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“Ben anayım, nerede olursa olsun
her oğul başımın üzerinde bir gökyüzü

her kız bir sap çiçek uçurumun kıyısında
ben anayım, gökyüzüdür soluduğum

tutunduğum bir çiçek sapı, boşluğa savruldukça.

Ben anayım, gözaltında yitirilmişse biri daha 
taşırmadan duramam öfkemi sokaklara, 

yazmadan ateş kızılı harflerle adını 
yazmadan duramam 

-ben anayım- adını ateş kızılı harflerle alnıma”
(Kemal Özer)

İşkencede Katledilen Birtan Altunbaş’ın Annesi,
Halk Cepheliler’in Anneler Günü Ziyareti Sırasında...



39 Gözaltılarınız, tutuklamalarınız,
mücadelemizin önünde 
engel olamayacak

40 Maden İşçileri Dayanışma ve 
Mücadele Derneği’nden patron
yanlısı sendikaya karşı açıklama

42 Pınar Gemsiz’in 
hesabını soracağız!

43 Çadırımızı 1000 kere yıksanız 
biz 1001. kez tekrar kuracağız!

44 Kilis'te halkımızın üstüne yağan
bombaların sorumluları 
ABD ve işbirlikçisi AKP’dir!

46 Röportaj: “Sahipleneceğiz tabiki,
ben buranın sayesinde 

hayatımı tekrar buldum”

48 Dergimizle büyük ailemizi daha
fazla genişleteceğiz!

50 Halkımızın gelenekleri ile 
savaşçılarımızı yaşatacağız

51 Avrupa’da Yürüyüş: 
Fadik Adıyaman’a 
Yunanistan’dan destek 

54 Avrupa’daki Biz: Irkçılığa karşı
festivalimiz, örgütlenme 
kurultayımız olsun

56 Yitirdiklerimiz

İİ ç i n d e k i l e r
23 Savaş ve Biz: Unutmamak için

önlem almalıyız

24 Solun Köşe Taşları: 
Sloganını bile emperyalist
Obama’dan uyarlayanların, 
halk için yapabilecekleri 
bir şey yoktur!

26 Hayatın Öğrettikleri:
Direnirsem bir umut var, 
direnmezsem o da yok

27 10 Soruda:
Politikleşmiş Askeri Savaş Stra-
tejisi

30 HMM: AKP iktidarı, 
bu kez de Kürdistan’da 
aynı senaryoyu uygulamak 
istiyor: Kentsel dönüşüm 

31 Kamu Emekçileri Cephesi:
Kamu Emekçilerinin 
örgütsüzlüğüne, sadece 
KEC’liler son verebilir-5

35 Her nefeste zehir solumamıza 
neden olan emperyalizmdir 

36 Gençlik Federasyonu’ndan:
“Savaş zamanındayız, savaşın
sonucunu gençlik belirleyecek

38 Liseliyiz Biz: Devrimci değerleri
koruyup büyüteceğiz

7 Biz Diyoruz ki: 
Faşizmin hukuku, 
halkı katletmenin aracıdır

8 Halkın Hukuk Bürosu:
Günay’ın katillerine ceza yok! 
15 kurşun yarasına adalet yok!

10 DHKC Gerilla: Sana söz Ek-

rem savaşı büyüteceğiz!

12 Bir çuvalda 7 insana ait

DNA’lar... Aynı insanın 7 şeh-

re dağılmış parçaları...

14 Devrimci Olmak, 
Parti-Cepheli Olmaktır: 
Dar pratikçilik kör, sağır eder

16 Faşizmin mahkemelerinde, 

sanık sandalyesini, 

ezilenlerin kürsüsü yapacağız!

18 Başkanlık sistemi, 

oligarşi içi güçlerin çatışmasıdır

20 Anadolu Cephesi: Sinan

Okur’un direnişi, halkın gücünü
bir kez daha gösterdi

4 Siyasi cüret, hayatı ve kavgayı geliş-
tirmenin anahtarıdır

15 KURŞUNA ADALET YOK!

Siz 1000 Kez Yıksanız da 

BİZ 1001. KEZ 
YENİDEN ÇADIRIMIZI
KURACAĞIZ!

Tüm Halkımızı Dilek Doğan İçin Adalet
Çadırına Çağırıyoruz!
Biz halkız, 
yeniden doğarız ölümlerde...



Tarihimizde iki önemli
süreç vardır. 

İki dönemeç....
Her iki dönemde “siyasi

cüretimiz”le Parti-Cephe çiz-
gisi birlikte doğmuştur. 

Her iki tarihsel olay siyasi
cüretimizi yaratmış; bu doğum
Parti-Cephe’nin kimliğini, çiz-
gisini şekillendirmiştir. 

Birincisi;
Mahir Çayanlar’ın yarattığı

tarihdir. Bu tarihi yıkmak, yok
saymak, unutturmak mümkün
değildir.

Zorlu bir ideolojik savaş...
Parlamentarizmden kopuş

ve MDD’cilik;
MDD için ilk saflaşma,

Perinçek grubundan kopuş....
MDD içinde Mihri Belli

ile yolların ayrılması....
Küpeli-Aktolga ihanetine

tavır... Kuşatmalar, şehitlikler,
tutsaklıklar, firarlar ve savaşı
örgütlemek...

Sık sık karşılarına çıkan
yol ayrımları ve her yol ayrı-
mında ihtilalci olan tarafta yer
almak;“ihtilalci olanda ıs-
rar.”

Mahir her yol ayrımındaki
tereddütsüzlüğüyle, devrimi ve
iktidarı esas alan bakış açısıyla,
tüm bu süreçlerdeki ustalığıyla
adım adım önderlik misyonunu
büyütmüştür.

“İhtilalci olanda ısrar”; her
yol ayrımında devrimci olan
yolun seçimi; geri ve “düze-
niçi” olanla uzlaşmamak; iç
ya da dış düşmanla asla “barış
içinde bir arada  yaşamayı”
tercih etmemek Parti-Cephe’yi
var etmiştir.

Her çatışmanın devrimci

olandan yana çözülmesi; bu
çatışma zemininin düzene al-
ternatif olanı ortaya çıkarması;
düzenden tam bir kopuş...

İşte bu tüm süreci ifade
eden tek bir kavram vardır:
Siyasi cüret.

İkincisi;
1978 yılının başları... Dev-

rimci Yol’dan ayrılınmıştır;
Devrimci Sol yeni bir siyasi
hareket olarak ülke çapında
örgütlenme göreviyle karşı kar-
şıyadır. Aynı süreçte sıkıyöne-
tim ilan edilmiş, her yerde tas-
fiyecilerin saldırıları ve engel-
lemeleriyle karşı karşıya ka-
lınmış ve hareketi örgütleyecek
olan kadroların çoğu deşifre
olmuştur. Durumdan umutsuz-
luğa düşenler ya da en azından
karamsar olanlar vardır. Dev-
rimci Sol önderi Dursun Ka-
rataş’ın  bütün bunlara cevabı
son derece sadedir: “Elimizdeki
malzeme budur. Ne yapacaksak
bu malzemeyle yapacağız”

Bazen sayımız az olabilir;
sınırlı olanaklarımız veya gü-
cümüz vardır. Ya da siyasi an-
lamda yalnız da bırakılmış
olabiliriz. Bir direnişte ya da
kuşatmada yalnız başına kal-
manın, savaşmanın zorlukla-
rıyla karşı karşıyayızdır. Bu
durumda dahi siyasal hedef-
lerimizden vazgeçtiğimiz gö-
rülmemiştir.

Elbette elimizdeki gücü bi-
lerek program çıkarırız. Ama
belli bir dönemdeki güçlerin
sınırlılığı yada tek başına kalmak
bizim siyasi hedeflerimizi kü-

çültmemize yol açmamıştır.

Bu siyasi cürettir...

BBütün Sapmaların, Savrulmaların Kaynağında 

Cüret Yoksunluğu Vardır

SİYASİ CÜRET HAYATI VE KAVGAYI
GELİŞTİRMENİN ANAHTARIDIR
Siyasi cüretimiz Mahir’in ve       

Dayı’nın önderliğinde 
kimliğimizi, kişiliğimizi 

şekillendirmiştir.
Mahir ve Dayı;

1-Her yol ayrımında ihtilalci olan
tarafı seçmeyi ve uzlaşmamayı...

2-Hangi tür saldırı altında 
olursak olalım asla siyasi 

hedeflerimizi küçültmemeyi 
öğretiyorlar.

Bizim devrimciliğimiz bu iki dersi
hiç unutmamak ve sürekli olarak

öğrenmek üzerine kuruludur.
İşte Parti-Cephe’nin 

yenilmezliği buradadır.

Che “devrimden başka
hayat yoktur” diyor. 

Cephelilerin hayatında ise 
“cüretin yer almadığı 

tek bir an” yoktur. 
Eski ile yeni çatıştığında;

hayatın ve kavganın ortaya
çıkardığı çelişkide ileri olan 

kendi varlığını ortaya 
koyduğunda bizim devrimci

alternatiflerimiz de boyverir.
Biz devrimci olanı tercih eder;

onunla ileriye atılırız. 
Stalin “fikirler silahlardan daha

güçlüdür. Biz düşmanlarımızın 
silah sahibi olmalarına 

izin vermedik, neden fikir sahibi
olmalarına izin verelim” diyor.
Bizim fikirlerimiz çatışmaların ve
savaşların ortasında doğuyor... 

POLİSLERİ, YASALARI, MAHKEMELERİYLE4



Ki devrim ve sosyalizm düşün-
cesine en çok saldırının olduğu bu-
günün dünyasında, en büyük güç
kaynağımız siyasi cüretimizdir.

Mahir’in Ve Dayı’nın
Bize Öğrettiği İki Temel
Ders Budur

Bu iki tarihsel olay Parti-Cephe
tarihinin yapı taşları olarak bizi ka-
rakterize etmiştir.

Siyasi cüretimiz Mahir’in ve
Dayı’nın önderliğinde kimliğimizi,
kişiliğimizi şekillendirmiştir.

Mahir ve Dayı;
1-Her yol ayrımında ihtilalci olan

tarafı seçmeyi ve uzlaşmamayı...
2-Hangi tür saldırı altında olursak

olalım, asla siyasi hedeflerimizi kü-
çültmemeyi öğretiyorlar.

Bizim devrimciliğimiz bu iki dersi
hiç unutmamak ve sürekli olarak öğ-
renmek üzerine kuruludur.

İşte Parti-Cephe’nin yenilmezliği
buradadır.

Mahir İhtilalci Olanda
Israr Etmeyi Öğretiyor

Bütün sapmaların, savrulmaların,
düzeniçileşmelerin altında yatan
Marksist-Leninist  bakış açısı ve cü-
retten yoksunluktur.

Marksist-Leninist tavır al-
mak, fiziksel imha da dahil
en ağır saldırıları göze almak
demektir.

Stratejik hedefimizi değiş-
tirmeden bugünlere ulaşmamı-
zın ardında yatan neden budur.
44 yıllık mücadele hattımızda
biz hep Markisist-Leninist san-
dalyemizde oturduk... Yolu-
muzdan sapmadığımız için sağa
sola savrulmadık.

Stratejimizi ve bunun ge-
rektirdiği politikaları hayata
geçirdiysek yani doğruları
her koşul altında yaptıysak
bunun nedeni siyasi cüreti-
mizdir. 

Bugün ülkemiz tablosuna
bakalım. Adaletsiz ve sö-
mürüye dayalı bu düzen, de-
vamlılığını ancak devletin

uyguladığı faşist terörle sağ-
layabiliyor.

Halka karşı savaş siyasi, ekonomik,
kültürel her alanda kesintisiz olarak
sürüyor. Faşizmin iki temel unsuru
katliam ve demagoji birbirini tamamlar
şekilde ve her alanda kullanılıyor. Mil-
liyetler, azınlıklar, inançlar vb farklılıklar
üzerinden halk birbirine karşı düşman-
laştırılıyor; uyuşturucu, fuhuş, alkol,
diziler vb. yoluyla halk kitleleri yoz-
laştırılmaya çalışılıyor. 

Tüm bu saldırılara karşı politika
üretebilmek ve savaşı yükseltebilmek
siyasi cüretle mümkündür. Kısacası
siyasi cüret bedel ödemekten kaçın-
mamaktır.

Doğruları bilmek yetmez. Doğ-
ruları ve kararları hayata geçirebilecek
bir cürete de ihtiyaç vardır. 

Bu cüretin kaynağı Parti-Cephe
çizgisidir.

Dayı, Hangi Tür Saldırı
Altında Olursak Olalım
Siyasi Hedeflerimizi
Küçültmemeyi Öğretiyor

“Biz, önderimizin deyişiyle ‘bu-
günün dünyasında yalnız başına kal-
mayı göze almadan savaşmak müm-
kün değildir’ diyerek ve her zaman
her süreçte de bu gerçeği tekrar
tekrar yaşayarak savaştık. Bunu ya-

parken de kimsenin değirmenine su
taşımadık, kimseden de icazet dile-
medik. Kendi özgücümüze, Mark-
sizm-Leninizme güvenimizle, ideolojik
bağlılığımızla, siyasi cesaretimiz ve
haklılığımızdan aldığımız gücümüzle
savaşı geliştirdik ve yükselttik. Dost
ve düşmanlarımızın bizim varlığımızı
hesaba katmaksızın politika yapa-
mayacağı maddi bir güç olduk.”
(Kurtuluş sayı; 83, 30 Mayıs 1998,
syf; 42)

Bugüne kadar her zorlukta ve her
engelde “bekleyelim”, “önce güç
toplayalım” deseydik bugünkü par-
ti-cephe gerçeği olmazdı.

Biz hiçbir zaman, düşmanın da
kendisini yenilediği gerçeğini unut-
madık. Askeri ya da politik anlamda
halkın devrimci savaşını engellemek
için sürekli yeni yöntemler, taktikler
devreye soktuğunu biliyoruz. Düş-
manımızın önünde olacak şekilde
taktik esnekliği ve dinamizmi hayata
geçirmeyi esas aldık. Siyasal anlamda
cüretli olduk. İlk adımlarımızı hep
başaracağımız inancı ve kararlılığıyla
attık. Yeniliklerden korkmadık. 

Elbette bunu yaparken mücade-
lenin biçimlenişini, özgül koşulları
ya da sürecin kimi nesnel yanlarını
dikkate alırız. Ancak bu “dikkate
alma” bizim için hiçbir zaman sta-
tükolara takılmayı, “ne derler”, “ne
yaparlar” kaygılarını içermemiştir. 

Lenin’in bize iki öğüdü yol gös-
tericimizdir:

1-Hep ileri olanı tercih etmek...
2-Yaptığımız her işte halkın bizi

anlamasını ölçü olarak almak...
Beklemek ölümdür... Zorlu dö-

nemlerde bekleyen olmadık. Savaşı,
savaş içinde karşıladık. Savaşı sa-
vaşarak öğrendik. 

Her kuşatmayı daha da öne atıla-
rak yarmışsak, her fiziki imhadan
daha fazla büyüyerek çıkmışsak bu-
nun nedeni siyasal cüremizdir.

Siyasal Cüretimizin
Kaynağında Tarihsel ve
Siyasal Haklılığımız
Vardır

Tarihin ve bilimin hükmettiğini
istediğimiz için cüret sahibiyiz. Tarih

Sık sık karşılarına çıkan yol
ayrımları ve her yol ayrımında
ihtilalci olan tarafta yer almak;

““ihtilalci olanda ısrar...”
Mahir her yol ayrımındaki

tereddütsüzlüğüyle, devrimi ve
iktidarı esas alan 

bakış açısıyla, tüm bu
süreçlerdeki ustağılıyla

adım adım önderlik
misyonunu büyütmüştür.
“İhtilalci olanda ısrar”; her

yol ayrımında devrimci olan
yolun seçimi; geri ve

“düzeniçi” olanla uzlaşmamak;
iç ya da dış düşmanla asla

“barış içinde bir arada
yaşamayı” tercih etmemek 
Parti-Cephe’yi var etmiştir.
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ve bilimin bize gösterdiği tüm yollar
DEVRİM hedefine çıkıyor. 

Devrime ve sosyalizme inandı-
ğımız için, halkımıza güvendiğimiz
için, siyasi yanı güçlü kararlar alıyor
ve hep ileri olanı tercih ediyoruz.

Bugün İDEOLOJİK, SİYASİ
VE TARİHSEL BİR GÜVENİN
VE AYNI ÖLÇÜDE DE CÜRETİN
SAHİBİYİZ.

Ezilen, sömürülen halklar tarihsel
ve siyasal açıdan bu savaşı kazanmış
durumdadırlar. Bu tarihsel haklılıktır,
tarihsel zorunluluktur. Bu sınıflar sa-
vaşının, Marksizm-Leninizm bilimi-
nin yasasıdır. Büyük ustalar “tarihin
tekerleği geri çevrilemez” derler. Ta-
rihin tekerleği hep ileriye doğru
döner. Bu gerçek şunu işaret eder;
sömürücüler ne kadar güçlü olurlarsa
olsunlar tarihin çöplüğüne atılacaklar.
Elbette bu durum asla kendiliğinden
olmayacak. Sömürücüleri tarihin çöp-
lüğüne göndermek halkların haklı
savaşlarıyla olanaklıdır. 

Biz de bu savaşta “tarihsel haklı-
lığın bilinci”yle yerimizi aldık.

Bu güçle savaşıyoruz.

Mahirler’den Bugüne...
Silahlı Eylemlerden
Güncel Politikaya
Siyasal Cüretimizle
Devrime Yürüyoruz

Gazi Mahallesi’nde uyuşturucu
kullanım yeri haline gelmiş bir ge-
cekonduyu basıp temizledikten sonra
bir kütüphane haline getirmek siyasal
cüretin ifadesidir. 

Tıpkı belediyeye ait bir nikah sa-
lonunu işgal ederek, uyuşturucudan
kurtuluş merkezi haline getirmek gibi....

Hasan Ferit Gedik Kurtuluş Mer-
kezi’nden ilaçla değil, sadece dev-
rimci değerlerle bağımlıları tedavi
etmek de bir başka açıdan siyasal
cürettir.

İstanbul’un göbeğinde, Taksim’de,
onlarca polisi kurşun yağmuruna tut-
maktır siyasi cüret.

Oligarşinin temsilcilerinin “mü-
zelik” dediği silahlarla, tek başına
sarayları dar etmektir düşmana...

Siyasi cüret bazen Dersim’de bir
kadın arkadaşın tek başına basın

açıklaması yapmasıdır.
Ya da Amerika’nın halklara

“terör” estirmeye çalıştığı bir
dönemde Amerika’yı hedef gös-
teren kampanyalar yapmak; “Ka-
til Amerika” demektir.

Siyasi cüret katil Amerika’nın
inine girmek orada beyinlerinde
patlamaktır.

Ya da hücrelerde düşmanın
elinde tutsakken katil çetecilerden
hesap sorma bilinciyle patlatılan
yumruktur.

Siyasi cüret Kazova işçileri
gibi haklarını almak için iş yerle-
rini işgal etmektir.

Şehidimizin cenazesini almak
için 80 saat direnmek, “cenazemize
dokunmayın” diyerek fedayı göze
almaktır.

Herkesin reformist rüzgarlara,
seçim vaatlerine yedeklendiği yer-
de, devrim inancıyla halkı Halk
Mec-lislerinde örgütleme kararlı-
lığımızdır.

Siyasi cüret, yıllar sürse bile
ölüm oruçlarına başlamak ve 7 yıl
sürdürmektir.

Kar maskeli, silahlı  polislerin
karşısına dilikip onlara “galoş gi-
yin” demektir.

Sayısız örnek verebiliriz... Her
anımızı, her dakikamızı anlatan
sayısız örnek...

Che “devrimden başka hayat yok-
tur” diyor. 

Cephelilerin hayatında ise “cü-
retin yer almadığı tek bir an” yok-
tur

Eski ile yeni çatıştığında; hayatın
ve kavganın ortaya çıkardığı çelişkide
ileri olan kendi varlığını ortaya koy-
duğunda, bizim devrimci alternatif-
lerimiz de boy verir. 

Biz devrimci olanı tercih eder;
onunla ileriye atılırız. 

Stalin; “fikirler silahlardan daha
güçlüdür. Biz düşmanlarımızın silah
sahibi olmalarına izin vermedik,
neden fikir sahibi olmalarına izin
verelim”diyor.

Bizim fikirlerimiz çatışmaların
ve savaşların ortasında doğuyor...
Bunları cüretle hayata geçiriyor ve
yeni bir savaşa doğru ilerliyoruz.

Bedeli ne olursa olsun...
Devrimin iradesi ve bu iradenin

dışa yansıması olan cüret budur. 
Siyasi cüret hayatı değiştirmenin

anahtarıdır.
Reformizm, oportünizm vb. de

olmayan budur. Onların cüreti yoktur. 
Parti-Cephe ideolojisi, Anadolu

ihtilalinin ideolojisidir. Savaş içinde
kendini yeniden üreten, yenileyen
bir ideolojidir. Siyasal cüretin, atıl-
ganlığın temeli; gelenekler yaratan
direnişçiliğimizdir.

Bu ideoloji ile donanmak; bunun
doğrularını ve netliğini kazanmak
her Cephelinin hedefi olmalıdır. Çünkü
cüretin kaynağı ideolojik netliktir.

Günlük politikadan her türlü siyasi
faaliyete kadar, Cephelileri güçlen-
direcek, savaşta ustalaştıracak olan;
cüretle bilgiyi birleştirmeleri, politik
üretkenliklerini ileriye taşımalarıdır.

Bugüne kadar her 
zorlukta ve her engelde

“bekleyelim”, “önce güç 
toplayalım” deseydik 
bugünkü Parti-Cephe
gerçeği olmazdı

(...)
LLenin’in bize iki öğüdü yol

göstericimizdir:
1- Hep ileri olanı tercih

etmek....
2- Yaptığımız her işte   
halkın bizi anlamasını

ölçü olarak almak...
Beklemek ölümdür...   
Zorlu dönemlerde 

bekleyen olmadık. 
Savaşı, savaş içinde 

karşıladık. 
Savaşı 

savaşarak öğrendik. 
Her kuşatmayı daha da

öne atılarak yarmışsak, her
fiziki imhadan daha fazla
büyüyerek çıkmışsak bunun
nedeni siyasal cüretimizdir.

Yürüyüş
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�� Biz diyoruz ki; “Herkes yasalar karşısında eşittir” yalanı
burjuvazinin kendi düzenini meşrulaştırmak, diktatörlüğünü gizlemek
için geliştirdiği bir söylemdir.

� Biz diyoruz ki; burjuva hukuku, sömürü düzenini perdeleme
görevi görür. Engels’in dediği gibi yasalarına “kendi sınıf egemenliğini
açıkça ve kabaca yazmaz.” Sömürücü sınıfların özel olarak da faşizmin
hukuku, aleni sahtekarlıklar içerir. Yasalarında “bir sınıfın ötesi sınıflar
üzerindeki tahakkümünü savunmak suçtur” der. Oysa kendi sistemi,
ezilen sınıflar üzerindeki tahakkümünden başka bir şey değildir.

� Biz diyoruz ki; düzeni teşhir edebilmek için, düzenin hukukunun,
adaletinin özünü de, biçimini de kavramış olmamız gerekiyor.

� Biz diyoruz ki; oligarşinin hukuku, “eşitlik” demagojisini sürdü-
rebilmek ve halkın bilinçlenmesini önlemek için, katliamcılara göstermelik
davalar açar, göstermelik kararlar verir. Örneğin; çoğu beraatle sonuçlansa
da işkenceciler, infazcılar hakkında yüzlerce dava açılması bu nedenledir.
Yine düzenin uzun vadeli çıkarları gereği katliamcılara göstermelik
cezalar da verebilirler. Faşizmin hukuku böylece “hukuk”un mutlaka
güvenilmesi gereken bir kurum olduğu düşüncesini yerleştirmek ister.

� Biz diyoruz ki; faşizm de meşruluğunu bir “yasa devleti”
olmasından alır. Faşizmin varlığını ya  da yokluğunu belirleyen “devletin
kendi yasalarına uyup uymaması” değil, bizzat o yasaların varlığıdır.
Yasaların kendisinin zaten sömürü ve zulüm düzeninin devamlılığını
sağlamak, bu uğurda halkı katletmeye yasal kılıf bulmak görevi vardır. 

� Biz diyoruz ki; halkı katledenlerden hesap sormanın ve adaleti
sağlamanın yolu asla düzeniçi çözümler olamaz.

FAŞİZMİN HUKUKU, 
HALKI KATLETMENİN ARACIDIR!

Biz Diyoruz ki;�
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Günay Özarslan, 26 Temmuz
2015 tarihinde kaldığı evde
polisler tarafından 15 kurşunla
katledildi. 

Günay’ın katillerini korumak
için vakit kaybetmeksizin deliller
karartılmaya başlandı ve hemen
ardından “sözde soruşturma” baş-
latıldı. Bu “sözde soruşturma dos-
yasına” kimin bakacağına yaklaşık 4
ay sonra ve 7 savcı değişikliğinin
ardından karar verilebildi.
Avukatlarının detaylı taleplerini içeren
dilekçelerinin hiçbir şekilde gereği
yapılmadı. Dosyada son olarak görev-
lendirilen savcı Ahmet Demirhüyük,
Günay Özarslan’ın ailesinin avukatla-
rından ellerinde bilgi ve belge ne varsa
kendisine götürülmesini istedi. Bu, şu
demekti: “Her ne kadar size olay yeri-
ne girmeniz, delil tespiti yapmanız,
otopsiye katılmanız için izin verme-
diysek de bulduklarınızı bana getirin,
getirin ki elinizde benim polisimin
karartmayı ihmal ettiği bir delil varsa
bileyim, bileyim ki ben de onların
‘gereğini yapayım’…” 

Savcının bu tavrı; “Ne olay yeri
tutanakları, ne kriminal incelemele-
ri, ne otopsi raporları ne de kanlı
gömlek soruşturmayı yürütmem için
yeterli gelmedi, iddianame hazırla-
maya dayanak bulamadım… Neyse
ben soruşturmayı yürütüyormuş gibi
yapayım da nasılsa bir ara gelenek-
lerimize uygun şekilde sessizce dos-
yayı sümenaltı yaparım…” demekti.

Günay’ın katledilmesine ilişkin
soruşturmayı Memur Suçları
Savcılığı’nın yürütmesi gerekirken,
soruşturmanın Örgütlü Suçlar
Savcılığı’nca, hem de Günay’ın işle-
diği iddia edilen suçlara ilişkin
soruşturmayı da yürüten savcı tara-
fından yürütülmesi bir tesadüf değil-
dir, faşist devletin planının bir parça-
sıdır. Günay’a 15 kurşunu sıkan bir
“polis memuru” idi. Tıpkı Berkin
Elvan’ı, Uğur Kurt’u, Yılmaz

Öztürk’ü, Dilek Doğan’ı, Pınar
Gemsiz’i katleden “memurlar”
gibi… Dolayısıyla olaya ilişkin
soruşturmayı, memur suçlarını
soruşturan savcılığın yürütmesi
gerekirdi, buna ilişkin avukatlar iti-
razda bulunmuş ancak bu talepleri
de ciddiye alınmamıştır. Böylesi
“önemli” bir dosyada avukatın
talepleri nedir ki? Soruşturmanın
aydınlatılması değil, delillerin tama-
mının karartılması işinin yükü savcı-
lığın omuzlarında iken, avukatlar
savcılığın işini nasıl da zorlaştır-
makta idi böyle… Şimdi hukuki
taleplerin sırası değildir... 

Olay siyasi, katledilen şahıs siya-
si, hatta “terörist” olduğu sabit ve
hatta kendisi “canlı bomba” bile ola-
bilirdi… Böylesi varsayım ve değer-
lendirmeler sonucu Günay devlet
eliyle katledilmiştir ve bu kanı
temizlemek ise katil polisleri yargı-
lamayıp aklayarak olacaktır. 

Polis fezlekesi tamamen siyasi
şube tarafından hazırlanmış, savcılık
bu fezleke üzerinden karar vermiş ve
soruşturul(a)mayan dosya dava açıl-
masına yer olmadığından bahisle
takipsizlik kararı vererek apar topar
kapatılmıştır. Ortada 15 kurşunla
katledilen genç bir devrimci kadın
vardır. Bir kimse devrimci ise yaşa-
ma hakkı yok mudur? Devrimci
öldürmenin yasada suç olmadığını
kim söylemiştir? Bir kimsenin elin-
de silah olması, devrimci olması
onun katledilmesini meşru ya da
yasal mı kılmaktadır? Eğer bir
kimse şüpheli ise polisin şüpheliyi

sağ yakalaması esas değil midir?
Polis öldürme yetkisini kimden
almaktadır? Öyleyse anayasanın,
ceza yasasının, suç ve cezaların
hükmü nedir? 

Günay’ın vücuduna isabet eden
15 kurşun onun hiçbir yasaya, vic-
dana ve de ahlaka sığmayacak
şekilde kasten öldürüldüğü gerçeği-

ni göstermektedir. Günay bu halkın bir
evladıdır ve yasalarla korunması gere-
ken yaşama hakkı halkın gözleri
önünde açıkça gasp edilmiştir.
Sonrasında da etkin bir soruşturma
yürütülmemiş, dosya apar topar kapa-
tılmıştır. Neden? Çünkü, bu yargılama
yapılırsa katilleri aklamak hiç de kolay
olmayacaktır, devletin kanlı elleri,
Günay’ın kanlı gömleği, Dilek’in kara
gözleri hafızalardan asla çıkmayacak-
tır. İşte bu yüzden sessizce kapatılmak
istenmiştir bu dosya. 

Olay tutanakları, polis ifadeleri
bu yalanları ortaya çıkarmıştır.
Halkımız, Günay’ın cenazesini dahi
ailesinden sakınan soğukkanlı katil
sürülerine gerekli cevabı, 3 gün
süren topyekün direnişiyle, Günay
kızlarının cenazesini bile düşmana
bırakmayarak vermiştir. 

Günay’ın halkın onurlu bir evladı
olarak, adaletsiz olan bu düzenin
sahiplerine teslim olmak istememesi
öldürülmesine ve polisin kendisini
silahla infaz etmesine gerekçe ola-
maz. Ancak 14.04.2016 tarihli takip-
sizlik kararıyla savcılık katilleri
aklamaya çalışmıştır. Şöyle ki;
kararda “Günay Özarslan’ın teslim
olması için ikna çabaları sırasında,
aniden silahını polislere doğrultması
üzerine görevliler tarafından ondan
önce davranmak suretiyle ateş edile-
rek etkisiz hale getirildiğini belirt-
mişse de Günay Özarslan etkisiz
hale getirilmemiş, kurşuna dizilmiş,
ölümcül yerlerine 8 kurşun isabet
etmiştir” deniyor

Yine savcı, katliamı aklama gerek-

GÜNAY’IN KATİLLERİNE CEZA YOK!
15 KURŞUN YARASINA ADALET YOK!

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Bi-r Katli-am Nasıl Örtbas Edi-li-r? 
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çesinde “silahını vermemesi ve pencere-
ye çıkması ile bu örgüt mensuplarının
kendi kurallarına göre polise teslim
olmayı ve kendi silahını kendi rızasıyla
vermesini onursuzluk kabul etmesi bir-
likte değerlendirildiğinde ölen şüpheli
Günay Özarslan’ın olay günü polise tes-
lim olmasının mümkün olmadığı ve
eline silahı alıp pencereye çıkmaktaki
niyetinin mümkünse camdan kaçmak
değilse polisle çatışmaya girmek sonuna
kadar ne yapabiliyorsa onu yapmak
olduğu ne kadar yalvarılsa da ikna edi-
lemeyeceği anlaşılmaktadır” demiştir.
Buradaki gerekçesinde Günay’ın niyeti-
ni okuyarak hareket ettiklerini ifade
etmişlerdir. Biz ne yaparsak yapalım
zaten bu sonuç çıkacaktı diyorlar.
Polisin görevi insanları katletmek değil-
dir. Madem ki bunu ön görüyorlardı,
nasıl sağ yakalayabileceklerini planla-
maları gerekiyordu. Bu gerekçe polisle-
rin intikamcı duygularla hareket ettikle-
rini göstermektedir. Ve bu durumu açık-
lamaktan da çekinmiyorlar. Günay ‘ın
çatışma ihtimalini onu katlederek engel-
ledik diyerek sadece hukuktan değil,
insanlıktan da çıktıklarını göstermişler-
dir. 

Son olarak da, “eli silahlı olan,
ısrarla teslim olmayan ve saldırıya
geçen bir kişiye karşı yapılabilecek
başka uygun bir işlemin bulunmadığı,
işlemlerin kanun ve kurallara uygun
olarak yapıldığı anlaşıldığından kamu
adına kovuşturma yapılmasına yer
olmadığına karar verilmiştir” denil-
miştir ki bu da halkı aldatmaya yöne-
lik koca bir yalandan ibarettir. Orada
yaşananlar halka gözdağı verilmek
için yapılmış, bunun için halkın onur-
lu ve gencecik bir evladı olan
Günay’ı, “eli silahlı korkusuz bir terö-
risti” bile nasıl katledebildiklerini
göstermeyi istemişlerdir.  Ancak katil-
ler ne Günay’ı teslim alabilmiştir ne
de halkı kandırmayı… Yalnızca katli-
amlarına yeni yeni katliamlar ekleye-
cekleri günlerin haberini vermişlerdir. 

Ortada açık bir katliam, ağır bir
suç vardır ve bu suçu işleyenler tarihin
kanlı sayfalarına adını yazdırmıştır. 

Günay asla unutulmayacaktır. Bu
halk, evladının vücuduna isabet eden
15 kurşunun hesabını günü geldiğinde
teker teker soracaktır.

Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi Hizbullah'ın komutanla-
rından Mustafa Bedreddin'in Ame-
rikancı çeteler tarafından katledil-
mesiyle ilgili 16 Mayıs'ta açıklama
yaptı. Açıklamada: "Hizbullah ko-
mutanlarından Mustafa Bedreddin’in
13 Mayıs'ta Şam yakınlarında Ame-
rikancı işbirlikçi çeteler tarafından
yapılan saldırı sonucu katledildiği
bilgisini aldık. Emperyalist katiller
2011 yılından bu yana Suriye top-
raklarını işgal etmeye ve Suriye
halklarını teslim almaya çalışıyor.
Bu işgali ve saldırıyı da Türkiye’deki
kamplarda eğittikleri işbirlikçileri
aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışı-
yorlar. El Nusra, El Kaide, ÖSO,
IŞİD birbirlerinden farklı gibi gö-
rünseler de aynı kaynaktan beslenen
ve aynı hedef için emperyalizmin
bir araya getirdiği tetikçileridir. İs-
lamcı olduklarını iddia edip, Ame-
rika’ya, İsrail’e yönelik tek bir eylem
gerçekleştirmeksizin emperyalizmin
politikalarını hayata geçirmek için
kullandığı kuklalardır. Emperyalistler
ve kuklaları daha önce de Afganis-
tan’da, Irak’ta, Libya’da aynı saldı-
rıları ve katliamları gerçekleştirdiler.
Suriye halklarını da 2011 yılından
bu yana teslim almaya çalışıyorlar.
Halkları teslim alabilmek için her
türlü cinayeti işleyen bu katiller top-
luluğu, emperyalizmin çıkarları için
birçok katliama imza attı. Bu saldı-
rılar karşısında ise Suriye halkları
resmi ordu saflarında, köylerde halk
komiteleri saflarında ve direnişe des-
tek veren Hizbullah gibi örgütlerin
saflarında direniyor. Bu direniş meş-
rudur, bu direniş anti-emperyalist
niteliği itibariyle ilericidir. Suriye
halkları, bu haklı savaş ve Hizbullah
gibi örgütlerin desteğiyle birlikte
emperyalizmi geriletmiştir, her geçen
gün de geriletmeye devam etmekte-
dir. 

İşte Komutan Bedreddin de Su-

riye halklarının bu haklı savaşı için
savaşan Hizbullah’ın askeri liderle-
rinden biriydi. Bedreddin’in bütün
hayatı emperyalizme karşı direnişle
geçmiştir. 80’lerin başında Filistin
direnişi saflarında savaşmıştır. Mü-
cadele yürüttüğü bir dönemde Kuveyt
hapishanelerinde tutsaklık yaşamıştır.
Tutsaklıktan kurtulduktan bir süre
sonra tekrar Lübnan’a dönmüş, Lüb-
nan halkının siyonizme karşı yürüt-
tüğü Güney Direnişi’nin önder ko-
mutanlarından birisi olmuştur.
ABD’nin ve diğer kuklaların terör
listelerine aldığı ve hakkında imha
kararı verdiği, onurlu komutan Bed-
reddin bu ‘sabıkaya’ yaraşır şekilde
bütün bir ömrü boyunca emperya-
lizmle savaşmıştır. ABD emperya-
listleri, İsrail ve işbirlikçileri Mustafa
Bedreddin’in şehitliği üzerine boşuna
sevinmesin, direnen halklar emper-
yalizme karşı direnme savaşında bir-
çok Bedreddin yetiştirecektir. Suri-
ye’de yeni yaşanan Alevi halkına
yönelik katliam ve Bedreddin’in kat-
ledilmesi sonrasında öfkemiz ve he-
sap sorma isteğimiz büyüyor. Yapılan
katliamların, katledilen kadroların
hesabını mücadelemizi büyüterek
ve emperyalizmi Türkiye’den vurarak
soracağız! Bu katliamlar sonrasında
Suriye halklarına, Hizbullah’a baş-
sağlığı diliyoruz. Mustafa Bedreddin
mücadelemizde yaşayacak!" denil-
di.

Komutan Bedreddin
Dünya Halklarının 

Emperyalizme Karşı Mücadelesinde 
Yaşamaya Devam Edecek!



Yoldaşlarının Anlatımıyla Onur Polat...
“İlk Defa Bir Devrimcinin Gelişim Sürecine ve 
Kahramanlığına Bu Kadar An An Tanık Oldum”
“Ekrem, Dersim Dağları’ndan Yeni İnsanı Yatarak, Düşmanın
Kalelerine Yeniden ve Daha Güçlü Gireceğimizin Sözüdür”

SANA SÖZ EKREM
SAVAŞI BÜYÜTECEĞİZ!
(...) Denize varmaktır amacı neh-

rin, denize varmak, ey yolcu! (...)
Bir kış gecesi nöbete hazırlanı-

yordum. Üzerimi giyindim sıkı sıkı.
Silahımın dipçiğini açarak yanıma
yerleştirdim. Nöbete çıkmadan önce
arkadaşlara şiir okumayı alışkanlık
haline getirdim neredeyse...

O gün Hasan Hüseyin’in “Acıyı
Bal Eyledik” kitabından bir şiir oku-
yacaktım ki, Ekrem “Onu geç, Ne-
hirler Aka Aka şiirini oku, 23. say-
fada...” dedi.

Ben de; “yahu Eko, daha geçen
hafta onu okudum, bu hafta başkasını
okuyacağım” dedim ama o her za-
manki alışkanlığı ve ısrarıyla allem
etti, kallem etti ve beni “yolcu” diye
başlattı şiire. Bu zamandan sonra
her nöbet öncesi ilk işim, Eko’ya
“Yolcu” şiirini okumak oldu.

Ekrem’le gerillaya çıktığımız
günden beri her anımız, sabahımız,
akşamımız birlikte geçti. Kendisine
yapılan eleştirileri, hızla bilince çı-
karmasını bildi.

Kendisiyle hiç uğraşmadığı kadar
kır sürecinde uğraştı. Zaaflarını, ha-
talarını, eksiklerini, yoldaşlık ilişki-
lerini baştan masaya yatırıp, bize ait
olmayan bütün anlayışların kafasını
ezdi. Diyebilirim ki, her savaşçıda
büyük bir saygınlık kazandı. Kimi
zaman kimi savaşçılar -ben de da-
hil- bu yarattığı saygınlıktan dolayı
ona ses bile çıkaramadık.

Tarık Ekrem’in bu hızla gelişmesi,
eşyalarımızı önemsememizden, ya-
pılacak işlerimize kafa yorması, bir
bütün olarak gerillayı sahiplenmesi...
Sağlıkçımız olarak hastalanmamamız
için üstümüze titremesi... Her geçen
gün daha fazla gelişiyordu. Bu yan-
larının gelişmesiyle birlikte kendisi
de olgunlaşıyordu.

Bu kadar kısa bir zamanda eski
Ekrem’den eser kalmamıştı. Arada
kendisine takılıyordum “Ma bıra Eko,
sen eski Eko’yu taştan yuvarladın,
nettin?” diyordum. “Şimdi bu du-
rumda biz de elimize neşter almamız
gerekiyor” diyordu bir başka arkadaş.
Eko da “Valla bir gece dışarda nö-
betteydim, baktım böyle olmuyor, çekip
sıktım eski, düzen yanları olan Eko’nun
kafasına, sonra gömdüm. Yerini söy-
lemem!” diyerek güldürüyordu bizi.
“Ama ben kurtuldum, sıra sizde” di-
yordu. Bir gün bana komutanımız
“sen ne zaman gömüyorsun sendeki
düzeni” dedi. Ben de, “valla ben
gömmüşüm ama canlıdır, üzerine top-
rak atmışım, can çekişerek ölsün isti-
yorum” dedim. Sonrasında bir gün
bir tartışma sırasında inatla üstelemem
üzerine Ekrem, “Bıra, sen onu çıkar
kafasına sık, öyle göm” dedi. Sonra
anlamadım, ne diyor acaba diye
düşündüm. Ona bu düşüncelerle ba-
karken, “hani can çekişen düzen yanın
var ya, onu öldür artık” dedi. Biraz
gülerek karşılık verdim. Ama doğru

söylüyordu.
Bu sebeple hepimiz, eski benimizi

öldürüp toprağa gömdük. İlişkilerimiz
böyle daha yoldaşça, daha devrimci
temeller üzerinden yükseliyordu.

Daha kar erimeden Şubat ayın-
daydık. Ekrem, şakayla karışık ko-
mutanımıza “Abi ben gidem, vuram
gelem ha” deyip duruyordu. Komu-
tanımız “zamanı var” deyip kısa ce-
vaplar verse de Ekrem’in elinden kur-
tulmak ne mümkün. Bu sözü eylemden
öncesine kadar tekrarlayıp durdu.

Kış faaliyetinde, aylık komün top-
lantılarının birisinde, hepimize yapılan
eleştiriler gibi benzer eleştiriler Ek-
rem’e de yapılmıştı. Eksiklerine yö-
nelik tek bir savunma bile yapmadı.
Kabul etti ve sadece “aşacağım”
dedi. Bir sonraki toplantıda ise pratikte
yaşanmış olan tartışmalar dışında,
kendisine daha önce yöneltilmiş
eksik, zaaf diyebileceğimiz şeyler
Ekrem’e dair tekrarlanıp, tartışılmadı.
Çünkü o, istediğimizde, inandığı-
mızda Parti-Cepheli kişiliğin nasıl
yaratılacağını gösterdi bir kez daha.

Tabi, bu gelişmeler yaşandığında
biz, onun eyleme gidecek arkadaş ol-
duğunu bilmiyorduk. Eko, kendini
aşmanın ötesinde tüm halka kendini
feda etmenin yolunu örüyormuş. Ken-
dini hazırlıyormuş kahramanlığa. Onun
gözlerinde tek bir tereddüt göremez-
diniz. Sesinin titremesine, uzun uzun
düşünmesine, eyleme denk düşme-
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yecek tek bir pratiğe, sırrını ima eden
tek bir kelimeye rastlamadım. Çok
fütursuz, çıkarsız, hesapsız hazırladı
kendini. Kendini hazırlarken bir yan-
dan da gerilla işlerliğindeki gündelik
işlerine, görevine bağlı kaldı.

