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Liseliler!
Okuyalım! Hergün 10 sayfa da olsa okuyalım!

Sorunlar karşısında çaresiz kalmamak için
Neden-sonuç ilişkilerini kurmak için

Doğru düşünmek için
Beynimizi yozlaşan, gericileşen, çürüyen ne varsa hepsinden

korumak için
Berkin’in, Dilek’in hesabını sormak için

Fethedilecek bir dünya olduğunu görmek için okuyalım!

Vatanımıza duyduğumuz sevgiyi büyütmek için
Geleceğimizi yaratmak için okuyalım!

Bilgi güçtür!
Bilgi özgürlüğümüzdür!



39 AKP’nin polisi Dev-Genç’lilerden
korkuyor

41 Recep Hasar Ölümsüzdür!
Recep’in hesabını soracağız!

42 Halk Meclisleriyle yozlaşmanın
nefes borusunu keselim

43 Dilek Doğan’ın sesine ses
olacağız! Adaleti sağlayacağız!

44 AKP faşizmi, Mehmet Sait Halk
Festivali’ne engel olamadı!
Yapacağız dedik ve yaptık! 

45 Liseli Dev-Genç kuşlama...

46 Mücadelemiz sonuç verene kadar
sürecek... Biz değil siz
yenileceksiniz

48 Sesimizi susturamayacaksınız

50 “Buraya, şehit düşen yoldaşımın
yüreğini taşıyarak geldim...”

52 Türkülerimiz engel tanımaz

53 Avrupa’da Yürüyüş: Irkçılığa
Karşı Tek Ses, Tek Yürek
Festivali çalışmaları
tüm Avrupa’da sürüyor

55 Avrupa’daki Biz: Festivalimizi

hiçbir güç engelleyemez

56 Yitirdiklerimiz

58 Şiir

İİ ç i n d e k i l e r
26 Anadolu Cephesi: Gündemi

düşman değil, kendimiz
belirleyelim

27 10 Soruda: Örgüt bilinci ve
örgüt ruhu

29 Devrimci Olmak Parti-
Cepheli Olmaktır: Gerilla
gibi düşünmek gerilla gibi

yaşamak 

30 Savaş ve Biz: Statükoculuk ve
büyük düşünmek

31 Halkın Mühendis Mimarları:
Türbin deyip geçmeyin; 

bu kavga hürriyet kavgasıdır-2

33 Hayatın Öğrettikleri: Halk
her durumda öğreticidir

34 Hiçbir katil halkın adaletine

hesap vermekten kurtulamaz

36 Kamu Emekçileri Cephesi:
AKP’nin baskı ve sindirme po-
litikalarına boyun eğmeyeceğiz

37 Gençlik Federasyonu’ndan:
46 yıllık tarihimizi
yeni gelenekler yaratarak
büyütüyoruz

38 Liseliyiz Biz: Geleceğimizi
sınavlarla değil, Devrimci
Halk İktidarı ile kuracağız

9 Demokrasi, emperyalizmle olan
bağımlılık ilişkilerine son
verilmeden kazanılmaz

13 Recep Hasar; yozlaştırma
kuşatmasına karşı,
halkın onur kavgasıdır

15 Düzeniçi gündemleri ve
çözümleri tartışanlar
düzeni restore ederler,
AKP’ye nefes aldırırlar

18 İçimizden Birinden:
Sevda nedir?

19 Devrim silahla yapılır
silahla korunur

23 Halkın Hukuk Bürosu:
Çocuklarımıza işkence
yapanların peşini
bırakmayacağız

24 Halkın Hukuk Bürosu:
Oya Baydak’a destek
veren devrimcileri linç
ettiriyorlar

4 “Rakka’yı özgürleştirme hamlesi”
adı altında, Amerika ile
işbirliği yapmanın hiçbir meşru
gerekçesi olamaz... Amerika
halkların düşmanıdır!

AMERİKA HALKLARIN
DÜŞMANIDIR!

ÇIKTI!



Amerika, Suriye ve bütün olarak
Ortadoğu’da, işbirlikçilerini kullanarak
adım adım planını hayata geçiriyor...

Afganistan ve Irak’ın fiili işgaliyle
büyük kayıplar veren ABD,  yeni
fiili işgalleri göze alamıyor.  Özel-
likle de Ortadoğu’da işbirlikçilerini
maşa olarak kullanarak politika-
larını hayata geçirmeye çalışıyor. 

IŞİD, EL NUSRA, ÖSO gibi
örgütler bu amaçla Suriye’de Esad
iktidarını yıkmak için yaratılmış
örgütlerdir. 

Temel olan Amerika’nın yani
emperyalizmin çıkarlarıdır. Bugün
kullanmak için yarattığı, besleyip
büyüttüğü örgütleri; yarın çıkarları
ters düştüğünde yok etmek için kar-
şısına alır. Kullanmak için her zaman
kendine yeni işbirlikçiler yaratır.

Geçmişte Sovyetler Birliği’ne
karşı Afganistan’da Taliban’ı kul-
lanmıştı. Son 15 yıldır ise Taliban’ı
yok etmek için savaşıyor. 

İsrail’e karşı savaşan sol kökenli
Filistin Kurtuluş Örgütleri’ni etkisiz
hale getirmek için Hamas’ı besleyip
büyütmüştür, 90’lardan beri ise
FKÖ’yü uzlaşma çizgisine çekti. Ha-
mas’ı etkisizleştirmeye çalışmaktadır. 

Anti-emperyalist olmayan, em-
peryalizme karşı cepheden savaş-
mayan hiçbir örgüt ya da devlet em-
peryalizmin kullanma politikalarının
dışında kalamaz. 

Emperyalistler işbirlikçilerini kul-
lanabildiği kadar kullanır, işi bitince
bir kenara atar ya da yok eder... 

Emperyalistlerin işbirlikçisi olan
örgütler ya da devletler kaldırılıp
bir köşeye atılmamak için uşaklıkta
sınır tanımaz. En iyi işbirlikçi oldu-

ğunu kabul ettirmek için elinden ge-
leni yapar... Ortadoğu politikaları
bunun üzerine kuruludur... 

Emperyalistler 
Yarattıkları IŞİD 
Üzerinden Yeni 
İşbirlikçiler Yaratarak 
Suriye, Irak ve 
Ortadoğu’yu Yeniden 
Şekillendirmek 
İstiyorlar!

Türkiye’nin de içinde bulunduğu
60’ın üzerindeki emperyalist ve iş-
birlikçi ülke kendi yarattıkları IŞİD’i
yok etmek için koalisyon oluşturdular. 

Bu koalisyondan IŞİD'e karşı
askeri mücadeleye katılan ülkelerin
savunma bakanları geçtiğimiz Mayıs
ayının başında Almanya'nın  Stutt-
gart kentindeki ABD  Avrupa Ko-
mutanlığı’nda toplandılar. 

ABD Savunma Bakanı  Ashton
Carter başkanlığında yapılan top-
lantıya  Almanya,  Fransa,  İtalya,
Danimarka,  İngiltere,  Hollanda,

İspanya,  Norveç,  Avustralya,  Ka-
nada ve  Yeni Zelanda savunma ba-
kanları katıldı.

ABD Savunma Bakanı Aston
Carter toplantıdan sonra yaptığı
açıklamada "Partnerlerimize daha
fazla ateş gücü, ikmal ve lojistik
destek sağlayacak,  Musul ve  Rak-
ka'nın kuzeyinde DAEŞ'in kont-
rolüne son vermelerine yardımcı
olacağız" dedi.

