınırlıdır...

Bu sınırlılık özellikle devrimci
mücadele içinde insanı daha da yet-
mez kılar; elini attığı her işin sonuç-
suz kalmasına neden olur.

Çünkü devrimci mücadelede sa-
dece hayatın zorluklarına karşı değil,
düzenin doğrudan saldırılarına ve
engellerine de hedef olmak demektir.
Kaldı ki bugün düzendeki herhangi bir
insan hayat karşısında çözümsüzdür;
çaresizdir. 

Çaresizdir; çünkü tek başınadır, ör-
gütsüzdür, haklarını savunabileceği bir
dayanışma içinde değildir; dolayısıyla
yabancılaşmanın sonuçlarını, yalnız-
lığını yaşıyordur.

Devrimciler düşmana karşı mü-
cadeleyi, hayatı, dayanışmayı....vb.
her şeyi örgütlemek zorundadırlar...

Bunun için kolektif çalışmak dev-
rimciler için hem zorunluluktur hem
de düşüncelerinin ve inançlarının bir
gereğidir.

Devrimciler kolektif çalışırlar;
komite çalışmasını yaptıkları her işte
esas alırlar; halkı kişi kişi; komite ko-
mite biraraya getirmenin öncülüğünü
yaparlar. 

Bilgiyi, gücü, emeği gün gün art-
tırmak zorundadırlar....

"Duvarı örmek için kullanılacak
çok fazla sayıda taş"a ihtiyacı vardır
devrimcilerin...

Bir devrimcinin iktidar iddiası ne
kadar fazlaysa kendi çalışma alanın-
da o kadar çok komite kurar...Yani
başka bir söyleyişle "duvara ekle-
diği taşların sayısı fazla"dır.

Tutsak ve şehit aileleri olarak ko-
miteler kurmayı ve komiteleri ça-
lıştırmayı esas almalıyız.

Hapishane önlerinde örgütle-

nirken; tutsak ve şehit ailelerimizi zi-
yaret edip onların sorunlarını çözmeye
çalışırken; yeni ailelere ulaşıp büyü-
meye çalışırken, dergi dağıtırken;  iş
örgütlerken, insan örgütlerken, da-
yanışmamızı büyütmeye çalışırken...
her zaman komite örgütlemeli; hatta
tek başınayken bile bir komitenin par-
çası olarak düşünmeli ve hareket et-
meliyiz...

Bu bilince ulaşmalıdır şehit ve tut-
sak ailelerimiz..

Komite çalışmasının öncülüğü-
nü yapmalıdır. Neden mi?

Çünkü halktır bizim ailelerimiz.
Halkımızın yüzyıllardan bugüne ta-
şıdıkları paylaşma, dayanışma de-
ğerlerini; acılarını ve sevinçlerini
birlikte yaşamak gibi en güçlü gele-

neklerini içlerinde ta-

şırlar. Düzen ne kadar tahrip ederse et-
sin bizim halkımızın içindeki bu
olumlu damar her zaman vardır; onu
açığa çıkarmak çok da zor değildir.
Örnek olarak, komite çalışmasında ıs-
rar ederek, kolektif çalışmanın ör-
neklerini çokça yaratabiliriz...

İlk adım; her zaman olduğu
gibi önce kendimizi örgütlemektir...

Diğer şehit ve tutsak ailelerimizi,
halkın diğer kesimlerini örgütlemeden
önce kendi beynimizi örgütlemektir.
Bilgimiz yoksa bilgiyi edinmek; prog-
ram yoksa programı oluşturmaktır. 

İkinci adım; çalışma alanımızı
örgütlemektir... Hangi bilgiyle, han-
gi araç ve yöntemle örgütleyeceğiz
gibi soruların cevaplarını vermektir.

Üçüncü adım; ailelerimizi ve
halkı örgütlemektir, pratik işlerimi-
zi örgütlemektir. Görüldüğü gibi her

adımımız kolektivizm üzerine ku-
rulu olmak zorundadır. 

Yöneticilerimiz, şehit ve tutsak ai-
leleri mücadelesinin öncülüğünü ya-
pan ailelerimiz  bir işe mi başlaya-
caklar? Bir konuda adım mı atacak-
lar? İlk yapacakları bir komite kurmak
olmalıdır... Kim varsa onunla komi-
te kurarak işe başlamak esas almalı-
dır.

Ancak bu komite çalışması sıra-
sında da birbirimizi besleyerek, bir-

ATACAĞIMIZ HER ADIM KOMİTE
ÖRGÜTLEMEYİ HEDEFLEMELİDİR

Baktığımız her yerde
komiteler görmeliyiz.
Kolektivizm, aklımızı,

tecrübelerimizi
yeteneklerimizi

birleştirmemiz demektir.
Ancak böyle

daha güçlü oluruz.
Ancak böyle

daha az hata yaparız.

24 Saat Kamera Gözetlemek ve Cam Kafeste
Görüş İşkencedir! İzin Vermeyeceğiz!

TAYAD’lı Aileler olarak 24 Saat Kamera ve Cam Ka-
fes İşkencesine Son kampanyasının bildiri dağıtımı 21
Mayıs’ta yapıldı. TAYAD’lı analar ve babalarla birlik-
te Şişli Camii’nde başlayarak Osmanbey’e kadar bildiriler
dağıtılarak, halka hapishanelerde devrimci tutsaklara uy-
gulanan yaptırımları anlatıldı. Osmanbey’den sonrasında
Mecidiyeköy’e kadar sürdürülen bildiri dağıtımında halk-
tan destek verenler de oldu. Bildiri dağıtımında 500 bil-
diri halka ulaştırıldı.

EVLATLARIMIZ ONURUMUZDUR, 
SAHİP ÇIKACAĞIZ!

TAYAD’lı Aileler

Yürüyüş
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birimizin yükünü alarak, bilgilerimizi ve
gücümüz birleştirerek yol almalıyız...
Aksi halde komiteler çalışmaz...

Kendimizi yönetmeyi, birbirimizi
yönetmeyi, halkı yönetmeyi komiteler-
le başarmak zorundayız...

Halkı örgütlemenin esası komite-
lerdir. Mücadelenin özü daha fazla ko-
mite kurmaktır.

Komiteler halkın her kesimini mü-
cadeleye katar. Halkı, insanlarımızı
mücadele içinde eğitir. Hayatın ve mü-
cadelenin sorunlarını çözer.

Dayanışmayı sağlar.
Üretkenliği ve yaratıcılığı arttırır.
Boşlukta ve belirsiz bir şey bırak-

maz...
Komite kurmak komiteyle çalışma-

yı sevmek hem görevimiz hem de zo-
runluluğumuzdur.

Kendi "duvarımızı" büyütmek
zorundayız elbette...

Aynı zamanda da düşmanın da "du-
varları" var. Onlar bizden çok daha
fazla örgütlü... Devletin olanaklarıyla
örüyorlar o duvarları... Sonra da o du-
varların içine bizi, evlatlarımızı, tüm bir
halkı kapatmaya çalışıyorlar. Düşün-
meyelim, haklarımızı aramayalım, se-
simizi yükseltmeyelim istiyorlar. F tip-
lerinin içinde ya da dışında farketmek-
sizin tüm bir halkı o duvarların arkasında
tutmak onların çıkarlarının bir gereği-
dir.

Biz onların duvarlarını da yıkmak zo-
rundayız...

Ki bu çok da zor değildir... Onların
duvarları tek tek kişilerin, bireylerin ça-
lışmalarına; bireyin yüceltilmesine da-
yanır... Bunun için koftur. Bireylerin yı-
ğılmasından oluşur. Örgüt olma, birbi-
riyle aynı coşkuyu paylaşma anlayışı
yoktur... Biz duvarlarımızı bambaşka bir
anlayışla örüyoruz... Birbirimizi seve-
rek; kendimizi, birbirimizi örgütleye ör-
gütleye, ilmek ilmek oluştururuz o du-
varları... Feda, cüret, emek, sevgi, gü-
ven vardır harcında... Bunun için güç-
lüdür bizim duvarlarımız... Salt bir iş bö-
lümü değildir bizimkisi....Yığma de-
ğildir... Ortak bir düşünceyi, ruh halini
taşır..

Halkın her kesimini mücadeleye
katmak; her soruna çözüm üretmek is-
tiyorsak her yerde komite kurmalıyız.

Halk düşmanı AKP devrimci
tutsaklara yönelik saldırı politika-
sına yeni bir halka daha eklemek is-
tiyor. Bu kez saldırının hedefinde
kadın tutsaklar var. Bakırköy Kadın
ve Çocuk Hapishanesi’nde bulunan
kadın tutsakları Silivri'ye sürgün et-
meye çalışıyorlar.

Bakırköy Kadın ve Çocuk Ha-
pishanesi’nde bulunan kadın tutsa-
lara yönelik bu saldırı hakkında, Ar-
mutlu ve Çayan  Halk Cephesi 23
Mayıs tarihinde, Gazi Halk Cephesi
ise 25 Mayıs tarihinde açıklama
yaptılar:

"Bakırköy Kadın Hapishane-
si’ndeki Özgür Tutsaklar, Siliv-
ri’ye sürgün edilmeye çalışılıyor. 19
Aralık 2000 yılında gerçekleştirilen
ve 28 devrimci tutsağın katledildi-
ği “Hayata Dönüş” operasyonu-
nun bir tekrarını yapmak istiyor
AKP hükümeti. Bakırköy Hapis-
hanesi’nde tutulan devrimci tut-
saklar yakın bir süreçte Silivri'de-
ki tecrit hücrelerine zorla götürül-
mek isteniyor. Bu sadece zorla
sevk değil, yeni bir katliam girişi-
mi demektir. Devrimci tutsakları 19
Aralık Katliamı’yla, tecrit hücrele-
riyle teslim alamayanlar bugün zor-
la sevklerle teslim alacaklarını dü-
şünüyorlarsa yanılıyorlar. AKP ik-
tidarı geriye dönüp, kendi iktidarı
döneminde ödenen bedellere bak-
sın. Ve kadın tutsaklarımıza yöne-
lik saldırılardan vazgeçsin.

Biz tutsak yakınlarıyız. Anneyiz,
babayız, eşiz, kardeşiz ve tutsakla-
rımızın yoldaşlarıyız.

Biz, kadın tutsaklarımıza sal-
dırmanıza, onları tecrit hücrelerine
götürmenize izin vermeyeceğiz.

AKP iktidarını, Adalet Bakan-
lığı’nı uyarıyoruz. Kadın tutsakla-

rımıza yönelik yapacağınız en ufak
bir saldırının bedelini, size fazlasıyla
ödetiriz!" 

EVLATLARIMIZ
ONURUMUZDUR!
Evlatlarımızın Direnişlerine
Direnişimizle, Tırnağımızla
Sahip Çıkacağız!

TAYAD’lı Aileler Bakırköy Ha-
pishanesi’ndeki tutsaklara dayatılan
sürgün sevklere karşı 25 Mayıs’ta
hapishane önünde toplanarak basın
açıklaması yaptılar.  Devrimci tut-
saklarla yapılan görüşten sonra ha-
pishane önünde toplanan aileler
basın açıklamasında “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur!” “Sürgün
ve Sevklere Son!” “Kahrolsun Fa-
şizm Yaşasın Mücadelemiz!” slo-
ganlarını attılar.

25 kişinin katıldığı açıklamada:
“Bizler TAYAD’lı Aileler olarak her
zaman evlatlarımızın yanında olduk,
saldırılara zulme karşı evlatları-
mızla birlikte direndik. Direnmeye
de devam edeceğiz. 2000’de evlat-
larımızı F tiplerine doldurmak için
yapılan 19 Aralık Katliamı’nda na-
sıl içeride de dışarıda da direndiy-
sek yine evlatlarımıza ve direniş-
lerine direnişimizle sahip çıkacağız”
denildi.

Okmeydanı Halk Cephesi de, 23
Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise;
"Bizler faşizmin sayısız saldırıların-
dan geçtik. Metris, Ulucanlar, Ça-
nakkale, Ümraniye, Bayrampaşa ha-
pishanelerinde ateş çemberlerinden
geçtik, yakıldık, kurşunlandık. Yine
yanacağız yine kurşunlanacağız ama
içeride de dışarıda da direneceğiz.
AKP'yi uyarıyoruz! Kılına zarar ge-
len, katledilen tüm yoldaşlarımızın he-
sabını  misliyle soracağız" denildi. 

DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR!
Halkın Onurlu Evlatlarından Ellerinizi Çekin!

KADIN TUTSAKLARIMIZA KARŞI 
YAPILACAK EN UFAK SALDIRININ, 

BEDELİNİ ÖDETİRİZ!
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Kitle çalışmasında kullandığımız
araçlardan birisi de pikniklerdir. Ha-
vaların güzelleşmesiyle birlikte pik-
nikleri daha etkin olarak kullanma-
lıyız.

Şehit, tutsak ailelerimizle; eski-
yeni tüm tanıdıklarımızla pikniklerin
canlı ortamını değerlendirebiliriz.

Hemen yanı başımızdaki mahal-
lenin parkını, ormanlık alanları vb.
değerlendirebiliriz. Hatta mahalle-
mizde kapı önlerine masaları çıkar-
tarak da yapabiliriz. İdealize etmeden,
insanları biraraya getirmeyi hedef-
lemeliyiz.

Derneğimizin bulunduğu sokakta
masaları sokağa kurup, akşam ye-
meklerini hep birlikte yemeyi dahi
örgütleyebiliriz. 

Pikniklerle 
Amaçladığımız Nedir?

- Birlik ve beraberlik duygusunu
yükseltmek.

- Ortak paylaşımları artırmak.
- Kitleyi örgütlemek; dayanışmayı

ve paylaşımı artırmak.
- İnsanlarımızın duygu dünyasına

girebilmek.
- Kolektif bir şekilde eğlenmek.

Pikniklerimizin bir programı
olmalıdır. 
- Gündem konusu, konuşmalar
- Şiirler
- Tiyatro
- Halkoyunları
- Oyunlar

- Yarışmalar
- Türküler
- Uzun yürüyüşler
- Spor... 
- Vb.... 

Programı daha da zenginleştire-
biliriz. Önemli olan özenle, emek
vererek bir pikniği örgütlememizdir.
Herkesin karnının doymasından, prog-
rama katılımlarını sağlamaya kadar
adım adım örgütlemeliyiz pikniği. 

Politikalarımızı pikniğe taşıma-
lıyız. Birlikte tartışmalı, insanların
önerilerini almalı ve program çıkar-
tabilmeliyiz. Şehit mezarlarını ziyaret
etmekten, yeni doğan çocuklarımıza
Elif, Şafak, Bahtiyar isimlerini ver-
meye kadar pek çok konuda konuşup
kararlar alabiliriz. Kolektivizmin ya-
rattığı gücü değerlendirmeliyiz.

