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Bu Ülkede, Devletin Halkı ve Devrimcileri Katletme Özgürlüğü Var!
Terörist Sanıp! Beşer, Onar, Yüzer Katletmek Serbesttir Bu Ülkede!

AKP’nin kanlı eline, her kesimden insanımızın kanı bulaşmıştır! Yoksul gecekondu halkının 
kanı ellerindedir! Hakkını Arayan İşçilerin, emekçilerin, öğrencilerin, kanı ellerindedir!

AKP Faşizmi, Suruç Katliamı’ndan Sonra Cepheli Günay Özarslan’ı Katletti.
Ankara Katliamı’ndan Sonra, 25 Yaşındaki Dilek Doğan’ı Kendi Evinde Katletmeye Çalıştı. 
Dilek Silahla Ağır Yaralandı. Şimdi Okmeydanı Hastanesi’nde Yaşam Mücadelesi Veriyor.

Halkımız!
Kendi Halkına Karşı Savaş Açan, Faşist Devlete Karşı;

Direnmek, Savaşmak Meşrudur! Kürdistan’da Katleden, Ankara’da Katleden, 
Sokak Ortalarında Katleden 

Zalime Boyun Eğmeyelim!
Gece Yarıları Ellerini Kollarını Sallaya Sallaya 

Evlerimizi, Derneklerimizi Basmalarına İzin Vermeyelim! 
Biz Bu Ülkenin Devrimcileriyiz!  

Biz Bu Ülkenin Anti-emperyalistleri, Anti-faşistleriyiz! 
Biz Bu Ülkenin Direnen ve Savaşan Yanıyız! 

Biz Bu Ülkenin Umuduyuz! 
Halk Çocuklarının Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz!
Yoksul Mahallelerde Katliamlara İzin Vermeyeceğiz!
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Gönüllü Eğitim Topluluklarının Kursları Başladı
Gönüllü Eğitim Toplulukları ve Gazi PSAKD’nin  düzenlediği

ücretsiz kurslar yeni eğitim öğrenim döneminde derslerine baş-

ladı. Gazi PSAKD’nde bu hafta  2 .3 . 4.Sınıfların  İngilizce,

Matematik, Türkçe, Semah, Bağlama dersleriyle  yeni öğrenci-

ler ve öğretmenleri için çalan ders ziliyle dersler başladı.

İ ç i n d e k i l e r

Dilek Doğan’ın
Katledilmesine İzin

Vermeyeceğiz!

4 İstiyoruz Yapacağız:
Reformizmin söylemi de,
eylemi de çarpıktır! Halkı
devrim lehinde saflaştıramaz!

19 Ülkemizde Gençlik:
6 Kasım boykotunu
komitelerimiz ile
örgütleyeceğiz !

20 YÖK’e ve AKP faşizmine karşı

6 Kasım’da boykota! 

23 Gençlik Federasyonu’ndan:
Şan olsun
Elif, Şafak, Bahtiyar’lar

yaratan Dev-Genç’e!

25 “Terör” demagojileriyle,

“saldırı ülkenin birliğine
yapılmıştır” yalanlarıyla
Ankara Katliamı’nın
üzerini örtemezsiniz!

28 Türkiye tarihi kan akıyor!

Kitle katliamları oligarşinin
yönetim biçimidir! -1-

31 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:
Devletin katliamcılığını açıkça
mahkum edemeyenler, “hukuk
yoluyla da hesap soramazlar!

33 Eğit-donat yerine hazırı

besle-destekle projesi

35 10 Soruda: Toplumlar:

“İlkel Komünal Toplum

37 TAYAD’lı Aileler:
Adaletsizliğin simgesi
mahkemeler de
savaşımızın bir mevzisidir!

40 Halkın Hukuk Bürosu:
Faşizmin hukuku halka ve
devrimcilere karşıdır!

42 Barış, uzlaşma, teslimiyet değil;
kurtuluşa kadar savaş!

44 Ankara Katliamı’na getirilen
yayın yasağı, AKP faşizminin
gerçeklerden korkusudur!

45 Amed Halkın Hukuk Bürosu:
Başbakan Davutoğlu’ndan

Kürt halkına yeni bir tehdit!

46 Halk Meclisleri
Birliğimiz, Gücümüzdür:
Düzen partilerinin halka
söyleyeceği hiçbir şey yoktur!

48 Kamu Emekçileri Cephesi:
Demokratik kitle
örgütlerimizin, sivil
toplumculuğa dönüşmesine

izin vermeyeceğiz!

52 Avrupa’da Yürüyüş:
Irkçılığa karşı güçlü bir ses
için daha çok emek!

55 Avrupa’daki Biz:
Emperyalistlerin her
ziyaretinin arkasında,
halkların zararı, tekellerin karı
vardır!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...

7 Biz Diyoruz ki: Türkiye’de,
devletin halkı ve devrimcileri
katletme özgürlüğü vardır!

8 Armutlu’da Dilek Doğan’ı
katletmek isteyen devlettir!

10 Katil polisler, bir gencimizi
daha infaz etmek istedi!

14 AKP’nin terörüne teslim
olmayacağız! Akan her damla
kanımızın hesabını soracağız!

15 Merkel, Türkiye’yi mülteciler
hapishanesine çevirdi,
AKP iktidarını da
gardiyan yapmaya geldi! 

16 Devrimci İşçi Hareketi:
Linç saldırısı örgütleyen
patron sendikacıları,
polisle işbirliği yaparak

DİH’lilere saldırdı

18 Soma katliam davası:
“Eğer yaşam odası bulunsaydı;
tüm arkadaşlarımız
canlı kurtulacaktı!”



AKP'ye yönelik hemen her kesim
"toplumu saflaştırdığı"nı söyleyerek
eleştiriyor. Düzen savunucularının
eleştirilerini bir yana bırakırsak bunu
sol, sosyalist, ilericilik adına söyle-
yenlerin sınıflar mücadelesi gerçe-
ğinden bir şey anlamadıklarını ifade
edebiliriz. 

Evet, AKP toplumu kendi lehine,
kendi çıkarlarına uygun tarzda saf-
laştırmaktadır. İktidarda kalmasının
yolu da buradan geçmektedir. Ancak
saflaşmak, saflaştırmak yanlış bir
anlayış değildir. Yanlış olan saflaş-
manın, saflaştırmanın doğru temelde
olmamasıdır. 

Oysa reformizm saflaşmaya, saf-
laştırmaya karşıdır. Bundan kaçar.
Bu ise mücadeleden kaçmaktır. Son
Ankara Katliamı bu gerçeği bir kez
daha gösterdi. Biz katliam karşısında
"Adalet İstiyoruz", "Hesabını Sora-
cağız" derken, reformizm "Barış İs-
tiyoruz", "Savaşa Karşı İnadına Barış"
çağrısı yapıyor. Mücadeleden söz et-
tiği yerde ise "Faşist saldırı ve pro-
vakasyonlara karşı mücadeleyi yük-
seltelim. Barış ve demokrasi sesleri
sokak sokak yükselmeli" diyor. 

Emek Partisi (EMEP), Ankara'da
Barış mitingine yönelik yapılan kat-
liam saldırısına dair yaptığı açıkla-
mada; 'Faşist terör ve provokasyon-
ların arkasındaki güç, kendi iktidar-
larını sürdürmek için ülkeyi savaş
ve kaos ortamına sürükleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve AKP’dir.
Katliamın sorumlularından hesap
sormak, faşist terör ve provakasyon-
ları durdurmak için güçlerimizi bir-
leştirelim; genel grev, genel direniş
şiarıyla demokrasi ve barış müca-
delesini yükseltelim' dedi." (Evrensel
gazetesi, 10 Ekim 2015) 

Devam ediyor açıklama: "Ülke bir
yol ayrımındadır; ya kendi iktidarının
devamı için ülkeyi her gün yeni fela-

ketlere sürüklemekten geri durmayan
saray-savaş hükümetinin politikalarına
teslim olacağız. Ya da her milliyetten
işçi-emekçiler, halk güçleri olarak barış
ve kardeşlik içinde yaşayacağımız de-
mokratik bir gelecek için mücadeleyi
yükselteceğiz." (age) 

Sorun şudur, işçi, emekçi, tüm
milliyetlerden Türkiye halklarının
barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı
bir ülke nasıl kurulacaktır? 

Bunun için bir bütün olarak düzeni
tüm kurumlarıyla, yapılarıyla hedef
alıyor musunuz? Tüm faşist kurum
ve yapılarıyla faşist devleti yıkıp ye-
rine halkın iktidarını kuruyor musu-
nuz? Halk güçlerini, Türkiye halk-
larını faşizme, emperyalizme karşı
savaşmaya çağırıyor musunuz? 

Bunları söylemiyorsanız, bunları
yapmıyorsanız siz düzen içileşmiş-
siniz demektir. Türkiye halklarını
kendi iktidarını kurmak için değil,
mevcut düzen içinde reformlar için
mücadeleye çağırıyorsunuz demektir.
Siz halkı yanlış zeminde saflaştırı-
yorsunuz demektir. Siz halkı saflaş-
tırmaktan kaçıyorsunuz demektir. Bu
anlayışta sınıf bilinci yoktur. Sınıf
bilinci iktidar bilincidir. Kendi iktidarı
için savaşmaktır. Sınıflar mücadelesi
gerçeğine uygun davranmaktır. 

Reformizm
Saflaşmadan Korkar,
Çünkü Devrimden
Korkar!

Devrim; sosyal, siyasal, ekonomik,
kültürel bir alt-üst oluştur. 

Devrim, iktidar bilincidir. Mevcut
gerici sınıf iktidarının, daha ilerici
bir sınıfın iktidarıyla el değiştirme-
sidir. 

Devrim; eski devlet mekanizma-
sının yerle bir edilip yerine yeni bir
devlet tipinin, proletarya diktatörlü-
ğünün- konulmasıdır. 

Devrim, yeni-daha ileri bir top-
lumsal-sosyal sistemin kurulmasıdır. 

Devrim, örgütlü, bilinçli kitlelerin
eseridir. 

Gerek iktidarın ele geçirilmesi
gerekse de sosyal bir dönüşümün
sağlanması, kendiliğinden gerçek-
leşmez. Bu durum bilime aykırıdır. 

Reformizm söylemde ne derse
desin - ki söylemde dahi bu temel
gerçeklerin hiçbirini savunmaz - pra-
tikte bunu uygulamaz. 

Çünkü reformizm, bir alt-üst oluş-
tan, kızgın bir çatışmadan yana değil,
tersine statükonun devamından ve
uzlaşmadan yanadır.

Devrim, iktidar diye bir iddiası
olmadığı için kitleleri bu temelde;
emperyalizme ve oligarşiye karşı bir-
leştirip örgütleme, savaştırma diye
bir iddiası da yoktur. 

Çelişkinin derinleşmesi DEVRİM
SONUCUNU YARATIR. Reformizm
bu gerçeği bildiği için çelişkinin de-
rinleştirilmesini istemez, buna uygun
hareket etmez. O çelişkileri derin-
leştirmenin değil, yumuşatmanın he-
sabındadır. 

Reformizm Kriz Yaratan
Değil Kriz Çözendir

"Halkların Demokratik Partisi
(HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yük-
sekdağ, partisinin İl Eş Başkanları
Toplantısı öncesinde basın mensupla-
rının gündeme ilişkin sorularını ya-
nıtladı. Koalisyon görüşmeleri kapsa-
mında herhangi bir partiden talep
gelip gelmediği sorulan Yüksekdağ,
hiçbir partiden koalisyon için randevu
talebi gelmediğini belirterek 'Biz ge-
lebilecek bütün önerilere, hükümet
kurma, koalisyon oluşturma eksenindeki
bütün görüşmelere açığız. Bütün gö-
rüşmelere açık olacağız. Türkiye si-
yasetinde kriz yaratan değil, kriz çözen
pozisyon üstlendik. Doğabilecek kriz-
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YAPACAĞIZ
SSaflaşma ve Sınıf Bilinci - Bölüm 4
REFORMİZMİN SÖYLEMİ DE, EYLEMİ DE ÇARPIKTIR 
HALKI DEVRİM LEHİNDE SAFLAŞTIRMAZ ,
TERSİNE SAFLAR ARASINDAKİ ÇİZGİYİ BELİRSİZLEŞTİRİR!

Yürüyüş
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lerin çözümü noktasında biz üzerimize
düşen görevi yerine getireceğiz' dedi."
(16 Haziran 2015, Hürriyet) 

Bu anlayışla da gidip TÜSİIAD'la
el sıkıştı F. Yüksekdağ.  Yüksekdağ
bu yaklaşımıyla emperyalizm-oligarşi
ile ezilen halklar saflaşmasında nerede
durduğunu göstermiş oldu. Halk düş-
manı bir kurumla el sıkıştı. Emper-
yalizmin ve oligarşinin düzenine açık
mesaj verdi. Bu anlayışın devrim
diye bir derdi yoktur. Halkları devrim
cephesinde saflaştırma diye bir derdi
yoktur. Devrim inancını yitirmiş,
artık devrimi hayal olarak bile göre-
memektedir. 

Oysa bilim bizden yana, tarih ve
gelecek bizimdir. Marksizm, toplu-
mun gelişim ve dönüşümünün belli
öznel (subjektif) ve nesnel (objektif)
yasalara bağlı olduğunu bilimsel te-
mellere oturtarak kanıtlamıştır. Ve
Lenin, emperyalizm döneminde tüm
dünyada devrimin objektif koşulla-
rının var olduğunu, temel sorunun
devrimin subjektif koşullarını hazır-
lamak olduğunu belirtir. 

Rusya'da 1917 Ekim devriminin
yaklaştığı günlerde Bolşevik Partisi,
sistemin içinde bulunduğu kriz kar-
şısında nasıl tavır alınacağını tartış-
maktadır. Parti içindeki sağcı anlayışın
temsilcileri, "barışçı yol" önerirken,
Lenin bu kesimlere şöyle der; "Kriz
olgunlaşmıştır. Rus devriminin dünya
proletarya devriminin geleceği söz
konusudur. Beklemek cinayettir. Gün-
demde AYAKLANMA yazılıdır. Her
gecikme ölüm demektir." 

Yeni sömürge Türkiye'de de oli-
garşik düzen, sosyal-siyasal-ekono-
mik sürekli bir kriz içindedir. 

İktidar perspektifi ve iddiasına

sahip olup olmamasına göre ül-
kemiz solunun kriz karşısında
geliştirdiği politikalar farklılıklar
gösteriyor. 

Sömürü düzeni açısından kri-
zin varlığı, devrimlerin gerçek-
leşmesinin de zeminidir. Dolayı-
sıyla emperyalizm ve oligarşi,
düzenin istikrarını ister. "Huzur
ve istikrar" söylemleri bunun için-
dir. Onlar için istikrar, halk için
baskı ve sömürü demektir. Halkın
aleyhinedir. Onların istikrarsızlığı

ise halkın lehinedir. 
Bu anlamda devrimci politika;

oligarşinin krizini daha da derinleş-
tirmek için bir taraftan halkın savaşını
her alanda büyütmeyi, emperyalizme
ve oligarşiye darbeler vurmayı; diğer
yandan krizi halkı bilinçlendirmek,
örgütlemek ve iktidar alternatifi bir
güç oluşturmak için değerlendirmeyi
gerektirir. 

Reformist politika ise devrimci
eylemi komplo ve provokasyon teo-
rileriyle karalamayı, faşist terörle
aynı kefeye koymayı, dolayısıyla
devrimci eylemin karşısına pasifizmi,
teslimiyeti koyar. Halk kitlelerini dü-
zenin karşısında cepheleştirmeyi de-
ğil; seçimleri, parlamentoyu esas alır.
Devrimi değil seçimleri, parlamen-
toyu çözüm olarak gösterirler. 

Reformizmin bu anlayışı halkın
mücadelesine hiçbir şey katmadığı gibi
oligarşinin krizini, demokrasicilik oyunu
çerçevesinde, halka dayanarak aşması
anlamına gelir. Reformizmin destek
olduğu budur. Açıktır ki bu durum
oligarşik düzenin, sömürü ve zulüm
düzeninin devamını savunmaktır. Halk
kitlelerinin bilinçlerini çarpıtmaktır.
"Emperyalizm ve ezilen halklar", "dü-
zen ve devrim" saflaşmasını bulandır-
maktır. Halkın mücadelesinden, halkın
iktidarından yana olanların görevi, sö-
mürü düzenlerinin krizlerini derinleş-
tirmektir. 

Krizi Derinleştirmek
Silahlı Savaşı
Büyütmektir
Bu İse Reformizmin
En Büyük Korkusudur! 

Bizim gibi ülkelerde devrimin

yolu silahlı mücadeleden ve Mark-
sist-Leninist çalışma tarzını esas al-
maktan geçer. Silahlı mücadele ve
devrimci çalışma tarzı ülkemiz ko-
şullarına uygundur.  THKP Devrim
Stratejisi, 1 No’lu Parti Bildirisi'nde
bu durum şöyle ortaya konulmuştur: 

“Ülkemizdeki pasifistler evrim
aşamasında olduğumuzu, bu yüzden
de içinde bulunduğumuz evrede silahlı
savaşın objektif şartlarının mevcut
olmadığını iddia etmektedirler. Bu
iddiaları temelden sakat ve yanlıştır.
Bu şekildeki tahlillerin tek amacı
teslimiyetçiliğe ideolojik kılıf giydir-
mektir. Emperyalizmin işgali altındaki
ülkelerde evrim ve devrim aşamaları
bu şekilde bıçak gibi birbirinden ay-
rılamazlar. Bu aşamalar birbirinin
içine girmiştir. Ayrıca emperyalizmin
işgali karşı tarafın bizzat zora, şid-
dete, silaha başvurması demektir. Bu
ise, silahlı savaşın objektif şartlarının
mevcudiyeti demektir." 

Devrimden kaçan reformist an-
layış, devrimi getirecek olan silahlı
mücadeleye ve illegal mücadeleye
karşıdır. Bunun yerine legalizmi,
yasal particiliği koyar. Düzeni kar-
şısına almaz, düzenle çatışmayı değil
her konuda uzlaşmayı esas alır. Di-
renişten kaçar. Direnmek ve hak al-
mak yerine protestoculuğu, sivil top-
lumcu anlayışı esas alır. 

Politik mücadeleyi seçim ve par-
lamenter mücadeleye indirgeyen re-
formizm, ekonomik-demokratik mü-
cadelede de düzenin çizdiği sınırları
esas alır, icazetle hareket eder. Re-
formizmin tüm çizgisinde devrim
korkusunu görmek mümkündür. 

Reformizmin silahlı mücadele
karşıtlığı, günlük mücadelede "şiddet
karşıtlığı"na, "her türlü şiddete kar-
şıyız" çarpık anlayışına dönüşür. Bu
anlayış; meşruluğuna, haklılığına
inanmamanın, düşmana kin duyma-
manın, demokratik, bağımsız, sos-
yalist bir ülke için savaşmamanın,
devrimi istememenin ifadesidir.  So-
nuçta o halkın devrimci savaşına
karşı çıkar. Devrimci şiddetle faşist
terörü aynı kefeye koyar. Ve bu ya-
nıyla oligarşinin, emperyalizmin "te-
rörizm" demagojilerine hizmet eder. 

Devrimden kaçan reformist anlayış,
devrimi getirecek olan silahlı mücadeleye
ve illegal mücadeleye karşıdır. Bunun
yerine legalizmi, yasal particiliği koyar. 

Düzeni karşısına almaz, düzenle ça-
tışmayı değil her konuda uzlaşmayı esas
alır. Direnişten kaçar. Direnmek ve hak
almak yerine protestoculuğu, sivil top-
lumcu anlayışı esas alır. 
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Düzen İçi Çelişkilerin
Arttığı, Krizin
Boyutlandığı Her
Durumda Reformizm,
Düzenin Güçlerinden
Birine Yedeklenmiştir 

Sürekli bir kriz içinde olan oligarşi,
halk güçlerini kendi içindeki çeliş-
kilerin bir tarafı yaparak krizini yu-
muşatmaya, halkın bilinçlenmemesine
ve düzen içinde tutmaya çalışır. Bu
durum oligarşinin temel politikala-
rından biridir. 

Kendi safını unutan, bağımsız si-
yasal bir anlayışa sahip olmayan, ik-
tidar iddiası taşımayan reformizm,
böylesi anlarda kolayca düzene ye-
deklenir. Dolayısıyla halk kitlelerini
de düzene yedeklemeye çalışır.

Sınıf bilincinden uzak ve çarpık
bir sınıf bilincine sahip olan refor-
mizm özellikle krizin, çelişkilerin
boyutlandığı anlarda yolunu bulamaz.
Yanlış yola sapar. Gerçekte kendi
yolunu bulmuştur; düzenin yolunu.
Ancak bunu devrimci, sol, sosyalist
söylemle savunmaya çalışır. 

‘90'lar sürecinde oligarşi içindeki
çelişkiler, "laikçi-şeriatçı" çatışma-
sında ifadesini buldu. Oligarşi halkı
bu temelde saflaştırmaya çalıştı. 

Reformizm; oligarşi içi çelişkilerden
yararlanmak adına iktidar gibi bir iddia
taşımadığı için laikçi-şeriatçı saflaş-
tırmasında ya bu kesimlerden birinden
yana olmak, ya da tümüyle seyirci ol-
mak durumunda kaldı. Her iki halde
de tekellerin çıkarlarının savunucusu
ve krizi halkın lehine derinleştirmeyen
bir rol üstlenmiş oldu. 

"Ne şeriat ne darbe" diyerek, "üçün-
cü bir cephe var" diyerek halk kitlele-
rinin kafasını daha da bulandırmış
oldu. Saflaşma şeriat ve darbe değildir.
Saflaşma emperyalizm-oligarşi ile Tür-
kiye halkları saflaşmasıdır. Dolayısıyla
üç değil iki cephe vardır. 

'96 yılında yaşanan Susurluk süre-
cinde de reformizm benzer bir rol oy-
namıştır. Susurluk sürecinde tüm pis-
likleriyle açığa çıkan devletti. Cephe
"Pisliği Devrim Temizler", "Susur-
luk’taki Devlettir" derken, reformizm
"devlet içindeki çetelerden", "derin

devletten" söz ederek, "istifa"
çağrıları yaparak düzenin deva-
mını savunmuş, halk kitlelerinin
bilincini bulandırmaya çalışmıştır. 

Reformizm, Faşizmi
Yumuşatmaya Çalışır
Dili, Üslubu da Buna
Yöneliktir 

İster bir sendika, ister bir
DKÖ, isterse bir siyasal parti
olsun, reformist anlayış diren-
meyi değil uzlaşmayı seçerek,
kitleleri ve oligarşiyi “ürkütmeme”,
sempatik, şirin görünme adına su-
landırılmış, yozlaşmış eylem biçim-
leri, devrimci literatürden uzak kav-
ram ve sloganlar kullanarak kendi
kitlesine de, diğer halk kitlelerine
de yanlış bilinç taşır. Direnmeyi seç-
mediği için kitleleri düzene karşı
saflaştırmamış, uzlaştırmış olur. 

Mizah adı altında lümpen bir üs-
lup, alay etmek adına Marksist-Le-
ninist kavramlardan uzak durmak,
halklaşma adına esprili bir dil kul-
lanmanın amacı; halkı sınıf bilincin-
den ve saflaşmaktan uzaklaştırmaktır. 

“Yumurtalı eylem”i mücadeleye
“kazandıran” reformizmdir. Öyle ki
bu eylem “yumurta atmak şiddet mi
değil mi?” tartışmasına kadar vardı-
rılmış, bu da devrimci şiddetin su-
landırılmasına hizmet etmiştir. 

“Dünya yerinden oynar, YÖK'ten
adam çıksa” sloganıyla yüzlerce genci
aynı anda yerinde zıplatmak, refor-
mizmin bir eylem tarzı olarak gündeme
geldi. “Tayyip pabucu yarım, çık dı-
şarıya oynayalım”lar, kimi eylemlerde
polise “çiçek vermeler” bu anlayışın
sonucu gündeme getirilen biçimlerdir. 

Bu vb. eylemlerde protestoyu esas
alan, hesap sorma bilinci yaratmayan
sivil toplumcu bir anlayış vardır. 

Sulandırılmış, bireyselleştirilmiş,
militanlıktan ve sınıfsallıktan uzak-
laştırılmış, düzenin kabul edebileceği
sınırlar içine çekilmiş eylem anlayışı;
reformizmin eylem anlayışının ortak
özellikleridir. 

Haziran Ayaklanması’nda devam
eden çatışmalar karşısında ÖDP Genel
Başkanı Alper Taş “Bu anlamsız ça-
tışmalar bitsin” çağrısı yapıyordu. Fa-

şizmle çatışmak anlamsız ise anlamlı
olan nedir? Çatışmaktan kaçan bu an-
layışın sonucudur ki KESK, DİSK,
TMMOB, TTB o günlerde zoraki al-
dıkları 1 günlük iş bırakma eyleminde,
karşılarında polis barikatını görünce
hiçbir direniş göstermeden kitleyi da-
ğıttılar. Bu durum reformizmin, opor-
tünizmin değişmeyen klasiğidir. 

Örneğin başta EMEP reformizmi
olmak üzere, reformist anlayış yıllarca
süren 1 Mayıs Taksim mücadelesini
“alan fetişizmi” diyerek mahkum et-
meye çalışmış, kitleleri 1 Mayıs’ta
Taksim’de değil, düzen sendikası Türk-
İş’in bulunduğu yerde toplamaya ça-
lışmıştır. Bunu da “işçilerin birliğini
sağlama” adına yaptığını söylemiştir. 

Faşizmle çatışmanın şiddetlendiği
her yerde reformizm çatışmaktan ka-
çarak, eylemin içini boşaltarak kit-
leleri faşizmin karşısına çıkarmaz.
Faşist katliam karşısında “barış” der.
Devrimci şiddet eylemini “provo-
kasyon” diye, “kör terör” diye mah-
kum eder. “Kan dökülmesin” der.
Faşist devleti “devlet içindeki savaş
yanlıları, derin devlet” vb. niteleme-
leriyle meşrulaştırır. Ezilen halkların
düşmanı emperyalizmde, “demokra-
tiklik, özgürlük savunuculuğu” bulur. 

Peki o halde biz kimiz? Ne için
ve kime karşı mücadele ediyoruz? 

Reformizmin söyleminde ve pra-
tiğinde bu soruların cevabı yoktur. 

Sonuçta reformizm halk kitlelerini
böler. Reformizm halkları faşizme
ve emperyalizme karşı saflaştırmaz. 

Saflaşmamak faşizmden nefret
etmemektir, ona kin duymamaktır.
Savaşmak için nedenlerin ortadan
kaldırılmasıdır. 

Reformist politika; devrimci eylemi
komplo ve provokasyon teorileriyle ka-
ralamayı, faşist terörle aynı kefeye koy-
mayı, dolayısıyla devrimci eylemin kar-
şısına pasifizmi, teslimiyeti koyar. Halk
kitlelerini düzenin karşısında cepheleş-
tirmeyi değil; seçimleri, parlamentoyu
esas alır. Devrimi değil; seçimleri, par-
lamentoyu çözüm olarak gösterirler.

Yürüyüş

25 Ekim
2015
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BİZ DİYORUZ Kİ;�
�Nedir devlet? "Devlet; sınıf egemenliğinin bir organı, bir sınıfın

bir başka sınıf tarafından ezilmesinin organıdır." demiş Marks.
Yani kapitalist sistemde ezilen kesim dünyadaki bütün yoksul halk-

lar, ezen kesim ve devletin sahibi ise burjuvazidir.
�Devletin katil polisinin bizi katletmesi pervasızlığına izin verme-

yeceğiz!
�Halkı katletmek serbest! Devlet, kendi polisine bizi katletme

özgürlüğü vermiştir. Biz bu ülkenin, bu halkın çocukları, devrimcile-
riz. Biz bu ülkenin anti-emperyalistleri, anti-faşistleriyiz. Biz bu ülke-
nin direnen halkasıyız, halkız. Biz bu ülkenin umuduyuz.
� Baskıyla, işkenceyle, katlederek devleti yönetmeye çalışan

AKP nin sonu da tüm faşist iktidarlar gibi olacak. Halk çocuklarının
katledilmesine izin vermeyeceğiz, hesabını soracağız.
� Yoksul mahallelerde halkımızı; açlıkla, yoksullukla, baskı ve

zorunuzla öldürmenize, katletmenize izin vermeyeceğiz. Katillerin
düzeni bizi teslim alamayacak. 
�Bu devlet Berkinleri, Uğurları, Dilekleri vurdu. Katlediyor bu

devlet, korktukça saldırıyor, kontrgerillalarını salıyor sokaklara.
�Katletmek, sakat bırakmak polisler tarafından sıradanlaştırılıyor.

Sıradanlaştırmaya ve kanıksamaya karşı TEK ÇÖZÜM HESAP SOR-
MAKTIR!
�Devletin polisleri mahallelerimizde arama bahanesiyle terör esti-

riyor! Devrimcileri katletmek için zemin hazırlıyor! Buna izin verme-
yeceğiz. 
�Devletin halkı katletme özgürlüğü var, halkın adalet isteme özgür-

lüğü yok bu ülkede!
�Devletin kendi iktidarını sürdürebilmek için, 'istikrar' sağlamak

için kullandığı yöntemler var; işkence, infaz, kayıplar, katliamlar yapı-
yor.
�Unutmadık; Ankara, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, 19 Aralık,

Dersim, Roboski, Suruç vb. tüm katliamların sorumlusu devlettir.

Türkiye’de Devletin, Halkı ve Devrimcileri
Katletme Özgürlüğü Vardır!



İstanbul polisinin “şafak operasyonu”
adını verdiği DHKP-C’ye yönelik ope-
rasyonda, 18 Ekim 2015 günü, sabaha
karşı Armutlu’da beş ev basıldı. Basılan
evlerden birinde polisin keyfi baskınına
karşı polislerle tartışan Dilek Doğan,
polis tarafından vuruldu. Dilek Doğan
hala Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde yoğun bakımda ve hayati
tehlikesi sürüyor. 

AKP’nin katil polisleri katliamlarına
devam ediyor. Günay Özarslan’ı “teslim
olmayacağım” dediği için katleden polisler,
Dilek Doğan’ı da aynı şekilde katletmeye
kalkıştılar. Polisin katliam girişiminden
sonra eve delilleri incelemek için gelen
avukatlar içeri alınmadı. Her katliamda
ve katliam girişiminde olduğu gibi Dilek
Doğan’ın da elbiseleri kaybedildi. 

Polisin Katletme
Özgürlüğü mü Var?
Polise Hatice Ruken Kılıç’ı
Katletme Talimatı mı
Verildi?

Polis açık açık katliam yapıyor, katliam
girişiminde bulunuyor. Berkinler’i, Uğur-
lar’ı katleden polis; “Hatice Ruken Kılıç’ı
arıyoruz” diyerek yeni katliamlara hazırlık
yapıyor. Polisin Hatice Ruken Kılıç’ı kat-
letme yetkisi mi var? Dilek Doğan neden
vuruldu?

Bunlar yetmezmiş gibi bir de üstüne
AKP medyası; Dilek Doğan’ı “canlı bom-
ba” ilan etti. Polisin katliam girişimini
meşrulaştırmaya çalıştı. Başta Anadolu
Ajansı, A Haber, TGRT, Sözcü gazetesi
olmak üzere AKP’ye yalakalık yapan
medya, gerçekleri altüst etmeye kalkıştı.
Yine yalana ve demagojiye başvurdu. İn-
ternette, televizyonlarda yaptıkları ha-
berlerde bazıları Dilek Doğan’ın çıkan
çatışmada vurulduğunu, bazıları da polis
ağzıyla, ev sakinlerinden birinin polisin
silahına sarılıp tetiğe basması sonucu Di-

AARMUTLU’DA DİLEK DOĞAN’I  
KATLETMEK İSTEYEN DEVLETTİR!

Halk Çocuklarının Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz!Halk Çocuklarının Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz!
Yoksul Mahallelerde Katliamlara İzin Vermeyeceğiz!Yoksul Mahallelerde Katliamlara İzin Vermeyeceğiz!

� Türkiye; işkenceler,
infazlar, katliamlar ülkesi
haline geldi! 

� Bu ülkede polise halkı
ve devrimcileri katletme
özgürlüğü verilmiştir!

� Bu ülkede katiller
ellerini kollarını
salayarak dolaşıyorlar!

� “Terörist” sanıp
katletmek serbesttir!
Bunun için, Dilek Doğan
evinde polis tarafından
vurularak ağır yaralandı! 

�AKP faşizmi; Suruç
Katliamı’ndan sonra
Cepheli Günay Özarslan’ı
katletti, Ankara
Katliamı’ndan sonra
Dilek Doğan’ı katletmeye
çalıştı!

�AKP'nin kanlı eline
her kesimden insanımızın
kanı bulaşmıştır! 

�Yoksul gecekondu
halkının kanı
ellerindedir!

� İşcilerin, emekçilerin,
öğrencilerin kanı
ellerindedir!

�Hakkını arayan
halkın kanı vardır
ellerinde!

DİLEK DOĞAN POLİS KURŞUNUYLA VURULDU!8



lek’in yaralandığı gibi akıl sınırlarını
zorlayan yalanlar yazdılar, söylediler.
Ardından her zamanki yalanları geldi.
Polisin katliam girişimini meşru gös-
termek için Dilek Doğan’ı canlı bomba
ilan ettiler. 

İstanbul polisi, aylardır Amerikan
Başkonsolosluğu’na yapılan baskının
hazımsızlığıyla ve baskındaki ikinci
kadını aramak bahanesiyle mahalle-
lerde, sokaklarda terör estiriyor. Hatice
Ruken Kılıç’ı aradıkları bahanesiyle
sabahın dördünde, Armutlu’da beş eve
baskın düzenledi. Bastığı evleri talan
etti, insanların kafasına silah dayadı.
Polislerle tartışan Dilek, bu keyfi bas-
kına boyun eğmedi. Ardından polis,
Dilek’i hedef alarak ateş etti. Dilek
Doğan’ın vurulduğu ev kendi eviydi.
Çatışma olduğu da yalandı. Arama so-
nucunda ortaya çıktı ki evde silah da
yoktu. 

Göğsünden vurulan Dilek Doğan
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Hala yoğun ba-
kımda. Hala hayati tehlikesi var.

Halk Cepheliler her zaman olduğu
gibi yine hastanenin önünde nöbetteler. 

Başından itibaren, olayın her anına
tanık olan Dilek’in annesi Aysel Doğan;
“Polisler eve ayakkabı ile girdi. Kızım
da ‘galoş giyin, sonra girin’ deyince tar-
tışma çıktı. Silah sesi duydum ve kızım
yere yığıldı. Kızımız vurulduktan sonra
polislerle itiş kakış yaşadık. Sonra has-
taneye getirdik kızımı. Benim kızım
canlı bomba değil. Canlı bomba olsa
evde mi yatar, neden vurdular?” dedi.

Dilek’in babası Metin Doğan da,
yaşananları an an görenlerden biriydi.
Baba Metin Doğan da; “Evimize 4
polis ayakkabılarıyla girdi. Kızımı vu-
ran polise ‘galoş giyin’ dedik. Onlar
da ‘giymeyiz’ dediler. Sonra silahı
bize doğrulttu. Bir anda kızımı vurdular.

Kızımı öldü zannettim. Polisler pa-
nikleyip dışarı kaçmaya başladılar.
Evde kesinlikle bir çatışma olmadı.
Kızımız vurulduktan sonra polislerle
itiş kakış yaşadık” diye anlattı. 

Dilek’in ailesi; vuran polisi Dilek’in
tanıdığını, daha önce defalarca işkence
yapmaktan yargılanan “Karadayı” la-
kaplı, eski Devrimci Sol timinde, şimdi
de DHKP-C timinde görevli bir polis
olduğunu bildiklerini söylüyorlar. 

Türkiye; işkenceler, infazlar, katli-
amlar ülkesi haline geldi. Bu ülkede
katiller ellerini kollarını salayarak do-
laşıyorlar. Bunlardan biri de ‘Karadayı”
lakaplı, işkenceci, katil. 

AKP faşizmi, halkı katledenleri
yargılamıyor; ama hayatta kalma mü-
cadelesi veren Dilek için, hiç vakit
kaybetmeden uydurma bir soruşturma
açtı.

Bugüne dek hakkında hiçbir soruş-
turma açılmayan Dilek hakkında, vu-
rulduğu gün, İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı, jet hızıyla bir soruşturma
başlattı. 

Halkımız;
AKP’nin zulmüne boyun eğmeye-

lim. Gece yarıları ellerini kollarını sal-
laya sallaya evlerimizi, derneklerimizi
basmalarına izin vermeyelim. Kürdis-
tan’da katleden, Ankara’da katleden,
sokak ortalarında katleden zalime bo-
yun eğmeyelim. Onların zulmü bizden
korkularındandır. Onların korkularını
büyütelim.

Zulme karşı direnmek meşrudur.
Dilek Doğan polisin keyfiliğine boyun
eğmediği için vurulmuştur. 

Zulüm sürdükçe direnenler de ola-
caktır. Ne Ankara’daki bombalarınız,
ne de göğüslerimize sıktığınız kurşunlar
bizleri sindirebilir. Olsa olsa sizin so-
nunuzu hızlandırır. 

��Halka karşı açtığınız
savaşa son verin! 
�Halka saldırmaktan
vazgeçin!
�Halka karşı işlenen
suçlar cezasız kalmaz,
kalmayacaktır.
�Biz bu ülkenin
devrimcileriyiz! 
�Biz bu ülkenin
anti-emperyalistleri,
anti-faşistleriyiz!
�Biz bu ülkenin
direnen ve savaşan
yanıyız!
�Biz bu ülkenin
umuduyuz! 
�Halk çocuklarının
katledilmesine izin
vermeyeceğiz!
�Yoksul mahallelerde
katliamlara izin
vermeyeceğiz!
�Kendi halkına karşı
savaş açan faşist devlete
karşı direnmek,
savaşmak meşrudur!
�Kürdistan’da katleden,
Ankara’da katleden,
sokak ortalarında
katleden

Zalime Boyun

Eğmeyelim!

ANALARIN ÖFKESİ KATİLLERİ BOĞACAK!

25 Ekim
2015
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Armutlu'da Yürüyüş ve Çatışmalar
Armutlu'da Dilek Doğan için saat 19:30’da Armutlu

Cemevi’nden başlayan yürüyüş, Köyiçi meydanında
yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Ardından Cepheliler
Armutlu sokaklarını katillere dar etti. Mahallenin her
yerinde TOMA’lar ve akrepler, molotoflarla yakıldı. Ey-
lemlerini saat 22:30 gibi iradi olarak sonlandıran Cepheliler,
halka ajitasyonlarla hesap sormaya devam edeceklerini
anlatarak çekildi. Eylemde akrepler ve TOMA’lar, onlarca
kez Cepheliler’in hedefi oldu. Hastaneden gelebilecek
haberler ve cemevinin güvenliği için cemevinde nöbet
tutuldu. Akrepler ve TOMA’lar, cemevi çevresinde nöbet
tutanları taciz etti.

DİLEK DOĞAN POLİS KURŞUNUYLA VURULDU!

ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
Gazi Mahallesi’nde Dilek DOĞAN için yazılama ya-

pıldı. 18 Ekim günü sabaha karşı evine yapılan baskında
katledilmek istenen, göğsünden vurularak ağır yaralanan
Dilek Doğan için adalet isteyen Halk Cepheliler duvarlara
adalet taleplerini işlediler. 

Gazi Mahallesi’nde yapılacak yürüyüşün çağrısı ya-
pılırken duvarlara DİLEK DOĞAN ONURUMUZDUR,
VARSA CESARETİNİZ GELİN yazılamaları yapıldı.

18 Ekim günü sabaha karşı 04.00
civarında İstanbul’un Küçükarmutlu
Mahallesi, AKP’nin katil polisleri
tarafından basıldı. Katiller her za-
manki gibi silahları, zırhlı araçlarıyla
mahalleyi bastı, pek çok evi arama
adı altında talan etti. Bu defa da kat-
liamcı yüzlerini pervasızca ortaya
koydular. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
üyesi Metin Doğan’ın evini basan
katiller, Metin Doğan’ın kızı Dilek
Doğan’ı evinde kurşun sıkarak kat-
letmek istedi. Katillerin kurşunuyla

ağır yaralanan Dilek,
Okmeydanı Eğitim
ve Araştırma Hasta-
nesi’ne kaldırılmış
ve ameliyata alınmış-
tı. Ameliyattan sonra
yoğun bakıma alınan
Dilek’in hayati teh-
likesi ise devam edi-
yor. 

Dilek, hastanede
yaşam savaşını verir-
ken; ailesi, akrabaları
ve halkımız hastane
önünde ondan gelecek

iyi haberleri bekliyor. 
Yaşanan infaz girişimiyle ilgili saat

13.00’da Halk Cephesi tarafından has-
tane önünde bir açıklama yapıldı. Halk
Cephesi adına okunan açıklamada şöyle
denildi: “Bugün artık hiç kimsenin can
güvenliği yoktur. Polis her an sizi canlı
bomba, terörist gibi gerekçelerle afişe
edip vurabilir, katledebilir. Nasıl olsa
yargı da onların, mahkeme de... Akla-
nacaktır tüm katiller...

Halk adaletsiz kalmayacak! Dilek
Doğan’ın ve ondan önce vurulan,
katledilen tüm evlatlarımızın hesabını

katillerden soracaktır. Bunun önüne
hiçbir güç geçemez. Söz olsun ki,
dökülen her damla kanımızın hesabını
soracak; işkencenin, katliamın olma-
dığı Bağımsız Türkiye’yi yarataca-
ğız!”

Halk Cephesi’nin açıklamasının dı-
şında Dilek’in annesi Aysel Doğan,
abisi Emrah Doğan, Armutlu halkı
adına Ali Biber ve Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği’nden Ayşe İşeri de
açıklama yaptı. Açıklamalarda yaşa-
nanın açıkça faşizm olduğu ve polislerin
katletmek için geldiklerini anlattılar.
Armutlu halkı olarak defalarca saldırıya,
gece baskınlarına uğradıklarını; ama
bütün bunların kendilerini korkutup
yıldıramayacağını, halk düşmanı ikti-
darın korkusunu ise daha fazla büyü-
terek, mahallerini sahiplenmeye, ya-
şatmaya devam edeceklerini söyledi-
ler.

Açıklamaya yaklaşık 100 kişi ka-
tıldı. Açıklamada “Kahrolsun AKP,
Yaşasın Mücadelemiz”, “AKP’nin
Katil Polislerinden Hesap Soracağız”,
“Dilek Doğan Yalnız Değildir”, “Ya-
şasın Halkın Adaleti” sloganları atıl-
dı.

Katil Polisler Bir Gencimizi Daha İnfaz Etmek İstedi!
“Dökülen Her Damla Kanımızın Hesabını Soracağız!”
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Küçükarmutlu: 
Armutlu halkı bu sabaha ev bas-

kınları ve katliam girişimiyle uyandı.
AKP’nin katil polisleri; “Evlerinizi
gece yarıları basacağız, evlerinizi
talan edeceğiz, sizi katledeceğiz.
Ama siz sesinizi çıkarmayacaksınız”
diyor. Yaptığınız saldırılar; halk
nezdinde bir korku değil, büyük
bir öfke yarattı. Bu öfkeyi bugün
Armutlu Mahallesi’nde Dilek için
toplanan halkın coşkulu sloganla-
rında, Dilek’i sahiplenen yürekle-
rinde gördük.