Bu on yıl içerisinde şehit düşen
yoldaşlarımızın çoğunu tanıyorum.
Hepsinin gelişim süreçlerini ve kah-
ramanlıklarını okudum. Aynı şehirlerde
çalıştığımız arkadaşlardı. Kahraman-
laştıkları zamana kadar “keşke daha
fazla zaman geçirseydik” diyordum.
Onları tanımak bile bir ruh, bir coşku,
bir moral kaynağıdır. Onlar savaşma
azmimiz, kararlılığımız, hesap sorma
bilincimizdir. Ekrem de bu bilinci dağ
dağ büyüten sebebimizdir. Onlarla
birlikte, onunla yaşadığımız, yapma-
dığımız, tatmadığımız keşkelerim kal-
madı ama şunu bilirim ki hesabını
sormak boynumun borcudur.

İlk defa bir devrimcinin gelişim
sürecine ve kahramanlığına Ekrem’de
bu kadar an an tanık oldum. İlk defa
ölmeye - öldürmeye giderken bir insanın
bu kadar sade, soğukkanlı, kendinden
emin olmasına tanık oldum.

Ekrem, Dersim’de gerillada en
çok emeği geçen yoldaşlarımızdandır.
Gecesini gündüzüne katıp çalıştı.

Ekrem, yıllarca Parti’nin istediği
gerilla savaşını feda ruhuyla, özveriyle
bilince çıkardı.

Ekrem, kır gerillası olarak şehirde

ilk eylem yapan kır gerillalarımızın
şanı olarak tarihe geçti.

Ekrem, Parti-Cephe’mizin ilkleri
yaratma geleneğinin kırdaki adı oldu.

Ekrem, feda bilinciyle donandı-
ğımızda, her şeyi kafamızda bitirdi-
ğimizde “ölüm, sadece yeri geldiğinde
yapılması gereken bir eylemdir” ger-
çeğini hayata yazandır.

Ekrem, Karlı Dağları,
Zorlu Yolları, Patikaları
Aşarak; Tüm Zorlukları,
Engelleri Aşarak; Fedaya
Nasıl Gidileceğini
Pratiğiyle Gösterdi

“Yolcu!” şiirini sürekli okumamızı
istemesi, tek başına şiirde yazılanlarla
ilgili değildir. Oradaki yolcu Ek-
rem’dir.

Diyor ki şiirde;
“...‘Erişir menzil-i maksuduna

aheste giden’ demiyorum ben sana.
‘Tiz ref-tar olanın payine damen do-
laşır demiyorum. Böyle demiyor
çünkü nehirler. Duracaksın, dolacak-
sın, kemireceksin, oyacaksın, dola-
şacaksın, atlayacaksın, aşacaksın,
koşacaksın ve varacaksın oraya, diyor
nehirler. Öyle diyorum ben de! Beni
dinle, beni anla, ey yolcu!”

O da “erişir(im) menzil-i Aheste
gidersem” demedi. Eylem için günler-
ce yürüdü. Nehirler gibi durdu, do-

laştı, kemirdi, oydu, do-
landı, atladı, aştı, koştu
ve vardı oraya, denize.

Ekrem’le bir ortak ya-
nımız da Günay’ımızı ta-
nımamızdı. İkimizin de
Günay’la ortak anılarımız
vardı. Ekrem, her özel ko-
nuşmasında, yazısında
mutlaka Günay’a sıkılan
15 kurşunun hesabını so-
racağından bahsederdi. Bu
ölme-öldürme kararlılığı,
feda ruhu ve netleşmesi
böyle oldu.

Ekrem, şehitlerimizin
hesabını, şehitliğimizle
sormanın adıdır.

Ekrem; fedanın, serden
geçmenin, “bir canım var,
feda olsun halkıma, vata-

nıma” şiarını büyütmenin örneğidir.
Ekrem, tarihsel misyonumuzu bi-

lerek “ölmede birinci” olmanın ilk
adımını atmanın örneğidir.

Ekrem eyleme giderken ona “Bıra
şimdi gidiyorsun. Senin şimdi söyle-
yeceğin bizim için kutsal söz gibidir
ha, ne diyeceksin?” dedik. Hiç
düşünmedi, özel cümleler kullanmadı.
Kimseye ek bir selam etmedi. Bizimle
gereksiz bir duygusallaşma yaşamadı.
Ağzını kocaman açarak güldü ve
biraz da espriyle “Bıra savaşı
büyütün ha!” dedi.

Bize, şehitliğinden günler önce
“Neslime Armağanımdır” şiirini
okudu. Biliyorum, Ekrem bekliyor
bizi seyrederken gökyüzünün kanlı
şafağını... Bize de onu çok beklet-
memek düşer. Şehitlerin hesabı üze-
rinden yükselen bayrağımızı, yeni
şehitliklerimizle daha yükseğe taşı-
yacağız.

Şimdi Tarık Ekrem, savaşımızı
büyütmenin, Anadolu’nun tüm dağ-
larına taşımanın bayrağı ve sözüdür.

Tarık Ekrem, Dersim dağlarından
yeni insanı yaratarak, düşmanın ka-
lelerine yeniden ve daha güçlü gire-
ceğimizin sözüdür.

Ekrem rahat uyusun şimdi. Yol-
daşları, Dersim’in doruklarından si-
lahla selam durdular ona.

Savaşı Büyütecek, Bütün Şehit-
lerimizin Hesabını Soracağız!
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AKP faşizmi Kürdistan illerinde
gözlerden ırak, her türlü vahşeti, kat-
liamı yapmak için sokağa çıkma ya-
sakları uyguladı, özel güvenlik böl-
geleri ilan etti. Hem de bunları kendi
yasalarına dahi dayanmadan yaptılar.
Faşizmin yasaları halka karşıdır, halk
düşmanı yüzünün ifadesidir. Ancak
çoğu durumda faşizm yasaya da ih-
tiyaç duymaz. Suçlarını “yasal daya-
nağı olmaksızın” işler... Faşizmin
kendi yasalarını dahi çiğnemesi onun
suçluluğunun da ispatıdır. Nitekim
yaptıklarını açıktan savunamazlar da.
Ve tabi suçlarını, işledikleri katliamları
ve vahşetleri gizleyemezler. Tıpkı
Cizre’de yaptıkları toplu katliam gibi. 

Cizre’de Ne Yaşandı?
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık

2015’te sokağa çıkma yasağı uygu-
lanmaya başlandı. İçişleri Bakanı
Efkan Ala 11 Şubat 2016’da Cizre’de
uygulanan sokağa çıkma yasağının
sona erdiğini açıkladı. Ancak buna
rağmen Cizre’deki yasaklar 2 Mart
2016 tarihinde akşamları devam ede-
cek şekilde yeniden düzenlendi ve 2
Mart’a kadar ilçeye giriş-çıkışlar ya-
saklandı. 

Cizre’nin Cudi ve Sur mahalle-
lerinde, sokağa çıkma yasağının sona
ermesinin ardından, büyük çoğunluğu
3 binanın enkazından ve civardaki
evlerden, sokaklardan 25’i ÇOCUK
toplam 177 cenaze çıkarıldı. Hayatını
kaybedenlerden 103 kişinin kimliği
tespit edilirken 74 kişi KİMLİĞİ
TEŞHİS EDİLEMEDEN defnedildi. 

BM, Şırnak’ın Cizre ilçesinde gü-
venlik güçlerince etrafı sarılmış bod-
rumlarda mahsur kalan 100’den FAZ-
LA İNSANIN YAKILARAK öldü-
rüldüğüne dair raporların da araştı-
rılmasını istedi. 

“Cudi, Sur, Nur ve Yafes mahal-
lelerinde sivil vatandaşların yaşam
alanları ağır silahlar, tanklar ve
uçaksavarlar ile orantısız güç kul-
lanılarak yerle bir edilmiş durum-
dadır. Bazı mahallelerde binaların

tamamına yakını tahrip edil-
miş, binalar yıkıntıya dönüşm-
üştür. Bazı binalar tamamen
moloz yığını haline gelmişken,
bazı yıkıntıların hafriyatları
alınmış, düz ve boş bir alana
dönüşmüştür. Evlerin çoğuna
kapıları kırılarak girilmiş ve
içerideki eşyaları tahrip edil-
miştir. Sokaklardan taşınan
hafriyatların Dicle kenarına
döküldüğü anlatılmaktadır. Hayatını
kaybeden vatandaşların BAZI VÜ-
CUT PARÇALARININ dökülen haf-
riyatlar arasından çıktığı konuştu-
ğumuz Cizreliler tarafından ifade
edilmektedir.” (CHP, Cizre Raporu) 

AKP faşizmi halkın evlerini yerle
bir ediyor. Yaşanamaz hale getiriyor.
Deyim yerindeyse dümdüz ediyor.
Evlerin yıkıntıları altında katlettiği
insanlarımızın cesetlerini de moloz
yığınları arasında Dicle’ye döküyor. 

“İnsan bedenlerinin DNA tespitine
olanak vermeyecek boyutta yanık ol-
ması, AYNI KİŞİYE AİT BEDEN
PARÇALARININ FARKLI İLLERDE
BULUNMASI, Gaziantep’e gönde-
rilen ve bir insana ait olduğu söylenen
çuvaldaki doku ve organ parçala-
rından 7 AYRI KİŞİYE AİT DNA
tespit edilmiş olmasının yanı sıra
teşhis bekleyen çok sayıda insan be-
deninin Habur sınır Kapısı’nda iki
TIR KONTEYNIRINDA bekletildiğine
dair bilgiler alınmıştır.” (agy) 

İnsanlarımızı yakıyor, tanınmaz
hale getiriyor. Parçalarımızı çuvallara
dolduruyor. Her bir parçamız başka
bir ilde çıkıyor. Faşizm yaşayana da
ölene de saygısızdır, insani olan her
şeye düşmandır. Bedenlerimizi çırıl-
çıplak teşhir ettiğini de, kulaklarımızı,
burunlarımızı kesip, gözlerimizi çı-
kardıklarını da, cesetlerimizi askeri
cemselere bağlayıp yerlerde sürükle-
diklerini de çok iyi biliyoruz. Ve ilk
kez yaşamıyoruz faşizmin alçaklığını. 

“Sokağa çıkma yasağının ardın-
dan Genel Kurmay Başkanlığı tara-
fından açıklanan ölü sayısının ise

666 olması dikkat çekicidir. Bölgede
geceleri plakasız araçlarla Dicle ke-
narına CESETLERİN ATILDIĞI iddia
edilmektedir.” (agy) 

Devletin resmi kaynaklarının hiç-
bir verisi birbirini tutmuyor. Kimi,
kaç kişiyi katlettiklerini dahi bilmi-
yorlar. Gözleri dönmüşçesine ve ku-
durmuşçasına halk olan, yurtsever
olan, devrimci olan, kendisinden ol-
mayan her şeyi yok ediyorlar. AKP
faşizmi döktüğü kanların hesabını
vermekten kurtulamayacak. 

“Cizre’de İpekyolu olarak bilinen
bölgede, insanların YANARAK öldüğü
iddialarının olduğu viran halde bu-
lunan 3 ayrı bordum katı tespit edilmiş
ve bu bodrumlarda insan bedenlerine
ait kemik ve organ parçalarına rast-
lanmıştır. Sokaklarda KAN VE CESET
KOKUSU hala hissedilmektedir.”
(agy) 

Cizre’deki sokağa çıkma yasağının
2 Mart 2016 tarihinde kaldırılmasının
ardından bölgeye giden heyet içinde
yer alan adli tıp uzmanı Şebnem Ko-
rur Fincancı hazırladığı ön raporunda
şunları söylüyor: 

“İçeride girişe göre sol tarafta
bulunan duvarın dibinde tüm tabanı
kaplayan çok sayıda yanmış halde
kemik parçasının olduğu gözlendi.
Kemik parçaları arasında özellikle
üst kolları bulunmayan bir alt çene
kemiği boyutları itibarıyla değerlen-
dirildi.” Rapor bu çene kemiğinin
bir çocuğa ait olduğunu söylüyor.
“Bodrumun bu bölümünde görüldüğü
üzere ÇOK SAYIDA KAFATASI ve
diğer kemiklere ait YANMIŞ HALDE

Cizre Katliamı AKP Faşizminin Resmidir, Hesabını Soracağız! 
BİR ÇUVALDA 7 İNSANA AİT DNA’LAR... 

AYNI İNSANIN 7 ŞEHRE DAĞILMIŞ PARÇALARI...
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kemik kalıntıları bulunduğu gözlen-
miştir.” 

Diri diri yakıyorlar. Cesetlere iş-
kence ediyorlar. Hayır bu birkaç sa-
dist, gözü dönmüş, insanlıktan çıkmış,
psikopatlaşmış işkenceci olayı de-
ğildir. Bu faşizm gerçeğidir. Faşizm
kendisi gibi, kendi ruhuna uygun
hastalıklı, halka ait her tür değerden
çıkmış işkenceciler yaratıyor. Faşizm
bu katliam, dehşet tablosunu yaratıyor.
Bu tablo AKP iktidarıyla sınırlı bir
durum değildir. AKP iktidarı faşizmin
bugünkü temsilcisidir. 

Faşizm, “finans kapitalin en ge-
rici, en şoven ve en emperyalist un-
surlarının açık terörcü diktatörlü-
ğüdür.” Bu gerçeği Cizre’lerle,
Sur’larla, Silopi’lerle, 19 Aralık’larla,
Ulucanlar’la, Maraşlar’la… yaşadık
yaşıyoruz. 

Faşizmin Üç Silahı: 
Terör, Yalan ve Demagoji 

AKP faşizmi başta Kürt halkı ol-
mak üzere emekçi, yoksul halkları-
mızı terörüyle yıldırıp, teslim almak
istiyor. Katliamların, vahşetin, “taş
taş üstünde bırakmayacağız”, “sizi
hendeklere gömeceğiz”, “bitireceğiz”
tehditlerinin ve tehdidin ötesinde biz-
zat yaşattıklarının anlamı budur. 

Faşizmin terör ve zulmü tek başına
istediği sonucu vermez, verememiştir.
Bunun için terörün yanında yalan
ve demagoji silahını da kullanıyor. 

AKP faşizmine bakın, bir taraftan
katillerine “önünüz açık, her şeyi
yapın, yakın, yıkın, yok edin, biz ar-
kanızdayız” diyor. Diğer taraftan kat-
lettiği her insanımıza “terörist” deyip
yalan söyleyerek katliamını meşru-
laştırıyor. “Terör” demagojileriyle
katliamlarının önünü açıyor. 

Yalan; olmayan bir şeyi olmuş
göstermektir, gerçeği çarpıtmaktır.
Demagoji, halkın duygularını istismar
etmektir, kullanmaktır. 

AKP faşizmi, kendisi gibi tüm
faşist iktidarlar gibi yalan ve dema-
gojiyi de kullanıyor. 

Cizre’de, bodrumlarda onlarca
insanımız diri diri yakılırken devlet
yetkililerinin, Başbakan’ın, Cumhur-
başkanı’nın yalanları hatırlardadır:
“Cizre istismar edilen bir alan. Kamu

düzenini tesis etmek için, silahlı un-
surların kalmaması için bir mücadele
yürütüldü. Sivil zayiatlar konusunda
da dikkat edildi. Bütün yaptıklarımız
da demokratik hukuk kuralları içinde
yürüyen bir adımdır.” (Başbakan A.
Davutoğlu) 

“Demokratik hukuk kuralları” de-
dikleri faşizmin uygulanmasından
başka bir şey değildir. Bodrumlarda
diri diri yakılmaktır. 

AKP Faşizmi
Hesap Verecek
“Bölgede terörle mücadele gerek-

çesiyle insan hakları ihlallerinde bu-
lunan, hukuk dışına çıkan güvenlik
görevlileri varsa bu konuda gerekli
idari ve hukuki soruşturmalar derhal
açılmalı, gerekli işlemler yapılmalıdır.
Terörle mücadele sırasında, hukuk
dışına hiçbir biçimde çıkılmayacağı
yönünde halka güvence verilmelidir.”
(CHP, Cizre Raporu) 

Yaşanan katliam, vahşet, faşizm
gerçeği birkaç “güvenlik görevlisi”nin
hukuk dışına çıkmasıyla sınırlandı-
rılmaktadır. Ve teminat da “hukuk
içinde kalmakta” verilmektedir. Bu
ülkede hukuk da yasa da faşizmin
hukuku ve yasasıdır. Bir ülke nasıl
yönetiliyorsa, hukuku ve yasası da
onun karakterini taşır. 

Sorunu hukuk içi-hukuk dışılıkla
sınırlayanlar, “güvenlik görevlilerinin”
yasa dışına çıkmasıyla ele alanlar
faşizm gerçeğini gizleyenlerdir. Fa-
şizme karşı çözümü düzen içinde
gösterenlerdir. Halkı katilleriyle uz-
laştırmaya çalışanlardır. 

Kürt milliyetçi hareketi de Kür-
distan’da yaşanan katliamlar karşı-
sında BM’yi, AB’yi göreve çağırıyor.
Göreve çağrılan BM’ye bakın ne di-
yor? 

“Birleşmiş Milletler (BM) İnsan
Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad
el Hüseyin, son aylarda Türk ordusu
ve güvenlik güçlerinin ülkenin güney-
doğusunda işlediği ileri sürülen hak
ihlallerine dair kendilerine bir dizi
“endişe verici” haberin ulaştığını be-
lirterek bağımsız soruşturma açılması
çağrısı yaptı. Ankara’yı da, aralarında
BM çalışanlarının da bulunacağı ekibin
bölgede engellenmeden gezebilmesine

izin vermeye çağırdı. (...) ‘Cizre’de
Aralık ortasından Mart başına dek
uzatılan sokağa çıkma yasağı esnasında
güvenlik güçlerinin ihlalleriyle ilgili
çeşitli güvenilir kaynaklardan gelen
bilgiler giderek çoğalıyor. Ortaya
çıkan tablo henüz çok net olmamakla
birlikte son derece endişe verici’ diyen
Zeyd, PKK’yle bağlantısı olduğu iddia
edilen gençlik grupları ve diğer devlet
dışı yapıların Cizre ve diğer bölge-
lerdeki şiddet ve diğer yasadışı ey-
lemlerini de kınayarak, terör eylem-
lerinin yol açtığı can kayıplarından
üzüntü duyduğunu belirtti.” (Cumhu-
riyet gazetesi, 11.05.2016) 

BM yetkilisi katledeni değil, kat-
ledileni suçluyor açıkça. “Terör ey-
lemleri” diyerek katliamların sorum-
lusu olan AKP faşizmiyle bu faşizme
karşı can güvenliğini sağlamaya ça-
lışan yurtsever güçleri aynı kefeye
koyuyor. 

Hiçbir yalan, demagoji gerçeğin
üzerini örtemez. Hiçbir katliam, zor-
balık, zulüm faşizme karşı halkları-
mızın bağımsızlık, demokrasi, sos-
yalizm kavgamızı boğamaz. 

Cizreleri, Silopileri, Nusaybinleri,
Surları… unutmayacağız. 

Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde 75
yaşındaki bir Kürt yoksul ailesinin
bu anlamdaki sözleri çarpıcıdır:
“VAHŞET BODRUMLARINI ASLA
UNUTMAYACAĞIZ. Çünkü unu-
tursak tarih içinde kayboluruz. Tarihte
buna benzer nice kıyımlar ile tekrar
karşılaşabiliriz. Bu vahşeti sürekli
hatırlamalıyız. Ancak hatırlarsak ge-
leceğimizi sağlam bir şekilde inşa
edebiliriz…” Cizre tek örnek değil.
Çarpıcı bir örnektir. AKP faşizminin
halk düşmanlığının bir örneği, bir
resmidir. AKP, tüm Kürdistan’ı Ciz-
re’ye çevirmiştir. 

Kürt halkına “biz düşman değiliz
ki, neden bize bunlar reva görülüyor”
dedirtiyorlar. Hayır, Kürt halkı ka-
tilleriyle, AKP faşizmiyle uzlaşma-
yacak. Kürt halkı AKP faşizminin,
faşist devletin onlarca yıldır sürdür-
düğü katliam, imha, asimilasyon po-
litikalarını unutmayacak. Buna izin
vermeyeceğiz. Katliamlarınızın, halk-
larımıza yaşattığınız acıların hesabını
soracağız. 

22 Mayıs
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Dar pratikçilik; olaylara sadece
kendi gördükleri, kendi bakış açısı,
bilgi kapasitesi ve düşünce ufkuyla
bakar-değerlendirir. 

Olaylara bir bütün olarak bakmaz.
Her şeyi kendi etrafında görür. “Ben
yapmazsam, bu iş yapılmaz. Ben
olmazsam biter” bakışı hakimdir. 

Yani olaylara gerçekçi bakmaz
subjektif bakar-değerlendirir... Böyle
olunca da başladığı işi, çoğu zaman
sonuna kadar götüremez. Belli bir
yerden sonra gerçekler karşısına
çıkınca tökezleyip kalır.

Dar pratikçiler salt kendi deney
ve tecrübelerini kıstas alır, buna göre
düşünür, iş yaparlar. 

Bununla da kısmi başarılar elde
edebilirler. Lakin bu, öncelikle küçük,
zayıf bir iş yapmadır. Sorunun, olgunun
teorik alt yapısı olmadığı için iş tesa-
düflere kalmıştır. Çünkü, meseleyi
neden-sonuç çerçevesi içinde bakmaz.
Neden ve sonuçlarını açıkça ortaya
koymadığı için de başarı, devamlılık
ve süreklilik havada kalır. Bir yerde
tıkanır veya bir başka işte şaşırır.

Birebir kişilerin elbette bilgi-
beceri ve yetenekleri vardır. Bunları
değerlendirmesi, devrimin hizmetine
sunması en güzel ve doğru olandır.
Ama bir örgütün içinde bu sadece
bir parçadır. Bütün değildir. Örgüt
milyonlardır, biz de o milyonların
içinde sadece bir damlayızdır.

Bu gerçekliği görmez kendimize
(birey-kişi olarak) farklı misyonlar
biçersek ve ayaklarımız yere bas-
mazsa gerçekleri göremeyiz. Olaylar
neyse, ona göre bakıp değerlendir-
meliyiz.

Dar pratikçilik her olguyu, her

olayı kendi deneyimlerinden yola
çıkarak açıklamaya, yorumlamaya
kalkmaktır. 

Bu bir anlamda kendini dünyanın
merkezine koymaktır. 

En çok karşımıza “ben böyle
düşünmüştüm, daha önce böyle yap-
mıştım...”  şekillerde çıkar. 

Kendi kişisel deneyimlerin dışın-
da başkalarının da deneyimlerinden
yararlanmayı bilmelidir. 

Başka deneyimlerden öğrenmek
içinde o deneyimleri anlatan kitapları,
romanları, yazıları okumalıyız. 

Düzenli okumak bizim ufkumuzu
bu yönüyle genişletecektir.

Dar pratikçilik yetinmeciliktir
aynı zamanda. Başkalarına, onların
düşüncelerine değer vermemek,
önemsmemektir. Kollektif düşünmez
dar pratikçi, ufku dardır. Savaş ise
çok geniştir ve sorunları, ihtiyaçları
büyüktür.

Dar pratikçilikten kaçmaktan teo-
riden başka bir şey yapmayı da anla-
malıyız. Teori ve pratik birbirini
besleyen iki damar gibidir. Birbirini
geliştirir, büyütür. Terorisiz pratik
kör, pratiksiz teori de topaldır.

Dar pratikçi kendini kalıplaşmış
bilgilere, deneyimlere, tecrübelere
sığdıran kendini sınırlayandır.

Dar pratikçilik yaşamda nasıl
karşımıza çıkar? Örneğin, sadece
kendine verilen, yapması gereken
işlere yoğunlaşır, gözü başka bir şey
görmez. Yoldaşının eksiğini, zaafını,
kurumda ya da alanda yaşanan sorun-
ları, başka önemli ihtiyaçları önem-
semez, dikkat etmez. 50 tane dergi
mi satılacak, satar ve kendini rahat-
huzurlu hisseder. Bu bile tek başına
sakat bir bakış açısıdır. 

Sattığın dergilerle ne kadar insanla
tanıştın, nasıl hedefler koydun, yanın-
dakini ne kadar kattın, sevk ettin,
pratiği daha da geliştirdin mi, olum-
lu-olumsuz hangi sonuçları çıkardın...
Bunları düşünmez.

Yaptın mı yaptım? Hatta bununla

üstünlük taslayıp diğerlerine emek
harcamadan eleştirme şeklinde dav-
ranışlar sergilenir. Niye orada yapıl-
mamış düşünmez, soru sormamış
nedenlerine inmemiştir. Ben yapı-
yorsam onlar da yapacak diye bakar.

Dar pratikçilik, koşturur, çaba-
lar-sonuç da alır belli oranda. Ama
bütüne vakıf olmadığı, yani koşullar
tam olarak ne, ihtiyaçlar ne kavra-
yamadığı için onunla yetinilinmek-
tedir. 

Bir alanda çalışırken geçmişine
de, tarihe de, bugünkü durumunuda
her yönüyle vakıf olmalıyız ki geliş-
tirici olsun.

Parti, bir insanımıza yeni bir
alana gittiğinde ona nelerin öncelikli
olduğunu,  ilişkilerin durumunu vb.
anlatır. Örneğin “şu kişiyle şu işleri
yapma” der. Ama o kendi deneyim-
lerine önem veriyorsa disiplinsizlik
yapar. Kurallara uymaz, esnetir, dik-
kat etmesi gereken insanlarla gerekli
gereksiz paylaşımlara girer. Sonra
da ileride telafisi mümkün olmayan
sonuçlara yol açar. 

Neden böyledir? Çünkü dar pratikçi
“benim düşüncelerim, benim doğru-
larım” deyip kendini her şeyin üstünde
tutar. Sübjektivizm budur. Daha önce
yaşanan tecrübelere, olayın bütününe
vakıf olup partinin dediğine uysa,
sorun yaşanmayacaktır.

Yapılan yanlışlar sonucunda “ama
daha önce olmadı” sözü de çok sık
duyduğumuz bir sözdür.

Zaten sorunda buradadır.
Olmadıysa da olacaktır ama dar pra-
tikçi ille kendi pratiğini yaşar?

Acelecilik, fevri davranışlar, duy-
guların işin içine girmesi, temel-tali
olanı karıştırmak gibi davranışlar
hep bütünü görmemek, objektif şart-
ların hepsine vakıf olamamaktan
kaynaklanır.

Deneycilik ve Dogmatizm
İkiz Kardeştir

Deneycilik de subjektivizmin ve

DAR PRATİKÇİLİK 
KÖR VE SAĞIR EDER!
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şekilciliğin bir yansımasıdır. Deneyciliğin dog-
matizmden farklı yanı, kitaplardan değilde dar
pratikten başlamasıdır. Bizden önceki yoldaş-
larımızın pratik deneylerinden kazanılan yararlı
bütün değerler en değerli varlığımızdır. Bu tür
deneylerin, bilimsel olarak geleceğimize kla-
vuzluk etmesi konusunda hiç bir tereddüt
yoktur. Bu deneycilik değil, M-L’dir. Yine
ML’nin ilke ve kurallarını, devrimci harekette
kılavuz olarak kullanmak deneycilik değildir. 

KİMLER DAR DENEYCİDİR?
1- Sadece kendi dar pratiği ile tatmin olan-

lar...
2- Devrimci teori olmadan devrimci pratik

olmaz gerçeğini kavramayanlar...
3- Önderlik edebilmek için; önceden göre-

bilmek gerekir, doğrusunu kavramayan, üstelik
de kavramak istemeyenler...

4- Dünya devrimci deneyinin ÖZETİ olan
ML’yi küçümseyenler,

5- İlkeden yoksun bir deneyciliği benimse-
yenler... 

6-Kişiyi  hiç bir yere ulaştırmayan akılsızca
bir tekrarcılığa kapılanlar, dar deneycilerdir. 

ÇÖZÜM
- Marksist-Leninist ideoloji ile düşünmek.
- Diyalektik Materyalist düşünceyi rehber

edinmek.
- Örgütlü olmak.
- Parçayı değil bütünü görmek.
- Örgütü kendine katmak.
- Şehitlerimizden, tarihimizden, deneyleri-

mizden öğrenmektir. 

İhtiyaç Listesi
Duyuru

Amed Özgürlükler Derneği, Bağlar’da
yaşanan çatışmalarda saldırıya uğramış ve
dernekte bulunan malzemelerin çoğu kul-
lanılamayacak duruma getirilmişti.
Kaynartepe 204 Sokak, 25 Numara’da ki
yeni adresine taşınan dernek, saldırıdan
kalan eşyaları ile  düzenlendi. Çocuk korosu
ile faaliyetini sürdürüyor. Dernek ihtiyaç-
larımızı karşılamak için desteklerinizi bek-
liyoruz. İhtiyaçlar; bilgisayar, projeksiyon
cihazı, kırtasiye malzemeleri, buzdolabı,
dolap.

AMED ÖZGÜRLÜKLER DERNEĞİ
İLETİŞİM: 0531 798 29 64

Bahçelievler’de 13 Mayıs’ta
polis terörü yaşandı. Saat 19:40
itibariyle Pazar pazarında ve etra-
fında onlarca polis, akrep, trans-
porter, resmi, sivil ekipler ve yunus
polisleriyle önlerine çıkan herkese
GBT (Genel Bilgi Toplama) uygu-
laması yaparak terör estirdiler. Son
bir haftadır halk düşmanları Pazar
pazarında kahvelerde oturan insan-
lara, esnaflara, sokakta dolaşan
insanlara GBT kontrolü yaparak
sürü halinde mahallede dolaşarak
halka gözdağı vermeye çalıştı.
Açıklama yapan Bahçelievler Halk
Cephesi: “Halk Düşmanlarını

Uyarı-yoruz: İt sürüsü halinde
mahallemizde dolaşmaktan vazge-
çin. Yoksul emekçi halkımıza terör
uygulamaktan vazgeçin. Zırhlı
akreplerinize, sivil itlerinize boşuna
güvenmeyin, bu mahalle bizimdir.
Devrimcilerindir. Bedeller ödedi-
ğimiz şehitler verdiğimiz mahal-
lemizi halk düşmanlarına terk etme-
yeceğiz. Sizi o sokaklarda dolaşa-
maz hale getireceğiz. Halkımız
yüzünüze tükürecek, içmeye su,
yemeye ekmek bulamayacaksınız.
Çünkü hepiniz halk düşmanısınız!”
uyarısında bulundu. 

Gazi Cephe Milisleri 12
Mayıs’ta İmam Hatip Lisesi önü-
nü karakola çeviren, mahallede
provakasyon yaratmaya çalışan
katil polislerden hesap sordu,
TOMA’yı molotofladı.

Açıklama yapan Gazi Cephe
Milisleri: “Mahallemizde siren-
lerini, selektörlerini açarak bir
korku havası yaratmaya çalışan,
şehit mezarlarımıza, flamaları-
mıza saldıran halk düşmanlarına
mahallemizde rahat yok! İmam
Hatip Lisesi önünde bekleyen
TOMA ve akrep hedefimizdir,
her zaman hedefimiz olmaya
devam edecek! Öfkemizin harıy-
la alev alan molotoflarımızla
Umudun Adıyla çıktık halk düş-
manlarının karşısına, peşpeşe
savurduk kızgın alev toplarını.
Her biri alev alev patladı
TOMA’nın üzerinde. DHKC
gerillalarının çıkardığı dergiden
öğrendiklerimizle çok daha güçlü
yaptık molotoflarımızı ve savur-
duk düşmanın üstüne üstüne.

Halk Düşmanları!
Halkımızın ve mahalleleri-

mizin üzerinden kirli ellerinizi
ve emellerinizi çekin. Biz halk
çocuklarıyız, halkın içinden geli-

yoruz. Kanımızla canımızla
kurup koruduğumuz mahallele-
rimizde terör estirmenize izin
vermeyeceğiz!” dedi. 

Okmeydanı’nda
Uyuşturucu
İçenler Uyarıldı

Okmeydanı’nda Cepheliler
12 Mayıs'ta devriye gezerken
saat 8.00 civarında ‘Ankara fırını’
denilen yerde iki kişi dikkatlerini
çekti. Cepheliler peşlerinden
giderek, takip ettiler ve eski,
yıkık bir binaya girdiklerini tesbit
ettiler. Arkalarından giren
Cepheliler burada içilmeye hazır
esrar buldular. Cepheliler, şüp-
helendikleri bu iki kişiyi bulun-
dukları yerden dışarı çıkartarak
konuştular. Bu iki kişi mahallede
ve hiçbir yerde bir daha uyuştu-
rucu bulundurmayacaklarına dair
söz verdiler. Bu kişilerle sohbet
edilerek yozlaşmaya, uyuşturu-
cuya karşı devrimcilerin çalış-
maları ve kampanyaları anlatıldı.
Mahçup olduklarını, devrimci
mahallelerde bir daha böyle bir
şey yapmayacaklarını söyledi-
ler.

Mahallelerimizde 
Polis Terörüne 

Sessiz Kalmayacağız!

Halk Düşmanı Polis,  
Mahallemizden Defol!

22 Mayıs
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Bugün en sıradan siyasi davalarda
bile düzenin yargısının nasıl işlediğini,
faşizmin mahkemelerinde nasıl yar-
gılama oyunları oynandığını ülke
gerçekliğinden  az çok haberdar olan
herkes bilir. Bu davalarda normal
şartlarda geçerli (olağan) hukuk uy-
gulanmaz esas olarak. 

Faşizmin mahkemelerinin “ola-
ğan” yargılama pratiğinin dışına çık-
tığı siyasi davalar - Ergenekon, Balyoz
veya bugün olduğu gibi cemaat yar-
gılamaları gibi düzeniçi iktidar kav-
galarının ürünü olan birkaç is-
tisna dışında- devrimcilerin
“yargılandığı” davalardır asıl
olarak. Çünkü devrimciler oli-
garşi içi iktidar kavgasında şu
veya bu iktidar odağından bi-
rinin yanında saf tutan değil,
o iktidarı tümden hedef alan
yani mevcut kurulu düzeni de-
ğiştirmeyi hedefleyen “olağan-
dışı” kişilerdir. O halde onlara
“olağan dışı” davranmak ge-
rekir... Faşizmin mahkemele-
rinin temel mantığı budur. Bunu
devrimcilerin yargılandığı da-
valarda bazen açıktan, hakim
ve savcıların düşmanca yakla-
şımlarını gizleme gereği dahi
duymadığı tavırlarıyla görürüz;
bazen de daha yumuşak, daha
“adabınca” söyledikleri söz-
lerden ya da aba altından gös-
terdikleri sopalardan... 

Siyasi davalar, adından da
anlaşılacağı gibi siyasi bir te-
mele dayanan, iki siyasi dü-
şüncenin, iki ideolojinin, iki
iradenin çarpıştığı davalardır.
Bir tarafta yasaları yapan, uy-
gulayan, uyulmadığında yap-
tırımlarını belirleyen ve “yar-
gılamayı” yapan taraf yani ege-
menler, ezenler, yönetenler var-
dır; diğer tarafta ise ezilenler,

yönetilenler... 

Bu davalarda tek geçerli hukuk
egemenlerin çıkarlarıdır. Düzenin
bekasının (devamlılığının) gerekle-
ridir. Çoğu zaman bu gerçeği gizle-
mek için yargılamalarda şeklen bir-
takım kurallara uyulur, verilen ka-
rarlara yasallığın yanında meşruluk
da sağlamak için bazı formaliteler
yerine getirilir. “Bağımsız” ve “ta-
rafsız” bir mahkeme görüntüsü ve-
rilmeye çalışılır daha çok... Ama öz
olarak açık bir hukuksuzluk, keyfilik

vardır bu yargılamalarda. 

Bazen de şekli kurallara,
formalitelere bile gerek gö-
rülmez. Devrimci tutsak Fi-
kret Kara’nın yargılandığı
ve ağır cezalar aldığı davanın
duruşmaları sırasında yaşa-
nanlar bunun en çarpıcı ör-
neklerindendir. 

Fikret Kara İstanbul 15.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı davanın 7 Mayıs
2012 tarihli duruşmasında
yazılı olarak hazırladığı sa-
vunmayı okumak istediğinde
mahkeme başkanı “esas hak-
kındaki savunmasını son du-
ruşmada yapması gerektiğini,
bu duruşmada yalnızca tah-
liye talebinde bulunabilece-
ğini” söyleyerek Fikret
Kara’nın savunmasını yap-
masına izin vermedi. Fikret
Kara ise, savunmanın bir
hak olduğunu, anayasa ve
yasalarda bunun bir hak ola-
rak düzenlendiğini ve sa-
vunma yapmasının engelle-
nemeyeceğini hatırlatarak
savunmasını okumaya baş-
ladı. 

Fikret KARA savunma-
sında 6 Mayıs’ın Deniz Gez-
miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin

Faşizmin Mahkemelerinde,
Sanık Sandalyesini, Ezilenlerin Kürsüsü 

Yapmamıza Kimse Engel Olamaz! 

Devrimcilerin, Kendilerini Yargılamak İçin Kurulan 
Mahkemelerde Düzeni Yargılamaları Artık Bir Gelenektir...

Cepheliler, her yerde olduğu gibi
mahkeme kürsülerinde de

teslimiyeti değil, savaşı örgütlediler;
yargılanan değil, yargılayan oldular. 

Çünkü düzen
devrimcileri yargılayamaz.  

Çünkü devrimcilerin tarihi
yargılanamaz, ancak yazılır. 

Çünkü tarihsel ve siyasal haklılığı
olan “suç”lanamaz. 

Ülkemizde bu
bir CEPHE geleneğidir.

Bu gelenek Mahirlerle başladı.
Mahir ve Ulaş’ın el sıkıştıkları

mahkeme salonlarından
Devrimci Sol Ana Davası’nda

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ’a ulaştı.
Düzeni yargılama geleneği

Dursun Karataş’ın dava kürsüsündeki
görüntüsüyle sembolleşti.

İlk kez orada “Herkes Konuştu
Şimdi Sıra Bizde” denildi.
İlk kez 12 Eylül savcılarına

“terörist mi arıyorsunuz o halde
aynaya bakın” diye seslenildi. 

Şimdi bu gelenek
Cepheli savaşçılarla devam ediyor. 

Yürüyüş
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İnan’ın idam edilmelerinin yıldönümü
olduğunu, kendisinin de onların anti-
emperyalist mücadele mirasını sahip-
lendiğini anlattığı sırada, jandarmaya
Fikret Kara’nın salondan atılması tali-
matını verdi. Bunun üzerine jandarma
Fikret Kara’ya saldırıp yerlerde sürük-
leyerek salon dışına çıkarırken Fikret
Kara “SAVUNMA HAKKIMIZ EN-
GELLENEMEZ” şeklinde slogan atarak
mahkemeyi protesto etti. Bu sırada sa-
londa bulunan seyirciler de slogan
atarak Fikret Kara’yı sahiplendiler. 

Fikret Kara’yı yerlerde sürükleyerek
dışarı attıran mahkeme başkanı yaşa-
nanları tutanağa da eksik ve yanlış ge-
çirmeye başladı. Bunun üzerine avu-
katlar söz isteyip salonda yaşananların
tutanağa olduğu gibi geçirilmesini is-
tediler.  Mahkeme başkanı avukatlara
da söz vermeyeceğini söyleyip kendi
istediği gibi tutanak tuttu. Mahkeme
başkanı Fikret KARA’nın beyanlarını
“örgütsel slogan attı” şeklinde tutanağa
geçirmesi üzerine avukatlar bunun ör-
gütsel slogan olmadığını söylediler.
Mahkeme başkanı ise “Nasıl örgütsel
değil, Deniz GEZMİŞ’lerden bahsetti”
diyerek pervasızlığını gösterdi. Avu-
katların buna itiraz edip bu durumun
keyfi ve taraflı bir tutum olduğunu
söylemesi üzerine mahkeme başkanı
avukatlara “HERKES HADDİNİ Bİ-
LECEK!” diye karşılık verdi. 

Yürürlükteki yasalara göre yani
“olağan hukuka” göre mahkeme baş-
kanının görevi, usul ve esaslara göre
duruşmaları yönetmektir. Sanığın “ana-
yasa ve yasalarla güvence altına alınmış”
söz ve savunma hakkını kısıtlamak,
sanığı sürükleyerek zorla duruşma sa-
lonundan atmak, duruşmaları kendi an-
layışına göre yönetmek, istediği olayları
yazdırıp istemediğini yazdırmamak,
ben yaparım olur anlayışı hakimin gö-
revleri arasında değildir. Ancak başta
da ifade ettiğimiz gibi bu durum olağan
yani sıradan yargılamalar için geçerlidir.
Devrimcilerin “yargılandığı” davalarda
ise iki sınıfın iki iradenin çarpışması
vardır. İki sınıf da kendine yakışanı
yapmaktadır. Devrimcilere yakışan, fa-
şizmin mahkemelerini, sanık kürsülerini
ezilenlerin kürsüsü yapmaktır. 

22016 Nisan Ayı Hak İhlalleri
Raporu

1) 1-13-20 Nisan 2016 tarihlerinde,
bulunduğumuz hücrelere baskın ara-
malar yapılmış, hapishane kantininden
satın aldığımız çöp kovaları, banyo
kovaları, çamaşır leğenleri, yer fırçaları,
çek paslar, fırça sapları, tabureler, ayak-
kabılık, çamaşır ipleri gasp edilmiştir.
Kişisel temizlik malzemeleri bırakıl-
mayıp, yeni hastalıklara, salgınlara
davet çıkarılmıştır. Toplanan fırça
sapları 75 cm olacak şekilde kesilip
verilmiştir. Mantar, egzama gibi bulaşıcı
hastalıkları olanlarla, hastalığı olma-
yanlar aynı çamaşır leğenini kullanmak
zorunda bırakılıyor. Bel fıtığı, boyun
fıtığı hastalığı olanlar 75 cm’lik fırça
saplarını kullanamıyorlar bile. 75 cm’lik
fırça saplarını kullananlar fıtık, kambur
olur! Emrah Yayla’nın boyun fıtığı,
Erkin Kocaman’ın bel fıtığı, Raşit
Dörtyol’un bel rahatsızlığı ve raporları
olmasına rağmen ideal boydaki fırça
sapları verilmedi. Aynı zamanlarda
içinde boncuk malzemelerinin de ol-
duğu kutular, su petleri boşaltılıp çöpe
atılmıştır.

Gasp edilen eşyalarımız için “Adalet
Bakanlığı’nın genelgesi, talimatı var”
denilmiştir. Oysa genelge yoktur. Ayrıca
talimat verilmişte olsa böyle bir uy-
gulama yasa dışıdır, suçtur. Gasp edilen
tüm eşyalarımız paramızla ve yasalara
uygun olarak hapishane kantininden
temin ettiğimiz eşyalarımızdır.

2)10.04.2016 tarihinde Yaşar Yün
mahkemesi için Kandıra 1 No’lu F
Tipi Hapishanesi’ne götürülmüştür.
Hapishane girişinde çıplak arama da-
yatılmış, Yaşar Yün böyle aramayı
kabul etmeyince de elleri ters şekilde
ve ayaklarından kelepçelenmiş, darp
edilmiştir. Bu işkence Yaşar Yün’ün
ağzından kan gelene kadar devam et-
miştir. Elleri ve ayakları kelepçeli halde
bir gece boyunca bekletilmiştir. Ertesi
gün mahkemesine götürülmüş, mah-
keme hâkimi görevli askere darp raporu
alınmasının, savcılığa götürüp suç du-
yurusunda bulunulmasının talimatını
verse de talimata uyulmayıp sağlık ra-
poru alınmamıştır. Ancak iki hafta
sonra tomografi çektirebilmiştir…

3)5 günlük açlık grevi gerekçe
gösterilip 1’er ay “etkinliklere katıl-
mama” ve “ücret karşılığı çalışılan
işten yoksun bırakma” disiplin ce-
zaları verildi.