Piknikleri kolektif bir şekilde ha-
zırlamalı, herkesin pikniğin bir ucun-
dan tutmasını sağlamalıyız. Bir ko-
mitemiz olmalı, hiçbir ayrıntı şansa
bırakılmamalıdır.

Pikniğe gelen her insanımızla ayrı
ayrı, tek tek ilgilenmeliyiz. 

Genelde yapılan bir eksikliktir;
pikniğe gelenlerin büyük çoğunluğu
birbirini tanır ve toplu paylaşımlardan

çıkılıp eş-dost arasındaki sohbetlere
dönüşür... Özellikle ilk kez pikniği-
mize katılan insanlar görülmez, on-
larla yeteri kadar ilgilenilmez... Bu
yanlışa düşmemeliyiz, özellikle pik-
niğimize, faaliyetlerimize ilk kez ka-
tılan yeni insanlarla daha çok ve ya-
kından ilgilenmeliyiz... 

Herhangi bir alandaki, birimdeki
insanlarımız arasındaki ilişkilere doğ-
ru bir yön verecek zemin, kolektif
bir işleyişten başka bir şey değildir.
İnsanların aralarındaki ilişkilerin doğ-
ru kurulmasını istiyorsak, kolektif
bir hayat örgütlemeliyiz. Piknik de
bunun araçlarından birisidir.

Günün sonunda bir değerlendirme
yapmalı; düzenin insanları bireyci-
leştirmesine, bencilleştirmesine, da-
yanışmayı yok etmesine karşı kolektif
paylaşımları artırma hedefini koy-
malıyız. Paylaşımın olduğu yerde
bağlılık artar, sorunlarımızı çözmek
kolaylaşır. Piknik deyip geçmeden
ciddi bir kitle çalışması olarak ele
almalıyız.

Kitle Çalışması Aracı Olarak
Piknikleri Değerlendirelim!

AANNAA DDOO LLUU   CCEEPPHHEESS İİ

Okmeydanı Halk Meclisi tarafından düzenlenecek
olan yaz programı kapsamında, her hafta yapılması plan-
lanan film gösterimlerine bu hafta da 24 Mayıs’ta devam
edildi. Sibel Yalçın Parkı'nda yapılacak film gösterimi
için el ilanları ve küçük çağrı afişleri hazırlandı. Mahallenin
çeşitli yerlerine asılan çağrı afişlerinde, bu haftaki film
olan ‘Sultan’ filmine çağrı yapıldı. Film başlayana kadar
olan sürede Grup Yorum müzikleri çalındı. Film başla-
madan Halk Meclisi adına bir konuşma yapıldı. Yapılan
konuşmada; bu film gösterimlerinin yaz programlarının

sadece bir parçası olduğu ve bu programın çeşitlendirilerek
zenginleştirileceği vurgulandı. Ayrıca da parkta herhangi
bir faaliyet için görüşü olan varsa, Halk Meclisinin
Kültür Sanat Komitesi’ne önerebileceği söylendi. Herkesin
yerlerini almasıyla beraber “Sultan”  filmi başlatıldı.
Çocuklarıyla beraber gelen ailelerin ilgiyle izlediği filmde
herkesin kendinden ve mahallesinden bir parça bularak
izlediği film, çok beğenildi. Yoldan geçenler dahi durup
belli bir süre filmi izlediler. Film gösterimine 60 kişi ka-
tıldı.

ANTALYA
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Kültürel Yozlaşmaya Karşı Kendi Kültürümüzle
Filmlerimizle Barikat Olacağız!
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20 Mayıs 2015 tarihinde
Tokat’ın Turhal İlçesindeki Pan-
car Ekicileri Kooperatifi’nin
mali kongresinde mevcut baş-
kanla eski başkanın taraftarları
arasında bir tartışma yaşandı.
Bu sırada çevik kuvvet ekipleri,
her iki tarafta bulunan pancar
üreticisi köylülere azgınca sal-
dırdı. 

Oysa yapması gereken tarafları ayı-
rıp, sakinleştirip kavgayı yatıştırmaktır.
Bu kadar basit bir olayda bile polisin
aklına cop, gaz, tekme, tokat yani iş-
kenceden başka bir şey gelmiyor. Şart-
landırılmış gibi kendinden geçerek sal-
dırıyorlar. 

Polisin karıştığı, ortalıkta gözüktüğü,
müdahale ettiği her olay giderek daha
da büyür. Polisin uzaktan seyrettiği,
üç milyonluk cenazeler kaldırdık, ül-
kenin dörtbir yanından gelen yüzbin-
lerce kişinin katıldığı konserler dü-
zenledik. Tek bir kişinin burnu kana-
madı. Ama polisin karıştığı en sıradan
bir tartışmaya bile müdahale etmesi
cop, gaz, aşağılanma, işkence bazen
de ölümle sonuçlanıyor. 

Bunun adı halk düşmanlığıdır. Po-
lisin her olaya yaklaşımının temelinde
halk düşmanlığı vardır. Polisler işlerine
geldiğinde yoksul halk çocukları ol-
dukları, ekmek parası için bu işi yap-

tıkları demagojisini yaparlar ama yoksul
halkla ilgileri kalmamıştır. Halklarını,
sınıflarını satmış, onursuzlaşmışlardır.
Para için sömürücü asalak sınıfların
hizmetine girmiş adeta köpekleşmiş-
lerdir. Bu nedenle egemen sınıfların
ezilenlere duyduğu nefreti, korkuyu
taşırlar. Hizmetine girdikleri egemen
sınıfın kiniyle saldırırlar. İşin diğer bir
boyutu ise mevcut kooperatif başkanının
AKP’li olmasıdır. AKP’li mevcut baş-
kanı AKP’nin katil polisleri himaye
ediyor, önünü açıyor. Basit bir ilçe
tarım kooperatifi bu! AKP’nin hiçbir
yerde kendinden olmayana tahammülü
yok, katil polisleriyle saldırıyor. 

Polisin yere düştüğü halde tekme
atmaya devam ettiği üç çocuk sahibi
çiftçi Mehdi Altınkaynak, yaşadıklarını
şöyle anlatıyor bir ajans muhabirine;
“Çiftçimiz oraya geldi, oy kullanmaya
başladı. Oy kullanma başlayınca polis
devamlı bize baskı yaptı, kullandır-
mamaya çalıştı. O arada çiftçiyi dışa-

rıya attı. O sırada benim to-
runum Muharrem Keskin’e
biber gazı sıktılar, arabaya
götürdüler. Arabaya götürünce
koştum peşlerinden. ‘Ne ge-
liyorsun’ diye bana vurdular
düşürdüler. Tekmelerin altın-
dan bir zaman kalkamadım
ben. ‘Vurmayın’ dediysem de,

ben 60 yaşındayım, bu yaştaki adama
bu kadar işkence yaptılar. Bunun so-
rumlusu da oradaki emniyet amiridir.
Ben oradaki polisleri tanımıyorum.
Yapılan seçim seçime benzemiyor. Çift-
çimizi orada boşuna topladık, işkence
yaptık çiftçimize. Çiftçimize oyu kul-
landırmadılar.”

Polis, egemen sınıfın yani pat-
ronların, zenginlerin polisidir. Devlet
yine onların devletidir ve bugün artık
devlet, AKP olmuştur. Polis ve devlet
hizmetinde oldukları AKP’lilerin çı-
karları için onların duydukları kinle,
düşmanlıkla halklara, hak isteyenlere
saldırmaktadır. Biz köylüler, işçiler,
memurlar, emekçiler de haklarımız
için, ekmeğimiz ve onurumuz için
aynı kinle direnmeli aynı kinle sa-
vaşmalıyız. Polisi de hakimi de savcısı
da meclisi de sandığı da vekili de
MİT’i de aynıdır bu safta. Biz de
ortak mücadele cephemizi örüp mü-
cadelemizi büyütmeliyiz. 

Tokat’ta Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Mali Konferansında Tartışan Çifçileri Ayırmaya
Gelen Polisler Terör Estirdi!

HALK DÜŞMANI POLİSLERİN KARIŞTIĞI
HER OLAYDA İŞKENCE VE TERÖR VAR!
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25 Mayıs tarihinde, Hasan Ferit
Gedik’in mahkemesi Kartal Adliye-
si’nde görüldü. Çeteler göstermelik
mahkemelerde tahliye ettirildi, dev-
rimciler işkenceyle gözaltına alındı.

Polisin desteğini arkasına alan
çeteler, halka ve devrimcilere saldı-
rılarına devam ediyor. Çayan Ma-
hallesi’nde Halk Cepheli Hüseyin
Karaoğlan’a silahla saldıran çeteler H.
Karaoğlan’ı bacağından yaraladı.
Hastaneye kaldırılan H.Karaoğlan’a
yapılan saldırı hakkında Çayan Halk
Cephesi açıklama yaptı.

Çayan: 
"Yoldaşımıza ve Mahallemize
Yaptığınız Saldırının Hesabını
Soracağız!”

25 Mayıs tarihinde çeteler Hüse-
yin Aksoy Parkı’nda, Hüseyin Kara-
oğlan’ı hedef alarak silahla saldırdı.
Saldırıda Karaoğlan bacağından ya-
ralanarak Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk te-
davisi yapılan Hüseyin Karaoğlan, ak-
şama kadar tahlil sonuçları için bek-
letilirken sonuçlara göre ameliyata alı-
nabileceği  açıklandı. Önceki günlerde
de halka ve devrimcilere saldıran
çeteler bu saldırılarla halkı korkutmayı
hedefliyor. Çayan Cephelilerin kur-
duğu bir mahalledir. Çayan'ın her so-
kağında Cephe'nin emeği vardır. Ça-
yan halkı çetelerin tüm saldırılarına
rağmen Cephe'yi sahiplendi, sahip-

lenmeye devam ediyor. Son saldırıdan
sonra da Çayan halkı Hüseyin Kara-
oğlan'ı yalnız bırakmadı. Hastanede
yoldaşları ve ailesiyle beraber yanında
oldular."

Gazi:
Çetelere Savaş Açtık,
Kökünü Biz Kurutacağız!

Gazi Mahallesi’nde, Çayan'da
yapılan saldırı aynı akşam yapılan yü-
rüyüşle protesto edildi. Gazi Halk
Cephesi’nin çağrısıyla Eski Karakol
önünde toplanan halk kızıl flamala-
rıyla yürüyüşe başladı. Yürüyüş bo-
yunca Gazi Halkının dilinde tek bir
slogan vardı: "ÇETELERE SAVAŞ
AÇTIK, KÖKÜNÜ BİZ KURUTA-
CAĞIZ!" Çetelerden hesap sorulacağı
şiarıyla yapılan yürüyüş boyunca
sloganlarla, ajitasyonlarla mahalle-
lerde çetelere izin verilmeyeceği hay-
kırıldı. Gazi Özgürlükler Derneği’ne
kadar süren yürüyüşün ardından bu-
rada açıklama yapıldı. Yapılan açık-
lamada, Çayan’ın örgütlü bir ma-
halle olduğu, polisin elini kolunu
sallayarak girip halkı sindiremediği
için uyuşturucu çetelerini öne sürdü-
ğü, sırtlarını sıvazlayarak devrimci-
lere saldırttığı söylendi. Gülsuyu’nda
uyuşturucu çeteleri tarafından katle-
dilen Hasan Ferit’in mahkemesinde
yapılan saldırılar sonucu yaşanan
gözaltı ve işkencelere de vurgu yapan
Halk Cepheliler adalet istemekten

vazgeçmeyeceklerini vurguladılar.
Yapılan hiçbir saldırının karşılıksız
kalmayacağı vurgulandı. 

Bağcılar:
Çeteler Halka Hesap Verecek!

Bağcılar Halk Cephesi, Çayan
Mahallesi’ne yapılan çete saldırısıy-
la ilgili 24 Mayıs'ta yaptığı açıkla-
mada şunlara değindi: "Ergün Gün 23
Mayıs'ta gece geç saatlerde Çayan
Mahallesi’ni basarak Dilan Kafe’de
olan arkadaşımıza tokat atarak, Cep-
helilere küfürler savurarak halkı teh-
dit etmiştir. Devletin, çetelerin Çayan
Mahallesi üzerindeki hesapları bitmek
bilmiyor. Devrimciler tarafından halk-
la birlikte kurulan Çayan Mahallesi
yine saldırıya uğradı. Çete artığı bir
serseri devrimcilerin adaletinden ka-
çamayınca beline silah takarak Çayan
Mahallesi’ni basmaya gelmiş ve ma-
hallede havaya ateş ederek devrim-
cilere küfürler etmiştir. Ergün Gün
halka hesap vermekten kaçamayacak
devrimcilere küfür etmenin bedelini
ödeyecek.  Çeteleşmeye izin verme-
yeceğiz. Çayan Mahallesi’nde her
taşında tuğlasında devrimcilerin alın-
teri emeği vardır. Üç dört tane serse-
riye pabuç bırakacak değiliz. Can pa-
hasına koruduğumuz mahalleleri-
mizde kimsenin halkın huzurunu
bozmasına izin vermeyiz” denildi.

BİZ CEPHELİYİZ!
POLİS-ÇETE İŞBİRLİĞİ İLE BİZİ TESLİM ALAMAZSINIZ!

Çetelere Savaş Açtık, Kökünü Biz Kazıyacağız!

Hüseyin Karaoğlan
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25 Mayıs günü Çayan Mahallesi’nde çeteleşmeye kar-
şı yürüyüş düzenlendi. Ertesi gün devrimcilere ve halka
saldırılar boyutlanarak devam etti. Akşam gerçekleşen yü-
rüyüş Hüseyin Aksoy Parkı’ndan başladı. Sokullu Cad-
desi bir süreliğine trafiğe kapatılarak Dilan Kafe önünde
açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,"Mahallede çalış-
ma yürüten Hüseyin Karaoğlan'ın Ergün Gün tarafından
bacağından vurulduğu, yozlaşmaya karşı mücadele edil-
mediği sürece, Ergün Gün gibilerinin daha çok ortaya çı-
kacağı vurgulandı. Çayan Mahallesi'nin devrimcilerin eliy-

le kurulduğu, buradaki tüm gecekondularda devrimcile-
rin alınterinin olduğunu da" eklendi. Açıklamada "Her-
kes duysun ve bilsin ki, Çayan'da yozlaşmaya izin ver-
meyeceğiz. Halka kurşun sıkanlardan, devrimcilere kur-
şun sıkanlardan  hesap soracağız. Halka el kaldıran, dev-
rimcilere el kaldıran herkes karşısında bizi bulacak!" de-
nildi. 

Yapılan eylemin ardından saat 22.00’da 6 akrep Ça-
yan’a girerek derneğin etrafını sarıp Çayan halkını taciz
etti. Daha sonra halka saldıran katil polisler, tüm mahalleyi
gaza boğdu. Katil polisler kaldırımda yürüyen bir gen-
ci kolundan tutarak akrep aracına zorla bindirdi. Akre-
pe zorla bindirilen genç, Çayan halkı tarafından akrep-
ten indirilince, polisler yaşadıkları hazımsızlıkla halka tek-
rar gaz attılar. Bir süre daha mahallede halkı taciz eden
katiller daha sonra çekildiler. 