Komşuları, dostları Dilek’e güç
vermek için adımladı bu kez yoksul
sokaklarını. Onun için kepenk ka-
pattı esnaflar.

Yürüyüş Armutlu Cemevi  önün-
de sloganlar ve ajitasyonlarla baş-
ladı, mahalle aralarında ve Armutlu
Meydan’da gerçekleştirildi. Kara-
kolun önünden geçilirken halkın
öfkesi bin kat arttı, “Katil polis
mahalleden defol” sesleri yükseldi
mahallelilerden. Ardından meydana
gelen halk, yapılan açıklamanın ar-
dından cemevine geçti ve yürüyüş
bitirildi.

Ardından Cepheliler Armutlu
sokaklarını katillere dar ettiler. Ma-
hallenin her yerinde TOMA’lar ve
akrepler molotoflarla yakıldı. Ey-
lemlerini saat 22.30 gibi iradi olarak
sonlandıran Cepheliler, ajitasyonlarla
hesap sormaya devam edeceklerini
anlatarak çekildi. Hastaneden ge-
lebilecek haberler ve cemevinin gü-
venliği için cemevinde nöbet tutuldu. 

Armutlu Halkı
Dilek  İçin Yürüdü
Tek Dileğimiz Senin
Evine Geri Dönmen
Seni Bekliyoruz

Merhaba Dilek, bugün (21 Ekim)
senin için yine bir araya geldik.
Cemevinden çıkıp otobüs durağının
oraya doğru slogan atarak ilerledik.
Az kişiydik başlarda, sonra çoğal-
maya başladık. Bir görsen, Armut-
lu’da sloganlar hiç bu kadar gür ve
öfkeli atılmamıştı. Meydandan cad-
de boyunca herkese seslendik. Senin
evinin önüne gideceğimizi anlattık.
Sonra evine doğru yola kovulduk.
Sloganların şiddeti artmaya başladı.
Çünkü karakola yaklaşmıştık. Artık
katillere mahallemizden defolup
gitmelerini, sana yapılanın hesabını
soracağımızı söyledik. Evet, bu ya-
pılanları yanına bırakmayacağız on-
ların. Karakolu geçince artık sana
seslenmeye başladık. Herkes sana
“diren” dedi Dilek. Direnmeni,
evine geri dönmeni istiyoruz. Evinin
önünde tüm komşuların bizi bekli-
yordu. Bizi değil, aslında seni bek-
liyordu Dilek. “Biz kızımız için
her şeyi yaparız, yeter ki gelsin
dualarımız onunla” diyorlardı. Senin
eve gelmen için evinin olduğu dör-
düncü bölgede tüm komşularınız
toplanmıştı. Senin için hep birlikte
sana seslenerek dilek feneri uçurduk.
Eve gel Dilek, seni bekliyoruz.

Armutlu

Cepheliler Dilek Doğan’ın Hesabını Soruyor!
Diren Dilek, Bu Kez Sokaklarımızı Senin İçin Adımladık!

armutlu
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Gazi:
Gazi Mahallesi’nde bir haftadır

her akşam Ankara katliamına karşı
yapılan tencere tava eylemi 19
Ekim akşamı Dilek Doğan için ve
Ankara katliamına karşı yapıldı.
Cepheliler tencere tava çalarak,
sesli çağrılarla Dilek’i katletmeye
çalışanın, Ankara’da 100’ün üze-
rinde insanımızı katledenin aynı
düzen olduğunu anlattılar; halkı
hesap sormaya çağırdılar. Nalbur
bölgesinde, Günay Özarslan Direniş
Sokağı’nda tencere tava çalarak,
halk eyleme destek verdi. Katli-
amcılardan hesap soruldu. Adalet
sloganlarının atıldığı eylem bir süre
sonra iradi olarak bitirildi. Eylem
sonrası katil polis tahammülsüz-
lüğünü gösterdi ve esnaflara, kah-
velerde oturan insanlara gaz bom-
balarıyla saldırdı. Katil polisin sal-
dırısı anında karşılık buldu.

Aynı gün Gazi Mahallesi’nde
kafeler dolaşıldı. Dilek Doğan’ı
sahiplenme çağrısı yapıldı. Hastane
önünde yapılan saldırı, polisin per-
vasızlığı teşhir edildi. Hesap sorma
çağrısı yapıldı. Ayrıca, mahallede
kahve konuşmaları yapıldı. Dilek’in
vurulduğunun duyulmasıyla Halk
Cepheliler katliam girişimini halka
anlatmak için çalışmalara başladılar.
Sesli çağrılarla, kahve konuşma-
larıyla halk, Dilek’i sahiplenmeye
çağrıldı. “Dilek sizin için direndi,
o direnmese yarın bizler evlerimizin
içine kadar giren katil sürüleri ta-
rafından katledileceğiz” denildi.

Sanat Meclisi: Halkı
Teslim Alamazsınız

Sanat Meclisi üyesi sanatçılar,
20 Ekim'de Dilek Doğan’ın tedavi

gördüğü Okmeydanı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne giderek
Dilek Doğan’ı, ailesini ve yakın-
larını ziyaret etti. Aralarında Grup
Yorum, Mehmet Esatoğlu, Efkan
Şeşen, Osman Genç ve Barış Gü-
ney’in de olduğu sanatçılar, ai-
leden bilgi aldıktan sonra dok-
torlarla da görüştüler. Hayati teh-
likenin devam ettiğini öğrenen
Sanat Meclisi üyeleri, hastane
kapısı önünde basına bir açıklama
yaptılar. Yaptıkları açıklamada
AKP’nin halkı bazen tek tek, ba-
zen gruplar halinde, bazen mey-
danlarda, bazen evlerde, bazen
yerin yedi kat altında, sürekli
katlettiğini, halkı katletmenin bir
yönetme tarzı hale geldiğini be-
lirttiler. AKP’nin katliamcılığı
karşısında bu halkın teslim alı-
namayacağını belirten sanatçılar,
tetiği çeken polisin derhal tutuk-
lanması gerektiğini belirttiler. Ba-
sının yalan haber yapmasını da
kınayan sanatçılar, evinde ailesi
ile oturan genç bir kızın nedensiz
bir şekilde infaz edilmeye çalı-
şıldığını, basının bunu sanki kar-
şılıklı çatışma çıkmış gibi verdi-
ğini, böyle yapmanın polise ‘sen
katlet, biz de senin katliamlarını
aklayalım, daha çok insanı kat-
letmene zemin hazırlayalım’ de-
mek olduğunu, bunun da basın
ahlakıyla bağdaşmadığını belirt-
tiler. Basının haberlerini hemen
düzeltmesi gerektiğinin altını çiz-
diler.

ANTALYA: 
20 Ekim’de Attolos Meyda-

nı’nda Dilek Doğan için basın
açıklaması yapıldı. Yapılan basın
açıklamasında “Baskın yapacaklar,

GAZİ
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evdekilere saldıracaklar; ama ev-
dekiler bu hukuksuzluğa boyun eğ-
mediği için vurulacaklar. Hayır, bin
kere de hayır. Sizin baskılarınıza
boyun eğmeyeceğiz. Hesap sora-
cağız. Canlı bomba diye yayın
yapan yalancı habercileri uyarıyoruz,
sizlerden de hesap sorarız” denildi.
Basın açıklamasına destek veren
DHF ve Eğitim-Sen’e teşekkür edi-
lerek basın açıklaması iradi olarak
bitirildi. Basın açıklamasında; “Dilek
Doğan Onurumuzdur! Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz! Be-
del Ödedik Bedel Ödeteceğiz! Ya-
şasın Halkın Adaleti!” sloganları
atıldı. Eyleme 20 kişi katıldı.

Cephe Milisleri’nden
Akrep Aracına
Silahlı Eylem

Cephe Milisleri 19 Ekim saat
03.00’da Okmeydanı Halil Rıfat
Paşa bölgesinde bir zırhlı polis
aracı taradı.  Cephe Milisleri açık-
lamasında: “18 Ekim’de
Armutlu’da gece saat 04.00’da
devrimcilere operasyon düzenlen-
di. Bu operasyonda Dilek Doğan
polis tarafından vurularak hastane-

ye kaldırıldı. Okmeydanı SSK
Hastanesi’nde bulunan Dilek
Doğan’ı sahiplenen kitleye polis-
ler TOMA’larla, akreplerle korku
salmaya çalışıyor. 

Biz Cephe milisleri olarak 19
Ekim gecesi saat 03.00’da
Okmeydanı SSK Hastanesi’nde
Dilek Doğan’ı sahiplenen kitleyi
taciz eden ve korku salmaya çalı-
şan bir akrep aracını Halil Rıfat
Paşa bölgesinde yaylım ateşine
tuttuk. Eylem esnasında neye
uğradıklarını şaşıran katil polisler
sirenlerini açarak hızla kaçmaya
çalıştı. Akrep aracının içindeki
polisler son hız kaçmaktan başka
bir şey yapamadılar. Katiller, halk
düşmanları; halka karşı suç işledi-
ğiniz sürece silahlarımız ve bom-
balarımızla karşınızda olacağız!
Ankara’da yapılan katliam
AKP’nin korkusunun dışa vuru-
şudur. Devrimci demokrat insan-
lara saldırarak, katliam yaparak
korkularını dışa vuruyorlar. Bizler
Cephe Milisleri olarak yaptığınız
katliamların, Kürdistan’da katlet-
tiğiniz çocukların hesabını soraca-
ğız” denildi.

Antalya

Okmeydanı

Hesabımız Mahşere Kalmayacak!
18 Ekim sabahı Dilek Doğan polis kurşunlarıyla, kendi evinde,

göğsünden vuruldu! Dilek, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde yoğun bakımda. Aynı gün İstanbul ve Anadolu illerinde
Dilek'e destek ve hesap soran açıklamalar yapıldı. 

İSTANBUL - Armutlu Halk Cephesi, Okmeydanı Halk Cephesi,
Alibeyköy Halk Cephesi, Gazi Halk Cephesi, İdil Kültür Merkezi,
İdil Halk Tiyatrosu, Grup Yorum, FOSEM, Sanat Meclisi, Halk
Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi, Devrimci İşçi Hareketi,
Halkın Mimar Mühendisleri, Liseli Dev-Genç, TAYAD’lı Aileler,
Halk Cephesi, Kamu Emekçileri Cephesi, Ankara TAYAD, Karadeniz
Özgürlükler Derneği,  Samsun Halk Cephesi, Ankara Halk Cephesi,
Malatya Dev-Genç, Armutlu Halk Meclisi, Gazi Halk Meclisi, Di-
lek Doğan ile ilgili açıklamalar yaptı.
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106 insanımızın hayatını kaybettiği
10 Ekim’de “Barış Mitingi”ne yapılan
bombalı saldırı, yakın tarihimizin en
büyük katliamlarından biriydi. "Yakın
tarihimiz" diyoruz; çünkü oligarşinin
tarihi, kanlı katliamlarla doludur. İki
haftadır dergimizin çeşitli yazılarında
bu katliamlara değinildiği için ayrıca
girmeyeceğiz; ancak oligarşinin kanlı
katliamlarına en çok imzasını atanların
başında faşist AKP iktidarı gelmek-
tedir. F tipi tecrit hapishaneleri, Ro-
boski, Reyhanlı, Diyarbakır, 6-8 Ekim,
Suruç ve son olarak Ankara katliamı,
faşist AKP döneminde yapılan toplu
katliamlardan bazılarıdır.

AKP, iktidarını sürdürebilmek
için saldırılarda hiçbir sınır tanımıyor.
İşkencede, sokak ortasında, evde,
dağda, madende katlediyor. Çocuk-
yaşlı, kadın-erkek demeden katle-
diyor. Mezarlarımıza, cenazelerimize
saldırıyor. Ormanlarımıza, parkları-
mıza, derelerimize, kırmızı görmüş
boğa gibi, her yere, her şeye saldırı-
yor. Bu saldırıların bir tek nedeni
vardır: Emperyalizmin ve işbirlikçisi
oligarşinin düzenine sahip çıkmak,
iktidarlarını korumaktır. 

“Yastayız, İsyandayız,
Unutturmayacağız!”

Katliamda insanlarımızın parça-
lanmış cesetleri etrafa yayıldı, etleri
asfaltlara yapıştı. İnanan, umutları,
hayalleri olan, katillerin düzenine
karşı öfke bileyen 106 insanımız can
verdi, onlarcası yaralandı. Evet, "yas-
tayız", canlarımızı kopardılar can
evimizden, acımız tarifsiz. İlk değildi,
son da olmayacak, biliyoruz; kim
yaptı, ne için katletti, onu da biliyoruz.
İşte bu yüzden şimdi yas zamanı
değil. Şimdi hesap sorma zamanı.
Sloganlarla isyana durma zamanı
değil, savaşma zamanı. Çünkü onların

hesabını sormazsak unuturuz.

"Barış Hemen Şimdi" mi?
Barış için yapılıyordu miting.

"Masum, herkesin kabul edeceği bir
talep" ile bir araya gelinmiş ve 'Sa-

ray'ın Savaşı'na karşı Barış' isteni-
yordu. Kana bulandı. Oysa çoktan
unutulmuştu Diyarbakır, Roboski,
6-8 Ekim. Unutulmuştu panzerin ar-
dında sürüklenen insanlarımız! Hayır,
ölülerimiz adına, paramparça edilmiş
cesetlerimiz adına barışmayacağız.
Emperyalizmin ve oligarşinin düze-
nini yerle bir edinceye kadar sava-
şacağız. Unutmamak, unutturmamak
için, kazanmak için savaşacağız.

Parlamento, Katillerin
Kendini Akladığı Yerdir

AKP baskılarla, katliamlarla so-
nuç almaya çalışıyor, buna izin ver-
meyeceğiz!

Faşist AKP, 7 Haziran seçimle-
rinde istediği oyu alıp tek başına ik-
tidar olamayınca, bu sonucu terör
ve katliamlarla değiştirmeye çalıştı.
Kürt halkımıza saldırısı, sokağa çık-
ma yasakları, Suruç'ta 34 insanımızı
katletmeleri bu yüzdendi. 

Oligarşinin seçim sandıklarından
özgürlük, adalet çıkmaz. Çünkü par-
lamento; oligarşinin çıkarlarını ko-
rumak, suçlarını aklamak içindir. Hak
ve özgürlüklerimizi gasp edenler
zaten kendileridir. Sömürü ve zulüm
çarkının güvenle yürümesi içindir.
Bu yüzden, parlamento bir kurtuluş
değil; tam tersine kurtuluşumuzun
önündeki en büyük engellerden biridir. 

1 Kasım seçimleri de 7 Hazi-
ran'dan farklı olmayacak. Kazananı
da, kaybedeni de şimdiden belli. Se-
çimlerde de her koşulda kaybeden
halk olacaktır. Çünkü bu yarışı be-
lirleyen halk değil, seçim sandıklarını
önümüze koyan burjuvazinin tem-
silcileridir. Düzen partilerinin halkın
önüne çıkacak yüzleri bile kalma-
mıştır.

Bir diğer ve önemli nokta ise;
AKP'nin yaratmak istediği "korku
ve terör" sonuç vermiş, en demokratik
hakları olan gösteri, miting yapma
haklarından geri adım atma noktasına
gelmişlerdir. 

Gerek demokratik kitle örgütleri,
sendikalar, odalar, gerekse diğer dü-

zen partileri; katliamın ardından ya-
pacakları etkinlikleri en geri noktada
örgütlemeye başlamışladır. HDP ve
CHP, seçim mitingi yapmama kararı
alırken; katil AKP ise yapacağı mi-
tingleri "Terörü lanetleme" mitingleri
olarak yapacağını açıklıyor.

HDP ise Amed, Suruç ve en son
Ankara’da gerçekleştirilen katliam-
ların devlet desteğiyle gerçekleşti-
rildiği ve HDP’nin etkinliklerinin
hedef alındığı tespitini yaparak, 10
büyük mitingi “güvenlik” nedeniyle
iptal ettiklerini açıkladılar. CHP ise
seçim mitinglerini yapmamasının
gerekçesi olarak “bu katliamın üze-
rine halka ne anlatacağız” diyor.
MHP ise sadece 3 miting yapacağını
söyledi.

HDP ve çeşitli DKÖ'lerin bu
süreçte yapacakları eylem ve etkin-
likleri "güvenlik" gerekçesiyle iptal
etmelerinin anlaşılır bir yanı yoktur.
Katliamla amaçladıkları da zaten bu
değil mi?  Ki bu meydanların bedeli
ödendi. Her bir meydanda emekçi-
lerin, devrimcilerin kanları aktı.
Şimdi AKP'nin yarattığı korku ve
teröre boyun eğersek, kanla kazan-
dığımız meydanlarımızdan, kazanıl-
mış haklarımızdan da vazgeçmiş
oluruz. "Barışacağız" diye diye bu
noktaya gelindi. Burdan ötesi yok.
Hayır, kazanılmış haklarımızdan vaz-
geçmeyiz, meydanlar bizimdir. Kanla
kazandığımız meydanlarımızı, de-
mokratik haklarımızı faşizmin seçim
oyunlarına hibe etmeyeceğiz.

Faşizmin seçim aldatmacalarına
karnımız tok. Pis çıkarlarınız için
halkımızın kanının akıtılmasına izin
vermeyeceğiz. İsyanımızı öfkeye,
örgütlülüğe dönüştürecek, dökülen
her damla kanımızın hesabını misliyle
soracağız.

Faşizmin seçimlerine karşı Halk
Meclisleri’nde birleşelim. Kendi
kendini yönetmenin yolu faşizmin
parlamentosu değil Halk Meclis-
leri’dir.

AKP'nin Terörüne Teslim Olmayacağız!
AAkan Her Damla Kanımızın Hesabını Soracağız!

Yürüyüş
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Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel Türkiye’ye geldi, gitti. Gelişi
günlerce öncesinden basının birinci
sırasında yerini aldı. Ziyaret nedeni
ise mültecilerin durumunu görüşmek. 

Merkel, AB adına; Türklere vize
işlemlerinde kolaylık, AB müzake-
relerinde birkaç madde başlığının
görüşmeye açılması ve 1 milyar euro
para yardımını önerdi. AKP hükümeti
para yardımının miktarını beğenmedi
ve 5 milyar euro talep etti. Sonunda
3 milyar euroda anlaştıkları yer aldı
haberlerde. AKP hükümetinin kara
kaşına, kara gözüne verilmedi bunca
para ve tavizler. Karşılığında istenen;
Türkiye’de bulunan Suriyeliler’in
ülkeden çıkışının engellenmesi ve
bir şekilde Avrupa ülkelerine ulaşmayı
başarıp da yakalananların geri kabul
edilmesi.

Türkiye vatandaşlarına vize ko-
laylığı ve 3 milyar euro para, mil-
yonlarca Suriyeli’ye Türkiye’yi açık
hava hapishanesine çevirmek için
rüşvet olarak veriliyor. Ülkemiz hiçbir
halkın hapishanesi değil. Olmayacak
da!

Avrupa bugünkü zenginliğini sağ-
layan sanayileşmesi için sermaye bi-
rikimini, sömürgelerinden yağmala-
dığı maden, hammaddeler ve köle
emeği sayesinde elde etti. Ve bugün
yine emperyalist çıkarları için ülkeler
bombalıyor, yağmalıyor, işgal edi-
yorlar. Halkları yerlerinden, yurtla-
rından edip ihtiyaçları olanları yeni
köleler olarak aldıktan sonra kalanlara
hapishane ülkeler yaratmanın peşin-
deler. Emperyalist ülkelerin 400 yıl
gerisinde kalan Türkiye oligarşisi ise
onlardan öğrendiği yöntemleri Suri-
yeli mülteciler üzerinde deneyerek
aradaki açığı kapatma hesapları ya-
pıyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) Başkan Vekili Erdoğan Çi-
çekçi, gazetelerde yer alan açıkla-
malarında; Suriyeli mültecilerin nüfus
bilgileri dışında kayıtlarının tutul-
madığından şikayetçi. Çiçekçi, eğitim
ve mesleklerinin bilinmemesi nede-

niyle aralarındaki yeteneklerin de
değerlendirilemediğini söylüyor
ve Almanya’yı örnek gösteriyor.
Çiçekçi’nin derdi yetenek değer-
lendirmek değil. Kimi, nerde, nasıl
sömüreceğini ve ne elde edeceğini
bilmek için istiyor kayıt tutulmasını.
Bundan 6-7 yıl önce hiçbir Suriyeli
göç yollarına düşmüyordu. Denizler
ölüm tarlasına dönmemişti. Dünya
2. Paylaşım Savaşı’ndan sonraki en
büyük göç dalgasını yaşamıyordu.
Var olan tablonun sorumlusu başta
ABD, İngiltere ve AKP hükümeti
olmak üzere emperyalist ülkeler ve
oligarşidir.

Türkiye’de 2 milyon 200 bin Su-
riyeli var. Türkiye 1951 yılında im-
zaladığı Cenevre Sözleşmesi’ne göre
sadece Avrupa’dan gelenlere mülteci
statüsü veriyor. O yüzden Türki-
ye’deki Suriyeliler sığınmacı statü-
sünde bulunuyor.  Sığınmacı statüsü
de, mültecilerin sahip olacakları doğal
hakları içermiyor.

Türkiye’de çeşitli illerde Suriye-
liler için 20 civarında mülteci kampı
var. Suriyeli mülteci nüfusunun yal-
nızca yüzde 12 kadarlık bir kesimi
kamplarda yaşıyor.

Yasal olarak çalışma hakkına sahip
değiller. Yasadışı çalıştıkları için her
türlü sömürüye açıklar. 500-600 lira
ücrete günde 14-15 saat çalıştırılı-
yorlar. Çocuklarını okula göndere-
miyorlar. Suriyeliler’in yüzde 30-
35’ini okul çağındaki çocuklar oluş-
turuyor. Okul çağındaki 5 çocuktan
1’i bir şekilde okula gidebiliyor. Geri
kalanlar ise okul yüzü görmüyor.
Sağlık hizmetlerinden yararlanamı-
yorlar. 

Mevcut durum bu iken; Cumhur-
başkanı Erdoğan Belçika’nın başkenti
Brüksel’de katıldığı Yüksek Düzeyli
İş Toplantısı’nda yaptığı konuşmada
"2.2 milyon Suriyeli sığınmacıya ka-
pımızı açtık. Avrupa'nın tamamında
mülteci sayısı 250,000 bile değil.
Yaptığımız harcama 7.5 milyar dolar.

Tüm dünyadan gelen destek ise 410
milyon dolar. Yaptığımız harcama 8
milyar dolara doğru gidiyor. Bu tablo
sürdürülebilir değil" dedi. Açık açık
para dilendi Erdoğan. Üstelik yalan
söyleyerek, harcamadığı bir para üze-
rinden. Türkiye’de Suriyeliler’in han-
gi koşullarda yaşadığını, hükümetin
ne yaptığını ve yapmadığını hepimiz
biliyoruz. 

“Sürdürülebilir değil” diyerek de
Avrupa’yı Suriyeli göçmenlerle tehdit
etti. Yapılan tehdidi ve el açmayı
gördü Avrupa. Türkiye’yi hapishane,
hükümeti gardiyan yapmaya geldi
Merkel.

Suriye’de çıkarılan savaştan iti-
baren 300 bin kişi öldü, 1 milyon
Suriyeli yaralandı, 8 milyonu evle-
rinden, şehirlerinden göç etti. 2015
yılından bugüne kadar sadece Ege
ve Akdeniz’de 3117 göçmen öldü.
Göçmenler ülkelerine ulaşmasın diye
denizde botlarını batırıyor emperyalist
ülkeler. Ülkeleri, şehirleri, hayatları
ve umutları söndürenler emperya-
listler ve işbirlikçisi oligarşidir. Dünya
halkları önünde suçlular. İşledikleri
suçların hesabını soralım! Beklemek
yerine ikdarlarını yıkmak için sava-
şalım. Ülkemiz ve hayatlarımız yan-
gın yerine çevrilmişken, her gün
onar, yüzer öldürülüyorken umudu
kuşanıp direnmek ve savaşmak gö-
revdir bize! 

Merkel, Türkiye’yi Mülteciler Hapishanesine, 
AKP İktidarını da Gardiyan Yapmaya Geldi!

Ülkemiz Suriye Halklarının 
Hapishanesi Olmayacak!

Türkiye vatandaşlarına
vize kolaylığı ve 3 milyar
euro para; milyonlarca
Suriyeli’ye, Türkiye’yi açık
hava hapishanesine çevirmek
için rüşvet olarak veriliyor.  

Ülkemiz hiçbir halkın
hapishanesi değildir ve
olmayacak da!

25 Ekim
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DİSK – Genel-İş 16. Olağan
Genel Kurulu’nu 17-18 Ekim’de
Ankara’da, AKP’nin Polisi ile
İşbirliği İçinde Gerçekleştirildi.

Genel-İş Sendikası Direnen
Oya Baydak’ı ve Devrimcileri
AKP’nin Polisine Şikayet Edip
Saldırttı. Ardından da Polislerin
Karınlarını Doyurdu.

DİSK/ GENEL-İŞ tarafından hak-
sız ve keyfi bir şekilde işten atılan ve
direndiği için 13 Temmuz’da bu patron
sendikacıları tarafından linç edilmek
istenen OYA BAYDAK ve patron
sendikacılığına karşı direnen DEV-
RİMCİ İŞÇİ HAREKETİ Ankara’da,
Genel-İş’in Genel Kurulunu protesto
etti.OYA BAYDAK’ı işten atan ve
linç saldırısını örgütleyen patron sen-
dikacısı Remzi ÇALIŞKAN Genel-
İş başkanlığına seçildi. Yeni Yönetim
Kurulu üyeleri ve yönetimin alt or-
ganlarında yer alan “yöneticiler” ne-
dense linç saldırısını örgütleyen ve
bu saldırıda ön planda yer alanlardan
seçilmişti.

Genel-İş bugün DİSK içindeki
TÜRK METAL-İŞ SENDİKASI olma
yönünde hızla yol alıyor. Bunu bir
kez daha Ankara’da Genel Kurulu
protesto etmeye gittiğimizde gördük.
Patron sendikacıları DSİ binasının
önünde Oya Baydak ve DİH’li işçilerin
protestosuna POLİS ÇAĞIRARAK
SALDIRI DÜZENLEDİ.

Oya Baydak ve DİH’lilerin önü
önce güvenlik şube polisleri tarafından
çevrildi. Genel Kurulun yapıldığı DSİ
binasının önüne 200 metre kala, orada
eylem gerçekleştirilemeyeceği söy-
lendi. Polis genel kurulun güvenliğini
almak zorunda olduğunu söylerken
Oya Baydak ve DİH’liler protestolarını
sloganlarla devam ettirdiler. Ve deva-
mında oturma eylemine başladılar.

Bunun üzerine iki otobüs çevik kuvvet
polisi getirildi. Linççi patron sendi-
kacılarının şikayeti üzerine çağrıldıkları
polis komiseri tarafından itiraf edili-
yordu. Linç saldırısında bulunanlar
şimdi de polis arkasına saklanmışlardı.
Polis komiseri bizi engellerken “sen-
dikacıların bize linç saldırısında bu-
lunacaklarını, bunun için hazırlıklı ol-
duklarını, bu nedenle bizi korumak
için geldiklerini söylüyordu. 

Devrimci İşçi Hareketi’nden işçiler,
devrimciler ve Oya Baydak; polise
eylemlerinde kararlı olduklarını, asıl
yasadışı kendilerinin davrandığını söy-
lediler. Ve “DİRENE DİRENE KA-
ZANACAĞIZ, KAHROLSUN PAT-
RON SENDİKACILARI, LİNÇÇİ-
LERDEN HESAP SORACAĞIZ”
sloganlarını attılar.

Çevik kuvvetin gelmesi ile birlikte
direnen devrimcilere ve Oya Baydak’a
polis saldırdı. Saldırı esnasında birbi-
rine kenetlenen DİH’liler sloganlarıyla
direnirken polis kopardığı DİH’lileri
sürükleyerek 200 metre aşağı götürdü.
Saldırı sırasında 102 gündür direnen
Oya BAYDAK fenalaşarak yere yı-
ğıldı. Bazı DİH’liler Oya BAYDAK’ın
yanında kenetlendiler ve baygın olan
Oya BAYDAK’ı kaldırıma taşıdılar.

İşbirlikçi patron sendikacıları kirli
yüzlerini ortaya koydular. Polis saldırısı
sonrası direnişçi işçi Oya Baydak yerde
baygın yatarken, polisin yanına gelen
Genel-İş görevlisi polise öğlen yemeği
göndermek için sayı öğrenmeye çalı-
şıyordu. Ambulans gelince DİH’liler
Oya BAYDAK’ı hastaneye gönderdiler.
Oya BAYDAK’ın hastaneye gitme-
sinden sonra polis, kalan DİH’lileri
de oradan uzaklaştırmak isteyince tar-
tışma başladı. DİH’liler polisin yaptı-
ğının hukuksuzluk olduğunu belirterek
hangi yasaya dayanarak müdahale et-
tiklerinin cevabını istediler. Bu soru

üzerine bir Genel-İş görevlisi DİH’li-
lere; “SİZ KİM OLUYORSUNUZ
DA POLİSE BÖYLE SORULAR
SORUYORSUNUZ, POLİS İSTE-
DİĞİNİ YAPAR” diye bağırdı. 

DİH’lilerin sert tepkisi üstüne bu
işbirlikçi, polis tarafından uzaklaştırıldı.
Yukarda kalan DİH’liler ilk saldırıda
aşağı sürüklenmiş olan arkadaşlarının
yanına sloganlar atarak gittiler. Burada
iki saat süren oturma eylemi sloganlar
ve ajitasyonlarla devam etti. Atılan
sloganlar ve çekilen ajitasyonlarla pat-
ron sendikacılığı ve polis işbirlikçiliği
teşhir edildi.

1 HAFTA ÖNCE 104 İNSANI-
MIZIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN
SALDIRININ ARKASINDAN
AKP’NİN POLİSİ İLE İŞBİRLİĞİ
YAPAN, ONLARI DOYURAN BU
SENDİKACILAR; HEM DEVRİM-
CİLERE, HEM DE İŞÇİ SINIFINA
KARŞI İHANET İÇİNDEDİRLER. 

Genel-İş, devrimcilere ve direnen
işçilere olan düşmanlığını bir kez daha
açıkça gösterdi. Daha önce de işçilerin
kongrelerine patron listesini kazandı-
ramayınca polis çağırtan Remzi Ça-
lışkan bu konuda hazırlıklı olduğunu
göstermiş oldu. Yıllarca birlikte yö-
netim kurulunda çalıştığı Erol Ekici’yi
faşizmin hakimlerine, savcılarına ihbar
eden bu muhbir yöneticiler polis iş-
birlikçiliği konusunda da uzmandırlar. 

Defalarca işçilerin, devrimcilerin
karşısına polisi dikmiş kirli işbirlik-
çiliklerini bu şekilde hayata geçirmiş-
lerdir. ORAYA ÇAĞRILAN POLİS
BİZZAT GENEL–İŞ’İN BAŞIN-
DAKİ PATRONLAR TARAFIN-
DAN ÇAĞRILMIŞTIR. Çünkü geç-
tiğimiz günlerde Oya Baydak’ı tekrar
işe almaları konusunda kendileriyle
görüşenlere bizzat Genel – İş’in pat-
ronları tarafından “önlem aldıkları
söylenmiştir”. Görüşmeye gidenler

Linç Saldırısı Örgütleyen Patron Sendikacıları 
Polisle İşbirliği Yaparak DİH’lilere Saldırdı!
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genel kurullarını hatırlatarak ” bir pro-
testo ile karşılaşabileceklerini”söyle-
diklerinde Genel– İş’in patronları “ön-
lemlerini aldıklarını” söylemişlerdir.
Aldıkları önlem de polis çağırmaktır.

Bir kez daha görüldü ki bu patron
sendikacılarının dostları AKP’nin po-
lisidir. Onlar halka, işçilere sırtını dön-
müşlerdir. Sırtlarını polise dayamış,
kendi işçisine saldırmaktadır. İşçisini
işten atmak, direnen işçilere ve dev-
rimcilere linç saldırıları düzenlemek,
direnen işçinin üzerine polisle saldır-
mak patronların yöntemleridir. İşte biz
bu yüzden bu sendikacılara PATRON
SENDİKACISI diyoruz. 

Patron sendikacıları "devrimcilik",
"demokratlık" adı altında patronların

çıkarını örgütledikleri için Oya Bay-
dak’a ve devrimci işçilere LİNÇ SAL-
DIRISI gerçekleştirdiler.

Kalaslarla saldırarak işçi kanı dök-
mekten çekinmediler. Çünkü patron
sendikacılarının "sınıfsal çıkarları" on-
lara bunu yapmayı zorunlu kılıyordu.
Faşizmin yöntemleriyle direnen işçilere
saldırdılar. Aynı ideoloji aynı "sınıfsal
çıkarlar" gereği şimdi de AKP ‘nin
polisiyle işbirliği yapıyor, devrimci
işçilere saldırıyorlar. Devrimcilerin ol-
duğu yerde patron sendikacıları var-
lıklarını sürdüremezler. Yalanlarıyla
işçilerin emeğini ve güvenlerini sö-
müremezler. Onların alınterini patron-
lara pazarlayamazlar. Patronlara ve
patron sendikacılarına karşı mücadeleyi

bu nedenle büyütmek zorundayız. İş-
çiler, patron sendikacılarını, işçilerin
sırtından beslenen bu asalak sömürü-
cüleri atmadan işçilerin hak ve özgürlük
mücadelesini de büyütmeleri mümkün
olmayacaktır. İşçilere kalaslarla sal-
dıranlar, işçi kanı dökenler, polisle iş-
birliği yapanlar işçi düşmanıdırlar.
Hiçbir yerde işçilerin çıkarlarını sa-
vunamazlar. 

İŞÇİLERE LİNÇ SALDIRISI
ÖRGÜTLEYENLER POLİSLE
İŞBİRLİĞİ YAPARAK İŞÇİLERE
SALDIRIYORLAR!

PATRON SENDİKACILARIN-
DAN HESAP SORACAĞIZ!

İŞÇİYİZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ!

DİSK/Genel-İş sendikasının genel kurulu 17-18 Ekim
tarihlerinde Ankara’da DSİ tesislerinde yapıldı.İki gün
süren genel kurulda, Genel-İş’ in var olan başkanı Remzi
Çalışkan öncülüğünde bir kez daha işçinin sırtından kim
daha fazla geçinecek yarışı vardı. 

18 Ekim tarihinde de Devrimci İşçi Hareketi ve 105
gündür DİSK önündeki direnişi ile iş, ekmek, onur müca-
delesi veren Oya Baydak, bir kez daha patron sendikacı-
larının karşısına dikildi. Oya Baydak ve DİH’liler saat
10.00 civarı toplantının yapıldığı Ankara DSİ Tesisleri
önünde toplanıp, pankartları, dövizleri ve sloganlarıyla
tesisin önüne doğru yürüyüşe geçtiler. Tesisin ana kapısına
yaklaşıldığında DİH’lilerin önü Ankara’nın katil, hırsız
polisleri tarafından kesildi ve polis şefi kitleye geri dönme
çağrısı yaptı. Buna karşılık DİH’liler oturma eylemine
geçerek bulundukları yeri terk etmeyecekleri cevabını
verdiler. Sloganlar ve marşlarla, patron sendikacılarına
hesap sorulacağı mesajı verildi. Ve de çok geçmeden
çevik kuvvet polisleri tarafından DİH’lilere saldırı ger-
çekleşti, DİH’liler kol kola kenetlenerek sloganlarla kar-
şıladılar bu saldırıyı. Bu sırada Genel -İş yöneticileri bu
saldırıyı polis kalkanları arkasından seyrediyorlardı. 

Oya Baydak aldığı darbe sonucu fenalaşıp bayıldı,
hastaneye kaldırıldı. DİH’liler yerlerde sürüklenerek DSİ
tesislerinin alt kısmına kadar polis tarafından atıldı ve
tekrardan oturma eylemine geçen DİH’liler polis kalkanı
önünde burada 1 saat kadar sloganlarla, marşlarla yeri
göğü inlettiler. Yoldan gelip geçen halktan insanlar alkış-
larıyla direnişe destek verdiler. Bir kadın, polis kalkanının
önüne gelerek "arkanızdayız, destekliyoruz " diyerek di-
renenleri alkışladı ve polis taciziyle oradan uzaklaştırıldı.

Yaşlı bir dede yine alkışlayarak direnen
DİH’lilerin sesine ses kattı. Patron sendi-
kacılarına ve koruması AKP ‘nin katil pol-
islerine karşı "Varsa Cesaretiniz Gelin"
marşı hep birlikte söylendi.Bu sırada Ge-
nel-İş yöneticileri tarafından AKP nin katil

polislerine yemek dağıtıldı.Bu "ikramı" bizzat Genel-İş
yöneticileri örgütledi. 

Eylem bitiminde sohbet edilen bir DİSK üyesi DİH lilere
yönelik polis saldırısının doğrudan Genel- İş yöneticileri ta-
rafından günler önceden "biz önlemimizi aldık " biçiminde
ifade edilerek örgütlendiğini belirtti. 1 saatlik eylemin ardından
saldırıyı teşhir etmek ve Genel-İş’in polis ihbarcılığını halka
anlatmak için Ankara Genel-İş genel merkezi önüne gidilerek
basın açıklaması yapıldı. İşçilere patron sendikacıları yerine
işçi meclislerine katılım çağrısı yapıldı. 

Ardından Ankara’da ABD’nin işbirlikçileri AKP ve IŞİD
tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren
104 insanımızı anmak için Ankara Tren Garı önüne gidildi
ve patlamanın olduğu üzeri karanfillerle örtülü iki noktada
açıklama yapılarak katil AKP’den hesap sorulacağı vurgulandı.
Sonrasında Direnen Sarıyer İşçisi Zülfikar Doğan, işçi baretini
patlamanın olduğu yere bırakırken; direnen Genel- İş işçisi
Oya Baydak da 105 gündür üzerinde taşıdığı direniş önlüğünü
patlamanın olduğu yere bıraktı. Sonrasında tekrar yola
çıkılarak İstanbul’a geri dönüldü.  Bu eylemde bir kez daha
Amerikancı Patron sendikacılarının geldiği son noktanın
polis ihbarcılığı olduğunu somutta gördük. DİSK Genel-İş
sendikası yöneticileri; işçinin alınterini, işçi düşmanı AKP’nin
polislerine 20 tabak yemekle "ikram " etti. 

İşçi kardeşler, halkımız! 
Görün işte! DİSK Genel-İş sendikası yöneticileri;

aşımıza, ekmeğimize göz koyan katil AKP’nin katil polisine
koltuk değnekliği yapmaktadır. Ama biz DİH olarak
işçilerin alınterini kanımızın son damlasına kadar savunarak
patron sendikacılarının kursağında bırakmaya devam ede-
ceğiz.

DİSK Genel-İş Sendikası Çürümenin Dibindedir! 

DİSK Genel-İş Sendikası Yöneticileri İhbarcıdır!
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Ankara’da yaşanan katliamdan
dolayı taraf avukatları ve mağdur
ailelerinin talebiyle duruşmaya 14
Ekim Çarşamba sabahı başlandı. Çar-
şamba ve Perşembe günü katliamdan
kurtulan işçilerin anlatımlarından öne
çıkanlar şöyle; 

“Üretim Baskısı Vardı”
İfadelerde üretim baskısının ol-

duğu, olaydan bir iki ay önce bu
baskının daha da arttığı ortaya çıktı.
Katliamdan kurtulan bir işçi; “Banttan
mal gidiyordu, bant durunca amirler
kızardı. Diğer bantçı gelmeden ben
çıkamazdım.” diyerek bantların hiç
durdurulmadığını aktardı. 

Bir diğer işçi ise; Halil Sarı’nın
olayın olduğu öğlen 3-4 defa gelip
"bandı durdurmayın, yevmiyenizden
keserim" dediğini söyledi. Yüksel
Ünlü, istenilen işi yapmadıkları zaman
idareye ifade verdiklerini ve tutanak
tutulduğunu, iş güvenliği ile ilgili
emniyetin az olduğunu, asıl olarak
üretime önem verildiğini söyledi. 

“Taşeronlar Vardı”
Sadettin Özkoç, üretim baskısı

konusunda özellikle taşeron çavuş-
lardan üretim baskısı gördüklerini
söyleyerek; “4 kasa çıkarmamız ge-
reken yerden 6 kasa çıkarmamızı is-
temeye başladılar.” dedi. 

Çalıştığı bölgede sorumlu taşeron
Ahmet Şengül’ün kendilerine üretim
baskısı yaptığını söyleyen Arif Dudu,
Şengül’ün zaman zaman; “Çalışı-
yorsan çalış, çalışmıyorsan çantanı
al git” dediğini belirtti. 

Bir diğer işçi ise; 50-60 kamyon
mal çıkarken bunun bazen 100 kam-
yona kadar çıktığını, amirlerin ken-
dilerini sürekli sıkıştırarak daha fazla
çalıştırdığını ve taşeronların ekipleri
yarıştırarak sonuçların panoya asıl-
dığını söyledi.

“İsmail Adalı İçin Küfür
Normal Bir Davranış”

Serkan Turan, İşletme Başmü-

hendisi İsmail Adalı'nın işçilere şiddet
uyguladığını ve hakaret ettiğini be-
lirterek; “onun için küfür normal bir
davranış” dedi. Olay günü Adalı'nın
S1 ayağına gelerek hakaretler yağ-
dırdığını, “iş bitene kadar kimse ma-
denden çıkmayacak” dediğini söyledi.
Bu ifadeleri salonda oturan aileler
de desteklediler. 

Tüm bu anlatımlar, aslında işçi-
lerin hangi şartlarda çalıştığını gözler
önüne serdi.

“Denetlemelerden haberdar olur-
duk ve ocağı toplardık, malzeme ek-
sikliği nedeniyle kaynaklı ve düzel-
tilmiş malzeme kullanırdık.”

İşçilerin anlatımlarından, müfet-
tişler gelmeden önce haber verildiği
ve amirlerinin ocağı düzenlettirdiği
ortaya çıktı. İşçiler, kendilerine müfettiş
gelmeden önce amirleri tarafından;
“bugün müfettiş gelecek, herkes aya-
ğını denk alsın” denildiğini söyledi. 

Yine ifadelerden, ocakta malzeme
eksikliğinden daha önceden kulla-
nılmış malzemelerin preslenip tekrar
kullanıldığı; hatta bazen kaynaklanmış
malzemelerin de kullanıldığı anlaşıldı. 

“Telefonlar  Çalışmadı”
Olay günü ocağı duman bastıktan

sonra telefonların çalışmadığı da iş-
çiler tarafından sıkça ifade edildi.
Bir işçi anlatımlarında; “U3 pano-
sunda top atımı oldu. 15 dakika
sonra duman geldi. Telefon etmek
istedik, bozuktu.” dedi.