Açlık grevi sonrası diyet programı
uygulanması gerekirken, programa
uyulmamış, yetersiz diyet yemeği
verilmiştir. Konuyla ilgili suç duyu-
rusu yapılmışsa da dilekçelerimiz iş-
leme koyulmamıştır.

4)Yargıtay 10. Ceza Dairesi ve
7. Ceza Dairesi kararınca hapishane
dışında olan herhangi bir olaydan
disiplin soruşturması açılamaz ancak
savcılık soruşturma yürütebilir de-
nilmesine rağmen 20.04.2016 tari-
hinde hastane sevkinde ve 26.04.2016
tarihinde mahkeme sevkinde ring
aracının kamerasını peçeteyle kapat-
maktan ve slogan atmaktan Düzgün
Karal, Ercan Yıldız, Talat Şanlı, Raşit
Dörtyol, Gökhan Gündüz, Yusuf Ke-
nan Dinçer, Emrah Yayla ve Yaşar
Yün’e disiplin soruşturmaları başla-
tılmıştır. Emsal olması gereken Yar-
gıtay kararlarına uyulmuyor, suç iş-
leniyor.

5)Sohbet hakkımız Adalet Ba-
kanlığı’nın 45/1 Genelgesi’nde tarif
edildiği gibi haftalık 10 saattir. Ancak
bu genelgeye uyulmuyor, sohbet sü-
releri haftalık 6 saat ile sınırlandırı-
lıyor. Açık görüş haftası olan 4-10
Nisan tarihleri arasında hiç sohbete
çıkarılmadık. 21 Nisan Perşembe
günü sohbet günümüxz olmasına
rağmen “açlık grevinde” olduğumuz
gerekçesiyle sohbete çıkarılmadık.
Yaşar Yün’ün ve sohbete çıkmak is-
tediği kişilerin talebi olmasına rağ-
men, tek tutuluyor, yer değişikliği
talebi karşılanmıyor, ayrıca tecrit
edilip sohbet hakkı gasp ediliyor.

6)Yürüyüş dergilerinin “toplatılması
var” denilerek, istemek yerine 29 Nisan
tarihinde kaldığımız hücrelere baskın
yapılıp dergiler aranmıştır.

7)Yasal zorunluluk olduğu halde
yemekler yetersiz ve az verilmektedir.
Günlük iaşe bedelini karşılamadığı
gibi besleyici de değildir. Kantinden
alışveriş yapmaya zorlanıyoruz.

Kırıkkale F Tipi  Hapishanesi
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1992 yılında yaptığı bir konuşma-
sında başkanlık sisteminin Türkiye
karşıtı bir ABD oyunu olduğunu söy-
leyen Erdoğan, bugün “Başkanlık sis-
temi Amerikan emperyalizminin bize
tavsiyesi” diyerek Başkanlık sisteminin
en ateşli savunucusu olmuştur. 

Peki değişen nedir? Özünde de-
ğişen bir şey yoktur. Başkanlık sistemi
ve beraberinde gelişen tüm tar-
tışmalar özünde oligarşi içi güç
savaşının bir yansımasıdır. 

AKP geçtiğimiz yıllar içinde
‘Ergenekon’, ‘Balyoz’ vb. operas-
yonlarla oligarşi içi çatışmalarda
güç kazanmış sömürü pastasından
pay sahibi olabilecek kesimlerin ik-
tidardaki gücünü azaltmıştı. Ancak
bu, oligarşi için çatışmaların son bul-
duğu anlamına gelmiyordu. Kaldı ki
ülkemiz gibi emperyalizme göbekten
bağımlı, iktidarından politikasına kadar
her şeyi emperyalizmin belirlediği
yeni-sömürge ülkelerde oligarşi içi çe-
lişkiler ve çatışmalar kaçınılmazdır.
AKP de oligarşi içi bu çatışmalarda
kendisi için tehlikeli gördüğü TSK ve
‘ulusalcılar’ın iktidardaki gücünü azalt-
mıştır. Ancak 17-25 Aralık yolsuzluk
soruşturması ile başlayan AKP içindeki
çatlak büyümüş, bu defa da çatışma
kendi içlerinde yaşanmaya başlamıştır.
Tayyip Erdoğan ve taraftarları, düne
kadar “beraber yürüdük biz bu yollarda”
dediği akıl hocası ‘Fettullah Gülen
Cemaati’ ile iktidar savaşına girişmiş-
lerdir. Ki bugün de hala ‘Paralel yapı
operasyonları’ adı altında AKP-Fettullah
Gülen Cemaati arasındaki iktidar ça-
tışması sürmektedir. 

Son günlerde gündeme gelen ve
Davutoğlu’nun Başbakanlık ve parti
genel başkanlığı görevinden el çek-
tirilmesi ile sonuçlanan Erdoğan-Da-
vutoğlu çatışmasının özü de farklı
değildir. Çünkü Tayyip Erdoğan baş-
kanlık sistemini getirerek bütün gücü
ve yetkileri elinde toplamak iste-
mektedir. Cumhurbaşkanının yasal
olarak Başbakanı istifaya zorlamak
gibi bir yetkisi yok. Ancak bu durum,

medya aracılığıyla yeni hükümetin,
ülkeyi başkanlığa taşıyacak bir geçiş
hükümeti olacağı haberleri ve Erdo-
ğan’ın açılış adı altında düzenlenen
mitinglerle başkanlık kampanyasını
hızlandırması şovları ile normalmiş,
rutin bir işleyişmiş gibi gösterilmeye
çalışılıyor. 

Tayyip Erdoğan 2014 yazında cum-
hurbaşkanı seçildiğinden beri ülkeyi
fiili olarak yönetmeye devam ediyor.
Ki bunu da “Sistem fiilen değişmiştir”
diyerek kamuoyuna açıkça ilan etti.
Başkanlık sistemini bu fiili durumun
yasal dayanağını oluşturmak için is-
tiyor. Burjuva medya da “Başkanlık
rejimi zaten fiilen gelmiştir, artık
hukuku da buna uydurmamız lazım”
manşetleri ile Erdoğan’a tam destek
veriyor.

Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere
AKP, neden Başkanlık sistemini da-
yatmaktadır?

1- AKP bugüne kadar gerçekleş-
tirdiği tüm icraatlarla devletin bütün
yetki gücünü elinde toplayarak oli-
garşi içi güç dengelerini kendi lehine
çevirmiştir. Bu aynı zamanda sömü-
rüden de en büyük payı AKP’nin al-
ması anlamına gelmektedir. Başkanlık
sistemi ile bugüne kadar hayata ge-
çirilen faşist uygulamaları yasal ze-
mine kavuşturmayı ve sömürü pira-
midindeki zirvelerini sağlamlaştır-
mayı amaçlamaktadırlar. 

2- Bir diğer sebep de, AKP’nin

suç dosyasının oldukça kabarık olma-
sıdır. AKP şu an için kendisine bir al-
ternatif yaratılamadığından dolayı em-
peryalizmin desteğini almaya devam
ettiğini biliyor. Ancak emperyalist po-
litikaların ve oligarşi içi güç savaşlarının

yarın neyi göstereceği bi-
linemez. 17-25 Aralık
yolsuzluk operasyonu
bunun bir örneğidir. Di-
ğer yandan ise halkın
AKP’ye olan öfkesi
gün be gün artmakta-
dır. Bunu en somut
olarak Haziran Ayak-
lanması’nda gören ve
hala bunun kabusuy-
la yaşayan Tayyip
Erdoğan, başkanlık
sistemi ile kendisini
sağlama almayı

ümit ediyor. 
Ancak ister başkanlık sistemi ol-

sun, isterse de yarı başkanlık sistemi,
hiçbiri Tayyip Erdoğan başta olmak
üzere AKP’lileri ve tüm halk düş-
manlarını halkın önünde hesap ver-
mekten kurtaramayacaktır.

“Türk Tipi Başkanlık
Sistemine Karşıyız”
Diyenler Model Olarak
ABD’yi Gösteriyor!

Başkanlık sistemi tartışmalarında
muhalif olan kesimlerin eleştirilerinin
temelinde ise ülkenin mevcut koşulları
içerisinde altyapısı oluşturulmaksızın
başkanlık sistemine geçmenin dik-
tatörlüğe neden olabileceği fikri yat-
maktadır. Bu fikri savunanların bir
kısmı Latin Amerika ve Afrika ül-
kelerinde diktatörlüğe dönüşen baş-
kanlık sistemlerini örnek göstererek
ABD tipi başkanlık sistemini des-
teklemektedirler. 

Bu kesimlerin başında 7 Haziran
seçimleri öncesi “seni başkan yap-
tırmayacağız!” diye meydanlarda
haykıran HDP gelmektedir. 7 Haziran
seçimlerinde “zafer” sarhoşluğuyla
AKP’ye, Erdoğan’a yağıp gürleyen

Yürüyüş

22 Mayıs
2016

Sayı: 522

POLİSLERİ, YASALARI, MAHKEMELERİYLE1 8

Başkanlık Sistemi Oligarşi İçi Güçlerin Çatışmasıdır

Devrimcilerin Görevi
Faşizmle Savaşmaktır 



HDP sözcüleri, 1 Kasım seçimlerinde
yaşadıkları hüsranın hemen ardından
çark etmeye başladılar. Müzakerelerin
devam etmesini isteyen, başkanlık
sistemi dahil her şeyi tartışabilecek-
lerini söyleyen açıklamalar yaptılar. 

Bunların başında gelen HDP Söz-
cüsü Ayhan Bilgen, “Başkanlık sis-
temi dâhil tüm modeller tartışılabilir.
Ancak tek adamlık gibi özgürlüğü
kısıtlayıcı bir yapı olmaz. Toplumun
ihtiyacı bu değil” demiştir. (CNN, 4
Kasım 2015)

HDP Mersin Milletvekili Dengir
Mir Mehmet Fırat ise, başkanlık sis-
temine itirazları olmadığını, karşı
çıktıklarının ‘Türk tipi başkanlık sis-
temi’ olduğunu, Amerikan tipi baş-
kanlık sistemini ise destekleyebile-
ceklerini belirtmiştir.

Yapılan röportajda kendisine yö-
neltilen “Kabul edebileceğiniz bir
başkanlık sistemi var mı?” şeklindeki
soruya, “Var. Amerika ya da Meksika
örneği. Bunu tasvip eder, içten des-
tekleriz. Kuvvetlerin birbirini denet-
leme mekanizmalarının olduğu bir
sistemi memnuniyetle destekleriz.”
şeklinde cevap vermiştir. (BBC Türk-
çe, 4 Kasım 2015)

HDP Eş Genel Başkanı “komü-
nist” Figen Yüksekdağ da yabancı
bir gazetecinin kendisine sorduğu
“Başkanlık sistemini içeren ve yerel

yönetimlere daha fazla güç getiren
yeni anayasa reformunu destek-
leyecek misiniz?” sorusunu önce
“belki” diye cevaplamış, “Fakat
bunu belki diye yanıtlamak da
zor. Çünkü ortada gerçek teklif
henüz yok” diye devam etmiştir.

AKP faşizminin yanıtı ise ke-
sin ve nettir; “Müzakerelerin de-
vam etmesi için silahları göme-
ceksiniz!”

Muhalefetin diğer kanadı olan
CHP ise “sistemin değişmesine
izin vermeyeceğiz, kan dökmeden
başkanlık sistemi getiremezsiniz”,
“Bizim bedenimizi çiğnemeden
geçiremezsiniz” demektedir. Ki,
burjuva muhalefet ya da diğer
düzeniçi solun ülkemizde herhangi
bir hak ya da bir reform talebi
için dahi bedel ödediği kan dök-

tüğü görülmemiştir. Dünyada ve ül-
kemizde halkların en temel, en sıradan
haklarını savunmak için kan ve can
bedeli direnen, bedel ödeyen, ölen
ama teslim olmayan, uzlaşmayan bir
tek devrimcilerdir, sosyalistlerdir.
Beylik sözler taslamayı çok seven
burjuva muhalefet ya da reformist-
oportünist kesimler, sıra bedel öde-
meye geldiğinde türlü gerekçeler ve
burjuva siyaset oyunlarıyla savaş
meydanını terk ederek, emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin saldırıları karşı-
sında devrimcileri ve halkı yalnız
başına bırakmışlardır.

Emperyalizmle Olan
Bağımlılık İlişkilerine
Son Verilmeden Yapılan
Hiçbir Değişiklik
Demokrasi Getiremez!

Başkanlık sistemi, partili cum-
hurbaşkanı, parlamenter sistem vb.
hiçbiri ülkemizde var olan sistemi
kökten değiştiremez. Türkiye’de dü-
zen, sömürge tipi faşizmdir. Çok par-
tili sisteme geçildiği 1946’dan bugüne
70 yıl geçti. 70 yılda 16 kez seçim
yapıldı, 62 kez hükümet değişti. An-
cak hiçbiri halkın hiçbir sorununu
çözemedi. Başkanlık sistemine büyük
vaatler atfeden AKP, tek başına ikti-
darı en uzun elinde tutan partiydi.

Ancak 14 yıllık iktidarı boyunca hal-
kın herhangi bir sorununa çözüm
bulmak bir yana, var olan sorunları
daha da kökleştirdi. 

AKP iktidarı öncesinde 5 tane
olan milyar dolarlık tekel sayısını
44’e çıkartırken halk için sadece iş-
sizlik, açlık, yoksulluk ve zulüm ge-
tirdi. Terör getirdi.

Türkiye halklarının sorunu fa-
şizmdir. 50’lerden bu yana faşizmle
yönetilen bir ülkeyiz. Sorun düzen
sorunudur, çözümü devrimdir. 

Bugün AKP ve Tayyip Erdoğan,
başkanlık sistemini düzenin daha iyi
işlemesi diyerek meşrulaştırmaya ça-
lışıyorlar. Ancak yaşanan tüm bu tar-
tışmalar özünde oligarşi içi güçler
arasında bir kavgadır, iktidar ve sö-
mürüden pay kapma kavgasıdır. 

Parlamenter yolla demokrasi ha-
yali kuranlar 1 Kasım seçimleri ve
sonrasında yaşananlar sonucu hüsrana
uğramıştır. “Faşizmle uzlaşılmaz, ba-
rışılmaz, savaşılır” gerçeği bir kez
daha kanıtlamıştır. Ancak ne gözleri
uzlaşma hırsı ile kör olan Kürt mil-
liyetçileri ne de onların kuyrukçulu-
ğunu yapan oportünist-reformist sol
yaşananlardan ders çıkartmıştır. 

Yeni sömürge bir ülkede seçimler,
faşizmin maskesi ve demokrasicilik
oyununun bir parçasıdır. Düzenden
umudunu kesen halk, seçimler aracı-
lığıyla tekrar düzene yedeklenir.  Bugün
başkanlık sistemi tartışmalarında taraf
olmak, o veya bu şekilde bu tartışma-
ların bir yerinde olmak oligarşi cep-
hesine güç vermek demektir. 

Biz, faşizme karşı mücadeleyi
büyütmeliyiz. Kendine devrimci, de-
mokrat diyen, halktan yana olan tüm
kesimler oligarşi içi çelişkilerde taraf
olmak yerine halkla oligarşi arasın-
daki çelişkileri derinleştirmeli, halkı
faşizme karşı birleştirme ve savaş-
tırma görevini üstlenmelidir.  

Halkların adalet özlemi, öfkesi
her geçen gün büyümektedir. Bizim
görevimiz bu öfkeyi AKP’ye ve em-
peryalizme karşı birleştirmek, halkın
tüm kesimlerini savaştırmaktır. 

Biz, faşizme karşı
mücadeleyi

büyütmeliyiz. 
Kendine devrimci,

demokrat diyen, halktan
yana olan tüm kesimler
oligarşi içi çelişkilerde

taraf olmak yerine halkla
oligarşi arasındaki

çelişkileri
derinleştirmeli, halkı

faşizme karşı birleştirme
ve savaştırma görevini

üstlenmelidir.
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Hatay, Arap halkımızın yaşadığı,
direniş potansiyelinin yüksek olduğu,
devletin politikalarına muhalif ve
ilerici bir ilimiz. Haziran Ayaklanması
sırasında 4 evladını toprağa vermiş
olan Hatay halkının örgütlenmesi
devletin korkulu rüyalarından birisi.

Hatay’da Halk Cephesi’ne yönelik
saldırılar, dergimizi dağıtanlara yö-
nelik tutuklama terörü tam da bu
korkunun ürünüdür.

Grup Yorum korosu üyelerinin
okullarına giderek tehditlerde bulu-
nan, bileklerini kıran, Yürüyüş dergisi
dağıtanları tutuklayan, yurt dışına
çıkma yasağı koyan AKP iktidarı,
Sinan Okur’un 14 günlük açlık grevi
direnişi karşısında teslim oldu.

Çadır direnişine her gün saldırdılar.
Çadırımızı söktüler, pankartlarımızı
yırttılar, Sinan Okur’a ve çadırı ziyaret
edenlere saldırdılar. Ama nafile!
Korktukları başlarına geldi. Sinan
Okur’un çadır direnişi tüm Hatay
halkını birleştirdi, örgütledi. Halkın
örgütlü gücüyle zafer kazanıldı. Bu
zafer tüm Hatay halkının zaferidir.
Sinan Okur nezdinde, AKP’nin keyfi
tutuklamalarına, keyfi yasaklarına
karşı gösterilen örgütlü tepkidir.

Keyfi Yasa ve Yasakları
Tanımıyoruz
Baskı Varsa
Direniş de Var

Sinan Okur, temel haklarından
olan seyahat hakkına, çalışma hakkına
ve ailesiyle birlikte olma hakkına
sahip çıktı. Bu meşru haklar direnişin
kulaktan kulağa yayılmasına, Suudi
Arabistan’dan dahi dayanışma me-
sajları yayınlanmasına sebep oldu.

Direnişin Gücü AKP’li
Valiyi Dize Getirdi

Zaferi kazanmadan önce son iki

gün çadıra yoğun saldırı yaşandı.
Saldırılar sürerken, diğer yandan da

yurt dışı yasağının kaldırılması için
görüşmeler devam ediyordu. Yani
hem saldırıyorlar, hem de bir yandan
geri adım attıklarını göstermek iste-
miyorlardı. 

Aslında saldırmalarının nedeni
halkı korkutmak ve devrimcileri yal-
nızlaştırmaktı. Bu, tam tersine tepti;
halk her gün daha çok sahiplendi.
Bu sahiplenmenin karşısnda geri
adım atmak zorunda kaldılar.

Halkın sahiplenmesi onlara geri
adım attırdı. En son Hükümet Konağı
yürüyüşü, halk düşmanlarını çileden
çıkardı.

Emniyet Müdürü ve Kaymakam,
kendileriyle görüşen CHP İl Başkanı
ile Eğitim-Sen’in de içinde oldugu
heyete, çadırı ve direnişi dağıtacak-
larını söylediler. “İlin bütün gücünü
buraya yığarız, dağıtırız, 10 dakika
içinde dağılsınlar” dediler. Eğitim-
Sen Başkanı, “Bunu yaparsanız siz
kaybedersiniz. Bu insanlara ilk polis
saldırdı, üç gündür saldırıyor. Sa-
mandağ’da ilk defa biber gazlı sal-
dırının yaşanması bardağı taşıran
damla oldu. Halk korksaydı buraya
gelmez kapıya dayanmazdı; polis
saldırmasaydı burada olmayacaklardı.
İkincisi bu yasak hukuki bir yasak
değildir; yasak kalksın Sinan işine
gitsin. Bu işi çözün.” diye konuştu. 

Kaymakam, Emniyet Müdürü ve
Jandarma Komutanı gelmeden heyeti
görüşmeye almadı. Kaymakam kork-
tu, sorumluluk almak istemedi. Sav-
cılar ise mesai saati olduğu halde
hiç bir şekilde görünmediler, ortalarda
yoktular. 

Kaymakam, heyetle yaptığı gö-
rüşmede durumu kurtarmaya çalışa-
rak, “Boyun eğmeyeceğiz, Savcımızı
öldürenlere izin vermeyeceğiz. Yü-
rüyüş dergisi onları övüyor” dedi.
Heyet ise, “Siz isteseniz de isteme-
seniz de bu dergi dağıtılıyor. Her

yerde, her bayide satılıyor. Sahibi
dahi ceza almamış, araştırabilirsiniz.
Ya gidin bu iddialarınız varsa davanızı
açın merkezden sorunu halledin ya
da burada bunu yapmayın, buradaki
insanlar alıp okuyor Yürüyüş’ü” ce-
vabını verdi.

Kaymakam, Eğitim-Sen Başkanı
konuşurken yüzüne bakmayıp, mu-
hatap almıyor gibi yaptı. Belediyenin,
kaymakamın, emniyetin kirli işlerini
yapan MAVİŞ isimli bir çeteci de
görüşmeler devam ederken dışarıda
bulunmuş. Yani halka karşı tüm halk
düşmanları birlik oldular.

Çeteci Maviş, heyet görüşmeleri
sırasında kapıda bekleyen Sinan
Okur’a ve halka, “Yarın yasak kal-
kacak, dağılalım” dedi. Sinan Okur’un
cevabı, “Ne zaman yasak kalkar, pa-
saport teslim edilirse o zaman ey-
lemler biter. Bu kararımız net, geri
adım atmayacağız onlara da söyler-
sin” cevabını verdi. 

Görüşmenin ardından kitle slo-
ganlarla çadır alanına giderek, orada
pankartların yerine yenisi yaptılar,
direnişe devam ettiler. 

Halkın sahiplenmesi, çadırı yalnız
bırakmamaları, saldırılara boyun eğ-
memesi karşısında bir kez daha di-
renenler kazandı. Gücümüz birliğimiz
diyen halk kazandı.

Polis her gün “Size dergiyi da-
ğıttırmayacağız” derken, her gün teh-
ditler savururken, Halk Cepheliler

Sinan Okur’un Direnişi, Halkın Gücünü
Bir Kez Daha Gösterdi

BBirlikte Direndik,
Birlikte Kazandık!
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ve Hatay halkı her gün gözlerine soka soka
Yürüyüş dağıtarak, açtıkları masada dergimizi
sahiplendiler.

Öylesine çaresiz kaldılar ki, saldırının
birisinde polis “Bunların hiçbiri Samandağlı
değil” diyerek halkı kışkırtmaya çalıştı.

Sinan Okur buna tepki göstererek, po-
lislere karşı “Sizden mi öğreneceğiz kim
olduğumuzu, ben buralıyım, asıl siz kim
oluyorusunuz, siz nereden geldiniz? Buralı
olmayan bir tek sizsiniz. Defolun buradan”
diye konuştu. Halk konuşmalara alkışlarla
destek oldu. 

Bu saldırıda katil polislerin saldırısı te-
lefonla kaydedildi. Bunu farkeden polis, ıs-
rarla telefonu istedi. Saldırının bahanesi
olarak telefon gösterildi.

Çekim yapan Halk Cepheli, saldırı kar-
şısında telefonu orada her zaman duran bir
deliye verdi. Bu deli telefonu sonuna kadar
sakladı ve saldırıdan sonra getirip Halk
Cephelilere teslim etti. Yani Hatay delisine
varınca kadar direnişi sahiplendi... 

Saldırılar halk düşmanlarının kendi ça-
resizliklerinin göstergesiydi. Ama başara-
madılar, halkı korkutamadılar, sindiremediler.
Saldırılara rağmen Hatay halkı Halk Cep-
helileri evlerine davet etti. Sinan Okur, her
gün başka bir evde kaldı. 

Sonuç olarak; Hatay’da ilk kez yapılan
çadır direnişi, Cephelilerin zafere kadar di-
renme tarzının yeni bir örneği oldu. 

Direnişin, açlık grevinin 14. gününde
kazanılması elbette tüm tarihimiz boyunca
gösterdiğimiz kararlılığın, ideolojik üstün-
lüğümüzün sonucudur. 

Sinan Okur’un yurtdışı yasağı kaldırıldı.
Pasaportu geri teslim edildi. Direnişin bize
kazandırdıkları ise şunlar olmuştur:

1- Samandağ halkı devrimcileri daha ya-
kından tanımış, devrimcilere olan güvenleri
artmıştır.

2- Haksızlığa karşı ancak direnirsek ka-
zanabileceğimizi gösterdik.

3- Yeni insanlarla tanıştık, direnişimizin
sesini kulaktan kulağa, en sağır kulaklara
bile fısıldadık.

4- Yerel basının ciddi bir sahiplenmesi
oldu.

5- Halkın kendi gücüne olan inancı ta-
zelenmiş, 14 günlük bir direniş örgütlü ol-
manın önemini göstermiştir.

6- Kazanan yine örgütlü mücadele ol-
muştur. Direnmeli savaşmalı ve kazanmalı-
yız...

Eğitim Sen Hatay Şubesi Yü-
rütme Kurulu, Sinan Okur'un ta-
leplerinin kabul edilmesi için 12
Mayıs'ta bir açıklama yaptı. Açık-
lamada şöyle denildi: “Baskı ve
yasaklamaları bir gelenek haline
getiren AKP; halka, işçilere, me-
murlara, akademisyenlere, ga-
zetecilere parasız eğitim isteyen
öğrencilere, kendinden olmayan
herkese ya saldırmakta, ya ha-
pishaneye atmakta ya da dene-
timli serbestlik ve yurt dışı yasağı
koyarak ülkeyi hapishaneye çe-
virmektedir. Hukuksuz bir şekilde
gasp edilen pasaportunu geri al-
mak ve koyulan yurt dışı yasa-
ğının kaldırılması için Hatay Sa-
mandağ ilçesinde Abdullah Cö-
mert Parkı’nda 3 Mayıs Salı gü-
nünden itibaren 1 aylık açlık
grevine basın açıklamasıyla baş-
layan Sinan Okur, AKP’nin hu-
kuk tanımayan ve keyfi uygula-
malarına karşı bu eylemi ger-
çekleştiriyor. Sinan Okur bir gur-
betçi işçidir. Ailesi yurt dışındadır.
İşi yurt dışındadır ve eğer kısa
bir süre sonra işinin ve ailesinin
yanına dönemez ise, ekmeğini
kazandığı ülkeye 3 yıl boyunca
gidemeyecek, hem işini kaybe-
decek hem de üç yıl boyunca
eşini ve iki çocuğunu göreme-
yecektir. Bunun nedeni ise Sa-
mandağ Savcılığı’nın talebi ile
ilgili mahkemenin koyduğu yurt
dışı yasağıdır. Gerekçe yasal olan

ve vergisi ödenen bir dergiyi da-
ğıtmak. Aynı nedenle aynı süreçte
beş kişi gözaltına alınmış ve bir
ay tutuklu kaldıktan sonra mah-
kemeye gerek kalmadan serbest
bırakılmış iken, kendileri ile ilgili
yurt dışı yasağı yok iken, tutuk-
lanmayan hatta gözaltına bile
alınmayan ve üç gün sonra sav-
cılık tarafından çağrıldığında
kendi iradesi ile ifadeye giden
Sinan Okur’a yurtdışı yasağı
konması kabul edilebilir değildir.
Burada bir tedbirden öte bir ce-
zalandırma amacı güdülmekte-
dir... Bu gün açlık grevinin 10.
günüdür ve sağlığı yavaş yavaş
bozulmaktadır. Üstüne üstlük ta-
lebi tamamen barışçıl ve demo-
kratik olmasına rağmen her gün
baskılara, polisin saldırısına ma-
ruz kalmaktadır. Oysa talebi açık-
tır. Haksız olan yurtdışı yasağının
kaldırılması ve pasaportunun
kendisine iade edilmesidir. Eği-
tim-Sen Hatay Şube Yürütme
Kurulu olarak Sinan Okur’un
taleplerini yineliyor, ilgililere bu
hukuksuzluğa son verilmesi çağ-
rısında bulunuyoruz.”

Hatay Liseli Dev-Genç: Ha-
tay Liseli Dev-Genç'liler 10 Ma-
yıs’ta okullarında bildiri dağıttı.
Sinan Okur için bildiri dağıtı-
mından sonra imza toplayıp okul-
larında "Sinan Okur Yalnız De-
ğildir" döviziyle destek verdiler.

Sinan Okur Açlık Grevinin 10. Gününde! 
Sinan Okur’un Taleplerinin 

Derhal Karşılanmasını İstiyoruz!

Direnişin 14. günü..
Zafer günü...
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9. Gün
Açlık grevinin 9. gününde sabah

pankartlar asılarak yeni yapılan çadır
alana getirildi. Aradan bir iki saat geç-
meden polis "bunları kaymakamlığın
talimatıyla kaldıracağız" diyerek pan-
kartlara ve çadıra saldırdı. Çadırın tah-
talarını kırdı, pankartları paramparça
etti. Direnişçiler pankartları ve çadırı
vermemek için direnirken polisler az-
gınca saldırdı. Ajitasyonlarla polis sal-
dırısına karşı halkın sahiplenmesi is-
tendi. Katil polisler ellerinde çadır ve
pankartlarla arabalarına binip kaçmaya
hazırlandı. Fakat bir kişinin polis ara-
basının camına vurup isyan etmesi,
birden herkes polis arabasını tekmele-
meye başladı. Halkın öfkesi polislerin
arabasında patladı. Bunu hazmedeme-
yen halk düşmanları arabalarından çıkıp
"nerde o delikanlıyım diyenler" diyerek
halka portakal gazlarıyla ve coplarla
saldırdı. Direnişçilerin doğrudan göz-
lerine sıkılan portakal gazı sonrasında
bir kişi boynuna yediği copunda etki-
siyle bayılacak duruma geldi ve hasta-
neye kaldırıldı. Başka bir kişi ise ba-
cağının aynı noktasına 2 kez cop yediği
için topallamaya başladı ve hastaneye
götürüldü. Bu esnada halk direnişçilere
süt ve limon getirip ilgilendi, polislerin
önüne barikat oldu. Polis ve halk ara-
sında arbede çıktı. Polisin alandan ko-
vulmasıyla direnişçiler halka Hükümet
Konağı’na yürüyeceklerini söyleyip
halkın yanlarında durmasını bu saldı-
rılara boyun eğmemesi gerektiğini söy-
lediler. Bunun üzerine büyük bir kitle
Hükümet Konağı’na "Faşizme Karşı
Omuz Omuza", "Halkız Haklıyız Ka-
zanacağız", "Sinan Okur Yalnız De-
ğildir" sloganlarıyla yürüyüşe geçti.
Hükümet Konağı’nın önü birdenbire
halkın öfkesiyle doldu taştı. Polisler
korkudan ek destek olarak jandarmaları
da yanına çağırdı. Ardından temsilciler
kaymakamla görüşmeye gitti. Görüşme
esnasında dışarıdaki halk polise, "Polis
Simit Sat Onurlu Yaşa" sloganlarıyla
tepkisini dile getirdi. Görüşme sona
erince halk alkışlarla ve sloganlarla
grev alanına geçti. Direnişçilere halktan
yoğun bir ilgi vardı. Herkes geçmiş

olsun dileğinde bulundu ve halk gazdan
nasıl etkilendiğini anlattı. Halka Yü-
rüyüş dergisi dağıttığımız için ne be-
deller ödendiği ve ödenileceği anlatıldı.
Polisin dergiye düşmanlığı ve direnişten
korkusu halka ifşa edildi. Ardından
stantlara konulan dergi yine halka ulaş-
tırıldı. Hatay Eğitim-Sen yönetim kurulu
ve Eğitim-Sen üyeleri Sinan Okur’un
direniş çadırını ziyaret etti direnişle
ilgili bilgi aldı direnişini sahiplendik-
lerini ve sonuna kadar yanında olduk-
larını söylediler. 

10. Gün 
Sabah direniş alanına geçildi. Bir

önceki gün polisin saldırıp paramparça
ettiği pankartlar yeniden yapılıp asıldı.
Ayrıca halkın önünde kırmızı bez üze-
rine sprey boyalarla “Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz” yazıldı. Dünkü saldırıdan
ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten
pek çok ziyaretçi alana geldi. İmza
kampanyasına yine çok fazla destek
verildi. Açılan stant aracılığı ile Yürüyüş
dergisinin 520 ve 519. sayıları ile Ta-
vır’ın en son sayısı halka ulaştırıldı.
Dün akşamda Suriye’den Suriye Halk
Cephesi telefonla arayarak desteklerini
sundu.  

11. Gün
Sabah geldiğimiz alanda rutin işle-

rimizi hallettikten sonra erkenden or-
taokul öğrencileri Sinan Okur’a destek
vermek için ziyaretine geldi. Ellerinde
"Sinan Okur Yalnız Değildir" kağıtla-
rıyla birlikte fotoğraf çekindiler. 

12. Gün
Öğlene doğru Sinan Okur’a Kandıra

2 Nolu F tipi Özgür Tutsaklarından
gelen bir mektup hep beraber okundu.
TAYAD’lı annelerden Deniz Şah’ın
annesi Zeynep Ana ve tutsaklarımızdan
Remzi ve Kubilay Uçucu’nun annesi
Hayat Ana direnişi selamlamaya geldi.
Bir ziyaretçimiz yan flüt ile Grup Yo-
rum’dan türküler çalarak destekte bu-
lundu. Ezgiler destekçilerin ve Grup
Yorum Hatay Halk Korosu’ndan olan
bazı öğrencilerin de sesiyle can buldu,
şiirler okundu, halaylar çekildi. 2 liseli
destek sunmak için su alarak yardımda

bulundu. Liselilerden bazıları Sinan
Okur için resim çizdi.  

13. Gün
Gelen ziyaretçilerle polis saldırıları

ve direnişin gidişatı hakkında sohbet
edildi. Yürüyüş dergisi okumanın, okut-
manın ve dağıtmanın meşruluğu ve
önemi üzerine konuşuldu. Alandaki
Dev-Genç'liler ve halk türküler eşliğinde
halaylar çekti. Akşam saatlerine doğru
Grup Yorum ve Hatay Grup Yorum
Halk Korosu direnişi selamlamaya ve
Sinan Okur’a destek olmaya geldi. İs-
tanbul’dan gelen 2 gazeteci de Sinan
Okur ile sohbet edip direnişin zaferle
sonuçlanmasını diledi. İmza kampan-
yasına destek olmak için köylerinde
ve iş yerlerinde aldıkları föyleri imza-
latanlar oldu. Şu ana kadar 2000’i
aşkın imza toplandığı belirtildi. Aji-
tasyon çekilerek halkın dergilerimizi
sahiplenmesi istendi. Akşam olunca
eşyaların kaldırılmasına yardım eden
halk ile birlikte alan boşaltıldı. Tabi ki
Suudi Arabistan’da çalışan işçilerden
de destek geldi. Ya şarkı söyleyerek
ya da Sinan Okur'la dayanışmayı anlatan
yazılar ve pankartlar sosyal medyada
yer aldı.

14. Gün
Bugün görülen dava sonucunda 3

bin TL kefalet ile denetimli serbestlik
ve yurt dışı yasağı kaldırılmış, pasaportu
ise resmi işlemlerden sonra teslim etme
kararı verilerek yazılı olarak taahhüt
edilmiştir. Bu zafer direnişin getirdiği
zaferdir, bu zafer halkın yoğun deste-
ğinin ve dayanışmasının zaferidir. Çok
kısa bir süre içinde binlerce insan ma-
saya gelmiş, imza atmış ve desteğini
sunmuştur. Onlarca kişi ise destek açlık
grevine girmiştir. Çadırı ziyaret ede-
meyecek durumda olanlar ise Hatay
Cumhuriyet Savcılığı’nı arayarak Sinan
Okur için adalet istemişlerdir. Yapılan
polis saldırılarına karşı halk direnişe
topyekün sahip çıkmış, hükümet ko-
nağına yürümüştür.

Açlık grevimiz 14. gününde zaferle
taçlanmıştır. Bu zafer tüm Samandağ
halkının zaferidir. Bu zafer AKP fa-
şizminin polisine, savcısına, hakimine,
işbirlikçisine ve yancısına karşı Sa-
mandağ halkının dayanışma ve direniş
ruhunun zaferidir.

Sinan Okur’un Direniş Günlüğü
Direneceğim ve Mutlaka Kazanacağım!

Yürüyüş
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Gerilla savaşımızı zor ko-
şullar altında halkı sömüren, kat-

leden düşmana karşı veriyoruz. Bu
zorlu savaşta; inanç, cesaret, atılganlık
kadar disiplin de önemlidir. Disiplin
sadece var olan kurallara uymak, dav-
ranışlarımızın kurallı olması değildir.
Aynı zamanda duyguda ve düşüncede
de disiplinli ve kurallı olmalıyız.

Düşüncede disiplinli olmak, yap-
maya hazırlandığımız eylemin ayrın-
tılarını düşünmek, yazılması gereken-
leri unutmamakla başlar. Teknik ola-
naklarını kullanarak peşimizde olan,
bizi altetmeye çalışan bir düşmanla
savaşıyoruz. Tüm bu teknik gücünü
etkisiz kılmanın yolu bizim savaş ku-
rallarını unutmamamız; her küçük fır-
satı hızlıca ve yaratıcı bir şekilde de-
ğerlendirmemizdedir.. Bir notu başka
bir yere giderken üzerinde unutmak
üstümüzde taşıdığımızda olası bir
gözaltı, baskın durumunda düşmana
doğrudan istihbarat sağlamaktır. Ajan-
larının erişemeyeceği bilgileri düş-
manın eline doğrudan vermek anla-
mına gelir. Sadece kendimize değil,
yapılacak eyleme, diğer yoldaşlarımıza,
harekete zarar vermiş oluruz.

Buluşma yeri ve saatinin unutul-
duğunu düşünelim. Böyle bir du-
rumda kendisini bekleyen yoldaşı

baskın veya tutuklama gibi bir du-
rumun olduğunu düşünebilir. Bu du-
rumda bir sonraki görüşme nasıl sağ-
lanacaktır? En başta bağlantı kopa-
bilir. Baskın olduğu vb. ihtimallerin
düşünülmesine neden olması ise bir-
liğin yer değiştirmesine, hazırlanan
eylemi zor koşullara itmemize neden
olur. Teslim edeceğimiz bir şey varsa
bunun gecikmesine, kullanılamama-
sına da neden olur. Bu bir silah ise
savaşçı silahsız kalacak ya da bir
dizi gecikme, boşluk ya da hata mey-
dana gelecektir. Tüm bunlar kendi-
mizi, yoldaşlarımızı düşman saldırı-
sına açık hale getirmektir.  Bırakılan
tek bir boşluk bir dizi olumsuz so-
nucun ortaya çıkması anlamına gelir. 

Yaptığımız işi önemsemediğimiz,
küçük gördüğümüzde unuturuz. Ya-
ratabileceği sonuçlar düşünülürse öne-
minin farkına varabiliriz. Üstelik dev-
rimcilerin yaptığı hiçbir iş önemsiz
değildir. Korku, aceleye getirmek,
özensizlik vb. unutmanın pekçok ne-
deni olabilir. Hepsi de savaşın içinde
düşüncelerin, elin ayağın birbirine ka-
rışması demektir. Bu karışıklık içinde
ne yaptığına dikkat edememesi birçok
şeyin unutulmasına neden olabilir. 

Bunun gibi birçok neden daha
sıralayabiliriz ama bunların hiçbiri

değilse de unutmaya karşı önlem
alacağız. Önlem almıyorsak bu ne-
denleri içimizde taşıyoruz demektir.
Önemseyen önlem alır. 

Düşmana ait bilgiyi unutmak, ya-
pılacak eylemin planını unutmak...
bunların hepsi savaşı gerileten, za-
yıflatan yaralardır. Bir savaşçı ne
kadar iyi silah kullanırsa kullansın,
ne kadar başarılı bir savaşçı olursa
olsun eğer unutkansa kesinlikle sa-
vaşçı olarak değerlendirilmez. Unut-
kan bir insan tüm yoldaşlarına ve
eyleme zarar verir. Bu yüzden unut-
maya karşı önlem almalıyız. Düşü-
nünce kendimize uygun birçok yol
ve yöntem bulabiliriz. Unutmamamız
gereken bir bilgiyi şarkıya dönüştü-
rerek de unutmayabiliriz. Maddelen-
direbiliriz sayılarla. Baş harflerinden
ya da kelimelerin ilk harflerinden
bir kelime veya cümle oluşturabiliriz.
Kendimiz konuyu basit bir öyküye
dönüştürebilirsek de unutmayız. Se-
naryomuz, yapacağımız her işte ha-
zırlanmalı unutmamamızı sağlayacak
semboller düşünerek önlem alabiliriz.
Düşünüldüğünde mutlaka bir çözüm
yolu bulunur.

Unutmak, devrimciliğin yozlaşmış
halidir. Unutmak değil, unutmaya
karşı önlem almamak suçtur.

11 Mayıs’ta, daha önce Gazi Halk
Meclisi’ne gelerek rahatsızlıklarını
anlatan ailelerin şikayeti üzerine Gazi
Mahallesi 1415 Sokak’ta bir eve gidildi.
Eve, çok sık farklı insanlar gelip gittiği,
gürültü yapıldığı, ahlaksız ilişkileri
olduğu yönünde şikayet edilmişti.

Evin bulunduğu binada ve çevre-
sindeki binalarda kapı çalışması yapı-
larak şikayet edilen ev ile ilgili bilgi
edinildi. Tüm evlerden benzer şikayetler
belirtilince, evin kapısı çalındı, der-
nekten gelindiği söylenerek eve girildi.
Evde arama yapıldı, telefonlar kontrol
edildi, ev sahibi sorgulandı. Evini ar-

kadaşlarına açtığını, anahtarı verdiği
arkadaşlarının kadın arkadaşları ile
geldiğini itiraf edince bu yaptığının
doğru olmadığı, ahlaki olmadığı anla-
tıldı. “Burası Gazi Mahallesi. Zira bu
mahallede devrimciler var, halk çözümü
devrimcilerde görür ve bilgi verir. Yap-
tığın suçtur” denilerek iki tokat atıldı,
bu binadan taşınması söylendi. Ev bul-
ması için süre verilerek uyarıldı ve
evden ayrılındı. Ardından 13 Mayıs’ta
aynı sokakta kapı çalışması yapıldı,
tek tek kapılar çalındı ve komşularına
rahatsızlık veren, şikayet edilen kişinin
durumu ve alınan karar anlatıldı ve

“Yozlaşmaya karşı birlik olmak ge-
rektiği, Halk Meclislerinde örgütlenmek
gerektiği” üzerine sohbet edildi. Ma-
halleden gönderilme kararı alınan ki-
şinin olduğu binada bir aile evine davet
etti. Aile ile mahalledeki sorunlar üze-
rine konuşuldu, hoş sohbet edildi. 

Kahve ikramından sonra bir daha
gelme sözü verilerek çıkıldı. Kapı
çalışmasında “Yozlaşmaya karşı mü-
cadelemizi anlattığımız dergimiz Yü-
rüyüş dergisini okur musunuz?” de-
nilerek Yürüyüş dergisinin de tanıtımı
yapıldı. 60 adet Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.

Yozlaşmaya Karşı Mücadelede Halka Umut Olan
Yalnızca Devrimcilerdir!

UUNUTMAMAK İÇİN ÖNLEM ALMALIYIZ 

“Devrimci mücadele ve  savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

Sava
ş ve 

Biz



“Bugünün dünyasında yalnız başına kalmayı
göze almadan güçlü olmak ve düşmana karşı savaşmak
mümkün değildir. Yalnız başına emperyalizme, oligarşiye
ve onun uzantılarına karşı savaşmak hiçbir teknikle, si-
lahla, güçle değiştirilemeyecek dünyanın en büyük gü-
cüdür. Bu kendine güvendir, bu ideolojik sağlamlıktır”
(Dayı). 