Saat 23.00 civarında Cepheliler caddeye çıkarak
halka sesli çağrı yaptılar: "Çetelerden Hesap Sorduk, So-
racağız!","Ergün Gün Halka Hesap Verecek!","Umudun
Adı DHKP-C" sloganları atıldı.

Cepheliler “Çeteci Ergün Gün ve çeteleri, Cepheli-
lerden ve halkın adaletinden kaçamayacak. Devrimcile-
re küfür etmenin, kurşun sıkmanın, mahalle basmanın be-
delini ödeyecek” dediler. Eylem  havai fişeklerle son-
landırıldı.

Kamu Emek-
çileri Cephesi,
Hasan Ferit Ge-
dik mahkemesi
öncesi, Eğitim-
Sen İstanbul 5
No’lu Şube’de 24
Mayıs’ta söyleşi
düzenledi. Hasan
Ferit Gedik’in
annesi Nuray Ge-
dik ve Halkın
Hukuk Bürosu
avukatlarından

Günay Dağ’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide ilk sözü
Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Coşkun Çelebi
aldı. Emperyalizm ve işbirlikçilerinin, yoksul mahallele-
ri ele geçirmek için uyuşturucu ve fuhuşu mahallere sok-
tuğunu ve bu şekilde mahalleleri kötü gösterdiğini söy-
ledi. Bu mahallelerde Hasan Ferit Gedik ve daha nice dev-
rimcilerin mücadele ettiğini belirterek sözü Nuray Gedik’e
bıraktı.

Gedik; Oğlu Ferit’in çeteler tarafından katledilmesi son-

rası yas tutmadığını, Ferit’in devrimci gücüyle ayakta dur-
duğunu belirtti. Ardından katledilişini ve dava sürecini an-
lattı. İlk duruşmanın kalabalık geçtiğini ancak ardından
sayının düştüğünü ve sonucunda da tahliyelerin olduğu-
nu söyledi. Sayının azlığından kaynaklı da mahkemeler-
de çetelerin saldırdıklarını ve sahip çıkılmadığı noktada
da katletmeye devam edeceklerini söylediler. 

Yapılan konuşmaların ardından soru-cevap kısmına ge-
çildikten sonra, 25 Mayıs’ta Kartal Adliyesi’nde, saat
10.00’da yapılacak duruşmaya çağrı yapılarak söyleşi bi-
tirildi.

ÇAYAN'DA POLİS-ÇETE İŞBİRLİĞİ !
AKP'NİN POLİSLERİ HALKA SALDIRAN ÇETELERİ KORUYOR!

SAHİPLENME OLMADIĞI SÜRECE, KATLETMEYE DEVAM EDECEKLER.
Dün Hasan Ferit’ti, Bugün Bir Yakınınız Olabilir
Sessiz Kalmayalım, Çetelerden Hesap Soralım!



Liseli Dev-Genç’liler!
Bugün iki Liseli Dev-Genç’li tut-

sağımızı faşizmin elinden aldık.
Ama diğer Liseli Dev-Genç’li ar-

kadaşlarımız hala faşizmin hapishane-
lerinde tutsaklar...

Onları da mücadelemizle faşizmin
elinden alacağız, almalıyız.

Tabi bizim mücadelemiz bunun
için değil, bizim mücadelemiz bir bü-
tün olarak halkın çıkarlarını korumak,
savunmak için... Çünkü biz liselilerin
çıkarları asıl olarak halkın çıkarlarıyla
bir bütündür. Babamızın iş yerindeki,
annemizin geçim derdi de, abimizin-ab-
lamızın üniversiteki sorunları da hep-
si bizim sorunlarımızdır... 

Bir bütünün parçasıyız ve o bütün-
le birlikte yani bu halkla varız, var ola-
cağız. Bunun bilinciyle mücadelemizi
büyütmeliyiz.

Liseli Dev-Genç’li tutsak arkadaş-
larımız için faaliyetlerimize hız ka-
zandırmalı; düzenli ve büyüyen bir
hale getirmeliyiz. Mesele ne kadar bü-
yük eylemlikler yaptığımız değildir.
Mesele yaptığımız her işi aynı istikrarla,
aynı bilinçle yapmamızdadır. 

Sadece bir bildiri mi dağıtacağız? O
zaman onu sürekli ve kitlesel bir şekilde
yapmalıyız.

Sadece bir masa mı açacağız? O za-
man onu sürekli ve kitlesel bir şekilde
yapmalıyız. Yani ne yaptığımız değil;
neyi ne kadar, nasıl yaptığımız burada
önemlidir.

Düşünün taşı aşındıran su damlacık-
larını... Su damlacığı nedir ki... Sadece bir
damla... Ama taşı aşındırabiliyor.

Nasıl yapıyor bunu? sürekli bir şe-
kilde damlamasıyla... Yani güçsüz gö-
rünen "bir su damlacağı" taşı aşındıra-
cak gücü sürekliliğinde buluyor. Bu
onun gücü oluyor.

O zaman biz de gücümüzün farkı-
na varmalıyız. Ki biz "bir su damlaca-
ğı" değiliz. Biz herkesden daha çoğuz,

biz liselileriz! Bu yüzden işe, düzenli
bir şekilde programlarımızı hayata ge-
çirmekle başlamalıyız.

Bunun için; iyi kötü, demeden en
iyilerimizle en yakınımızdakilerle ör-
gütlü olduğumuz her yerde "KOMİ-
TE"LERİMİZİ KURMALIYIZ.

Mutlaka TOPLANTILARIMI-
ZI HER HAFTA YAPMALIYIZ.
Toplantılarımızda hedeflerimizi ve bu
hedefe varmak için kitle çalışması
programlarımızı ve sürece ilişkin ça-
lışmalarımızı yapmalıyız.

Mutlaka EĞİTİM ÇALIŞMA-
LARIMIZI YAPMALIYIZ...  Sadece
dergiden Liseli Dev-Genç’li köşesini mi
okuyacağız? Ne yapacağız bunu belir-
leyelim ama ileri geri demeden eğitim ça-
lışmalarımızı hayata geçirmeliyiz. 

Bilgi güçtür... Bizim pratikte önü-
müzü açacak ışığımız, yol gösterecek
pusulamızdır. Bunları bilecek ve mü-
cadelemize her zamanki gibi değil, her
gün daha da hızlandırır bir şekilde de-
vam edeceğiz.

Yaz tatili geliyor... Ne yapacağız?
İşte toplantılarımızda bunları tartışmalı
ve programlar çıkarmalıyız. Yeni lise-
li arkadaşlarımıza da kendilerini ge-
liştirme şansı tanımalı, görev vermeli-
yiz. Görev ve sorumluluklar bizi nasıl
büyüttü, büyütüyorsa diğer liselileri de
büyütecektir.

Mahalleler bizimdir... Mahalleler bi-
zim evimizdir. mahalleler bizim vata-
nımızdır... Mahallemize, vatanımıza sa-
hip çıkacağız.

Okullar kapanıyor olabilir, işimiz
bitmiyor bitmeyecek... Çalışmaları-
mıza kaldığımız yerden, mahalleleri-
mizden devam edeceğiz. Mahallemize,
vatanımıza sahip çıkacağız.

Mahallemizdeki tüm liselileri tanı-
yacak, kendimizi de onlara tanıtacağız.

Haydi Liseli Dev-Genç’li! Kavga
bizi çağırıyor, kavga yeni liselileri
kavgaya davet etmemizi bekliyor!

BIRAKIP AİLE, OKUL, NOT, DAYAK... KORKULARINI
VATAN VE HALK SEVGİMİZLE; FAŞİZMİN KORKULARINI BÜYÜTELİM!

LİSELİ DEV-GENÇ SAFLARINDA ÖRGÜTLENELİM!

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

Liseliyiz Biz

Yürüyüş
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Liseliyiz Biz
Yolumuz uzun değil, kısa da değil.

Yolumuzun uzunluğu veya kısalığı
bize bağlı.

Komitelerimizi kuralım.
Toplantılarımızı yapalım.
Eğitimimizi bir an bile erteleme-

den, emeğimizle, cüretimizle, irade-
mizi güçlendirelim... İrademizi çelik-
leştirelim.

Yürümek değil Liseli Dev-Genç’li-
ler,  bugün koşmalıyız... Hem de her za-
mankinden daha da hızlı... Hızlı ama bir
o kadar da sakin ve acele etmeden.

Kolektivizm yarınımızdır. Komi-

telerimizi kura kura. İstikrarlı, sürekli
faaliyetlerimizle örgütlülüğümüzü bü-
yüte büyüte, yeni Liseli Dev-Genç’li-
ler yarata yarata.

YARINIMIZI KURMAK İÇİN KO-
ŞALIM!

Liseli Dev-Genç’liler....
Yolumuzdan dönmeyiz! Bu mahal-

le, bu vatan bizim! Kahrolsun faşizm,
kahrolsun emperyalizm!
Hadi Koşalım Liseli Dev-Genç’liler
Hız Koşusu Değil Bu Liseli Dev-
Genç’liler...
Engelli Koşu...

Engelleri Aşa Aşa Devrimcileşece-
ğimiz, Bahtiyarlaşıp Şafaklaşacağı-
mız, Elifleşeceğimiz Bir Süreç Bu... 
Koşalım Liseli Dev-Genç’liler
Koşalım..
Bırakıp Aile, Okul, Not, Dayak
Korkularını...
Faşizmin Korkularını Büyütelim!
Koşalım Liseli Dev-Genç’liler..
Yanımıza Yeni Gençler Katıp,
Güçlenelim Liseli Dev-Genç’liler.
Hadi Hadi Koşalım Dev-Genç’li-
ler!
Güneşli Güzel Günlere!

Liseli Dev-Genç'liler çıkarıldıkları
mahkemede serbest bırakılan Sıla ve De-
nizcan'a yapılan hukuksuzluğu teşhir
ettiler, günler öncesinden herkese çağ-
rısını yaptılar. Mahkemelerine çağrı
yaptılar. Yaptıları tüm bu çalışmalarla
Sıla ve Demircan'a güç verdiler. 

Altınşehir: Liseli Dev-Genç’liler 20
Mayıs tarihinde, Hacı Fatma Gül Endüstri
Meslek Lisesi’nde Sıla için özgürlük is-
teyen bildiriler dağıttılar. Okul çıkışında
liselilere Sıla’yı anlatıp, Berkin için ada-
let istediği için tutuklandığını anlatarak
mahkemesini sahiplenmeye çağırdılar.
1 saat içerisinde, 50 adet bildiri liselile-
re ulaştırıldı.

Yenibosna: Dev-Genç’liler 21 Ma-
yıs’ta Yenibosna Çok Programlı Anadolu
Lisesi’nde Sıla Abalay ve Denizcan
Parlak için mahkemeye çağrı bildirile-
rini dağıttı. 23 Mayıs’ta Liseli Dev-
Genç’lilerin düzene alternatif okulu
olan Liseli Halk Okulu bildirileri de da-
ğıtıldı. 18 Mayıs’ta ise Liseli Dev-
Genç’liler Liseli Halk Okulu ozalitleri-
ni okul önlerine ve merkezi yerlere astı.
Toplam 8 Liseli Halk Okulu Ozaliti
asıldı.

Gazi: Gazi Ticaret Lisesinde 20 Ma-

yıs tarihinde, Liseli Dev-Genç’liler Sıla
Abalay ve Denizcan Parlak’ın resimleri-
ni tahtalara asarak mahkemeye çağrılar
yaptı. Aynı zamanda  Yürüyüş Dergisi ta-
nıtımı yapıldı. 21 Mayıs tarihinde, ise aynı
lisede mahkemeye çağrı bildirileri dağıtıldı.
Dağıtım sırasında öğrencilerle sohbet edil-
di. Aynı gün  Gazi Ticaret Lisesi önünde,
Liseli Dev-Genç'liler mahkemeye çağrı bil-
dirileri dağıttı. Bildiri dağıtımı sırasında öğ-
rencilerle sohbetler edildi. Aynı gün Gazi
Parkına “Yaşasın Liseli Dev-Genç’liler!”,
“Sıla Abalay Onurumuzdur/ Liseli Dev-
Genç!”, “Tutsak Liseli Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın!” yazılamaları yapıldı.

Kıraç: 20 Mayıs’ta Kuruçeşme İMKB
Lisesi önüne, öğrencilerin okula girişi sı-
rasında, Liseli Dev Genç’liler tarafından
‘Berkin Elvan İçin Adalet İsteyen Sıla Aba-
lay Serbest Bırakılsın!’ yazılı pankart asıl-
dı. Aynı gün, İMKB Lisesi çıkışında mah-
kemeye çağrı bildirilerinden 50 tane da-
ğıtıldı.

Kartal: Liseli Dev-Genç'liler 19 Ma-
yıs’ta Kartal, Bankalar Caddesinde masa
açarak, Hasan Ferit Gedik mahkemesi,
Halk Okulu ve Sıla Abalay'ın mahkeme-
si bildirisi dağıttı. Ajitasyonlar çekildi ve
sloganlar atıldı. Masa 2.5 saat açık kaldı.

Faşist AKP ve 
Onun Katil Polislerinden

Hesap Soracağız
İzmir Dev-Genç Milisleri, 15 Ma-

yıs'ta Dokuz Eylül Tınaztepe Kampü-
sü arka kapısına “Tutsak Dev-Genç'li-
ler Serbest Bırakılsın! DHKC/Dev-
Genç” yazılı bombalı pankart astı.
Dev-Genç Milislerinin yaptığı açıkla-
mada: "AKP faşizmi 16-17 yaşlarındaki
çocukları tutukluyor. Berkin için ada-
let isteyen, bilimsel, parasız eğitim is-
teyen gençlere işkenceler yapıyor, ha-
pishanelerde tecrit’e sürüklüyor.
AKP’nin katil polislerine sesleniyoruz;
Yoldaşlarımızın üzerine sürdüğünüz o
kanlı ellerinizi kıracağız! Faşist AKP ve
onun katil polislerine sesleniyoruz;
Bu size ikinci uyarımızdı, ilk uyarı-
mızda bomba süsü verdik, bu sefer ise
süs değil bombaydı fakat her ikisi de
uyarı içindi. Bir sonraki sefer ise uya-
rı için olmayacak. Yoldaşlarımızın he-
sabını sormak için olacak" denildi.

İstanbul Üniversitesi’nde
Dev-Geç Dergisi 
Tanıtımı Yapıldı

Dev-Genç'liler İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi'nde 20 Mayıs'ta Dev-
Genç dergisinin dağıtımı ve tanıtımını
yaptılar. Yapılan çalışmada Şafak Yay-
la'nın İstanbul Üniversitesi'nde öğren-
ci olduğu, çalışma yaptığı ve bundan
dolayı polisin Dev-Genç'lilerin okullara
girmemesi için sürekli saldırdığı anla-
tıldı. Şafak Yayla ve Çağlayan eyle-
minin üzerine uzun sohbetler edildi. 