Bu toplantıdan sonra “PAT-
NERLERİ” saldırılara hazırlamak
için yeni görüşmeler birbirini izledi. 

“Rakka’nın Kuzeyini 
Özgürleştirme 
Hamlesi” 

Apaçık 
Emperyalizme 
Maşa Olmaktır!

22 Mayıs 2016'da ABD Merkez
Kuvvetler Komutanı (CENTCOM)
General Joseph Votel, Rojava'nın
Kobane Kantonu'nda asıl olarak
YPG'den oluşan Demokratik Suriye
Güçleri (HSD) ve YPG'nin komu-
tanları ile bir görüşme yaptı... 

Medyaya da yansıyan resim şu:
CENTCOM Komutanı General
Joseph Votel konuşuyor, karşısında
HSD ve YPG komutanları hazır ola
geçmiş onu dinliyor. 

23 Mayıs tarihli Özgür Gündem
gazetesindeki haber şöyle: "Roja-
va'dan önce Irak'ta görüşmeler yapan
General Votel'in Rojava'daki görüş-
melerinde DAİŞ'e karşı yapılacak
Rakka operasyonunun konuşulduğu
belirtiliyor. Görüşmelerde, ABD ile
YPG ve HSD arasındaki ilişkilerin

AABD-PYD’Yİ ŞİMDİ DE RAKKA’DA KULLANIYOR!
“Rakka’yı Özgürleştirme Hamlesi” Adı Altında

Amerika ile İşbirliği Yapmanın
Hiçbir Meşru Gerekçesi Olamaz

AMERİKA HALKLARIN DÜŞMANIDIR!

Yürüyüş

5 Haziran
2016

Sayı: 524

BAĞIMSIZLIK YOLUNDAN YÜRÜMEYENLER4



güçlendirilmesi ve artırıl-
masının ele alındığı kay-
dedildi... 

Votel, Rakka operas-
yonuna başlamaları du-
rumunda ellerinden ge-
len desteği kendilerine
sunacaklarını da belirt-
tiğini aktardı..."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı
General Joseph Votel’in ziyaretinin
üzerinden çok geçmeden 24 Mayıs
2016 tarihinde Demokratik Suriye
Güçleri adı altında ABD-YPG güçleri
IŞİD’in başkent olarak gördüğü Rak-
ka’ya -Kürt milliyetçi hareketin deyi-
miyle-“Rakka’nın kuzeyini Özgür-
leştirme hamlesi”ni başlattılar...

Rakka operasyonunda YPG güç-
lerinin başında Amerikan Özel Kuv-
vetlerinden komutanlar vardı. 

Amerikan Özel Kuvvetlerinin
YPG armalı üniformalarla birliklerin
başında bulunması Türkiye oligar-
şisini rahatsız etti. 

Burjuva basında çıkan tartışmalar
üzerine ABD Savunma Bakanlığı
Sözcüsü Peter Cook gazetecilere  “As-
kerlerin IŞİD'e karşı savaşan güçlere
danışmanlık ve yardım görevinde bu-
lunduklarını,  desteklerini, becerilerini
ve kabiliyetlerini bu güçlerin etkinliğini
geliştirmek için sunduklarını” söyledi. 

ABD Başkanı  Barack Obama, bu
amaçla geçtiğimiz Nisan ayında 250
askerin daha  Suriye'ye gönderilmesini
onaylamış, Suriye'deki Amerikan Özel
Kuvvetler askeri sayısının 300'e çı-
kacağını açıklamıştı.

Yine geçtiğimiz ay basında çıkan
haberelere göre ABD Savunma Ba-
kanı Ash Carter “‘IŞİD ile mücadele’
kapsamında Irak'a çoğunluğu “askeri
danışman” olarak görev yapacak
217 askeri personel ve 8 taarruz
helikopteri gönderileceğini” açıkla-
mıştı. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başkanı  Mesut Barzani ile
de telefonla konuşan ABD Savunma
Bakanı Ash Carter, “Peşmerge güç-
lerine de 415 milyon dolar yardım
yapacağını belirtti” (Basından)

Sonuç olarak; Suriye ve bütün
olarak Ortadoğu’da CIA’nın Ameri-
kan Özel Kuvvetleri’nin kontra ajan-

ları cirit atmaktadır. 
“Rakka’yı özgürleştirme ham-

lesi”nin başında da bizzat Amerikan
Özel Kuvvetleri’nin ajanları bulun-
maktadır... 

Bu açıktır ki, yaşananlar Kürt mil-
liyetçilerinin söylediği gibi “Rakka’yı
Özgürleştirme Hamlesi” değil, sö-
mürgeleştirme, köleleştirme hamlesidir...  

Amerikan Operasyonu 
Sadece Rakka’da Değil, 
Musul’da, 
Felluce’de de Başladı!

ABD-YPG’nin Rakka’ya ope-
rasyonunun başladığı günlerde Irak
Ordusu da Felluce’de IŞİD’e karşı
operasyon başlattı... Irak ordusunun
başında da yine Amerikan Özel Kuv-
vetler’den “danışmanlar” bulun-
maktadır. 

Irak’taki operasyonlar Felluce’yle
de sınırlı kalmadı; IŞİD’in işgali al-
tındaki Musul’a da Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi Mesut Barzani’nin peş-
mergeleri saldırıya geçti... 

Operasyonların üçünün de ortak
özelliği Amerika’nın havadan bom-
bardıman yapıp karada işbirlikçilerini
kullanmasıdır. 

Yazımızın başında belirttiğimiz
gibi emperyalistler dün Suriye’de
Esad iktidarını yıkmak için kullandığı
IŞİD’i, bugün bitirmek için yeni iş-
birlikçiler yaratarak Ortadoğu’daki
planlarını adım adım hayata geçiriyor. 

Felluce’de kullanılan Irak ordusu
Saddam iktidarının yıkılmasından
sonra bizzat Amerika’nın kurduğu,
donatıp eğittiği işbirlikçi kukla bir
ordudur... Irak halkının malı, canı,
vatanı için değil, Amerika’nın çıkar-

ları için vardır. 
Musul’dan IŞİD’i temizlemek için

savaştığını söyleyen Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi Mesut Barzani’nin
güçleri ise, başından beri Irak’ın iş-
galine ortak olan, hatta Amerika’nın
Irak’ı işgalini gerçekleştirmek için
kullandığı en sadık işbirlikçisidir. 

Musul’un IŞİD’ten “temizlenme-
si” için değil, Amerikan politikaları
bugün bunu gerektirdiği için Musul’a
saldırmaktadır... 

Ne Suriye’de, ne Felluce’de, ne
de Musul’da saldırı gerekçesinin
IŞİD olması emperyalistlere yapılan
uşaklığı meşrulaştırmaz... 

Felluce de, Musul da, Rakka da
bir yılı aşkın zamandır IŞİD’in kontrolü
altındaki bölgelerdir. 

Ne işbirlikçi Irak ordusu, ne Bar-
zani’nin Peşmergeleri IŞİD’e karşı
Felluce’de, Musul’da IŞİD’i temizle-
mek için kıllarını kıpırdatmamışlardır.
Amerikan politikalarının hayata geçi-
rilmesi için maşa olarak kullanılmak-
tadırlar. 

IŞİD’i yaratan da, dünyayı kangö-
lüne çevirenler de emperyalistlerdir.

