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Açlığın, Yoksulluğun, Göçlerin Sorumlusu;
20 Hırsız,  20 Katil, 20 Kan Emici, 20 Obur, 20 Ahlaksız, 20 Halk Düşmanı Emperyalist Ülke

Liderleri, Sömürü Sistemlerinin Krizine Çözüm Aramak İçin Antalya’da Toplandılar. 

20 Değil  Yüz, Hatta Binler Olsanız da, Krizinize Çözüm Bulamazsınız.
İstediğiniz Kadar; Nasıl Daha Fazla Sömürürüz, Nasıl Katlederiz, Planları Yapın!

Başaramayacaksınız! Yenileceksiniz!
Siz G20, Biz 7 Milyarız. Biz Halkız, Haklıyız!

Açlığın, Yoksulluğun, Baskı ve Terörün, Sömürünün…
Tüm Kötülüklerin Kaynağı Olan Emperyalizm, Hiçbir Sorunumuzu Çözemez!

Topraklarımız Üzerinden, Emeğimiz, Kanımız, Canımız Üzerinden,
Pazarlıklar Yapanlar;

BEKLEYİN; BİZİM DE GÜNÜMÜZ GELECEK! 
SARAYLARINIZI BAŞINIZA YIKACAĞIZ!

DÜNYA HALKLARI AÇ KALDIKÇA, SİZE DE UYKU YOK!
DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!



İ ç i n d e k i l e r
20 Ülkemizde Gençlik:

G20 zirvesi katiller
sürüsüdür, hesap soracağız!

22 İşçi katillerine AKP’den
teşvik, tekellerden ödül!

23 Emperyalist kuşatmaya
7 bin yürekle direndik!
Kuşatmayı yarmanın
onuru ve güveniyle

yasakları aşacağız!

25 4. Büyük Avrupa
Konseri yapıldı!

26 Anadolu Federasyonu:
Türkiye faşizminin onlarca
yıldır yapamadığını,
siz de yapamazsınız!

Devrimcileri bitiremezsiniz!

27 Sanatçıyız Biz: Örgütsüzlük,
dönüp bizi vuran bir silahtır!      

29 Halkın oyunu alabilirsiniz
ancak gönlünü alamazsınız!
Çünkü Amerikan işbirlikçisi,
halk düşmanısınız!

32 Anadolu Cephesi:
Propaganda ve ajitasyonu
güçlendirmeli ve
yerelleştirmeliyiz!

34 Kürdistan’da Tek Yol
Devrim: Milliyetçilik halka
güvensizliktir! 

36 10 Soruda: Kapitalist Toplum

38 Halk Meclisleri
Birliğimiz, Gücümüzdür:
“Şans oyunları” adı altında

kumar meşrulaştırılamaz!

39 Röportaj: Açlık grevimiz adalete

giden yolda bir adımdır!

42 Oligarşinin meclisi çürümüştür!

Halk Meclisleri’nde örgütlenelim!

44 Savaş ve Biz: Zorluklar karşısında

dayanıklı olmalıyız!

46 Suruç’tan Silvan’a

katleden AKP’dir

47 Tayad’lı Aileler’den

30. yıla merhaba yemeği

48 Sarıgazi’de Adalet Yürüyüşü

50 Baskınlar, gözaltılar bizi yıldıramaz!

51 Cephe Milisleri: Adalet Cephe’nin

namlusundadır!

52 Yürüyüş’ü sokak sokak, kapı kapı

halkımıza ulaştırıyoruz

53 Oya Baydak’ın işine geri dönmesi

için 100 bin imza topluyoruz!

54 Enternasyonalist dayanışmayı

güçlendirmeliyiz!

55 Avrupa’da Yürüyüş:
Emperyalizm konserlerimizden
bile korkuyor!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun...

8 Biz Diyoruz ki:
IŞİD emperyalizmin
yarattığı katil sürüsüdür!

9 Kanımız üzerine pazarlık
yapanlar, saraylarınızı
başınıza yıkacağız!

12 Halk Cephesi Uluslararası
İlişkiler Komitesi:
Paris’teki katliamın
hesabını halklar soracak!

13 Dev-Genç’liler; 6 Kasım’ı
halk direnişi haline getirdiler

15 Sol’un Köşe Taşları:
Oportünizm-reformizm
dokunduğu yere bunalımlarını

da taşıyor!

17 Kamu Emekçileri Cephesi:
Emperyalizme, faşizme karşı
mücadele etmek ve ekonomik-
demokratik haklarımız için
örgütlenmeliyiz!

18 Gençlik Federasyonu’ndan:
2 gün de, 2000 gün de
konuşsanız nafile!           

19 Liseliyiz Biz:
Silvan’da katleden devlettir  !

Emperyalistleri; Sınırları ve
Önlemleri Koruyamaz!

4 Katliamların sorumlusu, IŞİD’leri
yaratan, ezilen halkları azgınca
sömüren emperyalizmdir!



Yine bir katliama daha tanık olduk.
Paris’te 132 kişi katledildi.

Hemen her gün, sorumlusu emper-
yalizm olan yeni bir katliam yaşanıyor.

Türkiye-Ankara, Mısır-Şarm El Şeyh,
Lübnan-Beyrut ve Fransa-Paris...

Yüzlerce ölüm... Parçalanmış cesetler,
kesilmiş-doğranmış vücutlar. Çok şey
söylenebilir. Evet öfkeliyiz...

“Sorumlu kim?” diye soruyor mil-
yonlarca insan. Katliamların arkasındaki
gerçeği bulmaya çalışıyor. “Sorumlu
IŞİD’, “IŞİD vahşeti’ demek yetmiyor.

Peki Neden?
IŞİD’leri doğuran nedir? IŞİD’den

önce de katliamlar yok muydu? IŞİD’i
yok ettiklerinde her şey düzelmiş mi
olacak?

Katliamın sorumluları, suç ortakları
halkların katliamı üzerinden alçakça ya-
lanlar söylüyorlar, demagojiler yapıyorlar,
baskı ve sömürü politikalarına meşruluk
kazandırmaya çalışıyorlar.

Emperyalistler ve işbirlikçileri halk-
larla alay ediyorlar. Çünkü asıl sorumlu
kendileridir. Emperyalizmin sömürü ve
baskı politikalarıyla sürdürdüğü varlık
savaşının neler doğurduğunun acı ör-
neklerinden biridir Paris Katliamı. 

Paris’te oluk oluk kan aktı. Üzerindeki
bombalarla kendisini patlatmadan önce
konser alanındaki IŞİD’li saldırganlardan
birinin sözleri gerçeğin bir özetidir: "So-
rumlusu hükümetinizdir. Suriye'ye ka-
rışmayacaktı Fransa..."

IŞİD’in yaptığı tartışmasız bir katli-
amdır. Fransız emperyalizmini değil
halkı hedef almıştır. Adalet yoktur bu
eylemde. Ve kesinlikle savunulamaz.

Diğer yandan bu durum katliamın
ardındaki NEDENİ ortadan kaldırmı-
yor.

Her Vahşette, Her 
Katliamda,

Açlığımızda, 
Yoksulluğumuzda
Baş Sorumlu 
Emperyalizmdir

Her katliamın ardından tereddütsüz,
açık ve net, sorumlusu emperyalizmdir
dedik. Bu ezberlenmiş bir söz değildir.
Bu; tarihsel, siyasal, sosyal, ekonomik
gerçeklerin ifadesidir.

Dünyada tartışmasız emperyalist po-
litikalar hakimdir. Emperyalist politikalar
ülkelerin ekonomisinden siyasetine, kül-
türünden sosyal yapısına her şeyi belir-
lemektedir.

G7, G20, NATO, IMF, Dünya Ban-
kası... Bu emperyalist kurum ve kuruluşlar
tüm dünyanın ekonomisini, sosyal, siyasal
yapısını kendi çıkarlarına uygun tarzda
biçimlendirmek için politikalar üretiyorlar,
hayata geçiriyorlar.

Ülkelerin sınırlarını çiziyorlar. Yeni
devletçikler yaratıyorlar. Faşist darbeler
tezgahlıyorlar. İşgaller gerçekleştiriyorlar.
İç savaşlar çıkartıyorlar. Siyasal-ekonomik
ambargolar uygulayarak kendi çıkarlarına
hizmet etmeyen ülkeleri hizaya getirmeye
çalışıyorlar.

BOP’lar, GOP’lar... Gündeme getir-
dikleri projelerle daha büyük coğrafyalara
hakim olmaya çalışıyorlar.

“Terör listeleri’ açıklıyorlar.
İç savaşlar, kargaşalıklar çıkartıp ülke

halklarını birbirine düşürüyorlar. Büyük
göçlere neden oluyorlar. Göçmenlere
kendi ülkeleri dışında da yaşam hakkı
tanımıyorlar.

Irkçı politikaları destekleyip, ırkçı
politikaları besliyorlar.

Geri bıraktırılmış yeni-sömürge ül-
keleri yağmalayıp, iliklerine kadar sö-
mürürken; o ülkelerde işçi ve memurlara
ne kadar ücret verileceğini, neleri yetiştirip
yetiştirmeyeceklerini, neleri ihraç edip
ithal edeceklerini vb. her şeyi belirlemeye

Ankara, Şarm El Şeyh, Beyrut, Paris...
Katliamların Sorumlusu IŞİD'leri Yaratan;

Ezilen Halkları Azgınca Sömüren Emperyalizmdir
Dünyanın Ezilen Halkları!

Ortak Düşmanımız Emperyalizmdir!
��Fransa devleti ve

emperyalistler “terörizm
edebiyatı’ ile katliamdaki
sorumluluklarından
kurtulamazlar

� Her vahşette, her
katliamda, açlığımızda,
yoksulluğumuzda baş sorumlu
emperyalizmdir

� Paris Katliamının
sorumlusu işbirlikçi AKP’dir

� Paris Katliamının
sorumlusu Fransız devletidir

�Marksist-Leninist ideoloji
ve politikalar, halkların
kurtuluşunu sağlayacak tek
alternatiftir, tek güçtür

�Halkların inançlarını,
kültürlerini, değerlerini özgürce
yerine getirmelerini savunan
yalnızca devrimcilerdir

�Her milliyetten,
mezhepten ezilen halklar;

Birleşelim! 

Düşmanımız emperyalizmdir,
Savaşalım! 

Halkların iktidarını
Kazanalım!

GRUP YORUM 4. IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES TEK YÜREK KONSERİ YAPILDI!4

Ankara, Şarm El Şeyh, Beyrut, Paris...
Katliamların Sorumlusu IŞİD'leri Yaratan;

Ezilen Halkları Azgınca Sömüren Emperyalizmdir
Dünyanın Ezilen Halkları!

Ortak Düşmanımız Emperyalizmdir!



çalışıyor, her şeye müdahale ediyor
emperyalistler.

Kim reddedebilir bu gerçekleri?
Açlık, yoksulluk, katliamlar, savaşlar;
emperyalizmin dünyasıdır. Emperyalist
politikaların halklara yaşattıklarıdır.

İşte bunun için yeryüzünde yaşanan
her acının, her katliamın, her zulmün
baş sorumlusu emperyalistlerdir.

Emperyalizmin tarihi kanlı savaşlar
tarihidir.

“Talanın, yağmanın, halkları iliğine
kadar sömürüp, toprakları milyarlarca
aç çekirge sürüsü geçmişe döndür-
menin, katliamların adı onun dilinde
‘uygarlık taşıma’ oldu. Bu sömürüyle
güçlenip kanla beslenen anayı görenler,
ondan doğacak olanın ne menem bir
şey olacağını anlıyorlardı. Ama çocuk,
yüzyılın başında evrimini tamamlayıp
doğuyordu. Serbest rekabetle gelişen
kapitalizmin dünyaya getirip insanlığın
başına bela ettiği ucube, emperyalizm
oldu.” (Mücadele, Sayı:13)

Emperyalizmin halkların başına
nasıl bir bela olacağı yıllar geçtikçe
daha iyi görüldü. Lenin’in dediği gibi;
“Emperyalizm her yere özgürlük deyip,
egemenlik eğilimi götüren mali-ser-
mayenin ve tekellerin çağıdır. Bu eği-

limin sonucu ise şöyle olmaktadır: Si-
yasal rejim ne olursa olsun, her planda
gericilik ve bu alanda mevcut uzlaşmaz
karşıtlıkların aşırı ölçüde yoğunlaşması.
Aynı biçimde ulusal baskı ve ilhak
eğilimleri de, yani ulusal bağımsızlığın
bozulması da özellikle yoğunlaşmak-
tadır. (Çünkü ilhak, ulusların kendi
kendini yönetme hakkının çiğnenme-
sinden başka bir şey değildir.)” (Lenin,
Emperyalizm, Sol Yayınları S.146) 

Böylece tekeller çağı, büyük hol-
dinglerin, kartellerin, tröstlerin daha
fazla kar, daha fazla sömürü ve yağma
için giriştikleri savaşların tarihi olarak
açılıyordu 20. yüzyıla. Bu öyle bir ta-
rihtir ki, halkların yok olması pahasına
yapılan katliamlar, vahşet, sömürü ve
zulüm iktidarları hiç eksik olmamış-
tır.

Emperyalizm böyle bir şeydi.
Lenin, “Emperyalizm can çekişen,

asalak, çürüyen kapitalizmdir” demiştir.
Ekonomik, siyasal boyutlarıyla em-
peryalizmin temellerini ortaya koyan
Lenin, emperyalizmin her alanda ge-
ricileşme olduğunu söylemiştir. 

Emperyalizm; sermayenin tek elde
ve aşırı yoğunlaşmasının sonucu olarak
sürekli artan, doymak bilmeyen pazar

ihtiyacıdır; emperyalizmin pazar ihti-
yacı savaşları, çatışmaları, her alanda
gericileşmeyi de beraberinde getirir.

İşte bu nedenle dünya üzerindeki
hiçbir gelişme emperyalizmden ayrı,
onu temele koymadan değerlendirile-
mez.

Paris Katliamı’nın 
Sorumlusu 
Fransız Devletidir

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande,
Paris saldırısının “savaş nedeni” ol-
duğunu söyledi. 

Kime, neye karşı savaş?
IŞİD saldırısını doğuran neden

Fransız emperyalizminin politikalarıdır.
Ve Fransız emperyalizmi zaten ezilen
halklara karşı bir savaş halindedir.

O halde Fransa Cumhurbaşkanı
Hollande’ın bahsettiği savaş; Müslü-
man halklara karşı yeni saldırıların
zeminini hazırlamak, katliamları meş-
rulaştırmaktan başka bir anlama gel-
meyecektir. 

Paris’teki katliamın sorumlusu,
başta Fransa olmak üzere dünyayı kan
gölüne çeviren, Afganistan’dan Irak’a,
Suriye’den Libya’ya, Somali’ye, Af-
rika’ya, Filistin’e’ kadar dünyayı kan
gölüne çeviren, halkların oluk oluk
kanlarını akıtan tüm emperyalistlerdir! 

El-Kaide ve IŞİD gibi çeteleri sos-
yalizme, halk kurtuluş mücadelelerine
karşı savaştırmak için doğrudan ken-
dileri kurdular, silahlandırdılar ve kul-
landılar. El-Kaide de IŞİD de Fransız
emperyalizminin ve tüm emperyalist-
lerin eseridir. 

Fransa devleti ve emperyalistler,
“terörizm edebiyatı’ ile katliamdaki
sorumluluklarından kurtulamazlar. Ka-
tilleri arıyorlarsa dönüp kendi emper-
yalist politikalarına bakmalıdırlar. 

Fransız Halkı!
Ortak Düşmanımız 
Emperyalizmdir

Acılarınızı paylaşıyoruz, halkların
dökülen kanlarının sorumlusu emper-
yalizmden hesap soracağız. 

Başta Fransa olmak üzere emper-
yalist devletler sizleri Müslüman halk-
lara düşmanlaştırmak istiyor. Bu oyuna
gelmeyin! Ortak düşmanımız emper-

1871 Paris Komünü’nden Suriye’ye...
Fransız Emperyalizminin Katliam Tarihi 

Dünyanın ilk proleter ayaklanmasına sahne olan Paris, 1871 yılında
kanlı bir katliama sahne oldu. Paris Komünarları alçakça katledildiler. 

Sömürgeci politikalarını L. Amerika’da, Asya’da, Afrika’da sürdüren
Fransız emperyalizmi işgal ettiği topraklarda halklara büyük acılar yaşattı.

1830’da Cezayir’i işgal etti. İşgale karşı ayaklanmalar her defasında
kanla bastırıldı. 1954’te bağımsızlık hareketi yeniden başladığında bu kez
sahnede Fransız İstihbarat Örgütü OAS’ın işkencehaneleri ve katliamları
vardı. 19541962 arasındaki bağımsızlık savaşı; geride 1.5 milyon ölü, 2
milyon 800 bin tutsak bıraktı. Fransız emperyalizminin katliamları, işkenceleri
ayyuka çıktı. El, kol, burun, kulak kesenler, göz oyanlar, “uygar” Fransa’nın
askerleriydiler.

1891’den sonra Fransız sömürgesi olan ÇAD da aynı kaderi paylaştı.
1961’den sonra başlayan bağımsızlık savaşına karşı gerçekleştirilen ABD
Fransız işbirliği binlerce ölüye mal oldu.

Fransız emperyalizmi, Vietnam’da da 1954’e kadar Vietnam halkına
kan kusturdu. Fransız işgali ile başlayıp Amerikan işgaliyle devam eden Vi
etnam’da bombalanmadık toprak parçası kalmadı. Milyonlarca Vietnamlı
katledildi ve sakat bırakıldı.

Fransız devleti, 1968’lerdeki gösterilerde kendi halkına karşı da acımasız
davranmış, Paris sokaklarında halkların ve devrimcilerin kanını akıtmıştır.  

Fransız emperyalizmi bugün de Afrika, Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan elini
çekmiş değildir.
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yalizmdir.
Kardeşlerinizin kanını döken IŞİD

olduğu kadar Fransa devletidir. Fransa
emperyalist bir devlettir. Kardeşleriniz
ve tüm ezilen dünya halkları adına
Fransa’nın ve tüm emperyalistlerin
yakasına yapışın! Hesap sorun! Başka
halkların kanını dökmesine izin ver-
meyin!

IŞİD katillerinin yaptığı bu katlia-
mın faturasını yabancılara ve Müslü-
man halklara çıkararak, ırkçılığı, ya-
bancı düşmanlığını geliştirme çalış-
malarına sessiz kalmayın! 

IŞİD çetelerinin yaptıklarına şimdi
‘VAHŞET!’ diyorlar. El-Kaide ve IŞİD
vahşetini yaratan, gerçek terörist em-
peryalistlerdir. Paris’teki katliamın ya-
ratıcısı da, halklar arası düşmanlığın,
ırkçılığın, açlığın, yoksulluğun, yara-
tıcısı da emperyalistlerdir.

Paris Katliamı’nın
Sorumlusu
İşbirlikçi AKP’dir

Suruç ve Ankara Katliamları’nda
olduğu gibi Paris Katliamı’nın so-
rumlusu, IŞİD’i besleyen, örgütlen-
mesinde, yayılmasında her türlü lojistik
desteği sunan, bizzat silahlandıran
AKP’dir. Evet katillerden biri de
AKP’dir.

AKP kafası, IŞİD, El Kaide kafa-
sıdır.

Müslümanlık, İslamiyet adına her
türlü vahşeti, katliamı meşru ve mübah
gören bir kafa yapısıdır bu.

Adaletsiz, vicdansız bir anlayıştır
bu. Kanlı Pazarlar’ı, Maraşlar’ı, Ço-
rumlar’ı, Sivaslar’ı yaratan, din adına
halklarımızı katleden bu anlayıştır.

“Allahsız komünistler” diyerek
devrimcileri, kendilerinden olmayan
halkları diri-diri yakan, karnındaki ço-
cuğuyla süngüleyen aynı anlayıştır.

Ölü bedenlere dahi işkence yapacak
kadar insanlıktan çıkmış olan bu an-
layıştır.

Tayyip Erdoğan, Paris Katlia-
mı’ndan sonra emperyalistlere ders
vermeye çalışıyor. “Bu ateş sizi de
yakar demiştik” diyor. “Teröre destek
olmayın demiştik” diyor.

Ne çarpıcıdır ki Tayyip Erdoğan
Paris Katliamı karşısında timsah göz-
yaşı dökerken; terör, terörizm dema-
gojileri yaparken; Silvan’da, Nusay-
bin’de kadın, çocuk savunmasız Kürt
halkı, AKP’nin polisi ve askerlerince
acımasızca katlediliyordu.

Müslüman Halkımız!
İnançlarınızın
Sömürülmesine İzin
Vermeyin!
Emperyalistlerin ve
İşbirlikçilerinin, 
Onların Uzantısı 
Çetelerin Sizi 
Kullanmalarına İzin 
Vermeyin

Emperyalistler tarafından kullanılan
çeteler sizi temsil edemezler. Bu çeteler

güçlerini halklardan, onların değerle-
rinden değil emperyalistlerden ve iş-
birlikçilerinden alıyorlar. Dini kulla-
narak her türlü vahşeti, katliamı, iş-
kenceyi mübah gören çeteler; Müslü-
man halkları temsil edemezler. 

Din adına katleden El-Kaide ve
IŞİD gibi çetelerin, tıpkı emperyalistler
gibi hiçbir adalet ölçüsü yoktur.

Müslümanlıkla hiçbir ilgisi olma-
yan, kendilerine ‘İslamcı’ diyen, zerre
kadar ahlak ve adalet duygusu olmayan,
katliamcı, gerici, din istismarcısı, ca-
navarlaşmış örgütlere kendinizi kul-
landırmayın! İşbirlikçi gerici iktidarlar
tarafından inançlarınızın kullanılmasına
izin vermeyin. 

İnançlarınızın kullanılmaması için,
özgürce, insanca yaşamak için yeriniz
devrimcilerin yanıdır. Halkların inanç-
larını, kültürlerini, değerlerini özgürce
yerine getirmelerini savunan yalnızca
devrimcilerdir. 

Müslüman Halkımız!
IŞİD, El Kaide vb. çeteler, ezilen

halkları Müslüman-Hıristiyan diye
ayırarak bölmeye, parçalamaya çalı-
şıyorlar. Bu tam da emperyalistlerin
ve işbirlikçilerinin yapmaya çalıştığı
şeydir.

Öfkemizi, savaşımızı farklı dini
inançlara, milliyetlere, kültürlere sahip
ezilen halklara değil, emperyalizme
ve işbirlikçilerine yöneltelim. 

Emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı savaşı büyütmekten başka kur-
tuluşumuz yoktur. 

Dünyanın Ezilen 
Halkları!

Acılarımızın, açlığımızın, yoksul-
luğumuzun, vahşetin, işkence ve kat-
liamların kaynağına yönelmeliyiz. Bu
kaynağı kurutmadan acılarımız bit-
meyecektir.

Bu kaynak emperyalizmdir. Em-
peryalizme karşı savaşmalıyız.

Emperyalistler yaşanan vahşetin
sorumlusu olarak El Kaide’yi, IŞİD’i
gösteriyorlar. Bunları yok ederek vah-
şeti durdururuz diyorlar.

Yalan söylüyorlar. Halkların acı
çekmesi, kanlarının dökülmesi umur-
larında değildir.

Onlar halkların kanı üzerinden sö-
mürü çarklarını döndürmektedirler.

Emperyalizmin, Dünyanın Dört Bir Köşesinde
DinciŞeriatçı İşbirlikçileri Eliyle Yarattığı Vahşet 

Cezayir'den Afganistan'a, Latin Amerika'dan Balkanlar'a, Endonezya'dan
Türkiye'ye Aynı Emperyalist Oyun; DİN ADINA YAPILAN KATLİAMLAR... 

Cezayir'deki "GIA" ve "FIS"den Latin Amerika'daki "Özgürlük Savaşçıları"
ve "Ölüm Mangaları"na; Afganistan'daki Talibanlar'dan Endonezya'daki
"Yarasa"ya; Balkanlar'daki Arnavut ve Sırp milliyetçilerinden Kafkaslar'daki
Ermeni, Çeçen, Azeri milliyetçileri ve Vahabilere; Guatemala'daki NOA
(Yeni AntiKomünist Örgütü) ve MANO (Örgütlü Ulusal AntiKomünist Ha
reket)'ten Türkiye'deki "Komünizmle Mücadele Dernekleri", MHP ve Hiz
bullah'a emperyalizmin tetikçileri...

Ve 2000’ler... El Kaide, El Nusra  ve IŞİD, emperyalizmle ilişkilidirler.
Emperyalizm tarafından desteklenmiş, büyütülmüşlerdir.

Halkların değil emperyalizmin çıkarlarına hizmet etmişler ve etmekte
dirler.

Adaletleri yoktur. Halkların kurtuluşunu temsil edemezler.

Yürüyüş
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“Terör” ve “teröre karşı mücadele’
diyerek sömürü, baskı ve zulümlerine
meşruluk kazandırmaktadırlar.

“Her türlü şiddete karşıyız’ demek,
“teröre karşıyız” demek; içi boş, em-
peryalizmin kullandığı sloganlardır.
IŞİD vahşetini ortadan kaldırmak da
emperyalizme karşı savaşmaktan ge-
çiyor. Hedefimiz, düşmanımız, ne is-
tediğimiz açık ve net olmalıdır.

Her milliyetten, mezhepten ezilen
halklar; BİRLEŞELİM! 

Düşmanımız emperyalizmdir, SA-
VAŞALIM! 

Halkların iktidarını KAZANA-
LIM!

Marksist-Leninist 
İdeoloji ve Politikalar,
Halkların Kurtuluşunu 
Sağlayacak Tek 
Alternatiftir, Tek Güçtür

Din adına, dini kullanarak eylemler
yapan IŞİD vb. çetelere bakın. Kime
ne mesaj veriyorlar? Kimi, ne için
hedef alıyorlar? Eylemlerinde nasıl
bir adalet vardır?

IŞİD çeteleri “okyanuslar gibi kan

akacak” tehditleri savuruyorlar. Peki
akan kan kimin kanı olacaktır?

Suruç’ta, Ankara’da, Mısır’da, Lüb-
nan’da, Paris’te olduğu gibi akan kan
halkların kanı olacaktır. Emperyalist-
lerin değil. Korku yaydığı emperya-
listler değil ezilen halklardır.

El, kol, burun, kulak, kafa kesi-
yorlar, göz oyuyorlar. IŞİD’in eylemleri
emperyalistlerin, kontrgerillanın ey-
lemlerine ne kadar benzemektedir...

Adalet bunun neresindedir? Müs-
lümanlık neresindedir?

Devrimci eyleme bakın. Hedefi
nettir, amacı nettir, mesajı nettir. Halk-
lara değil gerçek ve asıl düşmana;
emperyalizme ve işbirlikçilerine yö-
nelir. Halklara korku değil umut verir,
güven verir.

Devrimciler de kendilerini feda
ederler. Ne için? Adalet için, eşitlik
ve insanca yaşam için, sınıfsız, sö-
mürüsüz bir dünya için; sosyalizm
için. 

Halka zarar vermemeyi ilke edi-
nirler. Kararlılıkları, acımasızlıkları
ezilen haklara karşı değil emperya-
listlere ve işbirlikçilerine karşıdır.

IŞİD çeteleri nasıl bir iktidar, nasıl

bir ülke kuracaklar?
Kuracakları düzen kapitalist dü-

zenin dışında bir düzen değildir. Halk-
lara rağmen, temsil ettiklerini söyle-
dikleri Müslüman halklara rağmen
“şeriat” adı altında baskı, zulüm ve
sömürü düzeni olacaktır.

Sonuç Olarak;
Ülkemiz Müslüman haklarının da

diğer inançlara sahip halkların da
inançlarını özgürce yaşayabilecekleri
tek iktidar DEMOKRATİK HALK
İKTİDARIDIR. 

ÇÜNKÜ; milliyet, mezhep ayrımı
yoktur bu iktidarda.

Sömürü, zulüm yoktur bu iktidar-
da.

Emperyalistler, işbirlikçileri yoktur
bu iktidarda. Özel mülkiyet, ayrımcılık
yoktur bu iktidarda.

ÇÜNKÜ; halkın kendi iktidarıdır.
Emperyalizme ve faşizme karşı daha
çok örgütlenmek, daha çok
bilinçlenmek ve savaşmak zorundayız.

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm
mücadelesini ezilen halkların bayrağı
haline getirmeliyiz. 

Okmeydanı Halk Meclisi, G20
zirvesinde emperyalist ve işbirlik-
çilerin Antalya’da toplanmasıyla
ilgili 14 Kasım’da bir açıklama
yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
“Emperyalistler 1975’den beri
ekonomi zirveleri düzenliyor.

Ancak sonuç hiç değişmiyor. Gelir
dağılımı adaletsizliği artarak ve
şiddetlenerek devam ediyor. G20
ülkelerinin büyük çoğunluğunun
da üyesi olduğu OECD’nin
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü) yayınladığı rapora göre

üye ülkelerdeki nüfusun en zengin
%10’u nüfusun en yoksul
%10’undan daha fazla kazanıyor. 

İşledikleri suçların büyüklüğü-
nü bildikleri için bugün
Antalya’nın bir bölümü karantina
altındadır.”

Ne G20’leriniz, Ne de Baskı ve Katliamlarınız
Devrim Yürüyüşünü, Halkın Mücadelesini Engelleyemez
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�� Biz diyoruz ki: Dünyada halklara karşı yapılan bütün katliamların
sorumlusu; emperyalizm ve onun işbirlikçileridir.
� Biz diyoruz ki: Emperyalizmin beslemesi katiller sürüsü; hedefi

olmayan, ideolojisi olmayan katliamlar yaparlar.
� Biz diyoruz ki: Halka karşı değil, halka zulüm yapanlara karşı

savaşmaktır doğru olan. Bu savaşta devrimciler; vatan ve halk sevgi-
siyle savaşırken; IŞİD gibi emperyalizm artığı katil sürüleri para ve
çıkarları için halkı katlederler.
� Biz diyoruz ki: Emperyalizmin desteği olmadan, IŞİD gibi hiçbir

halk düşmanı örgüt bugünlere gelemezdi, IŞİD gibi tüm halk düşmanı
örgütlenmeler, emperyalizmin katil sürüsüdür. 
� Biz diyoruz ki: Halk düşmanı emperyalistler, işbirlikçileri ve

beslemeleri yaptıkları katliamların hesabını halka misliyle verecekler.
� Biz diyoruz ki: Devrimcilerin yaptıkları her eylem; gerek silahlı,

gerek demokratik her eylem halkın yararınadır.
� Biz diyoruz ki: Devrimciler halkın kılına zarar gelmesin diye ken-

dilerini siper ederler. 
� Devrimcilerin, bir çatışma anında bile ilk işi, halkın güvenliğini

almaktır.
� Biz diyoruz ki: Devrimciler halka zarar gelmemesi için kendileri

şehit düşerler.
� Biz diyoruz ki: Savaş halklara karşı değil, halk düşmanlarına karşı

savaş olmalı.
� Biz diyoruz ki: Biz; halklar için mücadele ederiz, halkların hakları

için bedeller öderiz. Onlar ise; halk ve hak için değil, emperyalizmin
çıkarları için katlederler.
� Biz diyoruz ki: Biz bu halkın çocuğuyuz, halkın iktidarını istiyor

ve halk savaşı veriyoruz. Onlar ise; emperyalizmin artığı katil sürüleri,
emperyalizmin çıkarları için halka karşı savaş verirler. 

IŞİD, Emperyalizmin
Yarattığı Katil Sürüsüdür!

Devrimciler Halk İçin,
Onlar Emperyalizmin Çıkarları İçin Savaşırlar!

BİZ DİYORUZ Kİ;�



DÜNYAYI KAN GÖLÜNE ÇEVİREN EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ 
15-16 KASIM’DA G20 ANTALYA ZİRVESİ’NDE TOPLANDI...

G7, G8, G22, G26, G33 
ve G20 ZİRVELERİ SİZİ 

KURTARAMAZ
1975 yılında Fransa’nın Rambouillet şeh

rinde, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik
Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya’nın
devlethükümet başkanları düzeyinde ka
tıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.

1976'da San Juan, Porto Riko’da Kana
da’nın da katılımıyla G7 ortaya çıkmıştır.

19771991 yılları arasında bu üye sayısı
sabit kalmış, 1991’den sonra SSCB'nin ye
rine kurulan Rusya Federasyonu, G7 üye
leriyle, Zirve Sonrası Diyalog adı altında
biraraya gelmiş; 1994 yılındaki Napoli Zir
vesi'nden sonra ise, siyasi 8 adı altında
toplantılar düzenlemişlerdir.

Denver Zirvesi’nde Rusya, ilk kez mali
ekonomik konular dışındaki görüşmelere
katılmış ve 1998’deki Birmingham Zirve
si’nde G8 tam anlamıyla oluşmuştur.

Danışma amaçlı ve daha geniş kapsamlı
olmak üzere G22, G26 ve G33 oluşturulmuş;
ancak sayı arttıkça etkinlik azalmıştır.

Bretton Woods kurumsal anlayışı bağ
lamında, 1999 yılındaki Köln Zirvesi’nde,
sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir
danışma grubunun oluşturulmasına karar
verilmiş ve G8 Maliye Bakanlarının 25
Eylül 1999’daki Washington Toplantısı’nda,
küresel sistem için önemli ülkelerden
oluşan 20’ler Grubu (G20) resmen ilan
edilmiştir.

KANIMIZ ÜZERİNE PAZARLIKLAR YAPANLAR, 
BEKLEYİN, BİZİM DE GÜNÜMÜZ GELECEK; 

Saraylarınızı Başınıza Yıkacağız!
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G20 Antalya Zirvesi, 15-16 Ka-
sım tarihlerinde Antalya’nın Belek
bölgesinde Regnum Carya Hotel
Kongre Merkezi'nde yapıldı. 

G20 Antalya Zirvesi‘ne; Endo-
nezya, Meksika, Güney Afrika,
Suudi Arabistan, Çin, Türkiye,
ABD, Brezilya, Rusya, Güney
Kore,  İspanya, Kanada, İtalya, İn-
giltere, Avustralya, Almanya, Ja-
ponya, Hindistan, Singapur, Ar-
jantin, Fransa ve yine Türkiye'nin
davetlisi olarak katılan; Malezya,
Senegal, Zimbabve, Azerbaycan
ile AB üyesi ülkeler katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı
Hollande'in katılımını iptal ettiği
G20 Zirvesi, Paris saldırısı nede-
niyle bol bol timsah gözyaşlarına
sahne oldu. Bu nedenle müzik din-
letileri iptal edilirken, oturumlarda
ölenler için saygı duruşları yapıldı. 

G20, dünyanın en büyük 20
ekonomisini oluşturan ülkeler
olarak biliniyor. Bu ülkeler Al-
manya, ABD, Arjantin, Avustral-
ya, Brezilya, Çin, Endonezya,
Fransa, Güney Afrika, Güney
Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya,
Japonya, Kanada, Meksika, Rus-
ya, Suudi Arabistan, Türkiye ve
Avrupa Birliği Komisyonu’ndan
oluşuyor. 

Bu ülkelerin yanı sıra, üye ol-
mamakla birlikte uluslararası bazı
kuruluşlar da katılıyor. Bunlar:
Uluslararası Para Fonu (IMF),
Dünya Bankası, Birleşmiş Mil-
letler, Dünya Ticaret Örgütü,
OECD ve Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’dür.

G20 ülkeleri dünya ekonomi-
sinin yüzde 85'ini oluştururken,
dünya ticaretinin yüzde 80'ini ger-
çekleştiriyor. G20 ülkelerinin nü-
fusu ise dünya nüfusunun üçte iki-
sine denk geliyor.

G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin

milli geliri dünyada
ilk 31'de yer alıyor.
Tayvan, İsviçre, Nor-
veç, İran ve Venezuela,
ekonomik olarak bazı
üyelerden daha büyük
olmalarına rağmen
G20'de bulunmuyor.
Birçok Avrupa Birliği
ülkesi de G20'de ba-
ğımsız olarak değil,
sadece AB Komis-
yonu olarak temsil ediliyor.

Ekmeğimizden 
Soluduğumuz Havaya 
Kadar Geleceğimize 
Karar Veriyorlar

G20 ülkeleri, ilk olarak 16 yıl
önce, Berlin'de biraraya gelmişti.
1999’da Asya ekonomik krizinin he-
men ardından yapılan bu toplantıda;
tarım politikaları, ekonomi ve çevre
konuları ele alınmıştı. Her ne kadar
burada alınan kararların bağlayıcılığı
yok denilse de, G20’nin aldığı kararlar
ekmeğimizin fiyatından eğitimi-
mize, teknoloji kullanımımızdan
soluduğumuz havanın kalitesine
kadar her alanda yaşamımızı etki-
leyebilecek niteliktedir. 

Emperyalizm Krizdir; 
Çürüyen Kapitalizmdir! 
100 Yıl da Tartışsanız 
Çözüm Üretemezsiniz

G20'ye kapitalistler tarafından
atfedilen önem; kapitalizmin so-
runlarını tartıştığı, krizlerine çö-
zümler arandığı toplantılar ol-
masıdır. Her ne kadar kendi ara-
larındaki sorunları, dünyada yaşa-
nan gelişmeleri tartışıyor görünseler
de; asıl olarak emperyalist-kapitalist
sistemin sorunlarına, krizlerine ça-
reler aramak için, devlet başkanları
ve başbakanların yanı sıra çok sa-



yıda tekel bu toplantılarda yer alıyor. 
Avustralya'nın Brisbane kentinde

yapılan bir önceki G20'de ekonomiden
ziyade dönemin siyasi gelişmeleri üze-
rinde durulmuş, zirveye batılı ülkeler
arasındaki siyasi kriz damgasını vur-
muştu. Ukrayna'daki çatışmaların göl-
gesinde toplanan zirvede; başta ABD
ve Almanya olmak üzere NATO ülke-
lerinin Rusya'ya yönelik suçlamaları
olmuş ve bu tartışmalardan da herhangi
bir sonuç çıkmamıştı. Çıkmaz... Çünkü
emperyalizm kriz demektir. Çürüyen
kapitalizmdir emperyalizm. İçine düş-
tüğü krizin nedeni kendileridir. Krizi
yaratanlar, krize çözüm bulamazlar. Ya-
pılan G20 toplantısı bunun en somut
göstergesi olmuştur.  Gündemlerine
alıp sorun diye tartıştıkları tüm konuların
kaynağında emperyalistlerin sömürüsü
vardır. 

Krizlerine Çare 
Bulamayanlar, 
“Terörizm”e Sarıldılar

Ukrayna krizine güncel olarak Su-
riye ve Ortadoğu’daki gelişmeler ek-
lenirken, “imdatlarına” Paris Katliamı
yetişti. Burada dökülen yine halkların
kanıydı; ama pazarlayan yine em-
peryalistlerdi. Gündem otomatik olarak
değişti "Terörizmle mücadele" oldu!

Paris saldırısı, G20 Zirvesi'nin
gayrıresmi gündemini de bir anda de-
ğiştirdi. 

Zirvede resmi olarak; sığınmacı
sorunu, kapitalist ekonomi, büyüme,
istihdam, yatırımlar, finansal dü-
zenlemeler, vergiler gibi konular ele
alındı.

Adeta bir şova dönüştürülen zir-

vede; katiller “terörizm” konusunda
ortaklaştılar. Kimden, nerden gelirse
gelsinler kınıyorlar. Lakin çatlak sesler
de çıkmadı değil. Örneğin Putin diyor
ki, IŞİD’e destek verenler arasında,
G20 içinde olan ülkeler de var. İşte
biraraya gelen ve ‘ortak çözüm’ ara-
yan dostların birbirine güvenleri ve
samimiyeti bu kadar. IŞİD’e karşı
ortak mücadele çağrısı yapan Putin;
“Hollande, Esad’a karşı çok sert tu-
tum içerisindeydi. Peki ne oldu? Bu
tutumu, Paris’i terör saldırısından
koruyabildi mi? Hayır” diyerek, Su-
riye karşıtı politika izleyenleri eleştirdi. 

Tam bir ikiyüzlülükle halkı ilgi-
lendiren pek çok temel konuyu da
tartışmaktan, gündemlerine almaktan
söz ettiler; yoksulluk, açlık, gelir
adaletsizliği, emek sömürüsü, sa-
vaşlar, mülteciler sorunu, daha fazla
kar için doğanın talan edilmesi, kü-
resel ısınma ve iklim değişikliği
gibi. Ancak bunlar tam bir göz boyama
niteliğindeydi ve vahşi kapitalizmi
şirin göstermenin telaşıydı. Ki Ali
Koç’un konuşması da bunun göster-
gesiydi. 

Kapitalizm çözemez; çünkü so-
run zaten kendisidir. Ekonomik kri-
zin, terörün, işsizliğin, göçmen soru-
nunun sebebi zaten emperyalist-ka-
pitalist sistemdir. Zirveleriniz, dünya
halklarını daha fazla nasıl sömürebi-
leceğinizi, yağma ve talanınızı gizle-
menin bir aracından başka bir şey de-
ğildir.

B20 ile L20, İşçi ile 
Patronlar Yan Yana 

G20‘ye bir alt grup daha; L20

(Labour 20), yani İşçi Zirvesi de ek-
lendi. Uluslararası İşçi Sendikaları
Konfederasyonu tarafından organize
edilen L20 Zirvesi ile çalışan kesimin
de G20 liderlerine sesini duyurması
amaçlanmış! Böylelikle, G20’de alınan
kararların toplumun daha geniş kesi-
mine hitap etmesi hedeflenirken asıl
olarak sömürü politikaları da meşru-
laştırılmış olacak. İşte G20’nin hizmet
ettiği en önemli görevlerden biri de
bu olsa gerek. Tarihsel düşmanlığı,
birinin varlığı diğerinin yok olma-
sına bağlı olan temel çelişkiyi bir
oturumla ortadan kaldırıveriyor;
patronla işçi birlikte sorunlarını çö-
züyor...

Vahşi Kapitalizm, 
“Vicdanlı Kapitalizm” 
Olmaz!