Özellikle reformist solda hakim hale gelen, oportünist
solun da giderek içine girdiği ruh hali ve pratik, emper-
yalizmin damgasını taşıyor. Geçtiğimiz hafta, 8 Mayıs
günü Birleşik Haziran Hareketi (BHH) İstanbul Kartal’da
“Yapabiliriz!”, “Birlikte Başarabiliriz!” sloganıyla bir
gece düzenledi. Bu gecenin içeriğinden bakış açısına
kadar karakterini ortaya koyan, temel aldığı bu slogan-
lardır. 

Slogan, TDK sözlüğünde şöyle tanımlanıyor: “1.
Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde
ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto... 2. Kimlik, topluluk,
örgüt, kurum veya kuruluşun amaç ve araçlarını özlü
bir biçimde tanımlayan deyiş veya söz.” 

İşte bu gecenin sloganı da bu nedenle yapanların
amaç ve araçlarını özlü bir biçimde tanımlamaktadır. 

BHH’nin bu sloganının kaynağına bakmak gerekir
öncelikle... Bu slogan biraz farklı bir biçimde ilk olarak
ABD Başkan adayı olan Obama tarafından kullanılıyor.
2008 yılında Obama “Yes, we can” - “Evet yapabiliriz”
ve “Change, we can believe in” - “İnanabileceğimiz
değişim” sloganlarıyla katılır seçimlere ve kazanır...
Ancak sonrası da malumdur; tüm ABD başkanları gibi
hiçbir sözünü tutmamış, tekellerin çıkarı için dünyayı
kana bulamaktan çekinmemiştir. 

Elbette bu yanı ayrı bir konudur. Burada temel olan,
ülkemizde solun emperyalist ülkelerden ne kadar etki-
leniyor olduklarıdır. 

Burada ortaya çıkan slogan benzerliği elbette tek
başına bir anlam ifade etmiyor. Ancak solun genel
olarak içinde bulunduğu durumu ve nasıl icazetçi bir
bakış açısıyla hareket ettiklerini ortaya koyuyor. 

Yapabiliriz diyenler öncelikle neyi yapacaklarını sonra
da bunu nasıl yapacaklarını somut olarak ortaya koyabil-
dikleri oranda söylediklerinin bir karşılığı olabilir... Keza
aynı şekilde “Birlikte yapabiliriz” derken de aynı şekilde
kiminle ve nasıl yapacaklarını somutlamaları gerekir.
Dahası buna uygun bir pratik de ortaya koymaları gerekir. 

Ancak gerek reformist ve gerekse de oportünist solun
tüm tarihine baktığımızda sürekli bir gerileyiş içine girdikleri
ve gelinen noktada Kürt milliyetçi hareketin kuyruğunda

hep birlikte soluğu düzene teslimiyette aldıklarını görürüz. 
Reformizm kendi ayakları üzerinde duramaz. Bu

nedenle düzen içinde sürekli yalpalayan, kimi zaman
keskin çıkışlar yapsa dahi bunlar, tamamıyla sözde
kalan bir anlayışa sahiptir. Ve kendine güvensizdir.
Kendine ait bir politikadan da yoksundur... Esas olarak
burjuvazinin izin verdiği oranda konuşan, politika yapan
durumdadır. Düzenin izin vermediği veya vermeyeceğini
düşündüğü yerlerden hep kaçmıştır. Düzenle asla ve
asla çatışma içine girmezler. Böyle olunca da kendi
ayakları üzerinde duran bir politika belirlemeleri ve
bunu hayata geçirecek bir iradeyi ortaya koymaları
beklenemez. 

Kartal’da yapılan gece ve bu geceyi yapanların da
genel karakteri budur. O gece, o salonun içinde koca
koca sözler etmiş olmaları bu gerçeği değiştirmemektedir.
Bu anlayışların tüm tarihi emperyalistlerin, burjuvaların
yaptığı politikalara öykünmek veya onların etkisi altında
politik arenada yer almak şeklinde gelişmiştir. 

1990’lı yıllarda emperyalistler “dünyanın sonu” diyerek,
“Yeni Dünya düzeni” diye yeni tezler ileri sürerken ve
“Küreselleşme” adı altında emperyalizmi maskelemeye
çalışırken dünya çapında başta reformist sol olmak üzere
kendine güvensiz, ayakları üzerinde duramayan tüm sol
kesimler de kuyruğa girip bu teorileri almakta ve ona
göre politika belirlemekte adeta sıraya girdiler. 

BHH, ÖDP gibi reformist anlayışlar da elbette bu
sürecin gerisinde kalmadılar. Onlar da her “yeni” de-
diklerinde emperyalistlerin piyasaya sürdüğü yeni
teorileri aldılar. Her “yeniden” dediklerinde yeni bir
uyanışı ve ayağa kalkışı değil, bir aldatma ve oyalamanın
yeni manevrasına başvurdular. Ve hiçbirinde de kendi
göbeklerini kendileri kesen olmadılar... Kah Avrupa’ya
baktılar kah Amerika’ya... Oralardan feyz aldılar... Kimi
zaman sol jargonu güçlü olsun diye dünyanın değişik
ülkelerindeki uzlaşmacı reformist anlayışların en sol
görünümlerine, örneğin Venezüella’da Chavez’e bakarak
politika belirlediler, kimi zaman Lula veya Yunanistan’dan
SYRIZA oldu, örnek alıp slogan ve politikalarını örnek
aldıkları.... Ama çoğu zaman en güçlü örnekleri AB
veya ABD önderleri oldu... Temel politik yönelimleri
ise sivil toplumculuk üzerine şekillendi... Emperyalist
önderlerin politikalarından feyz alarak sosyalizme yakın
bir teorik kılıfa büründürüp kimi zaman “özgürlükçü
sosyalizm” gibi ne olduğu belirsiz anlayışları savunmaya,
kimi zaman “üçüncü yol” arayışları içinde yine Avrupalı

Birleşik Haziran Hareketi, Kartal’da
“Yapabiliriz” Dedi...

Sloganını Bile Emperyalist
Obama’dan Uyarlayanların,
Halk İçin Yapabilecekleri

Bir Şey Yoktur!
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emperyalist “sol” liderlerden Tony Blair gibilerinin teo-
rilerini düzenleyerek yol almaya çalıştılar. Kimi zaman
da “aşk ve özgürlük” sloganlarını dillerine pelesenk
ederek kitleleri etkilemeye çalıştılar. 

Fakat bu yaptıklarıyla hitap ettikleri kitleleri etkileme
çalışmaları, kesinlikle yeni bir düzen kurma çabası ve
iddiasını taşımaz. En ileri hareketleri, bir protesto eyle-
minin ötesine geçmez. Halkevlerinin bolca gördüğümüz
“sulu” eylemlerinin özü de bu anlayıştır. 

Kısacası sol adına hareket ettiğini söyleyen bu reformist
anlayışlar, kendi ayakları üzerine durmaktan aciz olmanın
yarattığı politikasızlık içinde, her zaman yüzlerini em-
peryalist başkentlere çevirmişlerdir. Oradan esen her rüz-
gardan etkilenmiş ve oradan yansıyan politikalara göre
kendilerine siyasi bir hat çizmeye çalışmışlardır. 

Bu nedenle 2000-2007 Büyük Ölüm Orucu sürecinde
bu kesimler direnişi desteklemek bir yana, engellemek
için ellerinden geleni yaptılar... F tipi hapishaneleri
açıktan savunmaya cesaret edemeseler de, “yaşamın
kutsallığı”, “bireyin özgürlüğü” gibi teorilerle; “ulus-
lararası standartlar” gibi AB kriterlerini temel alan an-
layışları savundular ve direnişçilerle görüşmeye dahi
korkarak kapılarını sıkı sıkıya kapattılar. TAYAD’lılar
görüşme için gittiğinde hepsinin işleri vardı veya başka
manileri vardı görüşmemek için... Destekten geçtik,
görüşmekten dahi korkan bu anlayışların yürek atışları
da emperyalist başkentlere göre olmaktadır. 

Hal böyle olunca BHH’nin gecesine isim ararken
Obama ile buluşması tesadüf ile açıklanamaz. Aradıkları
çöplük emperyalistlerin çöplüğü olunca buldukları kı-
rıntılar da bunlar oluyor. 

Şimdi tekrar soralım BHH’ye: Siz bu gecedeki sloga-
nınızla ne yapabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz? Aslında
daha doğrusunu sormak gerekirse, siz kimin için bir şey
yapmak istiyorsunuz? Eğer halk için bir şey yapabilmekten

söz ediyorsanız siz halkın neresindesiniz, halkla nasıl bir
bağ kuruyor ve halkın hangi sorununu ele alıp çözmeye,
bu temelde halkı nasıl örgütlemeye çalışıyorsunuz?
Birlikte yapmak istediğiniz halk ise; halkın içinde, en
yoksulların olduğu mahallerde ve onların sorunları içinde
neden yoksunuz? Eğer birlikte yapabileceğiniz insanlar
halk değilse o zaman siz kiminle neyi yapabileceğinizi
bir an önce açıklamalısınız. Ki herkes de bilsin... 

Bir gram emeğinizin olmadığı direnişleri anarak,
durdurmak, engellemek için her türlü çabayı gösterdiğiniz
Haziran Ayaklanması’nı göstererek “Yapabiliriz, birlikte
başarabiliriz; halkın yönettiği bir ülkeyi birlikte kurabiliriz.
Sömürüyü Kaldırabilir, Günışığı ve Emeğin Günlerini
Kurabiliriz” (gecede okunan bildiriden) demek kendini
ve halkı aldatmaktan başka bir şey değildir. Çünkü bu
sizin harcınız değildir. Koca koca hedeflere ulaşma ha-
yalleri kurup sonra da temel sorunları AKP iktidarı ve
Ensar Vakfı ile laiklik sorununa bağlarsanız sadece boş
konuştuğunuzu göstermiş olursunuz. Ve işte o zaman
da “yapabiliriz” dediklerinizin hepsinin altınının boş
olduğu bir kez daha görülür. 

Kuşkusuz bu yanıyla Obamalar’dan bir farkınız
yoktur. Onlar da boş vaatleri halka sunarlar. Halkı
aldatıp oyalamak temel amaçlarıdır. Gerçekte ise bur-
juvaziye, tekellere hizmet ederler. Siz kime hizmet
amacındasınız acaba? Objektif olarak durduğunuz yer
ve hizmetiniz elbette emperyalistler ve işbirlikçileridir. 

Sonuç Olarak; 
1- BHH’nin Kartal’da yaptığı gecenin sloganı ABD

Başkanı Obama’nın seçim sloganından esinlenme bir
slogandır. 

2- Sloganlar bir örgütün amaç ve araçlarını özlü
olarak ifade ederler... Bu yanıyla bu benzerlik sıradan
bir benzerlik değildir, olamaz. 

3- Reformizmin ilham kaynakları her zaman emper-
yalistler veya onların icazet verdiği, sistem dışı olmayan
anlayışlar ve politikalar olmuştur. 

4- Reformizm asla kendi gücüne güvenerek bir
politika belirleyemez ve öne sürdüğü bir politika için
de direnemez, çatışıp kendi politikasını hakim kılma
kavgasının içinde olamaz. 

5- Reformizm tüm tarihi boyunca burjuvazinin
dümen suyunda hareket eden, onlara bakarak politik
çizgisini şekillendiren olmuştur. Ülkemizdeki BHH’sinden
ÖDP, EMEP vb. lerine kadar tüm reformist anlayışların
da durumu bundan farklı değildir. 

6- Reformizm her zaman ufku da, anlayışı da dar ve
uzlaşmacı, teslimiyetçi bir çizgi olmuştur. Bu yanıyla
BHH gecesi reformizmin ülkemizde ve tüm dünyadaki
anlayışının ve burjuva kuyrukçuluğunun resminden
başka bir şeyi göstermemektedir. 

7- Reformizm karakteri gereği; halk için kılını kı-
pırdatmayan, tersine halkı aldatıp oyalayarak mücade-
lesine ket vuran ve özünde burjuvaziye, emperyalizme
hizmet eden bir anlayıştır... 

Onlar da her “yeni” dediklerinde
emperyalistlerin piyasaya sürdüğü

yeni teorileri aldılar.
Her “yeniden” dediklerinde yeni bir uyanışı

ve ayağa kalkışı değil, bir aldatma ve
oyalamanın yeni manevrasına başvurdular.
Ve hiçbirinde de kendi göbeklerini kendileri

kesen olmadılar... Kah Avrupa’ya baktılar
kah Amerika’ya... Oralardan feyz aldılar...
Kimi zaman sol jargonu güçlü olsun diye,
dünyanın değişik ülkelerindeki uzlaşmacı

reformist anlayışların en sol
görünümlerine, örneğin; Venezüella’da
Chavez’e bakarak politika belirlediler,
kimi zaman Lula veya Yunanistan’dan

SYRIZA oldu örnek alıp slogan ve
politikalarını örnek aldıkları...

Ama çoğu zaman en güçlü örnekleri AB
veya ABD önderleri oldu...
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Kınık’a geldik ve işçi arkadaşlarla bir aradayız.  İmbat
Direnişi’nde direnen dört direnişçi işçi de geldi derneğe.
Ne var ne yok üzerine konuştuk. Ve Polyak Madencilik’te
olup bitenleri öğrendik. Ne yapabileceğimizi konuştuk.
Direnen olursa destekleriz dedik. Evet işimizi geri istiyoruz
talebiyle direnecekler. Açıktan iş istenen düzenin, AKP’nin
yarattığı işsizliğe karşı da bir eylem olacak. İş istemek,
çalışmak istemek meşrudur. Kendi ata topraklarında,
kendi köylerinin altındaki madende çalışmak istiyorlar
ama şirket başka yerlerden insan getiriyor, bunu kabul
etmemeleri de meşrudur diye konuştuk. 

Bu direnişin önünde yer alacak bir kişiden daha söze-
diyorlar. Daha önce Soma Holding’te çalışmış ama kat-
liamdan sonra işten çıkartılan işçilerden. O günden sonra
madenlerde iş bulamamış. 13 yıllık maden işçisi. Şimdi
bulduğu geçici işlerde çalışıyor. En son yaptığı iş, iddia
bayiinde çalışmak. İddia bayiini gece kapatıp evine
giderken konuşmak için derneğe geldi. Olgun, ne söyle-
diğini bilen bir insan. “Yanımda bir kişi daha olursa
direnirim, şirketin, ocağın kapısına çadırı kurarım, iş
verilene kadar direnişe devam ederim diyor. Kaybedecek
bir şeyim yok, zaten işsizim, iddia bayii gibi yerlerde

insanlara kumar oynatır pozisyondayım, onüç yıllık
işçiyim madene girip üç yıl daha çalışsam emeklilik
hakkım da olur, direnirsem bir umut var. Direnmezsem
o da yok. Ben başlarsam önce suskunluk olur, duyarsızlık
olur bunları biliyorum ama direnirsem önce köylü gençler
yanıma gelir, destekler, onlar da katılır...” diyor.

Bizim uzun uzun konuşmamıza gerek kalmıyor. Çünkü
İmbat direnişçisi madencilerimiz dün onlara ne anlattıysak,
direnişten ne öğrendilerse hepsini kendi üsluplarıyla teker
teker anlattılar. Bu sahneyi filme çekebilseydik keşke
dedim içimden. Geceydi. Dernek balkonuna asılı olan
kızıl bayraklar dalgalanıyordu ve o bayrakların altında,
muzaffer olmuş direnişçi işçiler, yeni bir direnişe başlayacak
olan arkadaşlarına deneyimlerini halk diliyle aktarıyorlardı. 

Tarihsel, güzel bir sahneydi. Zafer işte buydu, halkın
kadrolaşmaya başlamasının adımları böyle oluyordu işte. 

“Kararlılık önemli” diyordu, “vazgeçmemek önemli”
diyorlardı İmbat direnişçileri… Dün direniyorlardı, bugün
kendileri bir direniş okulu olmuş, direnişe başlayacak
olanlara deneyimlerini anlatıyorlardı. Evet, Polyak’ın
patronu, İmbat’ın patronundan daha zengin... İmbat’ı
dize getirdik. Polyak’ı da yeneriz. 

Eskişehir Halk Cephesi ve Grup Yorum Halk
Korosu olarak, 14 Mayıs'ta Eskişehir İMO’da düzenlenen
Soma Katliamı anmasına katılım sağlandı. Öğlenden
sonra başlayan anma programına, katledilen 301 işçi
adına saygı duruşu ile başlandı. Daha sonra Ömer
Akbaş’ın hazırladığı belgesel film izlendi. Sonrasında
belgesel yönetmeni olan Ömer Akbaş’ın da konuşmacı
olduğu panele geçildi. Diğer konuşmacılar ÇHD'li
avukat Derviş Aydın ve Engin Gökoğlu idi.  Avukatlar
katliamın teknik ve siyasi-politik yanını anlatırken,
belgesel yönetmeni oradaki ailelerin, halkın katliamdan
sonra dava sürecindeki durumundan bahsetti.

Av. Engin Gökoğlu; "...bu katliamın ve bugüne
kadar gelen katliamcı devlet anlayışının açıkça bir
sistem sorunu olduğunu ezenle ezilenlerin sınıf
savaşında oldukları için 301 işçinin Soma'da daha
sonra Ermenek'te 18 işçiyi sular altında katledip
daha sonra kaderdi faciaydı diyen zihniyet, bugün
de mahkemede katledenleri koruyor. Buna izin ver-
memeli ve bu dava gibi, faili devlet olan diğer
davaları da adalet sağlanıncaya kadar takip etmeliyiz."
dedi. Panelin ardından Grup Yorum Halk Korosu
katledilen işçiler anısına Soma için "Madenciden"
türküsünü söyledi. Anma "Haklıyız Kazanacağız"
marşı söylendikten sonra sonlandı.

Soma Katliamı’nı Unutmadık,
Unutturmayacağız!

Eskişehir Yozlaşmaya Karşı
Anadolu Festivali çalışmaları
başladı. 4 Haziran’da yapılacak
olan festival çalışmalarına 16
Mayıs’ta festivalin duyurusu için
3 adet çağrı pankartı ve afiş asıl-
masıyla başlandı. Gültepe
Mahallesi’nde festivalin yapıla-
cağı toprak sahaya 2 adet pankart asıldı. Bir adet
pankart da derneğin önüne asıldı. Daha sonra derneğin
yakınlarından başlayarak Gültepe ve Yıldıztepe mahal-
lelerinde 80 adet afiş asıldı. Gültepe Mahallesi Halk
Pazarı’nda 200 adet el ilanı dağıtıldı. Gün boyu süren
çalışmalarda yoldan geçen evinin camından bakan,
pazardan evine giden halkla sohbet edildi. Afiş yapılırken
camdan bakan bir kadın; “biz zaten geleceğiz sizi de
tanıyoruz kolay gelsin” diyerek desteklerini belirtti.
Pazarda bir kişi ise; “yozlaşma o kadar çok ki çok
çalışmak lazım, her yerde anlatmak, yönetimi değiştirmek
lazım” diyerek bize iyi çalışmalar diledi. Halk Cepheliler
de, “halkın tüm kesimi için yozlaşmaya karşı Anadolu
kültürünü yaşatacağız” diyerek çalışmayı sonlandırdı.

Hayatın
Öğrettikleri

“Direnirsem Bir Umut Var
Direnmezsem O da Yok”

Yozlaşmaya Karşı Anadolu Halk
Festivalinde Buluşalım
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1) Politikleşmiş Askeri
Savaş Stratejisi (PASS)
nedir? 

Mahir Çayan, PASS'yi en özlü
biçimiyle şöyle tanımlamaktadır:

"... silahlı propagandayı temel,
öteki politik, ekonomik ve demokratik
mücadele biçimlerini, bu temel müca-
dele biçimine tabi olarak ele alan
devrimci stratejiye, politikleşmiş aske-
ri savaş stratejisi denir" (Bütün
Yazılar).

Ülkemizde, Türkiye devriminin
yolunu belirleyen strateji, Politik-
leşmiş Askeri Savaş Stratejisi'dir. 

PASS, emperyalizmin III. Bunalım
Dönemi'ne özgü anti-emperyalist anti-
oligarşik devrim stratejisidir. Devrimci
mücadelede belirli bir stratejiye sahip
olunmadan zafere ulaşılamaz. PASS,
zafer için izleyeceğimiz yol ve yön-
temleri belirler. Devrimin aşamaları,
hedefi, devrimin hangi sınıflarla yapı-
lacağı ve nasıl yapılacağının bir plan
ile düzenlenmesi bu strateji tarafından
belirlenir. PASS, devrim mücadelesini,
savaşı yönetmenin bilimidir. Türkiye
koşullarını, savaş yasalarını, sınıf çeliş-
kilerini, güncel sorunları inceleyen
ve devrim yolunu açan bu stratejidir.
PASS, bir halk savaşı stratejisidir. Ve
iki ana evreden; öncü savaşı ve düzenli
ordular aşamasından geçecektir. PASS,
tüm devrim sürecini açıklayan bir
stratejidir. Klasik savaşlardan farklı
olarak, politikleşmiş askeri bir savaşın
stratejisidir. 

2) PASS'yi ve PAS’ı
(Politikleşmiş Askeri
Savaş) birbirinden ayıran
özellikler nelerdir? 

Bütün halk savaşları politikleşmiş

askeri savaştır (PAS).
PAS’ın ülkemizdeki
şekillenişi olan PASS'yi
tanımlarken Mahir
Çayan da mücadelenin
politik niteliğine ve

“bütünlüklü” ele alışa
dikkat çeker: "... halk
savaşı politikleşmiş bir
savaştır. (...) Bu savaş
klasik savaş metoduyla

değil, politikleşmiş askeri savaş meto-
duyla yürütülür. Bu savaşta bütün
demokratik ve ekonomik amaçlı hare-
ketler, kitle gösterileri vs. bu politik-
leşmiş askeri mücadeleye tabidir."
PASS, sömürge ve yarı sömürge ülke-
lerdeki halk savaşalarından farklı
olarak başlangıçta, silahlı propaganda
temelinde şekillenen öncü savaşı ile
emekçi kitleleri devrim saflarına çek-
meyi hedefleyen bir stratejidir.

PASS, II. Bunalım Dönemi halk
savaşı stratejilerinden farklılıklar içe-
rir. Bunun temel nedeni III. Bunalım
Dönemi'nde olmamız ve yarı sömürge
değil, yeni sömürge bir ülke olma-
mızdır. PASS'yi PAS'tan ayıran temel
özelliklerden biri silahlı propagandadır
ve diğer tüm ekonomik, demokratik
mücadele silahlı propagandaya tabi
ve talidir. Ayrıca PAS'ta savaşın yürü-
tüldüğü temel alan kırlardır. PASS,
kır ve kentlerdeki mücadeleyi diya-
lektik bütünlük içinde ele alır.
Ülkemizde diğer halk savaşlarından
yani PAS'tan farklı olarak, bir öncü
savaşı aşamasından geçilecektir. Öncü
savaşı aşaması PASS’yi PAS’tan ayı-
ran temel öneme sahip bir aşamadır.
Öncü savaşı aşamasını zorunlu kılan
nesnel zemin yeni sömürge ülkeler-
deki “Suni Denge” olgusudur.

PAS'ın yürütüldüğü II. Bunalım
Dönemi'nin yarı sömürge ülkelerinde
kırsal alanlarda denetim daha az,
merkezi otorite daha güçsüz ve dev-
rimci hareket kırsal alanlara daha
hakim olduğundan kurtarılmış böl-
geler örgütlenebilir. Ancak ülkemizde
savaşın başında kurtarılmış bölgeler
olmayacaktır. Hatta büyük ihtimalle
devrimci mücadele zafere ulaşana
kadar da gerçekleşmeyecektir. Çünkü
emperyalizmin denetimi en ücra köşe-
lere ulaşmıştır. Kitleler daha az politik,

devrimci mücadeleye daha duyarsız
ve pasiftir. Oralardaki gibi kendili-
ğinden ayaklanmalar gündeme gel-
mez. 

3) Suni Denge nedir? 
PASS'yi belirleyen ülke koşulla-

rından birisi “Suni Denge”dir. Suni
denge yeni sömürge ülkelere özgü
bir durumdur. Sürekli milli kriz olma-
sına rağmen kitlelerin pasif tutumunu
ifade eder. Çelişkili bir durumdur.
Ezen ve ezilen arasında bu koşullarda
bir denge olmaması gerekir, ancak
"suni" bir dengenin varlığı söz konu-
sudur. Bunun anlamı; halk yönetimden
memnuniyetsizdir, ancak tepkisini
dile getirecek kadar eylemler yapmaz,
tepkileri yeterli değildir ve devlete
yönelmez. 

"...Milli krizin varlığı koşullarında
halk, memnuniyetsizliğini şu veya bu
biçimde dile getirir ve mevcut siyasal
yapı üzerinde etkide bulunur. Ancak
gerçekte bu kıpırdanışlar halkın içinde
bulunduğu memnuniyetsizliğe ve yeni-
sömürge ülkelerde yaşanan milli krize
denk düşen düzeyde değildir. Yani
gerçekte olması gereken düzeyde
değildir ve devlete karşı yönelme-
mektedir." (Haklıyız Kazanacağız).

Halkın yüzlerce, binlerce savaş
gerekçesi varken halk neden savaş-
mıyor? Savaşmak için; savaşarak
kazanılabileceğini görmesi gerekir.
Kasa kasa, kutu kutu paraları olan-
ların; villaları, yalıları varken; halk,
içi bomboş son model buzdolabı,
son model telefonu var diye sevine-
mez. Bu gerçek bir refah değildir. 

Gizli işgal sonucu; emperyalizme
karşı öfkenin azalması, bilinçlerin
çarpıtılması bir diğer nedendir. Güçlü
ve merkezi devletin her yere denetim
kurması ve "yıkılmaz" imajı yaratması
da bir diğer nedendir. Medya gibi
önemli araçlarla kurulan, burjuvazinin
ideolojik egemenliği, suni dengeyi
yaratan önemli bir nedendir. 

4) Ülkemizde evrim-
devrim aşamaları nasıldır? 

Evrim dönemini, devrime hazırlık
dönemi olarak; devrim dönemini ise,
iktidarın devralınması süreci olarak

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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Savaş Stratejisi 
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tanımlayabiliriz. Devrimin yolunun
“Sovyetik Ayaklanma” olarak biçim-
lendiği -Rusya gibi- ülkelerde, evrim
dönemiyle, devrim süreci birbirle-
rinden büyük ölçüde ayrıdır. Bizim
gibi ülkelerde ise bu iki süreç iç içe
geçmiştir. Bu yüzden ülkemiz iki
dönemin de özelliklerini taşır. Bu
yüzden devrim aşaması uzundur.
Evrim aşamasının bitişi ve devrim
aşamasının başlangıcı tespit edilemez.
Yaşanan süreçte sürekli bir devrimci
durum vardır. Bu yüzden devrimin
olması iradi müdahaleye, subjektif
şarta, yani devrimci hareketin duru-
muna bağlıdır. 

Özetle, süreç esas olarak devrim
sürecidir. Ancak burjuvazinin istikrarı
koruması, "barış" ortamı yaratması
gibi evrim döneminin özelliklerini
de taşır. Ancak burjuvazi krizlerini
aşamaz, yönetememe krizi yaşar.
Bunun sonucu olarak da zor ve şiddet
uygular. Yani sürekli bir savaş hali
vardır. 

İki dönem iç içe geçtiğinden iki
dönemin de mücadele yöntemleri;
yani barışçıl ve silahlı mücadele yön-

temleri kullanılır. Ancak devrimci
durumun sürekli varlığında, dev-
rim sürecinde olduğumuzdan kay-
naklı silahlı mücadele belirleyi-
cidir. Bu özellikler mücadeleyi
nasıl yürüteceğimizi, yani strate-
jimizi belirler. Bu uzun süreli
savaşın stratejisi PASS'dir. 

Evrim-devrim döneminin iç
içeliği tartışmasının önemi, devrim
faaliyetini nasıl şekillendireceği-
mizi göstermesindedir. Yani konu,
sadece “akademik” bir tespit konu-
su değildir. İki dönemin ayrı ele
alınmasıyla, iç içe ele alınması
arasında çok şey fark eder. Evrim
ve devrim dönemlerinin iç içe
veya ayrı olması, çalışma tarzından
devrimin aşamalarına kadar birçok
şeyi belirleyen bir öneme sahiptir.
Bu konunun doğru tespiti, bize
reformist, revizyonist çalışma tar-
zının yanlışlığını apaçık gösterir.

5) Öncü savaşı nedir? 
Öncü savaşı PASS'nin özgün-

lüğüdür, halk savaşının ilk aşa-
masıdır. Temel mücadele yöntemi

silahlı propagandadır. Gerilla
savaşıyla yürütülür. Öncü savaşı
stratejik önemdedir. Çünkü öncü
savaşı olmadan savaş zaferle
sonuçlanmaz. Suni denge varken
öncü savaşı zorunludur ve suni
denge öncü savaşı ile kırıla-
caktır. Öncü savaşı, burjuvazinin
halk üzerindeki ideolojik egemen-
liğini yıkarak, halkı oligarşiye karşı
yönlendirir. Düzenin yalanlarını
boşa çıkarır, halkın gerçek sorun-
larını ve sonuçlarının nihai çözü-
münün, kurtuluşunun devrimde
olduğunu görmesini, bilinçlenme-
sini sağlar. Tüm mücadele biçimleri
bir arada uygulanır. Parti tarafından
sürdürülen bir savaştır ve “bir avuç
maceracı”nın eylemi değil, halkın
taleplerini dile getiren, bu doğrul-
tuda yürütülen bir savaştır. Talepleri
somuttur ve eylemlerle devletin
güçsüzlüğünü, yıkılabileceğini
kanıtlar. Halka gücünü gösterir ve
güven verir. Öncü savaşı kitleleri
devrim safına çekecek bir aşamadır.
Sonraki aşama ise düzenli ordular
aşamasıdır.

6) Öncü savaşının temel
mücadele biçimi nedir? 

Temel mücadele biçimi silahlı
propagandadır, bu bir gerilla savaşıdır.
Maddi olarak güçlü bir düşmana
karşı yürütülür, düşmanı yıpratmaya,
zarar vermeye yöneliktir. Askeri bir
taktiktir, fakat siyasal mücadeleden
bağımsız değildir. Halkı bilinçlen-
dirme ve örgütleme yöntemidir. Silahlı
propaganda yani gerilla savaşı düzenli
orduların oluşmasına hizmet eder. 

Silahlı propaganda temel müca-
dele yöntemidir. Mahir Çayan bunun
nedenini şöyle ifade eder: "Oligarşi
ile halkın düzene karşı memnuniyet-
sizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri
arasında kurulmuş olan suni dengeyi
bozmanın, kitleleri devrim saflarına

Silahlı propaganda
devrimci hedeflere

ulaşmak için, ideolojimizi
açıklayıp yaymanın

bir aracı olarak vardır.
İktidara yöneliktir.

Halkı örgütler ve devrimci
mücadeleyi geliştirir.

Siyasi gerçekleri açıklayarak
halkı bilinçlendirmenin

yoludur.
Elif Sultan Kalsen’in

Taksim’in ortasında    tek
başına ve elinde “eski” bir
silahla polislere meydan

okuması karşısında yüzlerce
polisin kaçacak delik araması
eylemi dahi devletin hiç de o
kadar güçlü olmadığını bir

kez daha gösterir.

PAS'ın ülkemizdeki
şekillenişi olan PASS'yi

tanımlarken Mahir Çayan
da mücadelenin politik

niteliğine ve “bütünlüklü”
ele alınışına dikkat çeker:

"... halk savaşı politikleşmiş
bir savaştır. (...) Bu savaş
klasik savaş metoduyla

değil, politikleşmiş askeri
savaş metoduyla yürütülür.

Bu savaşta bütün
demokratik ve ekonomik

amaçlı hareketler,
kitle gösterileri vs.

bu politikleşmiş askeri
mücadeleye tabidir."

PASS, sömürge ve yarı
sömürge ülkelerdeki
halk savaşlarından

farklı olarak, başlangıçta
silahlı  propaganda

temelinde şekillenen öncü
savaşı ile emekçi kitleleri
devrim  saflarına çekmeyi
hedefleyen bir stratejidir.
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çekmenin temel mücadele metodu
silahlı propagandadır. Emekçi kitle-
lerin ekonomik ve demokratik müca-
delelerinin, oligarşik diktatörlük-
isterse temsili görünüm içinde olsun-
tarafından terörle bastırıldığı, merkezi
otoritenin ordusu, polisi vs. ile 'dev'
gibi güçlü olarak halk kitlelerine
gözüktüğü, gizli işgalin var olduğu
bu ülkelerde, kitlelerle temas kur-
manın; onları geniş bir siyasi ger-
çekleri açıklama kampanyası ile dev-
rim saflarına kazanmanın temel
mücadele metodu silahlı propagan-
dadır. Silahlı propaganda, askeri
değil, politik mücadeledir. Ferdi değil,
kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlı
propaganda, pasifistlerin iddia ettiği
gibi kesin olarak terörizm değildir.
Bireysel terörizmden amaç ve biçim
olarak farklıdır" (Bütün Yazılar).

Öncü savaşı, PASS’nin taktik bir
aşamasıdır. Ancak, Mahir Çayan’ın
tanımlamasıyla “stratejik öneme haiz”
bir taktik aşamadır. Silahlı propa-
ganda; devrimci hedeflere ulaşmak
için, ideolojimizi açıklayıp yaymanın
bir aracı olarak vardır. İktidara yöne-
liktir. Halkı örgütler ve devrimci
mücadeleyi geliştirir. Siyasi gerçekleri
açıklayarak halkı bilinçlendirmenin
yoludur. Halkı militanlaştırır. Silahlı
propaganda diğer mücadele yöntem-
leriyle bütünleşmiş olarak yürütülür. 

Örnek olarak, şehidimiz Elif
Sultan Kalsen’in Taksim’in ortasında
tek başına ve elinde “eski” bir silahla
polislere meydan okuması karşısında
yüzlerce polisin kaçacak delik araması
eylemi dahi devletin hiç de o kadar
güçlü olmadığını bir kez daha gösterir.
Elif, Şafak ve Bahtiyarlar’dan Berna
ve Çiğdemler’e, Bernalar’dan Onur
ve Çayanlar’a uzanan cüret ve feda
ruhu, devletin ne kadar aciz olduğu-
nun göstergesi ve savaşımızı her
koşul altında sürdüreceğimizin, zaferi
halkımıza armağan edeceğimizin
ispatıdır.

7) Birleşik Devrimci Savaş
nedir? 

“Düşmanla savaş şehirlerde ve
kırlarda Birleşik Devrimci Savaş
perspektifiyle sürmelidir.

Düşmanla savaş şehirlerde ve

kırlarda gelişecek şekilde yetkinleş-
tirilmeli, mücadele bu alanlarda
bugünden yarını hedefler tarzda yay-
gınlaştırılmalıdır. Sadece şehirlere
ve kırlara sıkışmış bir hareketin
günümüz koşullarında başarı şansı
yoktur” (Hareketimizin Gelişimi ve
Devrimci Mücadele). Birleşik
Devrimci Savaş anlayışımızın teme-
linde kentlerin, kırların temel alan
olmasına rağmen kazandığı önem
yatmaktadır. Yarı sömürge ülkelerde
feodal ilişkilerin yaygınlığı karşısında
kapitalist üretim yok denecek düzey-
dedir. Bu yarı sömürge ülkelerde
halk savaşının temel mücadele alanı
kırlardır. Yeni sömürge ülkelerde ise
şehirler kadar olmasa da kırlarda da
oligarşinin güçlü bir yönetim ağı
vardır. Çarpık kapitalizm hakim üre-
tim tarzıdır.  Bu durumda devrimci
hareket kentlerdeki bu çelişkileri
değerlendirmek zorundadır. Savaş
sadece tek bir alana hapsedilemez.
Kırların temel alan olması ise kır-
şehir diyalektik bütünlüğü içinde
anlamlıdır.

8) Halk savaşımızın temel
ve önder sınıfları nelerdir? 

Halk savaşının temel sınıfları;
işçi sınıfı, köylülük ve küçük-burju-
vazidir. Devrimin temel gücü bun-
lardır, yani ezilen halk. Halk savaşının
önder gücü ise işçi sınıfıdır. Çünkü
en devrimci sınıf işçi sınıfı, yani
proletaryadır. Proletaryanın önderliği
Marksist-Leninist partide somutlanır.
Marksist-Leninist proletarya partisi
tüm halk savaşına öncülük eder. İşçi
sınıfının öncülüğü ideolojiktir. Bunun
nedeni ayaklanma stratejisini değil,
halk savaşı stratejisini savunmamız-
dandır. Yani işçi sınıfı devrime önder-
lik edecektir ancak bu bir halk savaşı
olacaktır. 

Köylülük, kırsal alanda olduğun-
dan önemli bir rol oynar. Çünkü halk
savaşında kırlar öne çıkar. Kentlerde
ise ağırlıkta ve itici güç olan prole-
taryadır. Köylülük devrimin itici
gücüdür, devrime en kitlesel katılacak
sınıflardandır. Halk savaşında temel
mücadele alanı da kırsal alandır.
Ancak dönem dönem kentler ön
plana çıkabilir, sürece damgasını

vurabilir. Bu, Birleşik Devrimci Savaş
içinde gelişebilecek bir durumdur. 

9) Halk savaşının
aşamaları nelerdir?

Halk savaşının ilk aşaması öncü
savaşı, ikinci aşama ise düzenli ordu-
lardır. Öncü savaşının nasıl ve ne
zaman sona ereceğini önceden tahmin
etmek olası değildir.

10) Halk savaşımızın
örgütsel ilkesi nedir? 

Halk savaşının örgütsel ilkesi
Politik ve Askeri Liderliğin Birliği
ilkesidir. Parti, askeri-politik müca-
delenin kurmaylığını yapar. Parti,
başlangıçta savaşı bilfiil yürütmek
zorundadır. Askeri eylemler, doğrudan
politik propagandanın bir aracı olarak
gündeme gelir. Bu durum partinin
politik-askeri nitelikte örgütlenmeler
olmasını zorunlu kılar. Politik askeri
liderliğin birliği ilkesi de, bu örgüt-
lenmelerin  kurmaylığının nasıl şekil-
leneceğinin örgütsel ilkesidir. 

Emperyalist bir işgal altındaki
bütün sömürge, yarı feodal ülkelerde
parti, başlangıçtan itibaren ayrı bir
askeri örgütlenmeye sahip olmak
zorundadır. Çünkü emperyalist işgal-
den kurtuluş, ancak bir halk savaşıyla
mümkündür. 

Elif, Şafak ve
Bahtiyarlar’dan Berna

ve Çiğdemler’e,
Bernalar’dan Onur ve

Çayanlar’a uzanan
cüret ve feda ruhu,

devletin ne kadar aciz
olduğunun göstergesi ve

savaşımızı her koşul
altında

sürdüreceğimizin, zaferi
halkımıza armağan

edeceğimizin ispatıdır.
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Halkımızın çok güzel bir
sözü vardır: “Allah için kurban, küp
için kavurma”. Her türlü işlerinin
altından rant çıkan din bezirganlarını
tanımlamak için kullanılır. AKP ik-
tidarında bu söz, her gün, bir kat
daha anlam kazanmaktadır. Bu ya-
zımızda, kendi küpleri için halkları
nasıl katlettiklerini ve sonrasındaki
amaçlarını nasıl kendi ağızlarıyla
itiraf ettiklerini anlatmaya çalışacağız. 

Kürdistan’da yıllardır süregelen sa-
vaş durumu Haziran 2015 seçimleriyle
beraber daha farklı bir boyuta taşındı.
Bu dönemde öne çıkan temel amaç,
eli kanlı AKP iktidarını güçlendirmek
ve seçimlerden daha yüksek bir mil-
letvekili sayısıyla çıkabilmekti. Bu
amaca ulaşabilmek için faşizm, Kürt
halkı üzerindeki, baskılarını elindeki
tüm baskı aygıtlarını kullanarak arttırdı.
Bu dönemde devletin saldırısı özellikle
şehirlerde yoğunlaştı. Bütün yandaş
televizyonlarda ve basın organlarında
ağız birliği yapılarak; PKK’nin şehre
indiği ve şehirde onlarla mücadele
edildiği “masum” halka uyarılarda bu-
lunulduğu ve “masum” olanların devlet
tarafından kurtarıldığı yalanları sunu-
luyordu. Bu durumda, AKP faşizmine
teslim olmayan, yani “masum” olmayan
halkın üzerine tanklarla toplarla sal-
dırmak da “meşru” oluyordu. Aylarca;
toplarla, tanklarla, özel harekatçılarla
saldırdılar. Halkımızı katlettiler! Şe-
hirleri yerle bir edip sokağa çıkma ya-
saklarıyla halkı ya günlerce evlerine
hapsettiler, ya da göç etmeye zorladılar.
Ancak aylarca yerle bir ettikleri Sur,
Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin, Yüksekova
ve Şırnak’ta en başından beri belli
olan bir başka amaçları daha vardı:
Kentsel Dönüşüm!

AKP iktidarının göreve geldiğin-
den beri en büyük rant kapısı ve
halkı teslim alma aracı olan kentsel
dönüşüm politikaları bu bölgede de
yine karşımıza çıktı. 13 Mayıs 2016
tarihli gazetelerde Çevre ve Şehircilik

Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın
açıklamalarıyla bu saldırıların asıl
amacı, eli kanlı AKP iktidarının tem-
silcileri tarafından dillendiriliyordu. 

“Gönül Köprüsü
Kuralım; Bir Taş da Siz
Koyun...”

AKP’nin yeni pazarlamacısı Sarı,
“TOKİ, Sur’un dışında rezerv alan-
larda çalışmalar yapıyor. Sur’un için-
de ya da operasyonların bittiği yıkılmış
bölgelerde kentsel dönüşüm çalışma-
ları için ben özel sektörü özellikle
davet ediyorum. Bu işi devlet eliyle
yapabiliriz ama Türkiye’nin birlik ve
beraberlik içerisinde olduğunu gös-
termemiz lazım. İstanbul’da olan
inşaat sektörünün temsilcileri oraya
gelsin. Taş üstüne bir taş da siz ko-
yarsanız en azından kopuk olmadığı-
mızı biliriz. Herkesin buraya maddi
manevi destek verdiğinin bir göstergesi
olur. Bunu sosyal bir proje olarak
düşünmek lazım, özel sektörü de bu
işin içine çekiyoruz.” diye konuştu. 

Kentsel dönüşüm saldırılarını, İs-
tanbul’daki müteahhitlerle birlikte
yapınca birlik ve beraberlik içerisinde
olduklarını bileceklermiş. Sizin, eli
işçilerin kanlarıyla bulanmış patron-
larla her daim “birlik beraberlik”
içerisinde olduğunuzu biz çok iyi
biliyoruz zaten. Siz hiç merak etmeyin
Sayın Sarı... Yandaş patronlarınızın
dışında, sizinle birlikte veya beraber
olabilecek bir halk yok, sizin de
zaten halkla birlik veya beraberlik
kurmak gibi bir düşünceniz yok. 

Siz orada insanların evlerini baş-
larına yıkarak, yüzlercesini katlederek
zaten katliama geldiğinizi ve buraları
ranta açmaya çalıştığınızı çok güzel
gösterdiniz, neyin birliğinden bera-
berliğinden bahsediyorsunuz... 

Mahallelerimiz, evlerimiz, yaşam
alanlarımız üzerinden rant elde et-
menin adı, ne zamandan beri sosyal
bir proje oldu? 