Halkların baş düşmanı emperya-
lizmdir. 

Emperyalizm çağında temel çelişki,
ezilen dünya halkları ile emperyalistler
arasındaki çelişkidir. 

Bu çelişkiyi halkların lehine çöz-
menin tek yolu, Marksist-Leninist dev-
rimlerdir. Emperyalizmin işgaline, sö-
mürüsüne son verilmeden halkların
kurtuluşu mümkün değildir. 

Emperyalistler dünyanın her yerinde
gittikleri yere kan ve gözyaşı götür-
müşlerdir. 

5 Haziran
2016
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Üniformasında Amerikan bayrağı taşıyarak, Amerikan

Özel Birliklerinin kumandasında “operasyon” yaparak

ne Kürt halkı ne de Suriye halkları özgürleştirilemez... 



Kürt Milliyetçi Hareket 
“Rakka’yı Özgürleştirme 
Hamlesi” diyerek 
İşbirlikçiliğini Gizleyemez!

Suriye’de Kürt milliyetçilerinin
Rakka operasyonuyla, Ortadoğu’da
üstlendiği rol yeni bir boyuta ulaş-
mıştır. 

Kürt milliyetçi hareket Suriye’de
artık Ortadoğu’nun yeni İsraili olma
rolüne soyunmuştur. 

Kürt milliyetçi hareket yayınla-
rında ve açıklamalarında bu rolünü
“Rakka’yı Özgürleştirme Hamlesi”
adı altında gizlemeye çalışmaktadır. 

Fakat Amerika ile girdiği ilişkiler
o kadar açıktır ki, hiçbir demagojiye
yer yoktur. 

Rakka’da YPG’nin, Amerika’ya
kara gücü olarak kendini kullandırt-
masının hiçbir açıklaması olamaz. 

Rojava’da, Kobane’de Amerika
ile girilen işbirliğini “kendi vatanını
IŞİD’in işgaline karşı koruma, sa-
hiplenme” diye gerekçelendirmişti... 

Ancak Rakka Kürt halkının ya-
şadığı bir bölge değildir. Arap halk-
larının yaşadığı bir bölgedir. 
RAKKA’DA YPG’NİN NE İŞİ
VAR? 

YPG, RAKKA’YA AMERİKA
ADINA İŞGALE GİTMEKTEDİR. 

Rakka’daki savaşta ölen her Kürt
Amerika adına Rakka’yı işgal etmek
için ölecektir. 

Operasyonlara katılan YPG bir-
liklerinin başında, ABD’li “danış-
manlar”ın bulunması bunun son nok-
tasıdır. 

ABD yetkilileri Özel Birlikler’in
ön cephede çatışmayacaklarını söy-
lüyor. "Partnerlerimize daha fazla
ateş gücü, ikmal ve lojistik destek
sağlayacak” diyor. 

Elbette, Amerikan Özel Birlikle-
ri’nin ön cephede canlarını ortaya
koyup çatışmayacakları gerçektir.
Çünkü Amerikan askerlerinin canı
çok kıymetlidir. Onlar adına ölmeye
can atan Kürt milliyetçileri var. Ame-
rikalılar “danışmanlık” yapsınlar ve
yukarıdan bombalasınlar... Aşağıda
Kürt gençleri onlar için de ölürler,
çünkü onlara göre  Kürtlerin canı

sebildir. 

Amerika, Irak’ı İşbirlikçi 
KDP Kürtleri Üzerinden 
İşgal Etti! 
Suriye’de de PYD 
Üzerinden Hakim 
Olmaya Çalışıyor!

PYD'nin  Irak Kürt Bölgesel Yö-
netimi'ndeki temsilcilerinden Garib
Hassou, "Rakka'ya yönelik saldırı
başladı ve kentin kurtarıldıktan sonra
kuzey  Suriye'de kurduğumuz demo-
kratik federal sistemin bir parçası
olması mantıklı olacak. Suriye ordusu
Rakka'da teröristlere karşı bir şey
yapamadı ve  Rakka'nın Kürt böl-
gesine katılmasına itiraz edemezler”
dedi.

Demokratik  Suriye Güçleri
sözcülerinden Telal Selo ise  “Rakka,
Deyr ez-Zor ve diğer yerlerin kurta-
rılması için düzenlenecek operas-
yonlara katılmaya hazır”olduklarını
söyledi 

Ne PYD temsilcisi Garib Has-
sou’nun ne de Demokratik Suriye
Sözcüsü Telal Selo’nun yaptıkları
açıklamaların bir önemi yoktur. Esas
olarak önemli olan ABD’nin ne yap-

mak istediğidir. 
ABD’nin ne yapmak istediği ise

yapılan bu açıklamalardan anlaşıl-
maktadır. 

Rakka’dan sonra Amerika adına
işgal Telal Selo’nun söylediğine göre
Deyr ez-Zor’a doğru ilerleyecek.

Bu şu demektir; Amerika Irak’ın
işgalinde Barzanileri, Talabanileri
kullandığı gibi Suriye üzerindeki ha-
kimiyetini de işbirlikçi PYD üzerin-
den federal bir sistem oluşturarak
kurmak istiyor. 

Bu Suriye Kürtlerinin adım adım
İsraillileştirilmesidir... 

Onyıllardır ezilen, yok sayılan,
katliamlara uğrayan, özgürlüğü için
mücadele eden Kürt halkı böyle bir
onursuzluğu kabul edemez. 

Emperyalistler dünyanın hiçbir
yerinde halkların kurtuluşunu sağla-
mamıştır. Son 70 yılın kanlı tarihinde
ise başta Amerika’nın parmağı vardır. 

Dünyanın hangi köşesinde olursa
olsun; ezilen, sömürülen, katledilen
bir halk varsa, sorumlularının başında
Amerika vardır. 

“Rakka’yı Özgürleştirme Ham-
lesi” adı altında savaşan birliklere
Amerikan Özel Birlikleri komuta
ediyor. 

Rojavalı üst düzey yetkililere,
ABD Hava Kuvvetleri’nin Ada-
na’daki İncirlik Üssü’nü kullanır-
ken, Suriye’de yeni bir hava üssüne
neden ihtiyaç duyduklarını sorduk.
Yanıt şöyle oldu: “Türkiye ile ABD
arasındaki fikir ayrılıklarının ev-
veliyatı çok önceye dayanıyor, yal-
nızca bugüne özel bir durum değil.
O dönemde; bu ayrılıkların devam
etmesi durumunda Türkiye’nin
İncirlik’i kapatması ya da bazı kı-
sıtlamalara gitmesi muhtemel ola-
rak görülüyordu. Bu yüzden ABD
bizimle iletişime geçti, Rmeilan’ın
onarılması ve genişletilmesi için
görüşmelere başladık. Şu anda
Türkiye’nin YPG’ye karşı tutumu
tüm dünya tarafından biliniyor.

ABD’nin inşaatı hızlandırması ve
buraya askeri birliklerini konuş-
landırmaya başlaması, yakın za-
manda İncirlik yerine Rmeilan’ın
kullanılacak olması yönündeki ih-
timali de kuvvetlendiriyor.”

Kimdir ABD? Devrimciler on
yıllardır ülkemizdeki Amerikan,
NATO üslerinin kapatılması için
mücadele ediyor. Siz Amerikan
üssü açtırıyorsunuz... 

ROJAVA’YA AMERİKAN
ÜSSÜ KURDURARAK NASIL
ÖZGÜR OLACAKSINIZ? 