Bir diğer işçi ise; “Benim bu-
lunduğum yerdeki telefon bozuk ol-
duğu için 155 denen yere gidip telefon
getirdim amir benden aldı.” dedi. 

“Gaz Maskeleri
Çalışmıyordu”

Arif Dudu, U3 bölgesinde çalış-
tığını, kimsenin kendilerine haber
vermediğini söyledi. Vardiya biti-
minde dumanla karşılaşmalarıyla bir-
likte durumu fark ettiklerini, 1. me-
kanizeye geçerek orada beklemeye
başladıklarını, bir süre sonra kendisi

dışında herkesin bayıldığını, ısınan
gaz maskelerinin çalışmadığını be-
lirtti. Bir başka işçi ise, olay anında
devlet kaçamağına girdiklerini, mas-
keleri takarak dışarıya çıkmaya ça-
lıştıklarını; ancak maskelerin çalış-
madığını söyledi. 

Orhan Turan, gaz maskesini sa-
dece 10 dakika kullanabildiğini, sonra
ısınmaya başladığını, sonrasında mas-
keyi çıkardığını ve cebindeki falçata
ile istim borusunu kesip oradan temiz
hava alarak hayatta kaldığını söyledi. 

“Eğitim Yok, Tatbikat Yok”
İşçiler, işe alınırken herhangi bir

eğitim verilmediğini; ancak eğitim
aldıklarına dair kağıt imzalatıldığını
dile getirdi. Bir başka işçi ise; verilen
eğitimlerin yetersiz olduğunu, tatbikat
yapılmadığını ifade etti. 

İşçiler, katliamın yaşandığı daki-
kaları ve sonrasını ise şöyle anlattı;

Fazıl Baraj; olayın olduğu gün
A0 panosunda çalıştığını, saat
14.50’de işlerini bitirerek çıkmaya
hazırlandıkları sırada elektriklerin ke-
sildiğini, kapıyı açtıklarında dumanla
karşılaştıklarını ve daha önce başlarına
böyle bir şey gelmediği için ne ya-
pacaklarını bilemediklerini söyledi. 

Sadettin Özkoç; katliam günü en
çok ölümün yaşandığı S3 panosunda
çalıştığını, olay anında temiz hava
geçen istim borusuna delik açarak
hayatta kalmayı başardığını söyledi.
Özkoç, yaşadıklarını anlatırken sa-
londa bulunan madenci yakınları
gözyaşlarını tutamadı.

Eğer yaşam odası bulunsaydı
tüm arkadaşlarının kurtulabilece-
ğini söyledi.

Dava Cuma sabahına ertelendi. 

Soma Katliamı Davasında Mağdur İşçiler Konuşmaya Başladı; 
“Eğer Yaşam Odası Bulunsaydı Tüm Arkadaşlarımız Canlı Kurtulacaktı!”
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Önümüzde 10 gün gibi bir zaman
kaldı 6 Kasım boykotunu örgütlemek,
eksiklerimizi gidermek için. Bu 10
gün bizim en yoğun emeği harcaya-
cağımız zamandır. Okulumuzda veya
bulunduğumuz yerde boykot çalış-
ması nasıl gidiyor tekrar bir oturup
değerlendirmeli, eksiklerimizi belir-
leyip önümüzdeki günleri ona göre
programlamalıyız. Daha fazla emek
harcamalı, boykotu daha geniş kit-
lelere yaymak için insanları seferber
etmeliyiz. 

Dev-Genç’liler bulunduğu her
yerde 6 Kasım’da YÖK'ü boykot et-
melidir. İyi bir çalışma ile insanları
ikna edebilir ve iyi bir boykot örgüt-
leyebiliriz. İlk önce biz kendimize
güveneceğiz, sonra da çevremizdeki
insanlara güveneceğiz. Her şey bizim
insanları ikna etmemize, örgütleme-
mize bağlıdır.

Örgütleyemem, bu okulda olmaz,
bu kadar kişiyle olmaz diye düşün-
meyeceğiz. Bir yerlerden örgütlemeye
başlayacağız. Örgütlü, disiplinli bir
emek harcayacağız. Emek harcadıkça
sonuç aldığımızı görecek, sonuç al-
dıkça da kendimize güvenin büyü-
düğünü, bu işin yapılabilir olduğunu
göreceğiz. 

Bilmiyor olabiliriz, tecrübesiz ola-
biliriz, hayatımızda hiç eylem ör-
gütlememiş de olabiliriz. Bunlar
bizim yapmama gerekçelerimiz değil,
pratiğin içine girip pratiğin içinde
öğrenme nedenimiz olmalıdır. Bunları
kendimize mazeret yapmayacağız
asla. 

6 Kasım’da yapacağımız boykotun
politik anlamını kavrayacak ve kav-
ratacağız önce. Nedir boykotun an-
lamı?

-12 Eylül Cuntası’nın ürünü, fa-
şizmin üniversitelerdeki kurumlaşmış
hali olan YÖK'ün anti-demokratik,
anti-bilimsel eğitimini kabul etme-
mek, demokratik liseler ve üniversi-
teler istemektir.

-Paralı eğitim ile gasp edilen eği-
tim hakkımıza sahip çıkmaktır.

-Sınavsız gelecek istemektir.

-Berkin'in katillerini istemektir,
adalet istemektir.

-Berkin'in, Şafaklar’ın sesini okul-
larımıza taşımaktır. 

Nasıl örgütleyeceğiz?

Çalışma tarzımız komiteler halinde
çalışma olmalıdır. Boykot için gerekli
olan tüm hazırlıkları yapacak olan
komiteleri, bu komitelerin alt komi-
telerini, sınıf komitelerine kadar bir-
çok komiteleri kurmalıyız. Komite-
lerin düzgün çalışması için düzenli
toplantılar yapmalı, iyi bir denetim
mekanizması oluşturmalıyız. 

Çalışma yapılan yerin, okulun ör-
gütlülük durumuna göre kurulan ko-
mitelerin sayısı ve büyüklüğü deği-
şecektir elbette; fakat komiteler ha-
linde çalışmak asla bırakmayacağımız
bir halkadır. Komite demek örgüt-
lenme demektir, emeğin en verimli
şekilde kullanılması demektir. Çev-
remizdeki insanları bu komiteler ara-
cılığıyla boykot çalışmasının içine
katacak, görev ve sorumluluklar ve-
rerek boy-kotu sahiplenmesini sağ-
layacağız. 

Yeni ve yaratıcı yöntemler bul-
malıyız. Yaratıcılık hayal etmenin,
yoğunlaşmanın ürünüdür. Bunun ko-

lektif bir şekilde yapılacağı yerler
komitelerdir. 

Boykotumuzun başarısı bu ko-
mitelerimizin nasıl çalıştığı ile doğ-
rudan bağlantılıdır. İyi bir komite
çalışması varsa boykotumuz da onun
gibi olacaktır.

Okullarımızda boykotu gençliğin
gündemi haline getirmeliyiz. Bu nasıl
mümkündür? Her baktıkları yerde
bizim afişlerimizi, yazılamalarımızı,
pankartlarımızı görmeliler. Tüm okulu
bunlarla donatmalıyız. Sınıf ajitas-
yonları, birebir konuşmalar ile boyk-
otu anlatmadığımız kimse kalmayacak
hedefi ile hareket etmeliyiz. Bu he-
defle çalışırsak boykot gençliğin gün-
demine girecektir, kendi aralarındaki
günlük konuşmaların konusu ola-
caktır.

Boykotla birlikte işgal eylemi de
planlıyorsak, bunun da ayrı bir ör-
gütlenmesini hazırlamalıyız. Teknik
araç gerecin ayarlanmasından, işgalin
nasıl, kimler tarafından, ne zaman
yapılacağına, kitlenin nasıl organize
edileceğine kadar hepsini planlama-
lıyız. Boşluk bırakmamalıyız. Bunun
da yolu yine komiteler halinde ça-
lışmaktır. 

Yine dönüp dolaşıp komiteler ha-
linde çalışmaya geliyoruz. Bu yüzden
iyi bir boykotun sırrı komitelerdedir
diyebiliriz.

6 KASIM BOYKOTUNU 
KOMİTELERİMİZ İLE ÖRGÜTLEYECEĞİZ!

25 Ekim
2015

Yürüyüş

Sayı: 492

11 9ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!



Üniversiteler ve mücadele denil-
diğinde hiç kuşkusuz ilk akla gelecek
olan DEV-GENÇ geleneğidir. Dev-
Genç geleneği demek direniş geleneği
demektir, Mahirler’den Şafaklar’a
bu gelenek sürüyor. Ve gençlik mü-
cadelesi denilince de ilk akla gelen
alanlardan birisi de üniversitelerdir.
12 Eylül faşist cuntasından bugünün
AKP faşizmine kadar her zaman üni-
versiteleri kendi kışlaları gibi yönet-
mek ve başeğenlerin yetiştiği ku-
rumlar haline getirmek istediler. Ama
devrimcilerin olduğu yerde asla üni-
versiteler onların at koşturduğu ve
başeğenlerin, umutsuzluğun olduğu
yerler olamayacak.

Cuntanın baskılarının en yoğun
olduğu dönemlerde bile, üniversite-
lerden yok edilemeyen bir güç vardı:
DEV-GENÇ. 

Dev-Genç, 60'lardan bu yana üni-
versitelerdeki, yüksek okullardaki
mücadelenin, direnişin adıydı. Mü-
cadele geleneğiydi.

Bu geleneğin izinden yürüyen
Devrimci Gençlik, cuntanın yarattığı
dağınıklığı kısa sürede aşıp gençliğin
mücadelesini yeniden yükseltmeye
başladı. 

Öğrenci gençliğe kendi kimliğini
hatırlatan, sorunları için politikalar
üreten, ayakları kendi ülkesine basan
tek bir güç vardır. O da DEV-
GENÇ'tir. Örgütlülükleri, çalışmaları
hepsi kendi ülkesinin gerçekliği ve
örgütlenme geleneklerine uygundur.
Bu toprakların gençleriyiz ve ayak-
larımız da, beynimiz de, kalbimiz
de buna göre çözümler üretir. Bizim
ülkemizde gençlik mücadelesi can
bedeli üzerine yürür. 

DEV-GENÇ, 12 Eylül cuntasından
sonra YÖK'e karşı neden mücadele
edilmesi gerektiğini kavratmak so-
rumluluğuyla ve bilinciyle çalışmalarını
sürdürdü. Yayın çıkarmanın, her türlü

propagandanın ve örgütlenmenin binbir
türlü yasakla, baskıyla engellendiği o
koşullarda bu görevi yerine getirmek
güç işti. Bedel ödemek gerekiyordu.
DEV-GENÇ'liler okullardan atılmak,
gözaltına alınmak, işkence ve tutuk-
lanmak pahasına bu görevi yerine ge-
tirdiler. "12 Eylül Öncesi" öcüsüyle
büyüyüp üniversiteli olan gençliğe;
12 Eylül'ü, YÖK'ü, gençliğin sorun-
larını anlattılar. 

Bu çalışmaların ürünü olarak or-
taya çıkan 14 Nisan 1987 eylemi,
YÖK'ün kalın duvarlarını yıkan
önemli bir adım oldu. 14 Nisan 1987,
'80 sonrası gelişen öğrenci gençliğin
mücadelesinde ilk dönüm noktasıdır.
Nisan eylemleriyle, 12 Eylül cunta-
sının ördüğü barikatlar ve bu dönemde
öğrenci gençliğin üzerine çöken ve
gençliği yasalcı-uzlaşmacı bir çizgiye
hapsetmek isteyen tüm engeller büyük
oranda aşıldı. 

6 Kasım 1990,
YÖK Düzenine Vurulmuş
İlk Büyük Darbedir!

1990'ın 6 Kasım'ında mücadele
yeni bir aşamaya ulaştı. 

Öğrenci gençliğin mücadelesinde
ikinci dönüm noktası da 6 Kasım
1990'dır. Bu, gençliğe karşı örülen
kalın duvarların DEV-GENÇ önder-
liğinde parçalandığı tarihtir. DEV-
GENÇ'in "6 Kasım YÖK Boykotu"
çağrısına uyan İYÖ-DER, AYÖ-DER
ve UL-DER gibi merkezi dernekler,
tüm güçleriyle çalışıp 6 Kasım boy-
kotunu örgütlediler. 

6 Kasım boykotu cuntanın poli-
tikalarının iflasının ilanıydı. "YÖK'e
ve Emperyalist Savaşa Karşı Boykot"
şiarıyla örgütlenen bu boykotta, he-
men hiç kimsenin beklemediği büyük
bir katılım olmuş, gençlik mücadele
çağrısına ülke çapında cevap vermişti.

O gün, onlarca ilde, onlarca üniversite
cuntanın da, sivil cuntacıların da
gençliği teslim alamadığı haykırıldı. 

6 Kasım Gelenekselleşiyor 
Bu eylemden büyük bir moral

güç alan gençlik, 6 Kasım boykotunu
gelenekselleştirdi. '91'den, '2014'e
kadar her yıl, gençlik her 6 Kasım'da
en güncel, en hayati sorun ve talep-
lerini ortaya koydu. Bu eylemleriyle,
halkın her kesimine güç verdi, on-
lardan güç aldı, yeni gelenekler ya-
rattı.

6 Kasım'lar öğrenci gençliğin
"Halk için Bilim, Halk için Üniver-
site" mücadelesinin yükseldiği önemli
bir kavga gününe dönüştü. 

'90'dan sonra öğrenci gençlik,
YÖK'e, üniversiteler ve halk üze-
rindeki faşist teröre karşı TÖDEF'in
çağrılarına kulak verdi. '90'dan bu-
güne yapılan her 6 Kasım boykotu
ülke çapında yapılan saldırılara verilen
güçlü bir cevap ve iktidarı uyaran
bir tavır alış oldu. 

DEV-GENÇ her 6 Kasım eylem-
lerinde baskılarla, engellemelerle
karşılaştı. 6 Kasım boykotunu ör-
gütlemek isteyen yüzlerce öğrenci
gözaltına alındı, işkencelerden geçi-
rildi tutuklandı. Ama her yıl 6 Kasım
boykot eyleminin gerçekleşmesini
engelleyemedi faşizm.

DEV-GENÇ dışında kalan diğer
"sol" grupların 6 Kasım Boykotu
karşısındaki tavırları yıldan yıla de-
ğişiklikler göstermiş, tutarsız bir çiz-
gide gelişmiştir. Kimi yıllar bazı
"devrimci-demokrat" ve "sol" kesimi
6 Kasım boykotlarında görmedik de-

6 Kasım Gençliğin Direniş Geleneğidir! 
Faşizme Karşı Birleşmeliyiz!
YÖK'e ve AKP Faşizmine Karşı 

6 Kasım'da BOYKOTA!

6 Kasım 2014 
Şair Abay Lisesi

Yürüyüş

25 Ekim
2015

Sayı: 492

DİLEK DOĞAN POLİS KURŞUNUYLA VURULDU!20



ğil. Kendilerini bazen boykot kırıcı-
lıklarıyla, bazen boykotun örgütlen-
mesinde yer alacaklarını açıklayıp
sonra bir şey yapmamalarıyla, bazen
de düşmanın DEV-GENÇ'in örgüt-
lediği 6 Kasım boykotunu engelleme
çabalarına destek olurken gördük. 

Yıl Yıl 6 Kasım
Boykotları... 

* 1990'da, çağrının ardından geniş
bir ajitasyon ve propaganda çalış-
malarına başlandı. İstanbul'daki bütün
üniversitelerde duvar yazılamaları
yapıldı, bildiriler dağıtıldı, amfi ve
sınıflarda konuşmalar yapılıp, gençlik
eyleme çağrıldı. Sadece İstanbul'daki
üniversitelerde 100'ün üzerinde Boy-
kot Komitesi oluşturuldu. Bin kişinin
üzerinde bir topluluk bu komitelerde
aktif olarak çalışma yürüttü. Bu ko-
miteler direkt İYÖ-DER'liler tara-
fından değil, onların da katılımıyla
ama esas olarak sıradan insanlar ta-
rafından oluşturuldu. 

Boykot öncesinde polisin, hükü-
metin yoğun baskılarına, gözaltılara
rağmen 6 Kasım tam bir zafere dön-
üştü. Ankara'da AYÖ-DER, Bursa'da
UL-DER, Eskişehir'den AÜÖD'lüler
boykot çağrısına katılarak eylemi
bütün yurt sathına yaydılar. İstan-
bul'dan Gaziantep'e kadar birçok yer-
de eylem başarıyla gerçekleştirildi. 

* 1991: 6 Kasım boykotu TÖ-
DEF''in örgütlü bulunduğu 40'ın üze-
rinde ilde başarıyla gerçekleştirildi.
Polis birçok yerde gençliğe saldırdı.
Bu saldırılarda yaralananlar oldu,
bazı öğrenciler ise gözaltına alındı.
Ancak polisin bu terörüne rağmen
gençlik yürüyüşler düzenleyerek,
YÖK tabutlarını yakarak, oturma ey-
lemi yaparak, forumlar düzenleyerek
boykotu başarıyla tamamladı.

* 1992: TÖDEF 6 Kasım önce-
sinde taleplerini sıralayan bir bildiri
yayınladı. Aynı zamanda bir açıklama
yaparak boykot kırıcılarına, muhbir,
faşistlere boykot kırıcılığı yaptıkları
takdirde bu girişimlere şiddetle kar-
şılık vereceklerini açıkladı. 

Siyasi iktidar TÖDEF'in boykot
karan karşısında tam bir panik içeri-
sinde Ankara, İstanbul, Malatya,
Trabzon ve Eskişehir'de gençliğe sal-

dırdı. Pek çok öğrenci gözaltına
alındı. 5 Kasım'da ise okullar tam
bir abluka altına alındı. Pekçok dev-
rimci-demokrat Öğrenci gözaltına
alındı. Ancak bu tüm saldırılara rağ-
men boykot kimi yerde derslere gir-
meme şeklinde de olsa ülke çapında
önemli başarı elde etti. 

* 1993: 6 Kasım artık geleneksel
bir nitelik kazanmaya başladı. Bu
yılki 6 Kasım Cumartesi gününe
denk geldiğinden boykot çağrısı 5
Kasım için yapıldı. Kimi üniversite-
lerde ise boykot 8 Kasım'daydı. TÖ-
DEF boykot çalışmalarını sürdürürken
diğer siyasetler sessizliklerini sür-
dürdüler. 

Bu yılda polis okulları abluka al-
tına aldı. İÜ ve Yıldız'da katılım bü-
yük oldu. MÜ. Hukuk Fakültesi’nde,
İYÖ-DER'li öğrencilere polis ve sivil
faşistler  saldırıda bulundu. Boykot
İstanbul, İzmir, Trabzon, Sivas, Tokat,
Diyarbakır, Ankara'da hayata geçirildi.
1993 boykotunun yeni bir özelliği
de liselilerin de aktif olarak katıl-
masıydı. Boykota Demokratik Lise
için Mücadele Komiteleri de destek
verdi. 

* 1994'teki boykot, 7 Kasım'da
gerçekleştirildi. TÖDEF'in boykot
çağrısına o zamana dek olmadığı ka-
dar yoğun bir katılım oldu. 

1994 6 Kasım boykotuna, sendi-
kalardan, hapishanelere, meslek oda-
larından, demokratik kitle örgütlerine,
sosyalist basından, sanatçılara kadar
pek çok kişi ve kurum çeşitli etkin-
liklerle destek oldu. Öğretim üyeleri
de ilk kez katıldılar boykota.

* 1995: Bu yılki 6 Kasım boykotu
daha geniş bir kitle tarafından ger-
çekleştirildi. Anadolu çapında çok

yaygın bir katılım sağlandı. 
Bir çok ilde boykot TÖDEF eliyle

yürütülürken, bazı illerde diğer siyasi
gençlik örgütleriyle ortak çalışmalar
yapıldı. DLMK'lılar boykota destek
verdi. 

* 1996: 6 Kasım'ın 3 Kasım Su-
surluk kazasından hemen sonra olması
nedeniyle farklı bir anlam taşıyordu.
Bu bakımdan Susurluk'a ilk tepki
gösteren kesim gençlik oldu. Oligarşi
de büyük önem verdi boykota. Yüz-
lerce öğrenci 6 Kasım öncesinden
gözaltına alındı. 

6 Kasım sabahı üniversiteler polis
ablukasına alındı, Öğrenci gençliğin
kararlı tutumu karşısında polis azgınca
saldırdı. Ülke genelinde 2 bin kişi
gözaltına alınırken, yüzlerce kişi ya-
ralandı. Boykot, buna rağmen hemen
hemen tüm üniversitelerde gerçek-
leştirildi.

* 1997'de YÖK'ü protesto ey-
lemlerinin yedincisi yine TÖDEF'in
çağrısıyla gerçekleştirildi. TÖDEF'in
İstanbul Beyazıt Meydanı'nda yaptığı
mitingde Öğrenci Meclisi Girişimleri,
Halk Meclisi Temsilcileri, DLMK'lı-
lar, sanatçılar, Devrimci Halk Güçleri,
TİYAD'lı analar da yer aldı. TÖDEF'li
gençliğin gelenekselleştirdiği boykot
eylemi birçok yerde yüzde 90-100
katılımla gerçekleşti.

* 1998: 6 Kasım Boykotu İstan-
bul'da Beyazıt Meydanı'nda binlerin
katıldığı mitingin yanında Ankara,
İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Kastamonu,
Bolu, Gaziantep, Adana, Konya, Bur-
sa, Trakya, Diyarbakır, Malatya, Siirt,
Van'da gerçekleştirildi.

* 1999: Gençlik, 6 Kasım'da
YÖK'ü protesto eylemlerini İstanbul,
Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana,
Mersin, Antakya, Malatya, Samsun,
Manisa, Konya'da alanlara çıkarak
yaptı.

*2000: Karadeniz'den, Marma-
ra'dan, Akdeniz'den, Güneydoğu ve
Ege'den yüzlerce TÖDEF'li "Halk
İçin Bilim, Halk İçin Eğitim"
"YÖK'süz Üniversite İstiyoruz" ta-
lepleriyle, okullarında boykot ilan
ederek Ankara'da toplandı. Kızılay'da
binlerce öğrencinin "YÖK'ü Yıka-
cağız, Haklıyız Kazanacağız" slo-
ganları yankılandı.

6 Kasım 2014 
Yıldız Teknik Üni.
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* 2001: TÖDEF'li gençlik, İs-
tanbul ve Ankara başta olmak
üzere 14 ilde alanlara çıkarak
YÖK'e karşı eylemler yaptı. Genç-
lik 6 Kasım eylemlerinde ayrıca
Armutlu Katliamı’nı ve ABD'nin
Afganistan'ı işgalini de protesto
etti.

* 2002: Gençlik 6 Kasım'da
"YÖK'e ve Amerikan Saldırgan-
lığına Hayır" sloganlarıyla ülkenin
dört bir yanında meydanlara çı-
karak gösteriler yaptı. Ankara'da
yapılan eyleme polis cop, gaz
bombası ve silah kullanarak sal-
dırdı, 44 öğrenci gözaltına alındı.

* 2003: Gençlik Dernekleri
Federasyonu Girişimi üyeleri, An-
kara Kızılay'da; "YÖK'e, İşgal
Ortaklığına ve Tecrite Hayır" de-
mek için 29 ilden yola çıktılar,
yol boyunca polis engellemeleriyle
gözaltılarla karşılaştılar. Direne
çatışa 6 Kasım'da Ankara'ya var-
dılar. Kızılay'a ulaştığında polisin
saldırısına uğrayan gençlik, sokak
sokak çatışarak YÖK'ü protesto
eylemini gerçekleştirdi.

* 2004: Gençlik Federasyonu
ve çeşitli gençlik örgütleri 6 Ka-
sım'da YÖK'ü protesto eylemini
Kızılay'da gerçekleştirmek için
çeşitli illerden Ankara'ya geldiler.
Kızılay'da basın açıklaması yap-
mak için yürüyüşe geçen gençliği
polis barikatı karşıladı. Gençlik
bir YÖK protestosunu daha dire-
nerek hayata geçirdi.

* 2005: YÖK'ü protesto ama-
cıyla, 6 Kasım'da ülkenin her ya-
nından Ankara'ya akan Gençlik
Federasyonu, YDG, DÖB ve DSG
üyesi öğrenciler, Kızılay'a yürü-
mek isterken polisin saldırısına
uğradı ve saldırıya çatışarak cevap

verdiler. Eylem saatlerce sürerken
gözaltına alınanlardan 20 kişi tu-
tuklandı.

* 2006: YÖK protestosuna 6
Kasım öncesinde birçok ilde gös-
teriler yaparak başlayan Gençlik
Dernekli öğrenciler, 6 Kasım'da
ise ülke çapında katılımla YÖK
binası önünde protesto gösterisi
yaparak "Ne YÖK Ne AKP De-
mokratik Üniversite" dedi.

* 2007: Gençlik Federasyonu
birkez daha “Halk İçin Bilim,
Halk İçin Eğitim” şiarıyla 6 Ka-
sım’da YÖK’ün önündeydi.

* 2008: Bu kez "Parasız Bi-
limsel Eğitim Hakkı, Ücretsiz Ba-
rınma, Ulaşım, Sağlık Hakkı" ta-
lebiyle Ankara'da YÖK önündeydi
gençlik.

* 2014: 6 Kasım günü yurdun
her yanında boykotlar işgaller ya-
pıldı. Her yerde liseliler, üniver-
siteliler ‘Berkin İçin Adalet’ istedi.
Yurdun her yanında 80 darbesinin
artığı YÖK teşhir edildi. Dev-
Genç’liler DTCF’den İTO boyk-
otuna, Mehmet BÜÇKÜler’den
Hasan Selimler’e; YÖK’e, ikti-
dara, baskılara, zulümlere tepki-
lerini gösterdi.

YÖK'e karşı mücadele, sadece
bir kurumun kapatılması için ve-
rilen bir mücadeleden ibaret de-
ğildir. Çünkü bir kurum kapatılır,
yerine aynı işlevi gören başka bir
kurum kurulabilir.

İşte bunun içindir ki gençlik;
özlemini duyduğu üniversiteler
yaratılıncaya kadar, Demokratik
Halk Üniversiteleri kuruluncaya
kadar, geleneğinden aldığı güçle
ve inançla; 6 Kasımlar'ı YÖK ve
YÖK'çüler için kabusa çevirmeye
devam edecektir.

Samsun’da Gözaltı
Samsun’da Dev-Genç’li Ulaş İnci 20

Ekim’de gözaltına alındı. Fuariçi
Karakolu’na götürülen Ulaş İnci’yi sahip-
lenmek için Dev-Genç’liler karakol önün-
de beklemeye başladı. Açıklama yapan
Karadeniz Özgürlükler Derneği ve Dev-
Genç’liler: “Ulaş’ın ya da onu sahiplenen
başka herhangi bir arkadaşımızın başına
gelecek her şeyden Samsun polisi sorum-
ludur. Arkadaşımız derhal serbest bırakıl-
sın” diyerek arkadaşlarını sonuna dek
sahipleneceklerini dile getirdiler. 

Baskılar,
Gözaltılar Bizi

Yıldıramaz!
İşkence
Yapmak

Şerefsizliktir!
Antep Halk Cephesi iki Halk Cephelinin

polisler tarafından işkenceyle gözaltına alın-
masıyla ilgili 18 Ekim'de bir açıklama yaptı.
Açıklamada: 15 Ekim Perşembe günü Antep
Özgürlükler Derneği’nde asılan “Ankara’da
Katleden AKP’dir Hesap Soracağız/Halk
Cephesi” imzalı pankartı, AKP’nin katil polis-
leri bahane göstererek, derneğin önüne gelerek
pankartı indirmeye çalışmışlardır. Bunun üze-
rine Halk Cepheli 2 kişi bu pankartı indirme-
yeceklerini söyleyip, halka ajitasyon çekip
katil polisleri teşhir etmişlerdir. Katil polisler,
halkın tepki göstermesi üzerine tehditler savu-
rup, kaçıp gitmişlerdir. Aradan 1 saat gibi bir
süre geçtikten sonra katil polisler  bu defa yak-
laşık 6 araçla derneğin önüne gelmiş, pankartı
yine sökmeye ve Halk Cephelileri gözaltına
almaya çalışmışlardır. Ama bu da yetmemiş ve
uyuşturucu ticareti yapan çeteleri gözaltına alı-
nan Halk Cephelilerin üzerine saldırtmak iste-
miş, nezarethane kapısını açarak çeteyi Halk
Cepheliler’in üzerine salmış ve tehdit savur-
muşlardır. Gözaltında bulunan Halk
Cepheliler 17 Ekim günü çıkarıldıkları savcı-
lıktan serbest bırakılmışlardır. Yaptığınız
işkenceler sanmayın ki size kar kalacak, “biz
katlederiz, işkence yaparız, kimse bizden
hesap soramaz” gafletine düşmeyin.
Unutmayın, halkın da bir adaleti var ve bu ada-
let anlayışı hiçbir halk düşmanını affetmez,
hesap sorar denildi.

6 Kasım 2013 
DTCF İşgali
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Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç yeni bir direniş yılını daha coşku ve inanç-
la karşıladı. 17 Ekim günü saatler öncesinden Dev-
Genç’liler etkinlik alanının olacağı Büyük Gazi Parkı ve
çevresinde hazırlıklara başladı. Parkın girişinde, alanın
çevresi ve tepesinde Dev-Genç savaşçıları büyük resimle-
riyle ve pankartlara yazılan sloganlarla gelenleri karşılı-
yordu. Hazırlıklar bütün hızıyla devam ederken saat 12.30
civarı katil polisler acizliklerini gizleyemedi ve giriş
kapısından, yüksek yerlerden alanda bulunanlara saldırdı.
Ardından direnişe geçen Dev-Genç’liler ellerine aldıkları
taş, sopa ve attıkları sloganlarla katil polisleri bölgeden
uzaklaştırıp hazırlıklara devam ettiler. 

Saat 16.30’da sesli çağrı yapılarak panelin olacağı
çadıra geçildi. İlk olarak ‘Adalet ve Demokratik Eğitim
Mücadelesi, Ülkemizdeki ve Sosyalizmdeki Eğitim
Sistemi Nasıl? Ülkemizde Sosyalizmdeki Eğitim
Sistemine Nasıl Sahip Olabiliriz?’  başlıklarıyla panel
yapıldı. Ve ardından Dev-Genç tarihindeki adalet ve
parasız eğitim kampanyalarından bahsedildi, bu uğurda
bedel ödeyen, tutsak ve şehit düşen Dev-Genç’lilerden
örnekler verildi. 150 kişinin katıldığı panel 18.00’da son-
landırıldı.

Programa birkaç saat kala alana gelenler, orada bulu-
nan standlara devletin yaptığı katliamları, Cephe’nin ve
Dev-Genç’in direnişlerini konu alan resim sergisine

yoğun ilgi gösterdi. Alana girişler devam ederken kitlenin
güvenliği için alan içinde ve girişlerinde güvenlik önlem-
leri alındı. Bu sıralarda polis helikopteri havadan tacizle-
rine devam ediyordu.

Dev-Genç’liler etkinlik hazırlıkları başlamaya dakika-
lar kala Ankara Katliamı’nda şehit düşenler anısına
‘Ellerinde Pankartlar’ türküsünü söyleyip halaya durdular.
Saat 19.00’da program başladı ve sahneye ilk olarak
Kürtçe halk ezgilerini seslendiren Agit’in ardından, kitleyi
selamlamak için iki Dev-Genç’li kısa bir konuşma yaptı.
Sonrasında kavgamızı aydınlatan kahraman şehitlerimiz
ve dünya devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından bütün
alan “Elif, Şafak, Bahtiyar Yıkılacak Saraylar-Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganlarıyla inledi.

Kısa bir şiir dinletisinin ardından, Cephe bakışlı ve
alev saçlı efeler “Umudun Zeybeği”yle sahne aldı.
Herkesin coşkuyla ve heyecanla izlediği efeler halkı
selamladı. Sonrasında sırayı İdil Halk Tiyatrosu’nun
Adalet Oyunu izledi. İlgiyle karşılanan ve ülkemizdeki
adaletsizliği teşhir eden tiyatro oyununu orada bulunanlar
‘Yaşasın Halkın Adaleti’ sloganlarıyla adaleti devrimci-
lerin sağlayacağı inancını bir kez daha belirtmiş oldu.

Tiyatronun hemen ardından sahneyi devrim inancını
şiir dizelerinde sıralayan devrimci şair İbrahim Karaca

Şan Olsun Elif, Şafak, 
Bahtiyar’lar Yaratan Dev-Genç’e! 

Şan Olsun  46.Yılında Dev-Genç’lilere!

Gençlik Federasyonu’ndan
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aldı. Öncelikle Dev-Genç’imizin 46. yılını selamlayan
şair; ülkemizdeki son süreçlerde yaşanan kitle katliam-
larından bahsetti ve bunun için bir şiirini okudu. Hemen
ardından Hakan Yeşilyurt ‘Eftelya’ türküsüyle sahneye
çıktı. Kendisi de 46. yıl etkinliğinde bulunmaktan onur
duyduğunu ve nice yıllarda beraber bulunmak dileğinde
bulunarak parçalarını seslendirdi.

Daha sonrasında Dev-Genç’in onur dolu 46 yıllık
mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimi oldu. Halk
savaşçılarının da gösterildiği esnada kitle arasında coşku-
lu sloganlar ve ıslıklar yükseldi. Hemen ardından Dev-
Genç’in 46. yıl konuşmasını yapmak için bir Dev-Genç’li
sahneyi aldı ve son olarak adaleti halk savaşçılarının yani
Şafaklar’ın, Fırat Özçelikler’in ve Dev-Genç’lilerin sağ-
layacağına değinildi.

Ve 46. yılın coşkusunu taşıyan, umudumuzu büyüten
Dev-Genç  korosu sahneye çıkarak, Gençlik Marşı, Selam
Olsun ve Varsa Cesaretiniz Gelin marşlarını seslendirerek
halkın öfkesini ve hesap sorma bilincini biledi. Ardından
sahneyi Grup Umut Yağmuru alarak öncelikle Dev-
Genç’in 46. yılını kutladı ve hemen ardından kendilerinin
bestelediği şarkıları okuyup sahneden indiler.

Son olarak sahneye kavgamızın türkülerini yapan
Grup Yorum çıktı. İlk olarak aynı şekilde Dev-Genç’in 46.
yılını kutladı ve daha öncesinden şenlik olarak yapılması

planlanan, sonrasında katil
devletin Kürdistan ve
Ankara’da yaptığı kat-
liamlardan dolayı bunun
bir anma gecesine çevril-
diğini dile getirdi. İlk ola-
rak ‘Ellerinde Pankartlar’
türküsünü seslendirerek
katliamda yaşamını yiti-
renler anıldı. Bütün kitle-
nin coşku, öfke ve bütün
duygularıyla eşlik ettiği
türkülerin ardından Grup
Yorum sahneye sanatçı
Emrah Serbes’i davet etti.
Serbes ise bu etkinlikte bulunmaktan onur duyduğunu ve
Tayyip’in muhakkak bir gün halk tarafından bu ülkeden
kovulacağını dile getirdi. ‘Çav Bella’ şarkısını kitleyle
beraber coşkulu bir şekilde söylediler. 

Mahir’den Şafaklar’a Dev-Genç Savaşıyor şiarıyla baş-
layan anma gecesinde, katliamların hesabının Şafaklar’ın
gözünde, Bahtiyarlar’ın Cephe gülüşlerinde, Elif
Sultanlar’ın gerilla koşusunda ve Günay’ca direnişlerinde,
teslim olmayışlarında olduğu belirtildi. Dev-Genç yeni
geleneklerle büyüyor!..

Mahir’den Şafaklar’a
DevGenç Savaşıyor şia
rıyla, başlayan anma
gecesinde katliamların
hesabının Şafaklar’ın
gözünde, Bahtiyarlar’ın
Cephe gülüşlerinde, Elif
Sultanlar’ın gerilla koşu
sunda ve Günayca dire
nişlerinde teslim olmayış
larında... DevGenç yeni
geleneklerle büyüyor!

İSTANBUL
Kadıköy:

Dev-Genç'liler 13 Ekim'de Kadıköy'de 300 tane bildi-
ri dağıttı. Bildiri dağıtımı sırasında halkla sohbetler edildi,
46. yıl şenliğine çağrı yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi: 

Dev-Genç'liler 14 Ekim'de İstanbul Üniversitesi’nde
300 bildiri dağıttı, 50 afiş astı, 3 adet Dev-Genç dergisi
dağıttı, 1 adet pankart astı ve 46. yıla çağrı yaptı.

İkitelli:

İkitelli'de 90 civarında Dev-Genç’in 46. yıl şenliği’nin
bildirisi dağıtıldı. Halkımıza Dev-Genç anlatıldı. 

Nurtepe:

Liseli Dev-Genç'liler Dev-Genç'in 46. yıldönümü şen-
liği çalışmaları kapsamında mahallenin farklı bölgelerine
afişlerini astı.

Okmeydanı: 

Liseli Dev-Genç'liler Dev-Genç’in 46. yıl şenliği için
afişlemeler ve 14 Ekim'de Okmeydanı Metrobüs durağın-
da bildiri dağıtımı yaptılar. 6 kişinin katıldığı bildiri
dağıtımında 300 bildiri halka ulaştırıldı.

Sarıgazi: 

Liseli Dev-Genç'liler 14 Ekim'de Sarıgazi TOKİ
Lisesi’nde 80 adet 46. yıl şenliği bildirisi dağıttı. Sıraların
üzerine  ve tahtalara "Dev-Genç 46.Yılında 17 Ekim Gazi
Parkı” “Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz!”, “Parasız
Eğitim İstiyoruz!”, “Dev-Genç 46. Yılında 17 Ekim Gazi
Parkı” yazılaması yapıldı.

ANTALYA- Akdeniz Üniversitesi:
14 ve 15 Ekim günleri Akdeniz Üniversitesi’nde Dev-

Genç'liler 46. yıl şenliği için bildiri dağıttı. Antalya’dan araç
kaldırılacağı belirtilen çalışmada, 1 ozalit asıldı. 2 günlük
çalışma sonucu 750 bildiri dağıtıldı.

ANKARA-ODTÜ:
14-15 Ekim'de Dev-Genç’in 46. yıl programı için

ODTÜ yemekhane, fizik önü, kütüphane ve  hazırlık
çevresine 100 adet afiş asıldı. 200 adet bildiri dağıtıldı.
Hacettepe Üniversitesi’ne metro çıkışı duraklara ve üni-
versite içine 20 adet afiş asıldı.

KIRŞEHİR: 
Kırşehir’de Dev-Genç’in  46. yılı etkinliği için, Kent

Park, Ankara Caddesi civarı, Masal Park , Sağlık Meslek
Okulu civarlarında, Hastane civarı çevre mahallelerde ve
kafelerde afişler asıldı.

Dev-Genç 46. Yıl Şenlik
Çalışmaları:
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10 Ekim’de, Ankara’da “Barış,
Emek ve Demokrasi Mitingi” için
toplanan halkı hedef alan bombalı
saldırıda yüzün üzerinde insanımız
katledildi, yüzlercesi de yaralandı. 

Burjuva basın, devlet yetkilileri,
AKP hükümetinin sözcüleri, Başbakan,
Cumhurbaşkanı katliam saldırısının
ardından; bu katliamı “KİM YAPTI,
ARKASINDA KİM VAR?” tartışma-
ları yapıp, araştırdıklarını vs. söylerken,
devrimciler daha ilk anda; SORUM-
LUSU DEVLETTİR, AKP’dir dediler. 

Kafası karışık pek çok kesim ve
devlet savunucuları daha ortada henüz
“hiçbir kanıt olmamasına” rağmen bu
söylemin “ezbere”, “klişeleşmiş” bir
söylem olduğunu belirttiler. Dahası
“sorumlusu devlettir” söylemlerine
karşı saldırıya geçtiler. 

Katliamı gerçekleştirenler IŞİD’çi-
ler çıktı. Şimdi de bilindikleri halde
‘NEDEN YAKALANMADILAR?’
tartışması yapılıyor. Başbakan A. Da-
vutoğlu’nun “canlı bombaları eylem
yapmadan tutuklayamayız” söylemin-
den hareketle, IŞİD’in açığa çıkartılan
silah depolarından hareketle İHMAL
tartışmaları yapılıyor. 

Hayır sorun ihmal sorunu değildir.
Katilin kim olduğu bilindiği, böyle
bir halk düşmanı eylemi kimin yapa-
bileceği çok iyi bilindiği halde Baş-
bakan, Cumhurbaşkanı “IŞİD, PKK,
DHKP-C, Suriye rejimi” olayın failidir
diye ilan ettiler. 

Pek çok teknik ayrıntı içinde, kat-
liamın sorumlusunun faşist devlet ol-
duğu, AKP olduğu belirsizleştirilmek
istenmektedir. Fail bellidir. Her yan-
larından kan akmaktadır. Katliamcı-
lıkları, işkencecilikleri her taraftan
taşmakta, gizlenemez hale gelmiştir.
Evet, AKP’nin tüm gizleme çabalarına
karşın açığa çıkan bilgiler IŞİD’e göz
yumulduğunu, beslendiğini, büyütül-
düğünü gösteriyor. Faşist devlet için
bugün kullanılan IŞİD’dir, dün geri-
cilerdi kullanılan, sivil faşist çetelerdi.

Kullanılanlar değişse de de-
ğişmeyen faşist devlettir, faşist
devletin halk düşmanı yüzüdür. 

IŞİD kafası, faşist devletin
kafasıdır. Kadın, çoluk, çocuk,
genç, yaşlı demeden katleder,
işkenceler yapar, korku salar. 

Devrimcilere, yurtseverlere,
muhaliflere yönelik linç saldı-
rıları da bir devlet politikasıdır
derken kastettiğimiz budur.
“Vatandaş hassasiyeti” denile-
rek linç saldırılarının ardındaki faşist
devlet gerçeği gizlenmek istenir. Hayır
hiçbir linç saldırısı kendiliğinden de-
ğildir; örgütlü, planlı ve hedeflidir. 

Ankara Katliamı’nın sorumlusu
faşist devlettir tespitimiz klişe değildir,
ezbere değildir. Bizim kanıtımız tarihtir.
Devlet gerçeğidir. Faşizmin karakte-
ridir. Türkiye gerçeğidir. Emperyalizm
ve oligarşinin halk düşmanı yapısıdır.
Bu gerçeklerin hepsi bize halka yönelik
bu katliamları kimin, ne için yaptığına
götürür. 

Katliamın Sorumlusu
Devlettir: Kanıtımız
Tarihtir � 

Ankara Katliamı’nın tartışıldığı
bir TV programında, bir burjuva köşe
yazarı çok doğru olarak şunu söylüyor:
“Nedense hep ölenler muhalif kesimler
oluyor”. 

Tarihte tek bir kitle katliamı yoktur
ki halka yönelik olmasın. Tek bir kat-
liam yoktur ki sol, muhalif kesimlere
yönelik olmasın. 