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi
ve B20 İstihdam Görevi Gücü Kor-
dinatör Başkanı Ali Koç şöyle diyor;
"Zenginlik geçmişe kıyasla arttı ancak
bunun paylaşımı eşit değil. Verilere
baktığımızda bu eşitsizliğin yakın ge-
lecekte de artarak devam edeceğini
görüyoruz. Eşitsizliğin ortadan kalk-
ması için kapitalizmin ortadan kalk-
ması gerekir. Ben en azından eşitsiz-
liğin minimum seviyeye indirilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Gerçek so-
run kapitalizmdir."

Vahşi kapitalizm, vicdanlı kapita-
lizm olur mu? Kapitalizmde vicdan
olsaydı, kapitalizm olmazdı. Ve sen
Ali KOÇ, varlık sebebin sömürüdür,
kapitalizmdir; sen buna karşı çıkabilir
misin? Hayır çıkamazsın, ne sömü-
rüye, ne eşitsizliğe, ne kapitalizme
karşı çıkamazsın. Kapitalizmin tarihi
kanlıdır; sen ve senin gibiler bu kanla
beslenir.

- Kapitalizm işgalcidir, katliamcıdır,
barbardır, vahşidir. 

- Ortadoğu’yu kan gölüne çevir-
diniz. 

- IŞİD vahşetini siz yarattınız,
dünyanın dört bir yanında yaptığınız
katliamların haddi hesabı yoktur. 

Bugün G20'de yoksulluğa ve gelir
dağılımındaki eşitsizliğe çareler arı-
yormuş gibi görünmen ikiyüzlülüktür.
Siz eşitlikten bahsediyorsanız eminiz
ki daha fazla sömürü, daha fazla eşit-

G20 ile ilişkili gruplar:
B20; iş dünyasının görüşlerini G20

liderlerine sunmak üzere oluşturulan
gruptur. 12 çalışma grubundan oluşan
B20, topluluğun asıl belirleyeni duru
mundadır. Türkiye’den bu grup içinde
yer alanlar ise TÜSİAD ile TOBB bünye
sindeki işbirlikçi tekellerdir. Düşünce ku
ruluşlarının toplandığı T20, emek grup
larının toplandığı L20, gençlik örgütlerinin
toplandığı Y20 gibi gruplar da mevcuttur.
Türkiye, 2015’teki dönem başkanlığı sı
rasında kadın hakları örgütlerinin top

landığı W20’yi önermiştir.

İşçiler ile Patronlar Yan yana;
B20 ile L20

G20‘ye bir alt grup daha L20 (Labour
20) yani İşçi Zirvesi de eklendi. Ulus
lararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu
tarafından organize edilen L20 Zirvesi
ile çalışan kesimin de G20 liderlerine
sesini duyurması amaçlanmış. Böyle
likle, G20’de alınan kararlarının top
lumun daha fazla kesimine hitap etmesi
hedeflenirken, asıl olarak sömürü po
litikaları da meşrulaştırılmış olacak.
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sizliktir halklarımızın payına düşecek
olan. Evet, kapitalizm çürü-müştür;
ama sizin itirafınız bu değil, tam ter-
sine çürüyeni ayağa kaldırmaktır.
Değilse, hadi mallarını işçilerinle
paylaş ve eşitsizliği ortadan kaldır.

Yapabilir misiniz? Hayır. 
Bu yüzden siz çürümüşsünüz ve

yok olmak zorundasınız. Tarihin akı-
şını değiştiremezsiniz.

Suçlular Korkar; 
Korkularınızı 
Büyüteceğiz

G20 ülkeleri işledikleri suçları bil-
dikleri için o kadar çok korkuyorlar
ki, zirvenin yapılacağı Antalya’da
adeta olağanüstü hal ilan edildi. Tür-
kiye'nin aldığı önlemlere güvenmeyen
emperyalist efendiler, gelip önlemleri
kontrol ettiler ve ilave önlemler aldılar.
Görüşmelerin yapılacağı otellerin ça-
tılarında özel harekatçılar nöbet tuttu,
havadan, karadan ve denizden özel
güvenlik önlemleri alındı.

Zirve boyunca Türk Hava Kuv-
vetleri’nin Konya’dan kalkacak Ha-
vadan İhbar Kontrol uçağı Antalya
semalarında sürekli uçarken, insansız
hava araçlarıyla destek yaptılar.

Acil durumlarda müdahale içinse
Antalya Havalimanı’nda havadan-
havaya füzelere sahip F-16 uçakları
hazır bekletildi.

ABD donanmasına ait aynı za-
manda balistik füzeleri vurabilen
füze taşıyan USS Donald Cook ge-
misi de denizde konumlandırıldı.

Obama'nın toplantı yapacağı sa-
londa katılımcılar ile Obama arasına
zırhlı bir paravan konularak önlem
alındı. 

Resmi olarak 12 bin güvenlik
görevlisinin yeraldığı söyleniyor, ki
buna katılımcı ülkelerin kendi gü-
venlikçileri dahil değil. Ve zirveye
13 bin kişinin katıldığı söyleniyor;
bu her insana bir güvenlik görevlisi
düşüyor demektir. Öte yandan 13 bin
katılımcının olduğu zirvede 40 bin
civarında da hizmet personeli görev
yapmış. Komik; ama katılımcı başına
bir güvenlik personeli ve 3 hizmet
personeli düşüyor, bir kişiye 4 kişi!

Suçlular korkar; gücü ve zenginliği
elinde bulunduranlar, yoksulların öf-
kesinden korkuyorlar. Korkuyorlar;
çünkü ezilen halkların artık “dene-
timli kapitalizm iyi, denetimsiz ka-
pitalizm kötü” safsatalarına inan-
madığını görüyorlar.

Korkuyorlar; çünkü doların ye-
şili, petrolün karası için dünyanın
üçte birinde süren savaşların kendi
eserleri olduğunu artık gizleyemi-
yorlar.

Korkuyorlar; çünkü yoksul halk-
ların yaşamları gün geçtikçe daha
da dayanılmaz hale geliyor. Son 10
yılda zenginlerle yoksullar arasındaki
uçurum o kadar büyümüş ki; bunun
katlanılamaz noktaya geldiğini ve
daha fazla bu şekilde gitmeyeceğini
bildikleri için korkuyorlar. Korkunun
ecele faydası yok. Bekleyin, bizim
de günümüz gelecek ve saraylarınızı

başınıza yıkacağız.

50 Bankanın Toplam 
Mal Varlığı, 187 Ülkenin 
Gelirine Denk Düşüyor 

Bugün, bir avuç emperyalist devlet,
dünyayı kendi aralarında paylaşarak
sömürmektedir. Kendi aralarındaki
çelişkiler, iki emperyalist paylaşım
savaşına neden olmuştur. On mil-
yonlarca insanın kanı, onların çıkar
çelişkileri nedeniyle dökülmüştür.
Sanki bu kanlı tarih onların değilmiş
gibi, bugün eşitsizliği ve adaletsizliği
ortadan kaldırmaya soyunuyorlar. 

Antalya'da biraraya gelen emper-
yalist ülkelerin hemen hepsinin de
trilyon dolarlık bütçeleri varken; ül-
kemizde 10 milyonun üzerinde insan
açlık sınırının altında, 54 milyon da
yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan
Oxfam grubu tarafından yapılan araş-
tırma, en zengin yüzde 1'lik dilime
girenlerin, 2016'da dünyadaki ser-
vetin yarısından fazlasına sahip ola-
cağını ortaya çıkardı. Dünyadaki en
zengin yüzde 1'lik kesimin varlığı,
2009'da yüzde 44 iken, 2014'te yüzde
48'e yükseldi. Dünyanın en büyük
50 bankasının toplam mal varlığı,
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 187
ülkenin gelirine denk düşüyor ve en
zengin 3 kişinin servetleri, en yoksul
48 ülkenin gayri safi milli hasılasının
toplamını aşıyor. Bu durum; yaratılan
bu gelir dağılımı adaletsizliğinin neden
kaynaklandığını da göstermektedir.

Sonuç olarak;
1- G20 zirvesinde, dünya ekono-

misine yön veren emperyalist tekeller
ve işbirlikçileri “Sığınmacı sorunu,
kapitalist ekonomi, büyüme, istih-
dam, yatırımlar, finansal düzenle-
meler, vergiler” gibi konuları konuştu;
fakat çözüm aranmadı, aranamaz da.
Onlar kendi sonlarının yaklaştığını
bildikleri için krizlerine çözümler ara-
dılar. Önümüzdeki yıllarda karlarına
nasıl kar katacaklarını, sömürülerini
nasıl artıracaklarını tartıştılar.

2- Zirvede, ülkeleri paramparça
edilmiş, yağmalanmış ülke halklarının
ölümden "yaşam"a kaçışları, zengin
batı dünyasını kurtuluş olarak görüp,

Erdoğan'dan 
Efendisine İhale Jesti!

Türkiye, 2 yıl önce Çin ile kurduğu
füze savunma sistemi ihalesini iptal
etti. Çin'den füze alınmasını içeren bu
projenin iptali "NATO sistemine entegre
edilememesi" gibi bir gerekçeye da

yandırılsa da işin aslının böyle olma
dığını biliyoruz. Kan gölüne çevrilmiş
Ortadoğu'da, hiçbir işbirlikçi kendi ba
şına bir karar alamaz, oligarşinin Çin
ile olan füze savunma projesinin iptali
de böyledir. Efendilerinin isteğini yerine
getiren Tayyip, G20'de Obama'ya müj
deyi verdi.

Zaten NATO ve ABD bu projeye
daha baştan karşı çıkmışlardı. Çünkü
"yolgeçen hanı"na dönen Ortadoğu
ve Anadolu semalarında NATO'nun
bilgisi ve izni dışında, değil başka bir
hava savunması, kuş bile uçmasını is
temiyorlar; "Ne işiniz var Çin füzesiyle,
siz şimdilik 1960 model hava savunma
sistemleriyle idare edin." diyorlardı.
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ölüm yolculuğuna çıkan milyonlarca
sığınmacı üzerinden pazarlıklar yapıldı.
Suriye halklarının kanını akıtmak, top-

raklarını yağmalamak üzerine, işbir-
likçilere yeni görevler verildi. 

3- Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin

sorumlusu emperyalistlerdir. 
Afganistan’ı, Suriye’yi, Irak’ı,

Libya’yı işgal eden, halkları vatansız
bırakıp sürgün eden emperyalistlerdir. 

Emperyalistler dünyanın en büyük
teröristleridir. IŞİD’i yaratan da, Fran-
sa’daki katliamın sorumluları da ken-
dileridir. Yarattıkları canavara diyet-
lerini ödüyorlar.

G20’si değil, 40’ı da biraraya
gelse hiçbir sorunu çözemezler.

4- Erdoğan geçen yılki BM Genel
Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Dünya
5'ten büyüktür" demişti. Elbette öyledir
dünya, G20'den de büyüktür, merak
etmeyin. Biz 7 milyarız; sizi döktü-
ğünüz kanda boğacağız. Emperyaliz-
min kurbanı değil celladı olacağız.

Halkların Kanını İçen 
Görgüsüzler!

Zirve için Türkiye'ye ilk gelen, Suudi
Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz
Al Soud oldu. Basına yansıyan haberlere
bakacak olursak; aylar öncesinden otel
lerini ayarlamışlar, özel eşyaları tırlara
yüklenmiş ve yaklaşık 800 kişilik ekibiyle
birlikte Antalya'ya yerleşmişti. Emper

yalist efendilerinden neleri eksikti
petrol krallarının ki! Obama'nın kral
dairesi, altın muslukları olurdu da
Suudi Kral'ın neden olmasındı...
Görgüsüz krallar, emperyalist te
keller lüks ve şatafat içinde iki günde

dünyanın sorunlarını tartıştılar ve çö
züme kavuşturdular. Çözüm mü; altın
musluklardan halkların kanı akmaya
devam edecek.

Korkaklar! Ne milyonlarca dolarlık
koruma önlemleriniz, ne binlerce kilo
metrelik bariyerleriniz sizi halkların öf
kesinden kurtaramaz. Kendinize toplantı
yapacak yer bulamayacaksınız! Hiçbir
yerde güvende olmayacaksınız!

Ortadoğu’da 5 yıldır emperyalizm güdümlü çeteler,
bu kez de Fransa’da art arda bombalar patlatarak Paris’i
kana boğdu. Halkın yoğun olduğu yerlerde 128 kişinin
katledilmesine sebep olan bu saldırı, tüm dünya halklarına
yöneliktir. Emperyalizmin kuklası IŞİD, Ortadoğu sı-
nırlarını aşarak Suruç’ta ve Ankara’daki katliamların
ardından Avrupa’nın içlerine kadar ilerletti katliamları-
nı.

Yapılan bir katliamdır, bundan önce Ortadoğu’da,
Irak, Filistin ve Suriye’de artık haber yapma değeri bile
taşımayan katliamların bir parçasıdır. Kapitalizmin kriz-
lerini çözmek için Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren,
halkın dini duygularını elinde oyuncak yapıp her fırsatta
Müslüman halkları katleden emperyalist ülkeler, bugün
yaptıklarının sonucu olarak hedef olmuştur. Ancak bu
savaşın bedelini de yine halklar ödemiştir, bu kez ise
katledilen Fransız halkıdır.

Yapılan katliama karşı Avrupa’daki iktidarların,
G20’lerde ya da başka toplantılarda Ortadoğu halklarını
daha çok katletme, göçmen halkları ırkçı politikalarla
ezme yöntemleri karşısında halklara düşen ortak so-
rumluluk, bu katliamın hesabını sormaktır. Katliamın
tetikçisi IŞİD, IŞİD’i büyütüp besleyen ise emperyalist
Avrupa’nın ve ABD’nin kanlı Ortadoğu politikalarıdır.
Suriye’de Esad rejimini yıkmak için katil çeteleri eğitip
silahlandıran emperyalistlerdir. Emperyalizmin Suri-

ye’deki iktidar savaşından geriye, Aylan bebeklerin
kanına boyanmış bir deniz, iki yakasında savaştan kaçıp
denizde boğulan binlerce insan kalmıştır. Savaş esirlerinin
kilometrelerce yürütüldüğü çağları aratmayan sınır ülke
geçişleri ve kafası kesilen insanların görüntüleri, daki-
kalara sığan yüzlerce ölüm kaldı bu savaştan geriye.
Savaşı başlatan emperyalistlerdir. Onların kanlı politi-
kalarıdır, bedelini ödeyen ise başta Ortadoğu olmak
üzere tüm dünya halklarıdır.

Emperyalizmin çıkarı, kapitalizmin çelişkilerinin
çözümü için katledilmeyi reddediyoruz. Halay çekerken,
konser dinlerken, maç izlerken, yolda yürürken katle-
dilmemek için emperyalizmin politikalarını bozalım,
katliamların hesabını soralım! Bunun yolu, önce em-
peryalist iktidarların kendi halklarına da hesap vermesidir.
Sorumlular, bu politikalarla halkı hedef haline getiren
iktidarlardır. Bu katliamların Suriye’ye atılan bombalarla
unutturulmasına izin vermeyelim! IŞİD’in kitlesel kat-
liamlarının sorumluları; Obama, Merkel, Hollande ve
Recep Tayyip Erdoğan’dır. Halklardaki bu nefreti, katil
IŞİD’i yaratan bu politikacıların ta kendisidir. Önce on-
lardan hesap soracağız! Katliamın yeni ırkçı politikalarla,
daha çok kan akıtılarak unutturulmasına izin vermeye-
lim!
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL,
CELLADI OLACAĞIZ!
ORTAK DÜŞMAN ABD’DİR!

Halk Cephesi –  Uluslararası İlişkiler Komitesi

Paris’teki Katliamın Hesabını Halklar Soracak!
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Amerikancı faşist cunta, 6 Kasım
1981 tarihinde üniversitelerin yönetim
kurullarını kaldırarak yerine kendi
rektörlerini atadığı zaman üniversi-
terde çok önemli bir saldırı başlat-
tıklarının bilincindeydiler. 

YÖK’ü kurdular...
Yani ülkemiz gençliği için bir ha-

pishane yaratmak istediler. Demir
parmaklıkları gözle görünmeyen,
ama attığınız her adımda karşınıza
çıkan, gençliğe soluk aldırmayan,
beyinleri çepeçevre kuşatmış bir ha-
pishane... Haklarını ve özgürlüklerini
isteyen, bağımsızlık için mücadele
eden halkın onurlu evlatlarını gerçek
hapishanelere doldururlarken, gele-
ceğin gençliği için de "YÖK hapis-
hanesi"ni kurdular.

Oligarşi kendi sınıf bilincine uy-
gun "dersleri" çıkarmıştı. Devrimci
dinamikleri en güçlü olan kesimlerin
başında gençlik geliyordu. YÖK ile
gençliği sindirecek ve yeniden şekil
verecekti. Sınav sisteminden öğretim
üyelerinin niteliğine; ezberci eğitim
sisteminden atılmalara, doldur-boşalt
sistemine kadar her şey gençliğin
devrimci dinamizmini köreltmek üze-
rine kuruldu.

Cunta; gençliğin yurtseverlik bi-
lincine, anti-emperyalist, anti-faşist
birikimine savaş açmıştı. Mahirler’i,
Hüseyinler’i, Ulaşlar’ı, Denizler’i
yetiştiren; 6. Filo’yu denize döken,
emperyalizme ve oligarşiye karşı
mücadelenin öncülüğünü yapan gen-
çliği yok etmek istiyordu. 

Bu saldırıya ilk karşılığı yine
DEV-GENÇ verdi. 1981 yılında
DEV-GENÇ’in YÖK’e karşı müca-
delesinin ilk adımı "YÖK’e Hayır"
kampanyası oldu. DEV-GENÇ bu
kampanyayı örgütlediğinde henüz
anayasal bir kurum olarak resmileş-
memişti. Bu kampanya cuntanın en
azgın terörünü estirdiği koşullarda
gençlik açısından bir umut ışığı oldu. 

DEV-GENÇ yine gençliği öncü-
süz, sahipsiz bırakmamıştı. İlk "HA-
YIR" haykırışı yine onun ağzından
çıktı. Baskılar karşısında yine boyun
eğmeyen bir gençlik vardı. 

"YÖK’e Hayır" kampanyasıyla
DEV-GENÇ, baskılar karşısında ses-
siz kalmayacağını bir kez daha gös-
teriyordu. 

"YÖK’e Hayır" kampanyası
içinde, Ankara’daki YÖK MER-
KEZİ DEV-GENÇ TARAFIN-
DAN BOMBALANARAK
TAHRİP EDİLDİ"

Kampanyanın en etkili eylemi de
bu oldu. Eylem sonrası cuntacılar telaşa
düştüler. Öyle ki eylemin gazete ve
TV de yayınlanmasını bile yasakladı-
lar.

İlk "YÖK’e Hayır"
Eyleminden
2015 Halkın Direnişine...

Cunta can evinden vurulmuştu. 
Bu eylemin örgütleyen DEV-

GENÇ’li, İRFAN BARLIK'tı.
İrfan’ın o gün cüretiyle, coşkusu

ve kararlılığıyla açtığı yolda YÖK’e
karşı pek çok eylem yapıldı.

1981’lerin sonundan itibaren ha-
yata geçen "YÖK’e Hayır" kampan-
yasından 1991’deki ülke çapındaki
ilk merkezi boykot eylemine;
2000’lerde Kızılay çatışmalarından,
2013’teki DTCF işgallerine ve daha
pek çok sayısız protesto, işgal, yü-
rüyüşe kadar Dev-Genç, tarihi bo-
yunca kesintisiz olarak YÖK’e kar-
şı mücadeleyi sürdürmüştür.

Dev-Genç’le beraber boykot sadece
bir protesto eylemi olmaktan çıktı.
Siyasal içeriğiyle, hedefleriyle, talep-
leriyle sadece teşhir etmenin ötesine
geçti. İrfan’ın öncülüğünde YÖK’e
karşı gerçekleşen bombalama eylemi;
hedefin netliği dışında DEV-GENÇ’in
YÖK’e karşı yükselteceği mücadelenin
siyasal niteliğini, sonuç almaya odaklı
tarzını, cüretini de müjdeliyordu.

DEV-GENÇ’LİLER, 30 YIL-
DIR YÖK’E KARŞI MÜCADELE
VERİYORLAR.

24 YILDIR 6 KASIM BOY-
KOTUNU GELENEKSELLEŞ-
TİRDİLER VE GENÇLİĞİN MÜ-
CADELE TARİHİNE ARMAĞAN
ETTİLER.

Bu mücadele 6 Kasım 2015 boy-
kotuyla önemli bir dönemeci de ya-
şamıştır. 6 Kasım boykotu; artık sa-
dece üniversitelilerin, liselilerin ey-
lemi olmaktan çıkmış, BİRER HALK
DİRENİŞİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR. 

Bir gençlik eylemi olarak halkla
iç içe geçmiştir. Mahallelinin, esnafın,
minübüsçünün, liselinin, üniversite-
linin, ortak talepler etrafında birleştiği
ve mücadele ettiği bir zemin olmuştur.
Gülsuyu, 1 Mayıs Mahallesi, Gazi
Mahallesi, Alibeyköy, Okmeydanı,
Yenibosna, Çayan Mahallesi,
Küçükarmutlu Mahallesi’nde esnaf
yüzde yüz kepenk kapatarak, 6 Kasım
boykotuna katıldılar. 

Esnaflar dükkanlarına, minibüs
sürücüleri araçlarına "boykot" un du-
yurularını astılar.

Kahve konuşmalarıyla, bildirilerle,
pankartlarla hem öğrencilere, hem de
mahalle halkına boykota katılım çağrısı
yapıldı. Mahallelerdeki Halk Meclisleri,
kepenk kapatma çalışmaları yaptı. 

Liseli Dev-Genç’liler, liselerde
boykota katılım çağrıları yaptılar.
Yürüyüşler, birlikte yenilen yemekler,
okul içlerinde yapılan yazılamalar,
oturma eylemleri vb. eylemler ile
gençliği birleştirdiler. Boykotu sadece
pasif bir eylem biçimi olmaktan çı-
kartarak halkla bağını kurdular, farklı
eylem biçimleriyle zenginleştirdiler.

İrfan Barlık’ın YÖK’e karşı ger-
çekleştirdiği eylemdeki iktidar pers-
pektifi, aynı şekilde bugünün Dev-
Genç’lilerinin eylemlerinde gelişerek
devam ediyor.

YÖK; Amerikancı faşist cuntanın
öğretim kurumlarında yaptığı her-
hangi bir düzenleme değildi. 

YÖK’ü, gençliğe saldırının "ana-
yasal" bir aracı haline getiren faşist
şef Kenan Evren, "anayasayı değiştirme
gücünü kendisinde bulabilen bir güç
gelmedikçe YÖK’ü kaldırmak mümkün
değildir" diyordu. Bundan dolayı DEV-
GENÇ hiçbir zaman YÖK’e karşı mü-
cadeleyi Devrimci Halk İktidarı için
verilen mücadeleden ayırmadı. 

Yine bundan dolayı DEV-GENÇ
hiçbir zaman YÖK’ e karşı olmayı,

YÖK’e Karşı Mücadele Tarihini Yaratan Dev-Genç’liler

6 Kasım’ı Halk Bir Halk Direnişi Haline Getirdiler
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sadece YÖK’ü teşhir etmekle sınırlamadı. 
Bugün 2015 yılının 6 Kasım Boykot eylemi bunu bir

kez daha göstermiştir. Tarihlerinden aldığı güçle ve ideo-
lojik netlikle DEV-GENÇ liler okullarda müdür odası
işgalleri yaptılar. Hiçbir sınırı kabul etmeyen DEV-
GENÇ militanlığıyla yaptıkları her boykot çalışmasını
ileriye taşıdılar. Gazi Şair Abay Lisesi müdür odası
işgali; Antep’te Şehit Şahin Lisesi müdür yardımcısı
odası işgali bu tarzın sonucudur. 

İlk 6 Kasım boykotunun ardından DEV-GENÇ’liler
boykot kırıcısı-polis işbirlikçisi M.Ü. Basın-Yayın Yüksek
Okulu Müdürü Prof. İsmet Giritli’yi odasında döverek
cezalandırmıştı. Bugün DEV-GENÇ’liler okul yönetim-
lerinin işbirlikçiliklerini, boykot eylemi sırasında ger-
çekleştirdikleri işgal eylemleriyle teşhir ediyorlar. 

İşgal eylemleriyle okul yönetimlerini işlevsiz hale
getirerek "bilimsel eğitim" taleplerinin propagandasını
yapıyorlar; pankartlarını asıyor, YÖK’e hayır diyorlar. 

Dev-Genç’li̇ler Halkın Evlatlarıdır!
Boykotla Tüm Halk Kesi̇mleri̇ni̇n
Ortak Talepleri̇ni̇ Di̇le Geti̇rmi̇şlerdi̇r!

6 Kasım boykotunda her yerde DEV-GENÇ’lilerin
sloganları ve talepleri dalgalandı. Sadece üniversitelerde,
liselerde değil; esnaflara yapılan kepenk kapatma çağrı-
larında, kahvehanelerde, mahalle sokaklarındaki pan-
kartarda, yürüyüşlerde...

Gençlik; "YÖK KALDIRILSIN", "BERKİN’İN KA-
TİLLERİ CEZALANDIRILSIN" diyordu.

"ANKARA KATLİAMI’NIN, SURUÇ’UN, CİZ-
RE’NİN VE AKP’NİN, YAPTIĞI TÜM KATLİAM-
LARIN SORUMLULARI CEZALANDIRILSIN" diye
tüm halkımızın adalet özlemini dile getirdi..

Sadece akademik-demokratik bir talep değildi Dev-
Gençlilerin sloganlarında yer alan. Halkın adalet özlemiydi.
Katillerin yargılanmasıydı.

Halk kesimlerinin ortak direnişine dönüşen 6 Kasım
boykotunun taleplerinin çok daha politik bir içeriğe bü-
rünmesiydi. Halkın adalet özlemini, DEV-GENÇ’lilerin
öncülüğünde dile getirmesiydi.

Esnafların pek çok mahallede kepenk kapatma çağrı-
larına yüzde yüz katılım sağlamasının, mahalle halkının
aktif destek vermesinin tek nedeni; biriken "adalet
özlemi" değildi. Aynı zamanda bu "adalet özlemini"
yerine getirecek olanlara duyduğu güvendi. 

Yenibosna’da bir esnafın "Ben 41 yıldır buradayım,
hiç kepenk kapatmadım; ama sizin için kapatırım. Siz
Şafak’ın, Bahtiyar’ın yoldaşlarısınız" deyişinde bu güven
vardı. Bu güvenle polisin tüm tehditlerine rağmen ke-
penklerini açmadılar. Kepenk kapatma ve boykot ey-
lemlerine tüm desteklerini sundular.

Polisin okullarda, sokaklardaki tüm saldırıları, tehditleri
sonuç vermedi. Okullar polis işgali altındaydı, okul bah-
çelerine akrep denilen polis araçları saldırdı; esnaflara
silah çekerek zorla kepenk açtırmaya kalktılar. Hepsi
boşunaydı.YÖK’ü savunan sadece katil AKP ve onun

polisiydi. Halkımız, gençlik bu saldırılara direndi. Her
yerde boykot, her yerde direniş hayata geçti. 

Gençlik; kimi yerde polis araçlarını yakarak, kimi
yerde oturma eylemi yaparak, kimi yerde yürüyerek
boykot hakkını savundu. DEV-GENÇ ve DEV-GENÇ’
liler, boykot geleneklerini, bugüne kadar farklı araçlarla,
farklı eylem biçimleriyle her zaman hayata geçirdiler. 

Bugün YÖK tek başına bir kurum olarak kuruluş
amacındaki hedeflerine ulaşmaktan uzaktır.

YÖK’ün bu anlamdaki "başarısızlığı"nın en önemli
nedenlerinin başında DEV-GENÇ’lilerin mücadelesi geliyor.
Bugün düzenin gençliğe pek çok saldırı politikası hala
YÖK’te sembolleşmiş durumdadır. Bu saldırıları DEV-
GENÇ ve DEV-GENÇ’liler politikaları boşa çıkarmaya
devam ediyor. Her 6 Kasım, halkın ve gençliğin mücadelesine
yeni gelenekler ekleyerek büyüyor.

BBoykot Kırıcılarına Karşı 
Devrimci Tavır

Dev-Genç boykot kırıcılarına tavır aldı. Dev-
Genç bildirisinde gençliğin haklı ve meşru mücade-
lesinin önündeki engelleri kaldıracağını açıkladı.
Boykot kırıcılığına soyunanları uyardı, devam ettik-
leri takdirde cezalandıracağını ilan etti. Hiç kimse
gençliğin eyleminin önünde engel olamazdı.

3-4-5 Kasım’da İTÜ, İstanbul Üniversitesi ve
Yıldız’da boykot kırıcı faaliyet yürütenler Dev-
Genç tarafından kitlenin önünde dövülerek cezalan-
dırıldı. DY’nin "zor" dediği buydu işte.
Sahiplendikleri "mazlumlar"sa boykot kırıcı faşist-
lerdi.

Dev-Genç; devrimci şiddetin haklılığını ve meş-
ruluğunu kitle önünde yaptığı cezalandırmalardan
sonra kitlelere anlattı, dövülenlerin suçunu açıkladı.
Boykot sonrasında da boykot kırıcılardan hesap
sorulmaya devam edildi.

MÜBYYO müdürü İsmet Giritli; boykot çalış-
malarını engellemeye çalışmış, boykot karşıtı faali-
yet yürütmüş ve devrimci demokrat öğrencileri poli-
se ihbar etmişti.

"Yaptıklarım yanıma kalır" diye düşünüyordu.
Evdeki hesap çarşıya uymadı. Makam odasında
Dev-Genç milislerini karşısında buldu.
Cezalandırmanın ilk yumruğu olarak; Dev-Genç
yöneticisi olan Erol Yalçın, yoldaşlarıyla birlikte
faşist Giritli’den yaptıklarının hesabını sordu.

İTÜ Rektörlüğü de devrimci şiddetten nasibini
aldı. O makamda oturanlar da suçluydular. Polisle
işbirliği yapmış, 6 Kasım’da polisi okula çağırmış,
onlarca Dev-Genç’linin dövülerek işkenceyle götü-
rülmesine neden olmuşlardı. Öğrencilere yapılan
işkencenin ve tutuklamaların sorumlusu onlardı.
İşledikleri suçtan dolayı İTÜ Rektörlüğü Dev-Genç
tarafından bombalandı. (Bağımsızlık, Demokrasi ve
Sosyalizm Mücadelesinde Gençlik, sayfa 266-267)
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Her 6 Kasım'da olduğu gibi, bu 6 Kasım'da da tablo de-
ğişmedi oportünist-reformist solda.

Dev-Genç’liler de yine 6 Kasım'a yönelik eylemlerini, ta-
vırlarını koydu. Oportünist-reformist sol temsili açıklama
dışında hiçbir şey yapamazken... Yaptıkları bu açıklama ise
tüm solu bile içermiyordu. Çoğu örgütün gençlik örgütlenmesinin
hiçbir faaliyeti bile yoktu zaten 6 Kasım'da... 

Bir-iki örgüt dışında sol, üniversitelerde varsa da,
onlardan yansıyan herhangi bir faaliyet yoktur. OPORTÜ-
NİST-REFORMİST SOL POLİTİKASIZDIR!

Peki 6 Kasım'da ortaya çıkan bu tabloyu kim yaratmıştır...
Bu noktada 6 Kasım'ın dünden bugüne tarihine bakmak ge-
rekir. 1990'larda "kitle hazır değil", "Don Kişotluk yapı-
yorsunuz" diyenler, 90'ların ortalarında Dev-Genç'in başarısı
ve sahiplenmesini görüp daha temkinli davranıp, bu başarıdan
pay sahibi olmak istemişlerdir. Reklamcılık ve fırsatçılık adına
da olsa desteklemiş ama bu da sözde kalmış, fiiliyata dönüş-
memiştir destekleri. Hatta ortak kampanyalar, basın açıklaması
ve forumlar yapılmış. Çok sürmeden oportünizmin samimi-
yetsizliği yine görülmüş ve ortak karar alınan eylemleri dahi
sahiplenmemişlerdir. Yine faşist güçlerle Dev-Genç’lileri
başbaşa bırakmışlardır.

İlerleyen yıllarda ise değil Dev-Genç’le eylem yapmak,
onunla eylem yapacak grupları bile dağıtıp kendileri 6 Ka-
sım'larda ayrı eylemler, açıklamalar yapmışlar. Kendi ucuz
hesapları, reklamcılıkları, Dev-Genç’lilere düşmanlıklarından
gençliği bölüp- parçalayıp faşizmin hedefi haline getirmiş,
güçsüzleştirmişlerdir.

İşte bu sene de farklı olmamıştır. 
Yine Dev-Genç’liler ayrı, oportünist-reformist sol ayrı

eylem yapmış, oportünist-reformistlerin ise 6 Kasım'a yönelik
tüm politikası bir basın açıklamasıyla sınırlı kalmıştır. Dev-
Genç’liler ise Türkiye'nin dört bir yanında, haftalar öncesinden
başlattıkları; onbinlerce bildiri, afiş, duvar yazılamaları, masalarla
gençliğin olduğu her yerde gençliğe ulaşmaya çalışmıştır. İs-
tanbul'la sınırlamamış, Anadolu'nun birçok ilçesinde aynı mo-
tivasyonla, aynı iddiayla çalışmalarını sürdürmüştür.

Tek kişi de olsa mutlaka bulundukları her yerde YÖK'e
karşı, 6 Kasım'da eylem yapmış, tavır koymuşlardır.

İşte bu tablo da 34 yıldır sarsılmaz bir tarih karşısında
oportünist-reformist solun gençlik örgütlenmesi durup dü-
şünmelidir.  34 yılın muhasebesini yapmalıdır.

Solun Gençlik Alanındaki Durumu,
Oportünist-Reformist Solun
İçinde Bulundukları Savrulmadan
Bağımsız Mıdır?

Oportünizmin ve reformizmin, çalışma tarzı ve solun
birliği noktasındaki zaafları gençlik alanına da yansır, çeşitli

biçimlerde karşımıza çıkar. Nedir bunlar?
Temel olarak sıralarsak; grupçuluktur, reklamcılıktır, emekten

kaçmak ve kendini dayatmaktır. Keza politikasızlıktır, uzun
soluklu, bedel getiren mücadeleden kaçıp sivil toplumcu
anlayışla mücadeleyi sulandırmaktır. Kendine güvensizliktir,
başkasının emekleri üzerinden prim yapmaktır. Ve hepsinin de
ortak özelliği olarak Dev-Genç'in olduğu yerden uzak durmaktır.
Örneği geçtiğimiz yıllarda Gençlik Federasyonu'nun  parasız
eğitim talebiyle ve Ferhat ve Berna'nın özgürlüğü için yürüttüğü
kampanya sürecinde yaşanmıştır. Bu kampanyayı beraber ör-
gütleme çağrımıza "yoğun gündemleri" vb bahanelerle yanaşmadı
birçok gençlik örgütü. Dev-Genç’in 2 yıl büyük emek ve be-
dellerle süren, ısrarla yarattığı gündem üzerinden parasız
eğitim talepli eylemler düzenlediler. Çarpıcı olan ise bu
eylemler için herkes toplantıya çağırılırken Dev-Genç'e haber
dahi verilmedi.

Saydığımız zaaflı ve onyıllara dayanan köklü yaklaşımların
sonucu olarak birçok ortak eylem sabote edilmiş, alınan
kararlar ilkesizce çiğnenmiştir.

Günü birlik düşünen sol uzun soluklu, sonuç alıcı, öğrenci
gençliği militanlaştırıp mücadelesini geliştirici bir tarzdan ve
istekten hep kaçmıştır. Statükoya teslim olup elindeki kazanımları
yeterli görmüş ve bunun sonunda bunları da kaybetmiş ya da
kaybetme aşamasındadır.

Gündemlere bakalım. 6 Kasım, 16 Mart gibi süreçlerde
dahi yasak savma kabilinden eylemlerle, öğrenci gençlik içinde
doğru düzgün çalışma yapmadan, kitlelere gidip gündemlerine
sokmadan oluşturulan "eylem birlikleri"yle kendini tekrarlayıp
gerilemektedir. Sol moralsizdir. Dağıttığı birkaç yüz bildiri,
astığı sınırlı afişlerle örgütleyemediği gençliğe karşı güvensizdir
özünde. Ne kadar Denizler’den, geçmişin gençlik hareketinden
söz etse de bunu kendisinin başaracağına inanmamaktadır.
"Kantin solculuğu"yla kendini bitirmiş, giderek militanlıktan,
devrimci kültürden ve ruhtan uzaklaşmıştır. Bugün gelinen
tabloda ise bir afiş, bir basın açıklaması bile üniversite içinde
yapmak, onları korkutur hale gelmiştir. 

Oportünist-Reformist Sol Girdiği Yeri
Çürütür! Sorun Basit Bir Sorun Değil,
Sorun İdeolojiktir!

"İktidar iddiası"ndan uzaklaşan sol, düzene yakınlaştıkça
yakınlaşıyor. O kadar yakınlaştı ki el ele, göz göze pozlar
verip; emperyalizme ve işbirlikçi tekellere mesajlar veriyorlar.
Oportünist- reformist soldaki çürüme, dokunduğu, girdiği
yeri de çürütüyor.

Bu yüzden 6 Kasım ve solun tavrını ortaya koyarken
mutlaka, "sol"un içinde bulunduğu çürümeyi bilerek, bilimsel
olarak ortaya koyarak yapmak gerekir.

Çünkü sol neyse, solun gençlik alanındaki örgütlenmesi

OPORTÜNİZM-REFORMİZM DOKUNDUĞU
YERE BUNALIMLARINI DA TAŞIYOR!
HER İDEOLOJİ KENDİ GENÇLİK
ÖRGÜTLENMESİNİ DE YARATIYOR!
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de odur.Bu yüzden, devrimden uzaklaşan, düzene yakınlaşan
oportünist-reformist solun gençlik örgütlenmesi de onun gibi
devrimden uzaklaşmıştır.

BİR; gençlikten uzaklaşmak, devrimden uzaklaşmaktadır. 
Bugün içinde bulundukları tabloyla birlikte üniversitelerde

gençlik içeresinde kitle çalışmasındından tamamen uzaklaşmıştır.
Belli örgütlerle sınırlı olan çalışma ise günü birlik çalışmalardır.
Yok denebilecek durumdadır.

İKİ; gençliğe güvenmeyen, gençliği örgütleyemez.
Oportünist- reformist solun gençlik örgütlenmesi gençliğe

güvenmez, inanmaz. Bu yüzden uzun soluklu kampanyalar,
ısrarlı kitle çalışması yürütemez. 

ÜÇ; gençliği birleştirmek bir yana; dağıtır...
Kendi dar grupçu anlayışları, reklamcılıkları gençlik alanında

da kendini gösterir. Kendi reklamını yapamayacağı yerde, ya
olmaz, kendisi yoksa da kimsenin olmasını istemediğinden
dağıtır, parçalar. Gençliğin akademik, demokratik taleplerini
bile günlük hesaplarına kurban eder.

DÖRT; gençliği devrimcileştirmek için, gençlik içerisindeki
yozlaşmaya karşı mücadele etmek gerekir. Oportünist- reformist
sol bırakalım bu yozlaşmaya karşı mücadele etmeyi, pragmatiktir.
Kendi işine geldiği müddetçe onun için sorun yoktur. Her şey
kullanılabilir, her şey masumlaştırılabilir. Gençlik içerisindeki
yozlaşmayla savaşmak bir yana, oportünist- reformist sol bunu
masumlaştırır, kabul edilebilir hale getirir. Burjuvazinin ekmeğine
bal sürer.

Burjuvazinin izin verdiği kadar düşünmek...
Burjuvazinin izin verdiği kadar muhalefet etmek...
Öfkesini, duygularını içine gömmek... Karşılığında risksiz

solculuk.  Devrimciler ölsün, akıllı solcular yaşasın!
Tedbirlidirler... Oligarşinin icazetinde solculuk oynarlar, em-

peryalizmin demokrasisi savunulur, sivil toplumculuk maskaralığı
yapılır. İşte bu tablo gençlik alanında karşımıza; aman üniversitede
bir şey yapmayalım, aman polisin dikkatini çekmeyelim, aman
eylem yapmayalıma kadar uzanır.

Eylem yaparsak, polis daha çok saldırır...
Eylem yaparsak, rektör kötü duruma düşer...
Eylem yaparsak, gözaltı olur, şu olur bu olur... 
Peki sormak gerekir; eylem yapmayıp ne yapacağız?
Peki sormak gerekir; gençliği örgütlemek için üniversite

kitle çalışması yapmayacağız, ne yapacağız?
Peki sormak gerekir; gözaltı olur diye, soruşturma açılır

diye eylem yapmayacağız, ne yapacağız?

Evet Soruyoruz Ne Yapacağız?
Biz Kimiz, İddiamız Ne, Ne Yapacağız? 
İşte Bugün Gençlikte de Solculuk
Devrimcilik Tekrar Tanımlanıyor!
Tanımlanacak!

SOLda; bozulma, çürüme, icazete sığınma, ideolojisizleşme,
teslimiyet, politikasızlaşma! Reformizmin ve onun peşine
takılan oportünizmin iflasıdır.

BEDELSİZ SOLCULUK DEVRİMCİLİK YOK!
BEDELSİZ SOLCULUK DEVRİMCİLK BİTTİ!
Demokrasi için düşüncelerimiz için ölüyoruz. Göz altına alı-

nıyoruz, işkence görüyoruz, F Tiplerine, tecrit hücrelerine
atılıyoruz. Üniversitelerde de, tüm okullarda da bedeli ne olursa
olsun demokratik, akademik, bilimsel halk için parasız eğitim
mücadelesini vermeye devam edeceğiz! Faşizm koşullarında
bilimsel eğitim istemek; gözaltına alınmaksa ALINACAĞIZ!

Faşizm koşullarında; halk için eğitim istemek; tutuklanmaksa
TUTUKLANACAĞIZ!

Faşizm koşullarında; parasız eğitim istemek; bedel ödemekse
GEREKEN BEDELİ ÖDEYECEĞİZ!

BU BİZİM İÇİN ZORUNLULUKTUR, MÜCADE-
LENİN ZORUNLULUĞUDUR. BIRAKALIM DEVRİM-
CİLİĞİ, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER MÜCADELESİNİN
ZORUNLULUĞUDUR!