Bizim bu yalanlara karnımız tok.
Amacınızın; kendinizin ve tekelcilerin
keselerini daha fazla doldurmak, yok-
sul halkı birbirinden ayırmak, daya-
nışmalarını koparmak, birlik olmalarını
engellemek olduğunu çok iyi biliyoruz.
Kendi kontrolünüzde bloklara hap-
solmuş, yıllarca sizlere borçlu, her
istediğinizde kafasına çökebileceğiniz
bir halk yaratmak istiyorsunuz. 

“Müteahhitler ve
Hak  Sahipleri Bir Adım
İleriye Gelip Uzlaşmalı...”

Bakan Sarı, utanmadan: “Kentsel
dönüşümde en çok zorlandığımız uz-
laşma. Vatandaşlarla ne kadar çabuk
uzlaşılırsa o kadar iyi. Vatandaşla-
rımızın bu konuda biraz kanaatkar
olması lazım. Müteahhitler ve hak
sahipleri bir adım ileriye gelip uz-
laşmalı” diyerek devam ediyor açık-
lamalarına. Halkımızdan kanaatkar
olmasını bekliyormuş. Halk aza ka-
naat etsin, bir an önce uzlaşsın ki
daha fazla kar elde etsinler, müteah-
hitler yerle bir edilen mahallelerden
geriye bir iz dahi bırakmasın. Halkı
kibrit kutusu büyüklüğünde toplu
konutlara tıkıp açık havada hapset-
sinler... 

Sarı, “Parsel bazlı dönüşüm bizim
istediğimiz dönüşüm değil” dedi ve
İstanbul için planladıklarını da: “Pi-
yalepaşa ve Tarlabaşı’nı ziyaret ettik,
burada çalışma sürüyor. Okmeyda-
nı’nda 24 bin haneyi ilgilendiren dö-

AKP İktidarı Bu Kez de Kürdistan’da
Aynı Senaryoyu Uygulamak İstiyor:

Kentsel Dönüşüm
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nüşüm yapılacak. Fikirtepe’yi yakında
ziyaret edeceğiz. Sultanbeyli’de de
büyük bir dönüşüm projesi planlıyo-
ruz.” diyerek itiraf etti. Sırada yeniden
devrimcilerin bulunduğu, yoksul halkın
yaşadığı mahallelerimiz var. 

Bakan Sarı, acele kamulaştırmanın
genel olarak alınmış bir karar oldu-
ğunu ve vatandaşın büyük bölümünün
uzlaşmadan yana olduğunu söylüyor.
Sarı, “acele kamulaştırmanın ama-
cının; bütünsel çözüm için tıkanık-
lıkların önünün açılması” olduğunu
ve bölgedeki vakıf eserlerinin resto-
rasyonlarının yapılacağını, tescilli
eserlerin kamulaştırılmasının söz ko-
nusu olmadığını da sözlerine ekliyor.
Bu cümleleri kullanarak reformist

ve sadece çevre duyarlılığıyla me-
selelere yaklaşan kitleye de sus payı
vermiş oluyor. Bizler çok iyi biliyoruz
ki, sizin gibilerin halkların tarihine,
birikimine, kültürüne en ufak bir
saygısı yoktur. Hatta korkarsınız siz,
halkın kendi kültürüne ve tarihine
sahip çıkmasından. Çünkü en iyi siz
bilirsiniz tarihi direnişlerle dolu bir
halkın, tarihini bildiği taktirde sizi
alaşağı edeceğini. Çünkü bu halk
Demirci Kawalardan, Baba İshak-
lardan devraldığı direnme geleneğini
halen taşıyor ve zulüm devam ettikçe
de taşımaya devam edecek...

Bizler Halkın Mühendis Mimarları
olarak yoksul halkımızın kentsel dö-
nüşüme karşı mücadelesinde her

daim yanında olduk ve olmaya da
devam edeceğiz. Dün İstanbul’un
yoksul mahallelerinde olduğu gibi,
bugün de Anadolu’nun her köşesinde;
halkın barınma ve insanca yaşama
hakkını inşa edeceğiz. 

Onlar yıktılar ve şimdi de bize
borçlar içerisinde, mahallelerimizden
uzakta, hiç alışkın olmadığımız bir
tarzda yaşam pazarlamaya ve bunun
için uzlaşmaya çağırıyorlar. 

Uzlaşmayacağız. Anadolu halklarını
yola getiremeyeceksiniz. Ne sizin is-
tediğiniz gibi “akıllı solcular” olacağız,
ne de sizin bu saldırılarınıza karşı
pasif kalacağız. Alın o süslü kentsel
dönüşüm projelerinizi başınıza çalın...

Annelerimizin Bize Harcadığı Emeği
Karşılıksız Bırakmayacağız

Onlara Güzel Bir Dünya Sunacağız
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile

Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nde 8
Mayıs'ta Anneler günü dolayısıyla bir
program düzenlendi. Program günü
aileler kuruma, sabahın erken saatle-
rinde gelmeye başladılar. Havanın da
güzel olması vesilesiyle masalar mer-
kezin önünü çıkarılıp kuruldu. 

Kurulduktan sonra gelen ailelerle
birlikte kahvaltı yapıldı. Kahvaltı
sonrası kurumda tedavi gören hastalar

Anneler Günü programı için sahnenin
hazırlanmasından provalara kadar
yoğun bir koşuşturmaca içine girdiler.  

Çalışma, program başlayıncaya
kadar sürdü. Çünkü 5 Mayıs'ta tedavi
merkezi, AKP'nin katilleri tarafından
basıldığı için çalışma olanağı olma-
mıştı. Hastalar ellerinde hiçbir metin
olmamasına rağmen bir tiyatro oyunu
kurguladılar. 

Metin yazacak vakit olmadığın-
dan doğaçlama oynamaya karar ve-
rildi. Program baştan sona kadar
hastalar tarafından planlandı. Prog-
ram, kurum çalışanının tüm annelerin
Anneler Günü’nü kutlayan konuş-
ması ile başladı. 

Konuşmada; annelerimizin ço-
cukların kişiliklerinin oluşmasında
büyük payı olduğu; sevgiyi, emeği,
sabrı, dayanışmayı, paylaşmayı, kı-
sacası insanı insan yapan tüm gü-
zellikleri öncelikle annelerimizden
öğrendiğimiz, ancak kapitalist sis-
temin insanları kirlettiği, yozlaşmanın
geldiği boyutlar ve buna karşı mü-
cadele edilmesinin zorunluluğu, bu
mücadelede de annelerin desteğinin
zorunlu olduğu vurgusu yapıldı. 

Sonrasında bir hasta, anneler

günü için yazılan bir şiiri okudu.
Sıra artık günlerdir konuşulan ancak
son gün bir kaç saat içinde hazırlanan
tiyatro oyununa geldi. Oyunun ko-
nusu ne hastalara, ne de hasta aile-
lerine yabancıydı. 

Bağımlı bir gencin ailesiyle, iş
yeriyle ve arkadaşlarıyla yaşadığı
sorunlar, babasının tedavi için tedavi
merkezine başvurması, kurumda te-
davi sürecinde yaşadıklarının esprili
bir dille anlatıldığı bir oyundu.  

Tüm izleyiciler bir yandan bol bol
kahkaha atarken, bir yandan da duy-
gusal anlar yaşadılar. Oyunun sonunda
annelere anneler gününü kutlamak
için sahnede karanfil verilecekti.

Bu sırada aşırı duygulanan bir
hasta yakını rahatsızlandı. Onun te-
davisi ve şaşkınlık bu sahnenin biraz
gecikmesine ve buruk yaşanmasına
neden oldu. Bu oyundan sonra ku-
rumun, AKP’nin katil polisleri tara-
fından basılmasını konu alan skeçler
oynanacaktı. Programın bu kısmı
gerçekleşemedi. Bir hastanın söyle-
diği türküler sonrası annelere verilen
karanfillerle program sona erdi.
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Memur Meclisleri Nedir? 
Memur Meclisleri, yaklaşık 2,5

milyonu bulan kamu emekçileri kit-
lesinin taban örgütlenmesi, tüm me-
murların kendi öz örgütlenmesidir. 

Memurlar içinde faşist devletin
işbirlikçisi olmayan; halka, emekçilere
karşı suç işlememiş kamu emekçile-
rinin; sömürü ve zulüm iktidarına
karşı hak ve özgürlüklerinin, yasal –
tüzel ve özlük hakları ile birlikte
sahip olduğu meşru haklarının tamamı
için, mücadeleye gönüllü olarak ka-
tılabileceği en geniş memur kitle ör-
gütlenmesidir. 

Memur Meclislerinde çeşitli me-
mur sendikalarına üye olan; hiçbir
sendikaya üyeliği olmayan veya
çeşitli siyasal partilere üye olanlar,
taraftar olanlar, siyasi düşünce ve
inanç-milliyet ayırımı yapılmaksızın
tüm memurlar yer alabilir. Tek kıstas
halk düşmanı, ihbarcı-işbirlikçi ol-
mamaktır. 

Memur Meclisleri’nde kararlar
oy çoğunluğu ile alınır. Meclis top-
lantısına katılan üyelerin önerileri
yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya
konulur. Oylamada çoğunluk esası
gözetilir. Toplantıya katılanların salt
çoğunluğu (% 51) ile kararlar alınır.
Kararlar alındıktan sonra aynı coş-
kuyla ve kararlılıkla uygulanır. 

Memur Meclisleri; sendika, der-
nek, vakıf vb. gibi devlet nezdinde
resmiyeti, bakanlığı, disiplin-denetim
kurulları vs. olan kurumlar gibi bir
tüzel kişilik zorunluluğu yoktur. 

Memur Meclisleri, diğer Halk
Meclisleri (İşçi, Köylü, Öğrenci, Mi-
mar, Mühendis vd.) gibi meşru ör-
gütlenmelerdir. 

Memur Meclisleri, ihtiyaçları doğ-
rultusunda yine Meclis üyelerinden
oluşan Alt Komiteler ile faaliyetlerini
sürdürür. Bu komiteler; Dayanışma
Komitesi, Basın Yayın ve DKÖ’lerle

İlişkiler Komitesi, Hukuk ve Toplu
Sözleşme Komitesi, İşçi Sağlığı İş Gü-
venliği Komitesi gibi, adını bizzat faa-
liyet alanından alan komiteler olabilir. 

Memur Meclisleri; kamu emek-
çilerinin çalıştığı iş yerlerinde çalışma
koşullarından ücret, ödenek, tatil
hakkı düzenlemelerine varana kadar
memurların iradesinin siyasete – ida-
reye – yansıtılması ve içeriğiyle me-
murların kendi kendilerini yönetme-
sinin organıdır, aynı zamanda. 

Meclislerin kurulduğu yerlerde
hiçbir güç, memurlara idari keyfiyet,
zorla çalıştırma, angarya vb. uygu-
layamaz. Sicil baskısı, terfi engelleme,
geciktirme, maaş kesintisi vb. gibi
cezai baskılarda bulunamazlar. 

Meclis üyeleri üretimden gelen
güçleriyle, fiili – meşru direnişleriyle,
idarenin kamu emekçileri üzerindeki
baskılarını geriletirler. 

Memur Meclisleri; sadece bugü-
nün değil, aynı zamanda geleceğin,
Bağımsız, Demokratik ve Sosyalist
Türkiye’nin kurulacağı Devrimci
Halk İktidarı’nın memur alanındaki
iktidar organlarıdır. 

Memurlar kendi alanlarına özgü
yasa ve düzenlemelerin neler olaca-
ğına kendileri karar vererek, yasalarını
kendileri yapacaklardır. 

Memur Meclisleri; hiçbir siyasi
partinin, örgütlenmenin yan kuruluşu,
şubesi, eklentisi vb. değildir. Meclisler
kitle örgütlenmeleridir. 

Hiçbir siyasi parti veya örgüt
mecliste kendi kararlarını dayatamaz. 

Memur Meclisleri; hiçbir sendi-
kanın buyruğuyla hareket etmez. Sa-
dece kendi aldığı kararlarla hareket
eder. Hatta, sendikaları da tabanın
aldığı kararlara uymaları için zorlar.
İşbirlikçi, iktidar yalakası veya re-
formist–sivil toplumcu sendikaların
–sendikacıların, Meclislerin kurul-
duğu yerde hükmü yoktur. 

Memur Meclisleri; memurların
örgütlüymüş gibi görünen örgütsüz-
lüğüne son verecek olan, kamu emek-
çilerinin kendi öz örgütlenmeleridir.
Çünkü, sadece Memur Meclisleri’nde
kamu emekçileri kendi öz iradeleriyle
oluşturdukları, kendi kararlarıyla ha-
reket ederler. Politikalarını, eylem–
mücadele programlarını kendileri ha-
zırlar ve uygulamaya koyarlar. 

Memur Meclisleri’nde alınan ka-
rarlar başlangıçta geri, sorun çözücü
olmayan veya çözümü geciktiren
olabilir. Buna herkes saygı göstermek
zorundadır. 

Meclisin varlığını inkar anlamına
gelecek kararlar dışında kalan ka-
rarlara geri, yaptırım gücü zayıf vb.
de olsa herkes uymak zorundadır. 

Deneyim kazanıldıkça, mücadele
bilinci geliştikçe doğru, yerinde kararlar
alınacaktır. 

Buna inanmak ve Meclisi oluş-
turan kamu emekçilerine güvenmek
gerekir. Bu, memurların kendilerine
olan güvenlerinin gelişmesi için de
gereklidir. 

Basit gerçek şudur: Emekçiler,
halk, memurlar kendilerine zarar ve-
recek bir karar almazlar. 

Memur Meclisleri; başlangıç ola-
rak kendi özlük sorunları, işyerlerinde
yaşadıkları sorunlar çalışma koşulları
ücret ve diğer ekonomik–sosyal, kül-
türel, demokratik hakları için müca-
dele edeceklerdir. Bununla ilgili mü-
cadele programları çıkaracak, komi-
telerini bilgilendirecek, eğitecek ve
görevlerini belirleyecektir. Diğer bi-
rimlerdeki meclislerle mücadele prog-
ramlarını ve güçlerini birleştirecek;
yerel, bölgesel ve ulusal çapta ör-
gütlenme ve mücadele kampanyaları
örgütleyebilecektir. 

Sendikalar işbirlikçiliklerinden
ya da uzlaşmacılıklarından kaynaklı
olarak, kamu emekçilerinin müca-

KKamu Emekçilerinin Örgütsüzlüğüne 
Sadece KEC’liler Son  Verebilir-5

KEC’liler  Fiili-Meşru
Mücadele Yöntemleriyle Hareket Eder ve

Sonuç Almadan Mücadeleyi Asla Bırakmazlar 
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delesini engeller iken, Memur Mec-
lisleri,  kitlenin öfkesini ve kararlılığını
yumuşatmadan, engellemeden müca-
dele meydanlarına akıtacak, tüm sen-
dikaların tabanındaki esasta örgütsüz-
leştirilmiş; mücadele azmi, bilinci, öf-
kesi törpülenmiş tüm memurların gü-
cünü alanlara yansıtacaktır.

Dün olduğu gibi, bugün de hangi
sendikaya üye olursa olsun, Memur
Meclisleri çatısı altında bir araya
gelen memurların sesi daha gür çı-
kacak ve alanlarda “Memuruz Hak-
lıyız Kazanacağız!” şiarı daha fazla
haykırılacaktır. 

Bu birleşik mücadele gücünün
zemini Memur Meclisleri olacaktır.
Ve işte bu güç, toplu sözleşme sü-
reçlerinde gerçek muhatap olacak,
devlete kendini kabul ettirecek, me-
murların tümü için oluşturulan ortak
taleplerin kavgasını verecektir. 

Memur Meclisleriyle birlikte açığa
çıkarılan bu güç, Toplu Sözleşme
görüşmelerini bir tiyatro sahnesi ol-
maktan çıkaracaktır. 

Memurların örgütsüzlüğüne sadece
KEC’li kamu emekçileri olan devrimci
memurlar, Memur Meclislerini; çalış-
tıkları okul, hastane, maliye, belediye
demeden tüm işyerlerinde kurmaya
başlayarak son vereceklerdir. 

Çünkü; hangi sendikaya üye olur-
larsa olsunlar, ya da sendika üyesi
olmasınlar, tüm memurlar sadece
KEC’li devrimci memurlara güven-
mektedirler. 

Çünkü; sadece KEC’li kamu
emekçileri “söylediğini yapan, yap-
tığını savunan” bir devrimci geleneğin
temsilcileridirler. 

Hal böyleyken KEC’li kamu
emekçileri olarak bizler de eksikle-
rimizi tamamlamalı, bilmediklerimizi
öğrenmeli, öğrendiklerimizi de hızla
öğretmeliyiz. 

KEC’li kamu emekçileri, müte-
vazi birer öğrenci gibi olabilmelidir.
Her şeyi bildiğini düşünen yeni hiçbir
şeyi öğrenemez. Hayat önümüze
yeni birçok sorun, yanıtı bekleyen
soru, sorunları aşmak için yeni yön-
tem çıkartmaktadır. 

Statülere,  nesnel koşullara teslim
olmayan, militan bir düşünce ve ya-
şam tarzına sahip olunmadan,  fa-
şizmin ve işbirlikçi–reformist sen-
dikaların–sendikacıların önümüze
çıkardığı engelleri aşmalıyız. 

Başlangıçta küçük – basit adımlar
atacağız belki ama kitlelere ulaştıkça,
onları kendi günlük çıkarları için bir
araya getirdikçe, birlikte mücadele
programları çıkarıp uygulamaya so-
kup, başarılar kazandıkça daha güçlü
adımlar da atmaya başlayacağız. 

Çünkü, iyiyi, doğruyu ve güzeli
biz temsil ediyoruz. Gücümüzü ta-
rihsel ve siyasal haklılığımızdan
alıyoruz.

Biz, sınıf hareketiyiz. 
O oportünistler – reformistler lafta

“KESK’i sınıf hareketi haline getir-
meliyiz” diyerek demagoji yapmaya
devam etsinler. Biz KEC’li kamu
emekçileri olarak bir parçası oldu-
ğumuz işçi sınıfının ideolojisine ve
kültürüne sahibiz. Bize güç veren

asıl olarak bu bilimsel düşünce sis-
tematiğimizdir. 

Biz, sadece bugünün değil esasen
geleceğin temsilcileriyiz. Bilimsel-
sosyalizme inanıyor, Marksizm– Le-
ninizmin ışığı altında mücadelemizi
şekillendiriyoruz. 

Bu alanda, esasen geleceğin dev-
letinin, Devrimci Halk İktidarı’nın
yöneticileri olarak bugünden yarına
kendimizi yetiştiriyoruz. 

Bugün emperyalizme bağımlı ve
faşizmle yönetilen yeni sömürge Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin cüzi ücret kar-
şılığı çalıştırdığı, zorla, keyfi karar-
larla, baskılarıyla, tehdit emeğimizi
sömürdüğü devlet memurlarıyız. 

Yarın tüm işçi ve emekçilerin
devleti olacak olan Devrimci Halk
İktidarlarının yerellerde ve bölgelerde,
merkezlerde devlet işlerini yine bu-
günlerden itibaren örgütlü oldukları
Memur Meclisleri ile birlikte görecek,
geleceğin devlet yöneticileri olacaktır. 

Devrimci Memurlar bugünden
yarına kendilerini, bizzat kendileriyle
birlikte tüm halkın devleti olacak
olan Devrimci Halk İktidarı’nın yö-
neticileri – görevlileri olarak yetiş-
tirmeleri gerekir. 

Bu yanıyla bilmediklerimizi öğ-
renmek, halk sevgisiyle bütünleşen
M-L ideolojiyle kendimizi donatma-
mız zorunludur… 

Tarihimizi, kültürümüzü, halkla-
rımızın tarihini bilmek, Anadolu top-
rakları üzerinde yaşayan halkları ta-
nımak, kültürlerini, inançlarını, has-
sasiyetlerini öğrenmek öncelikli gör-
evimizdir. Bilmediklerimiz çoktur.
Küçük burjuva gurura–kibire kapıl-
madan “Bilgi güçtür” şiarıyla ve
hızla öğrenmeliyiz… 

Bunun için, kendimize bir okuma
ve eğitim programı çıkarabileceğimiz
gibi, grup grup ortak okuma ve eğitim
programları düzenlemeliyiz.

Unutmayalım ki, öğrendikçe ken-
dimizi daha güçlü hissedeceğiz. Çö-
zülmeyeceğine inandığımız sorunların
çözüm yollarını–yöntemlerini bu şe-
kilde keşfedeceğiz. 

Biz büyük bir aileyiz… Asla yal-
nız değiliz. 

Kendi alanımızda yaratacağımız
büyük gelişmelerin diğer alanları da
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Memur Meclisleri’nde
alınan kararlar

başlangıçta geri, sorun
çözücü olmayan veya

çözümü geciktiren olabilir.
Buna herkes saygı

göstermek zorundadır. 
Meclisin varlığını inkar

anlamına gelecek kararlar
dışında kalan kararlara
geri, yaptırım gücü zayıf
vb. de olsa herkes uymak

zorundadır. 
Deneyim

kazanıldıkça, mücadele
bilinci geliştikçe doğru,

yerinde kararlar olacaktır.
Buna inanmak ve Meclisi

oluşturan Kamu
emekçilerine güvenmek
gerekir. Bu, memurların

kendilerine olan
güvenlerinin gelişmesi için

de gereklidir. 



olumlu etkileyeceğini bilmeliyiz. 
Halk Meclislerinin mahallelerdeki

çalışma pratiklerini inceleyebiliriz.
Sorunlara ve çözümlerine daha hızlı
vakıf olabilmek için Halk Meclisle-
rinin kimi çalışmalarına katılabilir,
bir yandan desteğimizi sunarken, as-
lolarak kendi pratiğimizi şekillendi-
recek deneyim ve birikimin de sahibi
olmuş oluruz. 

KEC’li öğretmenler olarak Halk
Meclisleri bünyesinde GET (Gönüllü
Eğitim Toplulukları) çalışmalarına
katılabiliriz. 

Keza KEC’li sağlıkçılar olarak,
Halk Meclislerinin kitlesine kapı
kapı dolaşarak temel sağlık hizmeti
ve eğitimi taşıyabiliriz. 

Memur Meclislerini böylesi ça-
lışmalar ve dayanışma – destek prog-
ramları sonrasında daha da güçlü ir
başlangıç yaparak oluşturabiliriz. 

Reformistler, sivil toplumcular,
KESK’in 20. yılı günlerinde “Mec-
lisleşmek”ten, “iş yeri iradesinin
karar mekanizmalarına yansıması
gerekliliği”nden söz etseler de esasen
tabanın iradesini kabul edecek bir
anlayıştan uzaktırlar. 

Onlar, kitleyi sürü olarak gören
burjuvaziden farksızdırlar. Kitle zor-
lamadığı sürece, kitlenin düşünce ve
kararlarını dikkate almazlar. Bunu
tüm kamu emekçileri de bilirler. 

İşte, bu gerçeklik bizim en güçlü
yanımızı oluşturmaktadır. Biz halkın,
tüm kamu emekçilerinin duygularını,
özlemlerini biliyoruz. Çünkü aynı
duyguları taşıyoruz. 

Devrimci Sendikacılık
Anlayışıyla Memur
Meclislerini
Örgütleyeceğiz

Biz KEC’li Kamu Emekçileri ola-
rak, işbirlikçi devlet sendikalarına,
reformist – sivil toplumcu – uzlaşmacı
sendikaların karşısına devrimci sen-
dikacılık ile çıkıyoruz. Çünkü, sadece
devrimci sendikacılık anlayışı ile
kamu emekçilerinin taleplerini ka-
zanmasını sağlayabiliriz. 

Diğerlerinin kitleyi oyaladığını,
kandırmacadan ibaret olduğunu tüm
kamu emekçileri biliyor artık. 

Bu nedenle tüm kamu emekçile-
rinin devrimci sendikacılık anlayışı,
Memur Meclislerinin sendikal mü-
cadele anlayışı olacaktır. 

Çünkü; sadece devrimci sendi-
kacılık anlayışı “tabanın söz ve karar
sahibi olması” ilkesini hayata geçir-
mektedir. 

Çünkü; sadece devrimci sendi-
kacılık anlayışı direniş ve grevlerle,
fiili – meşru mücadele yöntemleriyle
hareket eder ve sonuç almadan mü-
cadeleyi asla bırakmaz. 

Devrimci İşçi Hareketi’nin mü-
cadele tarihinde kazandığı tüm za-
ferlerin arkasında bu devrimci sen-
dikacılık anlayışı vardır. 

Çünkü sadece devrimci sendika-
cılık anlayışı düzenin icazet sınırlarını
aşarak, kazanmak için gerekli olan
her türlü mücadele araç ve yöntemini
hayata geçiren, fiili – meşru mücadele
anlayışıdır. 

İşte, tüm kamu emekçilerine za-
ferler kazandıracak olan Memur
Meclislerinin sendikal mücadele an-
layışı haline getireceğimiz olan dev-
rimci sendikacılık anlayışı budur. 

Bu fiili–meşru mücadele anlayı-
şıyla yeni zaferlere yürüyeceğiz. 

Şehitlerimiz Geleceğe
Yürüyüşümüzün ve
Kazanacağımızın
Teminatıdır

Çünkü; gücümüzü tarihimizden,
şehitlerimizden alıyoruz. Onların bı-
raktığı mücadele mirası, geleceğe
güvenle bakmamızı sağlıyor. 

Deneyimleri, zaferleri ve sonsuz
bağlılıkları, fedakarlıkları yolumuzu
aydınlatıyor. 

Ne zaman başımız dara düşse ve
ne zaman bir sorunda tıkanıklık ya-
şasak şehitlerimize bakarız biz. On-
ların gözünü hep üzerimizde hisse-
deriz. 

Örneğin, Elmas Yalçın’ın gülen,
güven veren gözlerini, yürekli dimdik
duruşunu, fütursuz direnişçi kişiliğini,
bir sorun yaşadığımızda omzumuza
uzanan elini hissederiz, yaşadığımız
sorunların, çıkmazların ortasında…
Güç verir bize bu.

Makbule Sürmeliler, Satı Taşlar,

Arif – Şadan Öngeller, Turgay Koçlar,
Ahmet Savranlar, Ayşenur Şimşekler
yiğitlikleriyle, fedakarlıklarıyla kuşatır
etrafımızı. 

Onların vatan ve halk sevgisi dev-
rime olan inançlarının sağlamlığı
bize akar gülümseyen gözlerinden…

Hemen aklımıza gelir mezarları
başında defalarca verdiğimiz sözler.
İşte, bizi zorluklar karşısında dimdik
ayakta tutan değerlerimiz bunlardır. 

“O sözler ki; 
Kalbimizin üzerinde dolu bir ta-

banca gibi 
Ölüp ölesiye taşırız. 
O sözler ki; 
Bir kez çıkmıştır ağzımızdan
Uğrunda asılırız.”
(Attilla İLHAN)
Kucağımızda yeni doğmuş be-

beklerimizle işkencehanelere taşın-
dığımızda, bu değerlerle direndik,
onurumuzu asla teslim etmedik. Ver-
diğimiz sözleri asla unutmadık, unut-
mayacağız. 

Dünyanın tüm işbirlikçileri, re-
formistleri, sivil toplumcuları bir
araya gelse bile zafere yürüyüşümüzü,
tüm kamu emekçilerini, Memur Mecl-
islerinde birleştirmemizi, memurların
örgütsüzlüğüne Memur Meclisleriyle
son vermemizi engelleyemeyecekler. 

Çünkü; biz haklıyız ve biz meş-
ruyuz!

KEC’li Kamu Emekçileri olarak
diyoruz ki; dün nasıl düzenin “kapı-
kulu” anlayışına son verip, onurlu
kamu emekçileri anlayışını yarattıy-
sak, BEM-DER, THD çatısı altında
ilk kez memurları alanlara çıkara-
bildiysek, bugün Memur Meclislerini
de kuracak, yaygınlaştıracak ve fa-
şizmin karşısına tek ve gerçek mu-
hatap olarak çıkaracağız. 

Biz gücümüzü tarihimizden ta-
rihsel ve siyasal haklılığımızdan ve
meşruluğumuzdan alıyoruz. 

Bu güçle ileriye atıldığımızda ka-
zanacağımızdan zerre kadar şüphemiz
yok. 

Kendimize güveniyoruz, kazana-
cağımıza inanıyoruz. Çünkü, Biz
Haklıyız… Biz Kazanacağız!

Memuruz Haklıyız
Kazanacağız!

Yürüyüş
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Suyumuzu, doğamızı, havamızı
kirleten, yok eden, dünya halklarını
bir yudum temiz-içilebilir sudan, bir
avuç toprak ve yeşillikten, bir nefeslik
temiz havadan mahrum eden emper-
yalizmdir. Her yıl milyonlarca insan
temiz suya ulaşamıyor; kirli, mikroplu
su içtiği için ölüyor . Milyonlarca
insan bir parça yeşilliği göremeden,
toprağa basamadan, dağlarda, ova-
larda, parklarda, yeşilliklerde dola-
şamadan yaşıyor. Emperyalizm her
tarafı betonlaştırıyor, maden, taş vb.
ocaklarıyla doğamızı yok ediyor.

Dünyada her yıl 3.700.000 (üç
milyon yedi yüz bin) insan hava
kirliliği sebebiyle ölüyor. Doğal
afetlerden veya tek tek insanlardan
kaynaklanmıyor bu ölümler.
3.700.000 ölümün tek sorumlusu
emperyalizmdir. Havayı kirleten ara-
baların egzozları, filtresiz fabrika
bacaları, soba bacaları vb. bunlar
birer sonuçtur. Asıl neden emper-
yalizmdir. Araba egzozlarına önlem
almayan, fabrika bacalarının filtresiz
çalışmasının ve evlerde yakılan kali-
tesiz, ucuz kömürün sorumlusu halk
değildir. Halkın ısınma, ulaşım, çalış-
ma sorununu hava kirliliği olmadan
çözecek olan da devlettir.

Ülkemizde hava kirliliğinin olma-
dığı tek şehir Çankırı. Çankırı’dan
sonra gelen en temiz üç il ise Tunceli,
Eskişehir ve Bitlis… Diğer kalan
illerin tamamı kirli havaya sahiptir.

Aldığımız Her Nefeste
Zehir Soluyoruz

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun
hazırladığı rapora göre, Türkiye’de
havası en kirli iller Aksaray, Ağrı ve
Muş oldu. 81 ilin 41’inde limit aşıldı.
Özellikle Samsun, Bursa, Manisa,
Adana, Kayseri, İstanbul (Esenyurt)
istasyonlarında yapılan ölçümlerde,
yıl boyu yüksek hava kirliliği ortaya
çıktı. Aksaray, Ağrı, Muş İstan-
bul/Esenyurt’ta bir gün nefes almak

1,5 paket sigara içmekle eş değer.
Sigara içmeyen her insan aldığı her
nefeste gün boyunca 1,5 paket sigara
tüketmiş gibi oluyor.

Hava kirliliği, başta akciğer kan-
seri ve solunum sistemi hastalıklarını
da beraberinde geti-riyor. Bu konuda
ise alınan hiçbir önlem yoktur.
İnsanlar bir parça temiz havayı rahat
soluyabilmek için AVM’lere yön-
lendiriliyor.

Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Çiğdem
Çağlayan, Türkiye’de hava kirliliğinin
özellikle 2015’te ciddi bir artış gös-
terdiğini vurgulayarak, “Başta akciğer
kanseri ve solunum sistemi hastalık-
ları olmak üzere birçok sağlık etkisi
bulunan kirliliğe karşı ulusal ve yerel
düzeyde yöneticileri önlem almaya
çağırıyoruz” dedi (25 Mart 2016 –
Hürriyet).

Hava kirliliğinden dolayı yaşanan
hastalıklar tekeller için bir rant kapı-
sına dönüşmektedir. İlaçların satıl-
ması, hastanelerde yapılan masraflar
vb. ile tekeller hem kirli havayı yara-
tarak kar etmekte, hem de bundan
kaynaklı yaşanan-yaşanacak hasta-
lıkların tedavi edilmesinden kar sağ-
lamaktadır.

Hava kirliliğinin tek sorumlusu
emperyalizmdir. İl il, ilçe ilçe hava
kirliliği oranı artıp yükselse de hal-
kımızın kirli, zehirli hava solumasının
sorumlusu emperyalizmdir.

Kentlerde yaşayanların yüzde
99,7’si normalin çok üzerinde partikül
maddeye maruz kalıyor. Ankara’da
Dikmen ve Ayaş, İzmir’de Bayraklı
ve İstanbul’da Esenyurt üç büyük
ilde en kirli ilçeler. Buralarda ölçülen
hava kirliliği normal limitin 3-4 katı
yüksekliğindedir.

Esenyurt’ta bir gün geçirmek 1,5
paket sigara içmekle eşdeğer iken,
Pekin’de 2,5 paket, Londra’da bu
miktar 15 sigaraya eş değer. Dün-

yanın neresinde olursa olsun hava
kirliliği yüzünden hastalanan ve has-
talıklar sonucu her yıl ölen 3 milyon
700 bin insanın katili emperyalizmdir!
Ülkemizde 81 ilin 41’inde hava kir-
liliği limiti aşılmakta ve bu konuda
alınan en ufak bir önlem de yoktur.
Halkın yaktığı odun ve kömür sorum-
lu tutulmakta ve suçlu yine halk gös-
terilmektedir.

Kirli Havanın Sorumlusu
Emperyalizmdir
Soluduğumuz her nefes havayı zehir-
leyen, bize zehir solutan, hastalıklar
bulaştıran emperyalizm ve işbirlik-
çilerine karşı örgütlenerek, mücadele
ederek temiz havamıza, sağlıklı yaşa-
mımıza kavuşabiliriz. Örgütlen-
meliyiz! Her gün 1,5 paket sigaranın
dumanını her nefeste solumamak
için örgütlenmeliyiz.

Emperyalizm ve işbirlikçileri
temiz hava için kıllarını dahi kıpır-
datmazlar. En ufak bir önlem almaz-
lar. Hem bizi kirli havada yaşatır,
hem hasta ederler hem de tedavi-
mizden milyonlar kazanırlar.

Emperyalizm için her şey paradır.
Kirli hava para demektir. Doğayı,
insanları zerre kadar düşünmezler.
Doğamıza, yaşamımıza Halk Mec-
lislerinde örgütlenerek, mücadele
ederek sahip çıkabiliriz!
Halk Meclislerinde
Örgütlenelim!

Halk Meclislerinde örgütlenerek,
mahalle, ilçe, illerde hava kirliliğine
neden olan bu düzene, onun fabri-
kalarına, zehirli atıklarına karşı müca-
dele edebiliriz.

Halk Meclisleri halkın öz ve meşru
örgütlenmesi olup, düzenin tüm
kurumlarının alternatifidir. Halk
Meclislerinde örgütlenip, havamı-
zın, doğamızın kirlenmesine karşı
mücadele edelim.

Halkların Düşmanı Emperyalizm
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL, 
CELLADI OLACAĞIZ!

HHer Nefeste
Zehir Solumamıza Neden Olan

Emperyalizmdir!
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Gençlik gelecektir diyoruz daima. Çünkü geleceği
şekillendirecek, ona yön verecek olan gençliktir. Hatta
bu noktadaki önemi öylesine büyüktür ki, Lenin bunu
yukarıdaki sözleriyle ifade eder. 

Bu nedenle gençlik, egemenlerin halka yönelik sal-
dırılarında ilk yöneldiği kesim olmuştur hep. İdeolojik
bombardımandan kültürel saldırılara kadar çeşitli yol
ve yöntemlerle gençliği yozlaştırmaya, bireycileştirmeye
ve kişiliksizleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Ülkemiz gençliğine baktığımızda da bunu tüm somut-
luğuyla görebiliriz. İçinde yaşadığımız düzen, dört bir
yandan ideolojik bombardımana tutuyor gençliği. Diğer
yandan ise okulda, iş yerinde, evde… bulunduğu her
yerde gençliği her türlü eziyor, hor görüyor, itip kakıyor.
Çünkü kişiliksizleştirilen bir gençlik güçsüzleşir, direnme
dinamiklerini kaybeder. Ya da tam tersi “her şeye isyan”
tavrıyla bir uçtan bir uca savrulur. Bu isyan tavrının
özünde de burjuvazinin çarpık özgürlük anlayışı olduğu
için halkımızın deyimiyle dikbaşlılık vardır. Sonuçta
ister suskun olsun isterse de çarpık bir isyan tavrı içinde
olsun her iki türlü de düzenin istediği bir kişiliğe
bürünmüş demektir. Düzene zarar vermediği sürece bir
sorun yoktur, böyle bakar egemenler.

Düzenin yarattığı gençlik bu iki uç arasında onlarca,
yüzlerce karaktere bürünebilir. Ama özünü asla kaybetmez.
Özü ne kadar yozlaşmış olursa olsun; arkadaşlık, dostluk,
adalet gibi duyguları güçlüdür. Örneğin düzen içindeki
ilişkilerde dahi arkadaşını satan, yarı yolda bırakan  bir
gençlik tipine az rastlanır. “Birimiz hepimiz, hepimiz
birimiz için” anlayışı gençlikte doğallığında vardır. 

Bu gibi olumlu özellikler bizim gençliğe ulaşmamızı,
rahatlıkla ilişki geliştirmemizi de sağlayacaktır aynı
zamanda. Ancak bunun için öncelikle gençliğin yozlaş-
tırma politikalarından nasıl etkilendiğini, hangi yönlerde
etkilendiğini, bunların yarattığı sonuçları görebilmeliyiz.
Olumsuzlukları ve olumlulukları doğru yere koyabil-
meliyiz. Ve olumsuzlukları değil olumlulukları öne
çıkaran bir anlayışla hareket etmeliyiz.

Aksi takdirde biz de, düzenin gençliğe davrandığından
farklı davranmamaya başlarız. Her hatasında kızan,
bağıran, ezen, hor gören hatta aşağılamaya varan biçimde
tahammülsüzlükle davranırız ki bu da gençliği kazanmak
bir yana onu daha çok düzene iten bir davranış tipidir.
Ya da tam tersine her şeyi hoş gören, zamanla düzelir
diyerek kendiliğindenciliğe bırakan, emek vermeyen
bir tarz da gençliği devrim saflarında örgütleyemez.

Her iki tarz da devrimci değildir.
Bu düzen gençliğe değer vermiyor. Bugün hangi

gencimize sorarsanız sorun, ekonomik ve kültürel sorun-
ların dışında en büyük sorunlarından biri değersizlik
duygusudur. Kendisini değersiz hissediyor, sevgisizlikten
yakınıyordur. 

Gençliğe hak ettiği ve aradığı değeri ancak biz vere-
biliriz. Gençlik ancak devrimci saflarda gerçek dostluğu,
arkadaşlığı yaşayabilir, devrimci saflarda değer görür.
Çok fazla beklentisi yoktur gençliğin. Değer görmek
ister, düşüncelerine, kişiliğine saygı duyulmasını ister,
“adam” yerine koyulmayı bekler. Güvenmek ister, yürek-
ten sevmek ve sevilmek ister… Duygu dünyasındaki
büyük boşluğu doldurmak ister. 

Bu nedenle yapmamız gerekenler çok zor değildir
aslında. Emek vermek ve sevip saymak, sarmalamak
adım attırmak için yeterlidir. Gençlik bizim yanımızda,
devrimci saflarda mutlu olabilmelidir, değer gördüğünü
hissedebilmelidir. Kaçıp geldiği düzene alternatif ne
varsa bizim yanımızda görebilmelidir. Eğer biz de
düzende gördüğü tahammülsüzlükle, sabırsızlıkla dav-
ranırsak, gerektiği şekilde emek vermezsek, geldiği gibi
düzene geri dönmesi kaçınılmaz olacaktır. Üstelik çok
daha büyük hayal kırıklıkları ve umutsuzlukla geri
dönecektir! 

Bu nedenle önce tanıyacağız gençliği. Nerede nasıl
yetişmiş, ailesi kimdir ne yapar, okuduğu veya çalıştığı
çevre nasıldır, arkadaş çevresi kimdir, günü nasıl geçirir,
neleri sever, neleri sevmez… Her şeyiyle tanıyacağız.
Dünyasına gireceğiz. Nasıl yaşadığını görmezsek nasıl
düşündüğünü de öğrenemeyiz.

Diğer yandan emek vereceğiz. Adım adım emek
vereceğiz. İdeolojik ve kültürel olarak eğiteceğiz. Ancak
bunu yaparken akıl öğreten bir tarzda değil, arkadaşça,
dostça yaklaşacağız. Bizim de ondan öğreneceğimiz
çok şey olacağını unutmayacak ve bunu ona da hissetti-
receğiz.

Değer vereceğiz. Seveceğiz. Gerçekten, yürekten
seveceğiz. Bunu hissettireceğiz. Nasıl hissettireceğiz
sorusu yanlıştır. Küçücük bir çocuk dahi sevildiğini
anlayabiliyorsa, her insan bunu anlar. Hissettiremiyorsak
sorun bizdedir, sevgimizdedir. 

Düzenin kişiliğinde yarattığı tahribatları bulacak ve
bunları onaracağız. Yani yaralarını saracağız. Bu titizlikle
yaklaşacağız eksik, hatalı yanlarına. 

Biz yaşamın zorlukları karşısında ezilip büzülen

“Savaş Zamanındayız
Savaşın Sonucunu Gençlik Belirleyecek”

Gençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik

Yürüyüş
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değil, her türlü adaletsizliğe karşı cesaretle savaşan, tek başına
da kalsa cüretini, savaşma azmini büyütebilen bir gençlik isti-
yoruz.

Biz çene yarıştıran, her söze doğru yanlış karşılık verme
ihtiyacı duyan, dik başlı değil, tam tersine hataları, eksikleri
büyük bir olgunlukla karşılayan, nerede ne konuşacağını bilen,
sözünü esirgemeyen ama patavatsız değil, yanlışların üzerine
korkusuzca gidebilen, başı dik, onurlu, güçlü bir gençlik istiyoruz. 

Biz emperyalizmin ve işbirlikçilerinin karşısında güçlü, ken-
disini ezdirmeyen, adaletsizliğe boyun eğmeyen; her şeye değil,
halk düşmanlarına ve adaletsizliğe isyan eden, isyanını savaşma
gücüne dönüştüren bir gençlik istiyoruz.

Bu noktada Dev-Genç, 46 yıldır bu görevi layıkıyla yerine
getiren bir okuldur. Tarihiyle, şehitleriyle, yarattığı geleneklerle
ülkemiz devrim mücadelesinin çok önemli bir mevzisidir Dev-
Genç. Yeni insana giden yolda ilk adımlar Dev-Genç ile başlar.
Bu okulu büyütmek, daha güçlü hale getirmek; bir değil, on
değil, yüz değil, yüz binlerce gencin savaştığı bir mevzi haline
getirmek bizim elimizdedir.

Nasıl yapacağız? Dönüp tarihimize, şehitlerimize bakacağız.
Onlar nasıl yapmışlar, gençlikle nasıl bir ilişki kurmuşlar, nasıl
yaklaşmış, nasıl eğitmişler. Tüm bunlardan öğrenmeliyiz. Asıl
olarak da kendimiz üzerinden bakacağız. Bize nasıl yaklaşıyor
örgütlülük? Bize nasıl emek veriliyor? Nasıl özen gösteriliyor?
Aynı özeni ve ilgiyi biz de çevremizdeki gençliğe vereceğiz. 

Bugün Partimiz, tüm ülke gençliğini Dev-Genç’lilere emanet
etmiştir. Ülke gençliğinin eğitimini, namusunu, geleceğini, umut-
larını Dev-Genç’lilere emanet etmiştir. Bu büyük bir sorumluluktur.
Aynı zamanda çok büyük bir güvendir. Bu güvene layık olmanın
yolu; sorumluluklarımızı büyütmek, milyonları hedeflemek,
cüretle, inançla, militanlıkla Parti’nin politikalarını hayata geçir-
mektir.