Ülkemiz tarihi de böyle değil mi-
dir? Osmanlı döneminde yaşanan kat-
liamları düşünün. Alevi halka yönelik,
Kürt halkına, Ermeni halka yönelik
katliamlarla doludur tarih. Katleden
Osmanlı İmparatorluğu’dur. 

Türkiye oligarşisi bu geleneği Os-
manlı’dan devraldı. Halka yönelik
devletin sorumlu olduğu katliamlar
devam etti. 6-7 Eylül, Dersim Katliamı,
Kanlı Pazar, ’77 1 Mayıs’ı, ‘78 Maraş,

Çorum katliamları… Gazi, Sivas kat-
liamları… Roboski, Suruç, Diyarbakır
ve Ankara katliamları… 

Katledilen halksa eğer, katleden
devlet olmuştur. 

Katliamın Sorumlusu
Devlettir: Tarafsız Bir
Devlet Yoktur! 

Devlet gerçeği de kanıtlarımızdan
biridir. Devlet anlaşılması en karmaşık,
en zor sorunlardan biridir, çünkü en
çok çarpıtılan gerçeklerin başında
gelir. Bunun nedeni; devletin rolünde,
misyonunda, öneminde yatar. 

Bu karmaşıklığın ve çetrefilliğin
nedenini Lenin şöyle açıklar: “bu
sorun sadece egemen sınıfların çıkar-
larına herhangi bir başka sorundan
daha fazla dokunduğu için bu kadar
çetrefil ve karışıktır. Devlet öğretici
toplumsal imtiyazların haklı gösteril-
mesine, sömürünün varlığının haklı
gösterilmesine, kapitalizmin varlığının
haklı gösterilmesine hizmet eder – bu
nedenle bu sorunda tarafsızlık bekle-
mek (…) en büyük hatadır.” (Seçme
Eserler, cilt 11) 

Tarihsel, sosyal, siyasal gerçeklerin
ışığında bilgilerimiz devlet konusunda
bize şunları söyler: 

Bir, devlet insanlık tarihinin ba-
şından beri var olmamıştır. Devletin
olmadığı bir dönem vardı. Devlet,
toplumun sınıflara bölündüğü yerde
ve zamanda, sömürenle sömürülenin
ortaya çıkmasıyla ortaya çıkmıştır.

“Terör” Demagojileriyle, 
““Saldırı Ülkenin Birliğine Yapılmıştır” Yalanlarıyla

Ankara Katliamı’nın Üzerini Örtemezsiniz! 
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Sınıfların ve sömürünün ortadan kal-
dırılmasıyla devlet de ortadan kalka-
caktır. 

İki, devlet bir zor-baskı aracıdır.
Bir sınıfın – iktidardaki sınıfın - diğer
sınıf üzerindeki baskı aracıdır. Başka
bir ifadeyle devlet, bir sınıfın diğeri
üzerindeki egemenliğini korumasının
aracıdır. Dolayısıyla sınıflar üstü, ta-
rafsız bir devlet yoktur. 

Üç, “devlet daima, toplumdan so-
yutlanmış ve sadece ya da neredeyse
sadece ya da esas olarak yönetmekle
uğraşan bir grup insandan oluşan
belirli bir aygıt olmuştur.” Böylece
devletin varlığı koşullarında insanlar
yönetilenler ve toplumun üzerinde
yükselen ve yönetenler, devletin tem-
silcileri denilen uzmanlar olarak ayrılır. 

Dört, insanları yöneten bu aygıt,
bu uzman grubu; zor aygıtını, şiddet
aygıtını da elinde bulundurur. 

Beş, devletin biçimi, adı ne olursa
olsun onun “bir sınıfın diğeri üzerin-
deki egemenlik ve baskı aracı” olduğu
gerçeği değişmez. 

Altı, genel oy hakkıyla, seçimlerle,
parlamentoyla, yasalarla kapitalist
devletin genel eşitlik anlamına geldiği
ve tüm halkın iradesini temsil ettiği
söylenir. Bu açık bir sahtekarlıktır.
Sömürü olduğu müddetçe eşitlik ola-
maz. Patronla işçi, açla tok eşit olamaz. 

Yedi, ülkemizdeki devlet, kapitalist
bir devlettir. Ve Türkiye halklarının
değil; emperyalizm ve oligarşinin çı-
karlarının savunucusudur. 

Katliamın Sorumlusu
Devlettir: Ülkemiz
Faşizmle Yönetilmektedir!
Faşizm AKP İle Sınırlı
Değil, Bir Sistem
Sorunudur!

Faşizm bir yönetim biçimidir. 
Faşizmin en açık, en net tanımını

G. Dimitrov yapmıştır. “Faşizm, finans
kapitalin en gerici, en şoven ve en
emperyalist unsurlarının açık terörcü
diktatörlüğüdür.”

Dimitrov, “Faşizm, emperyalizm
ve sosyal devrim döneminde, kapitalist
burjuvazi ve diktatörlüğünün sınıf ha-
kimiyeti sistemidir.” diyerek, faşizmin
emperyalizm dönemine “özgü” oldu-

ğunu anlatır. 
Emperyalistler kendi çıkarları çer-

çevesinde krizlerinin bütün yükünü
emekçilerin omuzlarına yüklemeye
çalıştıkları için faşizme ihtiyaç duyarlar.
Burjuvazi, yönetimini burjuva demok-
rasisi ile sürdüremediği koşullarda
“faşizme geçiş” yapmıştır. 

Ülkemiz faşizmle yönetilmektedir.
Ülkemizdeki faşizm, sömürge tipi fa-
şizmdir. Ülkemizin yeni sömürgeleş-
tirilmesi aynı zamanda küçük burjuva
diktatörlüğünün faşizme dönüştürül-
mesi dönemidir. Yeni sömürgeleştirme
1945’lerden itibaren başlayan bir sü-
reçtir. Emperyalizm ve işbirlikçileri
için ülkemizde ve tüm yeni sömürge
ülkelerde faşizmin bir yönetim biçimi
olması kaçınılmazdır. Başka bir deyişle,
oligarşinin sömürü ve iktidarını, “zor”
yöntemleri dışında sürdürmesi ola-
naksızdır. 

Faşizmi karakterize eden üç te-
mel olgu vardır: YALAN, DEMA-
GOJİ ve TERÖR. Oligarşi Türkiye
halklarını yönetebilmek, egemenliği
altında tutabilmek için bu silahları
kullanır. Yalanın, demagojinin, halka
yönelik katliamların, provokasyonların
olduğu yerde faşist devleti, oligarşiyi
görürsünüz. 

Katliamın Sorumlusu
Devlettir: Ülkemizdeki
Faşist Devlet, “Halka
Karşı Savaş” Esasına
Göre Örgütlenmiştir! 

Emperyalistler; “terörizmle müca-
dele” adına hem kendi halklarına,
hem de dünya halklarına karşı savaş
açmıştır. “Terörizmle mücadele”, özel-
likle 2001’den sonra dünya çapında
halka karşı savaş stratejisi olarak gün-
deme getirildi. AKP’nin halklara karşı
sürdürdüğü politika da bunun sonu-
cudur. 

Oligarşik devlet; halka ve devrim-
cilere karşı 1955’ten beri, KONTR-
GERİLLA yöntemleriyle savaşıyor.
Oligarşik devlet, halka karşı savaş
halinde bir devlettir. NATO; sosya-
lizmin gelişmesine, devrimlere ve kur-
tuluş savaşlarına karşı, emperyalist
güçlerin askeri birliğini ve dayanış-
masını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Kontrgerilla ise bu örgütlenmenin gizli
yanını oluşturuyordu. 

Türkiye NATO’ya girdikten hemen
sonra Türkiye kontrgerillasının ilk
merkezi Ankara’da, Eylül 1952’de
“Seferberlik Tetkik Kurulu” adı altında
oluşturuldu. CIA tarafından gizlice
oluşturulan bu kontrgerilla merkezinin
adı 1965’te “Özel Harp Dairesi”,
1990’dan sonra ise “Özel Kuvvetler
Komutanlığı” olarak değiştirildi, ‘70’li
yıllara kadar da kontrgerillanın varlı-
ğından ülkeyi yönetenler ve içinde
yer alanların dışında pek kimsenin
haberi olmadı.  

Kurulduğu ülkelerde değişik adlar
verilen bu gizli örgütlenmenin amacı
özellikle yeni sömürge ülkelerde sadece
“dışarıdan gelecek komünist bir işgale
karşı mücadele” etmekle sınırlandı-
rılmamıştı. Emperyalizmin ve işbir-
likçilerinin çıkarları sözkonusu oldu-
ğunda tehdidin dıştan ya da içten gel-
mesinin hiçbir önemi yoktur. Bu ne-
denledir ki kontrgerillanın yeni sö-
mürgelerdeki esas görevi dıştan gelecek
tehlikeden çok içte gelişen, gelişecek
olan kurtuluş savaşlarının, devrimlerin
önünü kesmek şeklinde belirlenmiştir.
Dolayısıyla kontrgerilla halka karşı,
halkların ulusal ve sosyal kurtuluş sa-
vaşlarına karşı kurulmuştur. 

Devrimci mücadelenin gelişimine
göre; kontrgerilla örgütlenmesinin
çapı, politikaları, strateji ve taktikleri,
eylemlerinin biçimi de değişir. Hedef
sadece devrimci güçler olmaz; dev-
rimci, demokrat, ilerici tüm halk ke-
simleri dahası sıradan halk kesimleri
de faşist devletin hedefi olmaya başlar.
Devletin yukarıdan aşağıya faşist bir
tarzda, halka karşı örgütlenmesinin
bir boyutu da sözde milli ordunun,
halka karşı iç savaşa göre yeniden ör-
gütlendirilmesidir. Kontrgerilla da bu-
nun bir parçasıdır. Kontrgerillanın
baştan itibaren örgütlendiği devlet ku-
rumlarından biri de MİT’tir. Örneğin
MİT’in bütçesinin son 10 yılda yüzde
416 arttığı söylenmektedir. 2006’da
315.439 milyon lira olan bütçe, bu
yıl 1.5 milyar lirayı aşmıştır. 

Her şey emperyalizmin ve onun
yerli işbirlikçisi oligarşinin çıkarlarını
korumak içindir. Halk potansiyel teh-
like ve asıl düşmandır. 

Yürüyüş
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Çıkarılan yasalar, güvenliğe ilişkin
düzenlemeler, MİT’in, ordunun, polisin
her yıl artan bütçesi, alınan yeni
silahlar vb. hemen hepsi halka ve
devrimcilere yöneliktir. 

Katliamın Sorumlusu
Devlettir: Onlarca Kitle 
Katliamı, “Bin
Operasyon”, Sayısız  İnfaz,
Kayıp, İşkencenin Ne
Sorumlusu Bulundu Ne
de Yargılaması Yapıldı!�

Halka, devrimcilere yönelik katli-
amların, işkencelerin hiçbirinde so-
rumlular bulunmamıştır. Es kaza ortaya
çıkarılanlara göstermelik cezalar ve-
rilmiş, asıl sorumlular değil, tali olanlar
öne çıkarılmıştır. 

Katillere çoğu durumda ödüller
verilmiş, adeta katliamlarına devam
etmesi için teşvik edilmiştir. 

Katillerin, işkencecilerin, halk düş-
manlarının yargılanmaması için özel
yasalar çıkarılmıştır. 

Bu ülkede devlete öldürme özgür-
lüğü ilan edilmiştir. 

NEDEN tek bir sorumlu ortaya
çıkarılmamış ve yargılanmamıştır? 

ÇÜNKÜ, tüm bunların sorumlusu
devlettir. 

Katliamın Sorumlusu
Devlettir: Hiçbir Çarpık,
Yanlış Anlayış, Devlet
Savunusu Bu Gerçeği
Örtemez! 

Tüm gerçekler ortadayken kimileri
“devletin sorumluluğu”nu görmezden
geliyorlar. Dahası “sorumlu devlet”
diyenlere karşı saldırıya geçiyor, devleti
savunuyorlar. Kimileri de devletin so-
rumluluğunu yumuşatıyorlar. 

Birincisi, katliamlar karşısında dev-
leti savunanlar; çıkarları faşizmden
yana olan halk düşmanlarıdır. 

İkincisi, devletin sorumluluğunu
görmezden gelen, yumuşatanlar; devlet
gerçeğini, sınıflar mücadelesi gerçeğini
kavramayan, kavramak istemeyenler-
dir. Devletin şiddetinden korkanlardır. 

Ankara Katliamı’nın ardından “so-
rumlusu devlettir” diye açıklama yapan
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin De-

mirtaş, daha sonra açıklamasını şöyle
değiştirdi: “Bakın biz devlet düşmanlığı
yaptığımız için söylemiyoruz. Devletin
temizlenmesi için bunu söylüyoruz.
Devletin demokratikleşmesi için bunu
söylüyoruz.” 

İlki doğru ancak ikinci açıklama
oldukça çarpık, yanlış bir açıklamadır. 

“Derin devlet”, “devlet içindeki
şahin kanat” vb. değerlendirme ve
söylemler devletin faşist karakterini
gizleyen, devlet gerçeğinin “bir sınıfın
diğeri üzerindeki bir baskı aracı” ol-
duğu gerçeğini örten yanlış değerlen-
dirmelerdir. Ve bilinçli ya da bilinçsiz
olarak baskı ve sömürü düzenine hiz-
met eder. 

Katliamın Sorumlusu
Devlettir: “Ulusal Yas”
İlan Etmekle, Karanfil
Bırakmakla 
Katliamcılığınızı
Gizleyemezsiniz! 

10 Ekim’de yaşanan Ankara Kat-
liamı’nda henüz ölü ve yaralı sayısı
dahi netleşmemişken, AKP iktidarı
apar-topar “ulusal yas” ilan etti. Kat-
liamın yaşandığı aynı gün Davutoğ-
lu  “Bugün aldığımız kararla, terör
saldırılarında hayatını kaybeden tüm
vatandaşlarımız için, şehitlerimiz için
3 günlük ulusal yas  ilan etme kararı
aldık” diyerek bunu açıklıyordu. Son-
raki günlerde ise birer gün arayla,
önce Davutoğlu, sonra Tayyip Erdoğan
katliamın yaşandığı Ankara Garı’na
geldiler. 

Davutoğlu, eşi ve beraberindekilerle
birlikte katliamın yaşandığı yere kır-
mızı karanfil bırakıp dua etti. Davu-
toğlu karanfil bırakırken çekilen fo-
toğrafını da instagram hesabından
paylaşmayı unutmamış. 

Tayyip Erdoğan da eşi ve resmi
ziyaret için Türkiye’de bulunun Fin-
landiya Cumhurbaşkanı ile birlikte
katliam yerine gelerek karanfil bıraktı. 

Yas ilan ediyor, karanfil bırakı-
yorlar. Diğer yandan katledenleri değil;
katledilenleri sorumlu gösteriyor, suç-
luyorlar. Daha cesetlerimiz yerlerdey-
ken polislerini halkın üzerine salıp
gaz bombası atıyor, tazyikli su sıkı-
yorlar. Türkiye’nin hemen her yerinde,

katliama karşı protesto gösterilerine
saldırıyorlar. 

Birbiriyle çelişkili gibi görünse de
hepsinin amacı aynıdır. 

Katliamın Sorumlusu
Devlettir: “Birlik,
Beraberlik” Söylemleri
Sahtedir. Halklarımızı
Bölen Faşist Devlettir,
Birleştirecek Olan
Devrimcilerdir! 

Açık bir katliam, “terör” demago-
jileriyle, “bu saldırı ülkemizin birliğine,
beraberliğine yapılmıştır” yalanlarıyla
gölgelenmeye çalışılıyor. Bakın pa-
pağan gibi aynı yalanı tekrarladılar.
Asıl “klişe”, asıl “ezberci” yaklaşım
budur: 

T. Erdoğan: “Saldırı birliğimize
kastetmiştir.” 

A. Davutoğlu: “Bu saldırı birlik
ve beraberliğimize yapılmıştır.”

TESK: “Kardeşliğimize sahip çı-
kalım.” 

TOBB: “Bu saldırı barışı ve kar-
deşliği hedef almıştır.” 

K. Kılıçdaroğlu: “Ankara’daki sal-
dırı birlik ve beraberliğimize yapıl-
mıştır.” 

Katliam politikalarıyla, provokas-
yonlarla, linç saldırılarıyla, asimilasyon
ve imha politikalarıyla; halklarımızı
bölen, birbirine kırdıran faşist devletin,
onun sözcülerinin halkların birliği,
beraberliği, kardeşliği diye bir dertleri
yoktur olamaz. 

Onlar, on yıllardır uyguladıkları
politikalarla; halklarımızı birbirine
düşman ederek yönetmektedirler.  Bu-
nun için söylemleri sahtedir, yalandır.
Sahte söylemlerin başlıca iki amacı
vardır: 

Bir, halk düşmanı yüzlerini, katli-
amcılıklarını gizlemek. 

İki, “terör” demagojileri ardına sı-
ğınarak; besleyip büyüttükleri IŞİD,
El Kaide’nin halk düşmanı eylemlerini
kullanarak; halk kurtuluş savaşı veren
devrimcilerin, hak ve özgürlük mü-
cadelesini bastırmak.

Halklarımızın birlik, beraberlik ve
kardeşliğini büyütecek olan Marksist-
Leninist politikamız, bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm mücadelemizdir. 
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Kan la ku rul muş tur Türkiye
Cum hu ri yeti. Anadoluyu işgal eden
em per ya liz me kar şı, kah ra man ca
direnen hal kın ka nıy la ku rul muş tur. 

Ancak; iktidara gelen küçük
burjuva diktatörlüğü ve daha sonra
iktidarı ele geçiren işbirlikçi oligar-
şi, Anadolu halklarının kanını
dökerek ayakta kalmıştır. 

Dergimizde, Türkiye’nin kanlı
tarihini çeşitli vesilelerle yazdık.
Anadolu’nun kanlı tarihi Cumhuri-
yet’le de sınırlı değil, Selçuklu’dan
Osmanlı’ya Anadolu toprakları
egemenlerin zulmüne karşı direnen
halkların kanıyla sulanmıştır.

Cumhuriyet’in kurucuları küçük
burjuva diktatörlüğünü de, Osman-
lı’nın kanlı mirasını devralarak
pekiştirmişlerdir.

Kitle katliamları; işbirlikçi
oligarşinin yönetim biçimi olmuş-
tur.

Çünkü; oligarşik devlet, halkın
düşmanıdır. Emperyalizmin ve
işbirlikçi tekellerin devletidir.
Halka verebilecekleri hiçbir şey
yoktur. Oligarşi, sülük gibi halkın
iliğine kadar kanını emen, sömürü-
cü bir devlettir. Bu sömürü başka
türlü sürdürülemez. Onun içindir
bütün bu katliamlar!

Ve biz diyoruz ki; bu sömürü
düzeni yerle bir edilmeden halkın
oluk oluk akıtılan kanı durmayacak-
tır. 

Daha 20 Temmuz 2015’te

Suruç’ta 33 kişiyi katleden AKP
faşizmi, oligarşi tarihinin en büyük
kitle katliamını gerçekleştirdi. 

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara
Tren Garı’nın önünde DİSK,
KESK, TMMOB ve TTB’nin
düzenlediği “Emek, Barış,
Demokrasi” mitingi için toplanan
HDP (Halkların Demokrasi Partisi)
kitlesi içinde iki bomba patlatılarak
97 kişi katledildi. 184 kişi ağır,
400’ün üzerinde insanımız da çeşit-
li yerlerinden yaralandı.

Ankara Katliamı nedeniyle,
Cumhuriyet’ten günümüze Türki-
ye’nin kanlı tarihini öne çıkan bazı
katliamları yazarak yeniden hatır-
latmak istiyoruz. 

Çün kü bu ül ke de “ta rih” bi li mi,
hiç bir za man ger çe ğe sa dık bir bi -
lim ol ma dı. Hal ka, Tür ki ye Cum hu -
ri ye ti’nin ta ri hi ko nu sun da sü rek li
ya lan söy len di. Ço cuk la rı mı za il k-
öğ re tim de, li se ler de ve üni ver si te -
ler de yalanların ger çek le ri boğ du ğu
bir ta rih öğ re til di.

Bu yüz den, halkımızın önem li
bir bö lü mü, bu top rak lar da dö kü len
kan dan ha ber sizdir. Kürt halkının
kanla bastırılan isyanlarını, Der -
sim Kat lia mı’nı, Kanlı Pazarlar’ı,
15-16 Haziranlar’ı, 1 Mayıslar’ı,
Maraşlar’ı, Çorumlar’ı, Sivas-
lar’ı, Gaziler’i, 19 Aralıklar’ı
yaz mı yor  oligarşinin ta rih ki tap la rı.  

Ül ke mi zi yö ne ten ler, on yıl lar dır
dev rim ci le ri, yurt se ver le ri, “ca ni -

ler, anar şist ler, be bek ka til le ri, te -
rö rist ler” gi bi on lar ca sı fat la ka ra -
la ma ya ça lış mış tır. Oy sa ta rih, her -
ke sin ay na sı dır. Tür ki ye ta ri hi ne
ba kan tek bir te rö rist gö rür; tek
bir kat li am cı, tek bir be bek ka ti li,
tek bir ca ni... gö rür. O da
“DEVLET”tir”. 

Kü çük-bur ju va dik ta tör lü ğün ve
ar dın dan oli gar şik dik ta tör lü ğün
dev le ti! İş te bu ta rih, bu dev le tin
kan lı ta ri hi dir. Sı ra la ya ca ğı mız kat -
li am la rın için de, bir ta ne si yok tur
ki, dev le tin so rum lu lu ğu ol ma sın! 

Bu ne den le de, 92 yıl lık Tür ki ye
Cum hu ri ye ti ta ri hi nin hiç bir aşa ma -
sın da “de mok ra si” ol ma mış tır. Bu
kat li am ta ri hi, 1950’le re ka dar kü -
çük bur ju va dik ta tör lü ğü nün,
son ra sın da ise fa şiz min dam ga sı nı
ta şır. 

Be lirt me li yiz ki, 92 yıl bo yun ca
kan gö lü ne dö nüş tü rül müş bir ül ke -
den söz edi yo ruz. Bu an lam da, bu -
ra da sı ra la ya cak la rı mı zın bu kan lı
ta ri hin an cak öne çıkan bazı katli-
amları içermektedir.
***

- Mus ta fa Sup hi’le rin
Kat le dil me si: Ke ma list yö ne -
tim, 22 Ocak 1921'de mu ha li fi Çer -
kes Et hem'i tas fi ye  et tik ten sa de ce
7 gün son ra, 29 Ocak'ta Tür ki ye
Ko mü nist Par ti si ön de ri Mus ta fa
Sup hi ve 14 yol da şı nı kat let miş tir.
Bu kat li am; mu ha lif le rin kan la, te -

“Oluk oluk akan bu ka nı yaz maz res mi ta rih. 
Oy sa bun lar, me zar lar do lu su ölü ler ka dar
ger çek tir... Bun lar, vü cu du mu za sap la nan
kurşun lar ka dar ger çek tir.” 90 yıllık
cum hu ri ye tin suç dos ya sı, Ankara Katliamı
gi bi on lar ca kat li am say fa sıy la do lu dur. 

TÜR Kİ YE TA Rİ HİTÜR Kİ YE TA Rİ Hİ
KAN AKI YOR!..KAN AKI YOR!..

KİTLE KATLİAMLARI OLİGARŞİNİN YÖNETİM BİÇİMİDİR! -1-
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rör le sus tu rul-ma ya
ça lı şı la ca ğı nın da
ila nı dır. 

- 1924 Nas tu ri
Kat li amı: Cum -
hu ri yet hü kü met le -
ri, ku ru luş tan iti ba -
ren, di ğer mil li yet -
le ri yok say ma ve
yok et me po li ti ka sı
iz le miş tir. Nas tu ri ler Hris ti yan
Kürt ler'dir. Bir olay ba ha ne edi le -
rek, 3. Or du ya bağ lı 7. Ko lor du, 12-
24 Ey lül 1924 ara sın da Nas tu ri böl -
ge sin de bir kat li am ope ras yo nu dü -
zen le miş tir. Yüz ler ce Nas tu ri kat le -
di lir ken, kat le di len sa yı sı nın çok
faz la ol ma ma sı nın ne de ni, Nas tu ri -
le rin Tür ki ye sı nır la rı dı şı na çı ka rıl -
mış ol ma sı dır. 

- Şeyh Sa id Ayak lan ma sı
ve Kat li amı; 1925 yı lı Şu bat-
Ni san ay la rı ara sın da Kürt hal kı,
ulu sal hak la rı için ayak lan dı. Ayak -
lan ma nın ön de ri Şeyh Sa id ve li der -
ler asıl dı. Şeyh Said’i asan İstiklal
Mahkemesi savcısı şöyle diyordu:
“Ayaklanma bağımsız bir Kürdis-
tan kurmak amacıyla çıkmıştır. Bu
ruhun ölmesi ve öldürülmesi en
kutsal görevdir.”

“Bu ruhu öldürmek için” asıl
kat li am, ön der le rin asıl ma sın dan
son ra baş la dı. Kat li amın so nuç la rı -
na iliş kin res mi ra kam lar açık lan-
ma mış tır. Ka hi re'de ya pı lan bir
araş tır ma ya gö re; kat le di len in san
sa yı sı 15 bin 382, ya kı lan-yı kı lan
köy le rin sa yı sı 337’dir. 

- Açık Te rör Dö ne mi:
Tak rir-i Sü kun: Şeyh Sa id İs -
ya nı ge rek çe gös te ri le rek, 4 Mart
1925'te Tak rir-i Sü kun Ya sa sı çı -
ka rıl dı. Kürt ulu sal ayak lan ma sı
kan la bas tı rıl dı. Kürt le rin ya şa dı ğı
tüm böl ge ler de idam lar, sür gün ler
bir bi ri ni iz le di. 

- "Şap ka Dev ri mi" Te rö -
rü: Tak rir-i Sü kun Ya sa sı’yla bir
kor ku or ta mı ya ra tıl ma sı nın ar dın -
dan "Şap ka Dev ri mi" ya sa sıy la,

"ba tı lı laş ma" adı na şap ka giy me zo -
run lu kı lın dı. Tep ki ler te rör le bas tı -
rıl dı. Ba şın da sa rık, fes gö rü len ler,
çar şaf gi yen ler dö vül dü, el bi se le ri
yır tıl dı ve ha pis-pa ra ce za la rı uy gu -
lan dı. Er zu rum'da kit le sel bir tep ki
ba ha ne edi le rek sı kı yö ne tim ilan
edil di. 33 ki şi idam edil di. Yi ne ay -
nı ne den le, Ri ze'de 8, Si vas'ta 3, İs -
ki lip'te 2, Me ne men’de 28 ki şi ol -
mak üze re çe şit li yer ler de top lam
73 ki şi idam edil di. 

-"İs tik lal Mah ke me le ri"
Te rö rü: Kür t isyanları gerekçe
gösterilerek İs tik lal Mah ke me le ri
ku rul du. Bu mah ke me ler, dü ze ne
mu ha lif tüm ke sim le ri sus tur ma nın,
sin dir me nin ara cı ha li ne dö nüş tü -
rül dü. Kas ta mo nu mil let ve ki li A.
Ka dir Ke mal şöy le di yor du: "Kor -
kup çe kin me ye lü zum yok tur. İcap
eder se, bu mem le ke ti kur tar mak
için 500 bin ki şi yi idam et me li ve
bun dan as la çe kin me me li dir." Öy le
de ya pıl dı. 

İs tik lal Mah ke me leri’nin kaç ki -
şi yi as tı ğı res mi ola rak bi lin mi yor.
Ba zı ya zar lar "İs tik lal Mah ke me le -
rin de idam edi len le rin Kur tu luş
Sa va şın da ölen ler den da ha faz la
ol du ğu nu" ile ri sü rer ler. (Ki bu sa yı,
has ta lık lar da hil, 32 bin ci va rın da -
dır.) Sa de ce iki yıl da, Şark İs tik lal
Mah ke me le ri 420, An ka ra İs tik lal
Mah ke me si 240 idam ce za sı ver -
miş tir.

Bolu’da kurulan İstiklal Mahke-
mesi Başkanı Osman Bey’e ilişkin
bir alıntı, bu mahkemelerin nasıl
çalıştığını anlatmaya yeter: “39. ve
40. sehbalara asacak adam yoktu.
İhtiyar bir köylü, yanında oğlu
,önünde odun yüklü merkebi
geliyordu. Emrettim, ikisini de

astılar.” (Kemalist-
ler Ülkesinde
Cumhuriyet ve
Diktatörlük-2, sf.
27)  

- Ağ rı Kat li -
amı: Ağ rı’da
1926’da, 1927’de ve
son ola rak 1930’da
ayak la nır Kürt halkı.

Ayak lan ma nın ilk dö ne min de kat le -
di len Kürt sa yı sı res mi ra por la ra gö -
re 15 bin’dir. Zi lan de re si ce set ler le
do lar. Ağ rı ayak lan ma la rın da kat le -
di len le rin top lam sa yı sı 47 bin’dir.

- 1938 Der sim Kat li amı: 90
bin Der sim li kat le dil miş tir. Laç Va -
di si ve Ku tu De re si böl ge sin de bin -
ler ce ka dın ve ço cuk öl dü rül müş tür.
De re ler ale nen kan ak mış tır.

Mağaralara sığınan kadın ve
çocuklar, “teslim alma” ihtiyacı
duyulmaksızın, mağaranın içinde
bombalarla katledilmiştir. 

Der sim Kat li amı, Kürt hal kı nı
im ha uy gu la ma la rı nın o dö nem için
son kat li amı dır. Bu dö ne me ka dar
olan yak la şık 17 Kürt ayak lan ma sı -
nın hep sin de, hal kın ka nı akı tıl mış -
tır.  
***
- Stru ma Kat li amı - Şu bat
1942: Ül ke miz ege men sı nıf la rı -
nın suç dos ya sın da ki en cid di sa bı -
ka lar dan bi ri de “Na zi’ler le doğ ru -
dan ve do lay lı iş bir li ği”dir. Res mi
ta ri hin en ka rar tıl mış bö lüm le rin den
bi ri de bu dur. Dö ne min ik ti dar la rı,
Na zi’le re kat li am cı or du la rı nı do na -
ta bil me si için; baş ta krom ol mak
üze re, ma den ih ra cı nı sür dür müş ler,
Hit ler fa şiz mi ne kar şı çık ma yan
utanç ve ri ci bir “ta raf sız lık” po li ti -
ka sı uy gu la mış lar dır. 

Struma Katliamı Cum hu ri yet
hü kü met le ri nin suç dos ya sı na, Na zi
iş bir lik çi li ği nin sim ge si olan
yazılan bir katliamdır. 

İçin de, Al man Na zi le rin den ka -
çan Ro men Ya hu di le rin ol du ğu Stru -
ma ad lı ba lık çı tek ne si, Ka ra de niz’e
açı la rak Tür ki ye’ye sı ğı nır. Tek ne nin
için de 769 ki şi var dır. 70 gün, su la rın
üze rin de bek le ti lir ler. Ama so nuç ta
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Tür ki ye hü kü me ti, sı -
ğın ma is tek le ri ni ka -
bul et mez ve on la rın
gel dik le ri ül ke ye ge ri
dön me le ri ne ka rar ve -
rir. Ge mi Ka ra de -
niz’e açıl dı ğın da Al -
man de ni zal tı la rı ta -
ra fın dan 24 şu bat’ta
ba tı rı lır ve için de ki -
le rin hep si ölür.

- 1943 Tem muz; 33
Kurşun ve 33 Köy lünün
Kat le dil me si: Bin le rin, on bin -
le rin ka nı nın akı tıl dı ğı bir ta rih te,
33 köy lü nün kat le dil me si "kü çük
bir olay" bel ki. Ama dev le tin kat li -
am cı lı ğı nı gös ter me si açı sın dan çar -
pı cı bir olay dı. Bir ko yun ka çak çı lı -
ğı ne de niy le, Van’ın Özalp il çe sin de
40 köy lü gö zal tı na alı nır. 35’i so ruş -
tur ma so nu cun da ser best bı ra kı lır.
Ama ola yın so ruş tu rul ma sı nı üst le -
nen Or ge ne ral Mus ta fa Muğ la lı,
bir top lan tı ya pa rak 35 köy lü nün öl -
dü rül me si ka ra rı nı al dır tır. Ser best
bı ra kı lan lar tek rar gö zal tı na alı nıp
30 Tem muz'da sı nır böl ge si ne gö tü -
rü lür ve öl dü rü lür ler. Soruşturma
ancak beş yıl sonra açılabildi. Dava
1958’de sonuçlandı. Muğlalı suçlu
bulundu, ama çoktan ölmüştü bile. 

- 6-7 Ey lül Kat li amı ve
Yağ ma sı: 1955’in 6-7 Ey lül’ün -
de, şo ve nist bir kış kırt may la azın -
lık la ra yö ne lik yağ ma ve kat li am
ger çek leş ti ril di. Bi lan ço yıl lar ca
tam ola rak bi li ne me di. Ama açık -
lan dı ğı ka da rı bi le olay la rın bo yu tu -
nu or ta ya koy ma ya ye ter di. 

İki gün sü ren olay lar da 3 ki şi öl -
dü rül dü, 30 ki şi ya ra lan dı. Ölü sa yı -
sı nın yü zü aş tı ğı da söy len di, ama
bu bil gi res mi le şe me di. 

Bu nun dı şın da, 73 ki li se, 1 fab ri -
ka, 8 ayaz ma, 2 ma nas tır, 3584’ü
Rum va tan daş la ra ait ol mak üze re
5538 gay rı men kul ya kı lıp yı kıl dı.
70.000 Rum yurt taş Tür ki ye’yi ter -
ket mek zo run da kal dı. 

Ve yıl lar son ra açı ğa çık tı, iti raf
edil di ki; bu, biz zat dev le tin, MİT’in
or ga ni ze et ti ği bir kat li am ve yağ ma -
dır. Da ha önem li olan, bu nun iti raf

edil di ği za man bi le, hiçbir so ruş tur ma
açıl ma mış, hiçbir so rum lu nun yar gı -
lan ma mış ol ma sı dır. 

- Kan lı Pa zar - 19 Şu bat
1969: 6. Fi lo’nun ül ke mi ze ge li şi -
ni pro tes to et mek için; 30 bin ki şi
Tak sim’e doğ ru yü rü yor. Oli gar şi -
nin yön len dir di ği ge ri ci ler sal dı rı -
yor. İki va tan se ver öl dü rü lü yor.
Yüz ler ce ya ra lı. Bu kat li am da “la -
ik” Tür ki ye Cum hu ri ye ti ik ti dar -
la rı nın is lam cı la rı, yo baz la rı kul -
lan ma sı nın ör nek le rin den bi ri ola -
rak Tür ki ye ta ri hi ne ge çmiştir. 

- 12 Mart Terörü: 12 Mart
1971’de, ül ke de ge li şen dev rim ci
mü ca de le yi ve hal kın mu ha le fe ti ni
bas tır mak için ABD’nin ona yıy la
bir as ke ri dar be ya pıl mış, dar be bu
top rak lar da ki dev rim ci ler, ay dın lar
üze rin de bir "bal yoz" ope ras yo nu na
dö nüş tü rül müş tür. 

Şe hir ler de ve kır sal alan da "in -
san avı"na çı kıl mış, in faz lar bir bi ri -
ni iz le miş, on  bin ler ce in san ha pis -
ha ne le re dol du rul muş tur. 

Or du, po lis ve MİT’in ölüm
man ga la rı, ilk ola rak bu dö nem de
or ta ya çık tı lar. 1971-73 ara sın da
Mahirler’den Denizler’e, Kaypak-
kayalar’a Kızıldereler’de, darağaç-
larında, işkencehanelerde on lar ca
dev rim ci katledildi.

İş ken ce, Tür ki ye ta ri hin de ilk
ola rak bu dö nem de son de re ce yay -
gın ha le ge ti ril di.  On  bin ler ce in san
iş ken ce tez gah la rın dan ge çi ril di. 

1961 Ana ya sası ke si lip bu dan dı,
kit le ör güt le ri ka pa tıl dı. Hal kın uya -
nı şı, te rör le bas tı rıl ma ya ça lı şıl dı. 

- 1 Ma yıs 77 Kat li amı: 12
Mart te rö rü, hal kın mü ca de le si ni
bas tı ra ma mış tı. Hal kın he men her

ke si mi ye ni den ör -
güt len di, her alan -
da mü ca de le ge liş -
me ye baş la dı. 

1 Ma yıs
1977’de İs tan bul
Tak sim Mey da -
nı’na top la nan 500
bin ki şi, bu nun
gös ter ge siy di. Oli -
gar şi, yi ne kan dö -

ke rek bu ge liş me yi en gel le me ye ça -
lış tı. İş çi le rin bay ra mı nı kut la mak
için  bu lun du ğu alan ta ran dı. 37 ölü,
yüz ler ce ya ra lı. 

Dev le tin en ale ni kat li am la rın -
dan bi riy di. Kat li am so ruş tu rul ma -
dı, ka til ler ya ka lan ma dı. Tür ki ye
ege men le ri kan dök me ye de vam
edi yor du. 

- 16 Mart Kat li amı: 1978’de
Üni ver si te çı kı şın da öğ ren ci le rin
üze ri ne, kontr ge ril la ta ra fın dan
bom ba lar atıl dı. 7 öğ ren ci öl dü rül -
dü. 10'u ağır 40 öğ ren ci ya ra lan dı. 

- Sivil Faşist Terör Emper-
yalizmin ve Oligarşinin
Kanlı Elidir: Oli gar şi nin kan lı
ta ri hi nin bu dö ne min de (1975-80)
sah ne ye, si vil fa şist ler çı kar tıl dı.
“Kan dök me gö re vi” bu dö nem için
on la ra ve ril miş ti.  

Si vil fa şist ler, yıl lar dır bu “gö -
rev” için ha zır la nı yor lar dı za ten.
Hal kın mü ca de le si nin ge liş me ye
baş la dı ğı böy le bir dö nem de, dev le -
tin faz la teş hir  ol ma ma sı için are -
na ya MHP’li, Ül kü Ocak’lı fa şist
çe te ler sü rül dü. 

1977-78’de fa şist ci na yet ler iyi -
ce hız ka zan dı. İş yer le ri ni, so kak la -
rı, semt le ri, güç le ri yet ti ğin de şe hir -
le ri iş gal edip, tüm so la ve hal ka
sal dı rı yor lar dı. 78 son la rın da, kit le
kat li am la rı na baş la dı lar. 

Bu dö nem de dö kü len ka nın da
net, ke sin bir bi lan ço su yok tur. 1977-
80 ara sın da yak la şık ola rak 5-7 bin
ki şi fa şist çe te ler ta ra fın dan kat le -
dil miş tir. Res mi üni for ma lı la rın ay nı
dö nem bo yun ca kat let tik le ri bin ler ce
in san bu ra ka ma da hil de ğil dir. 

Devam Edecek...

1977 Oligarşinin 1 Mayıs
Katliamı-35 

Emekçi Katledildi
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Devlet Ankara’da yaptığı katliamı
adeta açıkça savunan bir pervasızlık
içindedir. Katliamı kınayan, katliama
karşı eylem yapan herkes, saldırıya
uğruyor, işkencelerden geçiriliyor ve
tutuklanıyor. Katliamı yapanlar ise ko-
runup kollanan durumdadır. Bu artık
kör gözlerin göreceği kadar ayan bir
durumdur. HDP yöneticilerinden Eş
Genel Başkan Selahattin Demirtaş ol-
mak üzere hepsi de bu durumu gerçekte
tespit ediyor ve devletin katliamcılığını
ortaya koyan açıklamalar da yapabili-
yorlar. Ancak bu konuda kesinlikle tu-
tarlı olamıyor ve sürekli bir savrulma
yaşıyorlar. Düzen dışı konuşmaları
yaptıktan hemen sonra izah etme tavrı
veya söylediğinin tersi bir yaklaşım
içine girebiliyorlar. 

Katliamın Hemen Ardından Açık-
lama Yapan Demirtaş Şunları Söy-
lemektedir: 

“Polis copluyor insanları. Adeta
ölü sayısı artsın diye elinden gelenleri
yapan bir iktidar, bir devlet var, orta-
dadır. Bu geçici başbakan geçici iktidar
sağduyumuzu koruyalım diye bir tera-
neyi daha gözümün içine baka baka
tekrarlayacak. Senin emrindeki polis
yaralılara şok içindeki insanlara gaz
atıyor gaz. Sen nasıl bir iktidarsın?
Diyarbakır’da da bunu yaptınız ya.
Arkadaşlarının yaralı parçalanmış ce-
nazelerini taşırken gaz attınız. İnsanlar
orada boğulurken yaralıları taşımaya
çalıştılar. Ankara’nın göbeğinde bu
oldu. Olabilir mi böyle bir şey ya...”

“...Bu devletimize ve milletimizin
birliğine yapılmış bir saldırı filan değil.
Devletimiz tarafından halkımıza ya-
pılmış bir saldırıdır. Hiçbir dünya li-

derinin de Cumhurbaşkanını, Başbakanı
arayarak taziye dileklerini iletmelerini
biz kabul etmiyoruz. Taziye sahibi hal-
kımızdır, katledilenlerdir, ezilenlerdir.
Cumhurbaşkanı, Başbakan değildir.
Hangi devlet lideri ülkenin Cumhur-
başkanını veya Başbakanını arayıp
başsağlığı dilerse bizim için geçersiz-
dir.” 

Demirtaş burada açıkça devletin
suçlu olduğunu somut olarak ortaya
koyuyor. Söyledikleri oldukça açık ve
nettir. Fakat aynı Demirtaş başka açık-
lamalarında ise bunun tam tersi söy-
lemler içine girmektedir. Bir açıkla-
masında Demirtaş: 

“...Onları koruyan, kollayan bir
yapı var. Sayın Davutoğlu buna ne
kadar hakim bilemiyorum. Ben Sayın
Davutoğlu’nun bu katliamı oturup plan-
ladığını falan ima etmedim, iddia da
etmedik. ‘Hükümet, Bakanlar Kurulu
toplandı da bu kararı aldı’ demedik.
Ama devlet içerisinden bunu yapanlar
var. ‘Devlet bunu yaptı’ derken, bilerek,
daha önceki katliamlardaki üstünü
örtme çabasını da görerek konuşuyo-
ruz.” diyor. Bir başka açıklamasında
da benzer içerikte şunları söylüyor:
“...bizzat MİT ve Emniyet istihbarat
elemanları vardır, bunları organize
edenler vardır. Birebir ilişkide olanlar
vardır. ‘Hücre evleri, ne yapıyorlar’,
bunların hepsini izlerler. Hatta arala-
rında MİT elemanları vardır. Bunları
yönlendirirler. Bizatihi belki emirleri
bunlar verirler. Buna ‘devlet’ diyorum.
Yoksa ‘Cumhurbaşkanı, Başbakan ka-
rar aldı’ demiyorum.” 