AMERİKAN İŞBİRLİKÇİLİ-
ĞİNDE, TÜRKİYE OLİGARŞİ-
SİYLE YARIŞARAK, KÜRT
HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ
SAĞLAYAMAZSINIZ!

Yürüyüş
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ABD’li Diplomat McGur  Rojava’da
Havaalanı Açtı!  



Soruyoruz Kürt milliyetçilerine;
Kimdir Amerika? 

Amerikan Özel Birlikleri kimdir?
Ne iş yapar? 

Amerika dünyanın neresinde hangi
halkların sorunlarını çözmüştür? 

Amerika ile Kürt halkının nasıl
bir çıkar ortaklığı olabilir? 

Son 70 yılın savaşlarından, katli-
amlarından sorumlu olan Amerika’nın
komutasında Rakka’yı nasıl özgür-
leştireceksiniz? 

Devrimciler on yıllardır ülke-
mizdeki Amerikan, NATO üslerine
karşı mücadele ediyor. 

Emperyalizme karşı savaşmadan,
bağımsız olmadan; sömürü altındaki
halklar ne özgür olabilir, ne de de-
mokrasiden söz edebiliriz... 

ROJAVA’YA AMERİKAN ÜSSÜ
KURDURARAK NASIL ÖZGÜR
OLACAKSINIZ? 

AMERİKAN İŞBİRLİKÇİLİ-
ĞİNDE, TÜRKİYE OLİGARŞİSİY-
LE YARIŞARAK, KÜRT HALKI-
NIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLA-
YAMAZSINIZ! 

Kürt Milliyetçi   Hareketin
Kuyrukçuları;
Amerikan   İşbirlikçiliğinin
Neresindesiniz? 

Kürt milliyetçi hareketin şaşmaz
kuyrukçularından ve “ünlü stratejis-
yen”  M. Ali Çelebi 30 Mayıs Tarihli
Özgür Gündem Gazetesindeki “Rak-
ka ve Koridor” başlıklı yazısında
“Özgürleştirme Hamlesi”ni değer-
lendirmiş ve diyor ki; "Koordinasyon
için indirilen ABD askeri uzmanla-
rının uzun menzilli bomba atar gibi
silahlarla ve kollarına diktikleri YPG
armasıyla fotograf vermelerinin dip-
lomatik şifresi çevre ülkelere 'Ham-
lenin selametine karşı ters bir ha-
rekat yaparsanız canınız yanar' şek-
linde okunabilir. Rimelan'daki ha-
vaalanı da kargo uçakları inecek
duruma getirildiğinde IŞİD'in artık
yeni başkent araması gerekecek."

“Ünlü stratejisyen” Çelebi doğru
söylüyor; Amerika diyor ki; Rakka’ya
saldıran PYD güçlerinin başında biz
varız. Bu “hamle” benim hamlemdir.
Bu hamleye karşı çıkan herkes kar-

şısında beni bulur... 
Çelebi’nin “okumaları”nda bir yan-

lışlık yok; ancak kendine sol, sosyalist
hatta en “komünist” sıfatı yakıştıranlar,
dünya halklarının baş düşmanı ABD
ile girilen bu ilişkileri bir burjuva köşe
yazarları gibi “okuyamaz.”

Yukarıdaki sorularımızı Kürt mil-
liyetçi hareketin kuyrukçularına da
soruyoruz. 

Amerika kim-
dir? 

Ortadoğu tablosu ortada... 
Amerika dünyanın neresinde halk-

lara özgürlük getirmiştir? 
Dünya halklarının hangi sorununu

çözmüştür Amerika? 
Amerikan Özel Kuvvetlerinin ku-

mandasında Rakka nasıl özgürleşti-
rilecek? 

Emperyalistlerin kendi yarattığı
IŞİD bahane edilerek Amerika’ya
kara gücü olmak nasıl açıklanır? 

Amerika’ya sırtını dayayarak bir
halkın kurtuluşu sağlanabilir mi? 

Dünyada tek bir örnek gösterebilir
misiniz? 

Devrimciler onyıllardır Amerikan
üslerine, NATO üslerine karşı mü-
cadele etmektedir... Amerika Roja-
va’ya askeri amaçlı kullanmak için
hem de İncirlik üssüne alternatif ola-
rak bir üs yapyor... 

Kendine solcuyum, sosyalistim,
komünistim diyenler, emperyalistlerin
topraklarına üs kurmasını nasıl açık-
lar? 

Amerikan üsleri, dünyayı bir ah-
tapotun kolları gibi sarmıştır. BM
tarafından tanınan 200 ülke var, bun-
ların 140’ında ABD askeri varlığı
bulunmaktadır. Avrupa'da 109-134
bin, Asya ve Pasifik'te 90 bin askeri
var. 

Bunların halkların yararına oldu-
ğunu söyleyebileceğiniz tek bir ülke
var mı? 

O zaman nasıl oluyor da Suriye’de
Amerika’nın kara gücü olarak Rak-
ka’yı özgürleştireceksiniz? 

Amerikan Silahlarıyla
Özgür Olmuş Bir Halk
Var mı?

Amerikan silahlarıyla Kürt halkına
özgürlük gelmez... 

Dünyanın hiçbir yerinde öz-
gürlük hareketleri böyle büyük
silah gücüne sahip olmamıştır... 

Amerika’nın elinize tutuştur-
duğu silahlarla Kürt halkına öz-
gürlük gelmez. 

Kürt milliyetçi hareketin
pragmatizmi, kuyrukçularının
da iliklerine kadar sirayet et-

miş. 
Kurduğunuz Halkların Birleşik

Devrim Hareketi olarak, Türkiye
devrimini de mi Amerika ile birlikte
Amerikan silahları ile yapacaksınız? 

“Sol”At İzi ile İt İzini
Birbirine Karıştırıyor

Amerika kimdir?
Emperyalizm nedir? 
Dünya halklarının temel çelişkisi

nedir? 
İttifakları, birlikleri belirleyen nedir? 
Emperyalizme üs kurdurmak, em-

peryalizme kara gücü olmak ne de-
mektir? Sol bunları cevaplamalıdır. 

Temel çelişkinin; emperyalizmle
ezilen dünya halkları arasında olduğu
bir yerde, IŞİD ya da başka bir ge-
rekçe, emperyalizmle işbirliğine gir-
meyi meşrulaştıramaz... Emperya-
lizmin kara gücü olmayı meşrulaştı-
ramaz.

Kürt milliyetçileri ve kuyrukçusu
oportünistler; Rojava ve Kobani’de
Amerika ile girilen işbirliğini “kafa
kol kesen, tecavüzcü bir cani sizi
kovalıyor ve yakalarsa tecavüz edip
sizi katledecek. Bu durumda ne ya-
parsınız? Ya tecavüze uğrayıp katle-
dileceksiniz ya da silahın nerden gel-
diğine bakmadan alıp onlarla sava-
şacaksınız. Kobane’de Kürt halkının
yaptığı budur” diyerek gerekçelen-
dirmektedirler... 

Bu tamamen demagojik bir ge-
rekçelendirmedir. 

Birincisi, IŞİD’in kelle kesicili-

5 Haziran
2016

Yürüyüş

Sayı: 524

77MUTLAKA EMPERYALİSTLERİN YOLUNU KULLANACAKLARDIR



ğinden, tecavüzcülüğünden bahse-
diyorsanız en büyük tecavüzcü ve
katliamcı ABD ordusudur. IŞİD  bu
konuda Amerikan ordusunun eline
su bile dökemez. En nihayetinde
IŞİD’in yaratıcısı Amerika’dır. 