SILA VE DENİZCAN’I 
YALNIZ BIRAKMADIK!

31 Mayıs
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Dev-Genç, Ege Üniversitesi’nde dü-
zenlenen Canan Kulaksız Alternatif
Şenliği’nin engellenmeye çalışılması
hakkında  25 Mayıs tarihinde açıklama
yaptı: “Tam 11 yıldır Ege Üniversite-
si’nde Dev-Genç’liler tarafından Canan
Kulaksız Alternatif Öğrenci Şenliği dü-
zenleniyor. 9 yıl boyunca hiçbir sorun ya-
şanmadan düzenlenen şenlikler, son 2 se-
nedir engellenmeye çalışılıyor. Geçen
sene 10. şenliğimizin  hazırlık aşaması
sürecinde, ÖGB ve polis işbirliği ile 26
öğrenci gözaltına alındı, ses sistemi ça-
lındı. Tüm bu saldırılara rağmen 2 gün-
lük bir şenlik düzenledik. Aynı zaman-
da  Berkin ve Soma’nın hesabını sormak
için öğrencilerle beraber boykot ve iş-
gal gerçekleştirdik.

Bu sene yine şenliğimiz engellen-
meye çalışılıyor: "Sadece sizin şenli-
ğinizi değil, bütün şenlikleri iptal ettik"
gerekçesini getiriyorlar. 9 yıl boyunca
hiçbir sorun yaşanmadan, halk kültü-
rünü yaşatan bir şenlik düzenledik.
Kampüsteki diğer şenliklerde rektör-
lüğün izniyle her türlü ahlaksızlık ya-
şanırken, yozlaşmaya karşı alternatif ol-
duk. 2 yıldır sorun olan ne peki?

Üniversiteler bilim yuvası olması
gerekirken, gün geçtikçe AKP’nin rek-
törleri aracılığıyla öğrenciler için ha-
pishanelere çevriliyor. "Sorgulamayın,
düşünmeyin, devrimcilerle ilişkiye geç-
meyin, sadece size öğrettiklerimizi öğ-
renin" diyorlar. Biz ise Cananlar’la ka-
ranlığa ışık oluyoruz. Bilimsel, parasız,
anadilde eğitim diyoruz. Öğrencileri

sorgulamaya, düşünmeye davet ediyo-
ruz. Kavgaya davet ediyoruz. İşte ara-
mızdaki fark budur ve bu yüzden şen-
liğimiz engelleniyor, arkadaşlarımız
gözaltına alınıyor, iddianamelerine şen-
lik yapmak suç diye giriyor. Her şeye
rağmen Dev-Genç’liler olarak şehidi-
mizin adına yakışır bir şekilde şenliği-
mizi yapacağız. Her kim ki şenliği en-
gellemek için karşımıza çıkar, o zaman
hışmımızdan korksun. Rektör Candeğer
Yılmaz’ı ve yardımcılarını yaptırdıkla-
rı işkenceler yüzünden geçen sene uyar-
mıştık. "Bilimsel yasaları uygulayın, fa-
şizmin yasalarını uygulamayın!" de-
dik. Uyarılarımıza rağmen Candeğer Yıl-
maz, öğrencilerine işkence yapılmasına,
faşistlerin öğrencilere saldırmasına izin
veriyor, bu saldırılara ortak oluyor.
Candeğer Yılmaz, görüldüğü yerde,
yüzüne tükürülecek bir kadındır. Elbet
yaptığı her şeyin hesabını da verecektir"
denildi.

Şenliğimizi İstediğimiz
Biçimde Yaparız!
Hem de Gözlerinizin İçine
Baka Baka!

26 Mayıs’ta Canan Kulaksız Alter-
natif Öğrenci Şenliği’nin engellenme-
ye çalışılmasını teşhir etmek için 5 Dev-
Genç’li Ege Üniversitesi’nde pankart
açıp, okuldaki polis ablukasını, faşist
rektör Candeğer Yılmaz’ı öğrencilere
anlattı. Aynı anda 2 farklı grup üni-
versite kampüsünün içerisinde ozalit

açarak 10 senedir
gerçekleştirilen
Canan Kulaksız şenliğinin engellene-
meyeceğini anlattı ve üniversitedeki po-
lis ablukasını teşhir etti. İlk olarak 4
Dev-Genç’li kampüs girişinde “Kah-
rolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz
Dev-Genç” yazılı ozalit açtı ve ajitas-
yonlarla teşhire başladı. Hemen hemen
aynı dakika okulun içerisinde bulunan
onlarca sivil polis ve onlarca ÖGB Dev-
Genç’lilere saldırdı, işkencelerle göz-
altına aldı.

Aynı anda 1 Dev-Genç’li de kampüs
içerisine girmeyi başardı, şenlik alanı-
nın bulunduğu, çitlerle kapatılan Ede-
biyat Fakültesi önünde ozalit açarak teş-
hire başladı. Ozalit açıldığı esnada 10-
15 kadar sivil polis ve ÖGB-Dev-
Genç’liye saldırdı, onlarca öğrencinin
gözlerinin önünde işkencelerle kam-
püs girişindeki ÖGB noktasına kadar gö-
türülüp gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan Umut Yalım, İbra-
him Gençgör, Turgut Onur, Haydar
Hökelekli, Hakan Arış isimli 5 Dev-
Genç’li yaklaşık 8 saatlik gözaltı sonrası
serbest bırakıldı. Dev-Genç’lilere göz-
altı esnasında yoğun işkence yapıldı ve
ciddi yaralanmalar oldu. 2 Dev-Genç'li-
nin çeşitli yerlerinde kas zedelenmele-
ri oluştu. 1 Dev-Genç'linin ise gözü mo-
rardı ve şişti.
İzmir Dev-Genç "Şenliğimizi şehi-

dimize layık bir şekilde, istediğimiz bir
şekilde yapacağız. Hiç kimse engelle-
yemeyecek" dedi.

Ülkemizde Gençlik

CANAN KULAKSIZ'IN ALNINDAKİ KIZIL BANT,
DEV-GENÇ'İN MÜCADELESİNDE YAŞIYOR!

YASAKLARINIZI, ENGELLERİNİZİ TANIMIYORUZ!

Yürüyüş
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Dev-Genç'liler, tutsak Dev-Genç'li-
lerin serbest bırakılması için başlattık-
ları kampanyayı İstanbul ve Anadolu il-
lerinde sürdürüyorlar. Dev-Genç'liler
Hasan Selimler’den, Şafaklar’dan,
Bahtiyarlar’dan aldıkları güçle tutsak
yoldaşlarına sahip çıkıyorlar.Ve bu
güçle tutsak DEV-GENÇ'lileri özgür-
lüklerine kavuşturacaklar. Düşmanın
elinden alacaklar. 
İSTANBUL
Kartal: Kartal Liseli Dev-Genç'li-

ler 20 Mayıs’ta Bankalar Caddesi'nde
"Berkin İçin Adalet İsteyen Tutsak Li-
seli Dev-Genç'liler Serbest Bırakıl-
sın!" ve "Liseli Halk Okuluna Çağrı!"
ozalitleri astılar.

Ayrıca Uğur Mumcu Mahallesi, Vali
Erol Çakır Lisesi, Cevizli-Dragos'da;
"Sıla Abalay'a Özgürlük!", "1 Mayıs
Tutsaklarına Özgürlük!"  "Liseli Dev-
Genç!" yazılamaları yapıldı.

Sarıgazi: 21 Mayıs tarihinde, Sarı-
gazi TOKİ Lisesi’nde 5 sınıfa girilerek
Tutsak Dev-Genç’liler anlatıldı ve
mahkemeye çağrı yapıldı. "Berkin İçin
Adalet İsteyen Dev Genç’liler Serbest
Bırakılsın!" diye tahtalara yazılamalar
yapıldı. 22 Mayıs’ta TOKİ Lisesi çıkı-
şında tutsak liseliler için 400 bildiri da-
ğıtıldı, ajitasyonlar çekildi. Okul önün-
de tutsak liseliler için halaylar çekildi.
Ardından Cemevine kadar yürüyüş
yapıldı. Yürüyüşe 25 kişi katıldı. TOKİ
Ve Ticaret Liselerinde 200 tane Hasan
Ferit bildirileri dağıtıldı.

DERSİM: Dersim Üniversi-
tesi’nde Dev-Genç’liler 20 Mayıs
tarihinde "Tutsak Dev-Genç’liler
Serbest Bırakılsın!" kampanyası
kapsamında masa açtı. 3 saat açık
kalan masada imza toplanıp bildiri
dağıtılırken öğrencilere Yürüyüş
Dergisi ve tutsak ürünleri ulaştı-
rıldı. 22 Mayıs’ta Dersim Anadolu
Lisesi’nde bildiri dağıtıldı. 100
tane bildiri öğrencilere ulaştırıldı.
Okulun servis şoförlerine de bil-
diri verildi. Bildiriler dağıtılırken
Dev-Genç’lileri sahiplenmenin
önemi anlatıldı.

HATAY: Antakya Armutlu
Mahallesi ve Saray Caddesi’nde

21 Mayıs’ta Liseli Dev-Genç’liler afiş
çalışması yaptı. Toplam 5 adet “Tutsak
Dev-Genç’liler serbest bırakılsın! Liseli
Dev-Genç”,  “Tutsak Dev-Genç’lileri
Zulmün Hücrelerinden Alacağız! Liseli
Dev-Genç” yazılı afişler asıldı.

ADANA: Dev-Genç’liler 20 Mayıs
tarihinde, “Tutsak Dev-Genç’lileri Zul-
mün Hücrelerinden Alacağız!” ozalit-
lerini Akkapı  Endüstri Meslek Lisesi
çevresine 5 adet astı. Dev-Genç’liler 20
Mayıs’ta Çukurova Üniversitesi‘nde
Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bıra-
kılmasıyla ilgili bildiri dağıtımı yaptı.
Üniversite içinde “Tutsak Dev-Genç’li-
lere Özgürlük” yazılamaları yapıldı. Ya-
pılan bildiri dağıtımından sonra 8 Yü-
rüyüş Dergisi okurlarına ulaştırıldı.

ANTEP: AKP'nin katil polislerinin,
Berkin için adalet isteyen Dev-Gençliler’e
saldırılarına karşı, Antep Dev-Genç 23
Mayıs'ta 12 saatlik oturma eylemi yaptı.
Adalet savaşçıları Çağlayan Adliye-
si’ndeki eyleminden sonra katil sürüleri
demokratik kurumlara saldırmış ve on-
larca Dev-Genç'liyi gözaltına alıp tutuk-
lamıştı. Tutsak edilen Dev-Genç'liler
sürgün sevklerle yıldırılmaya çalışılmış-
tı. Tüm bu baskılara karşı yapılan otur-
ma eyleminde imza föylerinin ve Yürü-
yüş Dergisi'nin bulunduğu masa da açıl-
dı. 12 saat boyunca 150 imza toplayan
Dev-Genç'liler birçok kişiye tutsak Dev-
Genç'lileri ve Berkin Elvan için verilen
adalet mücadelesi ile Çağlayan'daki ada-
let eylemini anlattı. 25 Mayıs'ta ise An-

tep Üniversitesi önünde imza masası
açıldı. 4 saat açık kalan masada Dev-
Genç'liler 200 bildiri ve 2 Yürüyüş der-
gisi dağıttı. Masa açık kaldığı süre bo-
yunca üniversite öğrencileriyle gençliğin
sorunları üzerine sohbetler edildi.
İZMİR: Alsancak Kıbrıs Şehitleri

Caddesi’nde 23 Mayıs'ta Tutsak Dev-
Genç’liler için eylem yapıldı. Sloganlarla
başlayan açıklamada 16-17 yaşındaki
gençlerin Berkin’e adalet istedikleri için
nasıl işkencelerle tutuklandıkları, demo-
kratik kurumlarımızın nasıl basılıp, talan
edildiği anlatıldı. 5 kişinin katıldığı açık-
lama sloganlarla bitirildi.

MERSİN: Tutsak Dev-Genç'lilerin
serbest bırakılması için Liseli Dev-Genç,
17 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde 'Mer-
sin Forum AVM Havuzbaşı' önünde ba-
sın açıklaması ve bildiri dağıtımı yaptı.
Açıklama öncesi alana gelen Dev-Genç'li-
ler “Berkin Elvan İçin Adalet İsteyen Dev-
Genç'liler Serbest Bırakılsın”  başlıklı beş
yüz adet bildiri halka dağıtıldı. Ardından
saat 18.00'da üzerinde “Berkin İçin Ada-
let İsteyen Liseli Dev-Genç'liler Serbest
Bırakılsın” yazılı pankart açılıp basın açık-
lamasına başlandı. Çevredeki halkın des-
teğiyle kitlesel olan basın açıklamasının
ardından oturma eylemine geçildi. Katil
polis, uzaktan kitleyi taciz etmek amacıyla
kameralarıyla çekim yaparak acizliklerini
her zaman ki gibi göstermiş oldular. 

19 Mayıs Anadolu Lisesi’nde Tut-
sak Dev-Genç’lilerin serbest bırakılması
kampanyası doğrultusunda imza masası
açıldı. Açılan masada Yürüyüş Dergi-
si ve Boran Yayınevi’nin kitaplarının ta-
nıtımı yapıldı. Yapılan çalışmada 50
tane bildiri ve tutsak Dev-Genç’lilerle
ilgili  imza toplandı.

26 Mayıs tarihinde, Liseli Dev-
Genç'liler "Mersin Forum AVM" ya-
nında "Tutsak Dev-Genç'liler Serbest
Bırakılsın" kampanyası kapsamında
imza masası açtı. Yaklaşık 1,5 saat açık
kalan masaya ilgi yoğundu.

Halka kampanyanın nasıl ilerlediği
ve ne amaçla imza topladığını anlatan
Dev-Genç'lilere “Emeğinize sağlık si-
zin gibi gençleri görünce gurur duyu-
yoruz” dendi. Daha sonra Dev-Genç'li-
ler otobüste imza toplamaya devam etti.

TTUTSAK DEV-GENÇ'LİLER ONURUMUZDUR!

ONURUMUZA SAHİP ÇIKALIM!

Mersin

İzmir
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Her geçen gün saldırılar daha da
artmakta, saldırılara karşı örgütlenmeler
ise daraltılmaya çalışılmaktadır.

Bugün emekçilerin ekonomik- de-
mokratik talepleri için ortaya çıkmış
olan sendikal örgütlenmeler bürokra-
tizmin batağına saplanmış durumda-
lar.

Değil memurların ekonomik de-
mokratik taleplerine cevap vermesi,
kendi üyelerine bile sahip çıkacak du-
rumu kalmamıştır.