İlk söylediklerinde devletin kim
olduğu ve nasıl temsil edildiği de çok

açıktır. Bu nedenle onlara yapılacak
bir taziyeyi bile doğru kabul etmeyen
Demirtaş, daha sonra geniş bir izahata
girişerek; Cumhurbaşkanı, Başbakanı
suçlamadığını açıklama ihtiyacı duyu-
yor. Aslında bir yanıyla da temize çı-
karıyor. Neden? 

Demirtaş da çok iyi biliyor bu dü-
zenin içinde yer almak istiyorsa bu
devlet ile uzlaşmak ve devletle barışık
olmak zorunda.

Devlet içindeki herhangi bir gücü
sorumlu tutabilir ve buna karşı sesini
en üst perdeden yükseltebilir. Ancak
devleti bir bütün olarak karşısına aldı-
ğında, o zaman düzene de tavır almak
zorundadır. Kendilerinin böyle bir bakış
açısı olmadığı için ilk söylediklerinden
çark edip, durumu izah etmek ve kat-
liamın gerçek sorumlusu olan devletin
en üst yetkililerini temize çıkarma ça-
bası içine girmektedirler. 

Demirtaş böyle bir izahat içinde
iken; Cumhurbaşkanı ve Başbakan hal-
kı, seçimlerde kendilerine oy verme-
dikleri durumda, yeni katliamlar ya-
şayacaklarıyla tehdit edebiliyor. Da-
vutoğlu Van’da açıkça “beyaz toros-
larla” karşılaşılacağını söyleyerek geç-
mişteki kontrgerilla eylemlerini hatır-
latarak halkı tehdit etmektedir. Söyle-
diğinin özü, yeni Ankara Katliamları
yaparızdır. Bunu söyleyebilen bir Baş-
bakan’ı temizleme görevini Demirtaş’ın
üstlenmesi; düzen içine yerleşme hesabı

Devletin Katliamcılığını 
Açıkça Mahkum Edemeyenler 

“Hukuk Yoluyla” da Hesap
Soramazlar!

AKP; iktidar savaşı veriyor, sınıf
mücadelesi yürütüyor. Buna karşı
onun anladığı dilden cevap ver-
meyen her davranış; onu güçlen-
diren ve besleyen bir anlam taşı-
maktadır. 

Ankara Katliamı’nın, katledilen,
işkenceden geçirilen halkımızın
hesabını savaşarak sorabiliriz.
Bunun dışındaki her yol düzene
çıkar. Bu nedenle bir kez daha
halkın kurtuluş savaşını örgütle-
mek dışında başka bir hesap sor-
ma yöntemi olamaz diyoruz! 

Ve tüm solu, sosyalistim
diyenleri, halktan yana, halkın
yaşadıklarının hesabını sormak
istiyorum diyenleri de bu savaşı
örgütlemeye çağırıyoruz. 

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da
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içinde olunduğunda, savrulmanın nasıl
yaşanabildiğini de açık olarak göster-
mektedir. 

Devlet, AKP; katliamlar yapıyor,
saldırıyor, işkence yapıyor, ilçeleri, şe-
hirleri yerle bir eden saldırılar yapıyor
ve iktidarına sımsıkı tutunmaya çalı-
şıyor. Halka karşı açık bir savaş ilan
ederek bu saldırının her yöntemini de
aynı açıklıkla savunuyor. Ankara Kat-
liamı’nda açık bir savunma içine gir-
mese de; savunduğunu dolaylı olarak
göstermekte, katliamın kendilerinin
oylarını artırdığı gibi açıklamalar ya-
pacak kadar pervasızlaşan yöneticiler
olabilmektedir. Hal böyle iken HDP’nin,
devleti bir yandan suçlarken, diğer
yandan aklayan bir tavır içine girme
tutarsızlığının özü; düzene yerleşmek
için, halkın yaşadığı katliamları dahi
sineye çekebilecek bir uzlaşmacılık
içinde bulunmasıdır. Bunun başka bir
izahı olamaz. 

Bu noktada devlet tanımlamalarında
da her şey ters yüz edilebilmektedir.
Şöyle diyor Demirtaş: 

“Bu devlet eli kanlıdır. Darbe yap-
mıştır, işkence yapmıştır. Kimse, onun
etrafında biraraya gelelim, kenetlenelim
demesin. Kimse devleti savunmasın”
şeklinde konuşan Demirtaş, şunları
aktardı: “Ankara’daki soytarılık değil
devlet. Kimse onları kutsal diye bize
yutturmaya kalkmasın. Başbakan ‘Niye
acıda birleşmiyor’ diyor. Devleti kendi
malı olarak görüyor. Devlet, halkın
malıdır siz ona el koydunuz.” 

Aynı paragrafta hem devleti suçla-
yan, hem de aynı devleti halkın malı
olarak tanımlayan bir anlayış. Demir-
taş’ın devletin ne olduğu ve nasıl bir
işleve sahip olduğunu bilmemesi müm-
kün değildir. Egemenlerin iktidarını
sürdürebilmesinin temel aracı olan
devlet; halkın egemen olmadığı bir
düzende halkın devleti olarak tanım-
lanamaz... HDP’nin tüm milletvekili
sandalyelerini aldığı bir parlamentonun
olması durumunda dahi devlet, halkın
devleti olamaz. Parlamento devletin
tek kurumu olmadığı gibi özellikle bi-
zim gibi ülkelerde temel ve belirleyici
kurumu da değildir. 

Devlet; egemenin, bizim ülkemizde
oligarşinin gücüdür. Ya da Demirtaş’ın
söylemiyle oligarşinin malıdır. Yani

halkı ezip sömüren bir avuç egemenin
baskı ve zor aygıtıdır. Böyle olduğu
içindir zaten halkın hiçbir derdine çare
olmaz. Böyle olduğu içindir ki bu
devlet aygıtı içinde halk için asla adalet
yoktur, aranamaz. Hukuk yoktur ve
talep bile edilemez... Bu sadece AKP
iktidarı dönemi olduğu için böyle de-
ğildir... Bu ülkenin son elli yılına ba-
kıldığında da bunun tümden böyle ol-
duğu görülür... Ve bu devlet faşist bir
devlettir. Faşizm ise tekelci burjuvazinin
“...en gerici, en kanlı, en şoven...”
diktatörlüğüdür... 

Bu devleti halkın devleti gibi gös-
termek; halkı aldatmak ve devleti
temize çıkarmaktır... Bu da elbette
HDP’nin düzene yerleşme politikasının
bir parçasıdır... içine yerleşmek iste-
dikleri düzenin devletini cilalamak,
halkın devleti gibi göstererek düzene
yerleşmeyi de meşrulaştırmak iste-
mektedirler. 

Yine aynı Demirtaş konuşmalarında
hesap sormaktan da söz ediyor... Halka
düzen içindeki hesap sorma yöntem-
lerini özellikle altını çizerek gösteriyor.
Demirtaş “hukuk içinde hesap sormak”
gerektiğini söylüyor. Oysa ne yasa ne
de hukuk kalmıştır bu düzende... Bu
düzen faşizmdir... Faşizmin hukuku
da yasası da egemenlerin çıkarına gö-
redir ve gerektiği her durumda hemen
askıya alınabilirdir... Böyle olunca da
halkın yaşadıklarının hesabını sormak
bu düzenin içinde mümkün değildir... 

Elbette bu düzenin içinde düzenin
yasalarını zorlayan girişimler vb. de
olacaktır.. Davalar da açılacaktır... An-
cak bunların açılması da yine bu dü-
zenin adaletsizliğini teşhir amacı taşı-
mak zorundadır... Zira bu düzenin
adalet mekanizması asla halkın çıkarına
bir sonuç doğurmaz... Bu onlarca yıllık
Türkiye ve Kürdistan pratiğinin ortaya
koyduğu bir gerçektir... Bu gerçeğe
gözlerini kapatarak Kürt sorununun
çözümüne de, halkın bir bütün olarak
sorunlarının çözümüne de aday olu-
namaz. Tersine düzenin devamı için
egemenlere güç verilir, onların kanlı
ellerini temizlemesi için fırsat yaratılır,
destek olunur. 

AKP-devlet, tüm pervasızlığıyla hal-
ka savaş açtığı bir ortamda halkın kendi
savaşını örgütlemekten başka bir seçe-

neği yoktur. Bunu dışlayan her girişim,
çaba ve açıklama düzene güç verir.
HDP’nin Kürt milliyetçileri böyle bir
bakış açısına sahip olmakla, milliyetçi
anlayışlarını da ortaya koymaktadırlar..
Fakat aynı partinin içinde bulunan; ken-
dine sol, sosyalist diyenlerin de buna
karşı tek bir sözünü duymuyoruz. Oli-
garşinin devletini onlarda mı halkın
devleti olarak görmektedirler. Yapılan
katliama karşı bir kaç cılız açıklama ve
gösterinin ötesinde yapacakları bir şey
yok mudur? 1 Kasım seçimleri onlar
içinde tek kurtuluş yolu olmuş gibi gö-
rünüyor. Ki bu düzene koşar adım git-
mekten başka bir anlam taşımıyor. Kürt
milliyetçileri düzene giderken; solu da
işte böyle ideolojik olarak iğdiş edip,
peşlerine takmaktadırlar. 

Sonuç olarak; 
Bu devlet katliamcıdır, halka düş-

mandır ve tüm pervasızlığıyla da
bunu ortaya koymaktadır. Bunu gör-
mezden gelerek devleti; halkın devleti
gibi göstermeye çalışmak, hukuk yo-
luyla hesap sormaktan bahsetmek,
gerçekte halkın hesabını sormaktan
kaçmaktan başka bir anlama gelmez.
Düzene yerleşmek için halkın dö-
külen kanlarına sırtını dönmektir
bu. Birkaç açıklamayla geçiştirilen
hesabı; bu devletin kendi mekaniz-
malarına bırakmak, hesap sormak-
tan kaçmaktır. HDP de bunu yap-
maktadır. 

AKP iktidar savaşı veriyor, sınıf
mücadelesi yürütüyor. Buna karşı onun
anladığı dilden cevap vermeyen her
davranış onu güçlendiren ve besleyen
bir anlam taşımaktadır. Ankara Kat-
liamı’nın, katledilen, işkenceden ge-
çirilen halkımızın hesabını savaşarak
sorabiliriz. Bunun dışındaki her yol
düzene çıkar. Bu nedenle bir kez daha
halkın kurtuluş savaşını örgütlemek
dışında; başka bir hesap sorma yöntemi
olamaz diyoruz. 

Ve tüm solu, sosyalistim diyenleri,
halktan yana, halkın yaşadıklarının he-
sabını sormak istiyorum diyenleri de
bu savaşı örgütlemeye çağırıyoruz. 

Katliamcı devletin seçim sandık-
larında değil, Halk Meclislerinde ör-
gütlenelim. Düzenin hukuk sisteminin
sağlayacağı adaletle değil, halkın ada-
letiyle hesap soralım.

Yürüyüş
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ABD Suriye’ye yönelik saldırı-
larında yıllardır besleyip büyüttüğü
ve çeşitli programlarla geliştirmeye
çalıştığı işbirlikçi cephesini bir türlü
ilk düşündüğü gibi hayata geçire-
medi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
ismiyle bilinen ve birçok örgütü
içinde barındıran işbirlikçi güçlerle,
uzun yıllardır Esad yönetimine karşı
savaşan emperyalistler bugün için
kendilerine hizmete hazır, kalıcı bir-
likler oluşturma çabası içine de gir-
diler ve Eğit-Donat programları vb.
geliştirdiler. Ancak bu projeler ha-
yatın gerçekleri karşısında tuzla buz
oldu. 

Fakat emperyalistler ve başta ABD
bölgeye hakim olma isteğinden elbette
vazgeçmedi. Bu programı hayata ge-
çirilemese de bölgede kendilerine iş-
birlikçi devşirme ve kendilerine bağlı
bölge gücü oluşturma konusunda so-
mut ve etkin başka bir adımı attılar.
PYD-YPG’yi kendi kara güçleri ola-
rak şekillendirmeyi başardılar. Ve en
son YPG’ye 50 ton silah yardımı ya-
pılması da tartışma konusu oldu. 

Eğit-Donat Projesi Nedir ve
Neden Sonuç Alınamadı? 

ABD’nin Suriye’yi denetim altına
alma girişimlerinde baştan itibaren
yaslanmaya çalıştığı işbirlikçi güçlerin
Türkiye üzerinden eğitilmesi çabaları
ilk saldırı anlarından itibaren hayata
geçirilmeye çalışılmıştır. AKP bölgede
emperyalizme destek güç olarak ilk
planda Türkmenleri eğitmeye çalış-
mıştır. Bu amaçla Kırşehir’de kontr-
gerilla eğitimleri yaptırdılar. Ve bu
dönem AKP’nin kendini bölgede ciddi
bir güç olarak gördüğü ve emperya-
listlerin de desteğini aldığı bir dö-
nemdir. 

Türkmenlerin eğitimlerinden ge-

rekli sonucu alama-
yan emperyalistler
yeni arayışlar içine
girdiler. Sadece Türk-
menleri değil, bölge-
deki işbirlikçi diğer
güçleri de, “ılımlı”
olarak tanımladıkları
ÖSO içindeki güçleri
eğitme amaçlı yeni
projeler, programlar
geliştirdiler. 

ABD’nin 2014 Haziran ayında ilk
adımlarını attığı “eğit-donat” programı
için Eylül ayında ABD Kongresi’nden
500 milyon dolarlık bir kaynak ay-
rılması kararı çıkarıldı. 

Bu konuda Türkiye ve işbirlikçi
Körfez ülkeleri ise bölgedeki “ılımlı
güçleri” eğiterek, Esad’a karşı güçlü
olabileceklerini savunmaktadırlar. Ve
nihayet 16 Ocak 2015 tarihinde ABD
Pentagon sözcüsü 6-8 hafta sürecek
bir program kapsamında 400 eğit-
menin Türkiye, Katar ve Suudi Ara-
bistan’a yerleştirileceğini duyurarak
ilk adımı attı. Şubat ayında da Türkiye
ve ABD “eğit-donat” konusunda pren-
sipte anlaştıklarını açıkladılar. Hedef
üç yıl içinde 15 bin kişiyi eğitmekti.

Bu yıl için 2 bini Türkiye’de
olmak üzere toplam 5400 kişinin eği-
timi öngörülüyordu. Fakat “evdeki
hesap çarşıya uymadı” ve asla plan-
lanan gibi yürümedi işler. Gerek
ABD’nin eğitime katılmak isteyenleri
elemesi gerekse de Esad’a karşı sa-
vaşılacak mı savaşmayacak mı gibi
tartışmaların olması nedeniyle asla
belirlenen hedeflerde başvuru olmadı
ve eğitime belirlenen sayıda insan
alınamadı.

Kendi içinde hiçbir netliği olmayan
güçleri koordine etmek ve denetim
altına almakta oldukça zorlanıyordu

emperyalistler ve işbirlikçileri. Genel
olarak emperyalistlerin aradığı “ılım-
lıları” bulmak çok zordu. Hızla kayan
bir yapı vardı. Özellikle El Kaide
bağlantılı güçler etkili oluyor ve bun-
ları denetlemekte de zorlanıyorlardı. 

Sonuç olarak; Haziran ayı sonunda
“eğit-donat”a katılanların sayısının
100 kişiyi bulmadığı açıklanıyordu.
Ve nihayet ABD Savunma Bakanı
Ashton Carter, “eğit-donat”ta Temmuz
ayı başında 60 kişinin eğitime alına-
bileceğini açıkladı. Böyle olunca
programın tam fiyaskoyla sonuçlandığı
da ortaya çıkıyordu. Ama bununla
da sınırlı kalmadı. Her işbirlikçi sa-
vaşçı için 4 milyon dolar harcandığı
açıklanan programın sonucu ise em-
peryalistler ve işbirlikçileri açısından
çok daha vahim olmuştur. Suriye’ye
geçen eğitilmiş kişilerden ilk grubu
El Nusra kaçırdı ve bunlar savaşma-
yacaklarını açıkladılar. Ve nihayet
ABD ve işbirlikçilerinin elinde iki
kişi kaldığı belirtildi. Daha sonra
resmi olarak 4-5 kişi kaldığı açıklandı.
Yani 15 bin kişilik hedefin sonucu
bu kadar olmuştur. 

Daha sonra geçen ikinci grup da
El Nusra’ya teslim olup onlara karşı
savaşmayacaklarını ilan ettikten sonra
program tam olarak çökmüş oldu. Ve
ABD programa ara verdiklerini açık-
ladı. İptal etmedik dediler ama sonuç

AABD, Suriyeli İşbirlikçilerden Sonuç Alamadığı Noktada YPG’ye Dönerek
Onun İşbirlikçi Bir Güç Olarak Değerlendirilmesi Yoluna Gitti.

YPG’ye 50 Ton Silah ve Mühimmat Verdi.

EĞİT-DONAT YERİNE 
HAZIRI BESLE-DESTEKLE PROJESİ!
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da ortadaydı!.. 

Eğit-Donat Yoksa YPG
Hazır ve Nazırdır!..

Eğit-donat programı bu şekilde
bir fiyaskoyla sonuçlanmasına rağmen
emperyalistler bölgedeki hakimiyet-
lerini devam ettirmek için arayıştan
vazgeçmediler. Gerek Türkiye üze-
rinden ve özellikle Öcalan’ın gayre-
tiyle ve gerekse de bölgede IŞİD sal-
dırılarının organize edilerek yönlen-
dirilmesi sayesinde emperyalistler
bölgede kontrol altında tutabilecekleri
ve kara gücü olarak değerlendirebi-
lecekleri etkili bir gücü elde ettiler:
YPG... 

Temmuz ayında süren savaşlar sı-
rasında YPG’nin özellikle Kobane
direnişi sırasında ortaya koyduğu
etkili savaş ve daha öncesinde de
Irak tarafındaki saldırılarda Şengal’de
PKK’nin etkin savaşı, emperyalistlerin
bu güçleri değerlendirebilecekleri yö-
nünde politika geliştirmelerine vesile
oldu. Ki Kürt küçük burjuva milli-
yetçisi olan PKK, emperyalistlerle
işbirliği içine girmekte sakınca gör-
meyen bir hareket olduğunu ortaya
koydu ve görüşmeler yapıldı. PYD-
YPG bir süre Esad yönetimine karşı
savaşmakta tereddüt etmiştir. Zira
bölge Kürtlerinin büyük çoğunluğunun
Esad yönetimiyle derin çelişkileri
yoktur. Fakat gerek IŞİD saldırıları
ve gerekse de PKK ile örgütsel bağları
nedeniyle Öcalan’ın zorlamasıyla za-
manla PYD-YPG de emperyalist güç-
lerle işbirliğini geliştirerek onların
kara gücü olma misyonunu üstlenen
bir güç haline geldi. Gerekçe IŞİD
saldırıları idi.

Bu dönem bölgede süren savaş-
larda etkin bir güç olarak öne çıkan,
YPG için Obama şunları söylemek-
tedir: “Son yıla baktığımızda, sahada

etkili bir partnere sahip olduğumuzda
IŞİD’in püskürtülebileceğini gördük”
(Gazete Vatan, 08.07.2015) 

Ayrıca ABD Savunma Bakanı Ash
Carter da Fransız mevkidaşı Jean-
Yves Le Drian ile düzenlediği basın
toplantısında “Örgütün hareket ka-
biliyetini düşürdük ve Kürt güçlerinin
ilerleyişine destek olduk”
(milliyet.com.tr , 06.07.2015) diyerek
girilen ilişkileri açıklıyordu. ABD
bölgede kendisi için etkin bir partner
yani takım arkadaşı, suç ortağı bul-
muştu. 

Gelişen bu ilişkiler ve ABD’nin
bölgede etkili bir güç olarak değer-
lendirmeye başladığı YPG ile olan
ilişkiler bununla da sınırlı kalmadı
elbette. Özellikle “eğit-donat” prog-
ramının fiyaskoyla sonuçlanmasından
sonra ABD YPG ile olan ilişkileri
daha da geliştirerek “eğit-donat” prog-
ramıyla elde edemediği başarıyı YPG
ile yakalayabilmek için çalışmalara
başladı ve YPG’yi daha fazla des-
teklemeye başladı. 

Ve gelinen noktada bu desteği
Obama şu şekilde açıklamaktadır: 

“Örneğin, doğuda IŞİD’i püskür-
ten bazı Kürt topluluklarıyla çalışarak
bunu inşa etmenin yollarına bakaca-
ğız” diyor ve sonra ekliyor “Suriyeli
muhaliflerin eğit-donat programının
beklenildiği gibi işe yaramadığını
itiraf eden ilk kişiyim” (03.10.2015,
Evrensel.net) 

Sonuç olarak; ABD, Suriyeli iş-
birlikçilerden sonuç alamadığı noktada
YPG’ye dönerek, onun işbirlikçi bir
güç olarak değerlendirilmesi yoluna
gitmiştir. Dağınık ve denetlenmesi
zor grupları organize etmektense hazır,
kendi içinde örgütlü ve kolay denet-
lenip yönlendirilebilir bir gücü des-
teklemeye başlamıştır. Ve en son ola-
rak geçtiğimiz hafta içinde YPG’ye

50 ton silah ve mühimmat verildiği
haberleri gündeme geldi. 

ABD, Türkiye’nin tepkisi üzerine
bunu bölgedeki tüm işbirlikçi güçler
için gönderdiğini açıkladı. Ancak
PYD başkanı Salih Müslim silahların
geldiğini ve kendilerinin bunları kul-
landıklarını, kullanacaklarını açıkladı. 

Türkiye’nin silahların PKK’ye ve-
rildiği yönündeki rahatsızlığını ifade
etmesinden sonra Salih Müslim şu
açıklamayı yapıyordu: “Bu silahlar
ancak bize yeter. Bunlarla kendimizi
DAİŞ’e karşı savunuyoruz. PKK’ye
gitmesi veya Türkiye’de kullanılması
söz konusu değildir.” 

Sonuç olarak; Salih Müslim’in
DAİŞ’e karşı kullanılacak diyerek
masumlaştırdığı silahlar emperyaliz-
min bölge gücü olmalarında attıkları
yeni bir adımı göstermekten başka
bir anlama gelmemektedir. Müslim
“DAİŞ’e karşı” diyerek emperyalist-
lerden aldığı silahları ne kadar meşru
göstermeye çalışırsa çalışsın gerçek,
ABD’nin “eğit-donat” programıyla
eğitemediği işbirlikçi güçlerin yerine
YPG’nin kullandığının açık kanıtı
durumundadır. Bu konuda Obama’nın
söyledikleri de çok açık ve nettir. 

Bölgede emperyalizmin halklara
karşı kullandığı bir güç olmak halklara
karşı işlenen en büyük suçtur..Em-
peryalistlerle işbirliği içine girenlerin
kendi halklarına kazandıracağı hiçbir
şey olamaz. Halkların kurtuluşu em-
peryalizmle girilen ilişkilerde değil-
dir... Kurtuluş emperyalizme karşı
halkların birlikte savaşını örgütle-
mekten geçmektedir..YPG de emper-
yalizmin bölgedeki kara gücü olmak-
tan vazgeçip yüzünü halklara dönmek
zorundadır. Aksi halde Kürt halkı
başta olmak üzere bölge halklarının
haklı olarak düşmanlığını kazana-
caktır.

Amed, Kaynartepe Mahallesi’nde Amed Özgürlükler
Derneği’nde yapılacak kurslar için 14 Ekim’de kapı
çalışması yapıldı. Eğitim sisteminin çarpıklığı ve kü-
çük yaştan çocukların yarış atı gibi sürekli sınava tabi
tutulup, anti bilimsel eğitim sistemine tabi tutulduğu
anlatıldı. Özel okul ve özel kurslarla fırsat eşitsizliğine

dikkat çekildi. 17 Ekim,  saat 12.00’da başlayacak

olan Matematik ve Türkçe derslerinin kurs saat ve ta-

rihleri söylendi. Aynı zamanda Grup Yorum Halk Ko-

rosu ve çocuk korosunun da çağrıları yapıldı. Kurs du-

yurusu için 35 kapı çalındı.

Amed Özgürlükler Derneği Kurs Kayıtlarına Devam Ediyor
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1-) Toplumlar Tarihini 
Neden Öğrenmeliyiz?

Toplumlar tarihini öğrenmemiz, in-
sanın nasıl insan olduğunu anlamamız,
gelişim ve dönüşümün hangi şartlar ve
koşullar içinde gerçekleştiğini kavra-
mamız açısından önemlidir. 

Okul eğitimi alan, tarih okuyan her
insan toplumların tarihine dair bilgi-
leri edinir. Ancak bu bilgilerin yeter-
liliği, insanlığın ve toplumun gelişi-
mini doğru şekilde ele aldığı tartış-
malıdır. Tartışmalıdır çünkü bilimsel
temellere oturtulduğu ifade edilse
de, dayanak yapılan ilk ve son nok-
ta tanrı ve “yaratılış” teorisidir. 

Darwin, doğanın evrim teorisini
bilimsel olarak ortaya koyup, tüm can-
lıların nasıl değişip geliştiğini kanıt-
lamış olsa da bu gerçek, idealist dü-
şünceler tarafından bilinçli olarak
reddedilmiştir. 

Marks ve Engels ise toplumların,
üretim tarzına göre şekillendiğini ve
buna göre ilkel komünal, köleci, feo-
dal, kapitalist ve sosyalist toplum
olarak beş döneme ayrıldığını ortaya
koymuştur. Marks ve Engels idea-
listlerin aksine, Materyalist yani mad-
di gerçeklikleri esas alan bir düşün-
ce ve pratikte toplumların yasasını or-
taya koyarak, nasıl gelişip bugünle-
re geldiğini göstermiştir. 

2-) Toplumların
Gelişiminde Belirleyici
Olan Nedir?

Toplumların gelişiminde belirle-
yici olan üretici güçlerin gelişimi ve
üretim ilişkileri olmuştur.

İlkel komünal toplumda üretici
güçler yani ilk insanlar diğer canlı-
lardan farklı değildir. Doğada bul-

dukları hazır yiyecekleri
(bitki) yiyerek, avlanarak
yaşamaya çalışırlardı. Ta-
nımadıkları, bilmedikleri
doğaya ve yırtıcı hayvan-
lara karşı hayatta kalmak,
korunmak için sürüler ha-
linde birarada yaşarlardı. 

3-) İnsanı Diğer 
Canlılardan Ayıran,

İnsanlaşmasını
Sağlayan Süreç 
Nasıl Gelişmiştir?

Doğaya ve yırtıcı hayvanlara kar-
şı zayıf olan insan toplulukları ken-
dilerini korumak için içgüdüsel ola-
rak etrafta bulunan bir taşı, sopayı kul-
lanabiliyordu. Zamanla o taşları yont-
mayı, sivriltmeyi, sopayı düşünerek
kullanmaya başlar. Bu değişim, in-
sanın diğer canlılardan ayrılıp, in-
sanlaşmaya başladığı süreci ifade
eder. Çünkü ortada düşünmeye dayalı
bir üretim şekli vardır. Eline geçirdi-
ği sopayı-taşı içgüdüsel bir zorunlu-
luktan dolayı değil de, ihtiyaçtan do-
layı herhangi bir alete dönüştürerek
kullanmaya başlar. Bu değişimi, dö-
nüşümü ve gelişimi ortaya çıkarmak
içinse elbette emeğe ihtiyaç vardır. İşte
insanlığı da toplumu da geliştiren, ya-
ratan bu emektir. 

4-) İlkel Topluluklar
Nasıl Oluştu?

Emeğin ortaya çıkması, basit alet-
lerin yapılması ve gelişmesi insanla-
rın el ve bedenlerini daha iyi kullan-
masını ve zamanla ayakları üzerinde
durup yürümeye başlamasını da hız-
landırmıştır. Yani idealistlerin, yara-
tılış teorilerini savunanların aksine in-
sanlar düşünceleri sayesinde bir şeye
yön verip, onları yaratmamış; gör-
dükleri, dokundukları, emek harca-
yarak ortaya çıkardıkları şeyler üze-
rine bilinçlerini şekillendirmeye, zi-
hinsel ve bedensel gelişmelerine etki
etmeye, topluluklar şeklinde yaşayıp
dillerini kullanmaya başlamışlardır. 

O güne kadar korktukları ateşin
gerçekte yararlı bir şekilde değer-
lendirilebileceği de böyle ortaya çık-

mıştır. Ateşin kullanılıp yiyecek şek-
linin değişmesiyle, beyinleri gibi ya-
şamları ve toplumsal düzenleri de de-
ğişmeye başlamıştır. 

5-) İlkel Komünal Toplum
Tanımı Nasıl Ortaya
Çıkmıştır?

Toplumun gelişimini ifade ederken
ilkel koşulların ortaya çıkardığı zor-
luğu ve zorunluluğu ifade ederiz. 

İnsanın insanlaşma süreci, top-
lumsal bir yaşamı bilinçli bir hale dön-
üştürmesi binlerce yılı almıştır. Taş
devri, tunç devri, demir devri diye ya-
zılı olan tarih bu süreci özetler. Ya-
pılan kazılar ve ortaya koyulan bul-
gulara göre 7 bin yıl öncesine ait alet-
lerin bulunduğu bilinmektedir. Ki bu
aynı zamanda ilk insan toplulukları-
nı tanımaya, anlamaya da ışık tut-
maktadır. Buna göre de ilkel koşul-
larda yaşayan insanlar belli bir düzeye
eriştikten sonra komünal bir yaşam
sürmeye devam etmiştir. 

6-) İlkel Komünal
Toplumda Özel Mülkiyet
ve Sömürü Yoktur. Neden?

Öncellikle sınıflar yoktur. Sınıf-
ların olmadığı bir yerde birilerinin bi-
rilerini ezmesi, sömürmesi, özel mül-
kiyete ihtiyaç duyması düşünülemez.
Kolektif çalışma, ortak mülkiyet ola-
rak ortaya çıkan her şeyin üretim alet-
lerinin kullanılması, geliştirilmesi vb
insan iradesinden bağımsız olarak
bir zorunluluk sonucu oluşmuştur.

İnsanlık tarihinin en önemli ev-
relerinden biri, kadın ve erkekler
arasında yaşanan doğal iş bölümüdür.

Avcı-savaşçı erkeğe göre kadın
yerleşiktir. Toplayıcılık sayesinde
daha düzenli bir gıda temini sağlar.
Sürekli evde ve çevresinde bulundu-
ğu için karar sahibi de odur. 

Özel mülkiyet diye ifade edilecek
tek şey birkaç basit üretim ve savaş
aleti ise topluluğun çıkarı içindir.
Cinsiyete dayalı bu iş bölümüne
göre; kadın evinin ocağının sorumlusu
olurken, erkek de avlanma işleriyle
uğraşacaktı. Bu iş bölümünde gö-
revleri belirleyen en temel unsur ka-
dının çocuk bakma zorunluluğuydu.

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

öğ ren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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Yaşamın devam ettirilebilmesi, soyun
sürdürülebilmesi için kadın evde kal-
malı, çocuk bakımı dışında bitki top-
layıcılığı, yemek hazırlama, giyim,
kapkacak imalatı vb. işleri üstlen-
meliydi. Bir anlamda annelik huku-
kunun da geçerli olduğu bu dönem
Anaerkil Düzen olarak kabul edilir. 

Sürek avı biçiminin gelişmesi, ok
ve yayın bulunması ile hayvanların
canlı yakalanmaya başlanmasıyla,
zamanla hayvanlar evcilleştirildi.
Hayvancılık gelişti. Avcılığa olan ih-
tiyaç belirleyici olmaktan çıkarken to-
hum ekip biçmeyi sağlayacak araç-ge-
reç bilgi birikimi de buna paralel ge-
lişmeye başladı. Avcı-savaşçı erkek
böylece eve döndü.

7-) Kadının Egemen
Olduğu Anaerkil
Düzen Neden
Değişime Uğramıştır?

Üretim aletlerinin gelişimi, insan
topluluklarının birbirleriyle kurduk-
ları ilişkilerinde değişime yol açar, za-
manla çeşitli işlerin yükümlülükleri
başka insanlara devredilmeye başlar.
Artık iplik ören, avcılık yapan, yemeği
pişiren, ev düzenleyen insanlar bir-
birlerinden ayrılmaya başlar. 

İlk başlarda topluluklar kan ba-
ğıyla birbirlerine bağlı 40-50 kişiyi
geçmeyen üyelere bölünür. Gens top-
luluğu adı verilen bu topluluklar üre-
timin gelişmesi ve sayılarının artma-
sıyla birlikte, 200-300 kişilik kabile-
lere dönüşmeye başlar. Birbirinden
ayrılan ve gelişen topluluklar büyük
centil toplum şeklinde yaşam alanla-
rı oluşturmaya başlar. 

Benzer şekilde birbirinden ayrılan
kabilelerin erkekleri avcılık ile top-
luluğu beslemeye çalışırken, birbir-
leriyle savaş haline de gelirler. 

Gens topluluklarının üyelerinin
baba soyundan gelenlerce belirlenme
süreciyle birlikte, ataerkil düzene
geçiş başladı. Kabilede erkeklerin
söz sahibi olması, miras düzeninin
oluşturulması ve akrabalığın bu sta-
tüye göre şekillendirilmesi, kadının
saygın konumunun yitirilmesi gibi bir-
çok hakkı yitirmesinin de önünü aç-
mıştır. 

8-) İlkel Komünal 
Toplumda Yönetim
Biçimi Nasıldı? 

Üretim ilişkileri ve üretim tarzı
içinde üstlenilen rol, saygınlığı ka-
zanmak, söz sahibi olmak ve yönet-
mek için belirleyici bir etkendir. 

Kadının egemenliğinde de böyle-
dir, erkeğin egemenlik sürecinde de
böyledir. Bununla birlikte yazılar ve ge-
lenekler o toplumun yönetimi konu-
sunda ayrı bir otoriter gücü ifade edi-
yordu. Ki bu gelenek bugünlere kadar
da varlığını sürdürmüştür. İnsanlar
ister inanç, ister farklı konularda olsun;
bir öndere, yönlendirene ihtiyaç duyar.
Yönetilme duygusuyla hareket eder. 

9-) İnsanlar Arasında
İlk Savaşlar
Neden Çıkmıştır?

İnsanlar gens topluluklarından
ayrılıp, kabile yaşamı sürmeye baş-
layınca, her kabile kendine bir yaşam
alanı oluşturmuştur. Bu yaşam alanı-
na göre kendi inanç ve gelenekleri gibi
kutsallarını da oluşturmuş, dillerini ge-
liştirmeye başlamışlardır. 

Din dediğimiz inanç şekli ilk ola-
rak bu zamanlarda ortaya çıkar. İn-
sanlar doğaya karşı güçsüzdür. Kork-
tukları için bir şeylere tapmaya baş-
lar, kendince belli sembolleri bunun
aracı haline getirirler. Lider kabilelerin
kendilerine kutsal saydığı başkası
için önemsiz sayılabilirdi. İnanç yö-
nüyle bu süreç böyle gelişti. 

Belli bir uyum içinde süregiden
kabile hayatları, zamanla hakimiyet
alanlarının korunması ya da ele geçi-
rilmesi için çatışmalara dönüşür. Çün-
kü; kabilelerin yerleştiği bölgelerin av
için, hayvancılık için, suyun kulanımı,
otlakların ve toprağın verimliliği açı-
sından iyi konumdayken pek çok böl-
ge için bunun tam tersi durumdadır. İşte
ilk çatışma ve savaşlar bu nedenle ya-
şanır.  Verimli bölgelere sahip olan ka-
bileler ilk zamanlar uyumlu ve payla-
şımcı olsa da kabile üye sayısının art-
ması emeğine sahip çıkması düşünce-
si ile bu uyum bozulur. Yaşanan sa-
vaşlarda canlı ele geçen insanlar ya öl-
dürülüyor ya da belirli bir bedel karşı-

lığında (takasta kullanılacak bir eşya vb.)
kabilesine iade ediliyordu. Esir alma dü-
şüncesi yoktur. 

10-)İnsanın İnsan
Tarafından
Sömürülmesine
Yol Açan Özel Mülkiyet
Nasıl Başlamıştır?

Yaşanan savaşlar, elde edilen yeni
olanaklarla birlikte tüm kabileler
daha gelişkin düzeye gelir. Üretim
aletlerinin ve toprağın gelişmesiyle
birlikte daha yoğun üretimin yapıla-
bilme koşulları yaratılır. 

Komün yaşamında gens toplulukları
arasında değiş-tokuşlar yapılmazken
farklı ürünlerin farklı topluluklar tara-
fından üretilmesiyle birlikte değiş-tokuş
süreci de başlamış olur. Bunu özel iş-
lerle uğraşan iş aleti, savaş aleti vb. üre-
ten kesimler, zanaatçılar takip eder. Bu
şekilde üretim çeşitlenmeye ve büyü-
meye başlar. Atılan her adım insanın bi-
reysel olarak gelişimini sağlarken ortak
mülkiyet zorunluluğuna da son verip
özel mülkiyetin oluşmasının önünü
açar. Örneğin savaşlar sonucu öldürü-
len ya da kabilelere belli bir bedel kar-
şılığı iade edilen insanların esir tutulup
köle olarak çalıştırılabileceği düşüncesi
gelişir. Yani düşünceye yön veren bir
üretim zorunluluğu doğmuştur. Tarım
ve hayvancılığın gelişmesi, çalışacak
daha çok insana ihtiyaç duyulması
aynı zamanda köle emeğinin artı-değer
üretmesi anlamına geliyordu. 

Savaşta önderlik eden ya da top-
luluk içinde yönetici konumda olan
kişiler artan toplumsal üretimden
daha fazla pay almaya başlarlar. Böy-
lece sınıfsal ayrılıkların tohumları
atılmış olur. 

Topluluğun zengin ve ileri gelen-
leri köle emeğinin kendilerine rahat-
lık ve zenginlik sağladığını görünce
kendi topluluk üyelerini de köle ya-
parak çalıştırmaya başlar. İnsanın in-
san tarafından sömürülmesi, özel
mülkiyetin ortaya çıkmasından son-
ra böyle gelişir. 

Sınıf ayrılıklarının derinleşmesi
köle sahipleri ve kölelerin iki temel
sınıfı oluşturacağı farklı bir toplum-
sal düzene geçiş başlar.
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Mahkemelere 
Neden Katılmalıyız? 

“Bu ülkede adalet yok” diyoruz
yıllardır. Adaletsizliğin en belirgin
olduğu yerlerden biri de mahkeme
salonlarıdır. Adı “Adalet Sarayı”
olan o binalar, adaletsizliğin mer-
kezleri haline gelmişlerdir. Adalet,
mülkün temeli olmaktan çıkmış,
mülkü olanların elinde oyuncak
haline getirilmiştir. Bu nedenle, bu
düzenin mahkemelerinden adalet
beklentimiz yoktur. Adaleti sağla-
yacağımız yer asıl olarak sokak
sokak, meydan meydan
Anadolu’muzun dört bir karış top-
rağıdır. 

Ancak bu, mahkemeleri önem-
semediğimiz anlamına da gelmiyor.
Aksine mahkemeler iki açıdan
önemlidir bizim için. Bu kokuşmuş
düzen bizi göstermelik yargılama-
larla teslim almak istiyor, yıllara
varan ceza tehditlerine boyun
eğmemizi dayatıyor. Bizim için ise
o mahkeme salonları düzenin
kokuşmuşluğunu yerden yere vur-
duğumuz, bizi yargılamaya çalışan-
ları yargıladığımız birer mevzi
olmuştur bugüne dek. Diğer yandan
ise mahkemeler, halka adaletin
olmadığını göstermek, bu düzeni
teşhir etmek açısından da önemlidir
bizim için. 

Ayaklanma şehitlerinin katilleri-
ne açılan göstermelik davalar,
Soma’da katledilen maden işçileri-
nin ardından açılan göstermelik
davalar buna en somut örneklerdir.
Mahkemeler süresince halkla alay
etmekten, halkı tehdit etmeye, şehit
ailelerini taciz etmeye kadar her
türlü ahlaksızlığı sergilemiştir düş-
man. Halk bu davalar nezdinde ada-
letsizliği çok daha net görmüştür. 

Eğer mahkeme salonlarında da
adalet kalmadıysa, bu ülkede adalet
diye bir şey yoktur sonucunu çıkar-

mıştır. 
Bu nedenledir ki Şafak’ların

eylemini milyonlarca insan tüm
baskı ve gözaltı saldırılarına rağ-
men “Biz de sizi seviyoruz” diyerek
sahiplenmiştir. Bu sahiplenmeyi
yaratan en başta şehitlerimizin cüre-
ti ve feda ruhudur. Ancak gözaltıla-
ra, saldırılara rağmen mahkeme
önlerini boş bırakmayan, tutsakları-
mızı, ailelerini yalnız bırakmayan,
adalet talebimizi haykıran insanları-
mızın da bir o kadar emeği vardır
bu sahiplenmenin yaratılmasında.
Sonuç olarak hepsi birbirine bağlı-
dır. 

Bu nedenle mahkemeleri ciddiye
alırız. Tutsaklarımızın mahkemeleri,
katliam davalarının mahkemeleri,
Mehmet Ağar gibi kontrgerilla şefle-
rine açılan göstermelik davalar,
Soma Katliamı davası gibi halkın
adalet taleplerini kan parasıyla sus-
turmak için açılan davalar,
Ayaklanma şehitlerinin davaları gibi
davalar kitlesel bir şekilde katılma-
mız gereken davalara örnektir. 

Öncelikle şunu kavramalı ve
kavratmalıyız; mahkemeler de
savaşımızın bir mevzisidir. Diğer
mevzileri nasıl boş bırakmıyorsak
mahkeme salonlarını da boş bırak-
mamalıyız. Her alanda düşmanın
karşısına inancımızla, kitleselliği-
mizle çıkmalı, onlara halkın deyi-
miyle “fors atacak” alan bırakma-
malıyız. Biz varken kimse o salon-
larda uyuyamamalı, kafasına göre
bağıramamalı, ailelerimizi tehdit
edememeli, bilet keser gibi ceza
kesememeli. Onları konuşamaz
duruma getirmeliyiz. 

Ayrıca o mevzilerde de düşmana
olabildiğince geri adım attırmak,
onları kendi mevzilerinde rezil
rüsva etmek bir kazanımdır, siyasi
bir zaferdir bizim için. Engin Çeber

davası, 19-22 Aralık Katliam dava-
ları birer örnektir buna. Bu davalar-
daki ısrarımız, mahkeme salonlarını
bir an bile boş bırakmayışımız,
hesap sorma bilinciyle sahiplenişi-
miz yaratmıştır bu siyasi kazanım-
ları. Aradan on sene bile geçmiş
olsa devlet hapishanelerde katliam
yaptığını itiraf etmek zorunda kal-
mış, katliam belgelerle ortalığa
saçılmıştır. Katliamın sorumluluları
bizim adaletimizden korktukları
için sorumluluğu birbirlerine atıp
durmuşlardır. Bütün bunlar birer
siyasi kazanımdır. Ve adaletsizliği,
devletin işkenceciliğini, katliamcılı-
ğını, yalanı, dolanı, çevrilen her
türlü kirli oyunu teşhir etmek açı-
sından önemli birer kazanımdırlar. 