Oportünist-reformist solun gençlik örgütlenmesi artık öyle
bir duruma gelmiştir ki, bedelsiz, etliye-sütlüye dokunmadan
üniversitelerde eylem yapalım istiyorlar.

Yok yapmayacağız! Kaldı ki yanılıyorlar da, faşizm
kendine karşı gelen hiçbir ses istemez, bunu bile yapamazlar.
Onlar sindikçe, faşizm daha da başlarına binecektir.

Faşizmi yenmenin tek yolu; ona karşı direnmektir,
Faşizmi yenmenin tek yolu; ona karşı savaşmaktır,
Faşizmi yenmenin tek yolu; üniversitelerde, okullarda

gençliğin yozlaştırılmasına izin vermemektir.
Faşizmi yenmenin tek yolu; gençliği örgütlemektir.
Faşizmi yenmenin tek yolu; gençliğin dinamizmini mü-

cadeleye katmaktır.
Bugün oportünist-reformist Sol'un gençlik örgütlenmeleri

34 yılın muhasebesini yapmalıdır. Direnmeli, direnenlerin,
Dev-Genç’lilerin yanında yer almalıdır.

Dev-Genç’lilere bu tablo içerisinde düşen görev ise; Üni-
versitelerden Çıkmadan, Her Türlü Yöntem ve Araçla
Gençlik İçerisinde Militan Bir Örgütlenmeyi Büyütmek-
tir!

Faşizme Karşı Mücadele, Bağımsızlık Mücadelesinden
Geçer!

Bağımsızlığın Olmadığı Yerde; Demokratik, Akademik
Üniversitelerden Söz Edilemez.

Bağımsızlığın Olmadığı Yerde; Bilimsel, Halk İçin Eği-
timden Söz Edilemez!

Bilimsel, Halk İçin, Parasız Eğitim İçin,
Demokratik, Akademik Üniversiteler İçin;
Dev-Genç Saflarında Birleşelim, Savaşalım, Kazana-

lım!

DEV-GENÇ, 6 Kasım Boykotlarını, Basın
Açıklamasından Protestoculuktan Çıkartmış;
YÖK'E HAYIR! Sloganına Tüm Halkı Katmıştır!
Afişlerden, El İlanlarına...
Duvar Yazılamalarından, Pankartlara, Masalara...
Sınıf Konuşmalarından, Otobüs Konuşmalarına...
Okulları Boykot Etmekten, Esnafın Kepenkleri
Kapatmasına Kadar...
Sadece YÖK'ün Kaldırılması Değil, 
Akademik ve Demokratik Üniversitelerin Ancak
Bağımsız Türkiye Mücadelesiyle Gelebileceğini
Bilerek Hareket Etmiştir.
Protestoculuktan, Basın Açıklamalarından
Çıkartmış; İşgallere Dönüştürmüştür!

Yürüyüş
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Emek sömürüsüyle varlığını de-
vam ettiren örgütlü bir sermaye ta-
rafından yönetiliyoruz. Sermayenin
örgütlü (tekelleşmiş) haline ise em-
peryalizm denir. 

Dünya 1991’de SSCB’nin dağıl-
masının ardından, yani sosyalizmin
yıkılışının ardından emperyalizmin
denetimine girdi. 

Ülkemiz ise 1950’de iktidara gelen
işbirlikçi Demokrat Parti ile emper-
yalist ülkelerin yeni sömürgesi oldu. 

Somuta indirgersek ülkemizde
emperyalist üsler kurulmaya, devlete
ait kurumlar özelleştirilmeye,
IMF’den borç alınıp karşılığında
yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız pa-
zarlanmaya, NATO gibi halkların ka-
tili askeri örgütlenmeler içerisinde
bulunulmaya başlandı. 

1995 yılında ise emperyalist ül-
kelerin yapılanması GATS (Hizmet
Ticareti Genel Anlaşması) ile vatanın
parsel parsel satışı kolaylaştırıldı.

Başta da belirttiğimiz gibi kapita-
lizm emek sömürüsüne dayalı bir sis-
temdir. Dolayısıyla tüm bu özelleştir-
meler daha fazla kar elde etmek ama-
cıyla yapılmıştır. Sermaye için daha
fazla kar, emekçiler için daha fazla
mesai demektir, daha ucuz emek de-
mektir, güvencesiz çalışmak demektir,
emekçiler arasında daha çok rekabet
ve daha fazla yabancılaşma demektir.
Ve tüm sorunlar, kamu emekçilerinin
de karşı karşıya kaldığı sorunlardır. 

Sömürünün formülü bu kadar açık
iken kamu emekçilerinin buna denk
düşmeyen mücadelesinin sebebi, el-
bette ki örgütsüzlüktür. Oysaki örgütlü
bir azınlığın örgütsüz milyonlardan
daha güçlü olduğunu biliyoruz. 

Peki buna rağmen neden örgüt-
lenmekten çekiniyoruz? Birincisi;
kendisi de bir örgüt olan devletin,
örgütlenme ve örgüt kurmanın anti-
propagandasını “terörizm” adı altında
yaygın olarak yapmasıdır. Ayrıca
devrimci-yurtsever örgütler üzerinde

uyguladığı baskı ve şiddettin yarattığı
korkudur. 

İkincisi; “devrimci, sol, sosyalist”
olduğunu iddia eden örgütlerin pek
çoğunun militan ve meşru mücade-
leden uzaklaşması ve yasalcılığa hap-
solmasıdır. 

Üçüncüsü; emperyalizmin yoz-
laştırma ve yalnızlaştırma politika-
larıdır. Yanıbaşında meslektaşları
işten atılan kamu emekçilerinin du-
yarsızlığıdır. Kendi mesleğine ve ay-
dın kimliğine yabancılaşmasıdır. 

Dördüncüsü ise kitlelere gitmemek
ve kitlelerin sorunlarını örgütleye-
memektir. Bunun yolunu kanallarını
yaratmamaktır.

Kamu emekçileri, en temel hakkı
olan TİS (Toplu İş Sözleşmesi) ve
grev haklarından dahi yoksun iken
eldeki haklarını da günden güne kay-
betmektedir. İş güvencesi saldırı al-
tındadır ve iktidarı savunmayan her
muhalif, sürgün ve işten atılmalarla
baş başa kalmaktadır. Demokrasinin
var olduğu iddia edilen bir ülkede
bir öğretmen basın açıklamasına ka-
tıldı diye görevinden uzaklaştırıla-
bilmekte, bir diğeri sosyal medyada
bir habere yorum yaptığı için işten
atılabilmektedir. Sağlık sistemi ayaklar
altındadır. Çalışanlar haftada 40 saati
aşan mesailerle hastaneleri ayakta
tutmaktadırlar. Bu rastlantı değil,
programlı ve bilinçli bir politikadır. 

Örgütlenmek Bir
Zorunluluktur, Çünkü;

Sınıflı bir toplumda yaşıyoruz.
Temel çelişki bu iki sınıf arasındadır.
Ve Marks’ın tanımıyla “Tarih sınıflar
mücadelesinin toplamıdır. ” Bu sa-
vaşta tarafsızlık yoktur. Taraf tutma-
mak bize tüm bunları reva görenlerden
yana taraf olmaktır,tarafsızlık örgüt-
süzlüğe hizmet eder örgütsüzlük ise
sömürenlerin değirmenine su taşır. 

Ülkemiz bağımsız değildir. Yeraltı
ve yerüstü kaynaklarımız emperyalist

şirketlere satılmıştır. Bağımsız ol-
mayan bir ülkede evimiz, arazimiz
işimiz, sağlığımız, çocuğumuz kısa-
cası bugünümüz ve geleceğimiz pa-
muk ipliğine bağlıdır. Her an bir kar
uğruna elimizden alınabilir. 

Ülkemiz faşizmle yönetiliyor. Ne-
redeyse her gün bir katliam yaşanıyor.
Teker teker, onar onar, yüzer yü-
zer… Soma’da katledilirsin, “sorum-
lusu kim” diye sorarsan tekme tokat
dövülürsün. Kürdistan’da katledilirsin,
cesedin sokaklarda sürüklenir. İnancın,
mezhebin veya milliyetinden dolayı
cezalar, sürgünler ve infazlar yaşarsın.
Faşizmin varlık sebebi budur zaten.
Korku yaratmak, baskı altında tutmak
ve seni hareketsiz bırakmaktır.

Emperyalizm gibi bir gerçek var.
Varlığını devam ettirmek için halkı
yozlaştırır, yalnızlaştırır. Dayanışma
ve güvene dayalı olan ilişkilerimizi
yok etmek ister. Böylece bırakalım
örgütlenmeyi, sahip olduğumuz de-
ğerleri bile kaybederiz. Yanıbaşımızda
meslektaşımız yığınla sorun yaşar,
bir şeyler yapmaya çalışmayız. An-
kara’da yüzden fazla insan katledilir,
bir öfke bile duymayız. Yalnızlaştırır
bizi. Çözümsüz kalır, intiharı seçeriz.
Çünkü “koskoca dünyada sen tek
başınasın” fikrini her türlü araçla be-
yinlere işler burjuvazi. 

Sosyalizm bir düş değil gerçektir.
Ve bu bayrak altında Sovyet halkı
70 yıl yaşamıştır. Küba bugün 56
yıldır yaşıyor. Dünyada kişi başına
düşen doktor sayısı en fazla olan
ülke, okur yazarlık oranı %99. 9 olan
ülke olma onurunu taşıyor. 

Bırakalım sosyalist olmayı, onurlu
kalabilmek için bile faşizmle müca-
dele etmeliyiz. Ve mücadele etmenin
tek yolu örgütlenmektir. 

İşyeri meclislerinde, somut so-
runlar etrafında biraraya gelerek kendi
sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz.
Bunun yegane formülü de örgütlen-
mektir. 

Neden Örgütlenmeliyiz?
Emperyalizme ve Faşizme Karşı Mücadele Etmek için, Ekonomik, Demo-

kratik Hak ve Özgürlüklerimizi Kazanmak için Örgütlenmeliyiz!  

22 Kasım
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Ülkemizde Gençlik

Bir çocuk ağlarsa dağ başında 
Gözyaşlarında Amerika akar 
Vurdularsa birini, kanı şorladıysa 
Bilin ki o kurşunlarda Amerika var 
Kişi kişiye köle tutulduysa 
Darağaçlarında Amerika var 
Ama biz yine de direneceğiz 
Sonuncumuza kadar 

Cahit Külebi

Adına G20 Liderler Zirvesi de-
nilen emperyalizmin katliam, işgal ve
istila toplantısı, bu sefer ülkemizde
Antalya Belek'te yapıldı.

Toplantı konuları burjuva basın
aracılığıyla; Suriye direnişi, terör ve
mülteci sorunları ve "küresel eko-
nomik konular" olarak açıklandı.
Emperyalist haydutlar, 2 gün bo-
yunca kendilerinin yarattıkları bu
sorunları konuşup halklara karşı yeni
savaş kararları aldılar.

Bakın şu konuştukları konulara;
Suriye Direnişi'ni konuşacaklarmış.
"Söz eylemini yitirdi, silahın eylemidir
şimdi". Bütün Kuzey Afrika ve Or-
tadoğu'yu yeniden şekilendirmek is-
tiyordunuz; ama en son Suriye'de,
halkların direnişine tosladınız. Kim-
senin yüksek teknolojili bombaları-
nıza karşı çıkamayacağını, halklara
emperyalist kölelik zincirlerinizi,
hiçbir direnişle karşılaşmadan kabul
ettirebileceğinizi sanıyordunuz; ama
yanıldınız.

Şimdi, değil 2 gün, 2000 gün de
konuşsanız nafile. Değil 300 bin Su-
riye'liyi katletmeniz; 3 milyonunu da
katletseniz, Suriye halkları bütün
dünya halklarına, emperyalizmin
"kağıttan kaplan" olduğu gerçeğini bir
kez daha göstermiştir. Halkların di-
renişi karşısında sizin hiçbir hük-
münüz yoktur. Ne kadar konuşsanız
da nafile; artık bu gerçeği isteseniz de
yok edemezsiniz.

Emperyalistlerin konuştukları bir
diğer konu da "terör sorunu"ymuş.

Siz terör diye kendi katliamları-
nızı, dünya halkarını nasıl katlet-
tiğinizi konuşun. Bütün dünya
halklarını terör ve kör şiddet ile
teslim almaya çalışan sizlersiniz;
Vietnam'dan El Salvador'a, En-
donezya'dan Angola'ya düyanın
her karış toprağını kana bulayan
sizlersiniz. Neden? Halklar sizin
sömürü ve talan düzeninizi iste-
medikleri için. 

Oysa halkların zulme karşı di-
renme hakları vardır ve bu hak bi-
zim en meşru hakkımızdır. Ve bu
nedenle zulme direnmek terör ise; bu-
radan bir kez daha haykırıyoruz ki biz
en büyük teröristiz ve bununla da gu-
rur duyarız. Tarih haklı ile haksızı er
ya da geç ortaya çıkaracaktır.

Keza mülteci sorunu da sizin ese-
rinizdir. Bakın; Aylan bebeğin ve Ak-
deniz'in dibini cansız bedenleriyle dol-
duran binlerce cansız bedene iyi bakın!
Onların hepsi sizlerin eseri. Peki siz
neyi konuşacaksınız? “Biz böyle bir so-
run yarattık, şimdi nasıl yapalım da ba-
şımızdan atalım” diye mi konuşacak-
sınız? Vatanlarını kan gölüne çevirdi-
ğiniz milyonlar, bayılmıyorlar sizlerin
ülkelerine. 

Herkes biliyor o şatafatlı, ışıltılı
Avrupa şehirlerinizin arkasında yatan
sömürüyü, açlığı, aşağılanmışlığı.
Kimse vatanını terk edip sizin o Av-
rupai cehenneminize kendisini atmak
istemez. Ama merak etmeyin, dünya
halkları da görecekler elbet, kendi-
lerini vatansız bırakanların emper-
yalistler olduğunu. Ve milyon milyon
gelip savaşacaklar vatanlarının öz-
gürlüğü için. 

Evet, halklar evsiz-barksız, iş-
siz, eşsiz yaşayabilir; ama vatansız
yaşayamazlar. Bu yüzden diyoruz ki
kendi yarattığınız bu "sorun" sizin so-
nunuz olacak!

Emperyalistler ve onların paralı
uşakları; vatanımızı dünya halkları-

na kandan başka bir şey vermeyen
toplantılarınıza alet etmenize izin
vermeyeceğiz. Bu topraklar, bu halk,
bu vatan bizim. Ve biz dünya halk-
larının baş eğmeyen son kalesi ola-
rak diyoruz ki; defolup gidin vata-
nımızdan!

Ülkemiz topraklarına ayak bas-
maya dahi cesaret edemeyen Ame-
rikan emperyalizminin temsilcileri,
duyun ve bilin ki kökünüzü kazıya-
cağız vatanımızdan.

Dünya halklarının baş belası Ame-
rika ve diğer tüm emperyalist ülke-
lere son çağrımızdır: Ya kendiniz gi-
dersiniz Anadolu topraklarımızdan,
ya da biz sizi ayak izlerinize kadar si-
leriz bu diyarlardan. Anadolu sizle-
rin savaş karargahı değil ve hiçbir za-
man da olmayacak. Çünkü buralar-
da biz varız; Alişanlar var.

Ya son verirsiniz katliamlarınıza,
yağma ve talan programlarınıza. Ya
da çıkagelir yeniden Alişan Şanlılar,
yüreğinde nice öldürülen çocuğu-
muzun hıncıyla.

AMERİKA DEFOL 
BU VATAN BİZİM!
KATİL ABD, İŞBİRLİKÇİ AKP!
YAŞASIN DEV-GENÇ 
YAŞASIN DEV-GENÇLİLER

DEV-GENÇ

GGençlik Federasyonu’ndan

G20 Katilleri; Değil 2 Gün, 2000 Gün de Konuşsanız Nafile! 
Çürüyen Sisteminizin Krizini Çözemezsiniz! 

Halkların Direnişi Karşısında Sizin Hiçbir Hükmünüz Yoktur!
Dünya halklarının baş belası

Amerika ve diğer tüm emperyalist
ülkelere son çağrımızdır: 

Ya kendiniz gidersiniz Anadolu
topraklarımızdan, ya da biz sizi ayak
izlerinize kadar sileriz bu diyarlardan.
Anadolu sizlerin savaş karargahı
değil ve hiçbir zaman da olmayacak.
Çünkü buralarda biz varız; Alişanlar
var...

Yürüyüş
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Liseliyiz Biz

‘Şafak operasyonu sırasında polis
kurşunu ile vuruldu…’

‘Eyleme polis saldırısı sırasında ka-
fasından gaz fişeği ile vuruldu…’

‘ Sokağa çıkma yasağı ilan edilen il-
çede çamaşır asarken polisin açtığı ateş
sonucunda vuruldu…’

Faşizmin saldırılarının pervasızlaştı-
ğı bu süreçte yolda yürürken, ekmek al-
maya evden çıkarken, okula giderken, ka-
tıldığımız herhangi bir eylemde hatta ka-
pımızın önüne çamaşır asmaya çıktığı-
mızda bile polis kurşunu ile vurulabili-
yoruz. Suçlarını gizlemek için hemen ar-
dından basıyorlar yaygarayı. 

Aranıyordu… Örgüt üyesiydi… Polise
taş attı… Şüpheli bir şekilde duruyordu…

Katliamların ardındaki gerçek, AKP ik-
tidarının halka olan düşmanlığıdır. Ciz-
re’de, Diyarbakır’da, Mardin’de havan top-
larıyla yerle bir edilen evler, koparılmış kuş
kafaları, kesilip parça parça edilen çocuk
ayakkabıları, delik deşik edilip zırhlı po-
lis araçlarının arkasından sürüklenen gen-
cecik bedenleri resmeden kareler başka na-
sıl açıklanır? Düşünmeyelim, bu vahşetin
ardındaki nedenleri sorgulamayalım, ger-
çekleri görmeyelim istiyorlar. Kim dost,
kim düşman biliyoruz. Tüm çıplaklığı ile
gerçekler ortada. Halka yönelik saldırıla-
rın, adaletsizliklerin, katliamların ardı ar-
kası kesilmiyor. Kürdistan’a eli kanlı ka-
tiller sürüsü düşman topraklarına girer gibi
tanklarla, ağır silahlarla giriyor. Kapıları
panzerlerle kırıyor, içinde insanların bu-
lunduğu evleri bombalıyor, köyleri yakıp
yıkıyor. Silvan’da bölgenin alt yapısı
çökmüş durumda. Elektrik ve su verilmi-
yor. İnsanları aç, susuz bırakarak ‘terbiye’
etmeye çalışıyorlar.

Kaymakamlık tarafından cami ho-
parlörlerinden yapılan anonslarda bazı
mahallelerde ikamet edenlerin evlerini,
topraklarını bırakıp başka ilçelere geç-
mesi isteniyor. 83 bin kişilik nüfusa sa-
hip olan ilçeden 20 bin kişi göç etti. Tüm
bunlar yetmiyormuş gibi özel harekat
timleri operasyonlar sırasında evlerin du-
varlarına yazılar yazıyor. ‘Yetkililer’
bununla ilgili soruşturma başlattıklarını,

takipçisi olacaklarını söylüyorlar.
Köylerin, ilçelerin boşaltılıyor olması,

insanların kurşunlanması normal, ancak
duvarlara yazılan yazılar mı takipçisi ol-
maları gereken bir durum yaratıyor.
Önce katliamlarınızın hesabını verin!
‘Devlet geldi’ yazıyor duvarlarda. 

Görüyoruz. Emperyalizm şu zamana
kadar “demokrasi götürüyoruz” diyerek
gittiği yerlere katliamlardan, yıkımlar-
dan başka bir şey götürmemiştir. İşbirlik-
çisi AKP iktidarı da barış adı altında
Kürdistan’da yaşlı, çocuk, kadın, erkek de-
meden katlediyor. Devletin barış anlayı-
şını gördük kana bulanmış Ankara mey-
danında. Demokrasi ve barış bu ise, evet
çok demokratik bir ülkede barış içinde ya-
şıyoruz! Devlet deyince akla açlık geliyor,
cop geliyor, hırsızlık geliyor, tutuklama-
lar geliyor, yerde kanlar içerisinde yatan
küçük bedenler geliyor. Tüm bu yaşa-
nanlar, o çok güçlü görünmeye çalışan dev-
letin aslında ne kadar güçsüz olduğunu
gösteriyor. Tarihimizden biliyoruz, düşman
tahtı yıkılacağı zaman pervasızlıkta sınır
tanımıyor. Halktan duydukları korkuyu,
acizliklerini görüyoruz. Biliyorlar, halka
karşı işlenen hiçbir suç cezasız kalmaz.

Bu düzen erken büyümek zorunda bı-
rakıyor bizi. Genç bedenlerimizle, alev
alev yanan yüreklerimizle tam ortasın-
da dururken hayatın; onlar tedirgin, pör-
sümüş korku dolu kalpleri ile elleri her
an tetikte, kendi sonlarını hazırlıyorlar. 

Delik deşik edilen cüretli genç be-
denlerin öfkesi ile bileyliyoruz öfkemi-
zi. Bir gün Uğur, diğer gün Berkin bi-
zim adımız. Omuzlarımızda geleceğin
sorumluluğu var. Söyleyecek sözümüz,
düşenlerimizin sorulacak hesabı var. 

Bu halk, bu vatan bizim. Geleceği-
mize sahip çıkacağız. Çok genciz; ancak
yüreklerimiz, düşlerimiz büyük. Yarat-
maya çalıştıkları korku imparatorluğu-
nu cüretimizle yıkacağız. Bu ülkede biz
varız! Liseli Dev-Genç’liler var. Tarih
sahnesinde yerimizi alacağız. O hayalini
kurduğumuz, geleceği kuracağımız kav-
gada genç bedenlerimiz, öfke dolu yü-
reğimizle biz de varız!

SİLVAN’DA KATLEDEN İŞBİRLİKÇİ AKP İKTİDARIDIR!

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

22 Kasım
2015

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

G20 Zirvesi Katiller Sürüsüdür, Hesap Soracağız!
"Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar 

Direne Direne Kazanacağız"
Emperyalist haydutlar ve işbir-

likçileri AKP’nin ev sahipliğinde 15-
16 Kasım tarihlerinde Antalya’da
G20 adını verdikleri toplantıyı yaptı-
lar. Bu toplantı dünya halklarının
kanını daha fazla akıtabilmek, dünya
halklarını daha fazla sömürebilmek
içindir. Tabi bunun karşısında duran
en büyük güç yine Halk Cepheliler-
dir. Ve bir kez daha emperyalist hay-
dutların topraklarımızda kanlı pa-
zarlıklar yapmalarına sessiz kalmadı-
lar.

14 Kasım’da İstinye’deki Ameri-
kan Büyükelçiliği önünde Hatice
Aşık’ın elindeki taşlarla ve ABD
bayrağı yakan öfkeleriyle dikildi
Dev-Genç’liler. Yaptıkları basın açı-
klamasıyla katil ABD’ye bir kez
daha bu topraklarda öyle rahat geze-
meyeceği mesajını verdiler. Alişan’ın
yoldaşları Dev-Genç’in 46 yıllık ta-
rihi ile dayandılar zulmün kapısına.

16 Kasım’da da bir Halk Cephe-
li, elindeki “G20 Zirvesi Katiller
Sürüsüdür, Hesap Soracağız” pan-
kartıyla emperyalist haydutlara ve
onun işbirlikçisi AKP’nin katil po-

lislerine meydan okudu. 10 dk. bo-
yunca attığı sloganlarla ve çektiği aji-
tasyonlarla “Emperyalizmin Kurbanı
Değil Celladı Olacağız” dedi.

Emperyalizmin
Celladı Olacağız!

 16 Kasım'da Liseli Dev Genç'liler
Taksim Burgerking'de "G20 Kat-
liamların Zirvesidir, Emperyalizmin
Celladı Olacağız" yazılı pankart açtı.
20 dakika süren eylemde halka ajita-
syonlar çekildi ve sloganlar atıldı. G20
zirvesi tehşir edildi.

Amerika ve İşbirlikçileri
Defolun, Bu Vatan Bizim!

Dev-Genç, 16 Kasım’da, G20 zir-
vesi ile ilgili açıklama yaptı. G20
Liderler Zirvesi’nin emperyalizmin
katliam, işgal ve istila toplantısı olduğu
belirtilen açıklamada, şu sözlere yer
verildi. “Emperyalist haydutlar, 2 gün
boyunca kendilerinin yarattıkları bu
sorunları konuşup halklara karşı yeni
savaş kararları alacaklarmış. Suriye
halkları bütün dünya halklarına, em-
peryalizmin ‘kağıttan kaplan’ olduğu

gerçeğini bir kez daha göstermiştir.
Halkların direnişi karşısında sizin hiç-
bir hükmünüz yoktur. 

Emperyalistler ve onların paralı
uşakları; vatanımızı dünya halklarına
kandan başka bir şey vermeyen to-
plantılarınızı alet etmenize izin ver-
meyeceğiz. Bu topraklar, bu halk, bu
vatan bizim. Ve biz dünya halklarının
baş eğmeyen son kalesi olarak diyo-
ruz ki; defolup gidin vatanımızdan!”.

Yürüyüş

22 Kasım
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Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç’liler 11 Kasım’da Mi-
mar Sinan Üniversitesi’nde, 12
Kasım’da “Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek, Berkin Elvan’a Adalet” için
yapılacak oturma eyleminin çalış-
masını yaptı. Gerçekleştirilen çalışm-
ada 200 adet bildiri dağıtımı, 30 tane
afiş ve çağrı yazılaması yapıldı. Aynı
zamanda öğrencilerle parasız eğitim
ve adalet konulu 20 adet anket yapıldı.
Aynı gün içerisinde 10 Yürüyüş der-
gisi dağıtımı ve çağrı masası açıldı.

Mimar Sinan
Üniversitesi’nde
Dev-Genç’lilere  Polis ve
ÖGB Saldırdı

12 Kasım’da Bomonti Kampüsün-
de sabah okula, adalet talepli oturma
eyleminin kitle çalışmasını yapmak
için gelen Dev-Genç’lilere ÖGB’ler,
okulda daha önce giriş çıkışlarda hiç
kimseye kimlik sorulmamasına karşın

keyfi olarak öğrenci kimliklerini sor-
du. Buna karşı Dev-Genç’liler “bunun
bir dayatma olduğunu ve kimlik ver-
meyeceklerini” söylediler. Topluca
ÖGB’leri aşıp giriş holünün dış
kapısına vardılar. ÖGB’lere iç kapı-
ları kilitlemesini söyleyen ve “bunları
sakın almayın” diyen sivil polisler de
saldırıya katıldı. Ardından Dev-Genç’-
liler işkenceler ile dışarıya çıkarıldı.
Saldırı sonucu Sercan Çakır işkence
ile gözaltına alındı ve Dev-Genç’liler
ile polis arasında çatışma çıktı. 

Olaydan birkaç saat sonra Dev-
Genç’liler ellerinde, havai fişekler,
sloganlar ile katil polislerden hesap
sordu. Bunu hazmedemeyen polisler
geri çekilişleri boyunca Dev-Genç’-
lilerin peşinden geldi. Halil Rıfat
Paşa mahallesini zırhlı araçlar, özel
harekât polisleri ile kuşattı. Burada 6
Dev-Genç’li gözaltına alındı. Ve bu
yapılan saldırıya ilişkin Dev-Genç’-

liler şöyle bir açıklama yayınladılar;
“Bizi iyi dinleyin katil köpekler! Bizi

iyi dinleyin sömürü düzeninin ko-
ruyucuları! Oturma eylemine bile ta-
hammül edemiyorsunuz, en demokra-
tik hakları gasp etmenizin bir sebebi var,
KORKU! Korkuyorsunuz, talepleri-
mizin kitleler üzerindeki meşruluğun-
dan ve sahiplenilmesinden, korkuyor-
sunuz haklarını gasp ettiklerinizin siz-
den er ya da geç hesap sormasından!
Çünkü biz adalet istiyoruz, ADALET!
Halkın ekmeğidir adalet, demiş şair.
Yeniden söylüyoruz saldırılarınız boşu-
nadır; Şafak Yayla’nın öğrencileri Dev-
Genç’lileri saldırılarla, gözaltılarla, tu-
tuklamalarla yıldıramazsınız. Siz Dev-
Genç’i Elifler’den, Şafaklar’dan, Bah-
tiyarlar’dan iyi tanırsınız” denildi.

Gözaltına alınanlardan Kerim
Kaya, Fırat Kaya, Mahir Doğan,
Ulaş İnci, Caner Koç, Sercan Çakır ve
Alişan Taburoğlu tutuklandılar...

Saldırılarınız
Boşunadır, 

Dev-Genç’ i Elifler’ den,
Şafaklar’ dan,

Bahtiyarlar’ dan
İyi Tanırsınız!

Sarıgazi Liseli Dev-Genç: Adalet İstiyoruz
Adalet yürüyüşü çalışmaları kapsamında 11

Kasım’da bir araya gelen Liseli Dev-Genç’liler,
Yürüyüş dergisinin 494. sayısındaki sınıf kini yazı-
sını okuyarak değerlendirmesini yaptılar. Ardından
dernek çevresindeki evlere kapı çalışmasına çıktı-
lar. Kapı çalışmasında olumlu tepkilerle birlikte bir-
çok aileden yürüyüşe katılma sözü de alındı.  6 kah-
vehanede sesli çağrı yapılarak bildiri dağıtıldı.
Çalışmaya 5 Liseli Dev-Genç’li katılırken 300 kapı
çalınarak adalet yürüyüşüne çağrı bildirileri ulaştı-
rıldı. İnönü Mahallesi’ne 150 adet, Emek
Mahallesine 200 adet yürüyüş afişi 4 Liseli Dev-
Genç’li tarafından asıldı. Yenidoğan’da oturan 2
Liseli Dev-Genç’li ise 200 bildiriyi evlere dağıta
dağıta gitti.

Okmeydanı Liseli Dev-Genç: 
Halk Düşmanları ile Barışmayacağız Savaşacağız!

Okmeydanı Liseli Dev-Genç 17 Ekim’de bir açıklama ya-
parak; “AKP’nin katil polisleri Silvan’da sokağa çıkma yasağını
bahane ederek, Kürt halkımıza saldırmıştır Kürt halkımızı öl-
dürmüş işkence yapmıştır. Selamet Yeşilmen’i bahçede otu-
rurken, katil polisler doğmamış çocuğuyla beraber öldürdüler.
Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak siz katillere söylüyoruz. Siz-
lerle barışmayacağız, savaşacağız! Kürt halkımızdan o pis el-
lerinizi çekin.  Katliamlarınıza derhal son verin. “Katledilen
Kürt halkımızın acısı kadar adaletli olacağız size halk düş-
manları! Katledilen Kürt halkımızın ahı kadar acımasız ola-
cağız siz halk düşmanlarına. Halk düşmanları ve emperyalizm
ile barışmayacağız uzlaşmayacağız savaşacağız sonuna kadar”
sözlerine yer verdi. 

22 Kasım
2015
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Her bina, düzenlenmiş bir arsada
kurulur ve belirli derinlikte kazılmış
temeller üzerinde yükselir. Emper-
yalizmi bir binaya benzetecek olursak,
onun arsası sahtekarlıktır. Üzerinde
yükseldiği temelin tuğlası ise işçi
cesetleridir. 

Torunlar GYO’ya ait Mecidiye-
köy’deki Torun Center inşaatında 6
Eylül 2014 tarihinde iş cinayetlerin-
den biri daha işlendi. İçinde işçilerin
olduğu asansör, 32. kattan yere ça-
kıldı. 10 işçi korkunç bir şekilde ha-
yatını kaybetti. Aynı inşaatta çok
değil 5 ay önce yine bir işçi öldü-
rülmüştü. 9 Nisan 2014’te montaj
işçisi 19 yaşındaki Ercan Polat, çocuk
denecek yaşta katledildi.

10 işçinin öldürüldüğü olayın bi-
lirkişi raporunda "Torunlar GYO or-
taklığının idari ve teknik sorumlula-
rının kazada kusurlu oldukları kanaati
oluşmuştur" denilse de; savcılık, To-
runlar yönetimi hakkında takipsizlik
kararı verdi. Aksi de beklenemezdi. 

Zira yargının kılıcının sadece
halkı kesmesi bir yana; Torunlar
GYO’nun sahibi Aziz Torun, Erdo-
ğan’ın yakın arkadaşı. Dostlukları
İmam Hatip Lisesi’ne kadar uzanıyor.
Şirketi besleyip büyüten, holding
aşamasına getiren de AKP hükümeti
zaten.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı savcılıktan geri kalacak değil
ya... Onlar da olayda sorumluluğu
bulunan devlet görevlileri hakkında
soruşturma izni vermedi. Böylece

10 işçinin öldürüldüğü cina-
yet birkaç mühendis ve tek-
niker üzerine yıkıldı. Asıl so-
rumlular aradan sıyrıldı.

İşte bu şirkete geçen hafta
iki ödül birden verildi. Doğan
Medya Grubu'nun düzenle-
diği City Awards yarışma-
sında Torunlar GYO’ya, İstanbul
Mecidiyeköy'deki Torun Tower pro-
jesiyle 'en iyi ofis', Mall Of İstanbul
projesiyle 'en iyi bölgesel merkezli
AVM' ödülü verildi.

AKP, Doğan Medya Grubu, To-
runlar, Cengiz Holding, Soma A.Ş...
Hepsinin çıkarları ortak. Ara sıra ara-
larında ufak tefek sürtüşmeler yaşasalar
da talidir. Her daim işçilere karşı
ittifak halindeler. Birbirlerini koruyup
kollar, teşvik eder, ödüllendirirler. 

Hiç kuşkusuz AKP; tekellerin,
patronların partisi. Geçmişin ‘mü-
cahitleri’, bugünün müteahhitleri
artık. Bu durum seçimlerden sonra
borsada da kendini gösterdi. AKP’ye
yakın şirketlerin hisse senetleri bor-
sada hızla yükseldi. Torunlar yükse-
lişte başı çeken şirketlerden. Hisse
senetleri yüzde 11.48’e ulaştı.

18 İşçinin Katili Şirkete
43 Milyonluk Teşvik

Karaman’ın Ermenek ilçesinde
28 Ekim 2014 tarihinde meydana
gelen maden kazasında 18 işçi ha-
yatını kaybetti. 18 işçinin ölümünden
sorumlu maden şirketine, AKP hü-
kümeti tarafından tam 43 milyon TL
yardım yapıldı. Üstelik işçilerin mağ-
duriyetini gidermek için çıkarıldığı
söylenen yasayla, hem de işçilerin
parasıyla.

Maden kazasında hayatını kay-
beden işçilerin hak sahiplerine çeşitli
yardımlar yapılmasına yönelik bir
düzenleme yapıldı. 2015 yılının Şubat
ayında TBMM'de kabul edilen torba
yasaya eklenen düzenleme ile Erme-
nek’te meydana gelen maden kaza-
sında sigortalı olanlar ile kazada ha-
yatını kaybedenlerin hak sahiplerine,
6 ay süreyle brüt asgari ücretin iki

katı tutarında İşsizlik Sigortası Fo-
nu'ndan ödeme yapılması öngörüldü.  

Güya işçilerin mağduriyetinin gi-
derilmesi için düzenlenen o yasaya
ocağın sahibi için de bir hüküm ek-
lendi. Söz konusu hüküm çerçeve-
sinde kazanın yaşandığı Ermenek
maden işletmelerinin sahibi firmaya
43 milyon lira destek verildi.

43 milyon TL, İşsizlik Sigorta
Fonu’ndan verildi. İşçinin maaşından
kesilerek oluşturulan fondan işsiz
kalan işçi türlü bahanelerle yarar-
landırılmazken; katil patronlara mil-
yonlarca lira yardım yapılıyor. AKP
Hükümeti bizim paramızla bizim ka-
tillerimizi besliyor. Doğan Medya
Grubu da bir başka katil şirketin
verdiği ödüllerle reklamını yapıp
sözümona onurlandırıyor.

AKP, 3 Kasım 2002 tarihinde hü-
kümete yerleşti. Aradan geçen 13
yılda iş cinayetlerinde öldürülen işçi
sayısı 16 binlere vardı. Tuzla Tersa-
neleri, Soma, Ermenek, Davutpaşa,
Torunlar, Esenyurt, OSTİM... AKP,
dünya iş cinayetleri literatürüne Tür-
kiye’nin adını en üst sıralarda yaz-
dırdı.  

2002 yılında 380 bin olan taşe-
ron işçi sayısı, AKP hükümetinde
1,5 milyonu geçti. İSİG verilerine
göre, 2014 itibarı ile çocuk işçi
sayısı  893 bin.

Toprağında sahtekarlık olan ve
ölümlerimiz üzerinde yükselen bu
binayı yıkacak olan biziz. Bizim ör-
gütlü mücadelemiz. 

İş cinayetlerinde katledilmemek,
emeğimizin hakkını almak, insanca
yaşamak için; örgütlenelim, sava-
şalım! 

Zafer mutlaka bizim olacak!
İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!

İşçi Katillerine AKP’den Teşvik,
Tekellerden Ödül! 

Yürüyüş
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Oberhausen Arena; 14 Kasım, saat
17.00...

Konser başlıyor...

Anons yapıldı, ışıklar söndü.

Ama sahne bomboş. Çünkü tek bir
Grup Yorum üyesine vize verilmedi.

Saat 17.01...

Sahnenin derinliklerinden bir müzik
yükseliyor. "Oydere, Kızıldere"nin
müziği...

Binlerce seyirci önce hafiften, sonra
giderek güçlenen bir koroyla "Oy
dere"yi söylemeye başlıyor.

Sahnenin arkasında devasa boyutta
"GRUP YORUM HALKTIR SUSTU-
RULAMAZ" pankartı, pankartın önün-
de bomboş sahne... Ve boş sahnenin
karşısındaki binlerce kişilik halk korosu
türküsünü söylüyor.

Türkü bitiyor. Büyük bir alkış.

Avrupa'daki Grup Yorum üyesi İh-
san Cibelik ve Yorum'un genç üyesi
Özgür Gültekin çıkıyorlar sahneye.

Kısa bir konuşmanın ardından Av-
rupa'da bir haftada yeniden yaratılan
Grup Yorum'u sahneye çağırıyorlar.
Sahnenin iki yanından onlarca Grup
Yorum üyesi geliyor.

Bütün kitle ayakta.

Alkış kıyamet... Gözlerde coşku
dolu, gurur dolu yaşlar...

İşte biz buyuz.

İşte Grup Yorum bu.

İşte o anda tarihe yazıyoruz: Grup
Yorum'u susturamadınız! 4. Büyük
Avrupa Konseri’ni engelleyemediniz.

Büyük Avrupa Konseri, genç sunu-
cuların konuşmalarıyla başladı. Ardından
Avrupa Halk Cephesi adına iki gencimiz
söz aldı. Avrupa Halk Cephesi konuş-
masında,  Avrupa emperyalist ülkelerinde

giderek artan baskılara, keyfiliklere, ırk-
çılığa dikkat çekilerek direnme ve ör-
gütlenme çağrısı yapıldı. Bu konserin
tutsaklara armağan edildiği belirtildi.

Bu konuşmayı Die Linke Federal
Milletvekili Niema Movazat'ın, DKP
Essen Temsilcisi’nin ve Rhein-Eft
Göçmenler Temsilcisi Zeki Gökhan'ın
konuşmaları izledi. Almanca yapılan
bu konuşmalarda baskıların Tayyip
Erdoğan-Merkel görüşmesinden ba-
ğımsız olmadığına vurgu yapılırken,
her üç konuşma da enternasyonalist
sloganlarla karşılandı.

Konuşmaların ardından beklenen
an geldi.

Grup Yorum çıktı sahneye.

Sahneyi kaplayan kızıl ışıklar arasında,
emperyalizme verilmiş görkemli bir ce-
vap gibiydiler.

O kadar engellemenin ve emeğin

AKP Faşizmiyle İşbirliği Yapan Alman Emperyalizminin 
Tüm Engellemelerine, IŞİD Terörüne, Spekülasyonlarına Rağmen 
Grup Yorum 4. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konseri Yapıldı

Emperyalist Kuşatmaya 7 Bin Yürekle Direndik!
Kuşatmayı Yarmanın Onuru ve Güveniyle

Yasakları Aşacağız!
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ardından Grup Yorum'un önüne bir de ses sistemindeki
teknik sorunlar çıktı. Sorun dakikalarca çözülemedi.
Klasik bir konserde olsa, seyirci bu durumu ıslıklarla,
yuhalamalarda protesto ederdi.

Ama bu salonda her şey farklıydı.

Grup Yorum üyeleri sahnede sabırsızlıkla sorunun
çözülmesini beklerken, seyirciler de dakika başı alkış-
larıyla "Türküler susmaz..." sloganlarıyla sahnedeki
Yorumculara moral verdi.

Bu engel de aşıldıktan sonra konser başladı.

Güleycan'ın notalarıyla başlayan coşku, gece 23.30'a
kadar aynı coşkuyla devam etti.

Bu akış içerisine ise gecenin diğer güzellikleri ser-
piştirilmişti.

Onlardan biri konser hazırlıkları boyunca duyurusu
ve çalışması yapılan Çocuk Korosu idi. 2 yaşından 11
yaşına kadar yaklaşık 70 çocuk, "annem beni yetiştirdi..."
türküsünü söylediler. Ve elbette küçükler gecenin en
büyük alkışını aldılar.

Çocuk korosunun ardından en büyük koro, binlerce
kişilik halk korosu sahnedeydi yine ve her söyleşide
kitleyle birlikte söyleme provası yapılan "Geçti Dost
Kervanı" türküsü, kitle tarafından söylendi.

Gecenin ilerleyen bölümlerinde Efkan Şeşen çıktı
sahneye. Hem Yorum'la birlikte söyledi, hem kendi şar-
kılarını. Güçlü sesiyle güç kattı yeni Grup Yorum'a.

Geceye enternasyonalist bir soluk getiren sanatçılar
da vardı. İspanyol Pablo Hasel Rodriguez rap tarzı
parçalarıyla, Yorum'a uygulanan baskıları da anlatan
bir dinleti sundu.