Hadi Kobani’de IŞİD saldırısı
vardı? Rakka’da IŞİD saldırısı yok!
ABD’nin hava desteğiyle özel Ame-
rika danışmanların komutasında Rak-
ka’ya saldıran PYD’dir... 

“Özgürleştirme” demagojilerini
bırakın: Kimin için savaşıyorsunuz
Rakka’da? 

PYD, Amerika’nın istemediği bir
operasyonu yapabilir mi? 

Açık bir Amerikan işbirlikçiliği
var...

Kuyrukçu sol buna ne diyor? 
M. Ali Çelebi, “Rimelan'daki

havaalanı da kargo uçakları inecek
duruma getirildiğinde” diye Roja-
va’ya üs yapılmasına adeta bayram
yapacak... IŞİD kendine yeni başkent
arasın diyerek burdaki durumun üs-
tünü örtemezsiniz. 

Onyıllardır devrimciler Amerikan
üslerine karşı mücadele etmişlerdir.
Rimelan Havaalanı’nı ne için yapıyor
Amerika? Dünyadaki bütün Amerikan
üsleri halkların zararına; bir tek Ri-

melan’daki Amerikan üssü mü halk-
larına yararına çalışacak? 

Sonuç Olarak;
IŞİD’e karşı mücadele ediyoruz

diyerek, emperyalizmin kullandığı
bir güç haline gelmek hiçbir şekilde
meşrulaştırılamaz. PYD bugün Su-
riye’de ikinci bir İsrail olma yolun-
dadır. 

Onyıllardır egemenler tarafından
ezilen, sömürülen, katliamlara uğra-
yan Kürt  halkımız; İsrail olmayı
kabul etmeyecektir... 

Halkların baş düşmanı emperya-
lizmdir. 

IŞİD’i yaratanın emperyalistler
olduğunu hiç kimse inkar etmiyor.
O halde IŞİD’in akıttığı her damla
kanda emperyalistlerin ve işbirlikçi-
lerin payı vardır. 

Emperyalistlerin yarattığı bir “ca-
navar” ile emperyalizmin güdümünde
mücadele edilemez. 

IŞİD, emperyalistlerin Ortado-
ğu’yu yeniden şekillendirmek için
kullandığı bir araçtır. 

IŞİD, nasıl bir araç ise, “IŞİD’e
karşı mücadele” adına kullandığı
peşmerge, PYD-HSD gibi gruplar
da emperyalistlerin Ortadoğu’yu ye-
niden şekillendirmek için kullanılan

diğer araçlardır. 
Emperyalistler hiçbir halkın kur-

tarıcısı olamaz. Dün, besleyip bü-
yüttüğü IŞİD’i bugün nasıl yok etmek
istiyorsa, yarın da işi bitenleri yok
edecektir ya da başka hakları katlet-
mek için kullanmaya devam edecektir.  

IŞİD gibi emperyalistlerin besle-
melerine karşı savaşmak için, em-
peryalistlerin desteğine ihtiyaç yoktur.
Halklar kendi gücüne güvenerek di-
renmek zorundadır. İttifak yapaca-
ğımız güçler emperyalistler ve onların
işbirlikçileri değil, ezilen dünya halk-
larıdır. 

IŞİD gibi gerici güçlere karşı sa-
vaşmak için öncelikli hedefimiz;
halkların baş düşmanı emperyalizm
olmak zorundadır. 

Emperyalizmi hedef almayanlar,
emperyalizmin aracı olmaktan kur-
tulamazlar. 

Kürt milliyetçi hareketin kuyru-
ğundaki sol da saflarını belirlemek
zorundadır. 

Enternasyonalizm adı altında; em-
peryalizmle işbirlikçilik meşrulaştı-
rılamaz.

Amerikan üsleri, dünyayı bir ahtapotun kolları
gibi sarmıştır. ABD Savunma Bakanlığı'nın açıkla-
malarına göre, ABD'nin 140 ülkede askeri varlığı
bulunmaktadır. Avrupa'da 109-134 bin, Asya ve
Pasifik'te 90 bin askeri vardır. Aşağıdaki şu özet
tablo, Amerikan emperyalizminin üslerle, dünyayı
nasıl bir ağ gibi sardığını, nasıl kuşattığını göster-
meye yeter;

Amerikan Deniz Kuvvetleri üslerinin bulunduğu
ülkeler: Bahreyn, Diego Garcia, Guam, Güney
Kore, İngiltere, İspanya, İtalya, İzlanda, Japonya,
Puerto Rico, Guantanamo.

Amerikan Hava Kuvvetleri üslerinin bulunduğu
ülkeler: Almanya, Avustralya, Guam, Güney Kore,
İngiltere, İtalya, Japonya, Panama, Portekiz, Suudi
Arabistan, Türkiye - İncirlik ve İzmir

Amerikan Kara Kuvvetleri üslerinin bulunduğu
ülkeler: Almanya (23 ayrı şehrinde), Belçika, Güney
Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Panama, Puerto
Rico.

Bunların dışında ABD'nin çok sayıda uçak gemi-
sinin etrafında kurduğu 30 adet deniz üssü de
bulunmaktadır.

Her biri dünya halklarına saldırı karargahları
olan üslerden, ülkemizde de çok miktarda var.

Ülkemizdeki Amerikan üsleri
Türkiye NATO'ya girdikten 4 ay gibi kısa bir

süre sonra İzmir'de Müttefik Kara Kuvvetleri
Karargahı kuruldu. Bu karargahın başına
Amerikalı bir korgeneral getirildi. 1954'te kararga-
ha Fransa, İngiltere ve İtalya'nın askerleri de dahil
edildi.

1954'te Türkiye'de NATO üslerinin açılmasına
ilişkin bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın ardın-
dan ülkemizin dört bir yanında pıtrak gibi üsler
çoğaldı. 1966'da, ülkemizdeki üs sayısı 112'ye ulaştı.
Türkiye topraklarının 35 milyon metrekarelik bölü-
mü NATO ve ABD'nin denetimine girdi. Türk yetki-
lilerin (bakanlar da dahil) bu üslere, Amerikan
komutanlardan izin almaksızın girmesi yasaklandı.

AMERİKAN ÜSLERİ HALKLARIN BAĞRINA AMERİKAN ÜSLERİ HALKLARIN BAĞRINA 
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“Ülkemizin en temel sorunu olan
Kürt sorununun, demokrasinin Tür-
kiye’de tüm kurum ve kuralları ile
köklü bir şekilde yerleşmesinin önün-
de engel olduğu, bu sorunun demok-
ratik yollarla çözülmeyişinden ötürü
sürdürülmekte olan savaş, ülke kay-
naklarını tüketmekte olduğu gibi, ül-
kenin gelecekteki ekonomik, siyasal,
sosyal ve kültürel gelişimini de ipotek
altına almaktadır.” (TMMOB De-
mokrasi Kurultayı-1998) 

“Demokrasi eşittir Kürt Sorunu!”
(Nazım Alpman, 24.09.2015, Birgün
gazetesi) 

“Türkiye demokrasisinin turnusol
kağıdı Kürt sorunudur, Kürt halkının
özgür olup olmama durumudur.”
(Duran Kalkan, 9 mayıs 2016) 

“Kürt sorunu bitmeden demokrasi
kurulamaz!” (Ergün Babahan) 