Diğer yandan katliam davaları
gibi davalarla halkı kandırmalarına,
yaptıkları katliamları, işkenceleri
aklamalarına izin vermemeliyiz.
Her yerde katillerin karşısına dikil-
meli, adaletin er ya da geç bizim
ellerimizle sağlanacağını gösterme-
liyiz. O mahkeme salonlarına elleri-
ni kollarını sallaya sallaya gideme-
meliler. Nereye gitseler karşılarında
bizi bulmalılar. Kaçacak bir delik
bırakmamalıyız onlara. O salonlar-
da halkla alay edercesine kimse
adalet oyunu oynayamamalıdır. 

Tutsaklarına Sahip
Çıkmayan, Onuruna
Sahip Çıkamaz!

Tutsaklarını sahiplenmeyen bir
mücadele başarılı olamaz. Tutsak-
larını sahiplenmeyenler hiçbir hak-
kın mücadelesini veremez.

O mahkemelerde yargılanmaya
çalışılan halkımızdır, yoldaşlarımız-
dır. Yıllara varan tutsaklıkları,
işkenceleri göze alınarak ödenen bir
bedeldir.  Savaşımız için bedel öde-
yen her, bir insanımız çok değerlidir
bizim için. Bu nedenle o mahkeme-

Adaletsizliğin Simgesi Mahkemeler de
Savaşımızın Bir Mevzisidir!

Devrimci Tutsaklar Onurumuz ve Geleceğimizdir!
TAYAD’lı Aileler
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lere katılmak, halkımıza, yoldaşları-
mıza sahip çıkmak, hiçbir yerde,
hiçbir insanımızı asla yalnız bırak-
mamak boynumuzun borcudur,
namus borcumuzdur. 

Biz sahiplenmezsek, halkın
sahiplenmesini nasıl bekleyeceğiz?
Üstelik halk demez mi “daha kendi
davalarına, insanlarına sahip çıkmı-
yorlar, devrimi nasıl yapacaklar”
diye? Bu durumda bize güvenir mi?
Bizimle birlikte savaşır mı? 

Tutsaklarımızın ailelerinden ben-
zer sitemleri duymuyor muyuz?
“Hani bak tutuklandın kimse mahke-
mene bile gelmiyor. Nerede arkadaş-
ların, bak kimse yok. Boş işler bunlar
boş..” diye evlatlarına sitem etmiyor-
lar mı? Bu durumda tutsağımız ne
diyecek ailesine? Arkadaşların çok işi
var, gündem çok yoğun, konser var,
şu var, bu var... Bunların hiçbir kıy-
meti harbiyesi yoktur ailelerin ve hal-
kın gözünde. Diğer işler önemli, mah-
kemeler önemsiz şeklinde bir sonuç
çıkar buradan. Bu da bizim hanemize
yazılmış kocaman bir eksi, kocaman
bir ayıptır halkımızın gözünde. Öte
yandan tutsağımıza da moral olur kit-
lesel katılımımız. Bizi duruşma salon-
larına almasalar, mahkeme önünde
saldırıp gözaltına alsalar da tutsağı-
mız bilecektir onu yalnız bırakmadı-
ğımızı. Sahiplenmemiz ona moral
olacak, güç katacaktır. 

Mahkemelere Nasıl
Gitmeliyiz? Nasıl
Hazırlanmalıyız? 

Özgür Tutsaklarımız her kelime-
yi özenle seçerek, birer kurşuna
çevirerek hazırlarlar konuşmalarını.
Çoğu zaman hazırladıkları konuş-
maları yapamadan yaka paça çıkarı-
lırlar o salonlardan. Mahkemeye
gidiş, giderken atılacak sloganlar,
mahkemede giyilecek kıyafet...
Kısacası tutsaklarımız her şeyi en
ince ayrıntısına kadar düşünür,
adeta savaşa gider gibi hazırlanırlar
mahkemeye giderken. 

Onlar dört duvar arasında türlü
imkansızlıklar içinde tüm yaratıcı-
lıkları ile hazırlanırken bizim dışarı-
daki hazırlığımız da aynı motivas-
yonla sürmelidir. 

Mahkemelere giderken hazırlık
yapmalıyız. Mahkeme öncesi insan-
larımızı nasıl bilgilendireceğiz?
Daha çok insanın katılımını nasıl
sağlayacağız? Mahkemeye kim,
nereden, nasıl gidecek? Eğer mah-
keme bir tutsağımızın ya da şehidi-
mizin mahkemesi ise, ailesi nerede
yaşar? Nasıl gelecek? Maddi duru-
mu el veriyor mu? Aile ile özel ola-
rak kim veya kimler ilgilenecek?
Bizimle birlikte hareket etmelerini
nasıl sağlarız? Mahkeme önünde
görsel materyal (pankart, flama,
döviz, fotoblok vb..) anlamında
yanımızda neler olacak? Nerede
duracağız? Hangi sloganları ataca-
ğız? Düşmanın saldırısı durumunda
ne yapacağız? Mahkeme salonuna
kaç kişi girecek? Kaç kişi dışarıda
bekleyecek? Mahkeme salonunda
nasıl durmamız gerekir? Mahkeme
uzun sürdüğü durumlarda insanları-
mızın ihtiyaçları nasıl karşılanacak?
Bitiminde nasıl ayrılacağız? Nasıl
dağılacağız?.. vb. Tüm ayrıntıları en
ince ayrıntısına kadar bir eylemi
örgütler gibi örgütlemeliyiz. 

Öncelikle şunu bilmeliyiz; mah-
kemelerde bizden kaynaklı yaşanan
tüm olumsuzluklar en başta o mah-
kemeye katılımı örgütleyen yoldaş-
larımızın sorumluluğundadır. Bizim
boşluk bıraktığımız her yerde kar-
gaşa ve kendiliğindencilik ortaya
çıkar. Bunun yaşanmaması için her
şeyi baştan düşünmeli, ona göre
hazırlık yapmalıyız. 

“Sen şöyle duracaksın, sen
konuşmayacaksın..” tarzında meka-
nik bir hazırlıktan bahsetmiyoruz.
Biz insanlarımıza gerekli bilinç ve
eğitimi verirsek, önemini kavratır-
sak, insanlarımız nerede nasıl dav-
ranacaklarını bilirler. Kendiliğin-
denciliğin gelişebileceği durumları
da belli kurallar ve bunların bilince
çıkarılması ile ortadan kaldırabili-
riz. Yani biz ön hazırlığı eksiksiz
yapmalıyız. 

Ancak çoğu zaman mahkeme
hazırlıklarımız böyle olmuyor. 

Mahkemeden bir gün önce ya da
mahkemenin sabahı “amele paza-
rından insan seçer gibi” gönderiyo-
ruz insanlarımızı. Sen git, sen

gitme.. kaç kişi gönderecektik, üç..
sen de git, tamam üç oldu. Daha
hangi mahkemeye bile gittiğini bil-
meden giden insanlarımız oluyor.
Biz böyle örgütlersek, o mahkeme
salonunda disiplinsizlik de olur,
kendiliğindencilik de, kargaşa da..
Daha biz gereken önemi vermez-
ken, giden insanımızdan nasıl bek-
leyebiliriz bunu? 

Avukatlarımız aylık olarak
duruşma listesi hazırlıyorlar.
Kurumumuzda aylık olarak bu liste-
yi panomuza asabiliriz. Bu şekilde
hangi gün kimin duruşması var,
hangi gün hangi dava var takip ede-
biliriz. Ancak tek başına bu yeterli
olmaz. 

Duruşma öncesinde de insanları-
mızı bilgilendirdiğimiz toplantılar
yapmalıyız. Bu mahkemenin bizim
için önemi nedir? Neden katılmalı-
yız? Kaç kişi katılmayı hedefliyo-
ruz? Çalışmasını nasıl yapacağız?
Kim kimi çağıracak? Çağrılarımızı
hangi konuda yoğunlaştıracağız?
Gelecek olan insanlarımızın ulaşı-
mını ve geri dönüşünü nasıl sağla-
yacağız? Mahkeme önünde bir sal-
dırı yaşandığı durumda nasıl tavır
alacağız? İnisiyatif kim veya kim-
lerde olacak? (İnisiyatif verdiğimiz
insanlarımız ile ayrıca özel olarak
da konuşmalı, kavradığından emin
olmalıyız). Mahkeme salonunda
nasıl duracağız? Nasıl oturaca-
ğız?Herşeyi örgütlediğimiz toplan-
tılar yapmalıyız. Mahkemeye katı-
lım sayımız da artar, mahkemedeki
duruşumuz da politikleşir ve siyasi
kazanımlarımız da bir o kadar artar.
Bunu en başta yöneticilerimiz bilin-
ce çıkarmalıdır. 

Mahkemelerde
Tavrımız Nasıl Olmalı? 

Mahkeme salonları da birer
mevzidir demiştik. O halde mahke-
me önlerinde veya salonda duruşu-
muz da buna uygun bir ciddiyet ve
disiplin içerisinde olmalı. Bunun
için hem mahkeme önünde bekler-
ken hem de duruşma salonunda ini-
siyatif verdiğimiz insanlarımız
olmalı. 

Yürüyüş
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Mahkeme önünde: 
Öncelikle nerede bekleyeceğiz?

Bekleyeceğimiz yer herkesin göre-
bileceği, pankartımızın, dövizleri-
mizin.. vb.. okunabileceği bir yer
olmalı. Bu yer önceden tespit edil-
meli, karar altına alınmalı. Bu tür
durumlarda çoğunlukla düşman sal-
dırıp bizi dağıtmaya ya da daha geri
bir mevziye sürüklemeye çalışıyor.
Bu tür durumlardaki tavrımız mev-
zimizi terketmemek şeklinde olur.
Bazı özel durumlarda örgütlülüğü-
müzün aldığı istisnai kararlar olabi-
lir. Bunun dışındaki her durumda
biz kendi belirlediğimiz yerde dur-
mak için ısrarcı olmalı, direnmeli-
yiz. 

Mahkeme önünü dinamik tutma-
lıyız. Sıradan, cansız bir bekleyiş
değil, hareketli, dinamik bir bekleyiş
olmalı. Bunun için neler yapabiliriz,
öncesinden düşünmeliyiz. Mahke-
menin özgünlüğüne göre çeşitli yol
ve yöntemler bulunabilir. Skeçler,
marşlar, halaylar, ajitasyonlar...
çeşitli yol ve yöntemlerle bekleyişi-
mizi zenginleştirmeliyiz. Bu hem
halkın dikkatini çekmek için gerekli-
dir, hem de insanlarımızın beklerken
ilgi ve dikkatlerinin dağılmaması
için gereklidir. Bu yol ve yöntemler,
uzun süren duruşmalarda bir süre
sonra oluşan dağılmanın, gevşeme-
nin de önüne geçecektir. 

Dışarıda, mahkeme önünde bek-

leyen her insanımız bizim aynamız-
dır. Hem düşmana hem de halka
karşı duruşumuz ciddi ve disiplinli
olmalı. Elbette insanlar robot değil,
saatlerce aynı pozisyonda bekleye-
mez. Ancak biz bunu düşünerek
insanlarımızı dönüşümlü olarak
dinlendirmeli, ihtiyaçlarını önceden
düşünüp karşılayabilmeli, bunları
yaparken de dağılma olmadan ses-
siz sakin yapacak şekilde örgütle-
meliyiz

.

Duruşma salonunda:
Öncelikle duruşma salonuna

kimler girecek? Kaç kişi girecek?
bunları önceden belirlemeliyiz.
Duruşma salonuna seyircilerin alın-
maya başladığı sırada kapı önünde
bir izdiham oluşmamalıdır. Bu nok-
tada ailelerimize öncelik vermeye
özen göstermeliyiz. Avukatlarla da
iletişim halinde olmalıyız. Onların
uyarılarına ve bazı özel durumlara
göre gerektiğinde orada hızlı karar-
lar alabilmeliyiz. Eğer bir tutsağı-
mızın duruşması ise, haliyle herkes
sarılmak, hal hatır sormak isteye-
cektir. Böyle durumlarda bir henga-
me, bir koşturmaca, bağrış çağrış
halinde olmamalıyız. Birbirimizi ite
kaka girmemeliyiz salona. Bu cid-
diyetsiz bir durumdur. Ayrıca haki-
min de jandarmanın da eline koz
vermiş oluyoruz. Bize söz söyleye-
cek konuma getirmemeliyiz onları. 

Duruşma esnasında beklerken de
sürekli konuşan, gereksiz diyaloglar
içinde bulunan, ya da uyuklayan bir
durumda olmamalıyız. Karşımızda
düşman bizi izliyor. Bunu unutma-
dan ciddiyetimizi, disiplinimizi
korumalıyız. Yine mahkeme esna-
sında gereksiz çıkışlarda bulunma-
malıyız. Unutmamalıyız ki orada
öncelikli olarak avukatlarımız var,
onlar nerede müdahale edilmesi
gerektiğini bilir ve ona göre gerekli
müdahaleyi yapar. Bu, herşeye ses-
siz kalacağımız, koyun gibi bekle-
yeceğimiz anlamına gelmiyor elbet-
te. Ancak bir tavır sergilememiz
gerekiyorsa da bu doğru zamanda
doğru şekilde olmalı. Lakayıt ya da
uygunsuz şekillerde, ciddiyetsiz bir
şekilde olmamalı. 

Kısacası duruşma salonunda kaç
kişiysek o kadar kişi bir kaya gibi sağ-
lam, ciddi, kendinden emin, güvenli
bir duruş sergilemeli ve tek bir vücut
gibi hareket edebilmelidir. Bu, bizim
saygınlığımız açısından da önemlidir.
Bunu sağlamanın yolu da tek tek her
insanımıza sen şunu yapacaksın, sen
konuşmayacaksın, sen uyumayacak-
sın vb.. gibi direktifler vermek değil-
dir. Biz asıl olarak her insanımızı bu
konuda eğitmeli, bilinçlendirmeliyiz.
İnsanlarımız bir şeyin önemini kavra-
dığında, bunu içselleştirdiğinde
bulunduğu her yerde Cepheli tavrını
ortaya koyacaktır. Bu konuda insanla-
rımıza güvenmeliyiz. 

Çift Kelepçe İşkencesine Son Verin! 
Devrimci Tutsaklara Yapılan İşkencenin 
Hesabını Soracağız!

Kırıklar Hapishanesi’nde devam etmekte olan çift
kelepçe işkencesini protesto etmek için Taksim Galatasaray
Lisesi önünde tutsak Fikret Kara’nın babası İsmail Karanın
TAYAD adına okuduğu açıklamanın ardından yine tutsak
Ufuk Keskin’in babası Fahrettin Keskin hapishanede bulu-
nan üsteğmen ve jandarmanın tutsaklara yapmış olduğu
işkenceyi sesli olarak halka duyurdu. 

Eylemde “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Adalet İstiyoruz
Alacağız”, “Çift Kelepçe İşkencesine Son” sloganları atıldı.
Ardından halka 400 adet bildiri dağıtıldı. Eylem
Galatasaray Postanesine gidilerek tutsaklara toplu mektup
yollamakla sona erdi. Eyleme toplam 11 kişi katıldı.

Yolumuzu Aydınlatan Şehitlerimizin
Yolunda Yürüyoruz!

Gazi: Gazi Mahallesi’nde 20 Ekim Cebeci
anması hazırlıkları bu hafta boyunca devam etti.
Ozalitler asıldı, bildiriler dağıtıldı, listeler hazır-
landı. 19 Ekim’de de Gazi Özgürlükler Derneği
önünde 20 Ekim Cebeci anması için masa açıldı.
Masada marşlar çalındı, çağrı bildirileri dağıtıldı,
anmaya gelmek isteyenlerin isimleri alındı.
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“Ankara katliamının failleri ma-
dem ki canlı bomba listesindeydi, o
halde neden ve nasıl Ankara’nın gö-
beğine gelip de eylem yapabiliyor-
lar?” sorusuna Davutoğlu’nun açık-
laması dehşet vericiydi. 

NTV'de katıldığı canlı yayında
konuşan Davutoğlu, "Türkiye'de inti-
har eylemi yapabilecek kişilerin bel-
li bir listesi, şeyi dahi var" dedi. Da-
vutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bi-
liyorsunuz bu, bir eylem hazırlığı
içinde ama bunu gerçek bir eyleme
dönüştürmedikçe veya elinizde o ey-
lemin olabileceğine dair bir veri ol-
madıkça tutuklayamazsınız. Türkiye,
demokratik bir hukuk dev-
leti… Dese ki savcı, 'Elin-
de ne delil var'. Bir saat
sonra da serbest bırakı-
labiliyor. Bunda kimse
hukuku da suçlayamaz
çünkü Türkiye sebepsiz
yere insanların tutukla-
nabileceği bir ülke de-
ğil.”

Ankara'da meydana
gelen katliam sonrasında
hükümete yöneltilen eleş-
tirileri yanıtlayan Başba-
kan Ahmet Davutoğlu,
IŞİD saldırıları karşısında
önlem alınmamasını
"Tabi Türkiye demokratik
hukuk devleti. Bir uyuyan
hücre varsa, bir yerde şöyle davra-
namayız, Suriye ve başka ülkelerde ol-
duğu gibi 'bunların hepsini toplayın,
bir yere atın, hiç kimse de görmesin.'
Nihayet onlar toplumun içinde yaşa-
yan insanlar, kandırılmış olabilirler
vesaire ama hukukla davranmak zo-
rundasınız" sözleriyle açıkladı.” (
Basından ) 

Bu sözleri söyleyen Başbakan
Davutoğlu halk katillerini nasıl ko-
ruduğunu itiraf etmiştir. Başba-
kan’ın halk düşmanlarını korumak
için aklına hukuk geliyor. Demok-
ratlık geliyor. Fakat halka ve dev-
rimcilere bu hukuk hiç uygulanmaz.
Demokrasi rafa kaldırılır. 14 yıllık

AKP iktidarında buna binlerce örnek
verilebilir. Sadece son zamanlarda
AKP’nin yaptıklarına bakılarak bile
halk düşmanlığı anlaşılabilinir. 

Devrimciler canlı bomba olma-
dığı halde canlı bomba ilan edilir.
Polisin hedefi haline getirilir. Son-
rasında katledilirler. Günay Özaslan
bu yalanlar söylenerek katledildi. 

En son Armutlu’da Dilek Doğan
katledilmek istendi ve hala yaşam
mücadelesi veriyor. Dilek Doğan’ın
evi “bir devrimci aranıyor” diye ba-
sılmıştır. Devrimciyi bulamadıkla-
rı için katledemeyenler evdeki Di-
lek Doğan’ı katletmek istediler.

Devrimcileri
Katledemezlerse, Sudan
Sebeplerle Tutuklarlar 

Halkın ve devrimcilerin tutuk-
lanma nedenleri ise çok basittir:
Polise direndin, polise hakaret ettin,
afiş astın, stant açtın, Cumhurbaş-
kanına hakaret ettin, Halk Cepheli-
sin, susma hakkını kullandın, açlık
grevi yaptın, konsere katıldın, ce-
nazeye gittin, tweet attın vb. sudan
sebeplerdir. Onların tek hukuksal kri-
teri vardır. Faşizmin ihtiyacının ne
olduğudur. Eğer birini tutuklamak is-
teseler çok neden bulabilirler. 

Fakat halk düşmanlarına bunlar

yapılmaz. Yağma yapan, linç eden,
adam öldüren, silah kullanan halk
düşmanı olunca hemen hukuk akıl-
larına gelir. Hukuk onlar için vardır.
Halk düşmanları olunca demokrat
olurlar. 

Örneğin; Ankara katliamının ön-
cesinde katillerin dinlendiği ortaya çık-
tı. Buna göre katliamın yapılacağı dev-
let tarafından bilindiği tespit edildi. 21
IŞİD elemanı dinlenmiş. Bunların
konuşmalarının içeriğinde katliam
yapacakları belli fakat devlet ne yap-
mış. Sadece dinlemiş; kanlı eylemle-
ri önlemek için hiçbir şey yapılmamış.
Bunun nedeni katliamı devletin ör-

gütlemesidir. 
“Kocaeli'nin Gebze il-

çesinde iş aramak için evden
çıktıktan sonra IŞİD’e mili-
tan temin eden kişiler tara-
fından kandırılarak 3 arka-
daşı ile birlikte Suriye'ye
götürüldüğü öne sürülen 19
yaşındaki Serkan Uzun'un
babası Bekir Uzun, 'Canlı
bomba' olmasından korktu-
ğu devletin oğlunu tutukla-
masını ve devletin koruma-
sı altına almasını istediğini
söyledi. Gebze'de oturan ve
oğlu ile ilgili endişelerini
daha önce de dile getiren
baba Bekir Uzun, oğlunun
başına gelenleri CHP Ko-

caeli Milletvekili Tahsin Tarhan'a
anlattı. Oğlunun 1 Ekim'de "İş ara-
maya gidiyorum" diyerek evden çık-
tığını söyleyen baba Bekir Uzun, po-
lise daha önce yaptıkları başvuru
üzerine onun önce Kilis'te olduğunun
tesbit edilip yakalandığını, ifadesi
alındıktan sonra 'Seyahat özgürlüğü'
gerekçesiyle serbest bırakıldığını, er-
tesi gün ise oğlunun "Suriye'deyiz"
diye mesaj gönderdiğini öğrendikle-
rini söyledi.” (Basından) 

Evet! Halk katillerinin seyahat
özgürlüğü vardır. Konu devrimciler
olunca tüm haklar rafa kaldırılır.
Devrimciler bir şehre gittiklerinde,
tatil kampı kurduklarında gözaltına

Başbakan’ın halk düşmanlarını korumak için aklına hu-
kuk geliyor. Demokratlık geliyor. Fakat halka ve dev-
rimcilere bu hukuk hiç uygulanmaz. Demokrasi rafa kal-
dırılır.  Devrimciler canlı bomba olmadığı halde canlı bom-
ba ilan edilir. Polisin hedefi haline getirilir. Sonrasında kat-
ledilirler. Günay Özaslan bu yalanlar söylenerek katledildi. 

En son Armutlu’da Dilek Doğan katledilmek istendi ve
hala yaşam mücadelesi veriyor. 

Halkın ve devrimcilerin tutuklanma nedenleri ise çok
basittir: Polise direndin, polise hakaret ettin, afiş astın, stant
açtın, Cumhurbaşkanına hakaret ettin, Halk Cepheli’sin,
susma hakkını kullandın, açlık grevi yaptın, konsere ka-
tıldın, cenazeye gittin, tweet attın vb. sudan sebeplerdir.
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Halkın 
Hukuk
Bürosu

FAŞİZMİN HUKUKU HALKA VE DEVRİMCİLERE KARŞIDIR!
AYNI HUKUK HALK DÜŞMANLARINI KORUMAK İÇİNDİR!



alınırlar. Bavullarındaki kıyafetler de-
lil gösterilir ve tutuklanırlar. 

Seyahat özgürlüğü gibi tatil yapmak
da suçtur devrimcilere. Mersin’de çoluk
çocuk tatil yapan devrimcilerin kafala-
rına silah dayayarak işkenceyle gözal-
tına aldılar. Sonuçta 3’ü çocuk 13 kişi
tatil yaptıkları için tutuklandı. 

Devrimci bir kişi hakkında ailesi de-
ğil, ismi belirsiz bir kişi aynı şekilde ih-
barda bulunsa devrimci kurumların ba-
sılması için bahane yapılarak operas-
yonlar yapılır. Birçok kişi gözaltına
alınır. İhbarda bulunanın beyanıyla on-
larca kişi tutuklanır. Burjuva basın bunu
her gün manşet yapar. Ama halk düş-
manlarına gelince “seyahat özgürlü-
ğü” denilerek hiçbir şey yapılmaz. 

“CHP’lilerle görüşen Diyarbakır
bombacısı Orhan Gönder’in ailesi,
oğullarının durumunu anlattıkları Da-
vutoğlu’nun “Onun için MİT’e talimat
verdim” dediğini söyledi. Suriye’ye gi-
den bir gencin ailesi ise “Oğlum eşini
de götürdü” deyince Başbakan’ın yanıtı:
“İyi ki beraber gitmişler, birbirlerini des-
teklerler” olmuş. (Basından) 

Davutoğlu IŞİD
Kafasındadır
Başbakan’ın Özlemi De
IŞİD’in Düzenidir

İşinde gücünde hayatına devam
eden 24 saati polis gözetiminde olan in-
sanları canlı bomba ilan edenler nerede?
Nerede gazetelerde boy boy canlı bom-
ba resimleri yayınlayan basın? Basın, söz
konusu devrimciler olunca polisin on-
lara servis ettiği yalan haberleri “ canlı
bomba” listesi diye yayınlar. Yapılacak
katliamlara ortak olur. İşinde gücünde
olan, 24 saati polis gözetimde olanlar ba-
sının yaptığına karşı suç duyurusunda
bulununca savcılar hiçbir işlem yapmaz.
Yalan haberi yapan basın biz hata yap-
tık demez. Yapılan basın açıklamasını
hiçbir şekilde haber yapmaz. 

Söz Konusu Devrimciler
Olunca Cevval Kesilenler
102 İnsanımız Öldü!
Nerede  Sizin
İstihbaratınız?

“Biz de istihbarat zafiyeti yok” diye
açıklama yaparken örnek gösterdiği-
niz canlı bomba haberi büsbütün ya-
lan. İstanbul’ da eski hükmünü infaz
etmek üzere aldığınız kişiyi bile ken-
di başarı öykünüz olarak yayınlattınız.
Adliyeye duruşmasına girmek üzere
geleni “eylem yapacaktı istihbarat top-
luyordu” diye haber yaptıran her şe-
yiniz yalan. Yalanla hile ile daha ne ka-
dar hükmedeceksiniz. Ankara’da pat-
layan üçüncü bomba da sizsiniz. 

Emperyalizm ve işbirlikçi AKP
halk düşmanlarını besler. Onların kat-
liam yapmasını örgütler. Yaptıklarını
kendileri itiraf eder. Basında yer alan
tüm haberler katliamın emperyalizm
ve işbirlikçi AKP tarafından örgüt-
lendiğini kanıtlamaktadır. 

Onların görevi halk düşmanlığı yap-
maktır. Bizlerin görevi ise halk düş-
manlarına karşı mücadele etmektir. 

Yaptıkları tüm katliamlarının he-
sabı sorulacaktır. Halkın adaleti kor-
kuları olmaya devam edecektir. 

Halkın Hukuk Bürosu Avukatları: 
Armutlu’da vurulan Dilek Doğan’ın evi Saat 04.15 ci-

varı maskeli özel harekat polisleri tarafından basılmıştır.
Evde bulunanların anlatımları şöyle;

- Geldiklerinde kardeşleri kapıda oturmaktaydı. Kapı
zaten açıktı. Polis kapıda oturanlara yönelip evde kimlerin
olduğunu sorduktan sonra “Hatice Ruken burada mı” diye
sorup kimlikleri istemiş, ardından evde bulunanların kim-

liklerini almıştır. Kimlikle-
re baktıktan sonra birden
kapıya yönelip, içeri girme-
ye çalışmış, kapıda bulu-
nanlara da saldırmıştır. 

Saldırının nedeni sorul-
duğunda cevap vermeden

silahı ateşlemişlerdir. Ateşle birlikte iç kapı önünde du-
ran Dilek göğsünden vurularak akciğerinden yaralanmıştır.
Ailenin müdahalesiyle özel harekatçılar ve sivil polisler
evden çıkmış ancak insanların, silah sesini duyup gel-
mesinden korkarak üst üste havaya ateş açmışlardır.

Daha sonra özel aracıyla Dilek Doğan’ı hastaneye gö-
türmek isteyen komşusunun göğsüne sivil TEM Bürosu
polisi tarafından silah dayanmış, silahın şarjörünün yere
düşmesi üzerine silahı ateşlemeden uzaklaşmıştır. Dilek
Doğan komşusunun özel aracıyla hastaneye götürülürken
gelen ambulansa aktarılmış, ambulansla önce Baltalimanı
Hastanesi’ne götürülmüş, ardından SSK Okmeydanı
Eğitim Araştırma Hastanesine getirilmiştir. Kurşun akciğeri
delip çıkmıştır. Dilek Doğan ameliyata alınmış, giysile-
ri hastane idaresi tarafından polise teslim edilmiştir. 

Hastane polis tarafından aile ve yakınlarına kapatıl-
mış, ancak hem ailenin hem de aileyi sahiplenen diğer has-
ta yakınlarının tepkisi üzerine polisler hastane önünde-
ki ve içindeki çevik polis bariyerlerini kaldırmıştır. 

AKP’NİN KATİL POLİSİ ARMUTLU’DA 
TERÖR ESTİRDİ: DİLEK DOĞAN’I EVİNİN

KAPISINDA GÖĞSÜNDEN VURDU!
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Halkın olduğu her yerde bulunan
Cephe Milisleri; adaletsizliğe karşı
adalet, umutsuzluğa karşı umut olma
onuruyla eylemlerini sürdürüyor.  

Okmeydanı: 
Mahallemizden Elinizi Çekin!
Okmeydanı Sahipsiz Değildir!

Okmeydanı’nda 16 Ekim’de saat
11.50 civarı, Anadolu Kahvesi girişine
mobese takmak isteyen katil polisler;
kirpi ve akrep denilen, özel harekât-
çıların da içerisinde bulunduğu araç-
larla mahalleyi abluka altına almak
istediler. Ancak Cepheliler, katil po-
lislere Okmeydanı’nın sahipsiz ol-
madığını ve baskı uygulamalarına
tepkisiz kalmayacaklarını bir kez
daha gösterdiler. Ara sokaklardan çı-
kan iki Cepheli; U-6 kirpi tipi polis
aracını molotoflarla yakarak tahrip
etti ve sloganlarla güvenli bir şekilde
geri çekildi. Bunun hazımsızlığıyla
mahalleye giren katil polisler, bir
akrep aracından caddede yürüyen
bir Dev-Genç’liye plastik mermilerle
ateş etti. 

Okmeydanı’nda 15 Ekim'de An-
kara katliamına ve diğer tüm katli-
amlara karşı adalet için yazılamalar
yapıldı. “AKP’nin Katliamlarına Kar-
şı Adalet İstiyoruz / Halk Cephesi”
yazılamaları yapıldı. Ayrıca Cephe
imzalı “Ankara’nın Katili AKP’dir /
CEPHE” yazılamaları yapılmış ol-
duğu görüldü. Ülkemizin yeniden
seçime gitmesine ilişkin de “Seçim
Aldatmacası Değil Adalet İstiyoruz!
/ HALK CEPHESİ” yazılaması ya-
pıldı.

İkitelli:
10 Ekim’de saat 21.00’da Cephe

Milisleri, Ankara’da katledilenler
için korsan eylem düzenlediler. Cep-
heliler, molotoflarla İkitelli Caddesi’ni
trafiğe keserek ajitasyonlar eşliğinde
“Ankara’da Katleden AKP’dir He-
sabını Soracağız - DHKC” yazılı
bomba süslü pankartı asıp 15 dakika
boyunca halka ajitasyon çekti. Bu
sırada faşistin biri eyleme küfür edip,
Ankara’da şehit düşenler için ağza
alınmayacak sözler söyledi. Bu faşist,
halk tarafından dövülerek cezalan-

dırıldıktan sonra da dükkanı
tahrip edildi. Cephe Mil-
isleri, caddeden çekilerek
beş kat bölgesinde bari-
katlar kurdu. Halka sokak
sokak ajitasyon çekip İki-
telli sokaklarını 30 dakika
boyunca ateşe verdikten
sonra eylemi iradi olarak
bitirdi.

Alibeyköy: 
Cepheliler, 11 Ekim Pa-

zar günü Alibeyköy’ün
Cengiz Topel bölgesinde 7
adet yazılama yaptılar. “Se-
çim Aldatmacası Değil
Adalet İstiyoruz”, “Kür-
distan’da Halkımızı Katle-
den AKP’den Hesap Sora-
cağız!”, “Halkın Umudu
DHKP-C”, “DHKP-C” ya-
zılamaları yapıldı. Yazılama
yapılırken duvarına yazı-
lama yapılan bir aile Cep-
helilere çay ve su ikram etti. Seçimler
üzerinden sohbet edildi. Daha sonra
başka bir aile Cephelilere ailesel bir
sorununu anlatıp Cepheliler’in adaleti
sağlamasını istedi. 

Gazi: 
Gazi Mahallesi’nde Dilek Doğan

için yazılama yapıldı. Dilek Doğan
için adalet isteyen Halk Cepheliler,
19 Ekim'de duvarlara adalet taleplerini
işlediler. Gazi Mahallesi’nde yapı-
lacak yürüyüşün çağrısını yaptıktan
sonra duvarlara “Dilek Doğan Onu-
rumuzdur”, “Varsa Cesaretiniz Gelin”
yazılamaları yapıldı.

İzmir: 
İzmir’de Cepheliler, 15 Ekim

günü sabah saat 04.00’da Çiğli Mer-
kez’deki üst geçide bomba süslü
pankart astılar. “Ankara Katliamının
Sorumlusu ABD ve AKP’dir. Hesap
Soracağız! / CEPHE” yazılı bomba
süslü pankartı üst geçitten dalgalan-
dıran Cephe Milisleri, daha sonra
güvenli bir şekilde geri çekildiler.
Cephe Milisleri yaptıkları açıklamada
“Dün Suruç’ta, bugün Ankara’da ya-
pılan katliamların sorumlusu emper-
yalizm ve işbirlikçisi AKP’dir. IŞİD

gibi canavarları yaratan emperyalizm,
besleyense yerli işbirlikçisi AKP’dir.
Ne ABD, ne de AKP iktidarı ‘Biz
yapmadık’ diyerek suçlarını gizle-
yemezler. Katliamları örgütleyen bi-
rebir devlettir. Hesap soracağız!
AKP’nin bu kadar pervasızlaşmasının
nedeni yönetememe krizidir. Uzlaşma,
barış adı altında yapılan tüm çağrılar
ve anlaşmalar AKP’ye koltuk değ-
nekliği yapmaktan ve yeni katliam-
ların önünü açmaktan başka hiçbir
işe yaramayacaktır. AKP iktidarına
Suruç’tan sonra Ankara’da katliam
yapabilme cesareti veren barış ve
uzlaşma adı altında yürütülen tesli-
miyet politikalarıdır. Buna izin ver-
meyeceğiz! Katliamların önüne pan-
kartlarımızla, geceyi aydınlatan alev
toplarımızla, hesap soran eylemleri-
mizle geçeceğiz.” dediler.

Elazığ: 
Elazığ, Fevzi Çakmak Mahalle-

si’nde Cepheliler 19 Ekim'de 5 adet
“Halk Cephesi” yazılaması yaptı.
Halkın matbaası olan duvarlara umu-
dun adıyla yazılamalar yapılarak
daha bir dolu olduğu görüldü. Ma-
hallede “DHKP-C Geliyoruz” yazı-
laması olduğu gözlendi.

Barış, Uzlaşma, Teslimiyet Değil; 

Kurtuluşa Kadar Savaş!

İkitelli

Yürüyüş
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Perşembe günü saat 15.00’da Şişli
Cevahir AVM’nin önünde bir araya
gelen Halk Cepheliler, Ankara’daki
katliamda bedenleri yerlerde param-
parça olan insanlarımız gibi yere ya-
tarak eyleme başladılar.

5 dakika boyunca sessiz bir şe-
kilde, halkın meraklı bakışları ara-
sında yerde yattılar. Yerde yatan Halk
Cepheliler’in ellerinde “Barış Değil
Adalet İstiyoruz”, “Ankara’daki Kat-
liamın Sorumlusu AKP’dir”, “Kat-
liamların Hesabını Soracağız” yazan
“Halk Cephesi” imzalı dövizleri bu-
lundurarak eyleme devam ettiler.

Beş dakika yerde yattıktan sonra
alkışlarla ayağa kalkarak “Faşizmi
Döktüğü Kanda Boğacağız”, “Katil

ABD, İşbirlikçi AKP” sloganı atarak
ajitasyon çektiler. Çekilen ajitasyonda
“Ankara’daki katliamın sorumlusu
AKP’dir. Katillerimizle uzlaşmaya-
cağız, barışmayacağız. Katillerden
hesap soracağız” dediler. Bu sırada
etrafta toplanan halktan insanlar, al-
kışlarla destek vererek “doğru söylü-
yorsunuz, bu devlet katil, helal olsun
sizlere” diyerek eyleme destek verdiler.
Ardından ellerin-
deki kanı temsil
eden kırmızı boya-
yı yere dökerek
“Bu meydan kanlı
meydan” sloganını
atarak eylemi iradi
olarak bitirdiler.

Eylem bittikten sonra, başından
itibaren orada bulunan AKP’nin katil
polisleri; halkın tepkisinden ve verdiği
destekten korktukları için saldırmaya
cesaret edemediler. Ancak kitle da-
ğıldıktan sonra kendi aralarında “bun-
lar Halk Cephelilermiş, neden alma-
dık” diye kendi içlerinde tartıştılar.
Daha sonrasında ise yere dökülen
kanı kumla kapatmaya çalıştılar.

Dökülen kanımızı silmek için
kumla, mahkemelerinizle de uğraş-
sanız nafile! Bilin ki biz katillerimizi
unutmayacağız, affetmeyeceğiz!

KATİL DEVLET
HESAP VERECEK!

FAŞİZMİ DÖKTÜĞÜ
KANDA BOĞACAĞIZ!

BARIŞ DEĞİL
ADALET İSTİYORUZ!

HALK CEPHESİ

Halk Cepheliler Ankara’da Yaşanan
Katliamın Hesabını Soruyor!

Ankara’daki Katliamın
Hesabını Soracağız

15 Ekim’de Antep Özgürlükler Derneği’nde asılı
olan “Ankara’nın Katili AKP’dir, Hesap Soracağız”
Halk Cephesi, yazılı pankartı bahane ederek Halk Cep-
heliler’e saldıran katil polisler, iki kişiyi gözaltına aldı.
16 Ekim günü Antep’in Düztepe Mahallesi’nde bulunan
Antep Özgürlükler Derneği önünde bu saldırıyı halka
teşhir eden Halk Cepheliler, bir basın açıklaması ger-
çekleştirdiler. Saat 17.30’da okunan basın açıklamasında;
AKP’nin Ankara katliamının sorumlusu olmasına rağmen
bunun hesabını vermekten kaçmaya çalıştığı, bunun
içinse devrimcilere saldırın talimatı verdiği vurgulandı.
Bu baskıların devrimcileri yıldıramayacağı, er ya da geç
Ankara’nın hesabını soracakları belirtildi. Yapılan basın
açıklamasına 17 kişi katılırken basın açıklamasının
sonunda halaylar çekildi. Halayla beraber kalabalıklaşan
kitleye ise halay sonundan ajitasyon çekildi. Yapılan
saldırı anlatılıp saldırı teşhir edildikten sonra “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş, Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephe’de, Ankara’nın Hesabını Soracağız” sloganları
atılarak eylem bitirildi.

Katleden AKP’dir,
Kanları Yerde Kalmayacak!

Devrimci İşçi Hareketi, direnen Sarıyer Belediyesi
işçisi ve direnen DİSK / Genel-İş işçisi Oya Baydak;
18 Ekim’de Ankara’da tren garı önünde kontrgerilla
tarafından gerçekleştirilen katliamı protesto etti ve
anma gerçekleştirdi. 18 Ekim’de Ankara’ya gelen
DİH’liler, katliamın yapıldığı tren garı önüne gelerek
“Katliamın Sorumlusu AKP’dir. Hesap Soracağız!”
yazılı ozalit açarak 1 dk.’lık saygı duruşu yaptı. Daha
sonra yapılan açıklamada “Biz bugün burada bu katliama
neden olanları bir kez daha lanetliyoruz. Devrimciler
tarafından hesabının sorulacağını ilan ediyoruz. Devrimci
İşçi Hareketi olarak katledilen insanlarımızın ailelerine
başsağlığı dilerken anılarını mücadelemizde yaşataca-
ğımızı söylüyoruz. Tüm halkımızın bir kez daha başı
sağolsun. Kanları yerde kalmayacak. Onları katledenler
birgün hesap verecek” denildi.

25 Ekim
2015

Yürüyüş

Sayı: 492

4 3ADALETSİZLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ!



AKP faşizmi, sıkıştığı bütün dönem-
lerde olduğu gibi Ankara katliamının
ardından da halkın katliama tepkilerinin
büyümesini durdurmak için yayın yasağı
getirdi. Getirdiği yayın yasağıyla AKP,
katliamın sorumlusunun kendisi olduğu
gerçeğini gizlemeye çalışıyor. 

Faşizmin geçmişten bu yana sansür
politikaları sürmektedir. 19 Aralık kat-
liamı öncesi dönemin hükümet sözcü-
lerinden birinin "Gazeteler yazmaz, te-
levizyonlar göstermezse ölüm orucu
filan kalmaz" sözleri hala unutulmamıştır.
19 Aralık katliamının ardından da söy-
lediklerini yapmışlar, F tiplerinden, tec-
ritten bahsetmek, ölüm oruçlarıyla ilgili
haber yapmak yasaklanmıştır. 

Büyük Direniş bu kopkoyu sansürün
altında 7 yıl sürmüştür. Yine 84 Ölüm
Orucu Direnişi 12 Eylül cuntasının
koyu sansürü altında sürmüş, sadece

bir defa radyoda böyle bir direniş ol-
duğundan bahsedilmiştir. 

AKP ise Kenan Evren'in, Ecevit'in
sansür uygulamalarını çok daha ileriye
taşımıştır. Kendisine en ufak bir eleş-
tiride bulunan köşe yazarlarını hedef
gösteren Tayyip Erdoğan ve AKP ikti-
darı, yayın yasakları konusunda rekor
kırmıştır. Devrimci basın, muhalif basın
bir yana her dönem devletin, kontrge-
rillanın sözcüsü olmuş Hürriyet gaze-
tesini bile bastırtacak kadar taham-
mülsüzdür.

YouTube, Twitter ve Facebook gibi
internet sitelerine de sansür uygulayan
AKP; çıkarları uyuşmadığı, kendisine
muhalefet ettiği için Kanaltürk, BUGÜN
TV, Samanyolu Haber, STV, Mehtap
TV, Irmak TV ve Yumurcak gibi 7 kanalı
dijital yayın platformundan çıkardı.

Yalanlar üzerine kurulu asalak sö-

mürü düzeni de en çok gerçeklerden
korkar, gerçekleri çarpıtmaya, gizle-
meye çalışır. Her katliamın ardından
verilen sansür kararı bu korkunun
adıdır.  Bu korku emperyalizmin, iş-
birlikçilerinin iktidarlarını kaybetme
korkusudur.  

Bu korkularından dolayı onlarca kez
dergimiz, bürolarımız basıldı. Dergimizin
yüzlerce sayısı hakkında toplatma kararı
çıkartıldı. Dergimize matbaada el konuldu.
Bunlar da yetmedi faşizme. Dergimizi
dağıtanları sokak ortalarında vurdular,
katlettiler. İrfanlar'ı, Enginler'i dergimizi
dağıttığı için katlettiler. Ferhat Gerçek’i
Yürüyüş dergisi sattığı için sokak orta-
sında vurup felç bıraktılar. 