7 bin ses, 7 bin yürektik 14 Kasım'da... Sahiplendik,
öfkelendik, coştuk, türkülerimizi söyledik.

Konserin ikinci bölümü, Dans Of Harmoni ve Dort-
mund DayEv Folklor Grubu'nun birlikte sunduğu gös-
teriyle başladı. Ankara Katliamı’nı ve Aylan Bebek'in
katledilmesini anlatan bir kurguyla sahneye çıkan folk-
lorcular, etkili bir gösteri sundular. Folklorcuların gös-
terisi bir semazenin semah dönüşleriyle ve Tuncel
Kurtiz'in sesinden şiirlerle tamamlandı.

Gecenin en görkemli sahnelerinden biri de Gençlik
Korosu'nun sahneye çıktığı andı. Sahnede Grup Yorum
üyeleriyle birlikte 100 kişilik bir orkestra ve koro
vardı ve koro "Ellerinde Pankartlar" diyerek yürüdüler
engellemelerin üzerine. Sahnedeki Gençlik, kimsenin
bu sesi susturamayacağının açık ilanıydı.

Salonun fuaye bölümünde de heykeltraşların, res-
samların renk ve güç kattığı gece, Grup Yorum'un
final türküleriyle sona erdi.
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3 yıldır "Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek" sloganıyla
yapılan Grup Yorum Büyük Avrupa Konserleri'nin dör-
düncüsü de, tüm engellemelere rağmen 14 Kasım'da
Oberhausen'de yapıldı.

TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN BÜYÜK
KONSERİ YAPMAYI BAŞARDIK.

Grup Yorum 4. Büyük Avrupa Konseri, emeğin, sa-
hiplenmenin ısrar ve kararlılığın konseri oldu.

Hedefimiz 20 bindi. Bu hedefe ulaşamadık.
Bunda hem emperyalizmin engellemelerinin, hem

kendi eksikliklerimizin payı söz konusudur. Bunları
açıklıkla ve cesaretle değerlendireceğiz. Ancak bir
noktadan sonra, özellikle son bir hafta, 20 binlik hedeften
çok, konseri yapma-yaptırmama çatışması öne çıktı.
Konseri gerçekleştirmek artık bir irade çatışmasına
dönüştü ve tarihimizdeki her irade çatışmasında olduğu
gibi, kazanan biz olduk. Konserimizi yaptık.

Konseri İPTAL ETMEYİ veya ERTELEMEYİ bir
an bile düşünmedik; böyle bir ihtimal aklımızın ucundan
bile geçmedi.

Biz bu konseri yapacaktık.
Ve yaptık.
TEK BİR GRUP YORUM ÜYESİNE VİZE VE-

RİLMEDİĞİ HALDE YAPTIK.
Engellemeler, 19 Grup Yorum üyesinin vize başvu-

rusunun tamamen hukuksuz ve keyfi gerekçelerle red-
dedilmesiyle başladı.

Vize için yeni başvurular yapıldı. Ancak Alman dev-
letinin niyeti açıktı: Ne yapıp edip konseri engellemek.

Konserin yapılacağı salon yönetimi de doğrudan Ana-
yasayı Koruma Örgütü tarafından üstü kapalı tehdit
edilerek yönlendirilmeye çalışıldı.

Hukuksuzluk ve keyfilik o boyutlardaydı ki;
Alman Junge Gelt gazetesi tarafından davet edilen

ve vize verilen 5 Grup Yorum üyesi, Düsseldorf Havaa-
lanına kadar geldikten sonra, 14 Kasım konserine katı-
lacakları gerekçesiyle SINIRDIŞI edildiler.

Almanya, konseri yaptırmamakta "kararlıydı".
Biz de kararlıydık.
Almanya'nın vize engeli çıkardığı, salon yönetimini

tehdit ettiği günlerde, alternatif bir Grup Yorum hazırlığına
çoktan başlamıştık bile. Kiminin Almanya'nın farklı eya-
letlerinden kiminin ta Avusturalya'dan kalkıp gelmesiyle,
bir grup oluşturuldu. Birbirlerini tanımıyorlardı, kimisi
yıllardır eline bir müzik aleti almamıştı. Ama şunu biliyorlardı:
Başarmalıydılar. Öyle 3-5 kişilik bir grup değil, müzisyen-
leriyle, solistleriyle, vokalleriyle tam 34 kişilik bir grup
oluşturuldu. Kısa süreye sığan yoğun emek, onları tek bir
grup haline getirdi. Alman emperyalizminin bu saldırısına
Grup Yorum'u aratmayarak cevap vermeliydiler.

İşte o cevap 14 Kasım'da tüm görkemiyle sahnedey-
di.

TÜRKÜLER SUSMAZ, HALAYLAR SÜRER;
Grup Yorum'un 30 yıllık tarihinde baskılara, yasaklara
karşı büyütülen direniş çizgisine, bir halka da buradan
ekledik.

Bu zincire yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz.
TÜM GRUP YORUM GÖNÜLLÜLERİ, GRUP

YORUM SEVENLER VE 14 KASIM KONSERİNE
KATILAN, KATKIDA BULUNAN TÜM HALKIMIZ; 

Kararlılığımızla, türkülerimizin sesini kısmak iste-
yenlere 14 Kasım'da güçlü bir cevap verdik.

Bu konserin yapılması için gecesini gündüzüne katan
tüm Grup Yorum Gönüllülerine teşekkür ediyoruz.

Çeşitli çevrelerin konserin yapılmayacağı spekülas-
yonlarına karşı, vize engellemelerine karşı, kararlılığını
kaybetmeyerek konser için çalışmaya devam eden herkese,
sahnede Grup Yorum'un olmayacağını bile bile o salona
gelen herkese teşekkür ediyoruz.

Bu yanıyla bu konser SAHİPLENMENİN konseridir.
Daha güçlü, daha kitlesel Grup Yorum konserlerini
birlikte yaratacağız.

Hiçbir güç buna engel olamadı ve olamayacak!

Grup Yorum Gönüllüleri Komitesi

DDedik ki;
ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!

Dedik ki;
Grup Yorum Halktır 

Susturulamaz!
ENGELLEYEMEDİNİZ!

Grup Yorum'u Susturamadınız!
4. BÜYÜK

AVRUPA KONSERİ YAPILDI!
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Büyük Avrupa Konserine, Büyük Kararlılığımıza
Karşı, Büyük Tahammülsüzlük!

14 Kasım konserini yaptırmamak için kendi yasalarını
da pervasızca çiğneyerek, vize vermeyen, vize vermek
zorunda kaldıklarını dahi sınırdışı eden Almanya, kon-
serin HERŞEYE RAĞMEN yapılmış olmasına taham-
mülsüzlüğünü, 15 Kasım sabahı düzenlediği baskınlarla
gösterdi.

15 Kasım sabahı, Köln Sanat Atölyesi'ne ve Sanat
Atölyesi yönetiminde yer alan üç kişinin evlerine
baskın düzenledi.

Ne bulmayı umuyorlardı bilemiyoruz ama aradıklarını
bulamadıklarından eminiz.

Bu baskınlar, bir şey bulup bulamamanın da ötesinde,
konserin gerçekleşmiş olmasından duydukları rahatsızlığın
ve 7 bin kişinin bu koşullara rağmen toplanmış olmasına
tahammülsüzlüklerinin göstergesidir.

Evet, ne yaparsanız yapın, konseri engellemeyi ba-
şaramadınız!

Halkımız bu konseri sahiplendi.
Binlerce insan Grup Yorum'a ses oldu.
Son Tayyip Erdoğan-Merkel görüşmesinde devrim-

cilere karşı daha hangi saldırıları planladılar ve karar-
laştırdılar, bunu yaşayarak göreceğiz.

Ancak her ne konuda anlaşmış olurlarsa olsunlar,
Alman devletini ve polisini, bu baskılara ve keyfiliklerine

son vermeye
çağırıyoruz.

T ü r k i y e
faşizminin on-
larca yıldır ya-
pamadığını
siz de yapa-
mazsınız.

Devrimcile-
ri yıldıramazsınız ve bitiremezsiniz.

14 Kasım Oberhausen konseri de bunu göstermiyor
mu zaten?

Daha önce de baskınlar yaptınız, insanlarımızı tu-
tukladınız.

Her dal, kesilen yerden daha gür, daha güçlü çıkar.
Sanat Atölyesine ve yöneticilerinin evlerine yönelik

baskınların hiçbir hukuki gerekçesi ve açıklaması yoktur. 
Tamamen keyfiliktir, tamamen tahammülsüzlüktür.
Bu keyfilik ve tahammülsüzlük karşısında Köln

Sanat Atölyesi'yle birlikteyiz.
Tahammül etmeyi öğreneceksiniz; ya "BİZİM DÜ-

ZENİMİZİN DEMOKRASİYLE UZAKTAN YAKIN-
DAN İLGİSİ YOKTUR" diye ilan edeceksiniz ya da
kendi yasalarınıza, kendi demokrasinize uyacaksınız.

ANADOLU FEDERASYONU

Köln Sanat Atölyesi, Oberhausen konserinin sabahında,
15 Kasım sabahı, tamamen habersiz ve kurum yöneti-
minden hiç kimsenin tanıklığı olmadan basıldı, arandı,
talan edildi.

Polise soruyoruz; neden habersiz ve tanıksız yaptınız
aramayı? Kuruma ne yerleştirdiniz bilmiyoruz;

HER ŞEY YERLEŞTİRMİŞ, HER TÜRLÜ  KOM-
PLOYU KURMUŞ OLABİLİRSİNİZ!

Uyuşturucu yerleştirmiş olabilirsiniz, para veya başka
değerli elektronik aletler çalmış olabilirsiniz veya "sonra
bulmak üzere" başka şeyler koymuş olabilirsiniz.

Faşist emperyalist devletlerin polislerinin bunları
yapmayacağının hiçbir güvencesi yoktur. Fakat tersine
böyle yaptıklarının binlerce örneği vardır.

Dolayısıyla, habersiz ve tanıksız yapılan aramanın
sonuçları da hukuki ve geçerli değildir.

Polis, sadece atölyemize tanıksız, "hırsız" gibi girmekle
kalmamış; yönetim kurulu üyelerimizin evlerini kar mas-
keli, köpekli baskın timleriyle adeta eşkiyalar gibi
basmıştır. Baskınların bu biçimde yapılması, üyelerimize,
yöneticilerimize karşı terör estirmektir. Hukuki bir ge-
rekçesi olmayıp; yıldırma, sindirme amaçlıdır.

Köln Sanat Atölyesi, 2009 Kasım’ından bu yana 6
yıldır kültürel, sosyal faaliyetlerini sürdüren, tüm faaliyetleri
yasal ve açık bir kültür sanat kurumudur.

Evet atölyemiz halkçı, devrimci sanatı savunmaktadır.
Emperyalizmin tahammülsüzlüğü de bunadır. Bu nedenle
atölyemizi kriminalize etmeye çalışıyor.

Buna izin vermeyeceğiz.

Sanatımızı yapmaya, faaliyetlerimizi sürdürmeye de-
vam edecek; tüm haklarımızı kullanarak polisin hırsızca
yöntemlerini, baskı ve provokasyonlarını geri püskürte-
ceğiz. 

Köln Sanat Atölyesi

HIRSIZ MISINIZ, POLİS Mİ?
SADECE HIRSIZLAR HABERSİZ 
VE TANIKSIZ GİRER!

Yürüyüş

22 Kasım
2015

Sayı: 496

GRUP YORUM 4. IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES TEK YÜREK KONSERİ YAPILDI!22 6

Anadolu Federasyonu: “Alman Devletini ve Polisini, Baskılara ve 
Keyfiliklerine Son Vermeye Çağırıyoruz. 

Türkiye Faşizminin Onlarca Yıldır Yapamadığını 
Siz de Yapamazsınız! Devrimcileri Yıldıramazsınız ve Bitiremezsiniz !”



Örgütsüz müca-
dele beyhude bir

mücadeledir. Sonuç almak, baskı ve saldırıları geri püs-
kürtmek ve halklarımızı kazanabilmek için örgütlülüğün
zorunluluğu bir gerçektir. 

Bu gerçeği açıkça görenlerin, görmesi gerekenlerin
başında da toplumun aydınlarından olan sanatçılar gelir.
Ama ülkemizdeki sanatçıların durumuna baktığımızda
toplumun en örgütsüz kesimlerinden biri olduğunu görürüz. 

Faşizmin, toplumun her kesimine karşı baskılarını
arttırdığı, kitlesel katliamlar yaptığı, muhalif hiçbir sesi iste-
mediği günümüzde, sanatçılar buna karşı örgütlü bir güç
olarak çıkamıyorlar faşizmin karşısına. 

Sanatçılar, Aydınlar, 
Gazeteciler Örgütsüzler,
Örgütsüz Oldukları İçin de
Güçsüzler. Güç, Örgütlü
Olmaktan Gelir

Haziran Ayaklanmasıyla birlikte ya-
şananları hatırlayalım. Ayaklanma sonrası
soruşturmaya tabi tutulan, mesleğinden
atılan, sözleşmesi iptal edilen, dizilerden,
oyunlardan, filmlerden çıkarılan, konser
programlarından adı silinen, konserleri
yasaklanan, işinden edilen, çalıştığı ga-
zeteden kovulan, tiyatrosu kapatılan o
kadar çok insan vardı ki. 

Elbette ayaklanma öncesi de yaşa-
nıyordu sanat ve sanatçılar üzerinde
saldırılar. Ama bu kadar kitlesellikte
ilk kez yaşanıyordu. Neler yaşandı bu
saldırılar sonrası? Ne tepkiler verildi?
Hangi direnişler örgütlendi? Hiçbir şey!
Yaşanan saldırılar üzerine bir kaç gün
konuşuldu, sonra da unutuldu. 

Unutuldu çünkü, iktidarın saldı-
rıları karşısında ona denk düşen bir
direniş yaratamadı sanatçılar. İşinden
atıldıktan sonra direnen olmadı. Sessiz
sedasız kabullenildi yapılanlar. Bir
kaç cılız protesto maiyetinde ses çı-
kardılar ama bunlar iktidarın saldırı-
larını geri püskürtmekten uzaktı. 

Yan tarafındaki çalışma arkadaşı
baskıya, saldırıya uğrarken, işinden atı-
lırken sıranın kendisine geleceğini bildiği

halde bir mücadele örgütleyemediler. Örgütsüzlüğün en
açık sonucudur bu. Sanatçıların, aydınların örgütlülük karşıtı
söylemleri ve örgütsüzlükleri sayesinde, karşı koyuşun ol-
mayacağının rahatlığıyla pervasızca saldırdı iktidar. 

Örgütsüzlük Asıl Olarak Burjuvazinin
İdeolojik Saldırılarının Sonucudur

Hitlerin ünlü Propaganda Bakanı Göbels, "sanat" keli-
mesini duyduğunda elinin silahına gittiğini söylemiştir.
Burjuvazi, sanatın halkı bilinçlendirici ve değiştirici rolünün
farkındadır. 

Sanatın bu rolünü yok etmek ve etkisizleştirmek için
kendi yoz sanatını ve sanatçısını
yaratmanın yanında sanatçıların
beyinlerine saldırıyor. Onları
ideolojik olarak etkisi altına al-
maya çalışıyor. Bugün sanatçı-
ların örgütlülüğe bakış açıların-
daki çarpıklıkların kökeninde
burjuvazinin ideolojik saldırıları
vardır. 

Burjuvazi, sanatçının örgütlü
hareketinin, sanat ve edebiyatın
özgürlüğüne bir müdahale olarak
gösterir. Sanatın sınırları olma-
dığını iddia eder. Sanatta örgütlü
olmayı, her anında örgütlü hareket
etmeyi, sanatın önünde bir engel
olarak gösterir. 

Faşizmin Saldırıları Karşında Sanatçıların Örgütlenmekten Başka Yolu Yoktur

Örgütsüzlük, Dönüp Bizi Vuran Bir Silahtır

Müzisyenler,  sinemacılar,
tiyatrocular,  fotoğrafçılar,

dansçılar,  ressamlar,
heykeltıraşlar,  karikatüristler…

Bütün sanat dallarından
sanatçılar,  kendi mesleki

sorunlarınızdan ülkemiz ve
halkımız ın sorunlarına kadar her
konuda birl ikte tartışıp,  birl ikte

çözüm yöntemleri  geliştirmek iç in
örgütlenmeliyiz!  

Sanat Meclisi  çat ıs ı alt ında
birleşmeliyiz!

ÖRGÜTLENMELİYİZ!

2 Mart 2015 günü Yaşar Kemal son yolculuğuna
uğurlanırken...
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Düzenin ideolojik etkisi altına giren sanatçılar da
örgütlü sanatçılığın yaratıcı düşünceyi etkilediğini, sanatçının
özgürlüğünü kısıtladığını söylemeye başlarlar. Örgütülülük
üretimin önünde engel değildir. Tam tersine üretimi arttırır
ve nitelik kazandırır.

“Mutlak özgürlük” üstüne çekilen söylevler, ikiyüzlü-
lükten başka bir şey değildir. "Özgürlük" denilerek örgüt-
süzlük savunulamaz. Birisi birinin önünde engel değildir.
Engel olduğunu söyleyen burjuvazidir. Ayrıca bilinmelidir
ki; dünya halklarının gönlüne taht kuran sanatçı ve
yazarların çoğu örgütlü sanatçılardır.

Sanatçı, Halkından ve Vatanından Ayrı
Olamaz Onun Mücadelesinin Bir Parçası
Olması Gerekir

Sanatçıların kendi yarattıkları küçük dünyalarından
çıkıp sırtlarını halka dayaması gerekir.   Çünkü sanatçı
örgütlü olduğu, halkın içinde, halkın mücadelesinin içinde
olduğu müddetçe üretken olabilir. 

Sanatın konusu halktır, halkın yaşamıdır. Özgürlük
adına halktan uzak bürolarda, kendi küçük dünyalarında
yaşayan sanatçılar üretimde kısırlaşırlar. Mücadelenin an-
latılmadığı, halkın gerçek yaşamının olmadığı bir eser;
karamsarlığın, ahlaki yozluğun, bunalımların dışında
başka birşey anlatamaz.  

Bunun yanında, sanata asıl sınır koyan; düzenin ken-
disidir zaten. Şehir tiyatrolarının özelleştirilmesi sürecinde,
dönemin Başbakanı Erdoğan şöyle diyordu; "Madem
özgür tiyatro istiyorsunuz öyleyse biz de tiyatroları özel-
leştireceğiz. Buyrun istediğiniz gibi oynayın. İşte size öz-
gürlük. Hem belediyeden maaş alacaksın sonra da yönetime
verip veriştireceksin. Olmaz öyle şey."  

Ardından "Özelleştiririz siz de özgür olursunuz" diyerek
dalga geçiyordu birde. Düzenin bekçilerinin özgürlükten
anladığı budur.

Burjuvazi İçin
Özgürlüğün Sınırları 
Bellidir. Sınır, Kendi
Çıkarlarının Bittiği Yerdir

Ama ideolojik gıdalarını düzenden
almaya başlayan sanatçılar örgüte ve
örgütlülüğe karşı düşmanlaşırlar, yüz-
lerini halka değil burjuvaziye dönerler,
gerçek gücün halkta, halkın örgütlü
gücünde olduğunu göremezler. 

Kendilerini asıl sınırlayan, üretim-
lerini kısırlaştıran ve engelleyen şeyin
düzen olduğunu görmezler. Düşünce-
lerini burjuvazinin ideolojik etkisi al-
tından kurtaramadıkları sürece sanatçı
için en iyisinin örgütsüzlük, tarafsızlık
olduğunu savunurlar. Bu halkın tabiri
ile, kendi ayağına sıkmaktır. Örgüt-

süzlükleri gelip kendilerini vuracaktır.

Sanatçılar Örgütlülüğe, Halkın Örgütlü
Gücüne İnanarak Hareket Etmelidirler!

Nazım Hikmetler'i, Ruhi Sular'ı, Fakir Baykurtlar'ı, Ahmet
Arifler'i, Yılmaz Güneyler'i, Mahsuni Şerifler'i, Yaşar
Kemaller'i ve daha birçok aydın, yazar, sanatçıyı halkın
gönlünde yer almasını sağlayan, halktan yana tavır almasıdır. 

Onlar halkın örgütlü gücüne inanmışlar ve eserlerine
de yön veren bu olmuştur. Halk için sanat yapmışlar, halk
için üretmişlerdir. Tavırsızlığın, boyun eğmenin, tarafsızlığın
bir erdem sayıldığı koşullarda, başkaldırının, direniş ge-
leneğinin yanında olmanın bir onur olduğunun bilinciyle
davranmışlardır. 

Bugünün sanatçıları halkın yanında taraf olmalıdır.
Taraf olmaktan, tavır almaktan korkmamalıdırlar. Taraf
olmanın da ötesinde örgütlü sanatçılık yapmalıdırlar.
Halkın örgütlü gücünden daha büyük bir güç yoktur. Fa-
şizmin saldırılarının karşısına örgütlü bir şekilde çıkmalılar
ve yeteneklerini halkın mücadelesine sunmalılar. 

Grup Yorum konserleri halkın örgütlü gücünden daha
büyük bir güç olmadığını gösteriyor tüm sanatçılara. Yapmak
istedikleri stadyum konserleri yasaklanınca vazgeçmediler,
halk ile birlikte meydan konserleri örgütlemeye başladılar. 

Halkın örgütlü gücüne inandılar. Bir Grup Yorum gö-
nüllüsü bu çalışma sonucundaki yüzbinlerce kişilik konser
için şöyle demişti: "izin verselerdi 70 bin kişilik stadyum
konseri yapacaktık, vermediler 700 bin kişilik konser
yaptık". Bu halkın örgütlülüğünün gücüdür. Konserlere
kitlesellik sağlayan halkın içinde yer aldığı örgütlenmeler
ve örgütlü sanatçılık anlayışıdır. 

Sanatçıların bugün yaşadığı sorunların çözümü de ör-
gütlenmekten geçer. Sanat alanında yapılan bunca saldı-
rıların, baskıların üstesinden örgütlenelerek gelinebilir.
Faşizmin dayattığı bir zorunluluktur bu aynı zamanda.
AKP faşizmine sanatın gücünü ancak örgütlülüğümüz ile
gösterebilir ve onu yok edebiliriz.

Sanatçılar Haziran Ayaklanması
sürecinde yaşadıklarını unutma-
malı.

Müzisyenler, sinemacılar,
tiyatrocular, fotoğrafçılar, dansçı-
lar, ressamlar, heykeltıraşlar,
karikatüristler…

Bütün sanat dallarından sanat-
çılar, kendi mesleki sorunlarınız-
dan ülkemiz ve halkımızın sorun-
larına kadar her konuda birlikte
tartışıp, birlikte çözüm yöntemleri
geliştirmek için örgütlenmeliyiz! 

Sanat Meclisi çatısı altında
birleşmeliyiz!

Faşizmin saldırılarını geri püs-
kürtmek için örgütlü mücadeleden
başka yolumuz yoktur.

Nazım Hikmetler’i, Ruhi Sular’ı, Fakir
Baykurtlar ’ı , Ahmet Arifler ’i,  Yı lmaz
Güneyler’i , Mahsuni Şer ifler’ i, Yaşar
Kemaller’i ve daha birçok aydın,  yazar,
sanatçının halkın gönlünde yer almasının
sağlayan halktan yana tavır  almasıdır. 

O n l a r  h a l k ı n  ö r g ü t l ü  g ü c ü n e
inanmış lar ve eserler ine de yön veren
bu olmuştur.  

Halk için sanat yapmış lar,  halk iç in
ü r e t m i ş l e r d i r .  T a v ı r s ı z l ı ğ ı n ,  b o yu n
eğmenin, tarafsızlığın bir erdem sayıldığı
koşullarda başkaldır ının,  direniş ge-
leneğinin  yanında olmanın  bir  onur
olduğunun bi linciyle  davranmış lardır . 

Yürüyüş
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1 Kasım seçimlerinden yüzde
50’ye yakın oy ve tek başına iktidarla
çıkan AKP, açıklamalar üzerine açık-
lamalar yaptı. 

Açıklamaların ana teması “herkesi
eşit gördükleri”, “hiçbir ayrım yap-
madıkları”ydı. 

Bu açıklamalara inananlar da çıktı.
Kimileri AKP’nin kamplaştırma, saf-
laştırma siyasetini terkedip daha bir-
leştirici, daha kapsayıcı, daha ılımlı
bir siyaset izleyeceği beklentisine
girdiler. Öyle ya, daha düne kadar
asan-kesen, halkı aşağılayan, özel-
likle kendine muhalif halk ke-
simlerini yok sayan söylemler
kullanan AKP gitmiş; yerine birlik,
beraberlik çağrısı yapan bir AKP
gelmişti. Nasıl inanmasınlar ki! 

AKP Genel Başkanı A. Davu-
toğlu seçim sonuçlarının açıklan-
masının hemen ardından yaptığı ko-
nuşmada kendilerine oy vermemiş
olan halka seslenerek “sakın ola ki
yenilgi psikolojisine kapılmamalı-
dırlar. Bugün yenilen yoktur, bugün
kazanan vardır. O da milletimizdir,
cumhuriyetimizdir, demokrasimizdir.
Biz herkese, herkesin gönlüne girmeye
geliyoruz. Bize oy versin vermesin her-
kese kalbimizi açmaya geliyoruz. Bize
oy versin vermesin her vatandaşımızla
yeni Türkiye'yi inşa etmeye geliyoruz”
dedi. 

Benzer bir açıklamada AKP söz-
cüsü olarak Ömer Çelik yaptı: "Tür-
kiye'de öteki yoktur. Türkiye'de herkes
'biz' duygusunun içindedir. Bugün
Türkiye'de öteki üzerinden siyaset
yapmak, ötekileştirme üzerinden si-
yaset yapmak en karşı olduğumuz
meseledir. Türkiye'de siyasi olarak,
ideolojik olarak hayat tarzı bakı-
mından bütün farklı kesimlerin hiçbiri
Türkiye'de kiracı değildir. Bütün
hayat tarzları, bütün kimlikler, bütün
toplum kesimleri, bütün ideolojik ke-
simler, diğer partilere oy veren herkes
bu ülkede ev sahibidir. Bu ülkede bi-
rinci sınıf vatandaştır. Onayını aldı-
ğımız vatandaşlarımız kadar bize oy
vermeyenlerin rızasını almak da bun-

dan sonraki politikalarımızda her
zaman olduğu gibi gözeteceğimiz
ana unsur olacaktır" diyordu Çelik. 

Yalan söylüyorlar. 1 Kasım’da
kazanan Amerika’dır, oligarşidir,
AKP’dir. Kaybeden ise halklarımızdır.
Kendileri kazandığı zaman “demok-
rasinin kazanımı” derler. Kaybettik-
lerinde ise “dış güçler”, “terör” de-
magojilerine başvururlar. 

“Herkes Birinci Sınıf
Vatandaş”mış, “Siyasi,
İdeolojik Ayrım Yok”muş!

Yalan söylüyorlar. AKP halk düş-
manı faşist bir partidir. Düzen parti-
sidir. Kürt, Türk, Alevi, Sünni hal-
kımız ise düzenle çelişkisi olan sınıf
ve tabakalardır. Hiçbir şekilde yan
yana gelemezler. AKP’ye göre halk;
çapulcudur, baldırı çıplaktır, potan-
siyel düşmandır. 

AKP, acaba bu başarıyı göstere-
meseydi, halklarımız için aynı ağzı
kullanır mıydı? Elbette hayır. Kul-
lanmazdı. Halkı aşağılardı, seçimler
öncesinde “Beyaz Toroslar”la tehdit
ettiği gibi tehdit ederdi. 

Dolayısıyla AKP’nin seçimler
sonrası yaptıkları açıklamalarda söy-
ledikleri seçim başarısının ardından
bu başarıyı pekiştirmeye dönük ma-
nevralar, yalan ve demagojilerdir. 

Davutoğlu:
“Oy Vermeyenin de
Gönlünü Kazanacağız” 
Hayır, Kazanamazsınız,
Çünkü; Halk
Düşmanısınız!

“Biz herkese, herkesin gönlüne
girmeye geliyoruz. Bize oy versin

vermesin herkese kalbimizi açma-
ya geliyoruz.” diyordu Davutoğ-
lu. 

Hayır, herkesin gönlünü ala-
mazsınız. Halkın gönlünü alamaz-
sınız. Halk düşmanısınız çünkü.
Halk düşmanları, Amerikan işbir-
likçileri halkın gönlünü alamaz,
halk için umut olamaz. Sadece
yalan ve demagojiyle, alternatif-
sizlikle halkın oyunu alabilirsiniz
en fazla. 

Davutoğlu da bunu çok iyi bilir.
Bilir ama yalan söyler. Bu yalana
halklarımızı inandırmaya çalışır.
Halkı, halkın çocuklarını az mı
katlettiniz. Roboski’de, Cizre’de,

Suruç’ta, Ankara’da katliamların
sorumluluğu size aittir. 

Açlık, yoksulluk, adaletsizlik ve
katliamlar ülkesi haline geldik. 

Kürt halkının, Türk halkının, iş-
çinin, memurun, köylünün, esnafın,
Alevilerin gönlünü nasıl alacaksınız? 

Hayır alamazsınız, en fazla oyla-
rını alırsınız. Halkımızın bugün için
güçlü, devrimci bir alternatifi olma-
dığı için... Aldatarak, demagoji ya-
parak, yardımlarla, din istismarcılığı
ile halkımızın oyunu alabilirsiniz an-
cak gönlünü alamazsınız! 

AKP’nin “Milli Birlik
Süreci” Aldatmacası ve 
"Yeni Anayasa" ve
"Başkanlık" Tartışmaları 

1 Kasım seçimlerinin ardından
“birlik, beraberlik” söylemlerine
Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan,
süreç “milli birlik sürecidir” dedi.
Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihti-

Halkın Oyunu Alabilirsiniz Ancak Gönlünü Alamazsınız
Çünkü; Amerikan İşbirlikçisi ve Halk Düşmanısınız! 

Halkın da bir anayasaya ihtiyacı
vardır. Bu anayasa, BAĞIMSIZLI-
ĞI, DEMOKRASİYİ, ULUSLARIN

HAKLARINI ve TÜM HALKIN
ÖZGÜRLÜĞÜNÜ esas alan bir

anayasadır. 
Ve bu anayasa, düzenin parla-

mentosu sınırları içinde yapılabile-
cek bir anayasa değildir. Tersine
mücadele ile oligarşi ve emperya-

lizm ile dişe diş savaşılarak yapıla-
cak bir anayasadır. 

Halkın anayasası ancak halkın
iktidarında yapılabilir. 

22 Kasım
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yacı olduğunu, tüm partilerin bunun
için birlikte hareket etmesi gerektiğini
söyledi. 

Tayyip Erdoğan, milli birlik için
“benim her dediğimi yapın” diyor.
Bunu da "milli birlik süreci" olarak
adlandırıyor. “Yeni Türkiye için yeni
anayasa şart” diyor. Peki AKP’nin
istediği nasıl bir anayasadır? Bu so-
rudan önce cevaplanması gereken
iki temel soru vardır. Anayasa nedir?
Anayasayı kim, neye göre yapar? 

Anayasa Nedir? 
“Devletin kuruluşunu, yasama,

yürütme ve yargılama kuvvetleri ile
yurttaşların hak ve görevlerini dü-
zenleyen temel kanundur. Anayasalar
genel olarak temel hükümler koyarlar.
Değişebilir ayrıntıları öbür kanunlara
bırakırlar.”

Tıpkı devletin, demokrasinin sı-
nıfsal niteliği gibi, anayasalar da sı-
nıfsal bir karakter taşır. Yani bir
sınıfa, iktidardaki sınıfa hizmet eder. 

Örneğin “sivil anayasa” derler.
Ve şöyle tarif ederler: “Bağımsız
yargı çerçevesinde, anayasanın ku-
rallar bütünü dahilinde, hiç bir fi-
kirden etkilenmeyen, dil, din, ırk,
cinsiyet gözetmeden tüm toplumun
eşit haklar içinde yaşaması için oluş-
turulan kurallar bütününe sivil ana-
yasa denir.” 

Bu tümüyle yalan ve demagojiden
ibarettir. Bu düzen içinde yasama,
yürütme, yargı bağımsız değildir.
Herkes eşit değildir. Çünkü devlet
iktidardaki emperyalist ve oligarşik
düzenin devletidir. Halkın değil em-
peryalizm ve oligarşinin çıkarlarına
hizmet eder. 

Başta anayasa olmak üzere
tüm yasalar da, devletin ku-
rumları da bu esasa göre dü-
zenlenir.  

AKP’nin ısrarla yapmaya
çalıştığı yeni anayasa da
AKP’nin hizmetinde olduğu
emperyalist ve yerli tekellerin
çıkarlarına hizmet edecektir.
Tüm anayasal düzenleme
buna göre olacaktır. Anayasa
tartışmaları dışında son bir-
kaç yıldır tartışılan bir ko-
nuda BAŞKANLIK SİSTE-

Mİ tartışmalarıdır. 

Nedir Başkanlık Sistemi?
Faşizmle yönetilen, yeni- sömürge

bir ülkede yönetimin adı, başkanlık
ya da başbakanlık, parlamenter sistem
olmuş ne değişecektir? Başkanlık
sisteminde mesele emperyalizmden
bağımsız Erdoğan'ın megolamanlı-
ğına, bireysel hırsı ve Osmanlı özen-
tisine bağlanamaz. Tek başına Erdo-
ğan'ın aldığı bir karar değildir. 

Sonuçta başkanlık sistemi de yeni
anayasa tartışmaları da asıl olarak
tekellerin ihtiyacını göstermektedir. 

Halktan yana güçler bu tartışma-
lara hapsolmadan halkın çıkarları te-
melinde kendi gündemlerini dayat-
malıdır. 

Halkın da bir anayasaya ihtiyacı
vardır. Bu anayasa BAĞIMSIZLIĞI,
DEMOKRASİYİ, ULUSLARIN
HAKLARINI ve TÜM HALKIN
ÖZGÜRLÜĞÜNÜ esas alan bir ana-
yasadır. Ve bu anayasa düzenin par-
lamentosu sınırları içinde yapılabi-
lecek bir anayasa değildir. Tersine
mücadele ile oligarşi ve emperyalizm
ile dişe diş savaşılarak yapılacak bir
anayasadır. Halkın anayasası ancak
halkın iktidarında yapılabilir. Tersi
düşünceler düzeniçi düşüncelerdir
ve düzene hizmet eder. 

“Her Evi Tek Tek
Dolaşacağız” Söylemi
AKP’nin İktidar
İddiasıdır. 
Bu İddianın Gerçek
Sahibi Devrimciler
Olmalıdır 

“Her eve gireceğiz”... “Herkesin
gönlüne gireceğiz” diyor AKP. 

Evet bu söylem, yalanı, demago-
jiyi içermekle birlikte AKP’nin iktidar
iddiasını gösteriyor, halka yönelik
nasıl bir çalışma içinde olduğunu
gösteriyor. Bu tam da devrimcilerin
yapması gereken, sahip olması ge-
reken iddia ve çalışma tarzıdır. Sola
ait olan ve bugün solun terkettiği bir
çalışma tarzıdır. 

Seçim sonuçlarının ardından pek
çok kesim, AKP’nin şiddeti tırman-
dırarak, baskı ve yasakları devreye
sokarak, savaş politikalarını esas ala-
rak halkı etkilediğini, durumu lehine
çevirdiğini ve bu başarıyı kazandığını
söylüyor. Kimileri bu sonuca inan-
mamakta, seçimlerde hile yapıldığını
düşünmektedir. 

“AKP yardımlarla hedef kitle ya-
rattı” denilmektedir. “AKP din is-
tismarcılığı yapıyor” denilmektedir. 

Doğrudur, AKP halk düşmanı faşist
bir partidir ve politikaları da buna uy-
gundur. Ancak hepsi bundan ibaret
değildir. AKP halkla yakın temas ha-
lindedir. Halkın nabzını iyi tutmaktadır.
Halkın geri yanlarını çok iyi kullan-
maktadır. Ve bunun üzerinden de planlı,
programlı bir çalışma yürütmektedir.
Görülmesi gereken, dikkat edilmesi
gereken de budur. 

Evet o istismarcılık yapacaktır,
halka baskı uygulayacaktır, sadaka
dağıtacaktır vb. vb. Halka gidişleri,
halkla iç içe olmaya çalışmaları halkı
sevdiklerinden onun çıkarlarını dü-
şündüklerinden değil tersine halkı
yönetebilmek, kendi düzenleri içinde
tutabilmek içindir. Düzenleri için
tehlike olmasının önüne geçmek için-
dir. Tüm faşist, gerici partilerin genel
karakteridir bu. Onlar kitleleri, halkı
böyle “kazanıyorlar”. Biz devrimciler
ise kendi yöntemlerimizle gitmeliyiz. 

Doğrularla gitmeliyiz, gerçekleri
ortaya sermeliyiz, çözüm yolları gös-
termeliyiz, yakıcı sorunlarına çö-
zümler üretmeliyiz. Sorunlarımızın
çözümünün devrimden geçtiğini kav-
ratırken günlük sorunlarına çözüm
bulmalıyız. 

Tüm bunlar halkla iç içe, halkla
yüz yüze çalışma yapmak demektir.
Bunlar iddia demektir. Halk sevgisi

Faşizmle yönetilen, yeni sömürge bir ülkede
yönetimin adı; başkanlık ya da başbakanlık,
parlamenter sistem olmuş ne değişecektir? 

Başkanlık sisteminde mesele emperyalizm-
den bağımsız Erdoğan'ın megolamanlığına,
bireysel hırsı ve Osmanlı özentisine bağlana-
maz. 

Tek başına Erdoğan'ın aldığı bir karar
değildir. 

Sonuçta başkanlık sistemi de yeni anayasa
tartışmaları da asıl olarak tekellerin ihtiyacını
göstermektedir. 

Halktan yana güçler bu tartışmalara
hapsolmadan, halkın çıkarları temelinde kendi
gündemlerini dayatmalıdır. 

Yürüyüş
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demektir. 
Refah Partisi, Fazilet Partisi ve

AKP ile devam eden dinci partilerin
kitle çalışmaları pek çok vesile ile
örnek verilmiş ve dikkat çekmiştir.
Seçim başarılarının sırrının nereden
geçtiği sorusuna cevap arandığında
ortaya çıkan bir gerçek vardır: 

“Dinci partiler varoşları teslim
alıyor. Bu işin sırrı var. Örgüt ve ça-
lışmak, örgütlü çalışmak ve bire bir
halkla buluşmak. 

Varoşları ele geçirmek çalışması
1995-97 arasında başlıyor. Tayyip
Erdoğan döneminde. Bakın nasıl ça-
lışıyorlar: 

‘İki yılda partiye iki yüz binden
fazla üye kaydediliyor. 3 bin 465 se-
miner, 1572 konferans, 1564 video
gösterisi düzenleniyor.’ (Ali Eşref
Turan, Türkiye’de Yerel Seçimler,
s.306). 

Yüz Yüze...
O dönemde örgütlü çalışmanın

çok daha çarpıcı bir yönü var. 
‘Evlere düzenlenen sohbet sayısı

14.231, doğum ziyareti 3.740, taziye
ziyareti 4.215, evlilik töreni 2.656,
çay sohbeti 18.628, piknik 310 kez,
sinema 210 kez, 75 kermes, ayrıca
beceri kursları, okul, hastane ve
esnaf ziyaretleri’. (a.g.k., aynı yerde). 

İyi günde de, kötü günde de, be-
lediye halkın yanında. Bilanço müthiş. 

"Bu ve benzeri faaliyetler sonucu,
İstanbul’da belediye bir milyon 226
bin 575 kişiye ulaşıyor, birebir, yüz
yüze". (a.g.k., s.306)

“İstanbul’da varoşlara temel böy-
le atılıyor. Bu faaliyetler hiçbir zaman
eksilmiyor, tersine çeşitli biçimde
hızlanıyor.” (Yalçın Doğan, 24 Ocak
2009, İstanbul’da Elli Yıllık Ezber) 

Dönüp dönüp bu satırlara tekrar
tekrar bakılmalıdır. Başarının sırrı
"yüz yüze" çalışmadadır. 

Bizim İddiamız
Milyonlara Ulaşmaktır,
Ulaşacağız! Çünkü; Halka
Güveniyoruz... Çünkü
Kendimize Güveniyoruz! 

Biz devrimciler başarıyı ya da
başarısızlığı seçimlerde aramıyoruz.

Şu düzen partisinin şu kadar, bu
kadar oy almasını ölçüt almıyoruz. 

AKP muhalifi pek çok kesimin
yaptığı gibi seçim sonuçlarına ba-
karak; AKP’nin tüm yaşananlara
rağmen yüzde elliye yakın oy al-
masını şaşkınlıkla karşılamıyoruz. 

Ve bu şaşkınların yaptığı gibi
“bu halka müstahak”, “bu nasıl
halk” vb. diyerek halka küskün, gü-
vensiz değiliz, olmadık da. 

Halkın çıkarlarının, AKP’nin
halk düşmanı, Amerikan işbirlikçisi
politikalarıyla uyuşması mümkün
değildir. Halkın AKP’ye verdiği oy-
ların; AKP’yi ideolojik, sınıfsal olarak
desteklemesi anlamına gelmediği
açık ve nettir. 

Türk ve Kürt halkları çok büyük
oranda örgütsüzdür. Çok büyük oran-
da düzenin ideolojik-politik etkisi
altındadır. 

Halklarımız oylarının çoğunu
AKP’ye değil CHP’ye vermiş olsaydı
bu halklarımız açısından çok iyi bir
sonuç mu olacaktı? Ya da düzen içi
çözüm arayan, oligarşiyle uzlaşmayı
esas almış olan, halkların kurtuluşunu
değil halkların, düşmanlarıyla birlikte
yaşamasını  esas alan HDP’ye daha
çok oy vermiş olsaydı, bu halklar
açısından başarı mı olmuş olacaktı? 