Yukarıda yaptığımız alıntılar Kürt
milliyetçi hareketin bakış açısının
ürünü olup küçük burjuva aydınlardan,
sola kadar yansıyan ve aynı zamanda
burjuva yazarlarıyla buluştukları ortak
bir noktayı ifade eden bir yaklaşımı
göstermektedir: “Kürt sorunu çözül-
meden demokrasi gelmez.” Demok-
rasiyi Kürt sorununun çözümüne bağ-
layan bu bakış açısı çarpık ve yanlıştır.
Ülke ve sınıf gerçeğinden kopuk ta-
nımlar üzerine şekillenen bu bakış
açısının oraya koyduğu gerçek bu dü-
şünceyi savunanların demokrasiden,
faşizmden ve emperyalizm gerçeğin-
den uzak, ayakları havada değerlen-
dirmeler içinde bulundukları gerçeğidir.
Kürt milliyetçileri gelinen noktada
artık bunu bilinçli bir tercih olarak
ifade etmekte ve teorik bir zemine de
oturtmaya çalışarak “demokratik cum-
huriyet”, “demokratik özerklik” gibi
kavramlarla savunmaktadır. TMMOB

ve Nazım Alpman gibi aydınların
yaklaşımı ise tipik küçük burjuva ay-
dının güce tapan ve icazet sınırları
dışında düşünmeyen bakışının ürü-
nünden başka bir şey değildir. Ergün
Babahan gibileri ise sol görünümlü
düzen içi politika geliştiren insanlar
oldukları için emperyalizmin ve oli-
garşinin gözlüğüyle sorunlara bak-
makta ve değerlendirmelerini bunun
üzerine oturtmaktadırlar. Bir de “Barış
Hemen Şimdi” diye kampanyalar dü-
zenleyenler vardır ki aslında onların
bakışı da çok farklı değildir... Oligarşik
devletle yapılacak bir barışın, halkların
kurtuluşunu getireceği gibi bir çarpıklık
içindedirler. Hepsini aynı noktada bu-
luşturan düzen içi bakış açısıdır. Ki
“çözüm süreci” adıyla sürdürülen tes-
limiyet süreci içinde burjuva köşe ya-
zarlarının bir çoğu bu düşünce etrafında
bir araya geliyor, deyim yerindeyse
Kürt milliyetçi harekete destek vererek
sürecin ne kadar önemli ve gerekli
olduğunun propagandasını da yapı-
yorlardı. 

Demokrasi Nedir?
“Kürt sorunu çözülürse demokrasi

gelir” gibi söylemler gerçekten doğru
mudur? Elbette hayır... Bunun için
öncelikle demokrasi nedir sorusundan
başlamak gerekir. 

Demokrasi kavram olarak bilindiği
gibi eski Yunanca’dan gelmedir. Kav-
ramın kelime karşılığı “halkın yö-
netimi”dir... 

Zaten sözlüklere kabaca bakıldı-
ğında yapılan tanımlar da böyledir:
“Siyasal denetimin doğrudan doğruya
halkın ya da düzenli aralıklarla halkın
özgürce seçtiği temsilcilerin elinde
bulunduğu, toplumsal ve ekonomik
durumu ne olursa olsun tüm yurt-
taşların eşit sayıldığı yönetim biçimi.”

Ve dahası bunun çok çeşitli bi-
çimlerinden de söz edilmektedir. Eski
Yunan site devletlerinde bu tanımın
pratik karşılığına bakıldığında “halk”
olarak kastedilen kesimin içinde kö-
leler yoktur. Sadece köle sahipleri
ile özgür yurttaşlar vardır. Köleler
ise insan olarak dahi kabul edilmezler.
Ama üretimi gerçekleştiren ve yaşa-
mın temel işlerini yapanlar kölelerdir.
Yani toplumun sınıflara bölünme-
sinden sonradır demokrasi sözünün
geçerli hale geldiği dönem. Ve bu
da demokrasi tanımının soyut ve ke-
lime karşılığı anlamının ötesinde bir
anlamı olduğu gerçeğini ortaya koyar. 

Ki bu dönem yani sınıfların ortaya
çıktığı dönem aynı zamanda egemen
sınıfın devlet olarak örgütlendiği bir
dönemdir. Engels, devleti  toplumların
gelişim seyrini ortaya koyduktan
sonra şu şekilde tanımlar: 

“Demek ki, devlet düşünülemeye-
cek bir zamandan beri var olan bir
şey değildir. İşlerini onsuz gören,
hiçbir devlet ve devlet gücü fikri bu-
lunmayan toplumlar olmuştur. Top-
lumun sınıflara bölünmesine zorunlu
olarak bağlı bulunan belirli bir iktisadi
gelişme aşamasında, bu bölünme,
devleti bir zorunluluk durumuna ge-

“Kürt Sorunu Çözülürse Demokrasi Gelecektir” Diyenler Faşizme
Karşı Mücadeleyi “Barış ve Uzlaşma” Masalarında Arayanlardır...

KKürt Sorunu; Faşizme Karşı Demokrasi
Mücadelesi Zafere Ulaşmadan Çözülmez!
Demokrasi; Emperyalizmle Olan Bağımlılık

İlişkilerine Son Verilmeden Kazanılmaz!
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tirdi.” (Ailenin Özel Mülkiyetin Dev-
letin Kökeni, Sol Yayınlar, sayfa 203) 

Zorunluluk egemen sınıfın, ezilen
sınıf üzerindeki egemenliğini devam
ettirebilmesinde ifadesi bulur. Bu şe-
kilde ortaya çıkan ve bir sınıfın ege-
menlik aracı olan devlet, toplumun
niteliği değiştikçe, üretim tarzının
niteliğine bağlı olarak değişik tiplerde
ortaya çıkmıştır. Ve her devletin de
kendi içinde egemenliğini sürdüre-
bilmek için başvurduğu çeşitli yö-
netim biçimleri olmuştur. Demokrasi
de bu yönetim biçimlerinden biri
olarak devlet örgütlenmesiyle birlikte
ortaya çıkar. 

Lenin demokrasiyi şu şekilde ta-
nımlar: 

“Demokrasi bir devlet biçimidir,
çeşitli devlet biçimlerinden biridir.
Öyleyse, her devlet gibi, demokrasi
de, zorun, örgütlenmiş olarak, sistemli
biçimde insanlara uygulanmasıdır.
İşin bir yanı, bu. Ama, öte yandan,
demokrasi yurttaşlar arasındaki eşit-
liğin, herkese eşit olarak, devletin bi-
çimini belirleme ve onu yönetme hak-
kının resmen tanınması anlamına da
gelir. Öyleyse bundan şu sonuç çıkar
ki, demokrasi, gelişmesinin belirli bir
aşamasında, önce, proletaryayı, bu
devrimci anti-kapitalist sınıfı birleştirir,
sonra da, onun, cumhuriyetçi de olsa,
burjuva devlet makinesini, yani sürekli
orduyu, polisi, bürokrasiyi yıkmasını,
parçalamasını, yeryüzünden silip at-
masını ve onlar yerine milise katılan
silahlı işçi yığınları, sonra kerteli ola-
rak, tüm halk biçimi altında, daha
demokratik, ama gene de bir devlet
makinesi olmaktan geri kalmayan bir
devlet makinesini geçirmesini sağlar.”
(Lenin, Devlet ve Devrim) 

Burada yapılan tanımlama içinde
gerek burjuva ve gerekse de proleter
demokrasinin anlamı ve içeriği ortaya
konmaktadır. Ki her iki durumda da
demokrasi özünde bir diktatörlüktür.
Elbette egemen olan sınıfın diktatörlüğü. 