Ankara katliamında da gerçekler fa-
şizmi korkuttu. Katliamı unutturmak,
katillerin kendileri olduğunu gizlemek
için yayın yasağı getirdi AKP.  Halkın
gerçeklere ulaşması AKP faşizmini kor-
kutuyor. Korkutmaya da devam edecek. 

Ankara Katliamına Getirilen Yayın Yasağı,
AKP Faşizminin Gerçeklerden Korkusudur! 

AKP yönetememe krizi derinleştikçe baskı, terör ve katli-
amlarını arttırıyor. İç Güvenlik Yasasıyla “Az öldürüyorsun;
daha fazla saldır, öldür” diyerek katil polisinin yetkilerini daha
da arttırdı. Katil polislerinin yetmediği yerde de mafyasını, eli
kanlı faşist katillerini devreye soktu. Kürdistan’da şehirleri
yasak bölge ilan etti, sokağa çıkma yasağı uyguladı.

AKP bir yandan devlet terörünü estirirken diğer yandan eli
kanlı katillerini de halkın üzerine salmakta gecikmedi. AKP’nin
Osmanlı Ocakları, HDP binalarına saldırdı. AKP bir yandan
şovenizmi körüklerken, diğer yandan da ağzı salyalı itlerini
Kürt halkının, devrimci ilerici kurumların üzerine sürdü. Bartın,
Bursa, İstanbul, Ankara, Mersin, Tekirdağ, İzmir, Konya, Artvin,
Trabzon… Ülkenin batısından doğusuna faşist güruhlar; HDP
binalarına, Kürt ailelerin evlerine, sokakta Kürtçe konuşanlara
saldırdılar. Parti binaları, evler ve işyerleri talan edildi; pek çok
insan yaralandı. Bu saldırıların talimatını veren Tayyip Erdoğan’dır.
Talimatı alansa kendilerine “Erdoğan Sevdalıları” olarak tanıtan
faşist güruhtur. Yani Tayyip Erdoğan’ın bizzat kurdurttuğu
Osmanlı Ocakları’dır.

Kimdir Bu Osmanlı Ocakları?
CHP’nin Ankara Sincan ilçe binasına yapılan saldırıyı

organize eden bu faşist güruh, özellikle bu saldırıdan sonra
gündeme geldi. Osmanlı Ocakları, AKP bizzat da Tayyip
Erdoğan’ın talimatı ve desteğiyle 2009 yılında kurulmuştur.
Hızla da yaygınlaşmıştır. 73 ilde şubesi vardır. Derneğin
genel başkanı Abdülkadir Canpolat’tır. Osmanlı Ocakları’nın

Gençlik Kolları Başkanı da Levent Çiçek’tir. Abdülkadir
Canpolat’ın ismi 2006 yılında Türkiye’yi ziyarete gelen
Papa 16. Benediktus’a karşı “silahlı eylem yapacağı” iddiasıyla
gözaltına alınmasıyla, Trabzon Alperen Ocakları eski başkanı
Mustafa Öztürk ile ilişkisiyle gündeme gelmiştir. Levent
Çiçek ise uyuşturucu ticaretinden, gasp, hırsızlık gibi pek
çok suça karışmış ve 2012’de bu suçlardan bir süre hapishanede
kalmış bir mafyacıdır.

Abdülkadir Canpolat ve Levent Çiçek gibi Osmanlı
Ocakları’nın yöneticileri, üyeleri; hapishaneden AKP’nin
yeni düzenlemeleri ile çıkarılmış faşist mafyadan oluşmaktadır.
Diğerleri ise “din” ile uyutulmuş gericilerdir. AKP’nin yetiştirdiği
“dindar gençlik”tir. Gerici eğitim sistemiyle, İmam Hatip
Okulları ve Kuran kurslarıyla yetiştirilmiş, özünde dinle
uyutulmuş faşist güruh; AKP’nin halka karşı savaşta kullandığı
güçlerden biridir. 12 Eylül öncesi MHP’li faşistlerin misyonunu
bugün AKP’li gençlik yapıyor. AKP’nin besleyip büyüttüğü
“dindar gençlik”, bugün bu işlevi görüyor. Daha önce Berkin
Elvan’ın cenazesinin kaldırıldığı gün Okmeydanı’na saldıran
“Kasımpaşa 1453” de bunlardan biridir.

“Kasımpaşa 1453”; Kasımpaşaspor’un taraftar grubu olarak
görünse de AKP’li faşist bir çetedir. AKP; Osmanlı Ocakları,
Kasımpaşa 1453 adı altında faşist örgütlenmelerini iktidarını
korumanın, muhalif kesimleri sindirmenin, Kürt halkına dayatılan
teslimiyet politikasının bir parçası olarak kullanıyor. 

Osmanlı Ocakları AKP’nin tetikçisidir. Polisin yetersiz
kaldığı yerde boşluğu tamamlamaktadır. AKP’nin sivil faşistlerinin
saldırılarına karşı halkın eli armut toplamayacak, halk kendi
güvenliğini alacaktır. 

AKP’nin eli kanlı sivil faşist örgütlenmelerini halkın
milisleri affetmeyecek, hesap soracaktır.

Osmanlı Ocakları AKP’nin 
Sivil Faşist Suç Örgütüdür Yürüyüş
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‘Bize oy vermezseniz kontrgeril-
layı serbest bırakırız!’ Baskı ve teh-
ditlerle Kürt halkını teslim alama-
yacaksınız. AKP halklara saldırmaya
devam ediyor. Halk düşmanlıkları
öylesine iliklerine işlemiş ki artık
gizleme gereği bile duymuyorlar.
İşte son birkaç günde ağızlarından
çıkanlar;

“IŞİD’in uyuyan hücreleri eylem
yapmadıkça demokratik gelenekle-
rimiz ve hukuk devleti olmamız ne-
deniyle onları gözaltına alamayız.”
“Biz IŞİD örgütüyle 360 dereceyiz.”
“Ankara katliamından sonra oyla-
rımız arttı.” “Bize oy vermezseniz
buralarda beyaz Toroslar gezmeye
başlayacak.”

Bu sözler ne yanlışlıkla, ne de
dil sürçmesiyle söylenmiş sözlerdir.
Hele beceriksiz birinin ağzından
çıkan sözler hiç değildir. Bunlar halk
düşmanlığının itirafıdır. AKP artık
yüzüne maske bile takamamaktadır.
Halk, AKP iktidarında gittikçe artan
oranda yoksullaşmıştır. Zenginler hiç
olmadıkları kadar zenginliklerini kat-
lamıştır. Uyuşturucu kullanma yaşı
12’ye düşmüştür. Fuhuş her geçen
gün artmaktadır. Bütün bunların ne-
deni yoksulluktur. Yoksul halk ya

devrimcileşir, ya da yozlaşır.
Yoksulluk ve yozlaşma,

iktidarın bilinçli politikalarının
sonucudur. Dünya tarihindeki
kısacık sosyalizm yönetimleri,
bize tüm bu sorunların halk
iktidarları tarafından çözül-
düğünü kanıtlamıştır. Yani
halkların tüm sorunlarının çö-
zümü sosyalizmdir.

Halka bir şey veremeyen
AKP iktidarının elinde terörden başka
bir araç kalmamıştır. HDP’liler, dev-
rimciler bizzat polisin yönlendirme-
siyle linç edilmiştir. Suriye’de halkları
katleden IŞİD teröristlerinin ardında
emperyalizm ve AKP iktidarı vardır. 

Şimdi de Başbakan Davutoğlu
Van’da yaptığı konuşmada; “AKP
iktidarı kaybederse buralarda beyaz
Toroslar gezmeye başlar” dedi. Beyaz
Toros otomobiller, polis ve kontrge-
rilla tarafından kullanılan araçlardı.
İnsanlarımız bu otomobillerle kaçı-
rıldı, işkence gördü, kaybedildi, kat-
ledildi. Beyaz Toros kontrgerilla kat-
liamlarının simgesidir. Davutoğlu
bunu biliyor ki kullanıyor. Böylece
en üst düzeyde, kontrgerillanın tasfiye
edilmediği de itiraf edilmiş oldu.
Devrimcilerin yıllar öncesinde söy-

lediği şeyler doğru çıktı; AKP kontr-
gerillayı tasfiye etmeyecek, kendi
denetimi altına alacak. 

“IŞİD’in canlı bombaları, uyuyan
hücreleri eylem yapmadığı sürece
onları gözaltına alamayız” diyen
Başbakan Davutoğlu’dur. Ama öte
yandan devrimciler bir basın açıkla-
ması yaptı diye onlarca yıl ceza
alıyor. Gözaltına alınıyor, işkence
görüyor. Evinde oturan bir genç kı-
zımız polis tarafından vuruluyor. Va-
lilik polisi koruyor. Bunlar AKP’nin
politikalarıdır.

Bu tehditler boşadır. Halklarımızı
tehditlerle, baskıyla susturamayacak-
sınız. 

AMED HALKIN HUKUK
BÜROSU

21 Ekim 2015

“Amed Halkın Hukuk Bürosu’nun açılması için
önayak olmak”.  Amed Halkın Hukuk Bürosu müvekkilleri
Rojda Yalınkılıç ve Nurhan Yılmaz bu iddiadan tutuk-
landılar.

Müvekkillerimiz yaz tatili için bulundukları Mersin’den
sabaha karşı gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı. Di-
yarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, müvekkiler aleyhine
ikinci bir soruşturma açarak ikinci kez tutuklattı. Savcılığın
tutuklama talebi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kabul
edildi ve müvekkiller tutuklandı.

Müvekkillere yapılan suçlamalar gerçekten çok ağır!
Müvekkiller katledilen devrimcilerin cenaze törenlerine
katılmışlar, Amed Özgürlükler Derneği’nin kurulması
için çalışmışlar, Diyarbakır Barosu’ndan avukatlarla gö-
rüşmüşler ve en büyük suçları da Amed Halkın Hukuk
Bürosu’nun açılışına önayak olmuşlar!

IŞİD’e operasyon deyip devrimcileri katlettiler, dev-
rimcilere, HDP’lilere operasyonlar yaptılar, Ankara’da
halkı katleden IŞİD teröristleri için “Hukuk kurallarımız,

demokratik geleneklerimiz gereği uyuyan hücrelere ope-
rasyon yapamıyoruz, gözaltına alamıyoruz” dediler. 

Öte yandan AMED HALKIN HUKUK BÜRO-
SU’NUN AÇILIŞINA ÖNAYAK OLMAK diye bir suç
icat ettiler. IŞİD teröristi olmak suç değil, Amed Halkın
Hukuk Bürosu’nun açılışına önayak olmak suç! İşte
AKP gerçeği!

Hemen belirtelim, Halkın Hukuk Büroları artacak.
Şimdilik İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’dayız. Ama
şimdilik… Halkın Hukuk Bürosu’nu yaratan nedenler
ortadan kalkmamıştır. Aksine her geçen gün Halkın
Hukuk Bürosu’nun gerekliliğini kanıtlamaktadır. Ülkemizin
her yanını HALKIN HUKUK BÜROLARI ile donata-
cağız.

20.10.2015
AMED HALKIN HUKUK BÜROSU

Muradiye Mah. Gürsel Cad. / Kaynarca Apt.
No:51/5 BAĞLAR / DİYARBAKIR

Tel: 0.412.235 99 49 / avukatbehic@gmail.com

Açıklama No: 6
AKP’den, Başbakan Davutoğlu’ndan
Kürt Halkına Yeni Bir Tehdit!

Diyarbakır Polisinin İcadı Yeni Bir Suçlama!

25 Ekim
2015
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Burjuva düzen partileri, oligarşinin
demokrasicilik oyununun araçlarıdır.
İktidardaki parti artık yalanlarla halkı
kandıramayacakları noktaya geldiğinde
oligarşi yıpranan partinin yerine bir
diğerini cilalayıp, parlatarak  halkın
karşısına çıkartır. 

AKP böylesi bir dönemde başta
Amerika’nın desteğiyle oligarşi tara-
fından parlatılıp iktidara getirildi.

AKP iki dönem boyunca halkı
“AB’ye uyum yasaları”, “demokra-
tikleşme”, “açılım”,  “12 Eylül
Anayasası’nın değiştirilmesi”,
“Cuntacıların yargılanması”, “barış”,
“çözüm...” gibi yalanlarla kendine
yedeklemeyi başardı.

AKP, bu ve benzeri politikalarla
Kürt milliyetçilerini, Alevileri, refor-
mist, oportünist solu kendine yedek-
leyerek oligarşi içi güçleri  tasfiye
etmeyi başardı ve faşist iktidarını
güçlendirdi.

AKP iktidarının üçüncü dönemi
yalan ve demagojilerin ömrünü tüket-
tiği dönem oldu. Bu dönemde
AKP’nin faşist terörü halkın her kesi-
mine yönelik daha fazla öne çıktı.
Devrimcilere karşı ise faşist terör
hep temel politikası oldu. 

AKP, dini ve iktidar olanaklarını
kullanarak “benden olanlar ve olma-
yanlar” diye halkı çıkar ve din teme-
linde bölerek faşist iktidarını ayakta
tutmaktadır. Bugün iktidarda kalmak
için daha fazla dini kul-
lanmak ve faşist teröre
başvurmaktan başka poli-
tikası yoktur. 

Oligarşinin birçok
kesimi de AKP’nin
faşist iktidarını düzeni-
nin geleceği için tehli-
keli görüyor ve kendi-
lerini güvencede hisset-
miyor. Çünkü AKP  “en
büyük karları benim ikti-
darımda ettiniz. Ya bana
hizmet edersiniz ya da
düşmanımsınız” politi-

kasını tekellere de dayatıyor.
Bu temelde Doğan Grubu’na,

Koç’lara, Fettullahçılar’a, TÜSİAD’a
açıktan saldırıyor. 

AKP iktidarını tehdit olarak gören
oligarşi tüm çabalarına rağmen
AKP’nin alternatifini yaratamıyor.
AKP’nin bu alternatifsizliği, düzenin
yönetememe krizinin her geçen gün
daha da derinleşmesinin temelidir. 

Gerçek ve Tek Alternatif
Halktır! Devrimcilerdir!

Oligarşinin asıl korkusu budur.
Oligarşinin yönetememe krizi bir
taraftan faşist terörü tek politika
haline getirirken diğer taraftan halkın
düzenden kopuşunu ve devrimci alter-
natifi büyütüyor. 

Haziran ayaklanmasından bu yana
AKP’nin tüm terörüne, Kürt milliyet-
çilerinin, reformizmin, oportünizmin
düzen için politikalarına rağmen halkın
düzene olan öfkesi büyümektedir. 

Oligarşi, 7 Haziran seçimlerinde
HDP üzerinden demokrasicilik oyu-
nunu sürdürmeye çalıştı. Halkın öfke-
sini HDP ile Tayyip Erdoğan karşıtlı-
ğında düzen içine çekmeye çalıştı. Bu
temelde bir hava da yaratıldı. Ancak
oligarşinin krizi demokrasicilik oyu-
nuna izin vermeyecek kadar derindir. 

7 Haziran sonrasında yaşanan geliş-
meler seçimler üzerinden yaratılmak
istenen tüm umutları boşa çıkarttı.

Faşizmin parlamentosu halkın
hiçbir sorununa çözüm olamayacağını
göstermiştir. 

Seçimlere bir hafta kaldı. HDP
dahil hiçbir düzen partisinin halkın
karşısına çıkıp söyleyecek sözü yoktur. 

Burjuva basında şimdiden 1
Kasım seçimlerinin hiçbir sorunu
çözmeyeceği ve bir sonraki seçimlerin
hesaplarının yapıldığı yazıyor.

Oligarşinin içinde bulunduğu durum
budur. Seçimler artık oligarşiye nefes
aldırmıyor, krizini daha da büyütüyor.
Düzen alternatifsizdir ancak halk alter-
natifsiz değildir. Çürümüş düzenin ger-
çek alternatifi halktır. 

HALKIMIZ!
Faşizmin parlamentosunda değil,

Halk Meclislerinde örgütlenelim. 
Halk Meclisleri halkın kendi ira-

desini ortaya koyduğu, kendi geleceği
hakkında söz ve karar sahibi olduğu
örgütlenmelerdir. 

Gerçek güç halktır.
Şöyle bir dünyaya bakın; Yer

üstünde ve yer altında sonradan yapı-
lan ne varsa hepsi halkın emeği ile
yaratılmış değerlerdir. 

İşte halkın gücü bu kadar büyüktür.
Her şeyi yaratan halk, kendi geleceğini
de belirleyecek güce sahiptir. 

Halkın bu gücü ancak örgütlen-
diğinde açığa çıkabilir. 

Halk Meclisleri halkın gücünü orta-
ya çıkartan örgütlenmedir. 

Bugün düzenin tüm
kurumları çürümüştür.
Mahkemeleri, yargısı,
polisi, ordusu, yasaları,
eğitim sistemi, sağlık sis-
temi, yasaları... vb. hiç-
birisi halka değil, çürümüş
düzene hizmet etmektedir. 

Biz Halk Meclislerinde
kendi kurumlarımızı yara-
talım. Halkın sorunlarına
kendi Meclislerimizde
örgütlenerek birlikte çözüm
bulalım. 

Düzen Partilerinin Halka Söyleyeceği Hiçbir Şey Yoktur

Halk MeclislerindeHalk Meclislerinde
Örgütlenelim!Örgütlenelim!

BU DÜZEN HANGİ SORUNUMUZU ÇÖZDÜ?
� 6 milyon 665 bin işsiz var!..
� 15 milyon’dan fazla insanımız açlık sınırının altında!.. 
� 50 milyon insanımız yoksul!..
� 4 milyon 330 bin 504 çocuğumuz okula gidemiyor!..
� Bu düzen halkımızı eğitimsiz, işsiz, aç, yoksul bırakıyor!

BU DÜZEN HALKIN DÜŞMANIDIR 
HİÇBİR SORUNUMUZU ÇÖZEMEZ!

Halk meclisleri ile kendi kendimizi yönetelim
Kendi Sorunlarımızı Kendimiz çözelim!

HALK MECLİSİ

Yürüyüş
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Halk Meclisleri'nde Örgütleniyoruz!
Alçak düzen, halkın hiçbir sorununa çözüm

üretemez. Bu yüzden diyoruz ki; seçimler bir al-
datmacadır. Sandıklar halka çözüm olarak göste-
riliyor. On yıllardır bu sandıklardan halkın sorunlarına
cevap gelmedi. Sandıklarla somut hiçbir kazanımı
olmadı halkın. Aksine; hep zulüm gören, işkence,
baskı gören, katledilen, yoksul bırakılan halk oldu.

Bu yüzden “Seçim Çare Değil!” diyoruz. 
Sorunlarımızın çözümü birliğimizdedir. Gücümüz

birliğimizden geçer. Halk Meclisleri'nde örgütle-
nelim, sorunlarımıza ortak çözümler üretelim.

25 Ekim saat 15:00'da Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nde
yapacağımız Meclisler Toplantısı’na tüm halkımızı
davet ediyoruz.

Halk Meclisleri
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Kamu emekçileri bugün yığınla
sorunla karşı karşıyadır. Ekonomik
sorunlardan yabancılaşmaya, yozlaş-
ma sorununa, kendini ifade edebil-
meden eğitime, örgütlenme sorununa
kadar her alanda birçok sorun sayı-
labilir. 

Sorunları tespit etmede sorun yok.
Sorunlar biliniyor. Ancak bu sorunlar
karşısında ne yapacağız; ne yapmalı,
sorunlarımızın çözümü nerde ve nasıl?
Bugün en temel ve cevaplanması el-
zem olan konu budur. Bunu hem kişi
olarak, hem de bir örgütlenme olarak
cevaplamak şarttır. Çünkü pratik, bu
cevapların üzerine şekillenir. 

Pratikte Karşımıza
Çıkan En Yaygın
Sorunların Başında,
İdeolojik Mücadeleden
Kaçış Gelmektedir!

Gerek üyesi olduğumuz sendika-
larda, gerekse düzenin ideolojisinden
esinlenen anlayışlarla tartışmama,
çatışmama durumu. KESK'in demo-
kratik kitle örgütü olma misyonundan
sivil toplum örgütü olmaya doğru
kaydığını görüp, tespit etmemize rağ-
men, ideolojik tartışmayı gereksiz
görme sorunu. 

DKÖ olmanın yüklediği sorum-
luluklar nedir? Sendikanın sınıf kav-
gasındaki yeri nedir? Tüm bunlardan
uzaklaşma, bunları düşünerek politika
üretmeme durumu... Elbette ki ne
DKÖ'lerin son hali, ne de bunu ma-
sum görebilen düşünceler bugün çık-
madı, birdenbire bu duruma gelmedi.
Genel olarak DKÖ'ler; 12 Eylül’den
bu yana sınıflar mücadelesinde üst-
lenmeleri gereken işlevlerinden ol-
dukça uzaklaşmışlardır. Bunun en
önemli nedenlerinden biri faşizmin
sürekli artan baskıları; diğeri ise
DKÖ'lere hakim olan anlayışın çar-
pıklığıdır. 

Demokratik Mücadele
Nedir, Nasıl Verilmelidir? 

Bu konunun cevabı hatırlatılmaya
muhtaçtır bugün. Demokratik müca-
dele; düzenle ekonomik, demokratik,
sosyal anlamda çelişkileri olan, bu
anlamda da çıkarları devrimden yana
olan tüm sınıf ve katmanların eko-
nomik, demokratik hak ve talepler
uğruna mücadele içinde eğitilmesi,
bilinçlendirilmesi ve iktidar müca-
delesine kanalize edilmesi faaliyetidir. 

DKÖ'ler; Sınıflar
Mücadelesinin Bir Okulu,
Sendikalar, Sınıf
Örgütüdür Diyoruz...

Ancak artık gelinen aşamada bu
söz boşta kalmaktadır. Kendi taba-
nından kopuk, onların nabzının far-
kında olmayan, kendi kitlesinin ge-
risine düşmüş; icazet dileyen, faşizmin
tüm saldırıları karşısında bile meşru
hareket edemeyen, kendi dinamiğini
yitirmiş bir sendika modeliyle, pra-
tiğiyle karşı karşıyayız. 

Bu değerlendirme abartılı görü-
lebilir; ama 10 Ekim'de Ankara'daki
katliamdan sonra KESK'in aldığı
tavır ortadadır ve tartışılmaya muh-
taçtır. “İnadına Barış” söylemlerinin
arkasından sürüklenmek, kendi ka-
tiline, dostuna uzatılan aynı eli uzat-
mak, haklı görebileceğimiz bir tavır
değildir. 

Bu konuda sonuna kadar ideolojik
mücadelemizi sürdüreceğiz. Barış
söylemlerinin arkasında sürüklenme-
yeceğiz. Barış dedikçe onar yüzer
katlediliyor halkımız. 

Hayır! Biz Kanlı Ellerle
Asla Tokalaşmayacağız,
Daha Kanımız
Kurumamışken; Kanımızı
Çiğnemeyecek,
Çiğnetmeyeceğiz!

Devrimci memurlar politik dü-

şündükleri noktada bu sözleri diye-
bilir, böyle pratik geliştirebilir. Aksi
halde beyinlerimiz de reformistleş-
meye, çocuklarımızın katili olan bu
düzenin sürmesini kolaylaştıracak
olan seçim sandıklarına gitmeye baş-
lıyoruz. 

Biz kendi içimizde de dostları-
mızla da ideolojik mücadelemizi sür-
düreceğiz, Çünkü biz Marksizm-Le-
ninizme inanıyoruz, bilime inanıyo-
ruz, tarihin öğretisine inanıyoruz. Ve
devrimci ustalardan, tarihten, sınıf
mücadelesinden asla uzaklaşmamayı,
geri yanlarla asla uzlaşmamayı öğ-
rendik. Tüm saldırılar karşısında tek
kalma pahasına, ilkelerimizden ödün
vermemeyi öğrendik. Bunu devrimci
memurlardan, demokrat kimliğe sahip
olan herkese ısrarla anlatmamızın
nedeni, tarihin bize yüklediği mis-
yondur. Bu pencereden bakmadığı-
mızda düzenin düşünceleri içimize
sızıyor. Sivil toplumculuk masum
görülmeye başlanıyor. Buna izin ve-
remeyiz.

Kendi pratiğimizden bir düşüne-
lim. Hatice öğretmen sürgün politi-
kalarına karşı direnirken, 4 gün bo-
yunca Eskişehir’de masa açtı diye
gözaltına alındı, yerlerde sürüklendi.
Demokratlığın ölçütü olan sahip çık-
ma davranışı bile sergilenmedi. 

Düşünün ki, Ankara Katliamı’nda
100 insanımız katlediliyor, katleden
belli; oysa ki biz AKP binaları önünde
gidip, sorumluluların yüzüne adalet
talebimizi haykırmayı tartışabiliyoruz. 

Düşünün ki, emekçilerin yaşadığı
sorunlara gerçekten çözümler üretme,
emekçileri örgütleme, sınıf örgütü
olma iddiasıyla kurulmak istenen
Memur Meclisleri’ni tartışıp bunu
örgütlemiyoruz. İşyerlerine gitmiyor,
kitle çalışması yapmıyoruz. Sıradan-
laşıyoruz. 

Hem eleştiriyoruz; hem de üret-
miyoruz, çözüme katkı sunmuyo-
ruz. "Böyle yapılması gerekiyor;
ama ben yapmayayım, başkası yap-

Nice Bedellerle Kazanılan ve Kurulan Demokratik Kitle Örgütlerimizin, Sivil

Toplumculuğa Dönüşmesine Asla İzin Vermeyeceğiz. 

BBiz, Örgütsüzlüğün Değil, Örgütlü Gücün Sembolü Olduk! 

Biz, Umutsuzluğa Karşı Umudun Gücü Olduk!

Yürüyüş
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sın, başkası yorulsun, başkası gaz
yesin, başkası gözaltına alınsın" di-
yoruz. 

"Çünkü biz korkuyoruz. Çünkü
bizim kaybedeceklerimiz var" di-
yebiliyoruz. Canların katledildiği
yerde, biz işimizi, maaşımızı kay-
betmeme hesabı yapabiliyoruz. 

Bu tablo tahribatlar yaratır. Bu
tablo bir örgütlülüğü reformistleştirir,
kişiyi tüketir. Aydın misyonundan
uzaklaşarak, entellektüel gevezeliğe
düşülmesine neden olur. Nice be-
dellerle kazanılan ve kurulan demo-
kratik kitle örgütlerimizin sivil top-
lumculuğa evrilmesine asla izin ver-
meyeceğiz. 

DKÖ ve STÖ Arasındaki
Farklar Nedir? 
Ne İstiyor,
Ne İstemiyoruz; Bu Soru
Üzerinden Maddeleyelim:

1- DKÖ’lerin örgütlenme anlayışı,
demokratik merkeziyetçiliktir.
STÖ’ler ise gevşek, disiplinsizlik ve
sorumsuzluk üzerine şekillenir. 

Demokratik merkeziyetçilik de
çok tartışılan kavramlardandır. Ama
burada da gördüğümüz gibi DKÖ
olmanın da bir gerekliliğidir.

2- DKÖ’ler kitleselleşmeyi ve
kitlesel mücadeleyi ele alır. STÖ’lerin
ise kitleselleşme, örgütlenme ve mü-
cadeleyi geliştirme gibi bir sorunu
yoktur. 

3- DKÖ’lerin mücadele anlayışı;
hakların mücadeleyle, yaygın deyimle
‘söke söke’ alınmasına dayanır.
STÖ’ler ise iktidarla oligarşinin çeşitli
kurumlarıyla ‘diyalog’ kurar, sorun-
ların çözümünü burada görür, raporlar
hazırlar, basın açıklamaları yapar.
Faşist devletlerin, emperyalistlerin
ikna edilebileceği gibi hayali bir an-
layışa dayanırlar. Oligarşi bu baskıları
kaale almadığında ise yapabilecekleri
başka bir şey yoktur. 

4- STÖ’lerin baskı aracı olması
hiç eylem yapmadıkları anlamına gel-
mez. Yaparlar! Düdüklü, balonlu, zıp-
lamalı, hoplamalı ve çoğu kez de
temsili medyatik eylemler, STÖ’lerin
tipik tarzıdır. Alabildiğine yumuşa-
tılmış, ciddiyetsizleştirilmiştir eylemler. 

5- DKÖ’ler; politikalarını, mü-
cadele anlayışlarını belirlerken, em-
peryalizm ve halklar çelişkisini, sı-
nıfların varlığını dikkate alırlar. Sö-
mürgeciliğe karşı bağımsızlıktan ya-
nadır, oligarşiye karşı halkın çıkar-
larını savunur, faşizme karşı mücadele
eder. Yasallığa değil meşruluğa da-
yanırlar. 

STÖ’ler ise yasalcıdırlar. STÖ
anlayışında; sınıfların yerini, herkesin
istediği kalıba sokabileceği, Saban-
cılarla, emperyalizm işbirlikçileri ile,
kendine sol emekten yana diyen
DKÖ’lerin, sendikaların AB’cilik te-
melinde yan yana gelmesi de kay-
nağını buradan alır. 

6- DKÖ’lerin muhalefetinin sı-
nırlarını belirleyen; halkın ihtiyaçları,
sorunları, talepleridir. STÖ’lerin mu-
halefetinin sınırlarını belirleyen ise
icazettir, AB’dir, meşhur AB kriter-
leridir. 

7- DKÖ’ler toplumsal muhalefetin
yükselmesinde rol oynadıkları için,
aynı zamanda halkın birliği, örgüt-
lenmesi ve dayanışmasını ön plana
çıkarır, bireyciliğin karşısında yer
alırlar. STÖ anlayışı ise birey üzerine
oturur. 

8- DKÖ’ler faşizm koşullarında
demokratik mücadelenin bedellerle
yürütüldüğünü hiçbir zaman unutmaz,
mücadelesini buna göre şekillendirir,
bedeli göze alır. STÖ’lerin ülkemizde
hayat bulmasının en temel nedenle-
rinden biri ise; risksiz, bedelsiz sol-
culuktur. 

19 Şubat operasyonuyla birlikte
birçok KEC'li gözaltına alındı, tu-
tuklandı. Bu saldırıları geri püskürt-
mekle ancak saldırılar önlenebilir.
Yoksa statükolar konularak, yetinmeci
davranılarak hiçbir hak kazanılamaz,
kazanılan haklar korunamaz.Tarihin
her kesitinde KEC mücadelenin önün-
deki setleri aşmıştır, sınıf bilinciyle
hareket etmiştir. Şimdi de yapmamız
gereken budur. 

9- DKÖ’lerin ayakları bu toprak-
lara basar. Mücadele gelenekleri,
kültürü, eylemi ile halkın içindedir.
STÖ’ler ise Avrupa solculuğuna, Av-
rupa kültürüne dayanır, halktan ko-
pukturlar. 

Karşılaştığımız pratik; Türk-İş ile

DİSK'in, Kamu-Sen ile KESK'in ara-
sındaki farkın gitgide silikleştiğini
göstermektedir. KESK'in STÖ'leş-
meye doğru kaydığıdır. Karşı çıkan-
lara hatırlatırız; KESK kimi zaman
kuruluş yıldönümlerini kitlelerinin
içinde değil, lüks otellerde Dede-
man’larda kutlamıştır, Diyarbakır,
Suruç, Cizre katliamlarına rağmen
faşizmi unutmuş, pikniğe gider gibi
eylemlere mitinglere gitme rahatlığına
girmiştir. 

Bu sadece KESK'le ilgili değildir
aslında. Yollarını devrimcilerden ayı-
ran, devrimcilere kırmızı çizgiler çi-
zen her anlayış, ülkemizdeki faşizm
gerçeğini unutmuştur. Sendikacılığı
bu duruma getiren sivil toplumcu
anlayışlardır, düzen partileriyle bü-
tünleşme çabasıdır, direnmeme çiz-
gisidir. Bu pratik; ister istemez bilinci
de, pratiği de geriletir. 

Peki, Biz Devrimci
Memurlar Olarak
Böyle Bir Tablonun İçinde
Nerede Duruyoruz?

Ne yapıyoruz, neden yapmıyoruz?
Nasıl yapabilir hale gelebiliriz? Bunlar
üzerinde düşünmek, çözümler üret-
mek durumundayız.

Düzenin pisliklerine karşı beyni-
mizi uyanık tutmalıyız, devrimci
yanlarımızı beslemeliyiz. Bunun bir-
çok yöntemi var; ama vazgeçilmez
görevlerimiz eğitim ve kitle çalışması
yapmaktır. Gıdamızı kitlelerden  al-
maktır. Sürekli sormak, sorgulamaktır.
Kendi öz örgütlülüklerimizi yarat-
maktır. Devrimci ruhumuzu ve coş-
kumuzu ve de umudumuzu bulun-
duğumuz her yere yaymaktır. 

Biz örgütsüzlüğün değil, örgütlü
gücün sembolü olduk. Bu yanımızı
kitleselleştirmeliyiz. Biz umutsuzluğa
karşı umudun gücü olarak halklaştık.
Dolayısıyla şimdi biz kimiz ve ne
yapıyoruz soruları üzerinde tek tek
düşünmeli ve ideolojik olarak ken-
dimizi güçlendirmeliyiz. 

Sınıf bilincimizi, iktidar iddiamızı
asla yitirmemeliyiz. Faşizmin yarattığı
baskılarla, korku rüzgarıyla savrulan
değil; Elmas Yalçınlar'ın, Makbüle
Sürmeliler’in öğrencileri olmalıyız.
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Halkın Mühendisi 
Hasan Balıkçı'yı
Katledilişinin
13. Yılında
Anıyoruz...

Devrimci mühendis Hasan Balıkçı, 18 Ekim 2002
tarihinde Urfa'da kaçak elektrik kullanan şirketlere
karşı mücadele ettiği için, çıkarlarına dokunduğu pat-
ronların kiralık katilleri tarafından katledilmişti.

1961 yılında Adana Seyhan ilçesinin Kayışlı köyünde
doğan Hasan Balıkçı; 1987 yılında Yıldız Teknik Üni-
versitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun
oldu. 1989 yılında TEK'te çalışmaya  başladı. 1993 yı-
lında ise Adana TEDAŞ'ta göreve başladı. Adana TE-
DAŞ’ta görev yaptığı son yılda büyük ölçekli sanayi
kuruluşlarının denetim mühendisi oldu. Büyük sanayi
kuruluşlarına, enerji tekellerine kaçak elektrik kullan-
malarından dolayı büyük cezalar kesti ve fabrikaların
elektrik sayaçlarını fabrika dışına aldırdı. Fabrika sa-
hiplerinin eski işleyişe dönebilmek için teklif ettikleri
büyük miktarlarda rüşvetleri reddetti. Durumdan rahatsız
olan patronlar, TEDAŞ üst yönetimindeki yöneticilerle
işbirliğe girerek Hasan Balıkçı’yı Urfa’ya sürgün ettir-
diler. Sürgünden 45 gün sonra da 18 Ekim 2002
tarihinde Bölgesel Susurlukçular tarafından katledildi.
Cenazesi binlerce seveni tarafından kaldırıldı. 12 Ey-
lül'den sonra Adana'da ilk defa bir cenaze bu kadar
insan tarafından sahiplenildi. Balıkçı, katledildiğinde
aynı zamanda  EMO Adana Şubesi yönetiminde say-
manlık görevi ve TMMOB İKK sekreterliği görevini
yürütüyordu.

“Bakın... Şu gördüğünüz fabrikalardan sadece biri,
şu yoksul beş mahalleden fazla elektrik harcar, fakir,
yoksul halk elektrik parasını ödüyor da patronlar neden
ödemesin, fatura yoksul halka kesiliyor” dediği için,
halkın cebindeki beş kuruşa göz diken kan emicilere
karşı mücadele ettiği için katledildi Hasan Balıkçı...
Tıpkı uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı mücadele ettiği
için katledilen Hasan Ferit Gedik gibi... Ve bugün AKP
faşizmi, Diyarbakır'da, Suruç'ta, Cizre'de, Ankara'da
yüzlercemizi katlediyor. Geceyarısı evlerimize girip
yargısız infazlar yapıyor. Adalet talebinde bulunan
herkesi gözaltına alıyor, tutukluyor.

Bizler Halkın Mühendis Mimarları olarak halkın
mühendisi Hasan Balıkçı'nın yolundan yürümeye devam
ediyoruz. Elektrik soygununa karşı geliştirdiğimiz al-
ternatiflerle halkımıza umut oluyoruz. Ve bir kez daha
Hasan Balıkçı nezdinde halka dönük tüm katliamlar
için adalet istemeye devam ediyoruz. Balıkçı’nın bizlere
bıraktığı onurlu, yurtsever, devrimci mücadeleyi bü-
yüteceğiz, halk için mühendislik mimarlık yapmaya
devam edeceğiz!

HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI

İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
20 Ekim’de gece saatlerinde evlere ve Adana Özgür-

lükler Derneği’ne yönelik baskınlarda Erdinç Dinçer,
Ali Olcay ve Tuğçe Can işkenceyle gözaltına alındı. Ev-
lerde ve dernek binasında yapılan aramada kitaplar,
dolaplar dağıtılarak, şehitlere ve Özgür Tutsaklara ait
resim ve mektuplar AKP’nin eli kanlı polisleri tarafından
çalındı. 

Açıklama yapan Adana Halk Cephesi, “AKP’nin yö-
netememe krizi derinleştikçe daha saldırgan oldu. 7
Haziran seçimlerinden sonra devrimci kurum ve kişilere
saldırıları daha da boyut kazandı. Sözde terör operasyon-
larında devrimcileri göz göre göre katletmeye başlamış,
sahte delil ve gizli tanıklarla tutsak etmeye çalışmıştır.
Bizler biliyoruz, mücadelemizin yolu engebeli, dik ve
çetin. Ne baskınlarınız, ne de gözaltılarınız bizleri yolu-
muzdan geri çeviremeyecek alıkoyamayacaktır” sözleriyle
baskıların mücadelelerine engel olamayacağını ifade etti. 

20 Ekim’de Büyük Ölüm
Orucu Direnişi Selamlandı!

20 Ekim 2000’de F tipi hapishaneler politikasına
karşı başlatılan büyük ölüm orucu direnişi sonucu şehit
düşen 122’ler Cebeci Mezarlığı’nda anıldı, direniş ve
zafer selamlandı.

“Yaşasın Direniş Yaşasın Zafer”, “122’lerimizin,
Suruç’un, Ankara’nın Hesabını Soracağız/ Halk Cephesi”,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankartları ve
122’lerin resimlerinin taşındığı yürüyüşten sonra anma
programına geçildi. Kitle şehit mezarlarına yaklaştığında
yakındaki bir duvardan Parti ve Cephe bayrakları
taşıyan iki Cephe Milisinin kitleyi karşıladığı görüldü.

122’ler nezdinde tüm devrim şehitleri için yapılan
saygı duruşunun ardından Hüseyin Çukurluöz ve Bekir
Baturu’nun mektuplarından bölümler okundu. O günden
bugüne teslim olmama çizgisinin devam ettiğinin ifade
edildiği açıklamadan sonra 122’lerden Serdar Demirel’in
mektubundan bölümler okundu.

Sonrasında Grup Yorum ve oradaki kitleyle bir
ağızdan söylenen marşların ardından Özgür Tutsaklardan
gelen mesajlar okundu.

Büyük Ölüm Orucu Direnişi
Şehitlerimiz Ölümsüzdür!

Gülsuyu - Gülensu Halk Cephesi, 20 Ekim’de 2000
yılında başlayan ve tam 7 yıl süren 122 şehit verilen
Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde ölümsüzleşen şehitleri
anmak için Cebeci mezarlığına gideceklerini ve anmayı
duyuran 7 ozaliti mahallenin çeşitli yerlerine asıldı. 

Ankara: 20 Ekim’de Ankara TAYAD’lı Aileler,
Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde yitirdiğimiz İrfan Or-
takçı, Ümüş Şahingöz ve Birsen Hoşver’in mezarları
başında anma yapıldı.
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� Sorunlarımızı Birlikte Çözeceğiz
16 Ekim'de Küçük Armutlu’da esnaf toplantısı ger-

çekleşti. Yapılan toplantıda esnafların sorunlarının yine ken-
dileri tarafından çözüleceği; yıllardan beri mahalle nasıl
hep beraber kurulduysa, yine sorunların birlikte çözüle-
ceği söylendi. Sorunların çözümü için Esnaf Meclisleri’nde
örgütlenmeye çağrı yapıldı. Toplantıya 33 esnaf katıldı.

� Seçim Aldatmacasıyla Halkı
Kandırmanıza İzin Vermeyecek,
Katliamların Hesabını Soracağız!

Okmeydanı’nda 15 Ekim'de Ankara’da yapılan katliama
ve diğer tüm katliamlara karşı adalet için yazılamalar ya-
pıldı. AKP’nin katliamlarına karşı “Adalet İstiyoruz / Halk
Cephesi” yazılaması yapıldı. Aynı zamanda seçim çalış-
malarına da başlandı. “Seçim Aldatmacası Değil Adalet
İstiyoruz! / Halk Cephesi” yazılaması yapıldı.

Gazi Halk Cephesi: Katil AKP’ye
Mahallemizde Yer Yok!

17 Ekim akşamı katliamcı AKP’ye ait bir seçim aracı-
nın mahallemizde dolaştığının görülmesi üzerine Halk
Cepheliler araca müdahale ettiler. Taşlarla kovulan AKP’li-
lerin seçim aracının camları kırılarak mahalleden kovuldu.
Halk Cepheliler: “Mahallelerimizde düzen partilerinin ça-
lışma yapmalarına izin vermeyeceğiz. Katliamcı AKP’nin
halkı aldatmasına izin vermeyeceğiz. Seçim çare değil. Halk
Meclisleri’nde örgütlenelim” açıklaması yaptılar. 

� Katliamlar Bir Devlet
Geleneğidir
Katillere Teslim Olmayacağız

15 Ekim Perşembe günü İkitelli Atatürk Mahallesi’nde
kurulan Perşembe pazarında AKP’nin katliamcı yüzünü
anlatan fotoğraf sergisi açıldı. 14.30 - 16.30 saatleri ara-
sında açılan fotoğraf sergisinde Suruç’tan, Cizre’den, Di-
yarbakır HDP mitinginden ve Ankara katliamından fo-
toğraflar yer aldı. AKP’nin giderek tırmanan halk düş-
manlığının sonucu olan kitle katliamlarını anlatan fotoğ-
rafların ortasına AKP’nin katil polislerine teslim olmadı-
ğı için katledilen Günay Özarslan’ın fotoğrafı yerleştiril-
di.

Pazar esnafı ve alış-verişe gelen İkitelli halkı sergiye
yoğun ilgi gösterdi. Duygulananlar, öfkelenenler hatta küf-
redenler oldu. Yapılan sohbetlerde katliamların bir devlet
geleneği olduğu, AKP ile sınırlanmaması gerektiği anla-
tıldı. Ne olursa olsun katillerle barışın olmayacağını, ka-
tillere teslim olunmaması gerektiği anlatıldı. Bu yüzden
Günay Özarslan’ın resmi tam ortada yer alıyor, denildi.