Elbetteki bu sonuç bir anda oluş-
mamıştır.

Söz-karar hakkıyla kendilerini sen-
dikalarda yer bulamayan,  oy vermek
dışında hiçbir şekilde yer bulamadıkları
sendikalara yabancılaşmış ve güvenini
kaybetmiştir. 

Bu yüzden dün binlerle, onbinlerle
eylemler yapan sendikalar artık kendi
yönetimlerini bile eylemlere taşıyamaz
duruma gelmiştir.

KESK bu noktada önümüzde ka-
çamayacağımız bir gerçek olarak dur-
maktadır.

Kendi üyelerine bile sahip çıkma-
yan, ekonomik demokratik taleplerini
savunmaktan aciz, faşizm karşısında

üyelerini baskı ve zorla başbaşa bı-
rakmış, kafasını kuma gömmüş bir
KESK, evet tablo tam olarak budur.

Reformizmin, uzlaşmanın, bürokra-
tizmin getirdiği tablo hiçbir söze gerek
bırakmayacak kadar açıktır.

KESK'i de,
Memur Mücadelesini de
Ayağa Kaldıracak Olan
Meclislerdir!

Bugün meclisler her zamankinden
daha bir zorunlu bir şekilde önümüzde
somut bir görev olarak durmaktadır.

Meclisler sendikaların alternatifi
değil, tam tersine sendikaların da ya-
şam-hayat damarıdır.

Her şekilde mücadelenin sürmesini
sağlayacak örgütlenmelerdir.

Bugün; KESK'i diriltmenin yolu
da, ekonomik, demokratik taleplerimiz
için faşizme karşı ayakta durabilmek
memurların birliğini, beraberliğini sağ-
layabilmek için söz ve karar hakkına
sahip olabilmek için  bürokratizme,
uzlaşmaya karşı militan bir mücadeleyi
yaratmak için TEK YOL MEMUR
MECLİSLERİDİR.

MEMUR MECLİSLERİ; taban
örgütlenmeleridir.

MEMUR MECLİSLERİ; sendika
ağalığına karşı en küçük bir birimdeki
işyerindeki memurun sesini yükselte-
bilmesi, tüm memurlara taşıyabilme-
sidir.

MEMUR MECLİSLERİ; halkın
mücadelesinde, biz de özgücümüzle
varız diyebilmenin adıdır.

MEMUR MECLİSLERİ; faşiz-
min saldırıları karşısında direnmenin
adıdır.

MEMUR MECLİSLERİ; ekmek,
adalet ve özgürlük mücadelesi için
tüm memurları birleştirmenin aracıdır. 

MEMUR MECLİSLERİNİ ÖR-
GÜTLEMEK, BİRLİĞİMİZİ ÖR-
GÜTLEMEKTİR... BİRLİĞİMİZİ
ÖRGÜTLEMEK  DAYANIŞMAYI
ÖRGÜTLEMEKTİR. 

BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR! GÜ-
CÜMÜZÜ GÖRELİM, GÜCÜMÜZÜ
BÜYÜTELİM...

FAŞİZME KARŞI EKMEK VE
ADALET İÇİN; MEMUR MEC-LİS-
LERİ’NDE BİRLEŞELİM, SAVA-
ŞALIM, KAZANALIM!

Birlikten Güç Doğar
EKMEK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN;
GÜCÜMÜZÜ MEMUR MECLİSLERİNDE
BİRLEŞTİRELİM!

GAZİANTEP: Gaziantep Yeşilsu meydanda Eski-
şehir'de basın açıklamasına katıldığı için açığa alınan 7
yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Hatice Yüksel’in görevine,
okuluna ve öğrencilerine geri dönmesi için Gaziantep
Kamu Emekçileri Cephesi tarafından 21 Mayıs’ta imza
masası açıldı. Yaklaşık iki saat açık kalan masada 105 adet
imza toplandı. İmza masasına halkın ve öğretmenlerin
yoğun ilgi gösterdiği iki saat boyunca basın açıklamasına
katılmanın suç değil bir hak olduğu, iç güvenlik yasası ve
iş güvenliğiyle ilgili bilgilendirmeler yapılarak 16.00’da
açılan masa 18.00’de Hatice Yüksel işine geri alınana
kadar mücadeleye devam edileceği duyurularak bitirildi.

GEBZE: Basın açıklamasına katıldığı için açığa
alınan Hatice Yüksel ve işine son verilen Nuriye Gülmen’in

işlerine geri döndürülmesi için, Gebze Kamu Emekçileri
Cephesi, 23 Mayıs’ta Gebze Kent Meydanı’nda imza masası
açtı. İki saat boyunca açık kalan masaya, Gebze halkı tara-
fından yoğun ilgi gösterildi. Hatice Yüksel ve Nuriye Gül-
men’e destek için 355 imza toplandı. Ayrıca Gebze halkının
bilgilenmesi için 100 adet bildiri dağıtıldı. Masaya gelen
insanlara Hatice Yüksel’in ve Nuriye Gülmen’in uğramış
olduğu haksızlıklar anlatıldı ve işe tekrar dönünceye kadar
yürüttükleri bu haklı mücadelenin devam edeceği konusunda
duyurular yapılarak eylem sonlandırıldı.

ADANA: Öğretmen Hatice Yüksel ve Araştırma Gö-
revlisi Nuriye Gülmen’in işe geri alınması için, Kamu
Emekçileri Cephesi tarafından Adana-Yumurtalık’ta imza
masası açıldı. Yaklaşık 2 saat açık kalan masada 47 adet
imza toplandı.

Hatice Yüksel İşine Geri Alınıncaya Kadar Mücadelemiz Sürecek!

Yürüyüş
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HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş
son günlerde yaptığı konuşmalarda
birbirini tutmayan sözler sarf ediyor...
Emekten, emekçiden yana bir iktidar
kuracağını söyleyen Demirtaş’ın de-
magojik konuşmaları ne istediğini net
olarak ortaya koyamayan birinin ko-
nuşmalarıdır.

Demirtaş 21 Mayıs 2015 günü Ha-
yat Televizyonu’nda katıldığı bir
programda izleyicilerin; 

“...siz ‘işverenlere de karşı deği-
liz, onları da mağdur etmeyiz’ gibi bir
açıklamanız oldu. Yani biraz işve-
renler mağdur olsa, hani HDP
ezilenden yana. İşverenler pek
ezilenler kategorisine girmi-
yor. Yani işverenleri biraz mağ-
dur etmeyi göze almaz mısınız?
Niye ‘mağdur etmeyiz’ di-
yorsunuz?” sorusu karşısında
uzun bir izahın ardından öz
olarak şu cevabı veriyor: 

“... emek politikası ille iş-
letmecilerin aleyhine olmak
zorunda değil. Biz bunu anlat-
maya çalışıyoruz. Çünkü deni-
yor ya siz 1800 TL’ye asgari üc-
reti çıkarır, çalışma saatini dü-
şürürseniz işletmeler iflas eder,
kapanır, işsizlik artar. Hayır.

Her patron maliyeti düşürmek için ön-
celikli olarak işçi ücretlerini, sosyal
hakları kısıyor. Biz bunu engelle-
mek istiyoruz. Yani kısabileceğin
başka yerler var. İşte az önce KİT’ler-
den bahsettik. Biz o işletmeye ucuz
ara mal ya da hammadde, ucuz
enerji sağlayabilirsek girdiler za-
ten kendiliğinden düşmüş olacak.
Onun işçiye yönelmesi işçi ücretleri-
ni düşürmesi gerekmeyecek. Yasal
olarak da tedbir alır, işçiyi koruyan
bir iş yasası veya iş kanunuyla birlikte
iş güvencesi yasası güçlendirilirse iş

cinayetleri de önlenmiş olur. İşlet-
menin üzerindeki güvenlik tedbirleri
alma yükü de hafiflemiş olur. Ma-
liyet tümüyle işverene aktarılmamış

olur. Yani burada korumamız gere-
ken sadece işçi değil, işverenin de
belli ölçüde korunması gerekiyor ki
istihdam veya üretim politikası sür-
dürülebilir olsun. Burada korumak
istediğimiz işveren budur. Yoksa bü-
yük spekülatörleri, trilyonları götü-
renleri, hırsızları istihdam-üretim
yapmadan, sıcak paradan para ka-
zananları koruyacağız diye bir anla-
yışımız yok tabi.” 

Bir gün sonra İstanbul Kadıköy
Yoğurtçu Parkı’nda yaptığı mitingde
ise şunları söylüyor Demirtaş:  “Bü-
tün ezilenleri örgütlemeliyiz ki artık
demokratik iktidara hazır olsunlar.
İşçinin, köylünün iktidarını kura-
cağız.”

“Bu ne perhiz bu ne lahana tur-
şusu” misali bir durum... Demirtaş
hem emekçilerin iktidarını kuracak
ama hem de patronları koruyacak.
Evet, elbette “büyük spekülatörleri,
trilyonları götürenleri, hırsızları is-
tihdam-üretim yapmadan, sıcak pa-
radan para kazananları koruyacağız
diye bir anlayışımız yok tabi” diye-
rek korumayacakları patronları da
söylüyor... Fakat zaten bu tür spekü-
latörleri, hırsızları vb. koruyacağını
söyleyen tek bir parti veya hükümet
yoktur... 

Peki en büyük “spekülatörler,
paradan para kazananlar” kim-
lerdir? Borsada en çok işlem yapan

kimlerin hisse senetleridir? Hal-
kın kanını emen bankalar ki-
mindir? 

Demirtaş bilmez mi en bü-
yük “spekülatörler”, en çok
“paradan para kazananlar”
aynı zamanda en büyük tekel-
lerdir.

Demirtaş hem gümbür güm-
bür gelen bir işçi-köylü iktida-
rından söz ediyor, hem de pat-
ronları nasıl koruyacaklarını
anlatıyor. Demirtaş patronlara
yol yöntem öğretiyor, iyi pat-
ronlar olmaları, hammaddeyi
vb. ucuza alarak, girdi maliye-
tini düşürerek ve de işverenleri

HDP’NİN “EMEKÇİLERİN İKTİDARI” PROJESİ: 

“İşverenin de Belli Ölçüde 
Korunması Gerekiyor!”

“... Biz o işletmeye ucuz ara mal ya da
hammadde, ucuz enerji sağlayabilirsek girdiler
zaten kendiliğinden düşmüş olacak. ... Maliyet

tümüyle işverene aktarılmamış olur. Yani burada
korumamız gereken sadece işçi değil, işverenin
de belli ölçüde korunması gerekiyor ki istihdam

veya üretim politikası sürdürülebilir olsun. Burada
korumak istediğimiz işveren budur.”  

(HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş)

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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bu şekilde koruyarak işçilere de iyi
koşullar sağlayacağını iddia ediyor.
Çünkü böyle olunca işveren de işçi-
nin ücretini düşürmek zorunda
kalmayacakmış... 

Evet, aynen böyle söylüyor De-
mirtaş... Patronlar işçilerin ücretini dü-
şürmek zorunda kaldıkları için bunu
yapıyorlar!.. Demirtaş sanki uzayda
yaşıyor. Patronlara sağlanan olanak-
ları ve kapitalizmin, sermayenin ge-
nel yasalarını bilmiyor... 

Enerji alanından, hammaddeye,
ulaşımdan vergi yükünün düşürül-
mesine kadar her türlü olanağı pat-
ronların devleti olan devlet zaten
fazlasıyla sağlıyor... ki, AKP de bunu
en pervasızca yapandır. Sabancılar,
Doğanlar, Koçlar, Eczacıbaşılar...
AKP iktidarında kendilerini güvende
hissetmeseler de en büyük karları yine
AKP iktidarında yapmışlardır.  

Buna rağmen de patronlar emek-
çilerin iliğini, kanını emmeye devam
etmektedir. Çünkü kapitalizmin ka-
nunu böyledir. Patronların kar hırsını
bu şekilde engellemek bir yana daha
da azdırırsınız... İşte bakın kapitaliz-
min kanunlarına dair bir anlatım: 

"Nasıl ki doğa, boşluktan nefret
ederse, sermaye de karsızlıktan ya da
az kardan nefret eder. Kar elverişli
oldu mu, sermaye yürekli olur: %10
garantili karla her yerde kullanıla-
bilir; 20'de kızışır; %50'de delice bir
cesarete gelir; %100'de bütün insa-
ni yasaları ayaklar altına alır;

%300'de işlemeyeceği cinayet yoktur,
darağacı pahasına da olsa." (Kapi-
talist Toplum Zubritski/ Mitropols-
ki/Kerov syf. 19 ) 
İşte böylesine kar hırsıyla dolu bir

sermaye kesiminin girdi maliyetleri-
nin düşürülmesiyle işçi ücretlerine do-
kunmayacağını iddia ediyor Demir-
taş. Kapitalizmin yasalarını değiştir-
meden, özüne dokunmadan ıslah et-
meye çalışacaklarmış. Ütopik sosya-
listler yüzlerce yıl öncesinde dene-
mişlerdi bunu ve hiçbir sonuç ala-
mamışlardı. Hatta İngiliz Robert
Owen bizzat kendisi bunu yapmaya
çalıştı. Fakat kapitalizmin yasaları ta-
rafından kısa sürede bir kenara atılı-
verdi.

Tarihin ve toplumsal koşulların
mahkum ettiği bir şeyi söylüyor bize
Demirtaş. 

Bunun gerçekleştirilebilir olma-
dığını gelen soruya verdiği cevap ile
miting konuşmalarındaki tutarsızlık da
çok net olarak anlatmaktadır. 

Sonuç olarak; 
1- Kapitalist sistem bir bütün ola-

rak ortadan kaldırılmadan emekçile-
rin iktidarı kurulamaz. Patronları ıs-
lah ederek, girdi maliyetleriyle gözünü
doyurarak işçiye karşı adil olmasını
sağlamak mümkün değildir. Kapita-
lizm artı-değer sömürüsü üzerine
oturan bir sistemdir. Ve artıdeğer sö-
mürüsü de girdi maliyetleriyle orta-
ya çıkan bir şey değildir. İşçinin

emek gücünden elde edilen bir de-
ğerdir. Bu nedenle girdi maliyetleri-
ni düşürme karşısında patronlar sa-
dece karlılıklarını biraz daha artır-
dıklarını düşünürler o kadar. 

2- Bu sistem kapitalist bir sis-
temdir. İşverenlerin egemen olduğu ve
işçileri, emekçileri sömürdükleri bir
sistemdir. İşçiden, emekçiden yana ol-
duğunu söyleyen bir iktidar sistemin
bu karakterini değiştirmediği sürece
emekçinin iktidarı olamaz. Hem iş-
çinin hem de işverenin yanında ola-
rak emekçi iktidarı kurulamaz. Bunu
iddia etmek halkı aldatmaktır. 