Hayır! 
Halklar açısından başarının ölçütü

halklarımızın kendi iktidarı için sa-
vaşma, düzene karşı savaşma bilin-
cine, örgütlülüğüne, alternatifine
sahip olup olmamasıdır.  Bizim uğ-
raşımız bunun içindir. Bunun için
örgütlenmeliyiz. Bunun için halkımızı
kendi meclislerinde, faşist teröre
karşı kendi askeri örgütlenmelerinde,
kendi ekonomik, demokratik, politik
örgütlenmelerinde örgütlemeliyiz. 

Devrimci ideolojiyi halk kitleleri
içinde hakim kılmak, düzenin ideo-
lojik etkisini yıkmak için halka daha
çok gitmeliyiz.  

Umutsuzluğu umuda, korkuyu
cesarete, uzlaşmayı ve teslimiyeti
kurtuluşa çevirecek olan bu anlayıştır. 

DEVRİM kitlelerin eseri olacak
evet. Buna inanıyoruz. 

"Hiç kimsenin adam yerine koy-
madığı halkı, yoksulları örgütleyin,
bu da yetmez, iktidarı onlar almalı-

dır..." demiş ustalarımız. Tıpkı usta-
larımız gibi MİLYONLARCA
KUM TANESİNDEN, KUM TE-
PESİ YAPACAĞIZ. MİLYON-
LARCA GÜÇSÜZDEN, GÜÇ YA-
RATACAĞIZ!   

Yaşadığımız her yerde halkı ör-
gütlemeli, halk örgütlülükleri yarat-
malıyız. Örgütlenmeliyiz. 

Krizleri halk iktidarı çözer. Yok-
sulluğu halk iktidarı çözer. Adalet-
sizliğe halk iktidarı son verir. Katli-
amların, halkların birbirine kırdırıl-
masının düşmanlaştırılmasının önüne
yalnızca halkın iktidarı geçer. 

Halka güvenmeliyiz. 
Halkın yaratıcılığının önünde hiç-

bir engel, hiçbir güç duramaz. Bil-
miyorsa, öğretmeliyiz. Korkuyorsa,
cesaret vermeliyiz. Cahilse, eğitme-
liyiz. Halkın örgütlü gücü karşısında
hiçbir güç duramaz. Tarih böyle söy-
lüyor. Bilim böyle söylüyor. 

Sonuç olarak; 
Bir, AKP’nin “herkesin gönlünü

kazanacağız, her evi tek tek dolaşa-
cağız” söylemi yalan ve demagojiye
dayalı olmakla birlikte diğer yandan
AKP’nin iktidar iddiasını, halk kit-
lelerini düzen içinde tutmak için
halkı “kazanma” iddiasını göster-
mektedir. 

İki, halkın gönlünü kazanacak
olan tek güç devrimcilerdir. Halkı
kazanmak için halka gitmeliyiz, halkı
kendi öz örgütlenmelerinde; meclis-
lerde örgütlemeliyiz. 

Üç, AKP’nin tartıştırmaya çalıştığı
yeni anayasa halkın değil emperya-
lizmin ve yerli işbirlikçilerinin ihti-
yacıdır. Halkın anayasası halkın ik-
tidarında, halkın iktidarı için mücadele
içinde yapılacaktır. 

DEVRİM kitlelerin eseri olacak evet.
Buna inanıyoruz. 

"Hiç kimsenin adam yerine koymadığı
halkı, yoksulları örgütleyin, bu da yetmez,
iktidarı onlar almalıdır..." demiş ustalarımız. 

Tıpkı ustalarımız gibi MİLYONLARCA
KUM TANESİNDEN, KUM TEPESİ YA-
PACAĞIZ. MİLYONLARCA GÜÇSÜZ-
DEN, GÜÇ YARATACAĞIZ. 

Yaşadığımız her yerde halkı örgütlemeli,
halk örgütlülükleri yaratmalıyız. Örgüt-
lenmeliyiz. 

22 Kasım
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Ülkemiz açı-
sından, doğru
strateji ve politi-

kalarla halka önderlik edecek bir öncü sorunu yoktur. Ancak
bu politikaları halka taşımada, kitleleri harekete geçirmede
ciddi eksiklerimiz var. 

Ajitasyon ve propaganda silahını yeterince etkili ve
sonuç alıcı tarzda kullanıyor muyuz? 

Halka ne kadar anlatıyoruz, ne anlatıyoruz, nasıl anlatı-
yoruz? Bu sorulara cevap vermek zorundayız. 

Kitle çalışması kapsamında onca bildiri, dergi dağıtıyoruz.
Onca duvar yazısı, onca pankart, onca konuşma, onca eylem...
Yaptıklarımıza rağmen aldığımız sonuç buna paralel değil. 

Neden, halk bizi anlamıyor mu? 
Nedeni ajitasyon ve propaganda faaliyetimiz düşman

cephesini dağıtıcı, bozucu bir işlev yüklenmekten, halk kitlelerini
sarsmak ve etkilemekten uzak bir darlık içinde olmasıdır. 

Ajitasyon-Propaganda, 
İdeolojik Mücadelenin Mevzisidir!

Ajitasyon-propaganda faaliyetimiz, esas olarak da diğer
alanlara ve mücadele biçimlerimize, eylemlere sırtını yaslamış
bir faaliyet alanı durumundadır. Elbette propaganda ve aji-
tasyonumuz silahlı savaşa göre biçimlenecek, bu temelde
gelişecektir. Ancak bu, ajitasyon-propaganda faaliyetinin
yalnızca, "tek tek silahlı eylemlerimizin propagandası"yla
sınırlı bir faaliyet olması demek değildir. 

Tersine ajitasyon-propaganda, ideolojik mücadelenin
asıl mevzisi olarak; başlı başına bir savaş cephesi, başlı
başına bir alandır. Bir faaliyet alanı olarak kendi başına da
bir güç olamayan, iç dinamiği olmayan, kendi içinde bir
yetkinleşmesi olmayan bir ajitasyon-propaganda faaliyeti,
etkisiz kalacak, silahlı savaşımıza da istenildiği ölçüde güç
katamayacaktır. 

Burada kastedilen; afiş, bildiri, dergi, duvar yazısı,
eylem, kahvehane konuşması vb. yapılması değildir. Aksine
bunlar mutlaka olmalı; ancak klasik kitle çalışmasıyla sınırlı
tutulmamalıdır. 

Ajitasyon-Propagandayı Küçümseyen
Kitleleri Örgütleyemez!

"Ne anlatıyoruz, ne kadar anlatıyoruz?" sorusu esas
olarak propaganda ve ajitasyonun mücadeledeki yeri nedir,
ne olmalıdır, sorusuna pratikte verdiğimiz karşılıktır. Bugünkü
pratiğimiz açısından bu karşılığın, olması gereken yerin ol-
dukça gerisinde olduğunu belirtmeliyiz. 

Bunun gerekçesi olarak koşullardan, olanaklardan, sü-
reçlerden kaynaklanan nedenler sayılabilir elbette. Ama
bunlar ikincildir ve sonuçtur. Asıl olan propaganda ve aji-

tasyonun işlevini kavrayamamak, stratejik çizgimizin bü-
tünselliği içinde oynayabileceği rolü görememektir. 

Bu görememenin sonucu olarak saflarımızda ajitasyon
ve propagandanın yer yer küçümsendiğini söylemek fazla
abartılı değildir. 

Saflarımızda yer yer günlük pratik koşuşturmaca içinde
stratejik hedefin, yani her şeyin silahlı savaşa hizmet etmesi
gerektiğinin unutulmasının karşıtı olarak, silahlı mücadeleyi
her şey olarak gören bir anlayışın uzantılarına da rastlamak
mümkündür. 

Ajitasyon-propagandayı küçümseyen, bu işe kafa yormayıp
klasik ajitasyon-propaganda tarzını tekrar etmekten başka bir
şey yapmayan anlayışın kaynağı; "...silahlı mücadeleyi her
şey gören, bunun yanında propaganda, ajitasyon, ideolojik
mücadele ve diğer mücadele biçimlerini ise küçümseyen bir
anlayıştır. Kitleler yalnız silahlı mücadele ile örgütlenmezler.
Silahlı mücadele, diğer mücadele biçimleriyle desteklenip güç-
lendirilmedikçe, halk kitleleri gerillayı kendi dışında, kendisi
katılmadan kurtarıcı bir güç olarak görmeye başlayacaktır."
(Kongre Raporu, s.154) 

Ajitasyonla Halkın Duygularını, 
Propagandayla Düşüncelerini
Örgütleyeceğiz! 

Sadece ajitasyonla ya da salt propaganda yapmakla
kitleleri harekete geçirip saflarımızda savaştıramayız.
Bunların ikisini birbirine paralel, gerçekçi ve ısrarlı yürütmek
zorundayız. 

Farklı alanlarda farklı politikalar hayata geçiriyor ve
ilkler yaratıyoruz. Örneğin çalıştığımız yerde halk bahçelerini,
Umudun Çocukları Orkestrasını, Uyuşturucuyla Savaş ve
Kurtuluş Merkezi’ni, Halk Meclislerini, spor merkezini,
rüzgar tribününü ne kadar anlatıyoruz? 

Halk Anayasası Taslağını veya Halk Meclislerini ne
kadar anlatıyoruz? 

Ya da eylemler, kültürel etkinliklerle ve diğer çalışmalarla
ulaştığımız insanlara, silahlı mücadelenin propagandasını
ne kadar yapıyoruz? 

"... halk kitleleri devletin ideolojik, politik, ekonomik
yönlendirmesiyle, burjuvazinin çizdiği ideolojik sınırlar
içinde düşünür ve çözüm yollarını bu çerçevede arar. Dola-
yısıyla çözüm yolunun bu çerçevede olmadığını gösterebilmek
için onların ilgi duyduğu ve yönlendirildiği hemen her
konuya bizim de ilgi duymamız, burjuvazinin yönlendirmelerini
etkisiz kılmamız gerekir. Bunun bir yanı silahlı eylem ise,
diğer önemli bir yanı halk kitlelerinin kavrayabileceği
somut, güncel ve ısrarla sürdürülen etkili propagandalardır." 

'Baskı ve sömürü var, tek kurtuluş devrimdir' demekle
gerçekten kaç insanı saflarımıza katabiliriz? 

Ajitasyon ve Propaganda, Kitleleri Eğitmenin ve  
Örgütlemenin En Temel Araçlarından Biridir!

Propaganda ve Ajitasyonu 
Güçlendirmeli ve Yerelleştirmeliyiz!

AA NNAADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ
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Ya da sorunların çözümünü devrime erteleyerek, kurtuluşun
sosyalizmde olduğuna inandırmamız ne kadar gerçekçidir?

Bizim, halka inanmayan hatta küfreden soldan ve
küçük burjuvalardan farkımız olmalıdır. Küçük-burjuvazi
hemen "evet, halk bizi anlamıyor" diyor. Hatta görünürde
biraz daha fazla çaba sarfetmişse daha da umutsuzlaşıp
kızgınlaşarak "bu halk adam olmaz" deyip çıkıyor işin
içinden. Özellikle seçim süreçlerinde bu umutsuzluk,
hayal kırıklığı ve inançsızlığı daha bariz görüyoruz. 

Küçük burjuvalar, halktan uzaklaşmışlardır, kendilerini
halkın üzerinde görürler. Bu yüzden dil, düşünce ve duygu
bakımından da halka benzemediklerinden bir etkileyici-
yönlendirici rol üstlenemezler. Halk nezdinde bir inandı-
rıcılıkları yoktur. 

Bizim açımızdan ise, propaganda ve ajitasyona gereken
önemi verdiğimiz, hayata geçirdiğimiz söylenemez. Ajistasyon
ve propaganda, kitle çalışmasının, kitleleri eğitmenin ve
örgütlemenin en temel araçlarından biridir.

Propaganda ve ajitasyonda, üslubumuzda, yaklaşımımızda,
küçük burjuva tarzla tam kopuşu sağlayamadığımız ölçüde
halkla bütünleşemeyiz. Halkın dilini kullanmalıyız.

Halkı ve Çalıştığımız Alanı-Birimi,
İhtiyaçları ve Yerelin Özgünlüklerini
Doğru Kavramalıyız!

Halk hangi dille, nasıl bir üslupla konuşur? Temel
sorunu nedir? Kimlerle ve hangi yöntemlerle çözeriz? Bu
konularda kafamız net olmalı. 

Kitabi, ezber ajitasyon-propaganda ile halkı örgütle-
yemeyiz. Halkı bütün özellikleriyle tanımalı, en yakıcı
sorunlarına vakıf olmalıyız. Her aşamada halka danışmalı
ve halkın katılımını sağlamalıyız. 

Sorunların tespitinde ve çözümünde mutlaka düşmanı
göstermeli ve nihai kurtuluşun propogandasını yapmalı,
Anadolu tarihinden, dünyadan örneklerle somutlamalıyız. 

Bütün yaşadıklarımızın kaynağının sömürü düzeni ol-
duğunu, işbirlikçi oligarşinin ve emperyalizmin yıkılabi-
leceğini, adaletsizliklere son verecek güçte olduğumuzu
göstermeli ve anlatmalıyız. 

Şehitlerimizin yaşamlarından örnekler vermeli, onların
halkın içinden çıktıklarını, onlar için canlarını verdiklerini
unutturmamalıyız. 

Berkin'in, Elif Şafak Bahtiyar'ın, Günay'ın, Dilek'in...
kendi evlatları olduğunu ve hesabının mutlaka sorulacağına
inandırmalı, bize güven duymalarını sağlamalıyız. İşte o
zaman kendileri de evlatlarını gönül rahatlığıyla teslim
edecek, hatta kendileri de katılacaklardır. 

Bunun için düzenli halk toplantıları düzenlemeli, eğitimler
yapmalıyız. Halkın kendi örgütlülüklerini kurmalı, Halk
Meclislerini, Halk Okullarını her yerde yaygınlaştırmalıyız. 

�� GET Öğretmenleri
Yemekte Buluştu

Bu yıl Gazi PSAKD’nde Gönüllü
Eğitim Topluluğu’nun (GET)  verdiği
ücretsiz kurslarda görev alan yaklaşık
15 öğretmen verilen akşam yemeğin-
de bir araya geldi. 11 Kasım günü saat
20.30’da başlayan yemekte ilk önce
açılış konuşması yapılarak GET’in
amacı anlatıldı. Yenilen yemeğin ar-
dından “Yalınayaklar Koleji” filmi iz-
lendi.  Filmin ardından saz eşliğinde

türküler söylendi. 

� Öğretmenlik Hakkımız
Engellenemez

12 Kasım’da Kadıköy’de KPSS
ile Tunceli’ye atanan öğretmen Berat
ERTAŞ Tunceli Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından göreve başlatılmayarak, her-
hangi bir okulda kadrolu olarak çalışa-
mayacağına karar vermesine karşın,
“Öğrencilerimi ve Öğretmenlik Mes-
leğimi İstiyorum / Adalet İstiyorum”
talebiyle açmış olduğu imza masasına

halkın ilgisi yoğundu. İmza masasına
gelen halktan insanlar konuyla ilgili
bilgi almak istedi ve "mücadelenize
destek alacağız" sözünü vererek imza
attı. Ayrıca Gazete Kadıköy muhabiri
ve çalışanı bildirilerimizi okuduktan
sonra 24 Kasım Öğretmenler gününde
Berat ERTAŞ ile ilgili haber yapacak-
larını söylediler. Bir saat açık kalan
masada 40 adet imza toplandı, 250
adet bildiri halka ulaştırıldı.

Öğretmen Berat Ertaş için KEC’li-
ler TÜYAP’ta bildiri dağıtımı yaptı.
TÜYAP’ın son günü 15 Kasım Pazar
günü saat 15.00 ile 16.00 arası bildiri
dağıtımı yapılıp Berat Ertaş’ın neden
ataması yapılmadığı anlatıldı. Tüm
bildirilerin bittiği fuarda insanlar
“Kahrolsun Faşizm” diyerek tepkileri-
ni dile getirdiler

� Kamu Emekçileri
Cephesi Film Gösterimi 

Kamu Emekçileri Cepheliler, 14
Kasım'da hep birlikte Kupkuru Bem-
beyaz Bir Yaz filmini izledi. Saat
18.00’de başlayan film yaklaşık iki
saat sürdü. 
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Kürdistan’da devletin katliamları
ve halka yönelik saldırıları artarak
devam ediyor... Kürdistan’da bir çok
ilçede sokağa çıkma yasakları ilan
ederek halkı katleden, silah ve bom-
balarla taciz ederek sindirmeye çalışan
devletin katliamcılığı, en son Nu-
saybin'de hamile bir kadının evinin
bahçesinde vurulması, Erciş’te heli-
kopterle havadan bombalama gibi
saldırılarla devam etti. Silvan’da 12
gün boyunca saldırılar devam etti.

Elbette devlet-AKP, katliamcı
yüzünü göstererek saldıracak ve
halkı katledecektir. Boyun eğ-
meyen, her şeye rağmen direnen,
Kürt milliyetçi hareketin uzlaş-
macılığına rağmen direnişten vaz-
geçmeyen Kürt halkını sindirmek
için faşizm elbette saldıracaktır.
Buna karşı Kürt milliyetçi hare-
ketin nasıl bir tavır aldığı önem-
lidir.

Aylardır devlet-AKP, tüm güç-
leriyle Kürdistan il ve ilçelerine
saldırırken, buralarda sözde direniş
örgütlediğini söyleyen Kürt mil-
liyetçi hareketin içinde bulunduğu
durum tam bir kafa karışıklığını
ortaya koymaktadır.

Cizre, Sur, Silvan, Erciş, Nu-
saybin gibi ilçelerde sıkıyönetim
uygulamaları eşliğinde saldıran
devlet onlarca insanı katletmiştir.
Erdoğan'ın yıllar önce söylediği
gibi “Kadın çocuk demeden” saldı-
rıyor ve katlediyorlar. Devlet, saldı-
rılarında o kadar pervasız ve alçaktır
ki yazılamalar yaparak da yaptıklarını
savunmaktadır. Yazdığı ahlaksız duvar
yazılarıyla faşist karakterini sergileyen
devlet bu cüreti, bu cesareti nereden
almaktadır?

Bugüne kadar sürekli vurguladı-

ğımız ve barışı kiminle yapıyorsunuz
sorusunu sorduğumuz devlet, işte bu
devlettir ve onlarca yıldır Kürdis-
tan’da öz olarak yaptıkları hiç de-
ğişmemiştir. İnkar, işgal ve imha po-
litikasını sürdürmektedir. 

Bu devletin artık değiştiğini söy-
leyen Kürt milliyetçi hareket ise sü-
rekli bir savrulma içindedir... Kah
devleti olumluyor kah tam tersi açık-
lamalarla devleti ve yönetenlerini
yerin dibine batırıyor.

Bu, politika değil, kafa karışıklı-
ğıdır! Doğru dürüst bir çizgiye sahip
olamama halidir. Bu, küçük burjuva
ideolojisinin bir türlü kurtulamadığı
kaygan zemindir.

Küçük burjuvazi, burjuvaziye öy-
künmekte ve kapitalizmin özel mül-
kiyetçi düzenine dahil olmak iste-
mektedir. Milliyetçilik temelinde ha-

rekete geçmiş olsa da bir süre sonra
bu bayrak da eskimektedir... Özellikle

de emperyalist çağda bu böyledir
ve küçük burjuva milliyetçiliği ye-
rini ya proletarya ile ittifak teme-
linde devrim mücadelesine ya da
burjuvazi ile uzlaşma temelinde
mevcut düzene yamanmaya bırak-
maktadır.

Kürt milliyetçi hareket de ilk
ortaya çıktığında Kürt ulusunun
ulusal hakları temelinde bir müca-

deleyi başlatmış ve hedef olarak önü-
ne sosyalizmi koyduğunu açıklamıştır.
Ancak zaman içinde sosyalizmi bü-
tünüyle terk edip yerine egemenlerle
uzlaşmayı ve düzene yerleşmeyi koy-
muştur. Bu nedenledir ki Kürt milli-
yetçi hareket ne yaşanırsa yaşansın
“inadına barış” demektedir. Ve Kürt
ulusunun ulusal taleplerini olabilecek
en geri noktaya çekmiştir...Devlete
pervasızca saldırma cesaretini veren,
işte bu küçük burjuva uzlaşmacı an-
layıştır... 

Bir türlü kendi ayakları üzerinde
durmayı beceremeyip savrulan, kah
ABD'den kah AB'den medet uman,
oligarşi içindeki çelişkilerden ya-
rarlanmayı temel alan bu anlayışın
düzene yerleşmek için çırpınmasıdır.
Bugün bir çok yerde özyönetimler
vb. temelinde gelişen direnişleri
büyütmeye çalışmaktadır. Ancak
bunda da başarılı olamamaktadır.

Devletin hendekleri kaldırıyorum
veya başka bahanelerle yaptığı sal-
dırıların esas olarak özyönetimlere
saldırı olduğu yönünde açıklamalar
yapıyor Kürt milliyetçileri... Ve
özyönetimlerin gerçekte devlet ya-
pısına karşı olmadığı vb. temelinde
ele alıyorlar...

Evet, gerçekten de özyönetim-
leri ele alışları devlete-düzene
aykırı değildir. Sivil toplumcu bir
bakış açısıyla ele alınan ve AB

sözleşmelerinde de bulunan yerel
yönetimlerin güçlendirilmesinden
başka bir içeriğe sahip olmayan bir
anlayıştır özyönetim modeli. Kürt
milliyetçileri de zaten bunu böyle
açıklıyorlar. “Devlete karşı değil”
diye altını çiziyorlar. Bu konuda
HDP'nin seçim bildirgesini açıkla-
dıkları toplantıda söyledikleri sözleri

Halkın Direnişini Geliştirmek İçin 
Halka Güvenmek ve Halka Yaslanmak Gerekir... 

Kürt Milliyetçi Hareketin Böyle Bir Anlayışı Yoktur...

MMİLLİYETÇİLİK HALKA GÜVENSİZLİKTİR!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

Kürt milliyetçi hareket ne ya-
şanırsa yaşansın “inadına barış”
demektedir... 

Ve Kürt ulusunun ulusal
taleplerini olabilecek en geri
noktaya çekmiştir...

Devlete pervasızca saldırma
cesaretini veren işte bu küçük
burjuva uzlaşmacı anlayıştır... 

Bir türlü kendi ayakları
üzerine durmayı beceremeyip
savrulan, kah ABD'den kah
AB'den medet uman, oligarşi
içindeki çelişkilerden yararlan-
mayı temel alan bu anlayışın
düzene yerleşmek için çırpın-
masıdır...
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hatırlayalım:
“Özyönetim,� özerk ve de-

mokratik yerinden yönetim�mo-
delidir. Türkiye’nin üniter dev-
let�yapısı ve demokratik parla-
menter sistem� içinde gerçek-
leşmesi mümkündür.” (Aktaran
Murat Sabuncu, Cumhuriyet
Gazetesi, 3.10.2015)

Fakat buna rağmen devlet
saldırıyor, katliamlar yapıyor...
Kürt milliyetçi hareket de bu
saldırılara karşı direndiğini iddia
ediyor...

Peki, gerçekten böyle mi-
dir? Hayır!..

Devletin tüm gücüyle saldır-
dığı ve katliamlar yaptığı ger-
çektir. Kürt milliyetçi hareketin
buna karşı özyönetimler (devlete
karşı olmama temelinde de olsa)
için direndiği ise doğru değil-
dir.

Evet, yerel düzeyde, saldırıya uğ-
rayan ilçe özelinde bir direniş yaşa-
nıyor. Bu direniş kimi zaman silah
kullanma boyutunda bir direniş de
oluyor. Ancak buna rağmen bu dire-
nişin özyönetimlerin kabul ettirilmesi
temelinde olduğunu söylemek müm-
kün değildir.

Kürt milliyetçilerinin bu konuda
söyledikleri direnişi yükseltecekleri
vb. temelinde söylemlerdir... Şöyle
diyorlar:

“Hareket ve halk olarak topyekun
bir savaş ile karşı karşıyayız. Buna
karşı çok güçlü direniş geliştirip aktif
bir özsavunma savaşı içerisinde ola-
cağız. Direnişi her yere yayacağız.
Bu dönemde hem toplumsal direniş,
hem demokratik inşa ve hem de öz
savunma iç içe gelişecektir.” (Besê
Hozat, 09 Kasım 2015)

“Bu durum karşısında tüm Kürtler
ve demokrasi güçleri, Türk devletinin
bu yaptıklarını artık kabul edileme-
yeceğini haykırmalı. Türk devletine,
‘bir halkın öz yönetimini kurmasına
bu kadar saldıramazsın. İşgalci, sö-
mürgeci, soykırımcı ve gayrimeşru
olan, şehirleri ve mahalleleri bırak-
ması gereken de sensin” denilmeli-
dir.

“İşgalci sömürgeci bir güç Kürt
halkına saldırıyor. Buna karşı gös-

terilen her direniş meşrudur. Böyle
bir direnişin meşruluğunu sorgula-
mak, sömürgeciliğin istediği gibi dü-
şünmektir.” (Cemil Bayık, 12 Kasım
2015)

“Öz yönetim direnişleri var olduğu
için değil, tam tersine daha da güç-
lenemediği için çok iyi bir sonuç
alınmadı. (...)

“Marmara, Ege, Karadeniz’de,
her yerde bu çalışmalar etkili biçimde
örülebilseydi, öz yönetim nedir, bütün
Türkiye halkları için ne getiriyor, bu
konuda duyarlılık oluşturulurdu. Bu
çalışma, Kürdistan’daki öz yönetim
ilanlarıyla ilgili olumsuz algının da
önüne geçerdi. Bunun yanında, AKP
ve devletin yarattığı korkuyu engel-
leyecek bir duruş sergilenemedi. Bu
da olumsuz etkiledi” (KONGRA GEL
Eşbaşkanı Remzi Kartal, 10 Kasım
2015)

“Yapılacaktır... yapılmalıdır... edil-
melidir...” vb...Ama gerçekte bunları
yapamıyorlar... Kartal çok açık olarak
bunun olamadığını söylüyor. Keza
Kürdistan'ın ilçelerinde yaşanan ger-
çekler de bunu ortaya koyuyor. Evet,
halk yerel düzeyde direniyor.. Kimi
zaman silahlı direnişler oluyor. Ge-
rillanın gelmesi ve desteğiyle gelişen
bu tür direnişlerle sonuç alınmaya
çalışılıyor ama alınamıyor. 

Çünkü direniş halka yayılmıyor,
halka mal edilmiyor. Halkın direnişini

geliştirmek için halka güvenmek ve
halka yaslanmak gerekir! Kürt mil-
liyetçi hareketin böyle bir anlayışı
yoktur! Tersine Kürt milliyetçi ha-
reket tüm tarihi boyunca halktan
kaçmış, uzak durmuştur. Bugün de
bunu yapmaktadır.

Bu nedenle halkı direnişe katarak
tüm Kürdistan kentlerinde halkı
ayaklandıran bir direniş ortaya koy-
muyor, koymak istemiyor... 

Halka yapacağı bir çağrının kar-
şılıksız kalmayacağını çok iyi bi-
liyor... Kobane direnişinde bunu
çok açık gördü ve altında ezildi...
Aynı “hata”yı tekrar yapmak iste-
miyor... Çünkü emperyalistler ve
uzlaşmak istedikleri oligarşinin
hoşuna gitmeyen hiçbir adım at-
mıyorlar...

Sadece özyönetimler için bile
olsa oligarşi ile dişe diş ve kıran
kırana bir mücadele gerekmektedir.
Faşizmin olduğu bir ülkede en basit
demokratik bir hak için bile bedel
ödenir.

Oligarşinin kendisinin vermediği
bir özyönetim modelini eğer kabul
ettirmek istiyorsanız bunun için ciddi
bir mücadele yürütmek zorundası-
nızdır... Kürt milliyetçi hareketin
böyle bir çabası ve bakış açısı yoktur... 

Bugün yapılanın özü özeti düzene
yerleşmek için oligarşiyi zorlamaktır.
Düzenle çatışmak değil, uzlaşmak
istenmektedir...

Kürt halkı mücadeleye ve savaşa
hazırdır ve bunu tüm pratiğiyle de
ortaya koymaktadır... Ancak halka
önderliğe soyunan Kürt milliyetçi
hareketin kafa karışıklığı ve ideolojik
savruluşu halkı katliamlarla karşı
karşıya bırakmakta ve yaşanan kat-
liamlara karşı ciddi ve tüm ülkeye
yayılan bir direniş sergilenememek-
tedir... 

Düşmana güç katan bu anlayışı
terkedip bir an önce halkın doğrudan
katıldığı bir direniş örgütlemek ve
oligarşiye karşı savaşı geliştirmek
tarihsel bir zorunluluktur! Kürt halkını
katliam ve saldırı politikalarına karşı
örgütlemek ve halkın savaşını geliş-
tirmek sorumluluğuyla hareket ede-
ceğiz...

Sadece özyönetimler için bile
olsa oligarşi ile dişe diş ve kıran
kırana bir mücadele gerekmek-
tedir... Faşizmin olduğu bir ülkede
en basit demokratik bir hak için
bile bedel ödenir... 

Oligarşinin kendisinin verme-
diği bir özyönetim modelini eğer
kabul ettirmek istiyorsanız bunun
için ciddi bir mücadele yürütmek
zorundasınızdır... Kürt milliyetçi
hareketin böyle bir çabası ve bakış
açısı yoktur... 

Bugün yapılanın özü özeti dü-
zene yerleşmek için oligarşiyi
zorlamaktır... Düzenle çatışmak
değil, uzlaşmak istenmektedir...
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1-) Kapitalist Toplum
Hangi Sınıf ve
Tabakalardan Oluşur?

Her sınıflı toplumda bir ezen, bir
de ezilen olmak üzere; temel iki
sınıf vardır. Kapitalizm; mülkten
yoksun kitlelerin ücretli işçiler
durumuna geldiği ve üretim araçla-
rının çok az sayıda kapitalistin elin-
de bulunduğu bir toplum düzenidir.
Kapitalizmde temel amaç kar elde
etmektir. Her şey buna göre belirle-
nir. 

Kapitalist sistemdeki iki temel
sınıf ise burjuvazi ve işçi sınıfıdır.
Diğer bir ifadeyle burjuvazi ve prole-
terya. Bunların yanı sıra kır ve şehir
küçük burjuvazisi (memur, esnaf,
zanaatkar, yoksul köylüler) de diğer
ara sınıf ve tabakalardır. 

Burjuvazi; iş aletlerinin, fabrika-
ların, toprakların ... vb. üretim yapı-
lan yerlerin yani üretim araçlarının
sahibi olan, emek harcamadan para
kazanan asalak sınıftır. Ezilen sınıf
yani yoksullar ise işçi sınıfıdır. İşçi
sınıfı üretimi gerçekleştiren, emeğini
satmak zorunda kalan kesimdir. 

Burjuvazi üretim araçlarının mül-
kiyetini elinde bulunduran sömürücü
sınıftır. İşçiler ise üretim araçlarına
sahip olmadığından, kapitalist için
çalışmaktan başka yolu olmadığı için
sömürülen sınıftır.

2-) Kapitalizmin
Gelişimini Sağlayan
Sömürü Biçimi Hangi
Aşamalardan Geçer, Nasıl
Yaşanır?

Yeni bir toplum bir önceki toplu-

mun bağrından doğar.
Kapitalizm de böyle
gelişerek kendi toplum-
sal düzenini oluşturmuş-
tur. 

Bu oluşum tarihsel
olarak üç aşama ile orta-
ya çıkar. 

Birincisi; basit işbir-
liği aşamasıdır. İlkel tek-
nikler ve basit iş aletleri
kullanılarak çok sayı da

işçinin, ücretli olarak atöl-
yelerde birlikte çalışmasıdır. 

İkincisi; manifaktür üretim aşa-
masıdır. Basit işbirliğinin gelişmesi
manifaktür işletmelerin yaygınlaş-
masını sağlar. Daha yoğun ve ileri
teknikle gelişen üretim şekli, küçük
üreticileri ortadan kaldırırken,
manifaktür işletmelerinin büyüme-
sini sağlıyordu.

Örneğin iplik tezgâhlarının
yoğunluğunu elinde bulunduran
manifaktürcüler; o alanda en ileri
makineleri kullanıp, iyi ustaları, kal-
faları bünyesinde toplayıp daha
yoğun işçi çalıştırıp, hem üretimi
artırıyor, hem de maliyeti düşürü-
yorlardı. Aynı işi yapan küçük üreti-
ciler ise buna karşı rekabet edemi-
yordu. 

Üçüncüsü ise; makineleşme aşa-
masıdır. 1750’li yıllardan itibaren
Avrupa’da gelişen ve yaygınlaşan
makineleşme, sanayi devrimininde
koşullarını yaratır. 

3-) Makineleşmenin
Gelişmesi, Ağır Sanayinin
Oluşması, İşçi Sınıfına,
Ezilenlere Ne
Kazandırmıştır?

Bilim ve tekniğin gelişmesi,
buharlı makine ve devamında elekt-
rik motoru, petrolün kullanımı,
içten yanmalı motor teknolojisinin
keşfedilmesi gibi gelişmeler; üretim
koşullarını kolaylaştırmış ve üretim
zenginliği yaratmıştır. Ancak bu
durum işçi sınıfına, emekçilere hiç-
bir yarar ve kazanç sağlamamıştır.

İnsanın emeği ile ürettiği değer;
gelişen teknolojiyle birlikte büyük
artış gösterse de, bu ne çalışma

koşullarına, ne ücretlere yönelik bir
artışa ne de refaha yol açmıştır. 

Yol açtığı tek gerçek vardı:
Burjuvazi, işçilerin sırtından artı -
değerden daha fazla kar elde edip,
daha çok zenginleşiyordu. 

4-) Kapitalizm Ucuz İş
Gücünü Nasıl Elde
Ediyordu?

Kapitalist üretimin gelişmesi ve
ucuz iş gücünün ortaya çıkarılması
için iki  koşula ihtiyaç vardır.
Birincisi; emeğini satacak “özgür”
insanların oluşturduğu kitlelerin
ortaya çıkarılması, ikincisi ise;
“özgür “insanların çalışabileceği
fabrika ve işletmelerin kurulması
için sermaye oluşumu. 

Kapitalistler halkları eğitimsiz
bırakarak köleleştirmeye çalışırlar.
Cahil insan sorgulama becerisine
sahip olmadığı gibi her türlü yalan
dolana aldatmacaya açıktır. Bu
nedenle gerek teknik açıdan, gerek-
se ideolojik açıdan eğitimsiz işçi;
kapitalist için ucuz iş gücüdür.

5-) Sömürü Nasıl
Yaşanıyor?

Kapitalizm,  “modern kölelerin
olduğu sistem” olarak anılır. Aynı
köleci ve feodal sömürüde olduğu
gibi işçinin emeği sömürülür.

Toprağından koparılan yoksul
insanlar önce şehirlere göç ettirildi.
Şehirlerin yapımında ucuz iş gücü
olarak, angarya işlerde kullanıldı.
Sonra işletmelerde, fabrikalarda
çalışma koşulları yaratıldı. Yüz kişi-
nin çalışacağı bir işletmeye, binler-
ce insan başvurmak zorunda bırakıl-
dı. Düşük ücret ve ağır çalışma
koşullarında sömürülmeye razı
gelme rekabeti yaratıldı. 

Öyle ki günde 18 saat çalışma
koşullarına ses çıkarmayanlar, on
binleri bulabiliyordu. Ki bu insanlar
aynı zamanda şehirlerde yatıyor,
kalkıyor, yiyor, içiyor; para olarak
da sömürücüleri zengin ediyorlardı. 

Ucuz işgücünü yaratan kapitalist-
ler, o iş gücü sayesinde sömürüyü
dizginsiz hale getirip, karlarına kar
katıp, sermaye birikimi sağlarken,

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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yoksul halkı da yozlaştırarak kölelik
düzenine mahkum etmiş oluyordu. 

6-) Ucuz İş Gücü ve
Sömürü; İşçi Sınıfı ve Kır
Proletaryasına Bilinç
Düzeyinde Ne Katıyordu?

İşçi emekçiler, yoksul köylüler
yaşadıklarından dolayı; kapitalizmin
sahte özgürlükler sistemi olduğunu
çok geçmeden öğrenmiş oluyordu.
Çünkü yaşam şartları ve çalışma
ortamı; üretimi yoğunlaştırıp sömü-
rüyü açığa çıkardığı kadar işçilerin,
emekçilerin bilinç kazanmasına da
elverişli bir ortam yaratıyordu.
Sistemi sorgulama, dayanışma duy-
gusunun gelişmesi, hak ve özgürlük-
lere, emeğe sahip çıkma düşüncesi,
örgütlenme anlayışı gelişiyordu. 

7-) Kapitalizm Sömürü ve
Zorbalığı Sürdürürken,
Gelişebilecek Tepkileri
Nasıl Dizginlemeye
Çalışıyordu?

İdeolojik, psikolojik, kültürel
saldırılar günümüzde de yaygın ola-
rak kullanılan yöntemler; kapitalist
sömürünün yaygınlaştığı ve tepkile-
rin yoğunlaştığı 1800’lerden itiba-
ren kullanılmaya başlar. 

Kapitalist devlet; burjuva sınıf
ideolojisini kurumsallaştırarak,
elindeki tüm araçlarla, sistemli bir
şekilde saldırıya geçer. 

Mahkemeler, kamu düzeni, kül-
tür-sanat etkinlikleri vb. her an her
şey burjuva sınıfın ideolojisine göre
düzenlenir. Yoksul insanlar sömürü-
ye karşı gelmesin, sesini çıkartmasın
diye her türlü şiddet, baskı ve yozlaş-
tırma saldırısına maruz bırakılır. 

Hak aramak isteyenler ağır
şekilde cezalandırılır, örgütlenmek
için bir araya gelenler zindanlara
atılır. Yoksul olduğu için sokakta
yaşamak zorunda kalan insanlar,
şehrin dışına sürülürler ya da suç
işleyebilir diye asılır. 

Örneğin İngiltere‘de 72 bin
insan “serseri“ yani yoksul olduğu
için asılmıştır… Gerekçe toplumsal
düzeni sağlamaktır. 

8-) Burjuva Sınıfa Karşı
İşçi Sınıfı (Proletarya),
Neden İdeolojik Gücü
Temsil Eder?

Toplumsal alt yapı, yani üretim
ilişkileri, bir üst yapı sistemi olan
ideolojiyi oluşturur. 

“Toplumların, sınıfların, çeşitli
topluluk ve grupların siyasi, hukuki,
kültürel, ahlaki, dinsel, felsefi görüş
ve düşüncelerinin sistemleşmiş hali-
ne “ ideoloji denir. 

Burjuvazi ezen sınıf olarak,
kendi sınıf çıkarlarına uygun ideo-
lojik düşünce yapısını oluşturmaya
çalışır.  Ezilen sınıf olan işçi sınıfı
(proletarya) da; üretim içindeki rolü
ve dünya görüşü itibariyle kendi
ideolojisini oluşturur. 

İşçi sınıfı ideolojisinin gücünü
açığa çıkaran, toplumun ilerlemesi-
nin yolunu açacak olmasıdır. Bu
gücün varlığını bilimsel temelleriy-
le ortaya koyan; Marks ve Engels
olmuştur. 

Marks ve Engels; diğer filozof-
lardan ayrılarak dünyayı sadece
yorumlamakla kalmıyor, onu nasıl
ve hangi sınıf ideolojisiyle değiştire-
bileceğinin de yolunu, yöntemini
sunuyordu. İşçi sınıfı ideolojisi
;emeğiyle, bilgisiyle, pratiğiyle bunu
hayata geçirebilecek tek güçtür. 

9-) Kapitalizmin,
Feodalizmin Bağrında
Doğup Geliştiği Gibi,
Sosyalizm de Kapitalist
Sistem İçinde Doğup
Gelişebilir mi? 

Sosyalizm, kapitalist toplumun
bağrında doğup gelişmez.

İlkel, köleci, feodal, kapitalist
toplumların hepsinde; “zorunlu
uygunluk yasasına uygun olarak
değişimler yaşandı. Sınıfların kendi
iradelerinden bağımsız olarak,
önceden öngöremedikleri sınıfsal
çelişki ve çatışmaların sonucunda
ileri olan üretim tarzı eskiyenin
yerini aldı. Sosyalist toplum düze-
ninde ise öncekilerden farklı olarak;
bilinçli, iradi, örgütlü bir mücadele-

nin ürünü olarak, kapitalizmi yıka-
rak kurulabilecek ileri bir toplum
düzeni olduğunu, Marks ve Engels
ortaya koymuştur ilk olarak.

Kapitalizmin en yüksek aşaması
olan emperyalist sistemi oluşturarak
yeni toplum olan sosyalizmin geliş-
mesine olanak tanımak istemez.
Emperyalist süreçle birlikte, üretim
ve sermaye yoğunluğu yani tekel-
leşme yaratılmış, banka-sermaye
birleşimi ile mali sermaye - oligarşi
oluşturulmuş, sermaye ihracının
meta ihracından ayrı bir önem
kazanması sağlanmış, dünya pazar-
ları ve topraklarının uluslararası
kapitalist tekeller tarafından bölüşü-
mü tamamlanmıştır. Tüm bu deği-
şimler; yeni toplumun doğal şekil-
de, öncekiler gibi eskisinin bağrın-
dan doğmasını ortadan kaldırmıştır. 

10-) Marks; “Sınıf
Savaşları Toplumsal
İlerlemenin Motorudur”
Derken; Yeni Toplumun
“Zor” İle Oluşması
Gerektiğini İfade Eder.
Neden?

Toplumsal değişimde alt yapı-
nın, yani ekonomik yapının; üretim
ilişkilerinin belirleyici olduğu tarih-
sel gerçekliği ortaya koymuştuk.
Düşünceye yön veren, insan ideolo-
jisini belirleyen de alt yapıda yaşa-
nanlardır demiştik. 

Ancak bu; insan iradesinden
bağımsız, bilinen toplumsal düzeni
şekillendirmede bir etkisi olmadığı
anlamına gelmez. Marks ve Engels
yeni toplumsal düzenin zorbalığını
ortaya koyarken bu gerçeği öne
çıkarırlar. 