� Umudun Adı Duvarlara
Nakşedildi

Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 19 Ekim akşamı ya-
zılamalar yapıldı.  “Haklıyız Kazanacağız / Cephe”, Geliyoruz
/ Cephe”, “Hesap Soracağız / Cephe”  ve “DHKP-C”  yazı-
lamaları halkın matbaası olan duvarlara nakşedildi.

Düşmana Karşı    
Umudun Silahıyla Kuşa-

nan Halk Yenilmez Olur
İstanbul: İkitelli: Mahalle'de 13-14 Ekim'de dergi dağı-

tımı yapıldı. Ev ev dolaşan Halk Cepheliler toplam 50 der-
giyi halka ulaştırdı. 

Dersim: 16 Ekim'de Sihenk Mahallesi esnafına Yürüyüş

dergisinin 490. sayısı ulaştırıldı.Toplamda 45 dergi esnafa ulaş-
tırıldı. Çalışmaya 2 kişi katıldı.

Amed: Amed’te 8-12 -14 Ekim tarihinde Ofis semtinde 30,

Kaynartepe Mahalle esnafına 25, Oryıl Mahallesi esnafına 30
dergi dağıtıldı.

Elazığ: Halk Cepheliler Fevzi Çakmak, Esentepe, Yıldız-

bağları Mahallelerinde 16 Ekim'de 490. sayının dağıtımını yap-
tı. Çalışmada toplamda 200 dergi dağıtıldı.

18 Ekim'de 3 Halk Cephelinin katılımıyla Elazığ Yeni Ma-
halle’de Yürüyüş dergisinin 488. ve 489. sayısı  halka ulaştırıl-
dı. İlk defa Yeni Mahalleye giden Halk Cepheliler halkın çeşit-
li sorunlarıyla karşılaştı, çözümler üzerine konuşuldu. 30 der-
gi halka ulaştırıldı. 17 Ekim’de ise Fevzi Çakmak, Yıldızbağ-
ları ve Esentepe Mahallelerinde 230 dergi halka ulaştırıldı. 

Malatya: İnönü Üniversitesi’nde 16 Ekim'de dergi dağı-

tımı yapıldı. Toplam 15 dergi öğrencilere ulaştırıldı.18
Ekim'de ise Çavuşoğlu Mahallesi’nde esnaflara dergi dağı-
tımı yapıldı. Yapılan çalışmada toplam 20 dergi esnaflara ulaş-
tırıldı.Çalışmaya 2 kişi katıldı.

20 Ekim'de Çavuşoğlu mahallesinde dergi dağıtımı yapıldı.
Yapılan çalışmada toplam 22 tane Yürüyüş 4 tane Dev- Genç
dergisi halka ulaştırıldı. 

16 Ekim'de Malatya İnönü Üniversitesi’nde dergi dağı-
tımı yapıldı. Toplam 15 dergi öğrencilere ulaştırıldı.  18
Ekim'de Çavuşoğlu mahallesinde esnaflara dergi dağıtımı ya-
pıldı. Yapılan çalışmada toplam 20 dergi esnaflara ulaştırıl-
dı. Çalışmaya 2 kişi katıldı.

Adana: 15 Ekim'de Şakirpaşa Mahallesi’nde yapılan der-

gi dağıtımında 45 dergi halka ulaştırıldı.2 kişinin katıldığı der-
gi dağıtımı 1,5 saat sürdü.

16 Ekim'de Yamaçlı Mahallesi’nde dergi dağıtımı yapıl-
dı.3 Halk Cephelinin katıldığı dergi dağıtımında 2,5 saatte 50
dergi halka ulaştırıldı. 17 Ekim'de ise Karasu ve Gülbahçe-
si Mahallesinde ise 2 Halk Cephelinin katıldığı dergi dağı-
tımında 37 dergi halka ulaştırıldı.

Bursa: Halk Cepheliler, Bursa’da 18 Ekim'de 35 Yürüyüş

dergisini Teleferik Mahallesi’nde halka ulaştırdı.



Hamburg: Grup Yorum gönüllüleri 15 Ekim 2015 Per-
şembe günü erken saatlerde Hamburg Üniversite kam-
püsünde stand açtılar. Standda “Umudun Çocuğu Berkin
Elvan” isimli kitap, Tavır dergileri ve el ilanları, afiş, pul-
lama vardı. Grup Yorum’un 14 Kasım 2015 tarihinde ola-
cak 4. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konseriyle il-
gili bilgi verildi.

İsviçre: İsviçre’nin Winthertur şehrinde Grup Yorum
gönüllüleri konser çalışmalarına başladı. Bütün gün es-
naftan esnafa giden Yorum gönüllüleri afişleme ve pullama
yaparak, bilet sattı.

Mannheim: Mannheim'da 14 Ekim akşamı ise Lud-
wigshafen şehrinde 4 kişinin katılımı ile afişleme ve stiker
çalışması yapıldı. 1 saat süren çalışmada 30 afiş asıldı.

Duisburg: Duisburg’da  Cuma günü Höchfeld, Cu-
martesi Marxlöh, Pazar günü Oberhausen ve Pazartesi Şe-
hir Merkezi’nde gidilen dükkânlarda toplam 18 bilet sa-
tılarak, el ilanları dağıtıldı.

Fransa: 17 Ekim Cumartesi günü Fransa’da 3 ayrı yer-
de söyleşi yapıldı. İlk olarak saat 14.00’ da Creil şehrin-
de Nurhak Anadolu Kültür Evi’nde 70 kişinin katılımıy-
la, saat 16.00’da Paris Alevi Kültür Merkezi’nde 70 ki-
şi’nin katılımıyla, son olarak da saat 20.00 ‘da Dreux Al-

evi Kültür Merkezinde 100 kişinin katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Hollanda: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Deven-
ter, Arnhem şehirlerinde Grup Yorum gönüllüleri konser du-
yurusunu yaptı. Farklı şehirlerde yapılan konser çalışmala-
rında yaklaşık 200 afiş, 350 pullama yapıldı.

İsviçre-Zug: Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek kon-
serinin afiş çalışmasını başlatan gönüllüler, afişleme ve bi-
let satışsı da yaptılar.

Londra: 17 Ekim'de Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde
birlikte yaptıkları kahvaltı ve toplantıdan sonra toplu el
ilanı dağıtımına çıkıldı.

12 kişiyle çıkılan dağıtımda Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek konseri anlatıldı. 

Bremen: Bremen Cem Evi Merkezi’nde 16 Ekim 2015
Cuma günü bir söyleşi gerçekleştirildi.

80 kişinin katıldığı söyleşide, ‘Grup Yorum Gönüllü-
ğü’ ile ilgili bir sinevizyon izlendi ve katılımcılar Grup Yo-
rum’un konser hazırlık gönüllüsü olmaya davet edildi. 

Hamburg: Hamburg HAAK-BİR Alevi Kültür Mer-
kezi’nde 17 Ekim 2015 Cumartesi günü konser tanıtımı
yapıldı. 60 kişinin katıldığı tanıtımda insanlar Grup Yo-
rum’un konser hazırlık gönüllüsü olmaya davet edildi. 

Av ru pa’da

IRKÇILIĞA KARŞI
GÜÇLÜ BİR SES İÇİN
DAHA ÇOK EMEK!

FAŞİZMİ TEŞHİR
ETMEK İÇİN DERGİMİZ
ELLERİMİZDE!

Londra’da dergimizi sahiplenmeye, halkla-
rımıza gerçekleri anlatmaya devam ediyoruz.
Her hafta olduğu gibi üç ayrı mahallede, aynı
saatlerde Yürüyüş dergisi standları açıldı.

Londra Yürüyüş dergisi standlarımız de-
vam ediyor. Wood Green standda 14 Yürü-
yüş dergisi, 5 konser bileti, 1 Bizim Genç-
lik, Edmonton’da 7 Yürüyüş dergisi ve
Dolston standımızda 2 Yürüyüş dergisi ve 1
İngilizce Halk Cephesi tanıtım broşürü halk-
larımıza ulaştırıldı.

YİNE DİRENİŞ KAZANDI!
Yunanistan’dan Fransa’ya iade edilen Özgür Tutsak Erdoğan Çakır,

uygulanan tecrit dolayısıyla 9 Ekim’den bu yana sürdürdüğü açlık gre-
vine, taleplerinin kabul edilmesi üzerine bugün son verdi. Uygulanan
tecrit kaldırıldı ve talebi olan, hükümlülerin bulunduğu hapishaneye sev-
ki kabul edildi.

AĞLATTIĞINIZ HER
ANAMIZIN 

GÖZYAŞLARINININ 
HESABINI SORACAĞIZ!

18 Ekim'de Dilek Doğan için
Hamburg Türk Konsolosluğu’nun
önünde eylem düzenledi.Yapılan ey-
lemde yaklaşık 25 kişi katılım sağla-
dı.

Yürüyüş

25 Ekim
2015

Sayı: 492

DİLEK DOĞAN POLİS KURŞUNUYLA VURULDU!52



2009 yılında Avusturya’ya geldim ve iltica başvuru-
sunda bulundum. Ve 2010 yılında pasaport aldım. Pa-
saportumun süresini uzatmak için 4 Mart 2015’te Ya-
bancılar Polisi’ne başvurdum. Sormaya her gidişimde
‘başvuru çok fazla, yeterli personel yok, beklemelisiniz’
cevabı verildi. En sonunda 27 Mayıs 2015’te, soyut ifa-
delerle red cevabı verildi. Bunun üzerine 10 Ağustos
günü Federal İdare Mahkemesi’ne başvurdum. İdare
mahkemesi aleyhimde karar verirse, benden sonra
başka insanların durumuna emsal teşkil edeceği için baş-
ka ilticacılar da mağdur edilmemeli diye düşünerek 21
Ağustos günü, Yabancılar Polisi-Pasaport Müdürlüğü
önünde (Wasagasse ile Berggasse’nin kesiştiği köşe) otur-
ma eylemine başlayarak direnişe geçtim.

13 Ekim günü, direnişimin 54. günü, yöneticisi ol-
duğum Anadolu Federasyonu binasına ve yöneticileri-
mizin evlerine (6 eve) polis baskını oldu. 

Avusturya Devleti’nin, bu gayrimeşru operasyonu-
na ve hukuksuz bir şekilde 8 aydır pasaportumun süresi
uzatılmayarak seyahat hakkımın da gasp edilmesine kar-
şı süresiz açlık grevine başlamaya karar verdim. 

20 Ekim günü, direnişimin 61. günü, aynı zamanda
süresiz açlık grevinin 1. günü olacaktır. Bu direniş ka-
zanılmış hakların geri alınmasına karşıdır. Bu direniş
bütün yabancıların, bütün ilticacıların, bütün göçmen
örgütlerinin direnişidir. Herkesi düşünce ve örgütlen-
me özgürlüğünü savunmak için direnişimize destek ver-
meye çağırıyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KEYFİLİĞE SON VERSİN!
ANADOLU FEDERASYONU ÜZERİNDEKİ BAS-
KILARA SON!
PASAPORTUM VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜM
DERHAL İADE EDİLSİN!
DÜŞÜNCE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
ÜZERİNDEKİ BASKILARA SON VERİLSİN!

EVİN TİMTİK

E-Mail: evin.asylstreik@gmail.com
Tel: (+43) 681 106 362 51

Facebook: Evin Timtik

AKP FAŞİZMİNİN
İŞBİRLİKÇİSİ
AVUSTURYA

DEVLETİ!
13 Ekim 2015 günü, İçişleri Bakanlığı’nın

talimatıyla, Avusturya Anadolu Federasyonu’na
yönelik polis operasyonu yapılmıştı. 18 Ekim
Pazar günü, federasyon binasının kapısını
kırarak içeriye giren polis, yöneticilerin evlerini
de basmış ve 7 kişiyi gözaltına almıştı.

18 Ekim günü, Anadolu Federasyonu bi-
nasında Pazar kahvaltısı ve ardından basın top-
lantısı yapıldı. Toplantıda, gözaltına alınan fe-
derasyon yöneticileri teker teker söz alarak hu-
kuksuz baskınları ve gözaltı sürecini anlattı.
Baskınların amacının; sindirmek, halktan tec-
rit etmek, korkutmak olduğu fakat bunun ba-
şarılamadığı söylenerek, kişi ve kurumların sa-
hiplenmesi anlatıldı.

Pazar kahvaltısına ve baskınlara karşı ya-
pılan bilgilendirme toplantısına 70’in üzerin-
de insan katıldı.

Pasaportumu ve Seyahat Özgürlüğümü Geri Kazanmak İçin

SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLIYORUM!

Köln Wiener Platz’ da 17 Ekim Cumartesi günü saat 17:00’da top-
lanan Anadolu Federasyonu’nun Köln’ deki üye ve taraftarları, saat
19.00’a kadar sloganları ve pankartları ile katliamın sorumlusunun fa-
şist devlet olduğunu ve hesap soracaklarını haykırdılar. Katliama iliş-
kin yapılan konuşmanın ardından saldırıların sadece faşist devlet tara-
fından yapılmadığı, ona paralel olarak emperyalizmin de saldırılarını
sürdürdüğü anlatılarak, Avusturya’daki son saldırı buna örnek olarak
gösterildi.

BRÜKSEL: Belçika’nın başkenti Brüksel’de 11 Ekim Pazar günü
Türkiye Büyükelçiliği önünde Ankara Katliamı’nı protesto eylemi dü-
zenlendi.

100’ü aşkın insanın katledildiği bombalı saldırının hemen ardından
yapılan çağrı ile toplanan yüzlerce insan katliamı lanetledi. 

Ankara Katliamı’nın 
Hesabını  Devrimciler Soracak!

25 Ekim
2015

Yürüyüş
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AVRUPA’dakiBİZ

Emperyalistlerin Her Ziyaretinin Arkasında, Halkların Zararı, Tekellerin Karı Vardır!

Erdoğan Para Dilendi, Merkel 
2.5 Milyon Mülteci İçin Rüşvet Vadetti!

Merkel neden Türkiye’ye geldi? Bu ne kadar masum bir
ziyaret? Emperyalistler bu tür ziyaretler yaptığı zaman bu-
nun masum olmadığını düşünmeliyiz. Her ziyaretin arka-
sında halkların yararına olmayan, tekeller için daha fazla
çıkar, kar yatan plan vardır. 

Almanya başbakanı Angela Merkel bir süre önce 1 mil-
yon mülteci alacağını, mültecilere sınır kapılarını açıp yar-
dım edeceğini belirtmişti. Şimdi ise durum değişti, Merkel
artık yeni gelen mültecileri kabul etmek istemiyor. Mültecilerin
gelişi, Almanya’da ırkçılardan çok büyük tepkiler aldı ve ırk-
çı saldırılar başladı. Merkel kendisine ve partisine yönelen
bu tepkileri karşısında daha fazla mülteci almaktan vazgeç-
ti. Çözüm olarak da Türkiye’yi bir göçmen deposu olarak kul-
lanmanın formüllerini aramaya başladı.  

Aylan bebeğin cesedi dünya basınınında çıktığında, Av-
rupa başbakanları timsah gözyaşları döküp mültecilere yar-
dım edeceklerini belirtmişlerdi. Merkel’e soruyoruz. Ne oldu
şimdi, neden artık göçmenleri alamıyorsunuz? Hani “insani”
yardım ediyordunuz? Hani Almanya'da, Avrupa'da de-
mokrasi vardı? Nerede bu demokrasi? Aldığınız mülteci-
ler  hala spor salonlarında, çadırlarda kalıyorlar, işleri ev-
leri yok. Mülteciler çok kötü durumdalar. Emperyalizm,
“Halklara yardım edeceğiz, mültecilere yardım edeceğiz”
diyorsa, buna asla inanmamalıyız. Bunun arkasında mut-
laka bir çıkarları olduğunu bilmeliyiz. Emperyalizmden halk-
ların yararına olan hiçbir yardım beklenemez.  O sadece daha
fazla kar yapabilmek için kendi çıkarını düşünür ve bunun
uğruna herşeyi yapar. Mülteciler hiç umurunda değildir. 

Aldığı mültecileri bir kambur gibi görüyor.  Merkel açık-
ça, işçiye ihtiyacı olduğunu ve mültecileri ucuz işçi olarak
çalıştıracağını söylemişti. Merkel; ucuz iş gücü, köle isti-
yordu; ama çocuklarını ve ailelerini istemiyordu. Daha faz-
la masraf yapacağı gibi işine yaramıyor, yük olarak görü-
yor. Bu yükten kurtulmanın formülü olarak, 2.5 milyon mül-
tecinin Türkiye’de kalması karşılığında para verme tekli-
finde bulundu Merkel. 

Başbakan Merkel, gelen mültecilerle baş edemiyor. Irkçı-
lığı da körükleyen emperyalizmdir, ırkçılık onun politikasıdır.
Geçtiğimiz günlerde faşistler, ırkçılar; Almanya’nın Dresden
şehrinde mültecilere, yabancılara karşı bir eylem yaptılar ve
bu eyleme 9 bin kişi katıldı. Alman halkı, devletin mültecile-
ri almasına tepki gösteriyor. Merkel, mülteci akımını durdu-
racağına dair açıklamalarla bu tepkinin kendisine ve partisi-
ne yönelmesini engellemek istiyor. 

Merkel geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek Baş-
bakan Davutoğlu’nu ziyaret etti. Bu ziyarette asıl pazarlıklar
yapıldı, göstermelik olarak da mülteciler ile ilgili konuştular.
Merkel, 2.5 milyon Suriyeli mültecinin Türkiye’de kalması

için açıkça rüşvet teklif etti. Erdoğan da para dilendi de-
nebilir. Merkel, Erdoğan’a para yardımında bulunacakla-
rını ve Schengen vizesi konusunda kolaylıklar sağlayabi-
leceklerini söyledi. 

Bu görüşmeye göre; 3 milyar euro para yardımında bu-
lunacaklar. Para karşılığında mülteciler Türkiye’de kalacak
ve Türkiye daha fazla mültecinin gelmesini engelleyip ül-
kesinde yaşadığı gerginlikleri önleyecek. 

Irkçılık bir insanlık suçudur. Ama Alman devleti Dresden'de
mültecilere karşı yapılan eyleme engelleme girişiminde bu-
lunmadı. Buna izin verdi. İnsanlık suçu olan bir şeye çok açık
bir şekilde göz yumuyor. Biz sadece bir konser yaptığımız için
bizi tutukluyorlar, insanlık suçu olan ırkçılığa karşı olduğumuz
için bize ceza veriyorlar. Ondan sonra da "Almanya'da de-
mokrasi var" diyorlar. Bu bir çelişkidir. Nerede o zaman de-
mokrasi, nerede o zaman insan hakları? Tekrarlıyoruz; IRK-
ÇILIK İNSANLIK SUÇUDUR! Irkçılık, emperyalizmin
gayrı-meşru çocuğudur. Ve buna karşı olmak en meşru hak-
kımızdır. Çok somut; Almanya ırkçıların örgütlenmesine
izin veriyor, devrimcileri tutukluyor, ceza veriyor. 

Bunun için biz ırkçılığa karşı yapacağımız konserimizde
kitlesel olmalıyız. 20 bin kişi olmak zorundayız. Avrupa'da ırk-
çılığa maruz kalan halklarımıza bunları anlatmalıyız; onları ör-
gütlemeli, konserimize katılmaya çağırmalıyız. Dresden’de 9
bin kişi ırkçı bir eylem yapıyorsa biz 20 bin kişi olup insan-
lık suçu olan ırkçılığa karşı olduğumuzu daha fazla insan ge-
tirerek göstermeliyiz. 20 bin kişi olmak, 9 binin yanında o ka-
dar zor olmamalı. Irkçıların on binler olmaları karşısında ör-
gütlü bir mücadele yürütmeliyiz, onlara engel olmalıyız. 

Biz göçmenlere nasıl sahip çıkabiliriz, nasıl örgütlü güç
haline getirebiliriz, bunun üzerine politika üretmeliyiz. On-
ların da ırkçılığa maruz kaldığını, örgütlenmek gerektiği-
ni, göçün emperyalizmin bir politikası olduğunu, vatanla-
rından kopmalarının sorumlusunun emperyalistler olduğu
gerçeğini anlatmalıyız.

Bildiriler çıkartabiliriz, farklı dillerde olan bildiri, mesela
Arapça olabilir. Bunları anlatan bildiriler, ırkçılığı anlatan, kon-
serimizi anlatan bildiriler çıkartıp mülteci kamplarında dağı-
tabiliriz. Onları Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek konser-
mize davet etmeliyiz. Mesela bir göçmeni konuşmacı olarak
sahneye çıkartabiliriz, bize, göçmenler olarak ırkçılığa maruz
kaldıklarını ve hangi koşullarda yaşadıklarını anlatabilirler. 

Sonuç olarak; 
Irkçılığa engel olmak istiyorsak, ırkçıların daha örgüt-

lü, daha kitlesel eylemler yapmalarına izin vermek iste-
miyorsak konserimizde 20 bin kişi olmak zorundayız.

Yürüyüş
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Fatsalı Halim Efendi:
Kurtuluş savaşı öncesi İngilizler tüm haberleşme kaynaklarını kesmiş-

lerdi. İletişim ağının çok zayıf olduğu o günlerde en kuvvetli iletişim kay-
nağı telgraf sistemiydi.

Maalesef telgraf sistemi de tahrip edildiğinden Anadolu ile iletişim çok
zor şartlar altında sağlanıyordu. Bu süreçte binlerce kahraman haberci dev-
reye girdi.

Bu kahramanlardan birisi de Fatsalı Halim Efendi’dir. Fatsalı Halim Efen-
di,  çekilmesi gereken çok önemli bir telgraf sırasında kopan telgraf hatla-
rını onarmaya çalışır, lakin eldeki malzemelerle kopan telgraf telleri birleş-
tirilemez.

Bu sırada, vücudunu elektriği rahat iletmesi için ıslatan Fatsalı Halim Efen-
di, iki eliyle telgraf hattı kablolarını tutar. Akımın vücudundan geçmesiyle,
istenilen telgraf ulaştırılır ve Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli bir mesaj ge-

çilmiş olur.

Buğdayın Türküsü

Halkım ben, parmakla sayılmayan
Sesimde pırıl pırıl bir güç var
Karanlıkta boy atmaya
Sessizliği
aşmaya yarayan
Ölü, yiğit, gölge ve buz, ne varsa
Tohuma dururlar
yeniden
Ve halk, toprağa gömülü
Tohuma durur bir yerde
Buğday nasıl
filizini sürer de
Çıkarsa toprağın üstüne
Güzelim kırmızı elleriyle
Sessizliği burgu gibi deler de
Biz halkız, yeniden doğarız
ölümlerde.

PABLO NERUDA

Borcunu Ödeyecek
Yargıç Temel’e; “Davacıya borcunu 3 yıldır ödemiyormuşsun. Neden?”

diye sormuş.
Temel: "Vereceğum vermesine de, haçan bu adama pana , üç ay mühlet

ver diyeyrum, vermiyo. Üç yıldır beni oyalıyor."

At ölür, nalı kalır; yiğit ölür, namı kalır.

Atasözü

Kıssadan Hisse
Şiir

Fıkra



“...emperyalizm ve işbirlikçileri asla ama asla halkın
kurtuluş mücadelesini boğamayacaktır. Asla ama asla sosyalizm
idealini yok edemeyecekler...” 

Eyüp Samur

3 Kasım - 9 Kasım

Necdet Pişmişler:

1955 Bursa doğumlu olan Necdet, devrimci
düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. 1974-75
yıllarında İstanbul’da Cepheliler’in saflarında
mücadeleye katıldı. Liseli Dev-Genç ve Bursa
mahalli alan sorumluluğunu üstlendi. 1980’de
tutsak düştü. Tutsaklığına firar eylemi ile son
verdikten sonra, kır örgütlenmesinde görev-

lendirildi. Devrimci hareketin kır gerillası geleneğinin ya-
ratıcılarından biri olarak, 5 Kasım 1981’de Ordu Aybastı’da
jandarmayla girdiği çatışmada şehit düştü.

Necdet Pişmişler

Numan Kaygusuz:

1956 doğumludur. Yıldız DMMA'da Dev-
Genç saflarında mücadele ediyordu. 4 Kasım
1978'de İstanbul Şehremini'de faşistler tarafından
kaçırılıp işkenceyle katledildi.

Cihan GÜRZ
9 Kasım 1997 
Dersim Hozat Bilekli Köyü doğumlu, Alevi

Kürt milliyetindendir. Asıl isminin Canan ol-
masına rağmen tüm çevresi tarafından Cihan
olarak tanınır ve öyle çağırılırdı. İlkokulu Der-
sim'de bitirmiş, Malatya'ya amcasının yanına
çalışmaya gelmişti. Ağabeyi Kenan'ın şehit
olması ile Gürz ailesinin üzerinde baskılarını

yoğunlaştıran kontrgerillanın, Kürdistan’daki tüm köyler gibi
Cihan'ın köyünü de boşaltması üzerine aile Malatya'ya göç etmişti.
1996’dan 97 baharına kadar Kurtuluş muhabirliği yaptı. 97’de
Dersim’de gerillaya katıldı. 9 Kasım 1997’de Pertek’te düşürüldüğü
pusuda çatışarak şehit düştü. Mezarı Malatya Belediye mezarlı-
ğındadır.

Numan Kaygusuz

Serdar Karabulut: 1970 Amasya doğumlu.
1987'de Denizli Mühendislik Fakültesi'nde mücadele
saflarına katıldı. Ege Kır Gerilla Birliği’nde gerilla
iken, 1992 Eylül’ünde tutsak düştü. Hapishanelerde
çeşitli görevler üstlendi. Büyük Direniş’te 6. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yer aldı. 8 Kasım 2002’de ölüm-
süzleşti.Serdar Karabulut

Cihan Gürz

Eyüp Samur:

Tokatlı olan Eyüp, 13 Kasım 1978’de İs-
tanbul’da doğdu. Gazi Ayaklanması’na ka-
tıldığında 17 yaşındaydı. Gazi’de sorumlu-
luklar üstlendi. 1998’de Armutlu’da faaliyet
yürüttü. 1999 Kasımı’nda tutsak düştü. Kü-
çükarmutlu katliamı olduğunda saldırıları,
katliamları durdurmak ve teşhir etmek için

bedenini tutuşturdu. 7 Kasım 2001’de ölümsüzleşti.

Eyüp Samur

Nail Çavuş: Ocak 1964 Sivas doğumlu.
1985'te Marmara Üniversitesi’nde gençliğin
mücadelesinde yer aldı. 1987'de Yeni Çözüm
dergisinde çalıştı. Akdeniz Bölge Komitesi
Siyasi Sorumlusu iken tutsak düştü. Küçü-
karmutlu Katliamı’na, feda eylemiyle cevap
verdi. 7 Kasım 2001’de şehit düştü.Nail Çavuş

Ahmet Arıöz,
Orhan Veli Saydemir:
Vatan dergisinin dağıtımcısı  ve

aynı zamanda bir tutsak yakını olan
Ahmet ile Vatan okuru olan Orhan,
devrimci düşüncelerin yayılması
için çalışan devrimcilerdi. 3 Kasım
1999'da Isparta'da geçirdikleri trafik

kazasında yaşamlarını yitirdiler.
Ahmet Arıöz, Isparta’da halkın devrimci mücadelesini ör-

gütlemeye, halka devrimci düşünceleri taşımaya çalışan bir ta-
raftardı. Aynı zamanda bir tutsak yakınıydı.

Orhan Veli Saydemir, devrimci hareketin taraftarıydı. Geri-
ciliğe, faşizme karşı devrimci düşüncelerin   yayılması için
çaba gösteren bir devrimciydi.

Ahmet Arıöz Orhan Veli Saydemir

Birol Karasu:
1966 Giresun Şebinkarahisar doğumlu. İs-

tanbul’da büyüdü. 1988'de devrimcilerle tanıştı
ve 1990'lı yılların ikinci yarısında çeşitli örgüt-
lülükler içinde yer aldı. 6 Kasım 2006’da, yoz-
laşmaya karşı mücadelede ölümsüzleşti. 

Çetin Gençdoğan:

1965 Dersim doğumlu. 1992 yılında gittiği
Almanya'da mücadeleye katıldı. Darbeci kont-
ralar tarafından 6 Kasım 1994’te, Köln’de
katledildi.

Çetin Gençdoğan

Birol Karasu



Hasan BEYAZ

9 Kasım 2011

25 Şubat 1948 Dersim Mer-
kez doğumluydu. Hasan Amca,
bir devrimci babasıydı, şehit ba-
bası oldu, sonra devrimcilerin
babası oldu, TAYAD’lı oldu.
Van-Erciş depreminde göçük al-

tında kalan Van halkıyla dayanışma kampanyası
başlatan TAYAD’ın Dersim’deki çalışmalarını
yürüttü. Kapı kapı dolaşıp Dersim halkının yar-
dım elini Van halkıyla buluşturmak istedi. Top-
ladıkları yardımları kendi elleriyle Van halkına
götürdü. Çadır çadır, köy köy dolaştı. Halkın
yaşadığı sorunları, acıları paylaştı. 9 Kasım
2011’de Van’daki 5.6 büyüklüğündeki ikinci
depremde AKP’nin sağlam raporu verdiği otelin
yıkılması sonucu yaşamını yitirdi. Katili AKP
iktidarıdır. 23 Ekim 2011’de 604 kişinin öldüğü
Van-Erciş depreminde halkın yaralarını sarmak
için gittiği Van’da, 9 Kasım’daki ikinci depremde
şehit düştü. Dersim Asri mezarlığında kızı Gül-
seren Beyaz’ın yanında toprağa verildi.

Hasan Beyaz

Eyüp BAŞ - 9 Kasım 2009

1968’de Ankara Çankaya’da doğdu. Aslen Gümüşhane’nin
Kelkit ilçesindendir. Ankara’da büyüdü. Dikmen Lisesi’ndeyken
2’nci sınıfta okulu terk etti. Yoksul bir ailenin çocuğuydu.
Emeğin ve sömürünün ne olduğunu yaşayarak, çalışarak gördü
ve öğrendi. Su ve kalorifer tesisatçısıydı. Fabrikalarda, çeşitli
tesislerde, inşaatlarda çalıştı, kahvehane işletti. 

4 Mayıs 1992’de Ankara Dikmen’de dört savaşçımızın
bulunduğu bir ev, polis tarafından kuşatıldı. Yoldaşlarımız bu kuşatmada
çatışarak şehit düştüler. İşte o evin karşısında bir kahvehane vardı. Kahve-
hanenin sahibi Eyüp Baş’tı. Katliam da, direniş de gözlerinin önünde
olmuştu. 

İşte o gün, Eyüp Baş’ın devrimci oluşunun başlangıç günüdür. Katliamdan
bir süre sonra, o evde olan biteni araştırmak üzere giden Cephelilerle tanıştı ve
bu tanışıklık bir süre sonra örgütsel ilişkiye dönüştü. Atılım sürecimizdeki
eylemler, zaten Eyüp Baş’ın Devrimci Sol’a sempatisini artırmıştı, bu yüzden
Devrimci Sol’cu olmaya hazırdı bir bakıma. 

Ankara’nın gecekondu semtlerinde örgütlenme faaliyetleri yürüttü.
Dikmen, Mamak, Altındağ ve Keçiören’deki çalışmalarda giderek sorum-
luluklar üstlendi. 1994 yılında, “5 Nisan Soygun Paketi”ne karşı sürdürülen
birçok protesto eylemine katıldı. Bu mücadelesini sürdürürken, 28 Haziran
1994’de tutuklandı. 

Devrimci olduğu andan itibaren, hiçbir görevi reddetmedi. Yapamam, hazır
değilim demedi. 1996’da, oligarşinin hücre tipi hapishaneleri hayata geçirmek
için başlattığı saldırıya karşı başlatılan Ölüm Orucu direnişçilerinden biri oydu.
Direniş sonucunda gazi oldu. 

1996 Ölüm Orucu, onun devrimci yaşamında bir dönüm noktasıydı. Bu
dönüm noktasını daha sonra şöyle tanımlamıştı: “Devrimcilik yaşamımın
ömür boyu süreceğinin doruğuydu. Zaferden sonra düzene yönelik hiçbir
özlem duymadım.”

Uzun yıllar tutsak kaldığı hapishanelerde, yaşadığı koşullar nedeniyle,
yıllardır ciddi sağlık sorunları yaşamaktaydı. Son olarak 2009'un 23 Eylülünde
karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Eyüp Baş'a önce sarılık teşhisi
konuldu. 50 gün boyunca İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastahanesi’nde
tedavi altında tutuldu. Tıbben yapılan çeşitli müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
16 yıllık devrimci Eyüp Baş'ı 9 Kasım 2009 günü 21.40’da kaybettik. Mezarı
İstanbul Gazi mezarlığındadır.

Eyüp Baş

Arzu Güler, Sultan Yıldız, Bülent Durgaç, Barış Kaş: 
5 Kasım 2001’de, oligarşinin Küçükarmutlu’daki direniş

evine gerçekleştirdiği katliamda şehit düştüler.
8 Mart 1978 Tunceli Hozat doğumlu olan Arzu, 1992’de

mücadeleye katıldı. İstanbul Bahçelievler’de Devrimci Halk
Güçleri içinde mücadelesini sürdürürken, F tipi hapishanelerin
gündeme gelmesi üzerine, 4 Haziran 2001’de TAYAD’lıların
İkinci Ölüm Orucu Ekibi’nde taktığı kızıl bandını, şehit düşene
kadar onurla taşıdı.

20 Şubat 1973 Sivas-Kangal’ın Topardıç Köyü’nde doğan
Sultan, Kırşehir’de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğ-
rencisiyken mücadelede yer aldı. 1999'da İstanbul’da Kurtuluş

gazetesinde çalışmaya başladı. 2000’de ise, F Tipi hapishanelere
karşı mücadelede TAYAD’lıların içindeydi. Küçükarmutlu’nun
ölüm oruçlarının sürdürüldüğü bir direniş mahallesi olmasıyla,
onun mücadele alanı da Küçükarmutlu oldu.

25 Eylül 1974 Kahramanmaraş-Afşin’in Çomudüz Köyü’nde
doğan Bülent, 1991’de mücadeleye katıldı. Mersin’de 1993’te
tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu’nda Birinci Ekip’te yer aldı.
19 Aralık 2000 katliamında Bursa Hapishanesi’ndeydi. 13
Ekim 2001’de Adli Tıp raporuyla Edirne F Tipi’nden tahliye
edildi. Küçükarmutlu’da katledildiğinde tahliye edileli henüz
iki hafta olmuştu. 

1981 Dersim Pertek Doğrultay Köyü’nde doğan Barış, ço-
cukluğundan itibaren devrimcileri, gerillaları tanıdı. Akrabala-
rından tutsaklar vardı, kendisi de mücadele içinde iki kez kısa
süreli tutsaklıklar yaşadı. 2000 Ölüm Orucu Direnişi sürecinde,
Küçükarmutlu’daki direnişçilere destek olmak için Dersim’den
Küçükarmutlu’ya gelmişti. İnandığı değerler uğruna ölümsüz-
leşti.

Arzu Güler Sultan Yıldız Barış KaşBülent Durgaç

neslim şimdi ben şerefimle ölmenin
doruğundayım
unutmadan geçmişi, 
unutmayın sözlerimi
bekliyorum seyrederken 
gökyüzünün kanlı şafağını
bekliyorum sizi...
bekliyorum

Kahraman Altun



Birol, ülkede yaşanan bunca haksızlığa, yoksulluğa,
yozlaşmaya karşı kayıtsız kalmadı. Susmadı, sinmedi.
Başta kendi çocuğu olmak üzere; bütün çocukların, halkın
geleceği için mücadelesini büyütmeye karar verdi. Fedakardı;
kendisinden önce sevdiklerini, değer verdiklerini düşünürdü.
Tecritin kalkması için her şeyi yapmaya hazır olduğunu
söylerdi. Mütevaziydi. Çevresinden öğrenmeye ve öğretmeye
çalışırdı. Sevecen ve her zaman güleryüzlüydü. Güleryüzüyle
her şeyin, her zorluğun üstesinden geleceğine dair bir
güven verirdi. 

Geleceğin bedelsiz kazanılamayacağının bilincindeydi.
Ve altı ay kadar önce (Haziran-Temmuz aylarında) kız
kardeşine; şehit düşmesi halinde hayata geçirmesi için
sözlü bir vasiyet bırakıyor; şehit düştüğünde İkitelli’de do-
laştırılmak istiyor. "Üç karanfil" türküsünün söylenmesi
ve Cebeci Mezarlığı’na gömülmeyi istiyor. Ve "Bir Oğul
Büyütmelisin" türküsünü çok sevdiğini sık sık belirtiyor.
Ve yozluğa, ahlaksızlığa karşı mücadele yürütürken onuruyla
şehit düştü.

*

Birol Karasu’nun Şehitliğinden
Sonra İkitelli Temel Haklar ve
Özgürlükler Derneği Başkanı
Erkan Sönmez Anlatıyor:

Yürüyüş: Bize Birol Karasu'yu anlatır mısınız?
Erkan SÖNMEZ: Birol Abi'yi 2003'ten beri tanıyorum.

Yani derneğin kuruluş aşamasından beri. Dernek çalışmalarına
başladığımızda çok sıkıntılar çektik. O sıkıntılı günlerde
çok güzel paylaşımlarımız oldu. 

Birol Abi ilk tanıdığım günden şehit düştüğü ana kadar
yüzündeki o gülümsemeyi hiçbir zaman eksik etmedi. Her-
kese sevgiyle bakardı. Gerçekten de göründüğü gibiydi.
Biz birisine kızıp da sert tartışabiliyorduk, ama ben onu
hiç böyle görmedim. Bir yoldaşına bağırdığını, kötü laf
ettiğini duymadım. Tam bir yoldaştı yani. Bir devrimcinin
yaklaşım tarzıyla yaklaşıyordu insanlara. Devrimcilik ona
çok yakışıyordu. Birol Abi bir ortama girdi mi, o anda
orda bulunanların yüzünde gülümseme olurdu, insanlar
onun gülümsemesine karşılık verirdi her koşulda. Morali
bozuk olan bile o anda ona gülümserdi. 

Sanki gülümsemek, insanlarla ilgilenmek, sevgisini say-
gısını hissettirmek onun bir görevi gibiydi. Onu yansıtan
durumlardı bunlar. 

Dernekte herhangi bir sorun oldu mu, bir yere gidilmesi
gerekti mi, hiçbir zaman 'benim işim var' demezdi. En ön-
celikli işi devrimciliğiydi. O gün gece çalışıp gündüzünü
boş bırakmaya ve o gündüzünü derneğe ve mücadeleye

ayırmaya çalışırdı.
Bunu kendisine
sorumluluk edin-

mişti. Dernekle
ilgili bir sorun
o l d u ğ u n d a
onun için saat
yoktu. Evli ve
çocuk sahibi
olmasına rağ-
men çıkıp ge-
lirdi hemen. 

Derneği ilk
bu sokağa taşı-
dığımızda 'baş-
kan burada çok
güzel şeyler yapa-
cağız, güzel şeyler ya-
ratacağız' diyordu. Ger-
çekten de burda çok güzel ça-
lışmalarımız oldu. Yozlaşmaya karşı mücadele etmek, halka
bir şeyler verebilmek için güzel şeyler yaptık. Yapacakla-
rımızdan hep umutlu konuşurdu. 

Yaptığı işleri yapması gerektiğine inanarak yapardı.
Cenazesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun babasına ağlar gibi
ağlaması, 70 yaşındaki bir ananın cemevinden ayrılmayarak
başucunda kalmak istemesi, Birol Abi'nin ilişkilerini çok
iyi anlatıyor bence. Yani yaşamıyla güzel şeyler yaratmak
istedi. Güzel şeyler öğretmeye çalıştı. Birol Abi böyle
birisi işte. 

Yürüyüş: İkitelli Temel Haklar, daha önce de çe-
telerin saldırısına uğramıştı. Bu saldırıları nasıl yo-
rumluyorsunuz?

Erkan SÖNMEZ: Yaklaşık 6 ay önce derneğimize bir
silahlı saldırı oldu. O saldırıda ben ayağımdan yaralandım.
O zamanlar yozlaşma kampanyamız başlamıştı. Önümüze
engellerin çıkacağını, birilerinin hoşuna gitmeyeceğini, bi-
rilerinin rantını engelleyeceğini biliyorduk. Saldırıdan sonra
kampanyaya daha da güçlü bir şekilde sarılmaya devam
ettik. Şuna da değinmek istiyorum. Çetelerin birilerinden
güç aldığı açıktı. Kampanya başladıktan sonra çeteler kar-
şılarında örgütlü bir güç gördüler. Sonra birbirine düşman
olan çeteler birleştiler, bize karşı yöneldiler. 

Derneğe yapılan saldırıdan sonra halkın derneği sahip-
lenmesi gerçekten olumlu bir tablo çizmişti. Burada saldırı
olduğu günün akşamı 350-400 kişilik bir yürüyüş yapıldı.
Orda o ailelerin "Çeteler halka hesap verecek" sloganı
atması, çetelere karşı mücadelenin süreceğinin göstergesiydi. 

Biz kampanyaya başlarken  bedel ödenecekse ilk bedelin
biz olacağını da söylüyorduk. Şimdi Birol’la gerçekten
büyük bir bedel ödedik. Ama biz bilerek bu mücadeleye
girdik ve sonunu getireceğiz. Derneğe yapılan saldırılar,
Birol’un katledilmesi, kampanyanın etkili olduğunun işa-
retidir. Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.
Yozlaşmaya karşı mücadelemizi verirken, Birol Abi'nin
öfkesini öfkemize ekleyeceğiz. 

Birol Karasu’yu 
Bir Yoldaşı Anlatıyor

Anıları Mirasımız



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

1- Halkın olduğu her yerde örgütlenmek,
ideolojik gücümüzü ete kemiğe

büründürmek zorundayız.

2- İdeolojik güç, önemlidir; fakat halkın her kesimi
içinde örgütlenmezsek, o zaman ideolojik

gücümüzün savaşta bir etkisi olmaz. 

3- Sahiplenme duygumuz eksikse; doğruyu
görsek bile harekete geçmez, mücadele etmeyiz.

Sahiplenme duygusu, ideolojik güçlenmeyle birlikte
artar ve gelişir. O zaman önümüzdeki

engellerle daha güçlü savaşırız. 

4- İDEOLOJİK GÜÇ;
bir devrimcinin en büyük silahıdır.

5- Bilenen bıçak keskindir. Netlik; bilenen
bıçak gibidir, güçlü bir silah gibidir, kişiye güç katar. 

6- Tereddüt ne kadar güçsüzleştirirse,
netlik o denli güç verir. Aslında bütün

duyguların temelinde, ideolojik güç vardır.
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ŞAN OLSUN! 

ELİF, ŞAFAK, 
BAHTİYARLAR’I
YARATAN DEV-GENÇ’E!

ŞAN OLSUN
46.YILINDA

DEV-GENÇ’LİLERE!
Şafaklar’ın Gözünde, 

Bahtiyarlar’ın 
Cephe Gülüşlerinde, 

Elif Sultanlar’ın 
Gerilla Koşusunda 

ve Günayca 
Teslim Olmayışlarda, 

DEV-GENÇ 
YENİ GELENEKLERLE

BÜYÜYOR...