3- Demirtaş ülkemizde Robert
Owen gibi patronlar bulma hayalle-
ri kuruyor olmalı. Oysa “Açım aç”
diye bağıran, Kürdistan’ın zengin-
liklerini sömürecekleri, ucuz işgücü-
nü değerlendirecekleri “barış” gün-
leri için “uçacağız” hayalleri kuran
Sabancılar’ı doyurabilmesi mümkün
değildir. 

4- Egemenlerle emekçileri uzlaş-
tırma anlayışı emekçilerin iktidarını
getirmez. Sadece emekçileri bir süre
daha oyalayıp egemenlerin sistemle-
rinin devamını sağlar. Çünkü çıkarları
birbirine ters olan sınıfları uzlaştırmak
mümkün değildir. 

5- Emekçilerin iktidarı kurulmak
isteniyorsa egemenlere karşı savaşa-
rak mevcut sistemi yıkıp yerine emek-
çilerin iktidarını kurmak gerekir.
Emekçilerin kurtuluşunun da, ikti-
darının da yolu devrimden geçer. 

Katil Polis Tehditlerinden Vazgeç!
Avcılar Halk Cephesi 25 Mayıs tarihinde, polis taci-

ziyle ilgili bir açıklama yaptı: "Avcılar’da arkadaşlarımız
Birtan (.....) ve Gülay(.....) AKP’nin katil polisleri tarafından
tehdit edilmeye devam ediyor. 23 Mayıs tarihinde  polisler
mahkeme dosyasını bahane ederek, Birtan arkadaşımızın
evine giderek, aileyi tehdit edip korkutmaya çalışmıştır.
Ayrıca dergi okurları ve esnaf dolaşılarak Birtan'la ilgili
konuşmalar yapan polis "Birtan örgüt üyesidir, sahip-
lenmeyin. Sahiplenirseniz sizler de sorumlu olacaksınız"
demiştir. Dergi okurlarının Birtan'ı sahiplenmesi karşısında,
polisin bu tehditi boşa çıkmıştır. 20 Mayıs tarihinde ise
Gülay'ın Reşitpaşa'da bir araçla önü kesilerek tehdit edil-
miştir. Arkadaşımızın aracı tekmeleyerek halka ajitasyon
çekmesiyle korkan polisler hızla uzaklaşmıştır.

Buradan AKP’nin katil polislerine sesleniyoruz; sab-
rımızı sınamayın! Arkadaşlarımızı, ailelerimizi ve dergi
okurlarımızı tehdit etmekten vazgeçin" denildi.

Kartal'da Halk Cephelilere Polis Tacizi!
Kartal’da toplu dergi dağıtımından sonra evine gitmekte

olan bir Halk Cepheli, sivil polis tarafından tacize uğra-
dı. "Sen temiz bir çocuksun, onlarla ne işin olur” diyen
polise Halk Cepheli; "Seni ilgilendirmez, senden mi kor-
kacağım" diye karşılık verip evine doğru uzaklaşırken ka-
tiller tarafından takip edildi.

Kartal Halk Cephesi yaptığı açıklamada; “AKP'nin ka-
til polislerini bir kez daha uyarıyoruz, arkadaşlarımızın
üzerindeki baskılara son verin!” uyarısında bulundu.

BASKILAR, TEHDİTLER BİZLERİ YILDIRAMAZ!
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Bir insan hakkı olan elektrik ener-
jisi AKP iktidarı döneminde bir hak
olmaktan çıkarılmış  sağlık, eğitim,
ulaşım, konut, su ve haberleşme gibi
elektriği de alıp-satılabilen bir ticari
bir metaya dönüştürmüştür. Hilelerle,
usulsüzlüklerle, aşırı vergilerle artan
fatura bedelleri ile elektrik enerji-
sinden mahrum bırakılan halkımızın
sayısı her geçen gün artmaktadır.

2006 yılından bugüne asgari ücret
brüt olarak % 113, 5 artarken, sadece
elektriğin % 123 artmıştır. 

Elektrik enerjisini halka satan da-
ğıtım şirketi bu enerjiyi belli bir
“kar” oranı ile halka satıyor. Bu
satışın haricinde dağıtım şirketinin
ticari faaliyeti gereği kendisinin yap-
ması gereken “dağıtım bedeli”, “iletim
sistemleri kullanım bedeli” ve “sayaç
okuma bedeli” gibi meşru olmayan
ve fatura bedelinin % 15’ ine denk
gelen bir ücreti faturalara yansıtarak
halktan tahsil etmektedir.  

“İle. Sis. Kul. Bd.” şeklinde kıs-
altılan İletim Sistemleri Kulanım
Bedeli; “Per. Sat. Hiz. Bd” şeklinde
kısaltılmış olarak faturalarımızda bu-
lunan Perakende Satış Hizmet Be-
deli; “Dağıtım Bedeli”; “K / K Be-
deli” olarak yazılan Kayıp / Kaçak
Bedeli ve “PSH (Say. Oku.) Bd.”
şeklinde yazılan ise, Perakende Satış
Hizmet Sayaç Okuma Bedeli olarak
faturalarımızda yansıtılmaktadır. Bun-
ların dışında ise vergi ve fonlar yer
almaktadır.

Bunlarda şu isimler altında fatu-
ralarda yer almaktadır: Enerji Fonu
(oranı % 1); TRT Payı (oranı % 2)
ve “Elek. Tük. Vergisi” (oranı % 5) 

Bunların nasıl faturalarımız yan-
sıtıldığı ise bir örnekle açıklayalım: 

Ülkemizde 4 kişilik bir ailenin
aylık elektrik kullanım miktarını 230
Kw/h olarak kabul edersek; 2014
Ekim ayı itibariyle evlerde bir Kw/h
elektrik birim fiyatı 21,811 kuruş
üzerinden, toplam 50, 16 TL’lik bir
rakam ortaya çıkar.

Daha sonra diğer kalemler hesaba

girmeye başlar: İletim Sis-
temleri Kullanım Bedeli: 230
X 0,8903 kuruş (bu rakam
2014 Ekim tarihli birim fi-
yattır) = 2, 047 TL tutmak-
tadır. Perakende Satış Hizmet
Bedeli ise; 230 X 0,8377
(yine aynı tarih) = 1, 92
TL. Dağıtım Bedeli; 230 X
2,8623= 6, 58 TL olarak
yer alacaktır.

Ancak burada bir parantez aç-
makta yarar var: Yaklaşık bir süredir
faturalarda “K/K Bedeli” olarak be-
lirtilen Kayıp/Kaçak bedelleri hane-
sine herhangi bir rakam yazılma-
maktadır. Halkımızın tepkisi üzerine
dağıtım şirketleri, sanki Kayıp/Kaçak
bedelini almıyormuş gibi faturalan-
dırma yaparak bir aldatmacaya git-
mektedirler. Oysa Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu (EPDK) kararları
ve diğer mevzuatlar, Kayıp/Kaçak
tutarlarının “son kullanıcı” dedikleri
halkımıza ödettirmenin “zorunlu” ol-
duğunu söylemektedirler. Bu anlam-
da, elektrik dağıtım şirketleri tepki-
lerden korktukları için faturalarda
burayı boş bırakmakta, ama diğer
hanelere “K/K” oranlarını yansıtarak
“hile” yapmaktadırlar. Örneğin re-
simdeki fatura örneği 2013 yılına
aittir. Burada Dağıtım bedeli 3,74707
iken 2014 Ekiminde bu bedelin 2,
8623 olması mümkün değildir. 

Her ne kadar K/K bedelleri fatu-
ralarda görülmüyorsa da, Ekim 2014
tarihi itibariyle K/K bedeli 4,647 dir.
Böylelikle, faturalarımıza görülme-
yen, 230 X 4,647= 10,68 TL tutarı
da ilave etmemiz gerekir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 17
Aralık 2014 tarihli 2014-7-11884
esas ve 2014-1045 sayılı kararıyla
“…kaçak enerji dürüst vatandaştan
tahsil edilemez” diyerek açılacak
davalarla, geriye dönük (10 yıl) K/K
bedellerinin yasal faiziyle alınabile-
ceğini belirledi. Geriye ödenecek
toplam miktarın büyük rakamlara
ulaşacağını gören işbirlikçi AKP ik-
tidarı dağıtım şirketlerini korumak

ve K/K bedellerinin alınmasının yasal
zeminini oluşturma çabasına girdi. 

Kayıp Kaçak Bedelleri İle
Haksız Kazanç
Elde Ediliyor ve
Gizleniyor

Elektrik Mühendisleri Odası
(EMO) İstanbul Şubesinin araştır-
masına göre ”Sadece 2013 yılında
mesken abonelerinden kayıp kaçak
bedeli olarak AYDA 149.904,943 TL
elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına
akmıştır… Kayıp/Kaçak bedellerinin
gizlenmesi ile birlikte faturalardaki
enerji birim bedelleri usulsüz olarak
3 ile 5 kuruş fazla yazılmaktadır.”
Yine EMO İstanbul Şubenin broşü-
ründe “Elektrik dağıtım şirketlerinin
2013 yılı itibariyle meskenlerden sa-
yaç okuma bedeli olarak 13.247 176
TL haksız kazanç elde ettiğini” be-
lirtiyor. 

Hesaplamamıza geri dönersek;
50,16 TL lik çıplak enerji bedelinin
üzerine diğer bedellerde toplanacaktır.
Böylelikle toplam bedelimiz:
50,16+2,047+1,92+6,58+10,68+0,544
8= 71,93 TL çıkmaktadır. Bu raka-
ma Sayaç okuma bedeli olan 0,5448
kuruş da ilave edilmiştir. 

Ne yazık ki, bunlarla da sömü-
rülmemiz bitmiyor. Şimdi sırada ver-
giler var. 

Toplam bedelin % 1 Enerji Fonu
olduğuna göre; 71,93 X % 1= 0,7193
TL. fona para vermiş oluyoruz. %5
Elektrik Tüketim Vergisiydi; bu da
71,93 X %5= 3, 60 TL olmaktadır.

ELEKTRİK FATURALARI 
ÜZERİNDEKİ SOYGUN
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Son olarak da % 2 TRT payını ko-
yacağız: 71,93 X %2= 1,44 TL. Top-
lam miktar: 71,93+0,7193+3,6+1,44=
77,68 TL rakama ulaşmış bulun-
maktayız. Ve son olarak da bu top-
lamın üzerine %18 KDV vergisi ko-
yarsak, toplam fatura miktarı ortaya
çıkmış oluyor: 77,68 X %18= 91,66
TL fatura bedelidir. 91,66 TL’ lik
bir elektrik faturasının sadece 50,16
TL’si kullandığımız elektrik bedelidir.
41,5 TL’ si ise kullanmadığımız ve
bizden alınan kayıp/kaçak, vergi ve
fonları oluşturmaktadır. Dahası vergi
hesaplamalarına dikkat edilirse, ver-
ginin de vergisini ödettirdiklerini gö-
rebiliriz. Her alanda olduğu gibi elek-
trik alanında da halkımız soyulmak-
tadır.

TRT payı, Enerji Fonu ve Enerji
Tüketim Vergisi zaten bir vergi çeşidi
iken, bu vergiler üzerine KDV vergisi
koymak soygunun hangi boyutlarda
olduğunu göstermektedir. Yani har-
cadığımız ya da kullandığımız bir
ürünün vergisinin vergisini de ödü-
yoruz. Bu da sömürüye dayalı kapi-
talist düzenin ne denli, gözü dönmüş
bir şekilde cebimize göz diktiğinin
somut ve tipik bir göstergesidir.

Elektrik dağıtım şirketlerinin hal-
kımız üzerindeki soygunu bunlarla
da sınırlı değildir. Bu soygunlardan

biri de “KESME-AÇMA” üzerinden
yapılır. Elektrik sayaç sahibinden bir
güvence bedeli alınır. Buna halk ara-
sında “Depozito Parası” denir. Bu
depozito elektrik faturası ödenmediği
zaman bu faturanın parası bu güvence
bedeli (depozito) için yatırılan paradan
çekilmesi için alınır. Elektrik faturası
ödenmeyince Elektrik Dağıtım Şirketi
bu ödenmeyen faturanın parasını
kendi kasasında olan güvence bede-
linden (Depozito) çekmezler ve elek-
triği keserler. Faturanın parası öde-
nince de elektriği açarlar.  Ve bunun
içinde “KESME-AÇMA” parası alır-
lar. KESEMEZLER. KESME-
AÇMA PARASI ALAMAZLAR. Al-
mamaları gerekir. Çünkü bunun için
tüketicinin içeride depozito parası
bulunmaktadır. Ödenmeyen fatura
parasını oradan tahsil etmeleri gerekir.
Ödenmeyen faturanın parasının gü-
vence bedelinden (depozito) çekil-
diğini ve güvence bedeli (depozito)
parasını tamamlamak üzere belli bir
süre vererek ancak uyarı gönderebi-
lirler. “KESME-AÇMA” PARASI
HUKUKA VE YASALARA AY-
KIRIDIR. Halktan haksız yere
“KESME-AÇMA” adı altında mil-
yonlarca lira çalabilmek için kendi
hukuklarına ve yasalarına dahi uy-
muyorlar. Çünkü faşizm yeri gelince

kendi hukukunu ve yasalarını da uy-
gulamaz. Burada söz konusu olanda
budur.

Sonuç Olarak;
1-Elektrik de, eğitim, sağlık, ula-

şım, konut, iş, su, iletişim v.b gibi
insan hakkıdır.

2-Temel haklarımızın birçoğunda
olduğu gibi elektrik de metalaştırıl-
mıştır. 

3- Halkın temel ihtiyaçları meta-
laştırılmanın da ötesinde üzerine %
100 vergiler, fonlar konarak sömürü
daha çok boyutlanmaktadır. Ve hatta
yakıtta olduğu gibi bu vergi oranı
%300-400’lere ulaşmaktadır.

4-En temel haklarımız için, sınıfsal
temelde emperyalizme karşı bağım-
sızlık, faşizme karşı demokrasi, ka-
pitalizme karşı sosyalizm mücade-
lesini yükseltelim

6-En temel hak ve özgürlüklerimiz
için halkımızı HALK MECLİSLE-
Rİ’NDE, mühendis mimar ve şehir
plancısı meslektaşlarımızı MÜHEN-
DİS MİMAR MECLİSLERİ’NDE
örgütlenmeye çağırıyoruz. Örgütle-
nerek mücadele edelim, mücadele
ederek örgütlenelim, birleşelim ve
kazanalım.                                                          

HALKIN MÜHENDİS 
MİMARLARI

Adalete Susamış Yüreklerle,
Adalet İstemeye Devam Edeceğiz!

"Bilin,
Halkın ekmeğidir adalet,
Adaletin ekmeğini de
Kendisi pişirmeli halkın
Gündelik ekmek gibi,
Bol, pişkin, verimli..."