Kapitalizm, sosyalist topluma
geçişe izin vermeyeceği için; iki
sınıf arasındaki çelişki ve çatışma-
ların çözülmesinin ancak “zor” kul-
lanılarak, sınıf savaşımı yürütme
anlayışının bilinci oluşturularak
bunun mümkün olacağını gösterir-
ler. Bahsi geçen ilerici toplumu
ifade eden, onun koşullarının yara-
tılmasını sağlayan sınıf savaşımıdır. 
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Kumar oynamak sözde yasaktır
ülkemizde... Dönem dönem etrafı
özel olarak kamufle edilerek, kumar-
haneye çevrilmiş lüks villalara dü-
zenlenen operasyon görüntülerini iz-
leriz televizyonlardan. 

Oysa bunların hepsi de polisin çok
iyi bildiği yerlerdir... 

“Kumarhaneler Kralı” diye bir “ün-
van”ın olduğu ülkemizde devletin ku-
marı yasakladığını, kumarın da bir
devlet politikası olmadığını kimse
iddia edemez... 

Lüks otellerde, villadan bozma ku-
marhanelerde; burjuvaların oynadığı
kumarlar, devletin kumar politikası
içinde devede kulak bile değildir. Dev-
letin kumar politikasının temelinde
halk vardır. 

Kumar Devlet 
Politikasıdır!
Kumara En Büyük 
Yatırımı Yapan
AKP İktidarıdır!

On Numara, Şans Topu, Süper
Loto, Sayısal Loto, Milli Piyango,
Spor Loto, Spor Toto, Altılı Ganyan,
Kazı Kazan, İddaa...

Kapitalist düzendeki çürüme ve
yozlaşma yaşamın her alanına yansır.
Bencillik, çıkarcılık, yolsuzluk, hır-
sızlık, her türden ahlaksızlık devletin
bütün kurumlarında mevcuttur. Bur-
juvazinin, “şans oyunları” dediği ku-
mar da bunlardan biridir. 

Yoksulluk arttıkça, umudunu ku-
mara, çekilişlere bağlamak, gittikçe
daha yaygın bir duygu haline getirilir.
Halk içinde bulunduğu yoksullukla
sürekli bir boğuşma içindedir. Ama
ne yaparlarsa yapsınlar, yoksulluktan
kurtulamazlar. Bu nedenledir ki, “daha
iyi bir yaşam”, geniş halk kitlelerinin
hiç bitmeyen özlemi durumundadır.
Yoksulluğun, işsizliğin çözümü ve
daha iyi bir yaşam; elbette mücadele
ve nihayetinde sömürü düzeninin yı-
kılmasıyla gerçekleşebilir. Fakat ka-

pitalist sistem, kitleleri mücadeleden
uzaklaştırmak için, yoksulluktan kur-
tuluş umudu olarak, emeksiz para ka-
zanmayı özendirir. 

Kumar, emeksiz para kazanmanın
ve kitleleri yozlaştırmanın yollarından
sadece biridir. Kumarla, suni bir hayal
dünyası yaratılır ve kitleler sahte umut-
larla oyalanır, sorunlarının kaynağının
bu sistem olduğu düşüncesinden uzak-
laştırılır. Böylece kendi benliğini yi-
tirmesi, çevresine yabancılaşması sağ-
lanır.  

Ekonomik ve sosyal bunalımın art-
tığı, çözümsüzlük ve yoksulluğun de-
rinleştiği dönemlerde, toplumun büyük
çoğunluğu şans oyunları ile umut ara-
yışına yönelir. Bu yönlendirme basın
ve TV aracılığıyla özellikle körüklenir.
Her sokak başındaki iddaa bayileri,
büfelerde de sigara ve çikolatanın ya-
nında Spor Toto kuponları, at yarışları,
piyangolar, kazı kazanlar, TV’lerde
çok da masum görülen, gösterilen ya-
rışma programları ile kumarı hayatı-
mızın içine sokarlar. Televizyonlarda,
haftanın hemen her günü, günün her
saati insanların kumar oynamaları için
programlar düzenleniyor. Bir gün On
Numara, diğer gün Şans Topu, ertesi
gün Süper Loto, daha sonra Sayısal
Loto diye devam ediyor... Ayda üç kez
Milli Piyango çekilişi yapan Milli Pi-
yango İdaresi, Spor Loto ve Spor To-
to’yla beraber, Altılı Ganyan, Kazı Ka-
zan ve İddaa ile birlikte haftanın hiçbir
anını boş bırakmıyor. 

Kumarı, Umut Haline 
Getiren; Giderek Artan 
Yozlaşma ve
Yoksullaşmadır!

Yasalara göre; Türkiye'de kumar-
hane açılması yasaktır ve kumarhane
açana ve oynatana hapis cezası vardır.
Fakat kumar, "şans oyunları" adı al-
tında yasallaştırılıp, masumlaştırılarak

bizzat devlet eliyle oynatılmaktadır.
Kumar sadece kağıt üzerinde yasadı-
şıdır. Devlet eliyle oynatılan sanal ku-
marlarda, Türkiye 1 milyar dolarlık
hacimle dünya üçüncüsüdür.

Devlet, kumar ve şans oyunlarını
yozlaştırma politikasının bir aracı ola-
rak kullanır. Özellikle emekçi-yoksul
semtlerde, gecekondu mahallelerinde,
kıraathanelerin, “kulüp”lerin çoğalması,
“küçük çaplı” kumarın adeta ma-
sumlaştırılıp meşrulaştırılması bu
politikanın sonucudur.  Devletin şans
oyunları olarak adlandırıp masumlaş-
tırdığı kumarı, umut haline getiren
yoksulluktur. İşsizlik, yoksulluk ve
kültürel dejenerasyon, yozlaşma, sosyal
kültürel imkanın darlığı, yoksul emekçi
halkı kahve kültürüne yöneltmekte,
buralar da yer yer kumara açılan bir
kapıya dönüşebilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’ne, gelmiş
geçmiş kumara en büyük yatırımı ya-
pan AKP iktidarıdır. İstatistiklere göre;
Milli Piyango İdaresi’ne bağlı şans
oyunlarının satış gelirleri, AKP'nin
iktidarda olduğu son 10 yılda 4 kat
artış göstermiş ve Türkiye’de Milli
Piyango’dan İddaa’ya, Ganyan’dan
Loto Toto’ya varıncaya kadar şans
oyunu adı altında kumarda dönen para
9 milyar doları bulmuştur.

Kumar, çok eskilerde, gizli ve hep
karanlık, kuytu yerlerde oynanırdı.
Şimdi her yerde aleni oynanır hale
geldi. Neredeyse her yerde, istediğiniz
türde kumar oynayabileceğiniz bir
bayii veya bir kazı kazancı var. Şans
oyunları bayileri, dağ başındaki bir
köyden, şehrin en dışındaki gecekon-
dulara kadar yayılmış durumdadır.
Devletin Maliye Bakanlığı’na bağlı
Milli Piyango, Spor Toto, Süper
Loto, Sayısal Loto, Hemen Kazan,
Şans Topu, İddaa, Müşterek Bahis,
Ganyan, On Numara gibi bahis oyun-
ları her geçen gün yaygınlaşıyor. Özel-
likle futbol maçlarına bahis yapılarak

On Numara, Şans Topu, Süper Loto, Sayısal Loto, Milli
Piyango, Spor Loto, Spor Toto, Altılı Ganyan, Kazı Kazan, İddaa...

“ŞANS OYUNLARI” 
ADI ALTINDA KUMAR 

MEŞRULAŞTIRILAMAZ!
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Yürüyüş: Kampanyanın adı
neden adalet kampanyası?

Aysun Saban: Kampanyamızın
adı adalet kampanyası; çünkü, yaşa-
dığımız adaletsizliklere karşı müca-
dele edip halka adalet talebimizi du-
yurmak ve adalet istiyoruz. Çünkü,
bu ülkede adalet istemek suç. Ama
sokak ortasında, gece yarılarında,
evinin önünde doğmamış çocuğuyla
katledilmek  serbest.

Yürüyüş: Kampanyanın ve açlık
grevinin talepleri neler?

Aysun Saban: Zamanında Berkin
gibi Günay Özarslan gibi sorgusuz
sualsiz katledilen insanlarımızın da
katillerinin cezalandırılması 

Yürüyüş: 18 Ekim’de Dilek
Doğan kendi evinde katledildi.
Neden Armutlu neden Dilek
Doğan?

Bu katliamla ne amaçlandı?
Aysun Saban:Dilek katledildi

çünkü, devlet halka karşı açık bir
savaş başlattı. AKP’li değilsen suç-
lusun. Dilek Armutlu’da  devrimci
değer ve kültürle büyümüş tertemiz
bir ailemizin kızı. Dilek ilk defa ka-

tillerin karşısına çıkıp “galoş giyin”
demedi, her geldiklerinde karşıla-
rında dimdik durup onlardan kork-
madığını gösterdi. Devlet Dilek’i
katlederek tüm halka ve özellikle
devrimcilerin olduğu mahallelere
gözdağı vererek sindirmeye çalışı-
yor. Ama tüm yargısız infazlara,
katliamlara ve acılara rağmen; ka-
tillerin karşısına Dilekler, Günaylar
çıkmaya devam edecek.

Yürüyüş: Katillerin elini kolunu
sallayarak mahallemize girmemesi
için neler yapmalıyız?

Aysun Saban: En başta katil po-
lislerin yaratmaya çalıştığı korku ve
paniğin aksine cesurca Dilek gibi
çıkmalıyız karşılarına. Kendi kabu-
ğumuza çekilmemeliyiz. Katil pol-
islerin mahallemize ellerini kollarını
sallayarak girip, katliam yapmalarına
seyirci kalmamalıyız. Elimizde ne
varsa mahallemizi savunmalı ve onları
mahallelerimize sokmamalıyız. Adalet
halkın ellerinde.

Yürüyüş: Adalet kampanyasını
nasıl yaygınlaştırabiliriz?

Aysun Saban: Kampanyanın
yaygınlaşması için en başta basının
daha  duyarlı olması gerekiyor. Ma-
hallelerde adalet yürüyüşleri yapılıyor.
Ama en ufak bir  haberi dahi  yapıl-
mıyor. Basını daha duyarlı olmaya
çağırıyoruz. Bunun dışında tüm halk
kesimlerine adalet kampanyasını an-
latmalıyız. Bu ülkede işçisiyle, köy-
lüsüyle, öğrencisiyle, memuruyla
halkımız bir çok  adaletsizlikle kar-
şılaşıyor. Bundan dolayı çok geniş

kitleleri kapsıyor. Adalet talebimizi
daha güçlü haykırmalıyız.

Yürüyüş: Kampanyanın adı
neden adalet kampanyası?

Pınar Birkoç: Çünkü, ülkemizde
ve dünyada insanlar devlet tarafından
rahatlıkla katlediliyor, insanların
emekleri gasp ediliyor. Ülkeyi yö-
netenler, ayakkabı kutularında mil-
yonları çalarken, mahkemelerin sesi
çıkmıyor. Ama küçük çocuklar aç-
lıktan, ekmek çaldıkları için işkence
görüyorlar, tutuklanıyorlar. Devlet 5
Kasım’da Armutlu’ya yaptığı bas-
kında yine halkı korkutmak, halkın
devrimcileri sahiplenmesini engel-
lemek ve başlatılan direnişi kırmak
için azgınca saldırmıştır. Ve 4 insa-
nımızı kurşunlarla, gaz bombalarıyla
katletmiştir. Tüm bu olanlara bakıl-
dığına dünyada ve ülkemizde adaletin
olmadığı ve sağlanmadığını görüyo-
ruz.  Bu yüzden  kampanyanın adı
adalet kampanyası.

***
Yürüyüş: Kampanyanın ve açlık

grevinin talepleri neler?
Pınar Birkoç: Başta Dilek dDğan

olmak üzere Hasan Ferit Gedik’in,

Röportaj

Açlık Grevimiz Adalete Giden Yolda Bir Adımdır 
Adaleti Sağlayıncaya Kadar Mücadelemiz Sürecek...
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Berkin Elvan’ın ve katledilen ço-
cuklarımızın  katillerinin açıklanması
ve yargılanması.

Yürüyüş: 18 Ekim’de Dilek
Doğan kendi evinde katledildi.
Neden Armutlu, neden Dilek Do-
ğan?

Bu katliamla ne amaçlandı?
Pınar Birkoç: Bu katliamın amacı

halka gözdağı vermek, halkı sindir-
mek halkın devrimcileri sahiplen-
mesini engellemek. Devrimcilere se-
lam verirsen senide katlederim me-
sajını vermek. 

Neden Armutlu ? Çünkü  Armutlu
devrimcilerin kurduğu bir mahalle
ve de  Ali Ağaoğullarının, Koçların
ve zenginlerin gözünün olduğu bir
mahalledir. Devlet Dilek’i katlederek
bu mahallede oturursan her an kat-
ledebilirim demek istiyor, halkı ma-
halleden çıkarmayı amaçlıyor.  

Yürüyüş: Katillerin elini kolunu
sallayarak mahallemize girmemesi
için neler yapmalıyız? 

Pınar Birkoç: Mahalle halkını
örgütleyerek, onlara devletin gerçek
yüzünü ve amaçlarını anlatarak halkın
devlete olan tepkisini ortaya çıkartıp
büyüterek. Devletin her an çocukla-
rımızı katledebileceğini o yüzden
katillerin mahallemize girmesini en-
gelleyebilecek kişilerin onlar oldu-
ğunu anlatmalıyız.

Yürüyüş: Adalet kampanyasını
nasıl yaygınlaştırabiliriz?

Pınar Birkoç: Kitle çalışmalarıyla
halka giderek, haber ajanslarını arayıp
direnişimizi anlatarak, köşe yazar-
larına yazılar yazarak, twitter ve fa-
cebook gibi internet sitelerinden pay-
laşımlar yaparak, insanların  yoğun
olduğu yerlerde masa açarak, bildiri
dağıtarak  afişler asarak, otobüslerde,

metroda konuşmalar yaparak aji-
tasyon çekerek, devleti ve mah-
kemelerini teşhir ederek  basın
açıklamaları, oturma eylemleri
yaparak.

***
Yürüyüş: Kampanyanın adı

neden adalet kampanyası ?
Melih Işık: Çünkü ülkemiz-

deki adaletsizliğin, açlığın, yok-
sulluğun, katliamların yaşanması

sebebiyle kampanyanın adı adalet
kampanyası.

Yürüyüş: Kampanyanın ve açlık
grevinin talepleri neler?

Melih Işık:Kampanyanın ve açlık
grevinin temel taleplerinden biri olan
adalet ve Dilek  Doğan’ın, Günay
Özarslan’ın katillerinin açıklanması
ve cezalandırılmasıdır. 

Yürüyüş: 18 Ekim’de Dilek Doğan
kendi evinde katledildi. 

Neden Armutlu,          neden Di-
lek Doğan? Bu  katliamda ne
amaçlandı?

Melih Işık: Çünkü  Armutlu’da
devrimcilerin ve devrimcileri sahip-
lenen halkın yoğun olmasından dolayı.
Çünkü, Dilek Doğan halktan biriydi.
Buradaki mesajı, devrimcileri evinize
alırsanız, devrimcilere yardım eder-
seniz halkta olsan katlederim mesajını
vermekti. Bu katliamla devrimcilerden
uzak durun yoksa, gelir sizi de evinizde
katlederim. Halkı korkutmak, halkı
sindirmek ve Armutlu’ yu zenginlere
burjuvaziye peşkeş çektirmek istiyor. 

Yürüyüş: Katillerin mahallemize
elini kolunu sallayarak girmemesi
için neler yapmalıyız?

Melih Işık:Mahallemize girme-
meleri, elini kolunu sallayarak gez-
memeleri için gördüğümüz her yerde
halka ajitasyonlarla bunların Dilek’in,
Berkin’in, Günay’ın katilleri olduğunu
anlatmamız her yerde teşhir etmemiz
ve zarar verebiliyorsak zarar vererek
girmelerini engellemiz gerekir. 

Yürüyüş: Adalet kampanyasını
nasıl yaygınlaştırabiliriz?

Melih Işık:Adalet kampanyasını
ilk olarak basın komiteleri kurarak

ve kurulan bu komitelerle tek tek
basını gezmeleri düzenlenebilir. Avu-
katlarla beraber her mahallede adalet
seminerleri ve sempozyumlar yap-
malıyız. Adalet; tiyatro, skeç yapılıp
halkın yoğun olduğu meydanlarda
oynatmalıyız. Basın adalet çadırıyla
ilgili davetiye hazırlanıp daha fazla
duyarlı hale getirilmeli. İstanbul, An-
kara yürüyüşleri düzenlenmeli bütün
bunları halklaştırıp, halkın adalet ta-
lebi ile Adalet Bakanlığı’na gidilebilir.
Adalet parçaları meydanlarda çalınıp
söylenebilir. 

Halkın içindeki adalet arayışını
ve bu ülkede adaletin gerçekten olup
olmadığını tartışır hale getirmeliyiz.
Adalet fenerleri toplu ve örgütlü bir
şekilde meydanlarda mahallelerde
uçurmalıyız. İnsanlara 5 Kasım Ar-
mutlu Katliamı’nın olduğunu ve
bizim 4 Kasım’da adalet çadırını
tüm Armutlu Katliamlarının da içinde
olduğunu halka anlatarak insanlara
unutturmamalıyız. 

***
Yürüyüş: Kampanyanın adı ne-

den adalet kampanyası?
Veysel Şahin: Adalet, Bertolt

Brecht’in de dediği gibi Halkın Ek-
meğidir bize göre de... Çünkü, em-
peryalizmin hakim olduğunu bir dün-
yada adaletten bahsetmek mümkün
değildir. Her şeyin daha fazla kara,
paraya tahvil edildiği bir dünyadır
bu. İnsana dair ne varsa yolup, yıkıp
yok eden, başaramadığından da yoz-
laştıran emperyalist-kapitalist sistem,
bizim gibi ülkeleri faşizmle yönetiyor.
Faşizmin adaleti yoktur.  Faşizm
halka düşmandır. İşte bu halk düşmanı
sistemi ortadan kaldırmak da biz
devrimcilerin başlıca görevidir. Hiçbir
şeyi hesapsız bırakmayacak, ilk kö-
lenin sırtında şaklayan ilk kırbaçtan
bugüne, Berkin’e, Dilek’e kadar çek-
tiğimiz tüm acıların, ödediğimiz tüm
bedellerin hesabını mutlaka soracağız.
halkımızın en büyük talebi olan “Ada-
let” i işte bu yüzden kampanyamızın
adı yaptık.

Yürüyüş: Kampanyanın ve açlık
grevinin talepleri neler?

Veysel Şahin: En başta elbette bu
mahallede katledilen Dilek Doğan’ın,
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sonra Berkin’in, Hasan Ferit’in, Günay
Özarslan’ın ve polis tarafından katle-
dilen tüm şehitlerimizin katillerinin
ortaya çıkarılması ve cezalandırılması,
YANİ ADALET!

Yürüyüş: 18 Ekim’de Dilek Do-
ğan kendi evinde katledildi. Neden
Armutlu, neden Dilek  Doğan? Bu
katliamda ne amaçlandı?

Veysel Şahin: Küçük Armutlu,
örgütlü halkın yaşadığı bir mahalle.
Her bir tuğlası bedelle örülmüştür
buradaki gecekonduların . Her evin
bir tutsağı olmuştur ve şehitleri vardır
bu mahallenin. Hala da ısrar etmek-
tedir böyle yaşamaya, örgütlü bir şe-
kilde... İşte bu hali korkutuyor devleti
Armutlu’nun. Örgütlü hali, devlete,
polise kafa tutan hali... Dilek Do-
ğan’ın katledilmesi de bunun içindi;
5 Kasım 2001 tarihinde Sultan’ın,
Bülent’in, Arzu’nun ve Barış’ın kat-
ledilmesi de; Hüsnü İşeri’nin ve Sev-
can’ın katledilmesi de... 

Bugün faşizmin bütün baskılarının

başta Küçük Armutlu, Gazi, Ok-
meydanı’na yönelmesi, buraların
örgütlü mahalleler olmasından,
Halk Cephesi’nin oralardaki tüm
duvarlara nakşedilmesindendir. 

Dilek Doğan’ın katledilmesi,
örgütlülüğün hedef alınmasıdır.
Örgütlü halka ve o halkı örnek
alan halklara gözdağıdır. Ama
nafile, başaramayacaklar! Küçük
Armutlu bugüne dek faşizme
teslim olmadı, ne kadar bedel
ödenecek olursa olsun bundan

sonra da teslim olmayacak!

Yürüyüş: Katillerin mahallemize
elini kolunu sallayarak girmemesi
için neler yapmalıyız?

Veysel Şahin:Katillerin ellerini
kollarını sallaya sallaya mahallemize
girmemesi, evlerimizde bizi sorgusuz
sualsiz katledememesi için birlik ol-
mak, birlikte hareket etmek, Halk
Meclisleri’nde örgütlenmek zorunda-
yız! Devletin gücü bizim örgütsüzlü-
ğümüzden geliyor. Çünkü; eğer halk
kendi gücünün farkına varsa bir araya
gelince  bu bir avuç zorbayı tükürük-
leriyle boğacağına inansa ve meclis-
lerde örgütlenmeye başlasa, polis de
rahat rahat bu mahallelere giremez.
Küçükarmutlu’ya gündüz giremezler,
Okmeydanı’na Gazi ‘ye  de ... 

Korkak katiller gece yarısı girerler
evlerimize, sinsi sinsi ve binlerle işte
tüm ülkeyi bu hale çevirmeliyiz. Ma-
hallelerimizi birer kaleye işgal edi-
lemeyecek kalelere çevirmeliyiz. Gü-
venliğini meşru gücünden alarak sağ-

lamalı mahallelerimiz. Tüm bunları
örgütleyecek olan da elbette Halk
Meclisleri olacaktır. 

Yürüyüş: Adalet kampanyasını
nasıl yaygınlaştırabiliriz?

Veysel Şahin: AKP faşizmi in-
sanlar üzerinde bir korku imparator-
luğu kurmak istiyor en küçük bir
muhalif sese bile tahammülü yok.
Halk yaşamın her alanında adalet-
sizliğin, açlığın, yoksulluğun ve devlet
terörünün baskısı altında...aslında
adalet kampanyamız tam da bu sü-
recin kampanyası tek sorunumuz bu
kampanyaya herkesi katabilmek. 

Ne yazık ki istenilen düzeyde de-
ğil. Yinede elimizden geleni yapmaya
çalışıyoruz. Başta mahallemiz olmak
üzere  her yerde kitle çalışmasına
devam ediyoruz. Ajitasyon ve pro-
paganda yöntemlerimizi zenginleş-
tirmemiz gerekiyor. Yaratıcılığımızı
geliştirmemiz gerekiyor. 

Yoğunlaşırsak buluruz. Klasik
yöntemleri de uygulayacağız elbette
ama yeni ve etkili  yöntemlerde ya-
ratmalıyız insanlara ulaşmada,  herkes
bu konuda kendini sorumlu hisset-
meli, bu kampanyayı çevresine an-
latmalı. Anlatmakla da kalmamalı
ve birşey yapması için ikna etmeli...
Doğrular bizde kalırsa bir anlamı ol-
mayacak, herkesi bu doğrular etra-
fında toplamalıyız.

11. Gün - 15 Kasım: Sabah saat 7:00'da günlük
gazelerde okuduk ve öğleden sonra diğer mahalleler-
den ziyaretler gelerek çay içildi sohbetler edildi.
Akşam saatlerinde ise G20 zirvesini protesto eden
Halk Cepheliler, Halkın Mühendis Mimarları, İdil
Kültürmerkezi çalışanı çadırı ziyarete geldi.

12. Gün - 16 Kasım: Sabah saat 7:00'da kalkarak,
gazete okundu. İlerleyen saatlerde Grup Umut
Yağmuru çadırı ziyaret etti. Hep birlikte çaylar içilerek
sohbetler edildi. Öğle saatlerinde Muharrem
Karakuş'un babası çadırı ziyaret etti. Biraz sohbet edil-
di ve Armutlu Mahallesinden Fidan Ana gelerek çadır-
da ihtiyaçların olup olmadığını sordu.  

Akşam saatlerinde Dev-Genç'liler gele-
rek sohbetler edili ve daha sonra Dilek'in
abisi Emrah Doğan çadırı ziyaret etti.

Dilek'in abisinden sonra Annesi Aysel Doğan ve akra-
baları çadırı ziyaret ederek çadır direnişini sürdürenler-
in yanında olduklarını belirttiler. 

Saat 21:00'da "Borsa" adında film izlendi. 
13. Gün - 17 Kasım: Sabah saat 7:00'da kalktıktan

sonra direniş çadırında günlük gazeteler okundu. Daha
sonra çadırı ziyaret edenler, mahallede ki esnafları
gezip açlık grevi direnişini anlattılar. Akşam saatlerin-
de mahallede bulunan 5 kahvede konuşma yaptılar ve
kahvede oturanlardan çadıra gelip ziyaret edenler oldu.
Akşam saatlerinde çadırda halaylar çekilerek 19:30'da
Armutlu mahallesinde yürüyüş dergisi dağıtımı
yapıldı. 

Armutlu Halk Cephesi Açlık Grevi Günlüğü
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22 Kasım’da Gazi Mahallesi Ana-
tolia Düğün Salonu’nda yapılacak Bü-
yük Halk Meclisi Toplantısı için Ga-
zi’nin 7 bölgesinde ve İstanbul’un 21
mahallesinde çalışmalar sokaksokak,
kapı kapı sürüyor. 

Halk Meclisi 22 Kasım’da yapılacak
toplantının çalışmaları için 30 bin afiş,
50 bin bildiri ve 1 milyon kuşlama
bastırdılar. Çalışmalar sadece bunlarla
da sınırlı kalmayıp ev toplantılarıyla,
kahvehane toplantıları ve otobüs ko-
nuşmalarıyla da sürüyor... Yapılan ça-
lışmaları özet olarak aktarıyoruz... 

10 Kasım: Halkın Öğretmenle-
rinden 2 kişi ve bir Halk Meclisi
çalışanı 2 okul ziyaret ettiler. Ağız ve
diş sağlığı taramasının duyurusunu
yaptıkları sırada tanıştıkları öğretmenleri
ziyaret ettiler. 

Nalbur bölgesinde 3 ev ziyareti yapıldı
ve evlerden birinde ertesi gün komşularla
toplanma kararı alındı. Kapı çalışmala-
rında tanışılan bir aile ziyaret edildi, ev
sahibine 22 Kasım'da yapılacak olan
Büyük Halk Toplantısı anlatıldı. Uzun
uzun ev sahibinin konuşmaları dinlendi
ve kahvehanede, arkadaş çevresinde top-
lantının duyurusunu yapacağı sözü alındı. 

Aynı gün 3 kişilik bir ekip cadde
üzerinde afiş çalışması yaptı. 100 afiş
asıldı. Akşam 20.00-21.00 saatlerinde
Toplum Hastanesi’nin sokağında 4 kişi,
kapı çalışması yaparak 45 aileyi ziyaret
etti ve 15 aileden toplantıya katılma sözü
alındı. Sekizevler bölgesinde Halkın Mü-
hendisleri, Halkın Sanatçıları ve Halk
Meclisi çalışanlarının birlikte yaptığı
kapı çalışması 2 saat sürdü, 3 sokak do-
laşıldı. 7 kişinin yaptığı kapı çalışmala-
rında 335 ailenin kapısı çalındı. 

Düz bölgesinde Halkın Öğretmen-
lerinden 1 kişinin gündüz yaptığı kapı
çalışmasında 73 ev gezildi. Akşam sa-

atlerinde komite çalışanlarının yaptığı
kapı çalışmalarında da 20 bina gezildi.
Sondurak bölgesinde de kapı çalışmaları
devam etti. 80 aile ziyaret edildi, so-
runları dinlendi, bildiri bırakılarak top-
lantıya çağrıldı.

11 Kasım: 07.00-08.30 saatleri
arasında caddede bildiri dağıtıldı. 2
kişinin yaptığı bildiri dağıtımında işe
giden insanlarla sohbet edildi. Nalbur
bölgesinde bir ev toplantısı yapıldı. 4
kişinin katıldığı sohbet şeklinde geçen
toplantıda ev hanımlarının evde ve ma-
hallede yaşadığı sorunlar dinlendi, Halk
Meclisinin faaliyetlerinden bahsedildi.
Aynı gün 3 kişi afiş çalışması yaparak
150 afiş Nalburda mahallenin iç kısım-
larına asıldı. Akşam toplu dergi dağıtımına
çıkan 15 kişilik grup aynı zamanda Halk
Meclisinin bildirilerinden dağıttı. Seki-
zevler bölgesinde bir Dev-Genç’li ile
bir mahalleli kapı çalışmasına kalınan
yerden devam etti. Bildirilerle toplantının
duyurusu yapıldı. Düz bölgesinde Halkın
öğretmenlerinin kapı çalışması devam
etti, 25 bina gezildi.

12 Kasım: Nalbur bölgesinde
Perşembe pazarında 17.00-19.00 saat-
lerinde açılan masada bildiri dağıtıldı,
toplantının sesli duyurusu yapıldı. Ak-
şam kapı çalışmasında 22 bina gezildi
ve Sondurak bölgesinde 15 aile ziyaret
edildi. 

Düz Bölgesi’nde Halkın Öğretmen-
leri ile Halkın Avukatları tarafından
100 afiş asıldı. Akşam da kapı çalışması
devam etti, 16 bina gezildi, çağrı
yapıldı. 

Sekizevler Bölgesi’nde akşam bir
yöre derneğinde toplantı düzenlendi.
Mahalle kadınlarının çalışmasını yap-
tığı, mahalle gençlerinin de toplantı
günü megafonla çağrı yaptığı toplantıya
15 kişi katıldı. Son olarak herkesin 22

Kasım'daki Büyük Halk Toplantısına
yanında 1 kişi daha getirerek gelmesi
kararı alındı. Ayrıca Sekizevler Heykel
bölgesinde kapı çalışma yapılarak 25
ev gezilerek halkın sorunları dinlendi
toplantıya gelmeleri için davet edildi. 

13 Kasım: Gazi Halk Meclisi
çalışanları yine kapı kapı dolaşmaya
devam etti. Halk Meclisi çalışanları
ve Grup Yorum üyesi, Sekizevler ve
Düz bölgelerinde bir kına gecesine,
bir de düğüne katıldılar ve toplantı
için çağrı yaptılar. 

14 Kasım: Sabah 08.00-10.00 sa-
atleri arasında caddede otobüs-minübüs
duraklarında Halk Meclisi bildirileri da-
ğıtıldı. Akşam saatlerinde Anatolia Düğün
Salonunda yapılacak programa Halk
Meclisi çalışanları çağrıldı ve burada
1500 bildiri dağıtıldı. Yine aynı gün,
Gazi Mahallesi’nin çeşitli yerlerinde kuş-
lamalarla da Halk Meclislerinde Örgüt-
lenelim çağrısı yapıldı. Binlerce kuşlama
emekçi Gazi halkının yollarına saçıldı.
Akşam 19.00 itibariyle Halk Meclisi
Gönüllülerinin toplanacağı programa ge-
çildi.

15 Kasım: Pazar günü Sekizevler
ve Düz bölgesi çalışmalarına afişleme
ile başladı. Yeni komitelerle çalışmaları
hızlandıran Gazi Halk Meclisi Pazar
günü toplam 800 civarı afişi Gazi gi-
rişinden Sekizevler gecekondularına
kadar bitirdi.

Sekizevler komitesi 2 kişiyle sokak
sokak kuşlama yaparken 2 kişi de kapı
kapı bildiri dağıttı.

Düz bölgesinde de Halk Meclisi’nin
çevresindeki evlere kapı çalışması ya-
pıldı. 50 ailenin kapısı çalındı 22 Ka-
sım’da yapılacak Büyük Halk Toplan-
tısı’na çağrıldı.

Yeni komitelerle çalışmaları arttıran

Ekmekten Adalete Tüm Güzellikleri Halk Meclisleriyle Kuracağız !
Gazi Halk Meclisi Büyük Halk Toplantısının Çalışmaları

Mahalle Mahalle, Sokak Sokak, Kapı Kapı Sürüyor!

OOligarşinin Meclisi Çürümüştür
Halk Meclisleri’nde Örgütlenelim!

Yürüyüş
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Nalbur bölgesinde çocuklarla, eşlerle
aile boyu kapı çalışmasına çıkıldı. Si-
vas’ın Zara ilçesinin Ahmethacı Köyü
Derneği’nde bir toplantı yapıldı. Toplantı
öncesinde 13.00- 16.00 saatleri arasında
Yürüyüş dergisi ile birlikte köy derne-
ğinin sokağında kapı çalışması yapıldı.
Bildiri verildi, dernekte yapılacak top-
lantıya çağrı yapıldı. 16.00-17.00 saatleri
arasında da megafonla sesli çağrı yapıldı.
Devrimcileri yakından tanımayan, Halk
Meclisi’nin çalışmalarından haberdar
olmayan bir kesim ile yapılan toplantıya
10 kişi katıldı. Burada Halk Meclisi
anlatıldı, çalışmalar ve yapılmak iste-
nenler anlatıldı. Sorulan sorulara cevap
verildi; devrimciler anlatıldı. Sonuç ola-
rak 22 Kasım’da orada olacaklarını
söyleyerek ayrıldılar. Ayrıca gelen her-
kese bildiri verildi.

Nalbur bölgesinde bu çalışmalar

sırasında 2 kişi de bir başka yöre der-
neğinin sokağında kapı çalışması yaptı.
Ertesi gün için dernekte yapılacak top-
lantıya çağrı yapıldı, bildiri bırakıldı.
Evine davet eden ailelerden birinde ye-
mek yenildi, sohbet edildi. Çalışmalara
katmak için bildiri bırakılan aileler oldu.

16 Kasım Pazartesi: Büyük Halk
Toplantısının çalışmaları devam etti.

Nalbur bölgesinde Sivas’ın Ulaş İl-
çesi Çavdar köyünün derneğinde bir
toplantı yapıldı. 7 kişinin katıldığı dernek
toplantısında mahalledeki sorunlar üze-
rine konuşularak 22 Kasımdaki Büyük
Halk Toplantısına çağrı yapıldı.

Bir araçla Gazi’nin tüm mahallele-
rinde kuşlama yapıldı. Onbinlerce Halk
Meclisi bildirisi Gazi’nin çeşitli bölge-
lerinde yollara saçıldı. 10 kişilik mahalle
gençlerinden bir ekip de ara sokaklara
ve ana caddeye kuşlama yaptı.

Gazi Halk Meclisi, 14 Kasım’da Sultan Düğün Salo-
nu’nda Halk Meclisi gönüllüleri ile bir araya gelerek, 22
Kasım'da yapılacak olan Büyük Halk Toplantısına hazırlandı.
“22 Kasım’da Büyük Halk Toplantında Buluşalım /
Gazi Halk Meclisi” yazılı pankartın asıldığı program
19.30’da konuşmalarla başladı.

Gazi Halk Meclisi’nin kurulduğundan bu yana yaptığı
çalışmalara değinerek 22 Kasım’daki Büyük Halk Top-
lantısı’nın neden yapıldığı anlatıldı. Bu toplantıda mahal-
lenin, sokağın sorunlarının dinleneceği, hayatın içinde
yaşadığımız her türlü sorunun konuşulacağı, somut önerilerle

kararlar alınacağı söylendi. 

Halk Meclisi çalışanlarından bir kişi gün gün Büyük
Halk Toplantısına çağrı için neler yaptıklarını anlattı.
Bildiri dağıtımları, açılan masalar, kapı çalışmaları,
ev ve yöre derneği toplantıları, kuşlamalar, afişler, zi-
yaretler… 

Çalışmaların yine de yetersiz olduğundan her kesimi
bir araya getirebilmek için daha fazla çalışma yapmak
gerektiğinden bahsedildi. Bunun üzerine “kim ne ya-
pabilir?” diye soruldu.

Konuşmaların sonunda, mahalle gençlerinden afiş
yapılacağı sözü alındı, 2 ev hanımından evinde ev toplantısı
sözü alındı, sabahları işe okula giderken bildiri dağıtırım
diyenler, kendi mahallemde çalışma yaparım diyenler
oldu.

Son olarak sözü alan Grup Yorum, Almanya’da engel-
lenmek istenen konserden, gözaltına alınan arkadaşlarından
ve Kürdistan'da yaşanan katliamlardan ve halka yönelik
baskılardan bahsetti.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı program “Haklıyız Ka-
zanacağız” marşıyla sonlandırıldı.

Örgütlü mücadelemizi Gazi Halk Meclisi’nde Büyütüyoruz!
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“Devrim yolu engebe-
lidir, dolambaçlıdır, sarptır.

Kurtuluş bayrağı bu yolu tırma-
nan gerillaların birbirlerine iletmesi

ile oligarşinin burcuna dikilecektir…
Her engelde düşen gerillaların göv-
desi bir devrim fırtınası yaratır. Her
düşen gerillanın kanı devrim yolunu
kızıllaştırır, aydınlatır…”

Önderimiz Mahir Çayan’ın söy-
lediği gibi devrim yolu zorluklarla
dolu bir yoldur. Engellerimiz çoktur.
Kimi zaman iç düşmanımız zaafla-
rımız ve eksiklerimiz olur bu engel,
kimi zaman dış düşmanımız olur.
Kimi zaman zorluğu çıkaran doğa
olur, kimi zaman da yaşam koşulla-
rı…

Karşımıza çıkan bu zorluklar ne-
lerdir?

-Aç ve uykusuz kalabiliriz.
-Faaliyetlerimizi soğukta, yağ-

murda, çamurda en zor koşullarda
sürdürmek zorunda kalabiliriz.

-Gece sokakta, ormanda, bir parkın
bahçesinde kalabiliriz.

-Karanlıkta, ıssız bir yerde kal-
mamız gerekebilir.

Ve daha sayabileceğimiz birçok
örnek…

Peki, bu zorluklar karşısında bir
devrimcinin duygularını çelikleştiren,
karşılaştığı zorlukları aşma gücünü
veren nedir?

Birçok neden sıralayabiliriz. Halk
ve vatan sevgisi, devrim inancı, da-
vaya bağlılık, halkların düşmanı olan
emperyalizme ve oligarşiye karşı
duyduğumuz öfke, kin, şehitlerimiz
bize güç verir. Bu güç, zorluklar kar-
şısında aldığımız, alacağımız tavrı
da belirler.

Aynı zamanda zorluklarla karşı-
laştığımızda duygularımız da bizim
için önemlidir. Önemli olan karşı-
laştığımız zorluklar karşısında duy-
gularımıza yenik düşmemektir. Duy-
gularımızı devrimcileştirebilmektir.
Duygularımızın devrimcileşmemesi
demek, karşılaştığımız zorluklar kar-
şısında pes etmemiz demektir. Bu-

nunla birlikte birçok olumsuzluğu
da beraberinde getirmesi demektir.
Yanlış kararlar almamız; kararsız kal-
mamız, yapacağımız işi ertelememiz,
kuralsız davranmamız, hatalara da-
vetiye çıkarmamız demektir. 

Duygularımızı devrimcileştire-
mediğimiz noktada aldığımız olumsuz
tavır, bütün işlerimize yansır. Bizi
sonuç almamaya, sorun çözmemeye
sürükler. Çünkü duygularımızı çe-
likleştirmediğimizde doğru düşüne-
meyiz. Doğru düşünmemek, bizi dü-
zene yönlendirir. Yani duygularımızın
yön verdiği şekilde düşünmemizi
sağlar. Örneğin, yağmurun ve karın
altında eylem yapmak zorunda kala-
biliriz. Çamurlara bata çıka bir eve
gitmeye çalışırız. Sokakta aç susuz
kalabiliriz. Ya da paramız olmadığı
için bazen karnımızı bir simitle do-
yurabilir ve bütün günü akşama kadar
bu simitle geçirebiliriz. 

Ya da kilometrelerce yolu yürümek
zorunda kalabiliriz. Bu zorluklar kar-
şısında duygularımızla düşündüğü-
müzde yapamayacağımıza kanaat ge-
tiririz. Yapmamak için birçok bahane
uydurabiliriz. Bu zorlukların üste-
sinden gelebileceğimiz çözümlerin
asla olmayacağına kendimizi inan-
dırabiliriz. Aklımızı kullanmayız. Oy-
saki bir devrimci duygularını değil
aklını kullanandır. Duygularını eğitip
devrimcileştirendir. Ölüm orucu şe-
hidimiz Fırat Tavuk gibi. Fırat Tavuk;
olanaksızlara, maddi imkansızlıklara
rağmen bir nebze olsun rahatsızlık
duymaz bundan. Maddi olanaklar
yaratmak için her şeyi değerlendir-
meye çalışır. Uzun mesafeli yolları
bizzat yürüyerek, çoğu zaman aç bir
şekilde aşar ve sorumluluklarını yerine
getirir. 

Hedeflerine ulaşmak için sabırlıdır.
Soğukkanlılığını ve güvenini asla yi-
tirmez. Gösterdiği sabır ve duyduğu
güvenle birçok olumsuzluğun üste-
sinden gelmeyi başarır. 

Hapishanede eğitmenlik yapar.
Yazı ve araştırma grubundadır. Çoğu

geceler birkaç saat uykuyla kaldığı
olur. Ama bunları sorun etmez. 

Zorluklarla karşılaştığımızda bir
devrimcide yarattığı beceriksizlik,
zavallılık, acizlik, teslimiyet ve aşa-
ğılık duygusuna karşı savaş açmalıyız.
Aklımızı kullanıp, sorunların çözü-
müne götüren doğru yolu bulmalıyız.
Zorluklar karşısında zavallılaştığı-
mızda o zorluklar karşısında düzene
yenilmiş oluruz. 

Bir devrimci en zorlu koşullarda,
olanaksızlıklar içinde bile tüm bu
zorlukları alt edip savaşı büyütendir. 

Her zorluk; “Yoldaşlar, biz dört
dörtlük devrimciler değiliz. Bizim
de eksiklerimiz var. Ama biz bunları
mücadele içinde aşacağız. Yoldaşlar,
biz günümüzün bir iki saatini değil
de 24 saatini mücadeleye vermek is-
tiyoruz” diyen Süleyman Örs’ün ka-
rarlılığında kendini aştırır. 