İşte tam da bu noktada Kürt mil-
liyetçi hareketin oligarşi ile girdiği
uzlaşma sürecinde savunduğu de-
mokrasi anlayışını ele almak gerekir.
Kürt milliyetçi hareketin “demokratik
cumhuriyet” ile savunduğu da “de-
mokratik özerklik” diye ortaya attığı

düşünceler de mevcut oligarşik devlet
mekanizmasının dışında ele alınan
kavramlar değildir. Ki bu konuda
Kürt milliyetçileri açıkça biz devletten
ayrı bir özerklik tanımı getirmiyoruz
diyorlardı. Hal böyle olunca savun-
dukları “demokratik cumhuriyet”in
düzen dışı bir yapılanma olmadığı
da ortaya çıkmaktadır. Zaten bunu
“demokratik cumhuriyet”in içinde
ele almaktadırlar. Ve düzen dışı bir
şey istemediklerini, tersine düzenle
bütünleşmek için çalıştıklarını her
fırsatta dile getirmektedirler. 

Böyle olunca Kürt milliyetçi ha-
reketin sözünü ettiği demokrasi oli-
garşik devlete ait bir demokrasidir.
Türkiye’de oligarşinin demokratik
bir yönetimi olabileceğini varsaysak
bile, bu savunulan düşüncenin halk
için bir düzen olmadığı, egemen sınıf
olarak örgütlenmiş olan oligarşi için
bir demokrasi olacağı gerçeği de
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Fakat Türkiye ve Kürdistan açı-
sından demokrasiden bahsedebile-
ceğimiz bir yönetim biçimi de yoktur.
Dahası bunun sağlanabileceği bir
maddi zeminde mevcut değildir. Bu
zemine kavuşmadan, bu zemini ya-
ratmadan burjuva anlamda da olsa
demokrasiden bahsetmek en hafif
deyimiyle kendini aldatmaktır. 

Kürt sorununun çözümü elbette
demokrasi sorunudur. Ancak Kürt
sorununun çözümüyle birlikte de-
mokrasinin geleceğini söylemek yan-
lıştır. Türkiye demokratik devrimini
yapmamış bir ülkedir. Ve bunun en
önemli ayaklarından birisi de ulusal
sorundur. Ve bu sorun bu anlamda
bir demokrasi sorunudur. 

Fakat Türkiye gibi yeni sömürge
bir ülkenin demokrasi sorunu salt
ulusal sorundan ibaret değildir. Tür-
kiye’nin yeni sömürge bir ülke olması
gerçeği ve içinde bulunduğu ilişki
ve çelişkilerin yarattığı sonuçları gör-
meden, demokrasinin nasıl geleceği
sorununu da doğru kavramak müm-
kün değildir. 

Türkiye gibi yeni sömürge bir ül-
kede demokrasi sorunu; ulusal sorun
kadar faşizmin varlığı ve ona karşı
mücadelenin gerekliliği gerçeğiyle
birlikte ele alınmak zorundadır. Ve

bu demokrasinin de “barış hemen
şimdi” denilerek, egemen gücün zo-
runu alt etmeden elde edilebileceğini
düşünmek ham bir hayaldir. 

Demokrasi
Neden Bağımsızlıktan
Ayrı Düşünülemez?

Kapitalist toplumda devletin yö-
netim biçimlerinden biri burjuva de-
mokrasisi, diğeri ise faşizmdir. Bizde
hangi yönetim biçiminin olduğuna
geçmeden önce tanımı kısaca ele
alalım. 

“Faşizm, finans-kapitalin en ge-
rici, en şoven ve en emperyalist un-
surlarının açık terörcü diktatörlü-
ğüdür.”(Dimitrov) 

Bu tanımın ortaya koyduğu fa-
şizmin, emperyalist dönemin ürünü
olduğu gerçeğidir. Yani faşizmi em-
peryalizmden bağımsız olarak ele
almak mümkün değildir. 

Yeni sömürgecilik dönemiyle bir-
likte bizim gibi ülkelerde emperya-
lizm içsel bir olgu haline gelmiştir.
Yani kapitalizm, bizim gibi ülkelerde
emperyalizm eliyle çarpık olarak ge-
lişmiş ve ülke içindeki işbirlikçi bur-
juvazi eliyle, emperyalizmin ülkeyi
gizli işgali sözkonusudur. 

Bizim gibi yeni sömürge ülke-
lerde, işbirlikçi tekelci burjuvazi yö-
netimi tek başına elinde tutamamak-
tadır. Feodal unsurlar ve tefeci tüc-
carlarla birlikte oligarşik bir devlet
yönetimi oluşturmuştur. Bu da tüm
yeni sömürge ülkelerde, ekonomik
ve siyasal bir güçsüzlüğün varlığını,
egemenler arası çelişkilerin yoğun-
luğunu ortaya koyar. Halk kitlelerinin
düzene karşı memnuniyetsizlikleriyle
de birleşen bu tablo ülke içinde
sürekli bir milli krizin varlığını da
beraberinde getirir. İşte genel ifade-
lerle ortaya koyduğumuz sürekli milli
krizin olduğu böyle bir ülke tablo-
sunda 

“...toplumsal muhalefetin varlığı
ve devrimci mücadelenin varlığına
karşı, düzenin kendini koruması ancak
sömürge tipi faşizmle mümkündür.
Bir yönetim biçimi olan sömürge tipi
faşizm, klasik faşizmden temel-yapısal
farklılıklar gösterir. Almanya ve İtal-
ya’daki klasik faşizm örneklerinde
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olduğu gibi aşağıdan yukarıya ge-
lişmez. Emperyalizmin müdahalesiyle
gelişir ve kurumlaşır. Emperyalizm
genel bunalımını hafifletmek ve karını
daha fazla arttırmak için yeni-sö-
mürgeleri daha fazla sömürerek çe-
lişkileri derinleştirir. Halkın yoksul-
luğu ve memnuniyetsizliğinin daha
da artması demek olan çelişkilerin
derinleşmesi ve egemen sınıflar arası
çelişkiler, yönetememe durumunu ge-
liştirmiş ve siyasi istikrarsızlık sü-
reklileşmiştir. Bu koşullarda görünüşte
bir parlamento olmasına karşın devlet
biçimi sürekli faşizm veya sömürge
tipi faşizmdir.” (Kurtuluş) 

İşte sömürge tipi faşizmin olduğu
ülkemizde demokrasiden söz edile-
mez. Ancak göstermelik ve faşizme
şal görevi gören bir parlamentodan
ve göstermelik seçimlerden söz edi-
lebilir ki, bunların burjuva anlamda
dahi demokrasiyle uzaktan yakından
alakası yoktur. 

Bizim gibi yeni sömürgelerde fa-
şizm, emperyalizmden bağımsız olarak
düşünülemez. Emperyalizmin dam-
gasını taşır ve emperyalizm tarafından
beslenip geliştirilir ve emperyalizmin
yarattığı yeni sömürgecilik ilişkilerinin
bir ürünü olarak ortaya çıkar. Faşizm,
emperyalizmin desteği olmadan ya-
şayamaz. Bu nedenle faşizmin ortadan
kalkması da dayandığı temelin ortadan
kaldırılmasına bağlıdır. Yani faşizmi
ortadan kaldırmak istiyorsak, önce
emperyalizmi ortadan kaldırmak bir
zorunluluktur. 