Kartal Adliyesi'ndeki Ha-
san Ferit Gedik'in mahke-
mesi için adalet talebiyle ad-
liyeye gelen Halk Cephelilere
25 Mayıs’ta AKP'nin eli kanlı
katil polisleri azgınca saldı-
rarak, 9 kişiyi işkenceyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Halkın
Mühendis Mimarları'ndan Uğur Karaboğa, Çiğdem Şenyiğit ve Ezgi
Kırlangıç da bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Halkın Mühendis
Mimarları; “Ağzınızda salyalarla saldırmanız boşuna, yine geleceğiz! Adaleti
biz istiyoruz, biz sağlayacağız! Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın!
Arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse misliyle hesap sorarız!” dedi. 

Baskılarınızla, Tehdit ve
Tacizlerinizle

Bizleri Yıldıramazsınız!
22-23 Mayıs tarihlerinde, 1 Mayıs

Mahallesi’nde bulunan Anadolu Hak-
lar Derneği polis tarafından taciz
edildi.  Sabah saatlerinde, AKP'nin
katil polisleri akrep adı verilen araçla
2 gün boyunca taciz amaçlı derneğin
resimlerini çekti. Yapılan açıklamada:
“AKP, katil ve işkenceci polisler,
operasyon hazırlığı yapmaktadır.
Bizler Berkin’in, Şafak’ın Elif’in,
Bahtiyarın yoldaşlarıyız. AKP ve
katil polisleri uyarıyoruz. 1 Mayıs
Mahallesi’nde  halkımıza  ve derne-
ğimize gelecek baskınların sorumlusu
AKP'dir. Baskılarınız bizi mücade-
lemizden yıldıramayacak. Misliyle
hesap soracağız" denildi.

Yürüyüş
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Av ru pa’da

DERG M Z 
NEFES M ZD R! 

Yunanistan’da çıkarılan O Agonas (Müca-
dele) Dergisi’nin satışı 18-22 Mayıs tarihlerinde
devam etti. Yunan halkı dergiyi alarak Türkiye
de faşizme karşı mücadele eden Halk Cepheli-
lere desteğini sundu. Dergi satışıyla birlikte
Halk Cephesi’ni tanıtan bildiriler de dağıtıldı. 

Bu yıl Barış Derneği’nin 35. kez dü-
zenlediği yürüyüşe Yunanistan'daki
Halk Cepheliler de katıldılar. 17 Mayıs
2015 günü yapılan yürüyüşe yaklaşık
300 kişi katıldı.

Grigoris Lambrakis, 21 Nisan 1963
günü, Yunanistan’ın nükleer silahlanma
yarışında bir piyon olarak kullanılma-
sını protesto etmek amacıyla, maraton
yarışının antik güzergâhı olan Maraton-
Atina arasında, elinde barış pankartı ta-
şıyarak bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu
eylemi sadece Yunanistan’da değil,

bütün dünyada ses getirdi. Bu yürüyüşte
polis Lambrakis'e desteğe gelen herkese
saldırdı, işkenceli gözaltılardan sonra da
tutukladı. Milletvekili olduğu için do-
kunulmazlığa sahip Lambrakis, tek
başına elinde pankartıyla ve sloganla-
rıyla meclise yürüyüşünü sürdürdü.
Yürüyüşünün sonuna doğru polis Lam-
brakis’e de saldırdı.

22 Mayıs 1963’te Grigoris Lam-
brakis, ABD’nin Yunanistan’a nükleer
füze yerleştirmesi aleyhine yaptığı bir
konuşmasından sonra, kontr-gerilla ta-

rafından saldırıya uğradı ve ağır yara-
landı. Beş gün sonra hayatını kaybetti.
Cenazesine 500.000 kişi katıldı. Bir halk
kahramanı olarak anılan Grigoris Lam-
braki'nin hayatı, ünlü Yunanlı yönetmen
Kostas Gavras’ın yönettiği "Z" adlı fil-
me konu olmuştur.

40 kilometrelik yürüyüş boyunca
Atina’da çıkarılan Mücadele Dergi-
si’nin pankartı taşındı. Yunanistan Sa-
vunma Bakanlığı önünde biten yürüyüş
yapılan konuşmalar ve konserle sona
erdi. 

Direnen Tutsakları Destekleyelim!
Almanya´da devrimci tutsaklara baskılar devam ediyor. Bu

baskılara karşı Gülaferit Ünsal halen açlık grevi direnişinin 46.
günündedir. Özkan Güzel 14. günündedir. Ahmet Düzgün Yük-
sel´de yakın zamanda açlık grevine başlamıştır.

Tüm devrimcilere, demokratlara ve halkımıza çağrımız-
dır

Devrimciler bizler için, bizlerin hak ve çıkarlarını savun-
mak için, direniyor, mücadele ediyor...

Onları bu direnişlerinde yalnız bırakmayalım!
Destek açlık grevine katılalım...

ANADOLU FEDERASYONU

BİR ARAYA GELDİĞİMİZ HER AN
KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM

ALTERNATİFİNİN GÖSTERGESİDİR!
25 Mayıs günü (DAYEV) Dortmund Aile ve Gençlik

Dayanışma Evi'nde Kahvaltı yapıldı. Kahvaltı saat 11.00
'de başladı.  Kahvaltı sonrası son süreçte Almanya em-
peryalizminin Yürüyüş Dergisi’ne yönelik yasaklama po-
litikası ve derneklere yapılan baskınlar değerlendirildi.
Devrimci tutsaklarımızı nasıl daha güçlü sahiplenebiliriz
bu konuda konuşmalar yapıldı ve kararlar alındı. Kahv-
altıya 35 kişi katıldı.

ANIL SAYAR ANADOLU GENÇLİKTEN
BİR DEVRİMCİ! BİR PARÇAMIZ

ŞİMDİ F-TİPİ'NDE!
Anadolu Gençlik 24 Mayıs günü "Anıl Sa-

yar'a Özgürlük" pikniği düzenlendi. Kahvaltı-
nın ardından hep birlikte oyunlar oynandı ve ha-
laylar çekildi.  Toplantının ardından mangal ya-
pıldı ve ardından sohbetler edildi. Saat 19:00'da pik-
nik sona erdi.  Etkinliğe yaklaşık 80 kişi katıldı. 

ŞEHİTLERİNE VE TUTSAKLARINA SAHİP
ÇIKMAYANLAR DEMOKRAT DAHİ

OLAMAZLAR!
DIŞARIDA TUTSAKLARIMIZIN SESİYİZ!
Bremen'de, YOL TV ile Dayanışma Gecesinde,

Anadolu Federasyonu Özgür Tutsakları ve Grup Yorum'un
30. yıl konserleri için 22 Mayıs günü stant açıldı. Ana-
dolu Federasyonu üyeleri Özgür Tutsaklarımızın mahkeme
süreçleriyle ilgili ve Gülaferit Ünsal'ın açlık greviyle il-
gili bilgiler  verdi. 185 bildiri ve 69 adet imza toplandı.

ANIL SAYAR SERBEST BIRAKILSIN!
Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 22 Mayıs

günü Anıl Sayar'a özgürlük talebini haykırmak için,
Türkiye Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.

Yaklaşık 30 kişiyle yapılan eylemde Anıl’ın
neden tutuklandığına dair Türkçe ve Hollanda-

ca olmak üzere açıklama okundu. Bunun yanı sıra
pazar günü "Anıl Sayar'a özgürlük" adı altında ya-

pılacak olan pikniğe çağrı yapıldı. Ve son olarak halaylar
çekilerek eylem sonlandırıldı.

HİÇBİR HAK BEDEL ÖDENMEDEN ALINMIYOR!
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"Yoldaşlar, biz dört dörtlük devrimciler değiliz. Bizim de
eksiklerimiz var. Ama biz bunları mücadele içinde aşaca-

ğız. Tabi bu eksikleri Partimize, yoldaşlarımıza ve
bize zarar vermesine izin vermeden aşacağız.

Yoldaşlar biz günümüzün bir-iki saatini değil de
24 saatini mücadeleye vermek istiyoruz...”

Süleyman Örs

7 Haziran - 13 Haziran

Erdal DALGIÇ

26 Kasım 1966 Çorum doğumlu olan Erdal
Dalgıç 46 yaşında bir işçiydi. Alevi inancından
yoksul bir ailenin çocuğuydu. 1998 yılında örgü-
tümüzle ilişkiye geçene kadar olan yaşamında
kuyumculuk çırağından buzdolabı tamiratına,
bakkallıktan, hayvancılığa, çivi-tel fabrikasında
çalışmaktan ekmek fabrikasına, şeker fabrikasına,

benzinlikte çalışmaktan şoförlüğe kadar pek çok işte çalıştı.
12 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Sarıyer İstinye Polis
Karakolu’na Engin Çeber’in işkencecilerini cezalandırmak
için yapılan eylemde çatışarak şehit düştü.

Kemal CAMEKAN

11 Haziran 1980’de faşist bir odağı dağıtmak
için eylem hazırlığı sırasında muhtarın ihbarı
sonucu jandarma tarafından katledildi. İstanbul
Eyüp-Yıldıztabya’da, Faşist Teröre Karşı
Mücadele Ekipleri içinde yeralıyordu.

Kemal Camekan

Erdal Dalgıç

Sibel YALÇIN

Sibel Yalçın, 1977 Sivas Divriği doğum-
luydu. 1992 başlarında örgütlü mücadeleye
katıldı. 9 Haziran 1995’te SPB tarafından
DYP İstanbul İl Merkezi’ne yönelik eylem
sonrasında polisle çıkan çatışmada Birlik
Komutanı Sibel Yalçın, katliamcıları ateş
altında tutup sokak sokak çatışarak diğer

yoldaşlarının geri çekilebilmesi için kendini feda etti.

Sibel Yalçın

Süleyman ÖRS

1974 Sivas Zara doğumlu, Kürt milli-
yetindendi. 1993’te mücadeleye katıldı. SPB
üyesiydi. Bir savaşçıydı. 9 Haziran 1997’de
İstanbul Gaziosmanpaşa’da helikopter des-
teğindeki yüzlerce polis tarafından kuşatıldı,
son mermisine kadar direnerek şehit düştü.Süleyman Örs

Başsağlığı
Sincan 1 No’lu F Tipi’ndeki

tutsağımız, yoldaşımız Ali
Nazik'in annesi vefat etmiştir.
Başta tutsağımız Ali Nazik
olmak üzere  tüm ailesine baş-
sağlığı diliyoruz.

ANKARA TAYAD
26 Mayıs 2015

Başsağlığı
Atilla Hocamızı

Kaybettik!
Uzun süredir kanser hastası

olan Atilla Hocamız hayatını
kaybetti. Bahçelievler Halk
Cephesi olarak ailesine ve tüm
sevdiklerine başsağlığı diliyo-
ruz.

Bahçelievler
Halk Cephesi

“haykır acını ey halk! başeğme haykır!
bir yol kavşağındasın ve ancak
yaraların haykırışlarla onarılır
bir yol kavşağındasın ve senin
değişmek için çırpınıyor kaderin
kuşan alnında biriken o kara teri
sırtında şakırdayan kırbacı kopar
soluk al ışıldat o mazlum yüreğini
bak korlaştı acıların, kozalandı
ey halk! parçala şu nankör suskunluğunu başkaldır artık
sevginin ve öfkenin uğultusunu
bağrına vura vura taşırken sana
karşılık gözetmiyor bu gencecik insanlar
ne barbarın tehdidi ne dişleri kıran elektirik
dalga dalga yayılan o rüzgarı durdurabilir
bu direniş senin için ey halk
bu çığlık senin kollarınla yıkılsın şu köhne dünya
ve coşkuyla yeniden kurulsun diye çınlatıyor hayatı
bir yol kavşağındasın fakat mutlaka değişecek kaderin
bunu bekliyor şu ıslak çukurlarda üşüyen çocuk
bunu bekliyor gözevleri kurutulmuş analar
bunu bekliyor zincirin oyduğu bilek
bunu bekliyor açlık, kuraklık, ılık ılık akan kan
bunun için en genç yerimizi ölümle tanıştırdık
kuşan kendini artık biraz da gövdeni yüreğinle kırbaçla
ey halk! haykır acını! bu kara dumanı dağıt” 

Nihat Behram



“Kaybedilen 300 İnsanımız Nerede?” diye soruyorduk her
yerde. Kaybedenlerden hesap sorulduğu günlerdi. 

Daha birkaç hafta önce kaçırılıp kaybedilen Ayşenur Şimşek’in
cesedi bulunmuştu. 

İbrahim Yalçın Silahlı Propaganda Birliği’ne bağlı savaşçılar
o gün evden oldukça erken çıktılar. Ayşenur’un, kaçırılıp
kaybedilen yüzlerce insanımızın hesabını soracaklardı. 

Günlerden 9 Haziran’dı. 
SPB savaşçıları saat 7.15 sıralarında hedeflerinin önündeydiler.

Hedefleri Şişli’deki DYP İstanbul İl Merkezi’ni bekleyen
polislerdi. DYP kayıpların, katliamların birinci dereceden sorum-
lusuydu; polisin sorumluluğu da aynıydı. Bu iki halk düşmanı
güç, bu hedefte birlikteydi işte. 

Savaşçılardan biri önde gidiyor, diğer ikisi ise biraz arkadan
onları takip ediyordu. İlk polise yaklaştığında şüphe çekmemek
için adres soruyormuş gibi yaptı... İşte şimdi tam zamanıydı.
Savaşçılar bir anda silah çekerek, öfkeyle bastılar tetiğe. Ayşenur
için, kaybedilen 300 insanımız için... Saldırı sonucunda düzenin
ayyaş bekçilerinden çevik kuvvet polislerinden Rüştü Erdem
öldü, Hacı Kamil Koç ise ağır yaralandı.

Şimdi çekilme zamanıydı. 
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi gerillaları eylemden sonra

Piyalepaşa yönüne doğru uzaklaşmaya başladılar. Ancak Piyalepaşa
Bulvarı üzerinde karşılarına bir polis ekibi çıktı; ekiple çatışmaya
girdiler ve bindikleri aracı terkederek Mahmut Şevketpaşa
Mahallesi’ne yöneldiler. 

Sibel ve diğer iki savaşçı buradan Fuat Soylu İlköğretim
Okulu’na çıkan sokağa girerek, hemen ayak üstü durumu değer-
lendirdiler. Görevlerini yerine getirmişlerdi. Ama şimdi görevlerinin
bir başkası başlıyordu. Kuşatmayı yarıp savaşçıların güvenliklerini
sağlamak, ya da bu olamıyorsa, son kurşununa kadar savaşmak.
Böyle öğrenmişlerdi onlar. Savaşçılığı böyle kavramışlardı. 