Zorlukların üstesinden gelmek,
mücadele içinde bizi sınar. Bu sı-
navdan zaferle çıkmak, zorlukların
karşısında dik durmakla olur. Zor-
lukların üstesinden nasıl geleceğini
bilmekle olur. 

Mücadele içinde koşullar her za-
man bizim istediğimiz gibi olmaya-
caktır. Her zaman bir sorunla karşı-
laşacağız. Belki de üst üste gelecek
karşı karşıya kaldığımız zorluklar.
Ama her seferinde bunun üstesinden
gelmenin yollarını arayacağız. Fili-
pinler’de Gerilla Savaşı kitabında
gerillalar, Japonlara karşı yürüttükleri
savaşta günlerce yağmurun, çamurun
altında birliklerine ulaşmaya çalışı-
yorlar. Günde 10-11 saati yürüyüşe
ayırıyorlar. Her sabah altıda ister
yağmur olsun, ister olmasın; herkesin
eşyalarını toplamış, kahvaltı edilmiş
ve yürüyüş için hazır olunması gere-
kiyor. Gün boyunca bir saatte on da-
kika ve öğleyin yemek için yarım
saatlik bir dinlenme var. 

“Önde gidenler, yolları yürünmesi
daha da güç bir hale getiriyor. Ça-
murda, bu yüzden herkes sırasıyla
önde, arkada yürümek zorunda. Öncü

Savaş
 ve B

iz ZORLUKLAR KARŞISINDA 
DAYANIKLI OLMALIYIZ!

Devrimci mücadele ve   savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir.
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muhafızlar kamp kuracak bir yer ara-
maya başlıyorlar, bazen güneş batana
kadar bulamıyorlar, o zaman olduğu-
muz yerde berbat ıslak yataklarda yat-
mayı kabulleniyoruz çaresiz.” (Fili-
pinler Gerilla Savaşı, syf: 180) diyorlar.
Bizler de karşılaştığımız zorlukları
yaşam içinde çözüme kavuşturmanın
yollarını arayacağız. Zamanla o zorluk,
yaşam içinde eriyip gidecektir. 

Zorluklar karşımıza çıktığında pes
etmeyeceğiz. Hem fiziki, hem psiko-
lojik olarak zorluklara göğüs germeyi
öğreneceğiz. 

Zorluklara karşı devrimci bir duruş
sergilemek, devrimciliğimizi büyütür.

Umudumuzu ülkenin dört bir yanın

taşıma coşkusu, zorlukların üstesinden
gelmemizi sağlayacaktır. 

Savaş zorluk tanımaz. Emperya-
lizme ve faşizme karşı yürüttüğümüz
kıyasıya mücadele, bizleri zorluklar
karşısında dirençli kılacaktır. Şehitle-
rimiz İbrahim Çuhadar ve Muharrem
Karataş gibi...

İbrahim Çuhadar, yoldaşlarının he-
sabını sormak için Gazi Karakolu’na
yaptığı eylemden bir gün önce sokakta
kalmıştır. Kalmak için gittiği ev, ka-
pısını açmamıştır. İbrahim Çuhadar,
yoldaşlarına duyduğu sevgi ve düşmana
duyduğu kinle hedefine kilitlenmiş ve
eylemini başarıyla sonuçlandırmıştır. 

Eylemden sonra günlerce yol yü-

rümek zorunda kalmışlar. Kara kış,
soğuk demeden aç susuz yürümüşler;
ayaklarının donmasına, donmadan
kaynaklı kesilen parmaklarına rağmen
yürünmesi gereken yere kadar yürü-
müşler; doğanın ve yaşamın karşılarına
çıkardığı her türlü zorluğun üstesinden
gelmişler, tarihimizin yaratıcısıdır şe-
hitlerimiz. Ve 46 yıllık tarihimiz, nice
zorlukların nasıl üstesinden geldiği-
mizin göstergesidir. 46 yıllık pratiğimiz,
zorluklarla nasıl mücadele edeceği-
mizin göstergesidir. 

Şehitlerimiz, 46 yıllık tarihimiz;
her zaman dönüp bakacağımız kıla-
vuzumuzdur. Aşılamayacak zorluk,
çözülemeyecek sorun yoktur. 

İSTANBUL
1 Mayıs Mahallesi’nde 13 Kasım’da Liseli Dev-

Genç’liler halkın matbaası olan duvarları donattı.
Çalışmada ikişer adet “Dilek Doğan Ölümsüzdür”,
“Silvan’ın Hesabı Sorulacak”, üç adet “Polisler Siz Galoş
Giymediniz, Biz Size Kefen Giydireceğiz” yazılaması
yapıldı. Dilek Doğan için de yazılama yapıldı. 11
Kasım’da mahallenin sokaklarını Cepheliler Dilek Doğan
için donattı. Çeşitli yerlere 4 adet “Polisler Siz Galoş
Giymediniz, Biz Size Kefen Giydireceğiz”, 1 adet “Dilek
Doğan Ölümsüzdür”, 2 adet “DHKP-C” yazılaması yaptı.

BURSA:
Teleferik Mahallesi’nde 10 Kasım’da “Elif Şafak

Bahtiyar Yıkılacak Saraylar” sloganları Cepheliler tara-
fından mahallenin duvarlarına işlendi.

İZMİR:
Güzeltepe Mahallesi’nde Cepheliler halkın matbaası

duvarları umudun adıyla süsledi. 12 Kasım gecesi yapı-
lan yazılamalar, halkın beğenisiyle ve ‘kolay gelsin’
diyerek belirttikleri destekleriyle sürdü. Toplamda 5
adet “DHKP-C” yazılaması yapıldı.

MALATYA:
15 Kasım’da Paşaköşkü Mahallesi’nde Cepheliler,

katledilen Kürt halkının yalnız olmadığına, katliamların
hesabının sorulacağına dair yazılamalar yaptı. Yapılan
yazılımalarda “DHKP-C”, “Katledilen Kürt Halkı
Yalnız Değildir”, “Katledilen Kürt Halkının
Yanındayız”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganları
duvarlara işlendi.

Duvarlara Sorulacak Hesabımızı Nakşettik

Gülsuyu

1 Mayıs

Bursa

1 Mayıs
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16 Kasım’da 16.00’da bir araya gelen
Halk Cepheliler, Şişli AKP ilçe binasının
önünde Silvan’da yaşanan katliamı pro-
testo etmek amacıyla “Suruç’tan Silvan’a
Katliamların Hesabını Soracağız” pan-
kartını açarak eyleme başladılar. Eylem sı-
rasında "Silvan Halkı Yalnız Değildir!",
"Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadele-
miz!", "Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz!”
ve “Katil Devlet Hesap Verecek” slogan-
ları atılıp basın açıklaması okundu. Açık-
lamada; “Bugün Silvan’da sokağa çıkma
yasağının sona ermesi geçici bir durum-
dur. AKP faşizmi yeni sokağa çıkma ya-
saklarıyla katliamlarına devam edecektir.
Evinde katledilen Dilek Doğan, Günay
Özarslan gibi infazlarına da devam ede-
cektir” denildi. Basın açıklaması sonun-
da tekrar slogan atılarak eylem bitirildi.
Coşku ve kararlılıkla başlayan ve aynı şe-
kilde sonlandırılan eyleme 13 kişi katıldı.

13 Kasım’da İkitelli Cemevi’nin önün-
de bir araya gelen Halk Cepheliler,
Amed’in Silvan ilçesinde yaşanan katli-
am nedeniyle yürüyüş gerçekleştirdi. “Sil-
van’da Katleden Emperyalizm ve
AKP’dir! Hesap Soracağız - Halk Cep-
hesi” pankartını açarak yürüyüşe geçildi.
Polisin tacizlerine rağmen sık sık “Katil
Devlet Hesap Verecek”, “Silvan Halkı Yal-
nız Değildir” sloganlarını atarak Parseller
Caddesi’ne geçildi. Caddeyi trafiğe kapatıp
halkın da alkışları ile desteğini belirttiği yü-
rüyüş, ardından 5 Katlar bölgesine geli-
nerek, açıklama yapıldıktan sonra iradi ola-
rak sonlandırıldı. Eyleme 40 kişi katıldı.

Fransa’daki Katliamın   
Sorumlusu IŞİD’i

Yaratan Emperyalizmdir!
İSTANBUL
Çayan: Çayan Halk Cephesi, Kamu

Emekçileri Cephesi, Halkın Mühendis Mi-
marları, Uluslararası İlişkiler Komitesi 14
Kasım’da bir açıklama yayınlayarak
Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekle-
şen saldırılarda yüzlerce insanın vahşice
katledilmesinin sorumlusunun emperya-
lizm olduğunu belirtti. Açıklamalarda:
“Emperyalist ülkeler hep bir ağızdan
“terörü kınama, lanetleme” demagojile-
rine başladılar bile. IŞİD’i yaratan, mad-
di manevi destek sağlayan emperyalizm,

dünya halklarının gözünü boyamaya ça-
lışıyor. IŞİD, siz kan emicilerin yarattığı
beslediği bir örgüttür. Boşuna “bununla
mücadele ediyoruz” yalanlarıyla halkla-
rı kandırmaya çalışmayın. Sizin gerçek,
kirli yüzünüz, her katliamda olduğu gibi
dün yine Fransa’da ortaya çıktı. Bu sene
ülkemizde yapılan G20 zirvesinde de
emperyalistler dünya halklarını nasıl tes-
lim alacaklarının planlarını yapacaklar. Bu
toplantıdan dünya halkları için daha çok
ölüme, daha çok açlığa, yoksulluğa neden
olacak kararlar çıkacak. Dünya halkları bu
katliamlarınıza sessiz kalmayacak, er ya
da geç akıttığınız kanın, gözyaşının he-
sabını sizlerden soracaktır” denildi. 

***

Suriye Halk Cephesi: 
Suriye Halk Cephesi de 16 Kasım’da

bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöy-
le denildi: “12 Kasım’da Beyrut’ta ve 14
Kasım’da Paris’te yaşanan bombalı sal-
dırılarda onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi
de yaralandı. Patlamalarda maddi ve
manevi zarar görenler, ölen ve yarala-
nanlar Lübnan ve Fransız halkları…
Kayıplardan sorumlu olanlar ise, IŞİD
gibi vahşet ve kanla beslenen bir örgütü
büyütüp silahlandıran, “özgürlük savaş-
çıları” olarak Suriye’ye “Cihad” için
gönderen emperyalistlerdir.

Suriye’deki olayların başından iti-
baren işbirlikçileri destekleyip eğitip
donatan, silahlandıran AKP iktidarı da dö-
külen kanın baş sorumlularındandır.

Suriye’de 5 yıla yakındır halklar kat-
ledilirken dünya izliyordu! Halkların ya-
nında sadece vatansever devrimciler yer
aldı. Suriye halkları, deyim yerindeyse ka-
derine terk edildi. En son yaptığı açıkla-
mada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad,
daha önce söylediklerini bir kez daha ifa-
de etti; “IŞİD” ya da “Ilımlı Muhalifler”
gibi çeteleri destekleyenlerin bir gün
kendilerinin de bedel ödeyeceğini hatır-
lattı. Bugün Fransa’da yaşanan katliam
buna en somut örneklerden biridir.

Halkların birliği ve örgütlü mücade-
lesiyle buna izin vermeyeceğiz! 

Bugüne kadar Suriye’de bedel ödeyen
halklar nezdinde, Beyrut’ta ve Fran-
sa’da yaşamını yitirenler için başsağlığı
ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Suruç’tan Silvan’a Katleden AKP’dir 

Hesap Soracağız!

İkitelli



TAYAD’lı Aileler,  Okmeydanı
Devran Düğün Salonu’nda 15
Kasım’da “30. Yıla Merhaba
Yemeği” düzenledi. Salonun girişinde
TAYAD’lıları ve TAYAD dostlarını
“Hoşgeldiniz” pankartı ve TAYAD’lı
görevliler karşıladı. Salona giriş mer-
divenlerinde Özgür Tutsaklar’ın çiz-
dikleri karikatürlerle sergi hazırlan-
mıştı ve tutsakların resim sergileri ve
diğer ürünleri vardı. 

Programa TAYAD şehitleri nez-
dinde tüm devrim şehitleri için bir
dakikalık saygı duruşuyla başlandı.
Ardından TAYAD’lı Mehmet Güvel
“Kadife Tenli Zamanlar” ve
“Kavgaya Dair” şiirini okudu, izle-

yicilerden yoğun alkış aldı. Geceye
devrimci tutsak Fikret Kara da tele-
fonla katılarak TAYAD’lı Aileleri
selamladı. Ardından F tiplerindeki
Özgür Tutsaklar’ın mesajları ve
selamları iletildi. İdil Halk
Tiyatrosu’nun sergiledigi ”ADA-
LET” oyunu da ailelerimiz tarafın-
dan ilgi ile izlendi. Programda
TAYAD’lı Ahmet Kulaksız da
çocuklarının daima arkasında
olduklarını ve iki kızını şehit verdi-
ğini, bugün olsa yine verebileceğini
belirterek aileleri duygulandıran bir
konuşma yaptı.

TAYAD adına yapılan konuşma-
da; 30. yıl yemeği ile başlayan prog-

ramların devam edeceğini belirterek
bu konuda ailelerden öneriler istedi.
TAYAD’ın 30. yıl programları için ne
yapılabileceği konusunda tek tek aile-
ler sahneye gelerek önerilerini sundu.
30. yıl için büyük bir gece düzenlen-
mesi, kermes kurulması, TAYAD
Vakfı’nın kurulması ve 30. yıla özel
belgesel yapılması gibi öneriler geti-
rildi. Önerilerin ardından TAYAD
adına Küçükarmutlu’da adalet için 30
günlük açlık grevinde olan bir Halk
Cepheli konuşma yaparak neden
açlık grevinde olduklarını anlattı aile-
lere. Program, Grup Yorum’un söyle-
diği türkülerle, çekilen halaylarla ve
bir daha görüşme sözüyle son buldu.

TAYAD'lı Aileler, Silvan’a yapılan abluka ve katli-
amlarla ilgili 13 Kasım'da bir açıklama yaptı.
Açıklamada: "Silvan günlerdir abluka altında, AKP
faşizmi, seçim aldatmasının ardından, Silvan’daki Kürt
halkını hedef alarak katliamlarına bir yenisini ekliyor.
Tüm bu katliamları dünyanın gözü önünde yapıyor.
Hem de G20 toplantısının Türkiye’de yapıldığı günler-
de gerçekleştiriyor bu katliamı. Şaşırmıyoruz; çünkü
onlar aynı geminin yolcuları. O gemi; halklara zulüm,
açlık, yoksulluk, bomba ve katliamları reva gören bir
avuç zengin asalağın gemisi. Diğer gemide ise alınte-
riyle işçi, tarlada çalışan ırgat, işsiz bırakılan genç,
atanamayan öğretmen ve kıyılara vuran Aylan bebek-
ler var. Evet, aynı geminin yolcuları değiliz; bizler
ulusal onurunu ve vatanını koruyanlarız, onlar ise
onursuz ve vatanını beş kuruşa emperyalizmin ayak-
larına seren bir avuç asalak. Kürt halkına "çözüm
süreçleri” ile ”barış”ı dayatalar da bu asalaklardır.

Çözüm bu asalaklarda değil, Kürt halkının kendi elle-
rindedir. Kürt halkının çözümü seçim sandıklarında
değil, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelededir.
Özgürlük faşizmin barış politikalarında değil, Kürt hal-

kının ellerindedir” denildi.

Silvan Yanıyor! Kibriti Çakan,   Emperyalizmin Uşağı AKP’dir!

TAYAD’lı Aileler, 30. Yıla Merhaba Yemeği Düzenledi
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Adaletsizliklere, katliamlara, in-
fazlara karşı yapacağımız adalet yü-
rüyüşünün çalışmaları son ana kadar
devam etti. 

Sarıgazi: Halk Cephesi’nin 15 Ka-
sım Pazar saat 15.00’da Sarıgazi Vatan
Caddesi’nde yapılacak olan adalet yü-
rüyüşünün çalışması yapıldı. 

10 Kasım’da Meclis Mahallesi’ne
150 afiş asıldı. 11 Kasım’da Meclis
Mahallesine kurulan Çarşamba Paza-
rı’nda 4 kişinin katılımıyla 1000 adet
adalet yürüyüşüne çağrı bildirileri da-
ğıtılarak yürüyüşe çağrı yapıldı.

11 Kasım’da yapılan çalışmada
150 afiş ve 300 bildiri ile kapı çalışması
yapıldı. 5 Liseli Dev-Genç’linin ka-
tıldığı çalışma 2 saat sürdü. Yapılan
çalışmada halka ajitasyon çekildi, halk
bilgilendirildi.

12 Kasım’da Sarıgazi Mahallesi,
Meclis Mahallesi durağına ve dernek
çevresine afişleme yapılarak 300 afiş
asıldı.  

Aynı gün, Liseli Dev-Genç’liler
İnönü Mahallesi Dernek çevresinde
yürüyüş bildirilerinin dağıtım çalışması
nı yaparak 200 kapı çaldı ve bildiri
dağıttı. 

İnönü Mahallesi’nde ise, önlüklü
16 Halk Cepheli’nin katıldığı toplu
bildiri çalışması yapıldı. Çalışma bo-
yunca toplam 4 sokakta 600 kapı ça-
lındı. 200 eve yürüyüşün bildirisi ulaş-
tırıldı. 

Ardından Taşdelen bölgesine kurulan
Perşembe pazarına çıkıldı. Ajitasyonlar

ve sloganlar eşliğinde bildiri dağıtımı
yapıldı. Çalışmada 1000 bildiri halkımıza
ve Pazar esnaflarına ulaştırıldı. 

Yine aynı gün, Sarıgazi Halk Meclisi
Sarıgazi Cemevi’nde 150 bildiri dağıtıldı.
Akşam cem öncesi yapılan çalışmada
cem yapmaya gelen halk, yürüyüşe
davet edildi. Akşam saatlerinde ise, 3
kişi İnönü Mahallesi’nde kapı çalışması
yaptı. Toplam 1,5 saat süren çalışmada
150 bildiri kapı çalışmasıyla halka ulaş-
tırılarak kahvelerde bu ülkede adalet
olmadığı vurgusu yapılarak konuşma
yapıldı. 2 kişinin katıldığı ve toplam 8
kahvehanenin gezildiği çalışmada 150
bildiri halka ulaştırıldı.

13 Kasım’da 5 kişinin katılımıyla
İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi
boyunca 100 afiş duvarlara asıldı.
Aynı gün, akşam saatlerinde Dilek
Doğan için yazılan 50 mektup halkı-
mıza dağıtıldı. 1 kahvede kına gecesi
olduğu görüldü. Kına sahiplerinden
izin alındıktan sonra sesli konuşma
yapılarak Dilek Doğan’ın mektubu
dağıtıldı. Kınada yaklaşık 250 kişi
vardı ve büyük bir coşku ile alkışla-
yarak desteklerini sundular.

Aynı gün Halk Cepheliler Yenido-
ğan girişine, Ankara Caddesi’ne, Be-
lediye duraklarına, Demokrasi Cad-
desi’ne ve Nazım Hikmet Parkı’na
toplam 520 adet afiş astılar.

14 Kasım’da 9 Liseli Dev-Genç’li
bir araya gelerek Dilek Doğan’ın mek-
tubunu dağıttılar. Ardından Demokrasi
Caddesi’ne çıkılarak kafelere, yoldan

geçenlere, esnaflara “Dilek Doğan’ın
mektubunu getirdik”, “Adalet için kat-
liamlara karşı yarın yürüyüşümüz var”
denilerek 450 adet mektup ve bildiri
45 dakika içerisinde dağıtıldı. Dağıtım
sırasında Dilek Doğan’ın adını duyan
insanlar ilgiyle mektubu alarak okudular. 

Alibeyköy: Alibeyköy’de, Sarıga-
zi’de 15 Kasım’da yapılacak olan ada-
let yürüyüşünün bildirileri 14 Kasım’da
dağıtıldı. 1000 adet adalet yürüyüşüne
çağrı bildirileri Cengiz Topel, Saya
Yokuşu bölgelerine dağıtıldı. Adalet
yürüyüşü çalışmaları için kurulan ko-
mite, bir otobüs kaldırma hedefine
ulaşmak için çalışmalarını son ana
kadar sürdürdü.

Bahçelievler: 13 Kasım’da Bah-
çelievler’de Halk Cepheliler Mahmut-
bey yolunda, Sarıgazi’de yapılacak
olan büyük adalet yürüyüşü bildirile-
rinden 150 adet dağıttı. 

Gazi: 11 Kasım’da Gazi’de, Adalet
Yürüyüşünün çağrısı Günay Özarslan
Direniş Sokağı’nın başına masa açılarak
yapıldı. Açılan masada Grup Yorum
marşları çalındı, Sarıgazi yürüyüşünün
afişleri asıldı ve el ilanları dağıtıldı.
Yaklaşık 4 saat açık kalan masada bin-
lerce el ilanı Gazi halkına ulaştırıldı.
Aynı gün afiş çalışmasında da 200 afiş
Gazi Mahallesinin çeşitli yerlerine
asıldı. Ayrıca Gazi Ticaret Lisesi’nde
liselilere el ilanı dağıtılarak adalet talebi
anlatıldı, yürüyüşe çağrı yapıldı.

Gülsuyu: Liseli Dev-Genç’liler 13
Kasım akşam saatlerinde Heykel Mey-

ADALET İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!
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danında adalet yürüyüşü için afiş ça-
lışması ve bildiri dağıtımı yaptılar.
Halka adalet yürüyüşünün önemini
anlatan liseliler, 50 adet afiş ve 100
adet bildiriyi halka ulaştırdı.

Okmeydanı:13 Kasım’da mahal-
lede yürüyüş çalışmaları kapsamında
250 afiş asıldı, 50 kapı çalındı. Bu ça-
lışmalar sırasında halkla sohbet edi-
lirken halktan olumlu tepki alındı. Ay-
rıca kahvehanelerde ve sokaklarda da
300 bildiri dağıtıldı.

1 Mayıs: Halk Cepheliler 15 Ka-
sım’da yapılacak olan adalet yürüyüşü
çalışmalarına devam etti. 13 Kasım’da
3001. Cadde üzerine 200 adet afiş ası-
larak yürüyüşün çağrısı yapıldı.

Esenyurt: Esenyurt’ta 13-14 Kasım
günlerinde afişleme çalışması yapıldı.
Sarıgazi’de 15 Kasım’da yapılacak olan
adalet yürüyüşüne çağrı afişlerinden 50
tanesi Yeşilkent Mahallesi’ne asıldı.

�� Adaletsizliğinizin
Hesabını Soracağız,
Baskılar Bizi Yıldıramaz!

Bağcılar’da 6 Kasım günü yapılan
boykot ve kepenk kapatma eylemi için
polis terörü yaşanmıştı. 2 devrimcinin
sokaktan gözaltına alındığı eylem gü-
nünde, okullara karakol kurulmuş, es-
naflarsa silah zoruyla tehdit edilmişti.
Bu yaşananlar karşısında Bağcılar’daki
Cepheliler, esnafa ve liselilere yönelik
bir bilgilendirme çalışması başlattı.
Polisin yalanlarıyla birlikte yaydığı kor-
kuyu boşa çıkarma amacıyla yapılan
çalışma 11 Kasım’da başladı. Çalışmada
esnaflar tek tek gezilerek bildiri dağıtıldı
ve sohbet edildi.  

Sahiplenme ve duyarlılık çağrısı
tekrar edildi. Aynı biçimde boykotun
yapılması planlanan Yavuz Selim Lise-
si’ne yönelik bildirinin dağıtımı ve okul
çevresinde sohbetler de başladı. Bildiride
şunlara değinildi: “6 Kasım günü son
günlerde yaşanan katliamları protesto
etmek için okullarda boykot, mahallelerde
ise kepenk kapatma eylemi yapma kararı

aldık. Bu eylem katledilen halk ço-
cukları içindi. Kepenklerin kapanması
için çağrı yapan 2 devrimciyi sokak
ortasında işkence yaparak gözaltına
aldılar. Tehdit ettiler, kapalı kepenkleri
silah kullanarak zorla açtırdılar. Tüm
bunlar gösteriyor ki AKP halktan

korkuyor. Katliamlarla, işkence ile bas-
tıramıyor halkın tepkisini” denildi.  

Liselilere dağıtılan bildiride şunlara
değinildi: “Biz bu boykotu parasız eğitim
istediğimiz için yaptık. Berkin için,
Bağcılar’da infaz edilen Günay Özarslan
için, Küçük Armutlu’nun kara gözlü
kızı Dilek Doğan’a adalet istemek için
yaptık. Biz bu saldırıları engelle-
yebilecek kadar güçlüyüz. Siz de
Öğrenci Meclisleri’nde, Liseli
Dev-Genç saflarında savaşan onur-
lu halk çocukları arasındaki yerinizi
almalısınız” denildi.

� Mücedelemizi Asla
Bitiremeyecekler!

Esenyurt Halk Cephesi’nden
12 kişi, 15 Kasım’da Armutlu’da
Dilek Doğan için açılan açlık grevi
çadırını ziyaret etti. Dilek Doğan’ın
evine gidilerek başsağlığı dilendi.
“Dilek’in Armutlu’da katledilmesi,
Armutlu’daki mücadeleyi bitirmek
içindir. Her mahallede baskın olu-
yor. Bu katliama sessiz kalırsak
sıranın hangimizin kardeşine ge-
leceğini bilemeyiz. Onun için Di-
lek’in katledilmesine sessiz kal-
mayacağız. Halkın da bir adaleti
vardır. Er geç uygulanacaktır” de-
nildi.

� Armutlu’da Katil
Polis Teşhir Edildi!

Katil polisler 12 Kasım’da Ar-
mutlu’da zırhlı aracıyla geçerken
adalet çadırındaki Halk Cepheliler
“Katil Polis Mahalleden Defol”
sloganı attı. Hasan Ferit Gedik’in
dedesi tarafından öfke ile teşhir
edilen katil polisler, gaz bombası
atıp mahalle halkını korkutmaya
çalıştı. Tüm bunlara rağmen açlık
grevi çadırına halk gelmeye devam
etti.

� Esenyurt’ta Afiş 
Esenyurt`ta 13-14 Kasım gün-

lerinde afişleme çalışması yapıldı. Sarı-
gazi’de 15 Kasım`da yapılacak olan
adalet yürüyüşüne çağrı afişlerinden 50
tanesi Yeşilkent Mahallesine asıldı.

� Adalet için Anketimize
Sen de Katıl!
16 Kasım’da Dev-Genç’liler Akdeniz
Üniversitesi’nde adaletle ilgili anket
yaptı. 4 Dev-Genç’linin katıldığı çalış-
mada adaletle ve öğrenci meclisleriyle
ilgili sohbet edildi. Toplam 40 kişi ankete
katıldı. Bir daha görüşmek sözüyle ça-
lışma bitirildi.

Kerbela’dan Bugüne, Zalimlere
Karşı Mücadele Dileklerle, 

Günaylarla Sürüyor
Esenyurt Halk Cephesi 15 Kasım’da

Yeşilkent Mahallesi’nde aşure dağıtımı
yaptı. Kerbela’dan bugüne halkların direnişi
devam ediyor. Bugünün Yezitlerine karşı
mücadele Dilek Doğan’la, Günay’la devam
ettiriliyor. Halkların birlik ve beraberliğini
de anlatan aşure için sabah erken saatlerde
Esenyurt Özgürlükler Derneği’nde hazırlıklar
yapıldı.  Pişirilen aşure mahalle halkına ve
esnafına dağıtıldı. Yaklaşık 150 kişiye aşure
dağıtıldı. Aşure için Yeşilkent Mahallesi’nde
kapı çalışması yapıldı. Hazırlanan daveti-
yelerle 500 kişiye ulaşıldı.

Okmeydanı Halk Cephesi 8 Kasım’da
Muharrem ayı için aşure dağıtımı yaptı.
Aşure hazır edildikten sonra Sibel Yalçın
Parkı’na taşındı. Hazırlanan aşure dedenin
duası ve hemen ardından bir Meclis üyesinin
günün anlam ve önemini anlatan konuş-
masından sonra dağıtıma başlandı. 2 saat
süren ve halkın ilgisi yoğun olduğu aşureye
2 bin kişi katıldı.

15 Kasım’da her sene olduğu gibi bu
sene de Mersin Haklar Derneği’nde,
halkın da katılımıyla aşure pişirildi, dağıtımı
yapıldı. Aşure dağıtımı sırasında dernek
çevresindeki dükkânlar ve rahatsızlıklarından
dolayı gelemeyen komşular da unutulmadı.
Kapı kapı gezildi, aşure dağıtımı yapıldı.
Aşure dağıtıldığı sırada halka, zulmün kar-
şısında direnmenin gerekliliğinin altı bir
kez daha çizildi. Aşure dağıtımının ardından
dernekte çay içilip sohbet edildi.
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Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği ve evlere 18 Kasım’da düzenlenen
operasyonda gözaltılar yaşandı. Açıklama yapan Malatya
Halk Cephesi: “Gün geçmiyor ki halkımızın evleri gece
yarıları basılıp insanlar gözaltına alınmasın. Bu baskınları
yaparak halkı sindirmek istiyorlar. İstiyorlar ki kimse
katillerden hesap sormasın, kimse sesini çıkarmasın. Yaptıkları
baskınlarla halkın öfke ve kinini büyütüyorlar. Katillerin
karşısına Dilekler, Günaylar çıkmaya devam edecek” dedi. 

Gözaltındaki Halk Cepheliler 
Derhal Serbest Bırakılsın!

Elazığ’da 18 Kasım’da sabah saatlerinde evlere ve Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği’ne operasyon yapıldı. Merkez
ve köylerde katil polis terör estirip, ev baskınları yaptı.
“3 kişiyi arıyoruz” diye yapılan operasyonda gözaltında
tutulanlar hala işkenceye maruz kaldı. “Zeki Doğan,
Tuncer Gümüş ve Erdinç Öksüz adlı kişileri arıyoruz”
bahanesi ile halkımızın evlerine giren katil polis, 11 kişiyi
gözaltına aldı. Elazığ Halk Cephesi: “AKP’nin katil pol-
islerini uyarıyoruz; arkadaşlarımıza gelecek zararı misliyle
ödetiriz” açıklaması yaptı.

Isparta’da Ev ve
Sanat Merkezi Baskınları
Isparta’da 12 Kasım’da Halk Cepheliler’in evlerine ve

Halkın Kültür ve Sanat Merkezi’ne polis baskını oldu. Yasin
Karasulu ve Vedat Yılmaz kaldıkları evlerden gözaltına
alındı. Arama yapan polisler; evde bulunan müzik CD’lerine,
bilgisayarlara, flash belleklere, kitaplara ve cep telefonlarına
el koydu. Ayrıca Grup Yorum posterleri de suç teşkil ettiği
iddiasıyla sökülüp koparıldı. Halkın Kültür ve Sanat Merkezi’ne
yönelik yapılan aramada ise farklı sayılara ait Yürüyüş
dergileri, Boran Yayınları’na ait kitaplar, Isparta şehitlerinin
fotoğrafları, devrim şehitlerinin fotoğrafları, Grup Yorum
posterleri ve önlüklerine de el konuldu. Yasin Karasulu ve
Vedat Yılmaz 1 gece gözaltında kaldıktan sonra savcılıktaki
ifadelerinin ardından denetimli serbestlik ile serbest bırakıldılar.
Polisin hazırladığı fezleke ve savcılıkta sorulan sorularda en
dikkat çeken husus ise Mahir Çayan’a yazdıkları “Önder
Oldu Mahir Çayan” adlı şarkının suçluyu övmek olarak de-
ğerlendirilmesiydi. Ayrıca Ankara Katliamı ve Soma Katliamı
sırasında katıldıkları eylemler, terör örgütü propagandası
olarak değerlendirildi.

Evlerimizi Gözetlemekten ve
İşbirliği Teklifinden Vazgeçin!

Antalya Dev-Genç, polisin aileleri ve Dev-Genç’lileri
taciz etmesiyle ilgili 16 Kasım’da açıklama yaptı. Açıklamada
şunlara değinildi: “6 Kasım boykotunu hazmedemeyen
Antalya polisi, Safigül Bolat ve Dilan Mollaahmetoğlu’nun
sokağında ve çevresinde bekleyip, ailelerini ve bizleri yıl-
dırmaya çalışıyor. Özellikle son bir haftadır arkadaşlarımızı
sürekli takip eden Antalya polisi, 13 Kasım’da 2 ekip aracı

ve 1 otobüs ile bekliyordu. Oradan geçen 2 arkadaşımızı
gören üniformalı polis, diğer polislere 2 Dev-Genç’liyi
gösterip arkadaşlarımıza doğru yöneldiler. Bu şekilde yaparak
bizleri korkutmaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. Başımıza
gelecek her türlü şeyden Antalya polisi sorumludur! Aynı
zamanda Liseli Dev-Genç’li olan Baran Akın’a da siyasi
şube polisleri, işbirliği yapması için 15 Kasım’da ‘paran var
mı’ gibi sorular sorup kandırmaya çalışmıştır. Ancak Baran
arkadaşımız onların suratına bile bakmamış ve bu olayı bize
anlatmıştır. Antalya polisini uyarıyoruz! Evlerimizi gözetle-
mekten ve onursuzca işbirliği teklif etmekten vazgeçin!”
denildi. 

Aynı konuyla ilgili Dev-Genç 16 Kasım’da şöyle bir
açıklama yaptı: “İzmir’de mahalleden arkadaşlarımız
tutsak Dev-Genç’li Ulaş İnci’nin ve kardeşi Hakan İnci’nin
ailesinin evinin adresini öğrenip, Dev-Genç’lilerin ailesinin
evinin etrafında dolaşıp aileyi taciz etmişlerdir. Buradan
katil AKP’nin işkenceci polislerine sesleniyoruz; ailemizi
taciz ederek bizi haklı mücadelemizden alıkoyamazsınız”
denildi.

Devrimcileri Sahiplenmek Suç Değildir!
Çanakkale’de 13 Kasım’da evine yapılan operasyonda,

gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in
annesi olan Aygül Bilgi İşlek, kızını sahiplendiği için
yargılanıyor. Hiçbir suç teşkil etmeyen dergi ve kitapları
evinde bulundurması, Grup Yorum konserlerine katılması,
kitlesel yürüyüşlere katılması ve Yorum üyesi olan kızı
Helin Bölek’e sahip çıkması suç olarak gösteriliyor.
İşlek, “Her ne kadar anneliğim yargılansa da kızımın
yanında olmaktan vazgeçmeyeceğim” diyor.

17 Kasım’da Çanakkale merkezde, Mümtaz Pirinççiler
Meydanı’nda 12.00-15.00 saatleri arası faşizmin hukuk-
suzluğunu, yaşanan adaletsizliği teşhir etmek ve 19 Kasım
günü saat 14.00’da Çanakkale Adliyesi’ndeki mahkemeye
çağrıda bulunmak için masa açıldı. 18 Kasım’da saat
12.00’de tekrar aynı yerde mahkemeye çağrı için masa
açıldı.  Açılan masada: “Tüm devrimci, demokrat ve ilerici
insanlarımızı, halkımızı destek olmaya çağırıyoruz!” çağrısı
yapıldı. 

Baskınlar, Gözaltılar Bizleri Yıldıramaz!

Yürüyüş
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Gazi Cephe Milisleri: 
Katil Devlet Hesap Verecek!

13 Kasım günü gece saat 00.30’da Gazi Mahallesi girişi-
ne Cephe Milisleri “Silvan’ın Hesabını Soracağız CEPHE” ya-
zılı bomba süslü pankart astılar. Pankartın asılması esnasın-
da ajitasyon da çekilerek “And olsun ki Silvan’ın hesabını so-
racağız. Halkımızı açlığa, yoksulluğa, ölüme mahkum eden
AKP ve Amerika’dan hesap soracağız. Tüm halkımıza çağrı-
mızdır. Emperyalizme karşı CEPHE saflarında savaşalım” de-
nildi.

Cephe Milisleri mobeseyi yaylım ateşine tutup, halkın bü-
yük ilgisi ile “Umudun Adı DHKP-C”, “Yaşasın Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi”, “Kürdistan Faşizme Mezar Olacak” slo-
ganları atarak, güvenli bir şekilde geri çekildiler. Cephe
Milisleri geri çekildikten dakikalar sonra sonra katil sürüsü gel-
di. Cephe Milisleri: “Suçlular suçlarını biliyorlar; Dilek Do-
ğan’dan, Günay Özarslan’dan, Ankara’dan Suruç’tan,
Amed’den, Berkin’den ve yaptıkları katliamlardan dolayı suç-
lular ve halkın adaletinden korkuyorlar. Korkun halk düşmanları,
korkularınızı daha da büyüteceğiz. İlan ediyoruz ki ansızın çı-
kacağız karşınıza ve katliamların hesabını soracağız” dedi.

Gülsuyu Cephe Milisleri: 
Adalet Cephe’nin Namlusundadır!
Gülsuyu Cephe Milisleri 12 Kasım gecesi Son Durak, Emek

Caddesi ve Dinler Sokak’ta devriye attı ve yazılama yaptı. “Di-
lek Doğan’ın Hesabı Sorulacak”, “Adalet Cephe’nin Nam-
lusundadır”, “Dilek Doğan Ölümsüzdür”, “Umudun Adı
DHKP-C –  Cephe Milisleri” imzalı yazılama yapan milis-
ler 1 saat süren eylemlerinin ardından halkın ilgisi altında ira-
di olarak geri çekildiler.

Devrimcilere 
Silah Sıkmak 

Suçtur!
Gazi Mahallesi’nde 11 Kasım’da 14 kişiyle top-

lu dergi dağıtımına çıkan Halk Cepheliler, cemevi ve
dernek çevresindeki sokaklarda kapı çalışması yap-
tılar, dergi dağıttılar. Dergi dağıtımı sırasında bir kapı
çalınarak dergi verilmek istendi; ama kapıyı açan adam
küfür ederek kapıyı çarptı. Ardından balkona çıkan
adam havaya doğru 2 şarjör mermi yağdırdı. 

Daha sonra adamın şizofren aşamasına gelen, akli
dengesi tam yerinde olmayan biri olduğu, daha önce
de bu şekilde silah sıktığı, mahalle halkını tedirgin et-
tiği ve daha önce kendisinden şikâyetçi olunduğu or-
taya çıktı. Halk Cepheliler, sokakta kaldıkları yerden
dergi dağıtımına devam ettiler. Silah sıkan adam aşa-
ğı çağrıldı, oğullarına haber verilmesi sağlandı.
Oğullarının gelmesi üzerine “babalarının psikolojik
rahatsız olduğu, buna rağmen silah bulundurmasının
tehlikeli olduğu, daha önce de birçok kez silah sık-
tığı, komşularının tedirgin olduğu, devrimcilere silah
sıkmanın suç olduğu ve bu durumda kendilerinin de
payı olduğu” anlatıldı. Halk Cepheliler, oğullarının
da bilgisi dahilinde ne yapacaklarını halka anlattılar. 

Yoz Kültüre Karşı 
Devrimci Kültür

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi, 14 Kasım akşamı saat 20.00’da yoz-
laşma konulu ilk ateş başı sohbetini yaptı. Yozlaşmanın
insanın kendine, değerlerine, özüne yabancılaşması
olduğu, yozlaşmanın kaynağının emperyalist yoz kül-
tür ve dayattığı bireycilik olduğu anlatıldı. Hasan Fe-
rit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merke-
zi olarak yozlaşmaya karşı mücadelede neler yapı-
labileceği üzerine sohbetler edildi ve ardından türküler
söylendi. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşu-
lacağı vurgusuyla sohbet bitirildi.

Yozlaşmaya Karşı Birol Karasu
Halk Şenliği Çalışmaları Yapıldı
İkitelli’de 14 Kasım’da Atatürk Mahallesi’ne 29

Kasım’da yapılacak olan Birol Karasu Halk Şenliği
afişlerinden 150 tane asıldı.

Antep Özgürlükler Derneğinde 
Film Gösterimi Yapıldı

14 Kasım’da Antep Özgürlükler Derneğinde
film gösterimi yapıldı. “Bhagat Singh” filmini izle-
yen insanlar, daha sonrasında filmin içeriği hakkın-
da sohbet etti. Film gösterimine 5 kişi katıldı.

Ahmet Arıöz Ölümsüzdür!
Halk Cepheliler; 15 Kasım günü, 3 Kasım 1999 yılında Is-

parta’da şehit düşen Ahmet Arıöz’ün Isparta’da yaşayan ai-
lesini ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında ailenin hazırladığı yer
sofrasında yemeğe oturuldu. Yemek sırasında, Cephe şehidi
Ahmet Arıöz’ün yengesi Aliye Arıöz; Halk Cepheliler’e, Ah-
met ile ilgili anılarından söz etti. Ayrıca Aliye Arıöz o dönem
evlerine gidip gelen yoldaşlarıyla ilgili de anılarına yer ver-
di. Halk Cepheliler bir daha gelme, Ahmet ve Mustafa ile daha
yakından ilgilenmek sözü vererek ailenin yanından ayrıldı-
lar.

gülsuyu
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İSTANBUL
Alibeyköy: 15 Kasım’da Halk Cepheliler Yürüyüş dergisini

halka ulaştırdı. Kahvelere girilerek; güncel haberler, mahalle
sorunları, Alibeyköy’de 8 Kasım günü polis saldırısı ve Cep-
heliler’in direnişi kahvelerde sesli olarak anlatıldı. Çalışmada
14 kahvede toplamda 150 dergi halka ulaştırıldı.

Gülsuyu: Gülsuyu Mahallesi’nde 17 Kasım’da Yürüyüş
dergisi 495. sayısı esnaf ve minibüsçülere dağıtıldı. Dağıtım
sırasında esnaf ile 6 Kasım boykotu üzerine sohbetler edildi.
180 derginin ulaştırıldığı çalışmaya 4 kişi katıldı.

Taksim: Liseli Dev-Genç’liler 18 Kasım’da Taksim’de
yaptıkları Yürüyüş dergisi dağıtımında halka faşizmi ve
düzenin pisliklerini anlatarak uzun uzun sohbet ettiler. Tak-
sim’de 20 adet Yürüyüş dergisini halka ulaştırdılar.