Ustalarımız Gençliği
Tanımlıyor:

“Biz geleceğin partisiyiz ve gelecek gençli-
ğindir. Yenilikçilerin partisiyiz, gençlik ise yeni-
likçilere her zaman severek taraftarlık eder.
Biz eskiye, çürümüşlüğe karşı amansız bir sava-
şın partisiyiz; amansız savaşa ise her zaman
ilk olarak gençlik hazır olacaktır.” (Lenin)

“Yoldaşlar, gençlik geleceğimiz umudumuz-
dur. Gençlik, biz yaşlılardan nöbeti devralmalıdır.
(...) Lenin’in vasiyetini en kolay benimseyen
odur. İşte bu nedenle gençlik, (...) geride
kalanları ve yalpalayanları ileriye götürmekle
görevlidir.” (Stalin)

“Gençler toplumdaki en aktif en canlı güçtür.
Öğrenmeye en fazla istek gösteren ve düşünce-
lerinde en az tutucu olan gene onlardır” (Mao)

“İstediğimiz tüm hammadde gençliktir. Umu-
dumuzu gençliğe bağlıyor ve onu elimizden
bayrağı almaya hazırlıyoruz” (Che)

“Gençlik devrimci yığınların politik bilince
ulaşamadıkları yarı sömürge bir ülkede, bağım-
sızlık mücadelesinde toplumun devrimci sınıf
ve tabakalarını harekete geçiren bir dinamit
fitilidir.” (Mahir Çayan)

“Gençlik, sınıfsal konumu ve gençliğe özgü
özellikleriyle, saftır, temizdir. Halktan ve adaletten
yanadır. Özgürlük düşünceleri onun karakteri-
dir.” (Dayı)

Liseli Dev-Genç’liler 11, 12, 13 Mayıs’ta Okmeyda-
nı’nın çeşitli yerlerinde ve liselerde “Parasız Eğitim İçin
Gerillaya Katıl” çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında
yazılama, pankart, bildiri, afiş ve röportaj yapıldı. 

Yapılan yazılamaların polis tarafından karalanması
üzerine kısa bir açıklama yapan Liseli Dev-Genç şu
sözlere değindi; “Polisler Okmeydanı’nda onca yazıla-
ma arasında bu yazılamayı silmesinin tek bir nedeni
vardır. O da AKP’nin, bu talebin ne kadar meşru oldu-
ğunu görmesidir. Çünkü Gerilla halk için umuttur.
Parasız eğitim talebimiz ise bu düzende olmayacak,
ancak bu adaletsiz düzeni yıkarak gerçekleşecektir. 

Katil polislere söylüyoruz; korkunuzu büyüteceğiz,
tüm liseleri ve yoksul öğrencileri örgütleyecek parasız
eğitimi alacağız!” Yapılan anket çalışmasında genel
olarak haksızlıklar ve adaletsizlikler üzerine duruldu.
Birinde kısaca şu konuşma yaşandı: “İsminiz? Umut…

Çevrenizde ne gibi adaletsizlikler var? Okulumuz-
da resim öğretmenimiz ayrımcılık yapıyor ve ahlaksız-
lıkları da var. 

Resim derslerinde erkeklere notları en yüksek 60
verirken kız öğrencilere en az 70 veriyor. 

Ve de bu öğretmen sürekli içki içen birisi. Bu ada-
letsizlik benim çok zoruma gidiyor…” Yapılan çalış-
malarda 60 afiş, 100 bildiri, 1 pankart, 10 anket ve bir-
çok yere yazılama yapıldı. Liseli Dev-Genç’liler;
“Çalışmalarımız özgür vatanı kurana kadar devam
edecektir!” diyerek çalışmalara devam edeceğini vur-
guladı.

Liseli Dev-Genç;
Parasız Eğitim  Hakkımızdır,

Hakkımızı Gerillada Alacağız!

22 Mayıs
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6 Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan, Hüseyin İnan oligarşi ta-
rafından asılarak katledildiler. 

Üç devrimci; öylesine saf, öylesine
inançlı ve öylesine cüretliydiler ki, son
anlarında bile Marksizm-Leninizm’e
ve halka olan inançlarını haykırmaktan
çekinmediler. 

Ve Mahirler’e göre Denizler’in ida-
mı, Türkiye devriminin prestijiydi. Bu
prestiji kimse kolay kolay kirletemezdi.
Eğer Denizler’in idamı üzerine bir şey
yapılmaz ve idam izlenirse bu, Türkiye
devrimci hareketi açısından büyük bir
kayıp olurdu.

Ama THKP-C savaşçıları, önder
kadroları ve THKO savaşçıları, Kızıl-
dere manifestosunu yazarak Denizler’i
ve kendilerini ölümsüzleştirdiler.

Peki neden Denizler’e saldırmıştır
oligarşi. Çünkü onlar ülkede devrim
yapma hedefiyle yola çıkmışlardır. Si-
lahlı mücadele kararı alan üç örgütten
biriydiler. Mahirler’in, Denizler’in yap-
tıkları her şey, gittikleri her yer devrim
içindi. Kafalarında devrim vardı. 

Gençlik, 6. Filo’yu denize dökerken
de devrim uğruna ilk silahlı eylemin
gerçekleştirildiğinde de bağımsızlık ve
sosyalizm düşü vardı.

“Biz, Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş!” diyenleriz. Kızıldere bi-
zim doğum yerimiz. İşte her koşulda
dayanışmayı, fedayı hayata geçirmemiz
bu yüzdendir. Mahirler’in, Türkiye dev-
riminin prestiji diyerek Denizler için
yaptıkları rehin alma eylemi ve sonra-
sında Kızıldere’de katledilmeleri elbette
Türkiye halklarını derinden etkilemiştir.
Ve siper yoldaşlarının birbirleri için
canlarından vazgeçmesi... 

İşte feda kültürünü Anadolu halkları
burada; Kızıldere’de, Denizler’i asan
darağacında, İbrahim Kaypakkaya’nın
paramparça olmuş cesedinde gördü.
Ve unutmadı. 

Bugün hala direnenler, savaşanlar
varsa hiçbir şey boşuna değildir. Emper-

yalizm ve oligarşi, 12 Mart faşist cun-
tasını hayata geçirdi. Halka ve devrim-
cilere karşı bir çok suç işledi, canlar
aldı. Ancak katliamları yanına kalmadı. 

Bu dönem oligarşiye şunu öğretti;
gençlik bu ülkenin devriminde dinamo
görevi görür, kitleleri onlar harekete
geçirir, direnişlere onlar öncülük eder.

Ve tabii ki oligarşi buna göre ön-
lemlerini almaya başlayacaktı. Üni-
versitelerde faşist örgütlenmeleri art-
tırmış, faşistleri devrimci  demokrat
öğrencilerin üzerlerine saldırtmış, 16
Mart Beyazıt gibi katliamlarla gençliği
katletmiştir.

1968-1971 arası oligarşi açısından
kabusa dönmüştür. Bu tarihler arasında
50 yıllık revizyonist gelenek kırılmış,
silahlı mücadele kararları alınmış ve
eyleme geçirilmeye başlanmıştır. Kan-
larıyla tarihin sayfalarına Türkiye dev-
riminin başlangıcı diye yazmıştır ön-
derlerimiz.

Fiziken yok oluş, hiçbir zaman
ideolojik olarak yok oluş demek de-
ğildir. İşte verilen canlar da bizim
bir birikimimiz, kültürümüz ve devrim
yapma gerekçemizdir. 

Bir insanı, bir örgütü, bir halkı
tümden katledebilirler ama onları ya-
şatan; düşünceleri ve ideolojileridir,
galip gelecek olan da zaten budur. Yani
bizleri yaşatan şehitlerimizdir.

Biz de Dev-Genç’liler olarak bir
kez daha devrim ve sosyalizm inan-
cımızla, şehitlerimizi hesap sorma ka-
rarlılığımızla birlikte anıyoruz.

Biliyoruz ülkemizde destanlar
kanla yazılıyor. Biz de bunun bilinciyle
kanımızla suladığımız, bizim olan
topraklarımız üzerinde devrime çelik
adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz.

Her zamanki gibi gençlik, halkına
ve vatanına bağlılığıyla mücadenin
ön saflarında olacak; devrimci değerleri
geleceğe taşıyacak. Biz Dev-Genç’liler
bu bayrağı geleceğe taşımanın öncü-
lüğünü yapacağız.

Devrimci Değerleri Koruyup
Büyüteceğiz!

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

Liseliyiz Biz

Yürüyüş

22 Mayıs
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Gözaltılarınız, Tutuklamalarınız Mücadelemizin
Önünde Engel Olamayacak!

Dev-Genç 12 Mayıs’ta, 9 Mayıs’ta Dersim’de gözaltına
alınıp tutuklanan arkadaşları için yazılı bir açıklama
yayınladı. Açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi: “9
Mayıs günü Dersim’e bağlı, Elazığ-Dersim karayolunda
Yusuf Güler ve Selda Bulut işkencelerle gözaltına alındı.
Bu gözaltının hemen ardından Tunceli Üniversitesi yolunda
otobüsten indirilen Nesin Keskin isimli arkadaşımız yaka
paça gözaltına alındı. AKP’nin katil polisleri gözaltı gerek-
çelerini gerçeğin sesi Yürüyüş dergisini dağıtmak olarak
gösterdi. İşsiz-güçsüz Dersim polisi tek tek MOBESE
kameralarını inceleyip arkadaşlarımızın dergi dağıtım
görüntülerini toparlamış ve mahkemeye de “örgüte destek”
suçundan delil olarak bunları sunmuştur. AKP, Yürüyüş
dergisinden neden korkuyor? Çünkü Yürüyüş dergisi hal-
kımıza ne kadar Onurlu evlatlar yetiştirdiğini söylüyor ve
daha bir sürü evlat yetiştirmeleri gerektiğini anlatıyor.
Dergimizin, zafere giden yolda bugün Onur gibi, Çayan
gibi tırmanacak insanlar yaratacağından korkuyorlar. Hal-
kımız! Bu keyfi tutuklamalar, işkenceler ne ilktir ne sondur.

AKP iktidarı halkımızın örgütlenmesinden korkuyor, çünkü
halkımızın örgütlenmesi demek AKP iktidarının sonu
demek. Bu yüzden arkadaşlarımızı tutukluyor, katlediyorlar.
Tüm halkımızı Dev-Genç saflarında AKP faşizmine karşı
mücadele etmeye çağırıyoruz!”

Gözaltılarla Dev-Genç’lileri
Engelleyemezsiniz!

14 Mayıs’ta Taksim’de Yürüyüş ve Dev-Genç dergisi
dağıtımı yapan Dev-Genç’li Doğancan Kuru gözaltına
alındı. Gözaltında 2-3 saat keyfi olarak tutulup ardından
serbest bırakılmıştır. Bunun üzerine kısa bir açıklama
yayınlayan Dev-Genç şu sözlere yer verdi: “Halka gerçekleri
ulaştırmamızı engellemeye çalışan katil polis sürüleri göz-
altında arkadaşımıza işkence yapmışlardır. Her türlü demo-
kratik faaliyete azgınca saldıran polisler keyfi şekilde
gözaltı yaparak bizleri vazgeçirmeye çalışmaktadırlar. Her
gözaltıya cevabımız kavgamıza daha sıkı sıkıya sarılmak
ve Çiğdem’ce, Berna’ca işkencecilerden hesap sormak
olacak!”

Liseliler Berkan Abatay
Spor Merkezi’ne Tüm Halkımızın

Desteğini Bekliyor!
Liseli Dev-Genç olarak, “spor yapmak tüm

liselilerin hakkıdır” dedik ve Berkan Abatay
Spor Merkezi’nde yerimizi aldık. Düzenli olarak
her gün okul çıkışlarımızda spor merkezimize
gelerek hep beraber spor yapıyoruz. Berkan
Abatay Spor Merkezi, halkın ücretsiz şekilde
spor yapma hakkına sahip çıkarak, ücretsiz
ulaşılır spor imkanı sunan bir salon. Herhangi
bir geliri olmadığı için spor merkezinin genel
ihtiyaçlarını karşılamakta orada spor yapan bize
düşüyor. Kendi çabalarımızla birçok eksikliğini
halkımızın desteği ile giderdik. Şimdi de tüm
halkımızdan önümüzdeki ihtiyaçlarımız için
destek bekliyoruz.

Düzenli olarak ihtiyaçlarımız:
Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının karşı-

lanması, şampuan, sabun gibi banyo malzemeleri,
çamaşır suyu, yüzey temizleyici gibi genel
temizlik malzemeleri, spor aletleri (elimize
gelen tüm aletleri değerlendireceğiz), spor ayak-
kabısı, eşofman takımı.

Yukarıda belirtiğimiz ihtiyaçlarımıza yardımcı
olmak isteyen dostlarımız gün içerisinde Berkan
Abatay Spor Merkezi’ne uğrayarak bilgi alabi-
lirler.

Adres: Özel Okmeydanı Hastanesi Karşısı
İzci İş Merkezi Kat:3 Okmeydanı

Ülke Topraklarının Her
Yerinde Filizleneceğiz

Dev-Genç’liler Trabzon’da öğrencilerin yoğun yaşadığı Bostancı
ve Kalkınma mahallelerinde 11 Mayıs’ta yazılama yaptı. HES’lere
karşı ve bağımsızlık şiarının vurgulandığı yazılar duvarlara nakşe-
dildi.

Onur’ludur Halkımız Çayan Gibi Sevdalıdır Kavgaya! 

22 Mayıs
2016

Yürüyüş

Sayı: 522

Liseliler!..
Duydunuz mu? Onur ve Çayan’dan Biz-
lere Mektup Var...
Merhaba Sevgili Liseliler:
Biz, sizin geleceğinizde güzel günleri
görmeniz için Dersim dağlarına çıkıp
adalet uğruna silah çatan Cephe Geril-
lalarıyız!
Sizlerle aynı mahallelerde büyüdük, aynı
yoksulluğu paylaşıp, aynı zulmü yaşadık.
Ve artık bunlara bir dur demek için de
geldik Dersim’in yüce dağlarına. Ne çok

seviyoruz bir bilseniz sizi. Bu yüce dağlarda aklımızda olan tek
şey sizler için kura-
Neden dağlardayız, neden savaşıyoruz? En çok da bunu anlatmak
istiyoruz sizlere...
CEPHE GERİLLALARINA KATILIN ADALET İÇİN SAVAŞIN!

LİSELİLER!PARASIZ DEMOKRATİK BİR EĞİTİM İÇİN

ONUR OLALIM ÇAYAN OLALIM GERİLLAYA KATILALIM!

LİSELİ DEV-GENÇ



İşveren adına şahitlik yapan sözde
işçi, özde patron yanlısı sarı sendi-
kaya; geçtiğimiz Aralık ayında işten
çıkartılınca İmbat Madencilik önünde
direnen ve 70 gün süren direniş so-
nucunda başka madenlerde işe giren
üye arkadaşlarımızın açtığı işe iade
davası hala sürüyor.

Son duruşmada TÜRK-İŞ’e bağlı
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege
Bölgesi Şube Başkanı Recep Satır iş-
veren adına şahitlik yaptı. Bizler açı-
sından mahkemede ne söylediği aslında
hiç önemli değil. Orada işveren adına
olması bir sendikacı için yüz karası,
bizler içinse onurdur. Çünkü elimizden
geldiğince karşılarında durduk, onlara
boyun eğmedik. Bizlere olan kinleri
bu yüzdendir. Hiç şaşırmadık çünkü
üç arkadaşımız disiplin kurulu kararı
ile işten çıkartılmıştı ve kurulda sen-
dikacıların imzaları vardı.

Dahası yine direniş sürerken bu
sendikacılar, temsilcileri direnen ar-
kadaşlarımızın ailelerine göndererek
direnişi kırmak için çaba sarfetmişler,
ancak aileler onları ya terslemiş ya
da umursamamışlardı.

Kısaca Maden-İş Sendikası’nın
İmbat Maden işçilerine ihanetlerini
sıralayacak olursak;

- Toplu sözleşmede madencileri
işverene satmak

- Toplu sözleşmeyi 5 ay işçiden
saklamak

- Toplu sözleşme isteyen arka-
daşlarımızı İmbat müdürü Yavuz
Burgut’a şikayet etmek

- Derneğimizi parayla satın almaya
çalışmak. (Bu işi Maden-İş Sendikası
Ege Bölgesi Şube Başkan Vekili Ünal
Şahan ile yapmaya çalışmışlardır.)

Bu saydıklarımız ihanetin sadece
sınırlı bir kısmıdır. İmbat Madencilik
dışında kuşkusuz binlerce madenci ar-
kadaşımızın haklarını patronların sof-
ralarında yiyip içerek günlerini gün
ettiklerini biliyoruz. Giyimlerinden ku-
şamlarına, kongrelerine çağırdıkları
AKP’li başkanlar, vekiller ile ilişkileri,
iktidar ile aralarındaki samimiyet aslında
gerçek yüzlerini ortaya koymaktadır.

Soma katliamından birinci derece-
den sorumlular arasında yer alan, tüm
madencilerin ve hayatını yitiren arka-
daşlarımızın ailelerinin lanet okuduğu
bu sarı sendikaya çok da söyleyeceğimiz
bir şey kalmadı. Sadece onlara söyle-
yeceğimiz şu kadar ki; biz unutmaya-
cağız, siz de unutmayın. İhanetlerinizin
hesabını bir bir vereceksiniz. Bir gün
madenciler uyanacak ve o gün siz ebe-

diyen yok olacaksınız.
Bizler asıl olarak işçi arkadaşları-

mıza seslenmek istiyoruz. Gelin İşçi
Meclisleri çatısı altında örgütlenelim.
Sarı sendikacılığa, patron sendikacı-
lığına ve patronlara karşı gücümüz
birliğimizdir. Haklarımızı almamızın,
ekmek mücadelemizin önünde set
oluşturmuş bu asalak, çürümüş sen-
dikacıları sırtımızdan atalım. Onlar
olmadan da haklarımızı savunabilir,
mücadelemizi sürdürebiliriz. İşte İmbat
direnişinde yanımızda sendikacılar mı
vardı? Ya da Polyak Madencilik önünde
arkadaşlarımız “İş İstiyoruz” diyerek
direniyorlar. Yanlarında sendikacılar
mı var? Hayır. Onlarda tıpkı İmbat
direnişinde olduğu gibi önce kendile-
rine, sonra yanındaki arkadaşlarına
güveniyorlar. Güçsüz değiliz. Onlar
bir avuç bizler milyonlarız. Unutma-
yalım onların gücü, bizlerin birlik ol-
mayışından kaynaklanıyor. Gelin birlik
olalım, İşçi Meclisleri çatısı altında
sorunlarımıza çözümler bulalım.

Kahrolsun Sarı Sendikacılık!
Yaşasın Onurlu Mücadelemiz!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

Maden İşçileri Dayanışma
ve Mücadele Derneği

Patron Sendikacıları
Karara Uymak Zorunda

Ankara Devrimci İşçi Hareketi (DİH) 14 Mayıs’ta,
Ankara Seyran Bağlar’da, DİSK ve Genel-İş Sendikası
yöneticilerinin bir kısmının teşhir edildiği, Oya Baydak’ın
ise iade edilmesini, mahkeme kararının uygulanmasını
konu alan 50 adet afiş yaptı. Çankaya Belediyesi işçi-
lerinin yoğun olarak yer aldığı Özgürlük Parkı ve
etrafı, Küçükesat Halk Pazarı’nın etrafı ve Genel-İş
Sendikası yöneticilerinden Çetin Çalışkan’ın oturduğu
bölgede yapılan afiş çalışması devam edeceği vurgulandı.
Patron sendikacılarının mahkeme kararını uygulamak
zorunda olduğu belirtilerek, 15 Mayıs'ta Çankaya Be-
lediyesi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Maltepe Bölgesi'nde
40 afiş asıldı.

İstanbul Şişli Belediyesi İşçi Meclisi İşçileri 14 Ma-
yıs’ta, Şişli sokaklarına Oya Baydak’ı işe almayan ve
mahkeme kararını uygulamayan patron sendikacılarını
teşhir eden afişler astı. Şişli’de Abide-i Hürriyet Caddesi
üzerindeki sokaklarda afiş asan işçiler işçi düşmanlığına

izin vermeyeceklerini belirttiler. Ve Oya
Baydak işe alınana kadar desteklerini
dile getirdi. Ayrıca Devrimci İşçi Hareketi
(DİH) Beykoz’da yaptığı afiş çalışmasında
Beykoz Belediyesi’nin sokağına ve Pa-
şabahçe Meydanı’na 20 afiş astı.

���� 

Oya Baydak İşe Geri
Alınana Kadar

Her Alanda
Mücadelemiz Sürecek
Devrimci İşçi Hareketi 14 Mayıs’ta

Beşiktaş Kartal Meydanı'nda ve Kadıköy
kilise sokağında, Oya Baydak işe geri
alınsın talepli masa açtı. Beşiktaş'ta ya-
pılan çalışmada 50 imza alındı yüz
bildiri dağıtıldı. Kadıköy'de 19.00-20.00
saatleri arasında yapılan çalışmada 20
imza alındı 60 bildiri dağıtıldı.

Yürüyüş
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Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği
Patron Yanlısı Sendikaya Karşı Açıklama Yaptı

Şişli

Kadıköy



Soma katliamının ardından işsiz
kalan binlerce işçiden biri olan Kınıklı
madenci Halil Oğuz, 11 Mayıs'ta Pol-
yak Madencilik önünde “İş İstiyorum”
talebiyle direnişe başladı. Oğuz, 11
yıllık madenci olduğunu, defalarca
gidip form doldurduğunu, buna rağ-
men Kınıklı madencilere ayrı bir düş-
manlık göstererek işe almadıklarını,
sürekli başka illerden işçi getirdiklerini
ve bu yüzden işe alınmadan direnişini
sonlandırmayacağını söyledi. Saat
16.00’da maden şirketinin önüne çadır
kurarak direnişe başladıktan kısa bir
süre sonra jandarma geldi. Şirket yet-
kilileriyle görüşen jandarma 18.00’da
Oğuz’un yanına tekrar gelerek, “bu-
lunduğu yerin maden şirketine ait ol-
duğu ve şikayet olduğu” gerekçesiyle
gözaltına aldı. Oğuz, Kınık jandarma
karakolundan bir süre sonra serbest
bırakıldı. Tek olan direniş iki kişinin
katılımı ile üç kişi ile sürüyor. 13
Mayıs'ta Soma katliamının yıl dönümü
olması nedeniyle HDP’li milletvekilleri
ve bazı basın kuruluşları Elmadere
köyüne çıkarken madencilerin direniş

çadırını ziyaret ettiler. Yine gün içe-
risinde birçok köylü ve arkadaşları
madencileri yalnız bırakmadı. Ma-
denciler, “Bu topraklar bizim. Bizleri
ayrımcılık yaparak işe almıyorlar,
diğer illerden işçi getiriyorlar. Hatta
Çin’den bile işçi getiriyorlar. Buna
sessiz kalmayacağız. İşe alınana kadar
mücadelemizi sürdüreceğiz” dediler.

4. Gün
Artık direnişimizi 3 kişi olarak

sürdürüyoruz. Bu sabah ilk işimiz
daha büyük bir çadır kurmak oldu.
Kınık’tan gelen arkadaşlarımızla bir-
likte çevreden topladığımız malze-
melerle çadırımızın iskeletini oluş-
turduk. Daha sonra da üstüne branda
gerdik. Eşyalarımızı içine yerleştirdik.
Bir pankart daha yazarak herkesin
görebileceği şekilde yolun karşısına
astık. Çadırımızın ihtiyaç listesini
oluşturarak arkadaşlarımıza yolladık.
Yarın getirecekler. Akşam üzeri yoğun
uğraşlarımız sonucu gazeteciler ça-
dırımıza geldiler. Röportaj yaptılar.
Direnişimizi ve taleplerimizi anlattık.

Bir kaç gün sonra haberin çıkacağını
söylediler. Akşam arkadaşlarımızla
birlikte direniş üzerine sohbet ederek
fikir alış verişi yaptık. Arkadaşlarımız
gittikten sonra ilerleyen saatlerde
dinlenmeye çekildik.

Direnen Oya Baydak
Mutlaka Kazanacak!

İzmir Halk Cephesi 16 Mayıs’ta bir açıklama yayın-
layarak Oya Baydak’ın biran önce işe geri alınması
çağrısı yaptı. 

Açıklamada şöyle denildi; “Bu ülkede Oya Baydak
gibi onuru, emeği için direnenler oldukça,  işçilerin aidat-
larıyla patron sendikacılığı, işveren sendikacılığı yapan
Kani Beko, Arzu Çerkezoğlu, Remzi Çalışkan, Nebile
Çetin gibi emeğin düşmanları rahat edemeyecek…

Oya Baydak 10 aydır direniyor. Patron için sendika
ağalığı yapanlara karşı direniyor… Patron sendikacılarının
kirli yüzlerini, işçilerin emeklerini masa başlarında nasıl
sattığını, direnişiyle teşhir eden Oya Baydak DİSK yö-
netiminin korkulu rüyası oluyor.  Bu yüzden işine geri
dönemiyor. Burjuvazinin mahkemeleri bile Oya Baydak’ın
“Haksız İş Akdi Feshi” yaşadığını  “İşe İade Edilmesi”
kararı vermiş olmasına rağmen, kararı uygulamıyor
patron sendikacıları. Ama direnen kazanacak, Oya Baydak
kazanacak. Siz DİSK yönetimi olarak kendi çıkarlarınızı,
patronun çıkarlarını düşünmeye devam edin. İşçilerin
onurunu emeğini patronlara kar olarak sunmaya devam
edin. Tarih siz gibi uşakları da direnenleri de yazar hafı-
zasına. Anadolu’nun her yanından filizlenen direnişler

sizi sendika koltuklarında rahat oturtmayacak.  Bu
anlayışın başını çektiği DİSK- Genel İş yöneticileri işçi
düşmanlığında tarihe geçecekler. Alınlarındaki bu kara
leke ile daha fazla “sendikacılık” yapamayacaksınız.

Yaklaşık bir yıldır direnen Oya Baydak’ı işe almayan
DİSK-Genel İş Yöneticilerine sesleniyoruz. Oya Baydak
için iş mahkemesinin aldığı “İşe İade Kararı”nı uygula-
yın… Oya Baydak’ı  işe geri alın.”

����

Direnen Emekçinin Yanında Durmak
Onurdur

Avcılar’da Halk Cepheliler, Belediye-İş Sendikası’na
üye oldukları için işten atılan ve bunu üzerine direnişe
başlayan Avcılar Belediyesi taşeron temizlik işçilerini
ziyaret etti. Beşiktaş Belediyesi’nden çıkarılan işçiler
belediyenin karsısına çadırlarını kurup direnişlerini baş-
latmış hakları için  çocukları eşleri ile birlikte direniyorlar.
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Geldiği günden
beri işçi kıyımları  keyfi isten çıkarmalar ve baskılar art-
mıştır. Halk Cepheliler ziyaretlerinde her turlu saldırı
baskının karşısında direnen emekçinin yanında olacaklarını
dile getirip, işçileri savunacağımızı söylediler. Halk Cep-
heliler ziyaret günü işçilerin yaptığı yürüyüşe de katıldılar. 
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Bizleri Katlettikleri Yetmiyor, Şimdi de
İşsizlikle Islah Etmeye Çalışıyorlar, Yılmayacağız



Gazi Halk Cephesi, 15 Mayıs’ta
polis kurşunuyla katledilen Pınar
Gemsiz’le ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi: “Gazi Ma-
hallesi Pazar Caddesi’nde katil polisin
zırhlı aracından inerek sağa sola rast-
gele ateş açması sonucu Pınar Gemsiz
adlı bir kişi katledildi.

İstanbul’un birçok yerinde ve Gazi
Mahallesi’nde aylardır her eyleme
azgınca saldıran katliamcı AKP’nin
katil polisleri dün yine pervasızca
halka saldırdı. AKP, yönetememe
krizinin, içine düştüğü uşaklık bata-
ğının bir sonucu olarak halkın biraraya
gelmesinden,  AKP iktidarına karşı
en ufak ses çıkarmasından müthiş
bir korku duyuyor. Bu korkuyla katil
polislerine “hiçbir eyleme, hiçbir
gösteriye göz açtırmayın” talimatları
veriyor, kiralık savcıları, hakimleri
aracılığıyla da katillerini koruyor.

Bu Korku Sizin Sonunuz Ola-
cak!

Soygunlarının, yolsuzluklarının,
Kürdistan’da yarattıkları vahşetin, dış
politikada battıkları batağın halkta
nasıl bir memnuniyetsizlik yarattığının
farkında AKP… Yeni ayaklanmalardan,
halkın hesap sormasından korkuyor…

Katliamlarla Halkı Bitiremez-
siniz! 

Bu Öfke Büyüyor!
Gazi Mahallesi’nde de yaklaşık

1 yıldır en ufak bir yürüyüş, ses çı-
karma bir araya gelme eyleminde
katil ve aynı zamanda korkak köpekler

zırhlı araçlardan gaz ve su sıkarak
halka saldırıyor biraraya gelmelerini
ve AKP’ye karşı birleşmelerini en-
gellemeye çalışıyor. Ancak halkı kat-
liamlarla bitiremezsiniz! Her katli-
amda her saldırı da halkın öfkesi
daha da büyüyor.

Dün yine Gazi Mahallesi’nde YDG-
H’ın bir eylemine azgınca saldıran
katiller, evinin balkonunda bulunan
Pınar Gemsiz’i karnından uzun namlulu
silahla vurdular. 2 aylık anne olan
Pınar Gemsiz’in hesabını soracağız!

Katiller şimdiden “Biz yapmadık,
eylemciler yaptı” diye açıklamalar
dizmeye başladılar. Katilliklerini giz-
lemeye çalışıyorlar. Yaralı hastaneye
kaldırılırken kovan derdine düşmeleri,
gece gelip el fenerleriyle kovan ara-
maları suçlarını gizleme çabalarının
göstergesidir.” 

AKP’nin Katil Polisleri
Halka Saldırmaya 
Katletmeye 
Devam Ediyor!

Dev-Genç, 15 Mayıs’ta Gazi Ma-
hallesi’nde evinin balkonunda oturan
ve iki aylık bebeği olan Pınar Gem-
siz’in katil polisler tarafından vurul-
ması ile ilgili açıklama yaptı. Pınar
Gemsiz’in yaşam mücadelesi verdiği
sırada yapılan açıklamada: “Pınar
Gemsiz’in tek suçu Gazi Mahalle-
si’nde oturmaktır! Gazi Mahallesi
devrimcilerin halk ile birlikte dire-

nerek kurduğu ve savunduğu bir ma-
halledir. Faşizme, yozlaşmaya geçit
vermemektedir ve bu yüzdendir ki
Gazi Mahallesi gibi halkın örgütlü
mahallelerinde oligarşinin kolluk
güçleri tarafından halkı katletme po-
litikasının bir örneğidir Pınar Gem-
siz’e sıkılan kurşun… Bekleyin halk
düşmanları, halka karşı yaptığınız
her saldırının misliyle hesabını so-
racağız!” denildi. 

Katil Polisler Evlerinin 
Balkonunda İnsanlarımızı
Katlediyor

Halkın Hukuk Bürosu 16 Mayıs’ta
açıklama yaparak Pınar Gemsiz’in
katil polisin mahallede estirdiği terör
sonucu katledildiğini belirtti. Açık-
lamada şöyle denildi: “Pınar Gem-
siz’in vurulmasının amacı da tıpkı
öncekiler gibi halka gözdağı ver-
mektir. Ancak halklarımız faşizme
hiçbir zaman teslim olmamıştır. Ve
hafızası çok güçlüdür halkımızın,
unutmayacaktır yapılan işkenceleri,
katliamları, infazları. Halkımız bilir
ki gün gelecek onlar bu katliamlarının
hesabını verecektir… Halka karşı
yapılan her türlü hukuksuzluğun, iş-
kence ve zulmün karşısındayız. Halk-
ların hak alma ve özgürlük mücade-
lesini savunuyoruz.” TAYAD'lı Aileler
de aynı içerikte açıklama yaptı. 

Eskişehir Halk Cephesi 15 Mayıs’ta
Gültepe Kültür Dayanışma Derne-
ği’nde kahvaltı düzenledi. Kahvaltı
sofrası ailelerin evlerinden getirdikleri
yiyeceklerin sofraya konmasıyla baş-
ladı. Uzun zamandır sadece etkinlik-
lerde bir araya gelen ailelere kahvaltı
sırasında daha sık böylesi sofralarda,
günlerde bir araya gelmenin önemi
anlatıldı. 17 kişinin katıldığı kahvaltı
programı sohbetlerle bitirildi. Ardından
4 Haziran’da Eskişehir’de düzenle-

necek ”Yozlaşmaya Karşı Anadolu
Halk Festivali” ile ilgili toplantı ya-
pıldı. Toplantıda festival hazırlıkla-
rının son durumundan bahsedildi.
Programın ayrıntılandırılması ko-
nusunda ve kitle çalışması konu-
sunda öneriler alındı. Yöresel olarak
Eskişehir’i nasıl anlatırız; onun hak-
kında öneriler getirenler oldu. Ko-
mite toplantısında alınan kararların
aktarıldığı toplantı haftalık programın
aktarılmasından sonra bitirildi.

Hayatımızı ve Kampanyalarımızı Kahvaltılarımızla Örgütledik!

Yürüyüş
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Katil Polis İçimizden Bir Kişiyi Daha Katletti! 
Katiller Halka Hesap Verecek! 

Pınar Gemsiz’in Hesabını Soracağız!

Esenyurt Halk Meclisi 15 Mayıs’ta,
Esenyurt Özgürlükler Derneği’nde Pazar
Kahvaltısı yaptı. Halk Meclisi’nin çalış-
malarından bahsedilip mahallede olan so-
runlar üzerine sohbetler edildi, öneriler su-
nuldu. Son dönem mahallede uyuşturucu
ve hırsızlık olaylarının artması, halkın bu
durumdan şikayetçi olması üzerine yozlaş-
mayla ilgili neler yapılabileceği ve çalışmaya
kimlerin katılabileceği konuşuldu. Kahvaltıya
42 kişi katıldı.

Mahalle Sorunlarımızı
Büyük Ailemiz ile Çözeceğiz!



Armutlu’da bulunan “Dilek Do-
ğan Adalet Çadırı” AKP’nin katil
polisleri tarafından yıkıldı. 13 Ma-
yıs’ta tekrar kurulan Adalet Çadırına
polisler yine saldırdı. Katiller 15
dakika boyunca çadırı yıkmaya ça-
lıştı, Halk Cepheliler çadırın önüne
geçerek yıkılmasını engellemeye ça-
lıştı. Katiller akreplerle gaz atarak
Halk Cephelileri vurmaya çalıştı,
TOMA’yı çadırın üstüne sürerek
çadırı yıktı. Bunun üzerine yazılı
açıklama yapan Armutlu Halk Cep-
hesi kısaca şu sözlere yer verdi;
“Bizler söylemiştik çadırı kurmaktan
asla vazgeçmeyeceğiz. Tacizleriniz,
saldırılarınız boşuna, 1000 kere de
saldırsanız biz 1001. kez tekrar ku-
racağız. İrademizi teslim alamaya-
caksınız. Biz kazanacağız çünkü biz
halkız, milyonlarız. Sizler bir avuç-
sunuz. Tarih her zaman direnenleri
yazmıştır. Bizler sonuna, sonsuza,
sonuncumuza kadar direneceğiz”.
Ayrıca 16 Mayıs’ta bütün saldırılara
rağmen çadır tekrar kuruldu ve ma-
hallenin 8 ayrı yerinde “Dilek Doğan
Ölümsüzdür!” sloganları eşliğinde
dilek fenerleri uçuruldu.

Saldırılarınız Boşuna, 
Halkın da Bir Adaleti Var!

Armutlu karakolu 10 Mayıs’ta
saat 11.00’da mahalle halkına yö-
nelik yapılan saldırıların hesabını
sormak için Armutlu Cephe Milisleri
tarafından tarandı. AKP ve onun
uşağı katil polisleri günlerdir Ar-
mutlu halkına yönelik saldırılarını
sürdürüyor. Cephe Milisleri açık-
lamasında: 

“Halka Zulmetmekten Vazge-
çin!

Yıllarca evlerimize saldırdınız,
hala evlerimizi yıkmaya çalışıyor-

sunuz, demokratik dernek binalarını
yıktınız, 2 ay boyunca adalet çadı-
rına saldırdınız iradeyi kaybettiniz
şimdi tekrar saldırıyorsunuz. İn-
sanlarımızı sokak ortasında kur-
şunluyor, vuruyorsunuz. İşkence
yapıyor, gözaltına alıp tutukluyor-
sunuz. Katlettiğiniz Yılmaz ve Di-
lek’in mahallesi burası. Burası Ar-
mutlu. Çadırı kuran halka saldır-
maktan vazgeçin! Artık sizi uyar-
mayacağız. Her gün her saat bek-
leyin bizi, zulmün saraylarını sarsan
depremlerle geliyoruz. Armutlu Ka-
rakolu’nu başınıza yıkacağız” dedi.

Armutlu Karakolunu 
Başınıza Yıkacağız!

Armutlu Cephe Milisleri 11 Ma-
yıs’ta da saat 10.00 sıralarında iki
farklı bölgeden havai fişeklerle,
molotoflarla, bombalarla ve silah-
larla Armutlu karakoluna baskın
düzenledi. Baskın esnasında nöbet
kulübesinde bulunan polisler apar
topar kaçtı. AKP’nin katliamcı pol-
isleri milislere ateş açtı. Bunu fark
eden Cephe Milislerinin 2. ekibi,
Armutlu karakolunu taradı. Katiller
baskın karşısında şaşırmış ve sağa
sola ateş ederek, gaz atarak kendi-
lerini korumaya çalışmışlardır.

Milisler baskından sonra güvenli
bir şekilde çekildikten sonra katiller
karakoldan çıkarak zırhlı araçlarıyla
mahallede şov yapıp korku yaymaya
çalıştılar.

Armutlu Cephe Milisleri: “Şov-
larınız boşuna size son uyarımızı
yaptık. Mahalle halkının üzerindeki
saldırıyı çekmezseniz, her gün hal-
kımıza saldırırsanız, işkence ya-
parsanız,  biz de her gün sizin ka-
rakolunuzu vururuz” açıklaması
yaptı. 

Çadırımızı 1000 Kere
Yıksanız Biz 1001. Kez
Tekrar Kuracağız!
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Halk Cephesi Kilis'te yapılan kat-
liamlarla ilgili 16 Mayıs'ta bir açıklama
yaptı. Açıklamada: "Ocak ayından bu
yana Kilis’te halkın yaşadığı evlere
havan mermileri, roketler yağıyor.
Amerika’nın ve işbirlikçisi AKP’nin
Suriye hükümetini devirmesi için bes-
leyip büyüttükleri IŞİD çetelerinin
havan saldırıları sonucu; Kilis’te bu-
güne kadar 21 kişi hayatını kaybetti. 

Katliamları, saldırıları protesto eden
Kilis halkına, AKP’nin polisi, gaz bom-
balarıyla saldırdı. AKP, Kilis’e roket
yağdıran IŞİD çetelerini besleyip bü-
yütmek için Maraş halkına saldırarak
kamplar inşa etti. Memleketimizin her
köşesi; kurşunların, bombaların, ro-
ketlerin yağdığı savaş alanına çevrilmiş
durumda. Her yanda yıkım, her yanda
ölüm, her yanda kan var. 

AKP hükümeti,  yönetememe krizi
derinleştikçe; katil polisleriyle, besleyip
büyüttüğü çeteleriyle azgınca saldırılar
örgütlüyor. Mahallelerimizde, evleri-
mizde tesadüfen yaşıyoruz. Tesadüfen
yaşıyoruz çünkü her an polisin attığı
mermiler gaz bombaları bizi bulabilir,
Kilis’te yaşananlar, Gazi’de Pınar
Gemsiz’in başına gelenler,  her an
başımıza gelebilir. Akrepler, TOMA’lar,
roketler, kurşunlar günlük yaşamımızın
bir parçası haline getirilmeye çalışılı-
yor. Bir TOMA çoluğumuzu çocuğu-
muzu her an ezebilir. Yerimizde yur-
dumuzda can güvenliğimiz yok.  Su-
riye halklarının başına gelenlerin,
bizim başımıza gelmeyeceğinin bir
garantisi yok. Çünkü emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin çıkarları; halkların
kanı, gözyaşları üzerinden yükseliyor.
Yetti artık! Kana zulme doymadınız
mı deme zamanı çoktan geldi artık.
Artık dur deme zamanı! 

Onları durduracak olan; halkların
örgütlü gücü ve direnişidir. Dayanış-
masıdır. Birgün sıranın kendimize gel-
memesi için, direnmekten başka yol
yoktur..." denildi.

Kilis'te Halkımızın
Üstüne Yağan
Bombaların Sorumluları

ABD ve İşbirlikçisi
AKP’dir!

İstanbul Dev-Genç, 12 Mayıs’ta
bir açıklama yayınlayarak Kilis’teki
halkın üzerine, Suriye tarafındaki
IŞİD’liler tarafından yağdırılan bom-
baların sorumlusunun ABD ve işbir-
likçisi AKP olduğunu belirtti. Açık-
lamada; “Türkiye’de istikrar sürüyor
Batı’da bombalar, Doğu’da savaş,  Ki-
lis’de roketatarlar, mecliste yumruklar.
Bu AKP’nin yönetememe krizinin en
somut halidir. 23 Ocak 2016’dan beri
Kilis’e bombalar yağıyor. Şimdiye
kadar IŞİD’in bu saldırılarında yaklaşık
21 kişi hayatını kaybetti. IŞİD, Ame-
rika’nın kendi eliyle yarattığı, AKP’nin
ise besleyip büyüttüğü bir örgüttür.
Onlarca halkı katletme eyleminde olan
eli kanlı örgüt doğrudan Amerika ve
AKP’ye hizmet etmektedir…

Bizler devrimciler olarak Kilis hal-
kının yanında olup, AKP’nin faşist,
katliamcı yüzünü teşhir etmeye, hesap
sormaya devam edeceğiz. Halkımız,
Kilis’te yaşananlara karşı sessiz kal-
mamalıdır. Kilis halkıyla dayanışma-
mızı büyütüp, katil AKP hükümetinden
ve yalakalığını yaptığı emperyalizmden
hesap soralım” denildi. 

Emperyalizme ve
Faşizme Karşı Ekmek,
Adalet ve Özgürlük
Mücadelesi İçin
Örgütlenelim!

Aynı gün, Liseli Dev-Genç de bir
açıklama yayınlayarak, şunlara değindi:
“Emperyalizm, teslim alamadığı dünya
halklarını, cani insanlardan oluşan ka-
sap örgütlerle katlederek teslim almaya
çalışıyor. Ortadoğu halklarının katili
Amerikan emperyalizminin yarattığı
kasap örgüt IŞİD, şimdide ülkemizin
Suriye sınırındaki Kilis’i bombalı-
yor…

Ülkemizin sözde Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan ve onun uşak sözcüleri
ise bu ölümlere karşı sessiz ve cevapsız
durumdadırlar. Çünkü kendi gönder-
dikleri roketler, kendi ülkelerinde halkın

üzerine yağıyor, kadın erkek, genç yaşlı
insanlarımızı katlediyor…

Halkımız, AKP faşizmi her geçen
gün daha da büyük açmazların içerisine
girip yönetememe krizini derinleştiriyor.
Bugün IŞİD’e gönderdiği bombalar
Kilis’te halkımızın üzerine yağdı, yarın
hangi ilimize, ilçemize yağacağı belli
değil. Bu zulmü yaratan AKP ve Ame-
rika’dır. Bu yüzden bu zulme son ve-
recek olan asla ve asla onlar olamaz.
Biz sömürüsüz ve sınıfsız bir toplumu
kendi ellerimizle yaratacağız. Ve o
muzaffer ellerle AKP’nin de Ameri-
ka’nın da IŞİD’in de sonunu kendimiz
getireceğiz. Tüm halkımızı faşizme ve
emperyalizme karşı ekmek adalet ve
özgürlük mücadelesinde örgütlenmeye
çağırıyoruz!” denildi. 