Okulun alt köşesine geldiklerinde Sibel diğer ikisine çatışma
bölgesinden uzaklaşmalarını, kendisinin onları koruyacağını
söyledi. “Bu rica değil emirdir. Gideceksiniz” diyordu. İki
gerilla komutanlarının talimatı doğrultusunda farklı bir yöne
uzaklaşırken Sibel okulun alt köşesinde bulunan kırmızı renkli
kamyonun arkasına mevzilenerek beklemeye başladı. “Kamyonun
arkasından çıkıp ateş ediyor, sonra tekrar kamyonun arkasına
giriyordu.” Görgü tanıkları böyle anlatıyordu daha sonra...
Piyalepaşa Bulvarı’ndan yukarıya yüzlerce polis çıkıyordu. 

İlköğretim Okulu’nun alt köşesinde mevzilenen komutan
Sibel, diğer gerillalara zaman kazandırmak amacıyla ateş açarak
yaklaşan polisleri durdurdu. Piyalepaşa Bulvarı’ndan Mahmut
Şevketpaşa Mahallesi’ne giren ara sokaklardan yüzlerce polis
bölgeye girerken SPB komutanı buradan çatışa çatışa geri çekil-
meye başladı. 

Sokaklar onun yabancısı değildi. Bu sokaklardaki halkı tanı-
yordu. Sokakları eylemci olarak da tanıyordu. Devrimci Sol’cu
olduğundan itibaren mücadele azmi, coşkusu doruktadır onun
ve spreysiz, bildirisiz, bayraksız dolaştığı tek gün yoktur.

Yüzlerce katil sürüsüne karşı tek başına çatışıyordu. 
Katiller sürüsünü iyi tanıyordu O. 16-17 Nisan Katliamı’nı

protesto etmek amacıyla Şişli DYP binasına yönelik işgal

eyleminde gözaltına alınmış, önce yaşı küçük diye serbest bıra-
kılmak istenmiş, ancak işkencecilere karşı tavrından dolayı o da
yoldaşları gibi işkenceye alınmıştı.

Alt taraftan ve yandan gelen ateşe, geri geri giderken ateş
edip karşılık vererek önce kamyonu, ardından daha yukarıdaki
bir beyaz şahin otoyu siper alarak Yıldırım Sokak içine çekildi.
Merdivenlerden inerek Yıldırım Sokak ortalarına gelen Sibel,
sokağın alt tarafının da tutulduğunu görünce hemen oradaki
evlerden birine girdi. 

3 No’lu bu ev, birazdan gerilla Sibel’in kahramanca direnişine
tanıklık edecekti. 

Yoldaşlarının koruyucusu Sibel, girdiği evde de ilk olarak
evdekilerin güvenliğini düşünüyordu. Yoldaşlarından hep böyle
görmüştü, halka zarar vermemek gerekiyordu. Çatışmadan zarar
görmemeleri için Sibel tarafından evden çıkarılan kadın ve
çocuklar yandaki eve girdiler. 

Polisler de evin önüne ulaşmış ve hemen ateş etmeye başla-
mışlardı. 

Sibel, Okmeydanı’nda sokak sokak çatışıp geri çekilirken,
Mahmut Şevketpaşa Yıldırım Sokak’a girdiğinde bir muhbir
işbirlikçi olan Hasan Levent, onu polislere ihbar etti. Hasan
Levent DHKP-C’ye ve halka karşı suç işlemişti (*).

Polisin açtığı ateşi, Sibel’in kurşunlarından önce sloganları
cevapladı: 

- “Yaşasın Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi” 
Polis bir yandan ateş ediyor, bir yandan da “Teslim ol” diye

bağırıyordu. 
Polis telsizlerinden telaşlı ve şaşkın anonslar duyuluyordu

aynı anda: “böyle baş edemeyiz, arabalara gidip el bombalarını
getirin” diye konuşuyorlardı. 

Korkuyorlardı. Karşılarındaki bir kişiydi ama onların Cephe
savaşçılarıyla ilk karşılaşmaları değildi bu, tecrübeleri vardı ve
bu yüzden korkuyorlardı. Bir polis sokağın başına gidip ateş
ediyor, geri çekiliyor, arkadan başkaları onun yerine geçiyordu. 

Kurşunlarıyla çatışıyordu Sibel. Son kurşununa kadar hepsini
düşmana sıkacaktı. Sloganlarıyla çatışıyordu Sibel; onlara kim
olduğunu gösterecekti. 

- “Halk Kurtuluş Savaşçıları Teslim Olmaz. Siz Teslim
Olun” diyordu onlara. Ve Çiftehavuzlar’ın, Bağcılar’ın geleneğini
sürdürerek haykırıyordu:

- “Ancak Cesetlerimizi Teslim Alabilirsiniz.”
Mahalle halkı an an izliyordu çatışmayı. Her slogan yankılar

yaratıyordu yüreklerde. Şaşkındılar, gencecik bir kızın yüzlerce
polise kafa tutmasına ilk kez tanık oluyorlardı çünkü. 

Polis çelik yeleklerini giyerek sokağa girdikten sonra silah
sesleri daha da arttı. 

Bir saattir sürüyordu çatışma. 
Polisler evin çatısına çıkarak eve bomba atıyorlardı. İçeriden

ses gelmeyince içeriye girdiler. 
“Asıl siz teslim olun” haykırışı yankılanıyordu hala sokakta. 
“Yaşasın DHKC” deyişi yankılanıyordu. 
Komutan Sibel Yalçın’dı O. Yoldaşları İçin Kendini Feda

Etmekten Çekinmeyen Sibel YALÇIN.
Katil Sürüleri Karşısında Tek Başına Okmeydanı’nı Savaş

Alanına Çeviren Sibel YALÇIN... Ve Daha 18’inde Toprağa
Düşüp Ölümsüzleşen Sibel YALÇIN

Selam sana yoldaş selam 
Selam silah elde düşenlere

(*) Sibel katledildikten bir hafta sonra muhbir Hacı Hasan
Levent DHKC savaşçıları tarafından cezalandırıldı. 

Anıları Mirasımız
Komutan Sibel Yalçın: 
“Asıl siz teslim olun”  



Her okur doğal bir dağıtımcıdır.
Her gün artan dağıtımcılarımızla Yü-
rüyüş Dergisi’ni her yere ulaştırmaya
devam ediyoruz. 

Gülsuyu: Telsizler bölgesinde,
20 Mayıs’ta yapılan dergi dağıtımına
5 kişi katıldı. 1,5 saat süren çalışmada
55 adet Yürüyüş Dergisi halka ulaştı-
rıldı. Dergi dağıtımı sırasında içki
içildiği görülen 2 sivil araca müdahale
edilerek, oradan uzaklaştırıldılar.

Beşiktaş: Dev-Genç’liler 21 Ma-
yıs’ta, Beşiktaş'ta Yürüyüş Dergisi
dağıtımı ve tanıtımını yaptılar. Yapılan
çalışmada esnaflarla sohbet edilerek
Grup Yorum konserlerine davet edildi.
Tutsak Dev-Genç’liler hakkında bilgi
verildi. 2 saat süren çalışmada esnaflar
Dev-Genç’lileri davet edip çay ikra-
mında bulundular. Toplam 30 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.

İkitelli: İkitelli'de Arena Park
AVM önünde 22 Mayıs’ta otobüs du-
rağında dolmuş durağında bekleyen
insanlara Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı
yapıldı. Işıklarda bekleyen, banklarda
oturan insanlara Yürüyüş Dergisi’nin
son sayısının içeriği anlatıldı. 1 saatlik
çalışmada 9 dergi halka ulaştırıldı.

Esenler: Esenler Çiftehavuzlar
Mahallesi’nde, 19 Mayıs’ta kapı ça-
lışması yapıldı. Çalışma sırasında halk
ile yapılan sohbette daha çok seçimler
üzerine konuşuldu, seçimin çare ol-
madığına vurgu yapıldı. Kendini mec-
bur hissettiğinden oy kullanmak zo-
runda olduğunu dile getirenler ve AKP
iktidarı boyunca toplumdaki yozlaş-
manın arttığını vurgulayanlar çoğun-
luktaydı. Yapılan çalışmada 20 dergi
halka ulaştırıldı.

Karanfilköy: Halkın Mühendis
Mimarları, 20 Mayıs’ta Karanfilköy
Mahallesi’nde dergi dağıtımı yaptı. 6
kişinin katıldığı dergi dağıtımında
mahalle halkı ile sorunları üzerine
sohbetler edildi. 1.5 saat süren çalış-
mada toplam 36 dergi mahalle halkına
ulaştırıldı.

Kartal: Kartal Uğur Mumcu Ma-

hallesi’nde, 20 Mayıs’ta Halk Cep-
heliler Yürüyüş Dergisi tanıtımı ve
dağıtımı yaptılar. 8 kişinin katıldığı
dağıtımda 2 saatte 35 dergi halka
ulaştırıldı. Aynı gün, mahalle içerisinde
Hasan Ferit Gedik mahkemesine çağrı
yazılamaları yapıldı.

Ömürtepe: Dev-Genç’liler Ömür-
tepe Mahallesi’nde 19 Mayıs’ta der-
ginin dağıtım ve tanıtımını yaptılar.
Yapılan çalışmada esnaflar ve mahalle
halkıyla seçimlerin çare olmadığı ve
bu düzende tek çözüm yolunun dev-
rimden geçtiği anlatıldı. Toplam 37
dergi halka ulaştırıldı.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
27 Mayıs'ta toplu dergi dağıtımı ya-
pıldı. Cadde üzeri, Cemevi sokağı ve
evlere umudun sesi Yürüyüş Dergisi
350 okuruna ulaştırıldı.

ANKARA: Yürüyüş Dergisi
okurları 21-22 Mayıs günleri Anka-
ra'nın Mamak İlçesi, Şahintepe ve
Tuzluçayır mahallelerine toplu dergi
tanıtımına çıkarak halka gerçekleri
taşıdılar. 9 kişinin katıldığı toplu dergi
tanıtımı, yapılan ajitasyonlar, sloganlar
ve okunan marşlar eşliğinde mahalle
mahalle devam etti.  2 gün içinde
toplam 285 dergi halka ulaştırıldı. 

Halk Cephesi 23 Mayıs'ta Mamak
Tuzluçayır Mahallesi’nde Yürüyüş
Dergisi’nin 469. sayısının toplu tanı-
tımını yaptılar. 9 kişinin katıldığı ça-
lışma coşkulu bir şekilde sürdü. Grup
Yorum marşlarının megafon eşliğinde
dinletildiği çalışmada yer yer ajitas-
yonlar ve sloganlar eşlik etti. Kapı
kapı tüm evlere girip halk ile sohbet
eden Halk Cepheliler çalışma sonu-
cunda 155 dergiyi halka ulaştırdılar.

ANTEP: Antep’in Düztepe Ma-
hallesi’nde 22 Mayıs’ta umudun sesi
Yürüyüş Dergisi’ni Halk Cepheliler
kapı çalışması yaparak halka ulaştır-
dılar. 4 Halk Cephelinin katıldığı ça-
lışmada 25 dergi halka ulaştırıldı. 23

Mayıs’ta da aynı mahallede kapı ça-
lışmasına devam edildi. 3 Halk Cep-
helinin yaptığı çalışmada 19 dergi
halka ulaştırıldı.

MERSİN: Mersin'in Kazanlı
Mahallesi’nde 20 Mayıs’ta umudun
sesi Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı ya-
pıldı. Dergi dağıtımcıları çaldıkları
her kapıda sürekli olumlu tepkilerle
karşılaştılar. 2 saat süren dergi dağı-
tımında 30 dergi halka ulaştırıldı.

BURSA: Gemlik’te ve Panayır
Mahallesi’nde 23-24 Mayıs'ta yapılan
dağıtım sırasında halkla sohbet edildi.
Dağıtım sırasında Gemlik’te 65, Pa-
nayır ’da ise 45 dergi halka ulaştırıl-
dı.

ERZİNCAN: Yalınca Belde-
si’nde 21 Mayıs'ta Dev-Genç’liler ta-
rafından yapılan dağıtımda 25 dergi
halka ulaştırıldı. Eli kanlı katil polisler
Dev-Genç'lileri 3 arabayla taciz ettiler.
Dev-Genç'lilere yapılan bu tacizi gören
halk buna sessiz kalmadı ve polisleri
kovarak Dev-Genç'lilere sahip çıktı-
lar.

ESKİŞEHİR: Gültepe’de 18
Mayıs'ta kurulan Pazartesi pazarında
Yürüyüş Dergisi masası açıldı. Masa
bir buçuk saat açık kalırken esnafla
sohbet edildi. 22-23-24 Mayıs’ta yapılan
çalışmada Gültepe ve Yıldıztepe ma-
hallelerinde kapı çalışması yapılırken
Gültepe'de Hüseyin Turan konserinde
giriş ve çıkışlarda dergi dağıtımı yapıldı.
Gültepe Cemevi önünde ise Yürüyüş
Dergisi, Boran ve Tavır yayınlarının
yer aldığı stant açıldı. Bu çalışmalarda
toplam 50 dergi halka ulaştırıldı.

AMED: Amed’te 23-24 ve 26
Mayıs’ta Yürüyüş Dergisi okurları
469 ve 470 sayılarının dağıtımını yap-
tılar. Bağlar, Ofis ve Oryıl semtlerinde
yapılan dergi dağıtımında 70 dergi
halka ulaştırıldı.

YÜRÜYÜȘ’ÜMÜZ HALKA ULAȘMAYA
DEVAM EDİYOR!

Yürüyüş

31 Mayıs
2015

Sayı: 471

FAŞİST AKP YALAN, DEMAGOJİ VE PROVOKASYONLA BESLENİR58



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Ülkemiz faşizmle yönetilmektedir.
Faşizmin baskısı ve zoru karşısında

silaha sarılmaktan  başka yol yoktur.
Faşizmin anladığı dil, halkın devrimci

şiddetidir. Faşizm koşullarında
örgütlenmelerimizi korumak, geliştirmek ve

iktidara alternatif hale getirmek
illegal-gizli çalışmayı temel almaktan geçiyor.

Faşizm koşullarında legal, yasal
örgütlenmeleri de değerlendirmemek  demek

savunmasız kalmak demektir. 
DEVRİMCİLİK, yalanın karşısına

gerçeklerle çıkmaktır; talancının, yağmacının
önünü devrimci şiddetimizle kesmektir.
Faşist teröre karşı halkın meşru direnme

hakkı olan devrimci şiddetine karşı çıkanlar,
halkın faşizme teslim olmasını istiyorlar

demektir. Faşizm varsa; 
devrimci şiddet de vardır.
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UMUDUN VE HALKIN BAŞEĞMEYEN SESİ

Grup Yorum

GAZİ MAHALLESİ'NDE 

30 BİN KİŞİLİK HALK KOROSUYLA

ŞARKILARINI SÖYLEMEYE, 

AKP FAŞİZMİNİN YASAKLARINI AŞMAYA

DEVAM ETTİ!

Öfkenin, Direncin, Sevincin Adı Grup Yorum 
30. Yılını Yoksul Halkla Birlikte Selamlıyor!