ISPARTA: 15 Kasım’da Yürüyüş dergisi okurları bir araya
gelerek dergi okuması yaptı, gündem ve Isparta’da yapılan
Kültür Merkezi baskınları ile ilgili sohbet etti. El konulan
Yürüyüş dergileriyle ilgili; “Onlar alsınlar, biz daha çok oku-
yacağız, daha çok kişiye ulaştıracağız” sözü verildi. 7 kişinin
katıldığı çalışma, türkülerin söylenmesiyle sonlandı.

ANKARA: 11 Kasım’da Şahintepe Mahallesi’nde Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. Toplam 1 saat süren çalışmada 20
dergi halka ulaştırıldı.

BURSA: 8 Kasım’da Teleferik Mahallesi’nde Yürüyüş
okurları, Yürüyüş dergisinin tanıtımı yaptı. Tanıtım esnasında
Dilek Doğan’ı katleden AKP’nin katliam politikaları teşhir
edildi. Gece operasyonlarıyla halkı teslim alamayacakları
hakkında halkla sohbet edildi. Çalışmanın ardından mahallede
oturan bir ailede akşam yemeği yenilerek çalışma sonlandı.

EDİRNE: 13 Kasım’da Dev-Genç’lileri Saraçlar ve İstasyon
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisini dağıtımı yaptı. Mahallenin
yoksul bir yer olması sebebiyle eli boş gitmeyen Dev-Genç’liler,
mahallede çocuklara şeker ve çikolata dağıttı. Yapılan dergi
çalışmasında 21 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

ELAZIĞ: Yunus Emre Bulvarı, Yıldızbağları, Esentepe,
Fevzi Çakmak ve Hozat Garajı Mahallelerinde Yürüyüş
dergisi dağıtımı yapıldı. Gidilen evlerde Dilek Doğan’ın
katledilmesiyle ilgili konuşuldu. Halk Cephesi ve seçim so-
nuçları hakkında da halkla sohbet edildi. Yapılan çalışmada
toplam 200 dergi halka ulaştırıldı.

İZMİR: 13 ve 14 Kasım’da Güzeltepe, Doğançay, Ya-
manlar ve Harmandalı mahallerinde dergi dağıtımı yapıldı.
Yürüyüş önlükleriyle yapılan dergi dağıtımında halka se-
çimlerin çare olmadığı anlatıldı. Yapılan çalışmada 155
dergi dağıtıldı.

DERSİM: 11 ve 12 Kasım’da Sihenk ve Moğultay Ma-
hallesi esnaflarına Yürüyüş dergisi ulaştırıldı. Dergi dağıtımı
yapılırken esnaflarla seçimler ve son dönemlerde yapılan

baskınlar üzerine sohbet edildi.  Toplamda 100 adet dergi
dağıtıldı.

ANTEP: 7, 8, 9, 12 ve 13 Kasım’da Düztepe ve Dumlupınar
Mahallelerinde Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Çalışma
sırasında halk, Yürüyüş okurlarına yemek ikram etti. Dağıtımda
seçimin çözüm olmadığı yanı sıra 6 Kasım’daki Şehit Şahin
Lisesi müdür yardımcısı odası işgal eylemi ve tutuklanan Halk
Cepheliler anlatıldı. Eylemden yana halk desteklerini iletti.
Yapılan çalışmada 106 adet dergi halka ulaştırıldı.

İzmir’de Afiş Çalışması
12 Kasım sabahı Güzeltepe Mahallesi’nde 3 Halk

Cepheli afiş çalışması yaptı. Yürüyüş kampanyası afişleri,
‘Tutuklanan 13 Halk Cepheli Serbest Bırakılsın’ ve ‘Direniş,
Ölüm, Yaşam - Metris’ belgeselinin afişleri eski karakol,
okul ve sağlık ocağı bölgelerine asıldı. 3 saat süren
çalışmada 150 afiş yapıldı. Çalışma sırasında halkla kam-
panyalar üzerine sohbet edildi.

İzmir’de Metris Belgeselinin Gösterimi Yapıldı!
İzmir’de 16 Kasım’da ‘Direniş, Ölüm, Yaşam - Metris’

belgeselinin gösterimi yapıldı. Günler öncesinden afiş,
bildiri ve davetiyelerle halka duyurusu yapılan belgesel
çalışmalarının ardından gösterim günü geldi. Alsancak
Türkan Saylan Gösteri Merkezi’nde saat 19.30’da başlayan
belgesel, halkın ilgisi ve beğenisiyle karşılandı. Direnişin,
ölümün ve zaferin tarihi olan, Metris ve devrimci tutsakların
12 Eylül’ü paramparça ettiği tarih bir kez daha yaşandı.

Belgesel gösteriminden sonra Grup Yorum İzmir Korosu
sahne alarak Metris, 12 Eylül dönemini anlatan Grup
Yorum şarkılarını izleyicilerle birlikte söyledi. Daha sonra
sahneye çıkan belgeselin yönetmeni Oya Arslan yaptığı
konuşmada, bu belgeselde Metris tarihinin sadece küçük
bir bölümünü anlatabildiklerini, yazılacak yüzlerce direniş
öyküsünün olduğunu belirtti. Söyleşi, Dayı’nın önderliğinde
yaratılan özgürlük eylemleri ve başka hikâyelerle bitirildi.
Belgesele 150 kişi katıldı.

Umudun Sesi Yürüyüş Dergisini Ulaştırmadığımız 

Şehir, Köy, Kasaba Kalmayacak!
Sokak sokak, kapı kapı dergimizi 
halkımıza ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz!

Edirne

Yürüyüş
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İmzalarınızla Oya Baydak’ın İşe
Geri Dönme Mücadelesine Destek Ve-
rin!

Atacağınız Her İmza Oya Baydak’ı
İşten Atan Patron Sendikacılarına Karşı
Bir Cevaptır!

Bugün, Direnen DİSK-GENEL İŞ
işçisi Oya Baydak’ın direnişinin
127.günü...

Oya Baydak, 127 gündür patron
sendikacılarına karşı süren iş, ekmek
ve onur mücadelesinde işine geri dön-
mek için imza kampanyası başlattı.

İnternet üzerinden yaygınlaştırmaya
çalıştığımız imza kampanyamızı tüm
dostlarımızın çevresiyle paylaşmasını
istiyoruz!

BİR İMZA DA SEN VER, OYA

BAYDAK İŞİNE GERİ DÖNSÜN!
BİR İMZA DA SEN VER,
PATRON SENDİKACILARINA
KARŞI BİR KİŞİ DAHA
ÇOĞALALIM!

https://imzakampanyam.com/OYA-
BAYDAK-ISE-GERI-ALINSIN-imza-
kampanyasi

Oya Baydak’ın İşine Geri
Dönmesi İçin Sen de Bir İmza
At, Patron Sendikacılığına
Karşı Direnişin Yanında Ol!

Oya Baydak; direnişini eldeki tüm
imkanlarla halka yaymaya, uğradığı hak-
sızlığı anlatmaya devam ediyor. 12 Ka-
sım’da direnişin 128. gününde açılan

imza masasıyla Oya Baydak iş, ekmek,
adalet mücadelesini halka anlatmaya
devam etti. Şişli Cevahir AVM önünde
açılan imza masasında 1,5 saat içerisinde
60 imza toplandı. Yapılan sesli çağrı ile
tüm halk masaya imza vermeye davet
edilirken, patron sendikacılığı halka
teşhir edildi. Ortaokula giden küçük ço-
cuklar da masaya gelerek imza atarken,
Oya Baydak’a “Seni sendika mı işten
attı? Ben de okuluma götürür, imza top-
larım arkadaşlarımdan; ama okuldan kı-
zıyorlar” diyerek Oya Baydak’ın haklı
mücadelesini sahiplendiler. Ana-kız ma-
saya gelen iki kadın, Oya Baydak’a
“Seni kim işten attı” diye sorunca, aldığı
cevap karşısında “Allah belalarını versin,
hep işçinin sırtından geçiniyorlar” diyerek
patron sendikacılarına tepki gösterdiler. 

Birlikten Kuvvet Doğar!
Meclislerimizi ve Örgütlenmelerimizi Büyütelim

ODTÜ’de çalışan taşeron işçilerin kurduğu ve çalışma-
larını devam ettiren Emekçi Meclisi, haftalık toplantısını
10 Kasım’da yaptı. Toplantıya, toplu sözleşme ve grev
konularında bilgi veren Çağdaş Hukukçular Derneği’nden
avukatlar da katıldılar. Toplantıda toplu sözleşme sürecinin
sonuna yaklaşıldığı ve bundan sonra izlenecek yol konu-
şuldu. Toplantıya 105 taşeron işçisi katıldı.

Kapitalizmi Biz Yok Ederiz!
Eşitliği Biz Sağlarız!

Kazova Kooperatifi İşçileri, Ali Koç’un yaptığı açık-
lamaya ilişkin 16 Kasım’da şu değerlendirmeyi yaptı:
“Ali Koç, ‘Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitaliz-
min ortadan kalkması gerekir. Ben en azından eşitsizliğin
minimum seviyeye indirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Gerçek sorun kapitalizmdir’ demiş. “Evet; sömürünün
kalkması, kapitalizmin yok olmasıyla mümkün olacak.
Tüm çabamız bunun içindir. Bunun için biz direniyoruz.
Emeğimizin karşılığını almak için aylarca direndik. Tüm
işçiler direniyor. Sen sömürünün ağa babası Ali Koç! Sen
ancak milyonları sömürerek, parana para katarsın. Bu
düzen için milyonların emeğini çalarsın, kapitalizmi alt
edecek bizleriz. Sömürüyü ancak biz bu düzende azaltırız
patronsuz, sömürüsüz üreterek. Eşitliği biz sağladık, sağ-
lıyoruz ve Diren Kazova Kooperatifi olarak kapitalizme
kafa tutuyoruz. Bu düzendeki eşitsizliğe karşı alternatifi-
mizi; tekellere, patronlara çalışarak değil, halk için sömü-
rüsüz üreterek sağlıyoruz” denildi.

Soma İmbat Madencilik’te 
İşçilerin Hakları Gasp Ediliyor!

Bir süredir Soma İmbat Madencilik’te, işveren tarafından ça-
lışanlara baskı ve gayrıresmi uygulamalar dayatılmaya çalışılıyor.
İşyerine bir yazı asarak işçilerin yasal hakları gasp ediliyor.
Yazıda, “Haftada 37,5 saati dolduramayan işçiler mazeret bildir-
medikleri takdirde hafta tatilinde çalışacaklar” yazıyor. 

Kınıklı Maden İşçileri ve Aileleri Grup Yorum Konser 
Çalışmaları İçin Akşam Yemeğinde Buluştu

15 Kasım akşamı Kınık maden işçileri ve aileleri, bir restoranda
birlik ve beraberliklerini arttırmak için akşam yemeğinde bir
araya geldi. Yemek öncesinde, kısa bir konuşmayla; katılan tüm
ailelere teşekkür edilerek yemeğe geçildi. Yemeğin ardından Grup
Yorum türkü ve şarkıları hep birlikte söylendi. Ardından 22
Kasım’da gerçekleştirilecek olan Grup Yorum konseri öncesinde
çalışmalar hakkında bilgi verilerek, konserin gerçekleştirilmesinde
ailelerden görüş ve öneriler alındı. Özellikle kadınlardan konserin
çalışmalarına katılmaları ve konser günü stantlarda çalışmak
üzere söz alındı. Yemeğe 45 kişi katıldı.

OYA BAYDAK’IN İŞİNE GERİ DÖNMESİ İÇİN
100.000 İMZA TOPLUYORUZ!
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Almanya’da yapılan uluslararası
dayanışma buluşmasına yoğun katılım
oldu. 12’den fazla ülkenin devrimci-
lerinin yanı sıra, duyarlı kişilerin de
katıldığı toplantı, dostluk ve dayanışma
içinde gerçekleşti.

Sabah birlikte yapılan kahvaltıdan
sonra toplantıya geçildi. Toplantıda
yapılan açılış konuşmasında, dünya
genelinde var olan; halklara ve dev-
rimcilere yönelik baskı ve engelle-
melere hep birlikte karşı konulması
konusunda, neler yapılabileceği vur-
gusu öne çıkarıldı. Dayanışma ağı ku-
rulmasının önemli olduğu, 14 Kasım
Grup Yorum konserinde dayanışmanın
çok güzel yansıtıldığı belirtildi.

İlk konuşmacı olarak söz alan Hal-
kın Hukuk Bürosu Avukatı Aytaç Ün-
sal, Türkiye’de halk üzerinde uygula-
nan katliamların yanı sıra devrimci-
demokratlara yönelik katliamlardan
örnekler verdi. 

Türkiye’de daha önce var olan siyasi
polis ile şimdi var olan anti-terör polisi
arasındaki farkı anlatan Ünsal, terörizm
kelimesinin açıklamasını yaptı.

Dünyada her gün 25 bin insanın
açlıktan ölmesine, 800 bin insanın
temiz sudan yararlanamamasına, 7 Ha-
ziran’dan beri 600 insanın (İHD’nin
açıklamasına göre) ölmesine sebep
olanların terörist olmadıklarının bizlere
kabul ettirilmeye çalışıldığını söyledi.

Ünsal, “Bizler bütün bunlara karşı
avukatlar olarak direniyoruz, ulus-
lararası mücadeleyi sizlerle yürütmek
istiyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

Anadolu Federasyonu adına fede-
rasyon başkanı tarafından yapılan ko-
nuşmada; Alman devletinin yasaları
çerçevesinde dernek kurdukları; fakat
buna rağmen derneklerinin baskınlara
maruz kaldığı, onlarca federasyon ça-
lışanının tutuklandığı söylendi. Bu bas-
kınların sebebinin konser organize etmek
gibi saçma bahanelerle yapıldığı belir-
tilerek “Biz yabancılar yasasının ya-
saklanmasını istiyoruz. Alman devleti
ırkçılıkla ilgili bir şey konuşmak ve
duymak istemiyor. Bu yüzden bize sal-
dırıyor” denildi.

Devrimci sanatçı Pablo Hasel, yaptığı
beste için iki sene hapis cezası aldığını,
devam eden davalarının olduğunu söy-
ledi. “İspanya’da da Türkiye’de olduğu
gibi faşizm var. Bizim de devrimci avu-
katlarımız var” dedi.

İsviçre’den BDS grubu katılımcısı
Jasmin ve Thomas, kendilerinin sadece
İsrail mallarını boykot etmelerine ve
şiddet karşıtı olmalarına rağmen terörist
ilan edildiklerini, bizzat Obama tara-
fından Batı Caroline eyaletinde yasak-
landıklarını söylediler. “Kara bir kam-
panya ile karşı karşıyayız, sizlerle da-
yanışmak istiyoruz, bizlere yardım edin”
diyerek konuşmalarını sonlandırdılar.

İsviçre’den Kolombiya adına katılan
On Y Va grubundan Evelio, Kolombi-
ya’da iki ana gurubun oluştuğunu, bun-
lardan birinin hapishanelerdeki ELN ve
FARC tutsakları olduğunu ve barış gö-
rüşmelerinin durdurulması ve hapishane
koşullarının düzeltilmesi için 15 ayrı
hapishanede açlık grevi başlattıklarını

belirtti. “Ben buraya sizlere kahramanca
direnen, hapishanelerde bile mücadele
etmesini dünyaya öğreten, Türkiyeli dev-
rimci tutsaklara saygımızı iletmeye gel-
dim. Kolombiya’daki tutsaklarımız Tür-
kiyeli devrimci tutsaklara saygı ve da-
yanışma mesajlarını iletiyorlar” dedi.
Dayanışma mesajının yazılı metnini
Halkın Hukuk Bürosu avukatına teslim
etti. Konuşmasına “TAYAD’la dayanış-
mamızı sürdürüyoruz, sizlerle de daya-
nışma içinde olmak istiyoruz” diyerek
konuşmasına son verdi.

Ukrayna’dan katılan konuşmacılar
“Bizler diğer ülkelerin devrimci mü-
cadelesini desteklemek ve karşılıklı
bilgi alışverişi yapmak için ülkemizde
Sosyal Forum yapıyoruz, sizleri de
orada görmek i stiyoruz” dediler. Ulus-
lararası dayanışmaya her zaman hazır
olduklarını belirttiler.

Toplantı sırasında karşılıklı görüş
alışverişi yapıldı, sorular soruldu ve
cevaplar verildi. Görüş alışverişlerinde
en fazla değinilen konu, Türkiye’deki
devrimci avukatların başarısı oldu.
Her ülke temsilcisi; kendi ülkelerinde
böyle bir oluşumun kurulmasının
önemli olduğunu, kurulmasının hayal
olduğunu; fakat ihtiyacın da çok büyük
olduğunu vurguladı.

40’dan fazla katılımcının olduğu
toplantı, Uluslararası Dayanışma ku-
rulmasının tartışıldığı görüşmelerle
devam edecek.

Halklara ve Devrimcilere Yönelik Baskı ve Engellemelere Hep Birlikte Karşı Koymak İçin

Enternasyonalist Dayanışmayı Güçlendirmeliyiz!

Yürüyüş

22 Kasım
2015

Sayı: 496

GRUP YORUM 4. IRKÇILIĞA KARŞI TEK SES TEK YÜREK KONSERİ YAPILDI!5 4



Av ru pa’da

Grup Yorum üyesi ve İdil Kültür Merkezi çalışanları,
Alman devleti tarafından vize alarak, Irkçılığa Karşı Tek
Ses Tek Yürek Konseri’nde sahneye çıkmak için Al-
manya’ya geldi. Almanya’ya girer girmez Düsseldorf Ha-
vaalanı’nda polis tarafından gözaltına alınarak 9 saat bek-
letildi ve Türkiye’ye iade edildi. Gerekçe ise "Grup Yo-
rum şarkıları Schengen ülkelerinde güvenlik sorunu ya-
ratabilir."

Grup Yorum Halktır Susturulamaz!

Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Konser Çalışmaları:

Fransa: Creil Grup Yorum Gönüllüleri Komitesi 12 Ka-
sım akşamı ve 13 Kasım sabahı Creil sokaklarında stiker
çalışması yaptılar. 

Londra: 11 ve 12 Kasım günleri Green Lanes ve Sto-
ke Newington'da esnafları ziyaret ederek, ırkçılığı anla-
tıp halk korosuna katılmaya davet ettiler. 

7 kadının katıldığı esnaf ziyaretleri sırasında, kahve-
lerde konuşma yapıldı. Ayrıca 40 Yürüyüş dergisi ve 37
konser bileti halka ulaştırıldı.

Türkülerimizden Korkuyorlar!
Alman Emperyalizmi tarafından Grup Yorum'a Schen-

gen yasağı konulması ve vize başvurularının reddeilme-
si hakkında Yunanistan Halk Cephesi açıklama yaptı. Açık-
lamada "Şimdi Avrupa nın her yerinde Yorum türküleri-
ni emperyalistlerin kulaklarına haykırma zamanı, tüm öf-
kemizle. Susturmak istedikleri, duymak istemedikleri, halk-
ların duymasını istemedikleri bu sesi tüm Avrupa da tüm
gücümüzle haykırma zamanı", dedi.

Her Şeye Rağmen Gerçekleştirilen
Grup Yorum Konserini Hazmedemeyen
Almanya, Sağa Sola Baskınlar Düzenliyor!

15 Kasım öğle saatlerinde Köln Sanat Atölyesi, Olcay
Mercan, Erkan Gül ve İlker Şahin'in evi Alman devleti-
nin polisi tarafından basıldı. Baskınlara ilişkin Köln Sa-
nat Atölyesi Çalışanları ve Grup Yorum Gönüllüleri
açıklama yaptı. Açıklamda: "Bir yandan IŞİD cinayetler
işlerken ve biz konser düzenlerken bize baskın yapılıyor.
IŞİD'e karşı hiçbir şey yapılmıyor. NSU ırkçıları cinayet
işliyor ama hiçbir şey yapılmıyor. İşte demokrasinin gel-
diği nokta budur. Neden böyle? Çünkü NSU da IŞİD de
emperyalistlerin kendi yetiştirdiği çocuklarıdır. Onları ör-
gütleyip halkların üzerine salan kendileridir. Ama Grup
Yorum ve devrimcilere gelince bu düzene karşı mücade-
le ettikleri için türkülerine bile tahammül göstereme-
mektedirler. Bu nedenle Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yü-
rek sloganı altında gerçekleştirilen, Grup Yorum konse-
rini engellemek için her yola başvurdular", denildi.

Grup Yorum Halktır ve Hiç Bir Güç Bunu Susturamaz!
Köln: Ehrenfeld'de polis karakolu önünde, Grup Yo-

rum üzerindeki baskılar, Köln Sanat Atölyesi ve bazı yö-
netim kurulu üyelerinin evlerine yönelik polis baskınla-
rı protesto edildi. Akşam saat 18:00'da karakol önüne ge-
len kitle, Grup Yorum Gönüllüleri imzalı ve SUSMA-
YACAĞIZ yazan bir pankart açarak, Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz , Grup Yorum Halktır Susturulamaz , Yaşasın
Enternasyonalist Dayanışma gibi sloganlar attılar. Der-
neğin polis tarafından kırılan kapılarının ve yapılan tala-
nın resimlerinin de yer aldığı eylemde, çeşitli dövizler açıl-
dı. Halaylar çekildi.

Emperyalizmin yaratmak  istediği moral bozukluğunun
aksine coşkulu geçen eylem, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Emperyalizmin saldırıları karşısında asla boyun eğilmeye-
ceği bir kez daha ilan edilerek, Almanca ve Türkçe basın açık-
lamaları okundu ve halka dağıtıldı. Halkın da ilgi gösterdi-
ği eylem hakkında birçok kişi bilgi almak için eylemcilerle
görüştü.

Hollanda: Grup Yorum'a ve Köln Sanat Atölyesine yö-
nelik baskılar Hollanda'da protesto edildi. 7 Kasım Salı günü
saat 18:00'da Lahey (Den Haag) şehrinde bulunan Alman el-
çiliği önünde protesto eylemi yapıldı. Almanca ve İngilizce
"Grup Yorum Halktır Susturulamaz!", Hiçbir Güç Türkü-
lerin Halkla Buluşmasını Engelleyemez! ve Baskılar Bizi
Yıldıramaz, Grup Yorum Halktır Susturulamaz! yazılı dö-
vizler eylemin sonunda elçiliğin duvarına asılı bırakıldı.

Hollanda Dev-Genç 

Emperyalizm
Kon serlerimizden 

B il e Korkuyor!

Evin Timtik 
Direnişinin 94 

Açlı k Grevinin 34. Gününde
Herkesi Direniş Çadı rı nı
Sahiplenmeye Çağı rı yor!

Evin Timtik’i ziyaret etmek isteyenler;
19-24-25-26 Kası m günleri İçişleri

Bakanlı ğı  önünde (Minioritenplatz 9)

Diğer günlerde 11.00-18.00 saatleri
arası nda PARLAMENTO binası

önüne gidebilirler.

Çadır Tel : (00 43) 681 106 362 51
E-mail : evin.asylstreik@gmail.com

Facebook:EvinTimtik
Online imzaiçinkı sa link:
http://chn.ge/1Lwp3ll
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“...Cepheli olmak sıra neferi olmak,  

coşkulu ve cesaretli olmaktır”  

Erhan Yılmaz

30 Kasım - 6 Aralık

Kemal Askeri, Ahmet Güder, 
Nihat Kaya, Erkan Akçalı, 
Hüsniye Aydın, Gülseren Beyaz, 
Şenay Sonar, Mikail Güven, 
Mehmet Ali Öztürk:

9 gerilla, Dersim Hozat Çaytaşı Kö-
yünde bir evde oligarşinin askeri güçleri
tarafından kuşatıldılar. Halkın kurtuluşu
için silah kuşanıp dağlara çıkmışlardı.
Umudun bayrağıydı ellerindeki. Teslim
ol çağrılarını reddettiler. Sloganlarına,
marşlarına bir an bile ara vermeksizin
katliamcılarla çatıştılar.

9 kahramanın biri, Kemal Askeri...
Arap milliyetindendi, diğerlerininin
hepsi Kürt milliyetindendi... Birlikte
mücadelenin, ortak kurtuluşun zorun-
luluğunun bilincindeki devrimcilerdi.
Kimi Dev-Genç kökenliydi, kimi yoksul
köylülüğün veya memurların mücadelesi
içinde yeralıp dağlara çıkmıştı. Hemşire,
liseli, üniversiteli, gazeteciydiler gerilla
olmadan önce. 6 Aralık 1994’te son
nefeslerine kadar direnerek şehit düştüler.
Tarihimize Çaytaşı Kahramanlığı’nı ar-
mağan ettiler.

Kemal Askeri, 1956 Tarsus doğum-
ludur. Arap milliyetinden, yoksul bir
çiftçi ailenin çocuğuydu. 1975’te Dev-
Genç saflarında devrimci mücadeleye
katıldı. 12 Eylül’den hemen önce tutsak
düştü ve 11 yıl tutsak kaldı. 1993’te
Kürdistan siyasi sorumluluğuna atandı.
Parti Kuruluş Kongresi’ne katıldı. Kon-
grenin ardından Dersim’de Komutanlık
Üyesi olarak görevlendirildi. 

Ahmet Güder, 1969 Elazığ doğum-
ludur. Kürt milliyetinden işçi bir ailenin
çocuğuydu. 1988’de Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken devrim-
cilerle tanıştı. Birlikte şehit düştüğü
Nihat ve Mehmet Ali yoldaşları ile bir-
likte TÖDEF çalışmasını başlattı. Yeri
geldi Yeni Çözüm ve Mücadele dergi-
sinde gönüllü muhabirlik yaptı. ‘92
Ocak ayında gerillaya katıldı.

Nihat Kaya, Dersim doğumluydu.
Yoksul bir Kürt ailesinin çocuğuydu.
Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde

öğrenc iyken
1987’de devrim-
cilerle tanışarak
mücadele içinde yer aldı. Bir
süre demokratik alanda görev
yaptıktan sonra, 1992’de ge-
rillaya katıldı.

M. Ali Öztürk, 1965 Der-
sim Mazgirt’e bağlı Canik
Köyü doğumludur. Emekçi
bir Kürt ailesinin çocuğuydu. Elazığ
Atatürk Lisesi’nde öğrenciyken müca-
deleye katıldı. Devrimci ve duyarlı ki-
şiliğinin gelişiminde 1979 yılında şehit
düşen akrabası ve Devrimci Sol savaşçısı
Zeki Öztürk ile 1984 yılında İstanbul'da
Ölüm Orucu’nda şehit düşen Haydar
Başbağ'ın çok önemli etkisi olduğunu
söylerdi. 1993 yılı ortasında gerillaya
katıldı. Halkın adaleti, öfkesi ve umudu
olarak sarıldı silahına.

Erkan Akçalı, 1972 Elazığ doğumlu,
Kürt milliyetinden işçi bir ailenin çocu-
ğuydu.1990’da EHADKAD içinde mü-
cadeleye katıldı. Gözaltılar ve kısa süreli
tutukluluk yaşadı. “Artık savaşa katıl-
malıyım, mutlaka gitmeliyim” diyordu.
1993 yılının Temmuz ayında dağları ku-
caklamaya giderken, türkülerle, marşlarla,
coşkuyla uğurlandı. Yiğitler kervanına
katıldı, savaştı, halkın onuru oldu.

Hüsniye Aydın, 1968 Dersim do-
ğumlu, Kürt milliyetinden işçi bir ailenin
kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Lisesi’nde
okudu. Devrimcilere küçüklüğünden
beri sempatisi vardı. 1989-90 yıllarında
İstanbul'da çalıştığı dönemde Türk Hem-
şireler Derneği (THD) İstanbul Şubesi
çalışmalarına katıldı. İstanbul’da sağlık
emekçilerinin sendikal mücadelesinde
yer aldı. Kardeşi Haydar Aydın, 23 Ni-
san'da Pertek'te şehit düştükten sonra,
1993 Ağustos ayında gerillaya katıldı. 

Gülseren Beyaz, 1972 Dersim do-
ğumlu. Kürt milliyetinden memur bir ai-
lenin kızıydı. Sivas Sağlık Meslek Lise-
si'nden 1988 yılında hemşire olarak mezun
oldu. Sağlık emekçilerinin mücadelesinde
yer alarak, Sağlık-Sen Elazığ şube baş-

kanlığı yaptı. Elazığ ve Malatya’da faaliyet
yürüttü. 1993’te gerillaya katıldı. Van
depreminde TAYAD'ın dayanışma şehidi
olan amcamız Hasan Beyaz'ın kızıydı.

Şenay Sonar, 1974 Dersim doğumlu.
Yoksul bir ailenin kızıydı. Devrimcilerle
Dersim Cumhuriyet Lisesi'nde öğren-
ciyken tanıştı ve liseli gençliğin müca-
delesi içinde yer aldı. Dağlara gitmeye
karar verdiğinde; aklında, gerilla yaşa-
mının zorlukları değil, savaşa koşmanın
sevinci vardı. Gerillaya 1993 yılının
Ağustos ayında katıldı.

Mikail Güven, 1973 doğumlu. Kürt
milliyetinden yoksul bir ailenin çocu-
ğudur. Devrimci hareketle 1991  Tem-
muz'unda tanıştı. Cesur, atak ve kararlı
kişiliğiyle kısa sürede mücadelede öne
çıktı. Mücadele gazetesi muhabirliği
yaptı. ‘93 Mart’ında artık bir gerillay-
dı.

Feridun Yücel Batu: 

1969 Muş doğumlu-
dur. Aslen Antalya Fini-
kelidir. 1990’da, Uludağ
Üniversitesi’nde, gençlik
mücadelesi içinde yerini
aldı. 1994 Eylül’ünde tu-
tuklandı. 19-22 Aralık

Katliamı’nda Ümraniye’de direnen dev-
rimcilerden biriydi. 2001’de Kandıra F
Tipi’nden tahliye oldu, ancak kısa süre
sonra tekrar tutuklandı ve Kırıklar F
Tipi’ne konuldu. Aralık 2001’de örgü-
tüyle ilişkisi kesilmiş olmasına rağmen,
tecrite karşı ölüm orucuna başlayarak 1
Aralık 2002’de şehit düştü.

Feridun Yücel Batu

Kemal Askeri Ahmet Güder Nihat Kaya Erkan Akçalı Hüsniye Aydın

Gülseren Beyaz Şenay Sonar Mikail Güven Mehmet Ali Öztürk



Erhan Yılmaz
Mehmet Yıldırım
29 Kasım 1998 akşamı Gölgeli

Dağları eteklerinde Balkıca Kö-
yü’nde kuşatılan, Ege Kır Gerilla
Birliği Komutanı Erhan Yılmaz
ve Komutan Yardımcısı Mehmet
Yıldırım, 20 saat boyunca slogan-

larıyla, marşlarıyla, propagandalarıyla, silahlarıyla hiç susmayarak,
Balkıca destanını yazdılar. Onları teslim alamayan düşman, 30
Kasım’da köy evini havan toplarıyla, roketlerle yakıp yıkarak
iki savaşçının yakılmış cesetlerini teslim alabildi.

Erhan Yılmaz, 1976’da Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde
yoksul bir Türkmen ailesinin çocuğu olarak doğdu. Haksızlık
ve zulmü bizzat yaşaması, düzene karşı tepkileri lise yıllarında
onu devrimci düşüncelere götürdü. Gençlik çalışmalarının
yanı sıra Balıkesir, Bandırma, Susurluk sorumluluklarını
üstlendi. Bir süre tutsaklık yaşadı. Tahliye olduğunda, artık
yeri, özlemini duyduğu dağlardı. Şehit düştüğünde birliğinin

komutanıydı. Ege dağlarına çıkmadan hemen önce “Ege
dağlarında biz kanat vuran şahiniz marşını söyleyeceğimiz
günler yakındır.” diyordu. Parti ona devrimi, devrimci kişiliği
öğretti. O savaşıyla, yaşamıyla, direnişiyle Parti’yi yücelterek,
Ege dağlarına gerillanın tohumlarını ekerek ölümsüzleşti.

Mehmet Yıldırım, 1964 Kars Kağızman ilçesi Oluklu
Köyü doğumludur. Yoksul bir Kürt köylü ailesinin çocuğuydu.
Yoksulluk nedeniyle genç yaşta çok çeşitli işlerde çalışarak
yaşamını kazanmaya başladı. İşçilik yaşamında sömürünün
ve adaletsizliklerin en çarpıcı biçimlerini yaşadı. 1993’te
devrimcilerle tanıştı ve kısa süre sonra o da bir devrimci
oldu. İstanbul Alibeyköy’de Devrimci Sol sempatizanı olarak
çeşitli faaliyetler sürdürdü. Kısa süre sonra tutsaklıkla tanıştı.
Tutsaklık onun için erken gelen ama devrimi tüm yönleriyle
öğreneceği bir okul haline dönüşecekti. “Herkesin yaptığını
ben de yapabilirim” özgüvenine sahipti. 1995’te Karadeniz
Kır Birliği’ne katıldı. Şehit düştüğünde Ege Kır Gerilla Bir-
liği’nde komutan yardımcısıydı.

Erhan Yılmaz Mehmet Yıldırım

Zeliha Ertürk:

1978’te İstanbul’da doğdu. Aslen Sivas-Zaralı, Alevi
ve Kürt bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu, gençliği  ça-
lışarak geçti. Devrimcileri ve faşizmi Gazi Ayaklanma-
sı’nda tanıdı. 2000’de F Tipi hapishanelerle birlikte ye-
niden hücre ve tecrit gündeme geldiğinde, Ölüm Orucu
gönüllülerinden biriydi. Kartal Hapishanesi’nde 5. Ölüm

Orucu Ekibi’nde başladığı onurlu direnişini, 6 ay boyunca sürdürerek
30 Kasım 2002’de şehit düştü.

Zeliha Ertürk

Hüsniye Aydın, bütün şehitlerimizi olduğu gibi anlatmak,
onların insani ve savaşkan, politik ve askeri vasıflarını ak-
settirmekte ne kadar eksik kalıyorsak, Hüsniye'yi de o değer
taşıyan erdemlerini bir bütün olarak anlatmakta eksik kala-
cağımı sanıyorum.

Evet, duygusallığın gerisinde, sarsılmaz bir savaşçının katı
yüreği, pratik bir zekânın, cüretin, öfkenin simgesidir SABO...

Bir sağlık emekçisiydi o. İnsan güzeli bir emekçi. Yurdun
birçok yerinde görev yaptı, sürgünler, gözaltılar, baskılar
yıldırmadı onu. Tehditkârdı, yaşamı yasaklayanlara karşı.
Polise kendi ininde yumruk atacak "Siz benim elime düşerseniz
ameliyat masasından kalkamayacaksınız" diyecek kadar düş-
mana kinli.

Onunla birlikte alındığımız bir gözaltını anımsıyorum.
Korkuyordu işkenceciler ondan. Kardeşine saldırarak "Hüsniye
Aydın'ın kardeşi olmak suçtur" diyecek kadar korkuyorlardı.
'92 de tutuklanmıştı. Ama Hüsniye 2,5 aylık tutukluluğu bit-
tikten sonra da hiç düşünmeden işlerine sarıldı. Sadece Der-
sim'le sınırlı değildi faaliyetleri. Ulaşabildiği her yere hare-
ketimizin soluğunu taşıyordu. Dersim örgütlülüğümüzde
onun büyük çabaları vardır. Liseliler, mahalleliler, memurlar,
işçiler onu iyi tanır ve çok sever, çünkü o sevilmeyecek

insan değildir. En çok kadınlar hayrandı. Gülüşüne, sohbetine
hayrandılar. Kadınlarla çok çabuk yakınlıklar kurabilen,
onlara onların dilinden, binlerce yıllık ezilmişliğin, eşitsizliğin
kurtuluş yolunu öğreten bir devrimci. Araştırmacı, okuyan
bir aydın, özverili. Yoldaşlarına olan sevgisi ve bağlılığı, yü-
reğine sığdıramadığı bir dünya gibi.

Tunceli polisi en son onu Malatya Arapgir'e sürgün ettir-
diğinde: “Gitmeyeceğim, Dersim dağlarında onların korkulu
rüyası olacağım” derdi. Ve nihayet Dersim dağlarında
kuşanarak mavzerini, sona erdirdi gerilla hasretini.

Kardeşi Haydar'ın silahını devralmıştı. Dağlar ona, o
dağlara sevdalı olmuştu. Sevdasını orda bulmuştu. Belki
alanlarda eylem pankartı taşımıyordu ama emekçilerin alınterini
silahıyla koruyordu. Kısa sürede köylülerin çok sevdiği Kara
kızı Sabo oluvermişti. Sağlık emekçisi Sabo çocukları çok
seven, onların sağlıklarıyla ilgilenen, zaman zaman köylerde
sağlık taraması yapan hemşireleri de olmuştu. Neşesi, bitimsiz
kahkahaları gerilla birliği içinde en sevilen özelliği olmuştu.

13 Eylül Dersim direnişimizde yaralanmıştı. Fakat o yol-
daşlarıyla birlikte göğüslediği bir çatışmada birlikte şehit
olmayı istemişti. Hüsniye daha yaralıyken bir çatışma daha
geçirmiş, bu çatışmadan sonra gereken bir uzun yürüyüşten
sonra ise beli kırılmıştı. Yine ağız dolusu gülebiliyordu. İnancı
ve inatçılığı güldürebiliyordu onu. Gerillaya ilk katıldığında
kendisine Sabo ismi verildiğinde, ilk anda almak istememişti.
Layık olamam demişti. Rahat uyu Sabo yoldaş. 6 Aralık günü
Çiftehavuzlar'da dalgalanan kızıl yıldızlı bayrağımız ellerinizde,
yeni bir direniş eklediniz Dersim'den direniş tarihimize.

Hüsniye Aydın’ı bir yoldaşı anlatıyor:
Gül Tenli Kardelen Çeçeği Yoldaşa...

Anıları Mirasımız

Hülya Kılıç Vefat Etti
Bağcılar’da yıllardır devrimcilerin ablası, arkadaşı

olan Hülya Kılıç uzun süredir devam eden kanser hasta-
lığı sonucu, 17 Kasım gününün ilk saatlerinde aramız-
dan ayrıldı. Cenazesi memleketi Giresun’da ailesi ve
dostların katılımı ile 18 Kasım’da kaldırıldı. Başımız
sağolsun.

Bağcılar Halk Cephesi



Kıssadan Hisse

Şiir
Prometheus;

kartallara yedirmeseydi ciğerini,

Bedrettin’in; 

on binleri vermeseydi sekiz binini 

Seyit Rza; 

dar ağacında çekmeseydi kendi ipini,

Ömer Muhtar; 

celladından uzun yaşamasaydı, 

Nazım; 

yatmasaydı zindanlarda, 

Mahir; 

“dönmeye değil ölmeye geldik” demeseydi,

duvara; 

umudun adı kanla  yazılmasaydı, 

yedi yılda; 

açlık diye yemeseydik ömrümüzü 

Hatice; 

kurşunu bitip de taşa sarılmasaydı... 

bakabilirmiydik halkımızın yüzüne 

ne mutlu, ne mutlu ki bize,

utancımız yok, gururumuz çok... 

“Çınarla Kabağın Hikayesi ”
Ulu bir çınar ağacının hemen yanında küçük bir kabak filizi boy gös-

termiş. Bahar ilerledikçe, kabak filizi çınar ağacına sarılarak yükselme-
ye başlamış, yağmurların ve güneşin etkisiyle hızla büyümeye başlamış
ve neredeyse çınar ağacıyla aynı boya gelmiş Bir gün dayanamayıp sor-
muş çınar ağacına;  “Kaç ayda bu hale geldin ağaç?”

“42 yılda” demiş çınar
“42 yılda mı?” diyerek katıla katıla gülmüş ve çiçeklerini salmış ka-

bak. “Ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim” demiş.
“Doğru” demiş ulu çınar “doğru.” Günler günleri kovalamış ve son-

baharın ilk rüzgarları başladığında kabak önce üşümeye sonra yaprak-
larını dökmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Bu
sefer endişeyle sormuş çınara; “Neler oluyor bana ağaç? 

”Ölüyorsun”, demiş çınar.
NİÇİN? diye sormuş kabak.
“Benim 42 yılda geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için sev-

gili kabak” demiş çınar.

KIRIK PARMAK
Telaşla doktorun karşısına dikilen hasta, “Çok hastayım doktor,

vücudumun neresine dokunsam çok fena canım yanıyor” der. Doktor,
hastayı bir güzel muayene edip “Ben bir hastalık bulamadım,
sapasağlamsın” deyince, hasta vücudunun değişik yerlerine dokunduktan
sonra yaygarayı koparır: “Olur mu doktor, işte nereye dokunsam canım
yanıyor.” 

Bunun üzerine günlerce hastalık arayıp tahlil yapıyorlar ve derken...
Sonunda doktor açıklar: “Sizin parmağınız kırık! Nereye dokunursanız
onun için canınız yanıyor.” Bu fıkradaki “hasta”'yı küçük burjuvaya
benzetebilir miyiz? “Küçük burjuvanın parmağı değil ama ideolojisi, eş
deyişle dünya görüşü kırık” olduğu için hayat denilen kavganın neresine
dokunsa “canı yanar” ve yaygarayı koparır. 

Fıkra

Karikatür



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Yalnız Değiliz;
Tüm Dünya Halklarıyla

Birlikteyiz! 
Güçsüz Değiliz;

Gücümüz,
İnancımızda, Tarihsel ve

Siyasal Haklılığımızdadır!
BİZ KAZANACAĞIZ! 

ÇÜNKÜ,
BİZ HALKIZ VE

HAKLIYIZ!



w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
-in

fo
.o

rg
y

u
ru

y
u

s
.b

iz@
g

m
a

il.c
o

m

AKP Faşizmiyle İşbirliği Yapan Alman Emperyalizmi,
Grup Yorum’u “Sakıncalı’ Diye Sınır Dışı Etti! 

Almanya, Grup Yorum’u Yasaklayarak
Irkçılığını Gizleyemez! Konserlerini Engelleyemez!

Emperyalist Kuşatmaya 7 Bin Yürekle Direndik!
Kuşatmayı Yarmanın Onuru ve Güveniyle 

Yasakları da Aşacağız!