Kilis Halkını
Yalnız Bırakmayacağız

Kamu Emekçileri Cephesi Kilis'te
yaşanan katliamlarla ilgili 15 Mayıs'ta
bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle
denildi: "18 Ocak 2016’dan bu yana
IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırı
sonucu 10 insanımız katledildi, onlarca
kişi yaralandı, onlarca ev ve işyeri
tahrip oldu.  Kilis’te katledilen insanların
sorumlusu ABD ve onun işbirlikçisi
AKP’dir.  IŞID saldırılarıyla halkı
teslim almaya, sokağa çıkamaz hale
getirmeye çalışan AKP’nin katliamlar
sonrası yaptığı açıklamalar halkı kan-
dırmak içindir.  Tayyip Erdoğan Ma-
latya’da yaptığı ‘bir yandan canlı bom-
balarla diğer yandan Kilis’e yönelik
saldırılarla canımızı yakan bu örgüte
karşı mücadelemizde bizi yalnız bı-
raktılar’  açıklamasıyla ne halk düşmanı
olduğunu gizleyebilir ne de IŞİD’e
karşı mücadele verdiğini kimseye inan-

AKP’nin Zulmüne; Uzantısı IŞİD’in ve Ağababaları
Amerikan Emperyalizminin Saldırılarına Karşı Direneceğiz!

Kilis
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dırabilir. AKP, IŞİD’i kendi eliyle besleyip büyütmektedir.
Bizler Kamu Emekçileri Cephesi olarak Kilis halkının ya-
nındayız.  AKP’nin halklara karşı sürdürdüğü katliam poli-
tikalarının karşısında halkın safındayız.  Kilis halkına sahip
çıkmalı, saldırıların karşısında kenetlenip mücadelemizi bü-
yütmeliyiz. Bugün Kilis yarın başka bir yer… Saldırıları
ancak mücadelemizi büyüterek engelleyebiliriz."

Yapılan Katliamların Hesabını
Soracağız!

Anadolu Halk Cephesi de 17 Mayıs’ta bir açıklama
yaparak, günlerdir Kilis halkının üzerine atılan havan topları
sonucu katledilen 21 insanın sorumlularını teşhir ederek,
mutlaka hesabının sorulacağını belirtti. Açıklamada şöyle
denildi: “Bu saldırıların baş sorumlusu emperyalizm ve
onun sadık uşağı AKP iktidarıdır. Emperyalizm kendi çıkarı
için tüm dünya halklarını katlediyor. Afganistan’da Irak’ta,
Libya’da,  Yemen’de ve Suriye’de yüz binlerce insanımızı
katletmiştir ve buna en başından “Büyük Ortadoğu Projesinin
(BOP) eş başkanıyım” diyen Erdoğan ve onun partisi
AKP’dir. Kilis bombardıman altında, AKP ve AKP’nin Kilis
Valisi Kilis halkıyla resmen alay eder bir üslupla akla ziyan
açıklamalar yapmıştır… Yozlaşmış ve işbirlikçilikte sınır
tanımayan onlardır… IŞİD’i ülkemizde besleyen kendileridir.
Eğitim alanlarını sağlayan kendileridir, ülkemiz sınırlarını
koşulsuz açan kendileridir. Bu katliamların baş müsebbibi
de kendileridir… AKP faşizmi, IŞİD ülkemizde cirit atarken
ve halkımızı toplu katliamlarla öldürürken AKP bu katliamların
sorumluluğunu IŞİD’e yükleyemez. AKP bu katliamlardan
ve Kilis’e atılan havan toplarından direk sorumludur.
Halkımız, AKP faşizmine karşı mücadeleyi büyütelim. Em-
peryalist savaşa karşı halk savaşını büyütelim.”  

İzmir Halk Cephesi, 16 Mayıs’ta yaptığı açıklamada
şöyle dedi: “18 Ocak 2016 tarihinden bu yana AKP
beslemesi Suriye halkının katili IŞİD, saldırılarını Türkiye’ye
de yöneltmiş durumda. 100’e yakın havan mermisi ile
Kilis’i vuran AKP’nin katilleri çoluk çocuk, genç yaşlı de-
meden Kilis halkını hedef almaktadır… Kilis halkı öfkelidir,
Kilis halkı vatanseverdir ve şu bilinmelidir ki ölen her in-
sanımızın katili AKP iktidarının kendisidir… Bu ülkenin
devrimcileri var ve Kilis halkı yalnız değildir! Bizler eli
kanlı Amerika’yı ve faşist AKP iktidarını teşhir etmeye ve
faşizme karşı savaşmaya devam edeceğiz! Kilis halkıyla
dayanışmamızı büyütüp, Katil AKP hükümetinden ve ya-
lakalığını yaptığı emperyalizmden hesap soracağız!”

Katilleri Döktükleri Kanda Boğacağız!
Eskişehir Halk Cephesi 16 Mayıs’ta bir açıklama ya-

yınlayarak, Kilis’te, Gazi’de, Okmeydanı’nda Kilis’te kat-
leden devletin çürümüş politikaları olduğunu belirtti. Açık-
lamada: “Bu düzen tümüyle çürümüştür, devlet tüm meka-
nizmalarıyla yönetememe krizindedir. Halkın güvenliği
devrimcilerin elindedir! Tüm Türkiye halklarını faşist AKP
hükümeti ve halkların baş düşmanı ABD’ye karşı birlikte,
ekmek adalet mücadelesine çağırıyoruz” denildi.

Suriye'de Direnen Halkı
Katliamlarla ve İşgallerle

Diz Çöktüremezsiniz!

Gazi Mahallesi’nde 14 Mayıs'ta Suriye’nin Hama
şehrinin Ez-Zara köyünde El-Nusra tarafından yapılan
katliama karşı yürüyüş düzenlendi. 20.00’da Gazi Cemevi
önünde bir araya gelen Gazi Halkı ve Halk Cepheliler
Nalbur Park’ında toplanarak sloganlarla Cemevi önüne
gelen Alevi gençliği ile birlikte yürüyüşe geçti. “Hama’da
Katleden Emperyalizm ve İşbirlikçileridir Hesap Soracağız/
Halk Cephesi” yazılı pankart açılarak Gazi Cemevi'nden
Eski Karakol durağına doğru yüründü. “Aleviyiz Halkıyız
Kazanacağız”, “Katillerden Hesap Sorduk Soracağız”,
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Katil ABD İşbirlikçi
AKP”, “Ez-Zara Halkı Yalnız Değildir”, “Suriye Halkları
Yalnız Değildir” sloganları atıldı. Alkışlarla sloganlarla,
ıslık ve zılgıtlarla katliamlara sessiz kalınmayacağı dile
getirildi. Yol güzergâhı boyunca evlerinden dükkânlarından
bakanlar yürüyüşe çağrıldı. Eski Karakol’a gelindiğinde
burada “Dünyanın neresinde olursa olsun katliamlara
sessiz kalmayacağız” denilerek kısa bir konuşma yapılarak
geri dönüldü ve Gazi Cemevi’ne doğru yürüyüşe geçildi.
Bu sırada Yürüyüş kitlesinin Köşe durağından itibaren
arkasından zırhlı araçlarla gelen katiller 2 akrep, 1
TOMA ile geri yürüyüşe geçen kitlenin önünü kapattılar.
Elde pankart dilde sloganlarla öfkeli halk zırhlı araçların
üzerine yürüdü. Zırhlı araçların yanından, arasından ge-
çerek tekrar düzenli kortej oluşturdu. Bu kez çok daha
coşkulu, gür sloganlarla devam eden Yürüyüş Gazi
Cemevi önünde sonlandırıldı. Burada yapılan konuşmada
“Suriye’de 4 yıla ulaşan savaş ve katliamların asıl so-
rumlusu olan emperyalizm ve yerli işbirlikçilerine deği-
nildi. El Nusra, El Fetih, IŞİD, Ahrar ul Şam gibi bir
sürü gerici dinci çeteci örgütlenmeleri yaratan, koruyup
kollayan emperyalizmdir. AKP’de emperyalizmin uşak-
lığını yaparak, bu gerici örgütlenmelere lojistik sağlayarak
katliamların ortağıdır. Hesap soracağız” denilerek bitirildi.
Yürüyüş boyunca katılanlar ve yürüyüşten ayrılanlarla
toplam 1000 kişi katliama karşı yapılan yürüyüşe katıldı,
sloganlara eşlik etti.
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5 Mayıs günü bugüne kadar yüz-
lerce kişinin tedavi gördüğü Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi'ne AKP’nin
katil polisleri tarafından baskın dü-
zenlenmişti. Yapılan baskında orada
bulunan hastalar darp ve tehdit
edilmiş, merkeze maddi hasarlar
verilmişti. Baskını yaşayan ve orada
tedavi gören hastalarla yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz:

Abdullah Yardımcı

Yürüyüş: Baskın nasıl oldu?
Baskın ma-

cera gibiydi. O
gün öğle saatle-
rinde Halk Cep-
hesi'nin bir çok
kurumunu bas-
mışlardı zaten.
Akşam da
00.00-01.00 halı
saha maçı yap-
mıştık, çok yor-
gunduk. Duş alıp uyuyana kadar saat
02.30 olmuştu. Tam ağır uykudayken
sesler gelmeye başladı. Bayağı bağı-
rıyorlardı. Gözümü açtım zor bir şe-
kilde, baktım karşımda uyuyan Onur'a
birisi silahı dayamış, kalk kalk diye
bağırıp hırpalıyorlar. Bu kadar da ol-
maz, bilinç altından herhalde rüyadır
deyip tekrar gözümü kapattım. Kapatır
kapatmaz yere fırlatıp kafamı ezmeye,
ellerimi arkaya koyup belimde zıpla-
maya, vurmaya başladılar, ellerimi ar-
kadan kelepçeleyip belimde zıplamaya
hala devam ediyorlardı. Sonra yalın
ayak betona yatırıp gelip geçerken
hem üstümüze basıp, hem de küfür
ediyorlardı. Korku değil de afallamış-
tım, ilk defa bu kadar acımasız, değersiz
insanlarla ellerim bağlı karşı karşıya
gelmiştim.

Yürüyüş: Saat kaçta ve 
nasıl geldiler?

Sanırım saat  03:00 ya da
3:15 sıralarında. Yaklaşık 25-
30 kişi kırarak ve vurarak içeri
girdiler. İçeri girdiklerini gör-
medim ama sonrası tam bir felaket,
silahlar, bağırmalar, vurmalar, kor-
kanlar, bilmeyenler ve bize karşı
davranışları... 10 tane zırhlı araçları,
20 tane sivil araçları, hepsinden 3
tane o da en az silahları vardı. Sonra
duruma alışır alışmaz Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kur-
tuluş Merkezi'ne yakışır bir şekilde
karşılık verdik. Onlar da mesajı aldılar
ve  "Bizi yanlış  anladınız" gibi
uyarılarla uyarmaya başladılar. Ama
nafile, gelmelerinden ve davranış-
larından açık ve net bir şekilde bel-
liydi ki hem çok fazla korkuyorlar,
hem de haklı olduğumuzu, doğru
yolda olduğumuzu bizden daha iyi
biliyorlardı...

Yürüyüş: Neler yaşadınız?
Pek fazla durmadılar ve hepimiz

bağımlıydık. Yaşadıklarımız kötü
de olsa bizi daha da güçlendirdi. Bir
kez daha gördük ki, oligarşinin kor-
kusu, zavallılığı bize bir kez daha
gösterdi ki, biz haklıyız. Hele ki,
yüzlerini kapatmaları, bizleri tahrik
etmeleri, burada olmamamız için
söylenen sözcükler... Bir de hepimizin
elleri arkamızdan kelepçeliyken en
ufak bir yerimizden kıpırdamamızda
silahlarına davranmaları yaşadığım
en komik anlardı. Ve o şekilde bir
kişiye  6-7 kişi birden vurmaları
onlar için tam bir rezillik. Yaşadığımız
dakikalarda cevaplarını en güzel şe-
kilde aldılar ve alacaklar.

Yürüyüş: Son olarak 
söylemek istedikleriniz?

Son  olarak söylemek istedikleri-
miz en  başında Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi  bizim ve öyle kalacak. Bu-
raya layık olmak için elimizden gelen

ne varsa yapmaya hazırım. Ben ve
buradaki herkes baskında burayı sa-
hiplendik, buna inanıyorum.  Sahip-
leneceğiz tabi ki de, ben buranın sa-
yesinde hayatımı tekrar buldum.
Gerçi önceki hayatımı hatırlamıyorum
bile. Burası olmamış olsaydı hatır-
lamayacaktım bile. Kendime gelmeye
başladığımda ben 26 senedir boşuna
yaşadığımı ve ülkemdeki adaletsiz-
liğin farkında bile değilmişim. Ama
burası sayesinde artık farkındayım.
Hasan Ferit  Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ne bana
gösterdiği ilgi, alaka ve yeniden ka-
zandırdığı hayatım için minnettarım
ve karşımızda nice operasyonlar olsa
da sahiplenmekse sahiplenmek, bedel
ödemekse bedel ödemeye de hazırım.
Hep de hazır olacağım. Uyuşturu-
cudan öleceğime adalet için, Hasan
Ferit Gedik için ölürüm,  bedel de
öderim.

Şahin Kaban
Yürüyüş: Baskın nasıl oldu?

Operasyon sırasında uyuyordum,
büyük bir kapı  vurulma sesiyle uyan-
dım. İlk önce aldırış etmedim. Çünkü
arkadaşlarımız ara sıra gülmek için
böyle şakalar yapardı. Ve karanlık bir
odada lazerlerin olduğunu fark ettim.
Daha sonrasında ise ağza alınmayacak
küfürlerle içeri, kalkanlarla girmeye
başladılar. Hala şok içerisindeydim,
çünkü burası tedavi merkeziydi ve

Röportaj

“Uyuşturucudan Öleceğime; 
Adalet için, Hasan Ferit İçin Ölürüm,  

Bedel de Öderim”

Abdullah Yardımcı
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böylesine bir ope-
rasyon olacağını
tahmin bile etmez-
dim.  Lakin  faşizm
artık her koşulda
önümüze çıkıyor,
bunu bir daha öğ-
renmiş bulundum.
Biz yataktayken
üstümüze çıkıp
bizi darp edip zıp-
lamaya başladı, diğer polis ise silahı
kafamıza dayadı ve hızla yere fırlattılar.
Daha sonra yerde sürükleyerek kapı
girişine götürüp yarım saat soğuk
yerde beklettiler. Ve hastaların yattığı
odaya yönelip arkadaşlarımızı darp
ede ede getirdiler. İlk önce bir grup
bilgisayar ve ilaç odası dediğimiz oda-
ların kapılarını kırmaya başladılar.
Bizleri konferans salonunda sıraya
oturtup, başımıza 2 siyah maskeli polis
dikip, bizleri taciz etmeye devam
ettiler. Lakin haklı olduğumuzu bildi-
ğimiz için defaatle hepsini rencide et-
meye devam ettik. Ve haksız olduklarını
bildikleri için "Burası sizin, hep sizin
olacak, biz sadece bazı şeyleri alıp çı-
kacağız" dediler. Bize ait bazı elektronik
eşyalarımızı alıp gideceklerini öne
sürdüler. Lakin yaklaşık 1,5 saat  bo-
yunca içerdeydiler. Ama bizler soğuk
kanlıydık ve hiçbir arkadaşım kork-
madı. Sanki 25 sene mücadele vermiş
gibi Hasan Ferit'i savunduk kendi-
mizce! Burası devrimci bir kurum ve
burada hastalar tedavi ediliyor, gözlerini
kan bürüse de, işkence etseler de bu
kurum yaşayacak, yaşatacağız... 

Ali Haydar
Hollanda'dan tedavi  için gelen

Ali Haydar isimli hastanın baskın
sonrası  değerlendirmesi...

"Hollanda'da Gazi Mahallesi'ni
duyuyorduk. Olaylar yaşandığını bi-
liyorduk. Ama kendin yaşayınca
farklı oluyor. Baskında korkmadım
desem yalan olur. İlk kez böyle bir
şeyle karşılaşıyorum. Beni yere yatırıp
yerde de tekmeleyince başımın duvara
çarpmasından korktum. İnsan yaşa-
dıkça alışıyor böyle olaylara. İlk gel-
diğim zamanlara göre şimdi alıştım,
öyle çekincelerim kalmadı. 

Beni en çok etkileyen, burada in-

sanların birlik olması, birbirini
sahiplenmesi. O kadar baskı, sal-
dırı  var ama insanlar birbirlerini
sahipleniyor. Baskından sonraki
gün yaşlı bir teyze Tedavi Mer-
kezi'nin önünden geçerken bas-
kından dolayı tabelanın, eşyaların
kırılıp dağıtıldığını gördü. Ne oldu
diye bana sordu, baskın olduğunu
anlattım. Cüzdanını çıkardı, cüz-
danında sadece 20 TL si vardı,

başka parası yoktu. 20 TL'yi çıkarıp
bana verdi, al bununla çay, şeker
alırsınız dedi. Bu beni çok etkiledi.
İnsanlar burayı sahiplenmek için çok
büyük fedakarlıklar yapıyorlar. 

Hüsniye Aydın

Y ü r ü y ü ş :
Baskın nasıl
oldu?

B a s k ı n
önce helikop-
terin uçmasıyla
başladı. Gece
saat 02.30 sı-
ralarıydı. Tabi
ki buraya bir
operasyon ya-
pacaklarını bekliyorduk ama bu kadar
erken beklemiyorduk. Helikopter
gezmeye başladığında birkaç erkek
arkadaş uyanıktı ama ben uyuyordum. 

Saat 03.00'da 10 tane akrep, 7-8
tane transporter ve sivil araçlarla mer-
kezimizin dört bir yanını sardılar. Tüm
kapıların girişlerini tutmuşlardı ama
içeriye ön kapıyı kırarak girdiler. Ben
kapıdan gelen gürültülere uyandım.
Hemen yataktan kalktım ama gördü-
ğüm manzaranın önce bir rüya olabi-
leceğini düşünmedim değil. Salonun
girişinde bir arkadaşı 3 kişi tekmele-
yerek ve silahı kafasına dayayarak
yerde kelepçelemeye çalışıyordu. He-
men geri döndüm odaya. Beni fark
edince arkamdan 3 özel harekatçı si-
lahları üzerime doğrultarak koşmaya
başladı. Odaya girdiler. Çıkın dışarı
diye bağırmaya başladım. Sözlü taciz
ve küfürlerle karşılık verdiler. Sürekli
hakaret ediyorlardı ve odada tek olup
olmadığıma bakıyorlardı. Ne aradık-
larını ya da kimi aradıklarını hepimiz
biliyorduk. Ama hiçbir şey bulamadıkça

daha çok sinirleniyorlardı. Ellerimi
plastik kelepçeyle arkadan bağlamaya
çalışırken önce kafama, sonra bacak-
larıma vurup sürükleyerek salona gö-
türdüler. 

Tüm arkadaşlarımı yere yatırmış-
lardı plastik kelepçeyle. Tek kadın ol-
duğum için onların karşısında yere
yatmayacağımı söyledim. Diğer tüm
arkadaşlarım yerde yatıyordu. Daha
sonrası tam bir komedi, tiyatroydu.
Ablalarımızı ve abilerimizi hakaretlerle
soruyorlardı. Hiç beklemedikleri ce-
vaplarla, hiç beklemedikleri bir duruşla
karşıladık onları. Hiç alttan almadık.
Hepimize GBT kontrolü yaptılar. Sü-
rekli sözlü taciz ve küfürlerine karşılık
verdik. Mutfaktaki zeytine, peynire
bile tahammülleri yoktu. Hasan Ferit'e
de, diğer demokratik kurumlara olduğu
gibi maddi hasar vermek için her şeyi
ve her yeri kırıp döktüler. Tüm eşya-
larımızı dağıtıp kapıları  kırdılar. Re-
simleri yırttılar. Duvarlara hakaretler
yazdılar. Tabi bir de aralarında iyi
polis gibi rol kesenler vardı. Ama biz
polisten dost olmayacağını, onlara
hiçbir koşulda güvenmeyeceğimizi
verdiğimiz cevaplarla ortaya koymuş-
tuk. Saat 05.30 civarında buradan çık-
tılar. Ve merkezimizin bizlerin olduğunu
kabul ederek gittiler. 

Sonuç olarak ne oldu derseniz, biz-
lerin güvenini sarsmak yerine, bizleri
korkutup geri adım attırmak yerine
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ne ve dev-
rimcilere olan güvenimiz bin kat daha
arttı. Evet biz artık düşmanımızı daha
iyi tanıdık. Biz bir kez daha devrimciler
sayesinde burada olduğumuzu ve bu
sistem tarafından uyuşturucuya düşü-
rüldüğümüzü gördük. Belki devrim-
cilere daha sıkı bağlanacağız artık.
Belki o baskından sonra birçoğumuz
daha kararlı olduk artık. Nerede dur-
mamız gerektiğini, düşmanımızın kim
olduğunu, karşısında daha kararlı ol-
mamız gerektiğini biliyoruz. Pes etmek
yerine daha güçlenip birbirimize ve
devrimcilere sıkı sıkı bağlandık. Aileler,
halkımız bize sahip çıktı. Bizi sindire-
mediler. Onlar her saldırdıklarında biz
daha güçlenip ayağa kalkacağız. Bizim
için gerçekten çok iyi bir deneyimdi.

Şahin Kaban

Hüsniye Aydın
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ANADOLU
İzmir: 11-16 Mayıs tarihleri arasında

İzmir’in Yamanlar, Doğançay, Gültepe,
Asarlık ve Onur Mahallesi’nde Halk
Cepheliler Yürüyüş dergisini halka ulaş-
tırdı. Dağıtım esnasında halkın evlerine
girilip çayları içildi, sohbetler edildi.
Dağıtımcılar olarak “İzmir’de ocak ayın-
dan bu yana hedefimizi 500’den 1000’e
çıkardık. Hedefimizi büyütmeye devam
ediyoruz!” diyerek yaptığı çalışmaların
verimini yeni dağıtımcılarla almaya de-
vam ediyor. Kısa bir örnek anlatım şu
şekilde: “16 Mayıs’ta dergileri almış,
minibüs bekliyorduk. Biri geldi yanımıza
ve bunlar ‘Yürüyüş’ mü diye sordu.
Evet dememiz üzerine… eline 4-5 tane
alıp çevresindeki insanlara vermeye
başladı. Bir yandan da “Boş boş otura-
caklarına alıp okusunlar” diyerek açılmış
balyadan kalan 15 dergiyi “Bunlar bende
kalsın. Alıp dağıtırım.” diyerek aldı yer-
den. Heyecanla dergileri alması üzerine
“Tavır” dergisinden bahsettik. Dağıttığı
20 Yürüyüş dergisi gibi “Getirin, getirin

onu da dağıtırım” diye-
rek istedi bizden. Ve 1
saat kadar sonra abiye
dergilerini ulaştırdık.
Çevremizdeki her insana
dergi okuru ve dağıtım-
cısı gözüyle bakmalıyız.
Zaman zaman dergile-
rimiz elimizde kalıyor.
Ve çözümü yine halk
gösteriyor. 1 kişi 20 der-
giyi tek başına biz de-
meden dağıtma isteğinde
bulunuyor ve bunun he-
yecanını taşıyorsa Mil-
yonlar Neler Yapmaz

Ki?”. Yapılan çalışmalarda toplam 365
dergi halka ulaştırıldı. Ayrıca Dev-
Genç’liler 14-15 Mayıs’ta Yamanlar,
Kuruçeşme Mahallesi’nde Yürüyüş der-
gisi dağıtımı yaptı. Dergi dağıtımı sıra-
sında Kürdistan’da ki katliamlar üzerine
sohbetler edildi. Faşizmin saldırıları
üzerine yapılan sohbetlerin ardından
halkımız dergi dağıtımı yapan Dev-
Genç’lilerden sonra mahalleye polisin
gelip “dergiyi almayın başınız belaya
girmesin” diye tehdit ettiğinden bahsetti,
ama “hiçbir zaman burada devrimcilere
bir şey yapamazlar yaparlarsa karşılarında
bizi bulurlar” diyerek desteklerini de
belirttiler. Yapılan çalışmalarda toplam
90 dergi halka ulaştırıldı.

Hatay: Halk Cepheliler 13 Ma-
yıs’ta Samandağ’da 4 kişinin katılı-
mıyla yapılan dergi dağıtımında 60
dergi halka ulaştırıldı. Kısa sürede
dağıtılan dergilere ilgi yoğundu. Der-
ginin ulaştığı herkes Sinan Okur’a
desteklerini sundu ve sağlık durumunu

sordu. Dergi dağıtırken bir sivil polis
aracından, polis tacizine uğrandı.

Eskişehir: Halk Cepheliler 13-16
Mayıs tarihleri arası Gültepe Mahalle-
si’nde gecekondu bölgesinde Yürüyüş
dergisinin dağıtımını yaptılar. Yapılan
sohbetlerde yaklaşan festival için ha-
zırlıkların başladığından bahsedildi. Yoz-
laşmaya karşı festival yapılacağı duyu-
ruldu. Halkın ilgisinin yoğun olduğu
çalışmalarda 32 dergi ve 50 festival bil-
dirisi halka ulaştırıldı.

Antalya: Halk Cephesi 8 Mayıs’ta
Hıdırellez pikniğinin yapıldığı alanda
masa açıp Grup Yorum konseri çalışması
ve Yürüyüş dergisinin tanıtımını ve da-
ğıtımı yaptı. Ve kitaplar tek tek insanlara
anlatıldı. Masaya gelen insanlara der-
ginin, kitapların içeriği hakkında bilgi
verildi. Çalışmalarda 60 dergi, 7 adet
“Bu Halk Bu Vatan Bizim”, 4 adet “Bi-
zim Felsefe”, 3 adet “Canım Feda”, 6
adet “Gazi Halktır Gazi Devrimdir”, 2
adet “Direniş Ölüm Yaşam 1”, 4 adet
“50 Soruda Felsefe” ve Grup Yorum
biletleri halka ulaştırıldı.

Antep: Halk Cephesi Düztepe Ma-
hallesi’nde Yürüyüş dergisinin dağı-
tımını yaptı. 12 Mayıs’ta yapılan ça-
lışmada 35 dergi Düztepe esnaflarına
ulaştırılırken esnaflarla sohbetler edilip
ikram edilen yemekler yenirken çaylar
içildi.

Amed: Halk Cepheliler 11 Mayıs’ta
Koşuyolu Caddesi’ndeki esnaflara Yü-
rüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Koşuyolu
Caddesi, bir gün öncesinde patlama ya-
şanan Batıkent’e de yakın bir bölgedir.
Patlamanın şiddetinden Koşuyolu’ndaki
birçok esnafın camı yerle bir olmuştur.

Dergimizle Büyük Ailemizi Genişleteceğiz! 
YAPIYORUZ DA; AMA DAHA ÇOK, DAHA FAZLA...

Bunu her dergi dağıtımcımız iyi bilir. Nedenini
her zaman söyleriz halkın içindeyiz, halka ula-
şıyoruz ve halkı örgütlemeye, büyük ailemize
katmaya çalışıyoruz. Ve nihayetinde başarıyoruz.
Bu, geçtiğimiz hafta yapılan dağıtımlarda ve Sa-
mandağ’da dergimizin meşruluğu ile  direnen
Halk Cepheli Sinan Okur’un direnişi ve ardındaki
zafer bunu iyi anlatır. Yine yaşananlardan kısa
kısa değinelim. Örneğin Efeler diyarı İzmir’de
her çalınan kapıda halk devrimcileri tanımak
istiyor. Ne anlatıldıktan sonra örgütlenmek ve
savaşmak istiyor nedeni ise “kendilerinin çö-
zümsüz olduklarına inanmış olmaları.” Bunu
bizim inançlı ve ısrarlı çalışmamız ve dergimiz
sayesinde aşıyoruz. Ve her seferinde “Ya siz
nerde kaldınız, bir sürü sorunum var dergimizi
bekliyorum ne zamandır!” diyor, okuma bilmese
de okutmak için sahipleniyor. Ve Sinan Okur,
dergimizi okuyan ve okutan bir emekçidir. Yurtdışı
yasağına karşı çözümsüz değildi, öğrendiği gibi
direndi, örnek oldu ve halkı büyük ailemize ka-
zandırdı. Sonuç her yerde, her alanda olduğu
gibi ısrarımızla zafer elde etti. İşte dergimiz bize
bunu ve daha çok fazlasını kazandırıyor. Geçti-
ğimiz hafta  yapılan çalışmalar şu şekilde;

İzmir
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Birçok esnafın çay ikram
ettiği dergi dağıtımında top-
lam 25 dergi esnafa ulaştı-
rıldı.

İSTANBUL
Gazi: Halk Cepheliler

12 Mayıs’ta Nalbur Bölge-
si’nde 10 kişi ile dergi da-
ğıtımı yaptı. Yürüyüş dergisi

dağıtımcılarını görünce binalarında ve sokaklarında yaşadıkları
sorunları anlatanlar, evine çağıranlar oldu.1 Mayıs’ta 1
Mayıs alanı olan Taksim’in halka yasaklandığını, Halk
Cephesi olarak Taksim’den vazgeçmediklerini, Taksim için
direndiklerini anlattıkları dergi dağıtımı çalışmasında 3
sokakta 105 dergi halka ulaştırıldı.

Sarıgazi: Halk Cepheliler 11 Mayıs’ta Demokrasi Caddesi
esnafına dergi dağıtımı yaptı. Dağıtım sırasında sohbetler
edildi ve halktan yaşlı bir adamın ricası üzerine dağıtımcılar
adamın odunlarını taşıdı. Yapılan çalışmada 150 dergi halka
ulaştırıldı. Ayrıca 12 Mayıs’ta Merkez Mahallesi Ovacık
Sokak’ta yapılan çalışmada 50 dergi dağıtıldı.

Esenyurt: Halk Cepheliler Yeşilkent Mahallesi’nde 9
ve 10 Mayıs’ta umudun sesi Yürüyüş dergisini halka
ulaştırdı. Üç kişinin katıldığı çalışmada toplam 80 dergi
dağıtıldı.

Okmeydanı: Halk Cepheliler 14 Mayıs’ta Piyalepaşa
ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde toplu dergi dağıtımı
yaptı. Yapılan çalışmada toplam 160 dergi dağıtıldı.

Alibeyköy: Halk Cepheliler 13 Mayıs’ta Cengiz Topel
ve Saya Yokuşu esnafına toplam 210 adet dergi ulaştırdı.
Yaklaşık 2 saat süren dergi dağıtımında esnaflarla sohbet
edildi. Halkın sorunları ve Halk Cephelilerden istekleri
dinlendi.

Faşizmin Yalanlarına 
Karşı Yürüyüş Dergisi

Halk Cepheliler, 15 Mayıs’ta Yamanlar Dayanışma ve
Kültür Derneği’nde kahvaltı düzenledi. “Faşizmin Yalanlarına
Karşı Yürüyüş Okuyalım Okutalım” sloganıyla düzenlenen
kahvaltının ardından 40 dakikalık bir toplantı yapıldı. 20
kişinin katıldığı toplantıda devrimci hareketin süreli yayın
tarihi ve politikası anlatıldı. Çözüm, Mücadele, Kurtuluş,
Vatan, Ekmek ve Adalet ve son olarak da Yürüyüş dergisinin
Türkiye devrim mücadelesi açısından taşıdığı önem üzerine
tartışıldı. Dünya devrim tarihlerinde de iktidar perspektifi
olan her örgütün/partinin mutlaka legal/illegal ama mutlaka
yayın faaliyeti yürüttüğü, bu yayının hareketin halka uzanan,
ulaşan eli olduğu anlatıldı. AKP faşizminin saldırılarının
arttığı böylesi dönemde ise derginin sayısını düşürmek
yerine, daha fazla insana nasıl ulaştırırız düşüncesi taşımanın
daha devrimci olduğu ifade edildi. Toplantıya katılanlardan
Mücadele ve Kurtuluş dönemi ve bu dönemin emekçisi 96
Ölüm Orucu şehidi Müjdat Yanat’ı anlatanlar ve ananlar
oldu. O dönemler derginin nasıl dağıtıldığına dair anılar

paylaşıldı. Ve derginin öneminin bilince çıkarılması için ve

daha fazla dağıtılması için öneriler alındı.

İrfan Ağdaş'ın Ailesi Ziyaret Edildi
Alibeyköy Saya Yokuşu'nda 13 Mayıs 1996’da Kurtuluş

gazetesi dağıtımı yaparken eli kanlı katil polisler tarafından

kalleşçe arkadan vurulan Alibeyköy’ün yiğit evladı İrfan

Ağdaş, vurulduğu gün olan 13 Mayıs’ta anıldı ve ailesi

ziyaret edildi. 

Halkı Sanatımızla ve 
Dergimizle Örgütleyeceğiz

İdil Kültür Merkezi çalışanları 7 ve 8 Mayıs’ta Gazi

Mahallesi’nde Tavır dergisi dağıtımı yaptı. İki gün yapılan

dağıtımlarda 175 dergi Gazi halkına ve esnafına ulaştırıldı.

Çalışmalarda halka Grup Yorum’a yönelik yasaklar ve

dayanışmanın gerekli olduğu anlatıldı.

Keyfi Uygulamalarla Konser 
Çalışmamızı Engelleyemezsiniz!

Antalya’da Grup Yorum’un 28 Mayıs’ta yapılacak
konseri için Kışlahan Meydanı’nda masa açıldı. 11
Mayıs’ta açılan masaya zabıtalar gelerek Kışlahan’da
masa açmaya izin vermeyeceklerini söylediler. Halk
Cepheliler ise senelerdir burada masa açıldığını ve
hiçbir zaman sorun olmadığını, bu meydanda Turan-
cıların masa açtıklarını ve hiçbir müdahale edilmediğini
vurgulayarak yapılan keyfi uygulamaya karşı çıktıklarını
belirttiler. Tartışma devam ederken zabıtalara, polislerin
özellikle sadece Halk Cephelilere masa açtırmamaları
gerektiğini söyledikleri öğrenildi. Halk Cepheliler ise
masayı kesinlikle açık tutacaklarını söyledi. Tartışma
devam ederken halktan insanlar masayı sahiplenip
masanın etrafında toplandı. Halktan biri gelerek Yürüyüş
dergisi, Deniz Gezmiş fotoğrafı ve ayrıca 1 tane konser
afişi alarak dükkanına asacağını söyledi. Zabıtalar
geri adım atarak masadan çekilmek zorunda kaldı.
Masa ise saat 20.00’a kadar açık kaldı, 400 bildiri 3
konser bileti satıldı.

12 Mayıs’ta saat 17.00’da da masa açılıp konser
ilanları dağıtıldı. Toplamda 400 bildiri dağıtıldı, 7
bilet satışı yapıldı. Masada toplam 8 kişi çalışma
yürüttü. Ayrıca 7 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Masa saat 20.00’da kapatıldı.

Antalya Halk Cephesi 13-14 Mayıs'ta da Antalya
Kışlahan Meydanı'nda masa açtı. Saat 17.00-20.30
arası açılan masada konsere çağrı konuşmaları yapılarak
1000 bildiri halka ulaştırıldı.

Okmeydanı
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Antalya Halk Cephesi 15 Mayıs’ta Antalya Özgürlükler Derne-
ği’nde halk savaşçıları Onur Polat ve Çayan Gün için 40 yemeği
verdi. Yemekte “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” pankartı açıldı.
Mahalle halkının katıldığı yemeğe 20 kişi katıldı.

Şehitlerimizin Mezarlarında Ot Bitmeyecek!
Ankara TAYAD “mücadelemizin temel taşları olan şehitlerimizin

mezarlarını sahiplenmeye devam ediyoruz” diyerek 6 ve 7 Mayıs’ta
Karşıyaka ve Cebeci mezarlıklarında bulunan devrim şehitlerini
ziyaret edip bakımlarını yaptı. Ayrıca Cebeci Mezarlığında bulunan
devrimci önderlerden Taylan Özgür’ün mezarı da ziyaret edilip
mezarın bakımı yapıldı. Son olarak “ilerleyen süreçlerde şehitlerimizin
mezarları düzenli olarak ziyaret edilip bakımları yapılacak” sözleri
vurgulanarak ziyaret sonlandırıldı.

Devrim Mücadelesinde Emeği Geçenleri 
Unutmayacağız

İzmir Dev-Genç’liler 7 Mayıs’ta 70’lerin Dev-Genç’lisi “Baba
Yaşar” lakaplı Yaşar Yavuz’u ziyaret etti. Baba Yaşar İstanbul Üni-
versitesi Orman Fakültesi’nde okurken Dayılarla beraber omuz
omuza mücadele etmiş, sonrasında Metris ve Bayrampaşa Hapisha-
nelerinde kalmış, 10 yıl tutsaklık yaşamıştır. Yaşadığı tutsaklık
sırasında gördüğü işkenceler sonucunda sorunlar yaşamış ve hasta-
lanmıştır. Hastalığı üzerine Dayı, Baba Yaşar’ı tedavi ettirmek
istemiş ama Baba Yaşar “Hareketin kaynaklarının benim gibi hasta
biri için değil, savaşabilecek insanlarımız için kullanılsın” diyerek
kabul etmemiştir. Baba Yaşar gördüğü işkenceler sonucunda geçirdiği
hastalıklardan kaynaklı 6 yıldır Seferihisar’da bir bakımevinde kal-
maktadır. Bunun üzerine Dev-Genç’liler Baba Yaşar’a, böyle değerli
insanların sahipsiz olmadıklarını, her zaman yanlarında olacaklarını
belirtmek için kısa bir ziyaret yaptı. Yanına gidildiğinde Baba
Yaşar’a Dev-Genç’li olduklarını söyler söylemez 1 Mayıs’ın nasıl
geçtiğini, televizyondan izleyemediğini söyledi. 1 Mayıs’tan, Şa-
faklardan, Onurlardan bahsederek sohbet edildi ve tekrar görüşmek
üzere sözleşerek ziyaret sonlandırıldı.

Şehit Anaları, Şehitlerimizin Emanetidir, 
Bizim Anamızdır

Tekirdağ Halk Cephesi 8 Mayıs’ta, Tekirdağ’da anneler günü zi-
yaretleri yaptı. İlk olarak Malkara İlçesi’nin Sarıpolat Köyü’nde
bulunan devrim şehidi Birtan Altınbaş’ın mezarı ziyaret edildi.
Halk Cepheliler mezar temizliğinin ardından köye geçerek Altınbaş’ın
annesini ziyaret ettiler ve anneler günüyle ilgili sohbetler ettikten
sonra köyden ayrıldılar.

Komplolarınız, Genelgeleriniz,
Sürgün Cezalarınız Bizi Haklı
Davamızdan Vazgeçiremez!
Kamu Emekçileri Cephesi 15 Mayıs’ta bir açıklama

yayınlayarak, 2013’te haklarında açılan davanın haklı
ve hukuki bir zemini olmadığını belirterek, meşru
demokratik mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
Açıklamada: “Bizler her kamu emekçisi gibi çalışma
saatleri sabit, iş yerleri devlete ait kurumlar olan ve
oturduğu adrese her ay ödenmek üzere faturalar gelen
kamu emekçileriyiz. Tek farkımız AKP’nin sömürü
ve baskı politikalarına karşı sessiz kalmamaktı. İşte
bu nedenle 19 Şubat 2013 günü evlerimiz basıldı ve
ardından bir yılı aşkın süre tecrit hücrelerinde tutuklu
kaldık.

O günden beri Haziran Ayaklanması yaşandı
ülkemizde. Sekiz genç katledildi, Soma’da üç yüz
bir madenci, Suruç’ta otuzüç kişi, Ankara’da yüz
yedi kişi ve Kürdistan’da yüzlerce insan katledildi
ve şu anda da katledilmeye devam ediliyor. Fakat
katledenler değil, demokratik haklarını kullananlar
tutuklanıp yargılanmaya çalışılıyor. 17 Aralık yol-
suzluğuna şahit oldu halkımız. Evlerinden para
sayma makinaları çıkanlar, çaldıkları paraları hiç
utanmadan faiziyle geri alanlar değil, bizler yargı-
lanmak isteniyoruz. Hırsızlar, asalaklar, halkı sö-
mürenler, halkı aşağılayanlar değil; halk için parasız
eğitim, parasız sağlık isteyen, emeğiyle, onuruyla
yaşayan bizler yargılanıyoruz.

Biz devrimci kamu emekçileriyiz. Bizlere yöneltilen
suçlamaların bir komplo olduğunu en başından beri
söyledik ve bunu her duruşmamızda söylemeye de
devam edeceğiz. Gizli tanıklarla, uydurma CD’lerle
işleyen bir hukuk sistemi meşruluğunu yitirmiştir
artık. Bizleri yargılamaya çalışarak aslında üç milyon
kamu emekçisine gözdağı vermek istiyor AKP.
Sesinizi çıkartırsanız, hakkınızı ararsanız, bana karşı
örgütlenmeye çalışırsanız sonunuz bunlar gibi olur
demek istiyor. Bu nedenle günbegün yeni genelgeler,
yeni yasalar çıkartıyor. Soruşturma geçirmeyen tek
muhalif bırakmadı AKP. İş yerlerinde rahat nefes
alamaz durumda emekçiler. Yandaş sendikalara üye
yapma baskısı artık olağan hale gelmiş durumda.
Kadrolaşmasını tamamlayan AKP şimdi 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nu kaldırarak kendinden
olmayan emekçileri işten çıkarmanın hesabını yapı-
yor.

İş güvencemize sahip çıktığımız ve emekçilere
yol gösterici olduğumuz için cezalandırılmak iste-
niyoruz. Bu nedenle yaptığımız her eylem suç sa-
yılıyor. Bu nedenle iş güvencemiz için basın açık-
laması yapmak istediğimizde işkencelerle gözaltına
alınıyoruz.

Bu nedenlerle bu dava hükümsüzdür. Halkımızı
ve tüm basın emekçilerini bu haklı davada bizleri
yani faşizme karşı direnenleri yalnız bırakmamaya
çağırıyoruz” denildi.

Halkımızın Gelenekleri ile 
Savaşçılarımızı Yaşatacağız!



Antarsya (Yeniden Yapılanma İçin
Anti-Kapitalist Sol Güç Birliği)

Anti-kapitalist, devrimci, komünist,
sol ve radikal çevrecilerin birliği olarak
kendini ifade eden ANTARSYA Yu-
nanistan’da meclis dışı sol içerisinde
kitlesel bir yapıya sahip olan bir bir-
lik.

ANTARSYA resmi sitelerinde bir
yandan FADİK ADIYAMAN’ın dire-
nişini destekleyen bir açıklama ya-
yınlarken aynı zamanda Fadik Adıya-
man’a destek için yapılacak Türkiye
Büyükelçiliği önündeki eyleme çağrıda
bulundu.

Açıklamanın bir bölümünü aşağıda
yayınlıyoruz:

“Hücrelere Hayır
Fadik Adıyaman’ın 
Direnişine Zafer

Türkiyeli Politik Tutsaklarla Da-
yanışma Komitesi tarafından Fadik
Adıyaman’ın taleplerinin kabul edil-
mesi, tecrite son verilip yoldaşlarının
olduğu başka bir hapishaneye sevk
edilmesi için 27 Nisan’da saat 18.00’da
Türkiye elçiliğinin önüne çağrı yapıl-
mış. Orada olacağız.

Fadik Adıyaman 2 Şubat 2016’da
Türkiye’nin Aydın şehrinde gözaltına
alındı ve Tekirdağ T Tipi Hapishanesi’nde
tek başına bir hücrede tutulmaktadır.
Tecritte ve keyfi uygulamalara karşı
sürdürdüğü açlık grevinin 86. gününde.

Fadik Adıyaman iki çocuklu bir dev-
rimci. Küçükarmutlu Mahallesi’nde ka-
lıyor ve bu mahalledeki su, yol, elektrik,
barınma hakkı gibi sorunları için müca-
dele ediyordu. Aynı zamanda evlerin
yıkılmasına ve yozlaşmaya karşı müca-
dele ediyordu. Aynı zamanda Ekim
2000’den Ocak 2007’e kadar süren ölüm
orucu sürecinde politik tutukluların ta-
leplerinin yerine getirilmesi mücadelesine
destek veriyordu. Verdiği bu mücadeleden
ötürü örgüt üyeliği iddiasıyla ceza alıp
ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Yu-
nanistan’da halkların ve emekçilerin
hak alma mücadelesine katıldı.

(...) Yani ömür boyu mücadele
eden, işkencelerden geçen ama boyun
eğmeyen bir devrimci.  En temel haklar
için bile mücadele vermek gerekiyor.
Ve bu mücadele, politik mültecilere
verilen uluslararası destek ve daya-
nışma ile birleşiyor. Böylelikle Avrupa
birliği tarafından “güvenlikli üçüncü
ülke” olarak ifade edilen Türkiye’nin
gerçek yüzü gözler önüne seriliyor.

Mücadelesini Zafere Ulaşana Kadar
Desteklemek Görevimizdir!

� Atina Büyükelçiliği
Önünde Fadik Adıyaman’a
Destek Eylemi

16 Nisan 2016 Cumartesi günü
saat 13:00’de konsolosluk önünde top-
lanarak Fadik Adıyaman’a uygulanan
tecrit işkencesine ve keyfi uygulamalara

son verilsin. Fadik Adıyaman’ın Ta-
lepleri kabul edilsin yazılı pankart ve
dövizler açıldı. Kırımızı flamalarında
taşındığı eylemde sık sık sloganlar
atıldı.

Fadik Adıyaman’ın taleplerinin ka-
bul edilmesi ve yoldaşlarının olduğu
bir hapishaneye sevkinin yapılmasını
isteyen bildiriler okundu, sloganlar
atıldı. Atılan sloganlar ise:

Fadik Adıyaman yalnız değildir.
Fadik Adıyaman onurumuzdur.
Özgür tutsaklar onurumuzdur.
Kahrolun faşizm yaşasın mücade-

lemiz.
Mahir Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa kadar

savaş sloganları atıldı. Destek vererek
katılan Yunanlılarda Yunanca sloganlar
attılar, atılan sloganlar ise: ”Özgürlük
tutkusu tüm Hücrelerden daha güçlüdür”,
"Bizi iyi Dinleyin Mücadeleciler Dev-
rimciler Hapishanelerde Mücadeleciler
Üzerinizdeki Ellerinizi Çekin". Şeklinde
sloganlar atıldı.

Eylem boyunca sık sık bildiri oku-
nup sloganlar atıldı. Marşlar söylendi.
Yaklaşık 1 saat süren Eyleme 30 kişi
katıldı.

27 Nisan Çarşamba günü saat
18.00’da Atina’daki Türkiye Büyü-
kelçiliği’nin önünde Fadik Adıyaman’a
destek amaçlı bir gösteri düzenlendi.’’
“86 gündür açlık grevinde olan Fadik
Adıyaman’ın talepleri kabul edilsin’’
sloganının yer aldığı pankartın imzaları
Halk Cephesi, Türkiyeli Politik Tut-

Av ru pa’da
Fadik Adıyaman’a 

Yunanistan’dan Destek
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saklarla Dayanışma Komitesi ve Mücadele dergisi idi.
Halk Cepheliler aynı zamanda kırmızı flamalarla ve
Fadik Adıyaman’ın talepleri kabul edilsin sloganının
yer aldığı dövizler taşıdılar.

Yunanlı sol ve anarşist çevrelerin  destek verdiği ey-
lemde Fadik Adıyaman’ın direnişini selamlayan Türkçe
ve yunanca sloganlar atıldı. “Özgürlüğe olan tutku, hüc-
relerden daha güçlüdür, güçlü ol Fadik kazanacaksın,
cezaevi yetkilileri, iyi duyun sesimizi devrimciler yalnız
değildir’’ atılan Yunanca sloganlar arasındaydı. Yunanca
sloganların yanısıra “Fadik Adıyaman Onurumuzdur,
Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak, Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelelemiz” gibi Türkçe sloganlarda atıldı.

Bir saat süren eyleme 80 kişi katıldı. Yunanlıların ka-
tılımının yoğun olduğu eylem “Fadik’in talepleri kabul
edilene kadar, zafere kadar destek eylemlerimiz sürecektir”
şeklinde yapılan açıklama ile sona erdirildi.

� Yunanistan Kamu Emekçileri
Sendikaları Federasyonu
Fadik Adıyaman’a
Destek Mesajından Bir Bölüm

Fadik Adıyaman 2 Şubat 2016 tarihinde Türkiye’nin
Aydın ilinde gözaltına alınmıştı. A.D.E.D.Y (Yunanistan
Kamu Emekçileri sendikaları federasyonu)Tekirdağ T
tipi hücrelerinde insanlık dışı koşullara ve tecritte karşı
84 gündür açlık grevinde bulunan devrimci Fadik Adı-
yaman’a sonsuz desteklerini açıklar.

Fadik Adıyaman Armutlu Mahallesi’nde yaşayıp o
bölgenin su, elektrik ve barınma hakkı mücadelesi içinde
yer alıp aynı zamanda yıkımlara ve yozlaşmaya karşı
olan biriydi.

Hücrelerin kapatılması talebiyle ölüm orucu yapan
politik tutukluların direnişini destekledi. Bu destek eylem-
lerinden dolayı örgüt  üyesi olduğu iddiası ile  hüküm
giydi ve  bu nedenle Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.

Fadik Adıyaman ömrü boyunca mücadele etmiş, iş-
kenceler görmüş ama  boyun eğmemiş bir devrimcidir.
Türkiye devletinin gasp ettiği haklarını  elde etmek için
verdiği mücadele  nedeniyle sağlığı kritik bir aşamaya
gelmiştir.

A.D.E.D.Y (Yunanistan Kamu Emekçileri Sendikaları
Federasyonu Yürütme Komitesi) olarak Türk Devleti’nden
taleplerimiz;

-Fadik Adıyaman’ın talepleri kabul edilsin
-Tecrite son verilsin
-Fadik Adıyaman yoldaşlarının olduğu başka bir ha-

pishaneye sevk edilsin.
A.D.E.D.Y  kamu emekçilerini 27 Nisan 2016 tarihinde

saat 18.00’da Türkiye Elçiliği önünde yapılacak protesto
gösterisi için çağrıda bulunmaktadır.

A.D.E.D.Y
(Yunanistan Kamu Emekçileri 

Sendikaları Federasyonu) 
Yürütme Komitesi

� Fadik Adıyaman’a Bir Destek de 
Yunanistan Atina’dan Geldi

Yunanistan’da politik tutsakların davalarında avukatlık
yapan Aleka Zorbala açıklama yaparak Fadik Adıyaman’a
destek mesajları yayınladı. İki çocuk annesi olduğunu
ve bir ömür boyu mücadelenin içinde olduğunu, işkenceler
gördüğünü, fedakârlıklarda bulunduğunu belirten açık-
lamasında Yunanistan Halk Cephesi’nin 27 Nisan saat
18.00 Türkiye Elçiliği önünde yapacağı eylemliliğe
kendisi de çağrı yaparak destek olmaya Fadik Adıyaman’ın
ölmesine izin vermemeye çağırdı.

� Atina'da Uyuşturucuya ve Yozlaşmaya 
Karşı Etkinlik Düzenlendi

23 Nisan Cumartesi günü Atina’nın Eksarhia semtindeki
merkezi parkta, anarşist komünistler tarafından “Eksar-
hia’nın Yeniden Yapılanması Girişimi” adı altında bir
günlük etkinlik düzenlendi. Mültecilere yemek dağıtımının
yapıldığı, çocuk tiyatrosunun sunulduğu ve Fransa’daki
son gelişmelerin aktarıldığı etkinliğin temel konusu,
uyuşturucu ve uyuşturucu çetelerine karşı mücadele idi.

Halk Cephesi’nin konuşmacı olduğu söyleşide, uyuş-
turucuya karşı Türkiye’de verilen mücadele ve Halk
Cephesinin bu konudaki deneyimleri aktarıldı.  Eksarhia
semtinde uyuşturucu dağıtımının yaygınlaşması ile birlikte
anarşistler arasında da mücadele yöntemleri üzerine son
dönemlerde tartışmalar yoğunlaştı. Halk Cephesi’nin
uyuşturucuya karşı verdiği mücadele ve bu mücadelede
kullandığı yöntemler, propaganda ve örgütlenme araçları,
milisler ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi, milislerin kullandığı yöntemler ve
adalet anlayışı, ödenen bedeller ve kazanımlar ile ilgili
birçok soru gündeme geldi. Katılımcıların büyük bir
dikkat ve ilgi ile dinlediği söyleşi, Türkiye’deki mücadeleyi
gösteren kısa bir video ile sona erdi.

Tüm gün Halk Cephesi’nin stant açtığı etkinlikte,
Fadik Adıyaman’ın direnişi de gündeme getirildi ve
Fadik Adıyaman ile dayanışma amaçlı Türkiye Elçiliği
önünde gerçekleştirilecek gösteriye çağrı yapıldı.

Yürüyüş
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BİZİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ VAR GERÇEKLE DOLU
İngiltere:Yürüyüş dergimizi sahiplenmek, halklarımıza gerçekleri

anlatmak için her cumartesi iki ayrı mahallede aynı saatlerde (14:00-
16:00) arası açılan stantlarımıza devam ediyoruz. Stantlarımızın bu
haftaki konusu hafta sonu düzenlenecek piknikğe çağrı yapmaktı.

Wood Green’de 23 Yürüyüş, Edmonton’da 7 Yürüyüş, 4  Bizim
Gençlik dergisi  halklarımıza ulaştırıldı.

7 Mayıs günü Edmonton ve Enfield ve Tottenham mahallelerinde
özellikle kahvehanelerde hafta sonu yapılacak olan piknik için çağrı
yapıldı.

Kahvehanelerde Anadolu Halk Kültür Merkezi’ne yapılan baskınlar
anlatıldı, halkın sesinin susturulmaya çalışıldığı anlatıldı. Tüm halkımıza
dergimizi ve Anadolu Halk Kültür Merkezi’ni sahiplenmesi hafta
sonu yapılacak olan piknik için çağrı yapıldı.

Yaklaşık üç saat süren dağıtım boyunca 40 dergi halklarımıza
ulaştı.

AVRUPA DEV-GENÇ BİSİKLET TURU
Avrupa Dev-Genç bisiklet turuna devam ediyor. Tur Bochum'dan

geçti ve ikinci gününde ailelerde kalındı, 20 km daha sürülerek tekrar
Essen şehrine geçildi.

3 kişinin katıldığı bisiklet turunda burada piknik yapıldı. Üçüncü
gününde Essen'den Duisburg şehrine varıldı, orada Avrupa Dev-
Genç’liler karşıladı arkadaşlarını.

Saat 22:00’da evlere gidildi ve bisiklet turu anlatıldı. Aile sohbetleri
bisiklet turunun başka bir heyecanı oluyor. Emek paylaşılınca anlatılınca
güzelleşiyor. Dev-Genç’liler bu duygularını yaşadıklarını halkımızla
paylaşıyor.

Avrupa Dev-Genç  dördüncü gününde Almanya’nın Duisburg şeh-
rinde farklı yerlerde stant açtı. Saat 14:00’da Duisburg merkezinde
yani çarşısında stant açıldı. Stantta imza toplandı halkla sohbet edildi.
Daha sonra saat 17:00’da Duisburg’un Hambornn bölgesinde, Türki-
yelilerin yoğun olduğu mahallesinde stant açıldı. Türkiyelilerin yoğun
ilgisini çeken stantta imza toplandı halaylar çekildi ve türküler
söylendi. Halkımız bizi olumlu ve coşkulu karşıladı.

14 Haziran günü Almanya’nın Köln şehrinde 3 farklı yerde stant
açıldı. Öncelikle saat 13:00 ve 14:00 arası Köln Wienerplatz’da açılan
stantta halk tarafından yoğun bir ilgi oluştu, hatta halktan insanların
da katılmasıyla halaylar çekildi türküler söylendi.

Daha sonra 15:00 ve 17:00 arası Köln Venloerstrasse’nda stant
açıldı. Burada da Alman halkı ve Türkiyelilerin yoğun ilgisi vardı ve
onlarca imza toplandı. 

Son olarak Köln Weidengasse, yani Türkiyelilerin yoğun olduğu
mahallede stant açıldı. Burada da halaylar çekildi hep birlikte türküler
söylendi ve son olarak ajitasyon çekilerek ırkçılık anlatıldı, vize
yasakları ve 18 Haziran’da yapılacak olan festivale çağrıda bulunuldu.
Stant saat 19:00’da kaldırıldı.

18 Haziran`da Gladbeck`te yapılacak olan
Grup Yorum ̀ un ve konuk sanatçıların katılacağı
“Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Festivali”nin
çalışmaları Avrupa'da başladı.

Mannheim: 8 Mayıs Pazar günü nehir ke-
narındaki piknik alanında bir araya gelen Mann-
heim Halk Cepheliler ve Grup Yorum severler
yemeklerini yedikten sonra anneler günü olması
münasebetiyle tüm annelerin anneler gününü
kutlayarak, bu sene düzenlenecek olan festival
hakkında ve festivalin Mannheim`daki hazır-
lıkları noktasında sohbetler edip bazı kararlar
aldılar. 

Yapılan sohbetler neticesinde ise bir festival
komitesi oluşturularak konser çalışmalarının
daha verimli bir şekilde yürütülmesi için en
önemli adım atılmış oldu. Geç saatlere kadar
devam eden pikniğe 30 kişi katıldı.

Belçika: Belçika’nın Beringen şehrinde
Türkiyelilerin olduğu esnaflara afişler asıldı.
Toplam 15 esnaf gezilerek ırkçılığa karşı ya-
pılacak festivalin amacı anlatıldı.

Dortmund: Dortmund´un Hafen bölgesinde
Dev-Genç'liler, 5 kişi ile çıktıkları çalışmada
toplam 30 afiş yapıştırdılar.

Almanya’nın Bochum şehrinde her sene
düzenlenen” Internasyon Kültür Festivali” bu
sene de yapıldı. 15-16 Mayıs’ta yapılan festi-
valde Almanya ve diğer ülkelerin yemek ve
enformasyon masaları vardı. Saat 12.00’de et-
kinlikler başladı. Sahneye birçok müzik grubu
çıktı. Türkiyeli gruplar Grup Yorum türküleri
ile halkı coşturdu. Grup Yorum gönüllülerinde
info masası açtılar. Üç saat açık kalan masa
aracılığıyla konser- festivalin duyurusu yapılmış
oldu.

Bochum Festivali’in ikinci günü akşam sa-
atlerinde artık programlar yavaş yavaş sona
ererken sahnede söylenen Türküler, şarkılar
eşliğinde Grup Yorum Gönüllüleri halaya dur-
dular. 

Fransa: 14 Nisan günü Grup Yorum Gö-
nüllüleri Paris’te esnaflara “Irkçılığa Karşı Tek
Ses Tek Yürek Festivali” nin afişlerini astılar.

IRKÇILIĞA KARŞI SESİMİZİ 
FESTİVALLE BÜYÜTÜYORUZ
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Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek
konserleriyle başlayan eylemliliğimiz
festival şeklini alarak, halkın desteğini
somut bir güç haline getirmektedir.
Her yıl artarak büyüyen kitlesellik,
artık salonlara sığmayacak duruma
gelmiştir.

Ancak, kısa sürede yapılan çalış-
maların, bir günlük festivalin, ihti-
yaçlarımızı karşılamayacağını ortaya
çıkarmıştır. Onun için Irkçılığa Karşı
Tek Sek, Tek Yürek Festivali’ni iki
güne yaymaya çalışıyoruz. Yani 18
Haziran’a ek olarak, 19 Haziran günü
de aynı festival alanını kullanmak
istiyoruz.

Biz, vuruldukça çoğalanların so-
yundanız. Biz, üzerimize ne kadar
yüklenilirse, o kadar direngen oldu-
ğumuzu defalarca gösterdik. Vize
sorunuyla bizi engelleyebileceklerini
sandılar ama bu sorunu aştık. Hem
de çok daha büyük bir güç haline
gelerek aştık. Salonlarımızın önünü
kesmeye çalıştılar, daha büyüklerini
bulduk, alanlara taşındık.

Örgütlenme Kurultayı
Irkçılığa karşı konserlerimiz ve

şimdi de festivalimizle, onbinleri tüm
Avrupa’dan taşıyabiliyoruz. Üç yıldır,
ırkçılığa karşı yapılan konserlerin dı-
şında, en az üçyüz panel ve söyleşi
örgütledik. Artık bu gücümüzü daha
örgütlü hale getirmeliyiz. Festivalimizi
de, ırkçılığa karşı örgütlenme ve di-
renme aracı haline getireceğiz. Festi-
valimizde sadece konser, halk oyunları
gibi kültürel çalışmalar değil; aynı
zamanda kitlesel paneller de olacak.

Panellerin dışında; Halk Komiteleri,
Halk Meclisleri ile örgütlenmeyi de
somut bir hale getirmeliyiz. Festival,
işte bunun da vesilesi olacaktır. Al-
manya’nın her köşesinden, Avrupa’nın
her ülkesinden Festivalimize gelen
insanlarımız, yanlarında sadece coş-
kularını taşımamalı. Sadece yüreklerini
taşımamalı. Herkes hazırlıklı gelme-
lidir. Avrupa’daki halkımızın sorunları,

içinde yaşadığımız ülkenin sorunları,
bulunduğumuz iş alanının sorunları,
kadınların, ailelerin, gençlerin sorunları
nelerdir diye araştırmalar yaparak,
hazırlıklı gelmeliyiz.

Neden Hazırlıklı
Gelmeliyiz?

Doğruyu bulmanın yolu, düşün-
mekten geçiyor. Yeterince düşünürsek,
beynimizi zorlayarak düşünür ve
araştırma yaparsak, en doğru olan
düşünceleri de bir araya getiririz. 

Bizim işimiz, ırkçılık konusunda
boş gevezelik yapmak veya tartışma-
ların seyrine göre bir görüş belirtmek
olamaz. Ne söyleyeceksek, neyi öne-
receksek önceden düşünmeli, araştır-
malıyız. Festivalimize gelirken de her
insanımız böylesi bir hazırlık yapmalı.
Sadece seslerimizi, sadece yürekleri-
mizi değil, düşüncelerimizi de birleş-
tirerek somut bir güç haline getire-
lim.

Yerel Giysilerimizle Kültür
Zenginliğimizin Resmini
Çizelim

Grup YORUM mendillerini, kızıl
bayraklarımıza ekleyelim. Coşku dolu
halaylarımız, hak alma bilincini ge-
liştiren, hak almak için yürüyen kit-
lelerin ilk yürüyüş kortejleri olsun.

Anadolu halklarının tüm renklerini
festivalimize taşıyalım. Karadeniz-
liysek bordo mavi hamsinin, sırtının
renklerini taşıyalım. Kürt isek puşi-
lerimiz, Seymenlerin, Zeybeklerin
omuzdan sarkan cepkenlerini de ta-
şıyalım festivalimize. Çayda çıra-
mızla, tahta kaşıklarımızla, Anadolu
motiflerimizle, Çerkez kalpağıyla,
Türkmen yeleğiyle gelelim. Ulusal
zenginliklerimizi taşıyalım. Festivale
gelen her insanımız, sadece “ne var”
diye izlemek için değil, aynı zamanda
kendi dağarcığındakini de göstermeye
gelmeli. 

Kemençemiz olmalı, sazımız, da-
vul-zurnamız, akordiyonumuz, kava-

lımız, neyimiz, klarnetimiz de Anadolu
halklarının kardeşlik orkestrasının çal-
gıları olarak bir arada olacak. Festivale
gelenlerimiz evlerindeki enstrüman-
larını da yanlarında getirmeli.

Festival stantlarımızda da Anadolu
kültürünün her rengi, her tadının bir
yeri olmalıdır. Her bölgeden gelen in-
sanlarımız kendi aralarında kuracakları
yerel stantlarla yöre zenginliklerimizi
sunmak için örgütlenmeli.

Festivalimiz İzlemek İçin
Değil, Yaşamak İçindir

Bizim festivalimizin konuğu yok-
tur. Sesini, yüreğini ve düşüncelerini
bizim sesimize, yüreğimize ve dü-
şüncelerimize katan her insanımız,
aynı zamanda festivalin ev sahibidir.

Tüm halkımız, festivalimizi izle-
mek için değil, ev sahibi olmak için
gelmelidir.

Sorunlarımız ortaksa, çözümlerimiz
de ortak olacaktır. Ancak çözümlerin
ortak olması için örgütlülüğümüzün
de ortak olması gerekir. Birbirinden
uzakta on kişinin aynı sloganı hay-
kırdığını düşünelim... Bir de on kişinin
birarada atacağı sloganı düşünelim.
Yani sorun hepimizin ırkçılığa karşı
olma konusunda ortaklaşması değildir.
Somut, örgütlü bir güç olmak ve kar-
şımızdaki sorunları çözmek için Irk-
çılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek bayrağı
altında birleşmeliyiz.

Festivalimize
Komşumuzu da Taşıyalım

Eşimizi, dostumuzu, akrabamızı,
komşularımızı, iş arkadaşlarımızı da
festivale taşıyalım. Onlardan da bir
şeyler isteyelim. Halkımızdan bir şey-
ler isteme meşruluğumuza inanmalıyız.
Bu festival bizim gibilerin sorunlarını,
bizim gibilerle çözme amacıyla ör-
gütlenmek isteyenlerin festivali ol-
malıdır. Bu meşrulukla hareket etti-
ğimizde ırkçılığa karşı mücadeleyi
bir adım daha ileri taşıyabiliriz.

IRKÇILIĞA KARŞI FESTİVALİMİZ,
ÖRGÜTLENME KURULTAYIMIZ OLSUN!

AVRUPA’dakiBİZ

Yürüyüş
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Irkçılar Ne İstiyor,
Biz Ne İstiyoruz?

Onlar bizim kitleselleşmemizi is-
temiyor. O halde biz kitleselleşme-
liyiz. Kitleselleşmenin yolu, yanı-
mızda bir kişi daha getirmektir.

Onlar bizim örgütlenmemizi is-
temiyor. O halde biz örgütlenmeliyiz.
Örgütlenmenin yolu, Halk Komite-
lerinde, Halk Meclislerinde, sorun-
larımız çerçevesinde biraraya gel-
memize ve çevremizi de bu çalışmaya

katmakla mümkün olacaktır.
Onlar bizim güç olmamızı istemi-

yor. O halde biz güç olmalıyız. Güç
olmanın yolu kültürümüzle, düşün-
celerimizle, halaylarımız ve horonla-
rımızla biraraya gelmemizdir.

Özgür Tutsak Şadi Naci Özpolat,
12 Mayıs'ta özgürlüğüne kavuştu.

Sabah saat 07.00’dan itibaren  Al-
manya’ nın Bochum Hapishanesi önün-
de bekleyen yoldaşları, saat 8.30’ da
beklenen anın gelmesi ile sloganlar,
alkışlar ve pankartlarıyla karşıladılar
Şadi’yi. Daha sonra Şadi’nin de katılımı
ile halaya duruldu.

Yaklaşık yarım saat süren bu karşı-
lama esnasında‚“Şadi Özpolat Onuru-
muzdur’’, “Devrimci Tutsaklar Teslim
Alınamaz’’ “ Devrimci Tutsaklar Onu-
rumuzdur’’ sloganları atıldı.

Yoldaşları tek tek Şadi ile hasretle

kucaklaştıktan sonra halaya duruldu.
Karşılama pankartında ise ‚“Hoş-

geldin, Direndik, Kazandık!’’ yazıyor-
du.

Daha sonra topluca Dortmund Aile
ve Gençlik Evine (DAYEV) gidilerek,
hep birlikte kahvaltı yapıldı.

Bir kez daha görüldü ki, emper-
yalizmim ve oligarşinin her saldırısına
karşı direnişi görev bilen devrimci
tutsaklar, yılgınlık değil moral kaynağı
oluyorlar. Coşkularına coşku, karar-
lılıklarına kararlılık katıyorlar ve bunu
tüm devrimci saflara ve halk saflarına
yayıyorlar.

22 Mayıs
2016

Yürüyüş
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Halk Meclisleri 
Geleceğimizin

Yönetim Şeklidir
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde

bulunun Anadolu Kültür Merkezi’nde
5. Halk Kahvaltısı ve Halk Toplantısı
yapıldı. 15 Mayıs pazar günü saat
11.00’da kahvaltıya başlandı. Kahv-
altı sonradan gelenlerle beraber yak-
laşık 40 kişi ile yapıldı. Saat 13.00’da
masaları temizlenerek Halk Meclisi
toplantısına geçildi.

Halk Meclisi toplantısı 35 kişiyle
devam etti. Genel olarak Halk Mec-

lisinin aksaklıklarının olduğu üzerine
konuşuldu ve nedenleri üzerine du-
ruldu.

Neden kitlesel olmamız gerektiği
üzerine konuşuldu ve Selma KU-
BAT’ın yürüyüş dergisinin 517. sa-
yısındaki mektubu okundu ve üzerine
konuşuldu.

Daha sonra 18 Haziran’daki 5.
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
festivali üzerine konuşulup komiteler
kuruldu. Herkes çevresindekileri kat-
ması için biletler aldı ve daha çok
katılım sağlamamız gerektiği anlatıldı
ve daha sonra toplantı sonlandırıl-
dı.

Direniş  Çadırı       
Gerçekleri  
Anlatıyor!

İngiltere’de polisin demokratik
kurum ve evlere yaptığı baskınları
halklara doğru bir şekilde anlatmak
ve saldıranları teşhir etmek için bir
piknik organize edildi.

8 Mayıs Pazar, saat 10.00’da High-
bury Fields’de kahvaltıyla başlayan
piknik,  çocukların yeşilliklerde koşup
oynayarak, gençler güneşin ve birlikte
olmanın, büyükler de gölgeliklerde
oturup sohbet etmenin tadına vardı-
lar.

Öğle yemeğinden sonra Faşizme
ve emperyalizme karşı neden mücadele
ediyoruz ve neden baskılara maruz
kalıyoruz içerikli bir konuşma yapıldı. 

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve
akşam  19.00’a kadar süren piknik,
direniş çadırını sahiplenme çağrısıyla
sona erdi.

Özgür Tutsak Şadi Naci Özpolat Aramızda

HOŞGELDİN... 
DİRENDİK, KAZANDIK!



“Namlumuz soğudu yoldaş... Düşman boş durmuyor. Bak,
kendine devrimci diyenler emperyalizmden medet umuyor.
Biz emperyalizme vuracağız. Yüreğim kıpır kıpır... Demek
ki; Che'nin başka insanlar, halklar için duyduğu duygu bu
olsa gerek. Hani bana onunla ilgili kitap vermiştiniz ya...
Oradan biliyorum bunu. Biz de Yugoslavya halkı için
vuracağız. Ne kadar onurlu ve asil bir şey! Ben bugüne
kadar neden sizden habersiz yaşamışım sanki...” 

Selçuk Akgün

30 Mayıs - 5 Haziran

Tahsin Elvan: 1960 yılında Trabzon’da
doğdu. 1 Haziran’da, İstanbul Maslak’ta polisle
girdiği çatışmada şehit düştü. Kenan Evren’in
İstanbul’a geldiği 1 Haziran ‘82’de İstanbul
sokakları adeta işgal edilmişti. Her yerde çe-
virme vardı, aramalar yapılıyordu. Tahsin bu
aramalardan birine takıldı. Hacıosman bayırında
bindiği minibüs polis tarafından durdurulunca,

hiç tereddütsüz minibüsten inip polisle çatışıp oradan uzak-
laşmaya başladı.  Hacıosman bayırında sıkıştırılarak kurşuna
dizildi.

Tahsin Elvan, devrimci hareketin kadrolarından biriydi.
Çeşitli mahallelerden sorumluydu. İstanbul polisi onu her
yerde arıyor, gözaltına aldığı insanlarla “elimize geçirdiğimizde
onu öldüreceğiz” haberi gönderiyor, Tahsin ise bütün bunlara
hiç aldırmadan her sokakta, her mahallede geziyor, cuntanın
ağır baskı, takip koşullarında hareketin toparlanmasına çalı-
şıyordu. Devrimci hareketin tarihinin en onurlu sayfalarından
birini oluşturan, 12 Eylül sonrası direniş, onun gibi kadro ve
savaşçıların eseridir.

Tahsin Elvan

Murat GÜL: Ankara Sincan’da bir evde
iki Devrimci Sol savaşçısıyla birlikte bulunan
Murat Gül, bulundukları evin kuşatılması üzerine,
iki yoldaşını kuşatmadan çıkardıktan sonra,
ölüm mangaları tarafından infaz edildi.

Murat Gül, Erzincan doğumluydu. 1989’da
Gaziosmanpaşa bölgesinde örgütlü çalışma
içinde yer aldı. 90 yılının ortalarında yeraltı

ilişkilerinde görev aldı. 91 Mart’ından sonra Bağcılar biriminde
görevlendirildi. 92 başından itibaren SDB’lerde görevlendirildi.
SDB savaşçılığı 2 Mayıs 92’de tutsak düşünceye kadar sürdü.
19 Şubat 93’te bir özgürlük eylemiyle tutsaklığına son verdi.
Ve kavgasına kaldığı yerden devam etti. 

Murat Gül

Hüseyin Cevahir: 1950 yılında Der-
sim’in Mazgirt ilçesi Mohundu (Darıkent)
nahiyesinde doğdu.

Kürt-Alevi bir köylü ailesinin çocuğu
olan Hüseyin Cevahir, THKP-C önderle-
rindendir. 1 Haziran 1971'de İstanbul Mal-
tepe'de yoldaşı Mahir Çayan’la birlikte ku-
şatıldılar. Kuşatma altında direnişin ilk gör-
kemli örneklerinden birini yaratarak şehit
düştü.

Mahir, Hüseyin ve Ulaş, THKP-C tarihinin hemen her
aşamasında birliktedirler. Birbirinden ayrı direnişlerin yaratıcısı
olarak ölümsüzleştiler üçü de; ama birlikte sayısız eylem
gerçekleştirdiler.

Cevahir THKP-C'nin SBF kökenli kadrolarından biriydi.
Önce İstanbul Tıp'a girmişti, ama SBF onun için daha çekiciydi.
Okul değiştirip SBF'ye geçti. Okula gelir gelmez Fikir Kulübü'nün
üyesi oldu. O dönem, Cevahir de TİP üyesiydi. Araştırıcıydı.
Bu özelliğiyle TİP'e karşı yürütülen ideolojik mücadelenin de
önde gelen savaşçılarından biri oldu.

SBF'deki anti-faşist mücadeleyi omuzlayan ilk militan
kadrolaşma içinde Cevahir de yer aldı. Sonra adım adım
THKP-C'nin oluşumu geldi.

Hüseyin Cevahir, bu süreçte, 1970 Aralık'ında Ankara
Küçükesat'taki bir evde yapılan toplantıda oluşturulan 11
kişilik Geçici Genel Komite'nin üyelerinden biriydi. Sürecin
ilerleyen evresinde, Genel Komite “geçicilikten” çıkıp ke-
sinleştiğinde de, Hüseyin Cevahir yine THKP-C'nin sorum-
luluğunu taşıyan bu yapı içindeydi. Genel Komite'de yapılan
ilk iş bölümünde Hüseyin Cevahir, Kürdistan sorumluluğunu
üstlendi.

Ancak Cevahir, Parti kendisine nerede ihtiyaç duyduysa ora-
daydı. Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan ve Sebahattin
Kurt'la birlikte sık aralıklarla Karadeniz bölgesinde bulundu.
THKP-C önderleri, masa başı önderleri değillerdir. Bu yüzden
silahlı savaşın örgütlenmesinde doğrudan yer almışlardır. THKP-
C'nin Ankara'da gerçekleştirdiği ilk eylemlerde Cevahir de
vardır. Hüseyin Cevahir Şubat 1971'de içlerinde Ulaş'ın da
olduğu bir ekiple birlikte, İstanbul'a geldi ve İstanbul'daki
hazırlıkları örgütledi. 

17 Mayıs 1971'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim
Elrom'un kaçırılması eyleminde Ulaş Bardakçı ve Mahir Ça-
yan'la birlikteydi.

12 Mart cuntasının ağır baskı ve takip koşullarında geri
çekilmeyi değil, savaşı örgütlemeyi düşünmüş ve bunu hayata
geçirmişlerdi. Elrom eylemi sonrası yaşadıkları süreç, onları
bir direniş üssüne çevirecekleri Maltepe'ye götürdü.

Tarih 1971'in 1 Haziran'ıydı. Orası İstanbul Maltepe'ydi...
Orada Cevahir kahpece vurulacaktı... Ne var ki, oligarşi ne
Cevahirler’den, ne Maltepe'lerden kurtulamayacaktı artık.
Çünkü eylemi, Parti-Cephe çizgisi yadigar kalacaktı bizlere.

Hüseyin Cevahir

Metin Türker: İşkencelerden kaynaklanan
rahatsızlıkları tedavi edilmediği için yaşamını
yitirdi. 

1978 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç
etti. Ve ayak bastığı bu topraklarda devrim mü-
cadelesine katıldı. 15 yıllık mücadele hayatının
8 yılını hapishanede geçiren Metin Türker,
1990’da gözaltına alınarak Ankara DAL’da iş-

kenceden geçirildi. Burada gördüğü ağır işkencelerden vücudunda
oluşan tahribatlar nedeniylebir süre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesinde tutuldu. İşkencehanelerde ve cezaevlerinde gördüğü
işkenceler sonucu sağlığı gün geçtikçe bozuldu. 

Mesane kanseri olduğu, yıllar sonra ortaya çıktı. Bursa’da
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Metin Türker



Halkımızın gönlünde açan bir güldür o. Kökleri yerin
derinliklerinde saklı. Onu halkın gönlünden söküp almaları
kolay değildi. Çünkü gül umuttur, özgürlüktür, sevgidir
halkımızın kültüründe.

(...)
Yaratıcılığı, özverisi, fedakarlığıyla, halk sevgisi ve

halkı için kendisini feda edişiyle Murat Gül de bunu ba-
şarmış, gül olup açmıştır halkımızın bağrında.

Hiç unutmuyorum onun bu başarıya ulaştığı günleri.
"Mahalleye bir Karaoğlan geldi" diye konuşuyordu kadınlar
aralarında. "Devrimciymiş, geçenlerde ben pazardan ge-
lirken 'ana yardım edeyim aynı mahallede oturuyoruz'
diye çantamı elimden alıp, kapıya kadar getirdi" diyor
birisi. Daha yaşlı olan bir ana devam ediyor onu anlatmaya.
"Gül gibi çocuk, kim demiş kara diye" diyor. "Dün börek
yaparken fırın bozuldu. Yukarı kahveye çıktım. Bizim
oğlana fırını tamire götür dedim de kumarın başından
kalkıp gelmediği gibi 'çekil git kız başımdan' diye kovdu
beni. Peşimden Murat çıktı. 'Ana ben senin fırını tamir

ederim. Sen beni eve götür’ dedi, bir solukta onarıverdi
fırını. Para almadı. 'Ana, ben burada oturuyorum,
börek isterim' diye boynuma sarıldı. 'Ben tamirciyim

ana ablalara söyle. TV, teypleri bozulursa beni bulsunlar.
Şurada oturuyorum.' dedi". Kaldığı mahallede analar işte
böyle anlatıyorlardı onu.

Onun yaratıcılığında sınır yoktu. Ben elektrikçiyim,
tamirciyim diye tek tek gezmişti mahalledeki evleri. Bir
yandan halkın yardımına koşarken, bir yandan kendisine
ilişki yaratıyor ve olanakları bulup çıkarıyordu. Mahalledeki
bütün eski radyo, teyp, TV'leri toplamıştı. Bunlar üzerinde
çalışarak elektronik üzerine deneyimlerini geliştirmeye
çalışıyordu. Tüm bunları gündüzleri başka bir işte çalış-
masına rağmen yapıyordu. Gece sabahlara kadar yatmıyor,
çalışıyordu. O içimizde halkla en çabuk ilişki kuranları-
mızdandı. Kendisini devrimciliği ile birlikte halka kabul
ettirip sevdirmesini başarmıştı. "Devrimci dediğin bizim
Murat gibi olacak, diyordu mahalle halkı onu anlatırken.

O, halka, halkın diliyle devrimciliğin nedenlerini,
neden devrimci olmaları gerektiğini anlatıyor ve onları
devrimcilere yardım etmeleri gerektiği konusunda ikna
ediyordu. Murat halkın yaratıcılığını ortaya çıkarıp,
devrimin yararına kullanmayı başarıyordu. Boyunlarına
sarılıyordu onların ana diye. Mahallede ne sorun yaşanı-
yorsa, halkımız, hele de analarımız hemen Murat'ı bulu-
yordu. Murat, darda kalan analarımızın Hızır’ıydı.

Bir Yoldaşı Anlatıyor:

MURAT DARDA KALAN
ANALARIMIZIN HIZIR’IYDI...

Selçuk Akgün: 10 Ocak 1958 tarihinde
Erzurum’da doğdu.

Amerika’nın Yugoslavya halkına yö-
nelik saldırısının hesabını sormak için.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yö-
nelik bir eylem sırasında, Beyoğlu Tarlabaşı
Bulvarı üzerinde bir binada yoldaşı Sadık
MAMATİ ile birlikte katledildiler.

Devrimci mücadeleyle ilişkisi, 12 Eylül öncesinde
Erzurum'da başladı. Bu dönemde başka bir siyasi
hareketin taraftarıydı. 12 Eylül'den sonra tutuklandı.
Uzun süre gözaltında kaldı. Ağır işkenceler gördü. Daha
sonra tutuklanarak Erzurum Hapishanesi'ne kondu.
Birkaç ay tutsak kaldı. Ancak ilk mahkemede tahliye
oldu. Tahliyesinden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a
taşındı.  Bu koşullarda adli bir olay nedeniyle tutuklandı.
Ceza aldı. 5 yıla yakın hapishanelerde yattı. İstanbul'da
Metris Hapishanesi'nde kalırken Özgür Tutsakların di-
renişlerinden etkilendi. Haksızlığa tahammülü yoktu.
Hapishane yılları boyunca kaldığı birçok hapishanede
adli tutsaklar arasında açlık grevlerinden isyana kadar
varan direnişler örgütledi. Tekirdağ Yarı Açık Hapisha-
nesi'nden 1993 yılında firar etti. Şehit düştüğü güne
kadar firari olarak yaşadı. Devrimci hareketle görüşmek
istedi. Israrcı oldu. Balkıca Direnişi’nden sonra ise gö-
rüşmeyi adeta dayattı.” Gelişimi ve görevler alması çok
hızlı oldu. Devrimin gereklerini yerine getirdiğini bili-
yordu. Çok disiplinliydi. 

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik eylem
sırasında ölümsüzleşti.

Selçuk Akgün

Sadık MAMATİ
Şehit Düştüğü Tarih: 4 Haziran 1999 
Şehit Düştüğü Yer: İstanbul
27 Eylül 1974 tarihinde Rize’de doğdu.

Amerika’nın Yugoslavya halkına yönelik
saldırısının hesabını sormak için ABD'nin
İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik bir
eylem sırasında, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı

üzerinde bir binada yoldaşı Selçuk AKGÜN ile birlikte
katledildiler.

Üniversiteye Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm
ve Otelcilik Bölümü'nde başladı. 

Sadık'ın devrimci mücadeleyle tanışması da bu
döneme rastlar. Ancak devrimci harekete sempatisi daha
eskidir. Devrimci hareketi eylemlerinden tanımış ve
onun bir parçası olmak istemiştir. 16-17 Nisan Direnişi’nin
Sadık'ın hayatında bir başka anlamı vardır. Bu direnişten
etkilenmiş ve mutlaka örgütlü ilişkiler içine girmeye
karar vermiştir. Bu nedenle üniversiteye gelir gelmez
ilişki kurar. 

Tutsaklıklar yaşadı. Tahliye olduktan sonra Alibey-
köy’de mahalli birimlerde çalıştı. Kısa sürede herkesin
çok sevdiği biri haline geldi. Çok kolay ilişki yaratıyordu.
Gerilla düşünce tarzı bir kültür haline gelmişti onda.
Sadık hep güler yüzlüydü. Gözleri daima parlardı. 

Savaşmak için sabırsızdı. Bekleme süresinin kısa ol-
masını istiyor, bir an önce sıcak mücadele içinde yerini
almak istediğini, beklemenin kendisine hiç de kolay
gelmeyeceğini söylüyordu.

ABD Başkonsolosluğu'na saldırı hazırlığındayken şehit
düştü. Arkasında yerini alacak birçok Sadık bıraktı...

Sadık Mamati

Anıları Mirasımız



ÇAYAN GÜN (Haydar)
6 Nisan 2016’da Dersim’de düşman kuşatmasında silahının son mermisine kadar 

çatışarak şehit düştü
KURTULUŞUN YOLU ÇAYANLAR’IN YOLUDUR

ONLAR BU HALKIN EN ONURLU EVLATLARIDIR



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Savaşın Yasaları:
1- Düşmanı tanı, kendini tanı,

YENİLMEZ OL.

2- Zorunluluklar ve kurallar karşı
karşıya getirilemez.

-Asla kuralsızlık yapma:
Hedef olursun.

-Kurallar ve ilkeler bizi düşmandan
koruyan SİPERLERİMİZDİR.

3- Sadece deneylerden değil,
bilincimizden de öğreneceğiz.

-ML klasikler dünya halklarının
CEPHANELİĞİDİR!

4- Denenmemiş bilgi, bilgi değildir.
-Önce kendin deneyeceksin,

yapacaksın.



DİRENMEK KAZANMAKTIR!
DİRENME KARARI ALMAK 

DAHA BAŞTAN ZAFER KAZANMAKTIR!

Faşizmin Hukukunun Görevi,
Katliamlara “Yasallık” Kazandırmaktır!
Halka Karşı İşlenen Suçlar Örgütlüdür!
Suçu Işleyen Devlet Örgütlenmesidir! 
Ve En Büyük Terör Örgütü Devlettir!
Polisleri, Yasaları, Mahkemeleriyle 

Faşizmin Hukuku, Halkı Katletmenin Aracıdır!

15 KURŞUNA

ADALET YOK!

AKP’nin Polisinin Katlettiği Günay Özarslan İçin
Taki̇psizlik Kararı Verildi
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Hatay’da, Pasaportu Verilmeyen Sinan Okur’un Direnişi 
Zaferle Sonuçlandı!

Biz Halkız!
Birlikte Direndik! Birlikte Kazandık!

Binlerce İnsan Direniş Çadırına  Gelerek  İmza Verdi
Onlarca Kişi Destek  Açlık  Grevi Yaptı

Çadıra Gelemeyenler Hatay Cumhuriyet Savcılığı’nı 
Arayarak, Sinan Okur İçin Adalet İstedi

Halk, Polis Saldırısına Karşı Hükümet Konağı’na Yürüdü...