Emperyalizme karşı mücadele ise;
bir ülkenin bağımsızlığı sorunudur.
Emperyalizmin açık veya gizli işgali
altında bulunan bir ülkede emperya-
lizmi ülkeden kovmadan faşizmi alt
etmek mümkün değildir. 

Kürt milliyetçi hareketin böyle
bir sorunu yoktur. Demokrasiden söz
etmekte, “demokratik cumhuriyet”
sözünü dilinden düşürmemekte ancak
burjuva anlamda bir demokrasinin
dahi olmadığı bir ülkede faşizme
karşı mücadele etmeden, faşizmin
maddi temelini oluşturan emperya-
lizme karşı mücadele etmeden de-
mokrasinin geleceği beklentisi ya-
ratmaya çalışmaktadır. 

Diğer yandan yeni sömürgecilik

ilişkileriyle birlikte Kürt sorunun kay-
nağı da emperyalizm ve oligarşiden
başkası değildir. Bu dönem Kürt ulusu
üzerindeki ulusal baskıyı gerçekleştiren
oligarşidir ve oligarşinin içinde Kürt
egemen sınıfları da vardır. Diğer yan-
dan emperyalizm döneminde, dahası
yeni sömürgecilik ilişkilerinin söz ko-
nusu olduğu 3. Bunalım Dönemi’nde;
emperyalizmden bağımsız bir sömür-
gecilikten bahsedilemeyeceği de bi-
limsel, tarihi ve sosyal bir gerçekliktir.
Bu yanıyla Kürt sorununun etnik,
sosyal ve ekonomik temellerini oluş-
turanların başında emperyalizm ve
oligarşi gelmektedir. Ve bu yanıyla
da Kürt sorunu esas olarak, bağımsızlık
sorunudur. 

Oysa Kürt milliyetçi hareketin
bağımsızlık ve emperyalizmle çatış-
mak diye bir bakış açısı da yoktur.
Tersine emperyalizmin sürece mü-
dahale etmesini istemekte ve bekle-
mektedir. Emperyalist ABD ve
AB’nin getireceği bir demokrasi bek-
lentisi yaratmaya çalışmaktadır. Oli-
garşi ile de uzlaşmak için çırpınıp
durmaktadır. 

Bugün “demokrasi”, “barış” vb.
söylemlerle Kürt milliyetçi hareketin
kuyruğuna takılan sol örgütler, aydın
ve sanatçılar da gerçekte soyut bir
demokrasi savunuculuğu içine gir-
mektedirler. Demokrasiyi dayanak-
larından kopararak ele almaktadırlar.
Demokrasinin özünde diktatörlük ol-
duğu ve bunun da bizim gibi ülkeler
gerçeği içinde emperyalizm ve oligarşi
için bir demokrasi olduğu gerçeğini
yadsıyarak hareket etmektedirler. Soyut
demokrasi peşinde halkların özgür-
lüğünden ve demokratik hakların kul-
lanımından söz edebilmektedirler. 

Oysa faşizmin olduğu bir ülkede
hiçbir hak bedel ödenmeden ve dire-
nilip, mücadele edilmeden elde edi-
lemez. Genel olarak Kürt milliyetçi-
lerinin kuyruğuna takılan sol ve ay-
dınların geldiği noktada en basit hak-
larına bile sahip çıkmakta ne kadar
zorlandığının örneklerini yaşamakta-
yız. En son Mimarlar Odası’na ait
bir binaya devlet el koydu. Buna karşı
direnmeye çalışan mimarlar ise zorla
gözaltına alındılar. Devrimcilerin di-
renişlerine mesafe koyan aydınlar;

bugün faşizmin açık saldırılarıyla
karşı karşıya kalmaktadırlar. Ki bu
ülkemizin gerçeğidir. Faşizm gerçe-
ğidir. 

İşte bu gerçeğin yaşandığı bir ül-
kede faşizmi yok etmeden, demok-
rasiden söz etmek kendini ve halkı
aldatmaktır. 

Ve işte böyle bir ülkede, faşizmin
temellerini oluşturan emperyalizme
karşı savaşılmadan faşizmin yok edi-
lebileceğini düşünmek ham hayal-
dir.

Kürt milliyetçi hareketin pratiğine
baktığımızda faşizme ve emperyalizme
karşı savaşmak gibi bir bakış açısının
olmadığını görebiliyoruz. Emperya-
lizme karşı mücadele etmiyor, tersine
ondan beklentiler içine giriyor. Kürt
sorununu çözecek yegane güç olarak
görüyor. Ki bunun kendisi milliyet-
çilikten başka bir şey değildir. Çünkü
sorunu salt Kürtlerin ulusal hakları
sorunu olarak görmekte ve faşizme
karşı mücadele etmeyi esas alma-
maktadır. Her ne kadar yer yer söy-
lemlerinde faşizmden söz etse de ve
bugün AKP ile çatışmalı ortamında
bunu çokça dile getirse de; faşizm ile
uzlaşmayı hiç de sakıncalı görme-
mektedir. Dahası faşizmin uygulayıcısı
ve geliştiricisi olan emperyalizmle
ilişkiler geliştirebilmektedir. 

Sorunu salt Kürt ulusunun ulusal
talepleri sorunu olarak gördüğü nok-
tada, ki Kürt milliyetçileri böyle gö-
rüyor, emperyalizmle her türlü ilişki
de meşru görülmektedir. Böylece
Kürt milliyetçi hareket Ortadoğu’da
emperyalizmin kara gücü haline ge-
lebilmektedir. Ve son gündeme gelen
ABD askerlerinin kollarına YPG ar-
maları takmaları da bu ilişkinin bo-
yutunu göstermektedir. ABD ile müt-
tefik olmak ve onunla birlikte kurşun
sıkmak, onun eğitiminden geçmek
normalleşebilmektedir. 

Böyle bir anlayışın, yani emper-
yalizme tavır almayıp, onunla ilişki
içine giren bir gücün, demokrasi ge-
tirmesinden veya demokratikliğinden
bahsetmek mümkün müdür? Elbette
hayır... Faşizmin temelini oluşturan
emperyalizmle geliştirilen ilişkiler fa-
şizme güç katan ilişkilerdir. Ki zaten
İmralı notlarında çok açık olarak Öca-
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lan AKP’ye nasıl güç verdiklerini an-
latmaktadır. AKP ki yıllardır ülkemizde
faşizmi uygulayan ve gelinen noktada
artık açıkça faşizmi uygulamaktan
çekinmeyecek bir pervasızlıkla hareket
eden bir güçtür. 

İmralı’da görüşülen devletin ken-
disi, faşist bir devlettir. Tayyip Er-
doğan ve AKP devlet içindeki bir
klik vb. değildir. Onlar gidince dev-
letin zihniyeti değişir gibi bir bakış
açısı devlet gerçeğinden de toplumsal
tarih ve mücadeleler gerçeğinden de
bihaber olmak demektir. Ki Kürt
milliyetçi hareketin bu anlamda bil-
mediği bir gerçek yoktur ortada...
Onlar bilinçli bir tercih yapmaktadırlar
ve emperyalizm ile ilişki geliştir-
mektedirler. Bu anlamda da faşizme
koltuk değnekliği yapmakta, emper-

yalizmi gerileten değil, güçlendiren
bir pozisyonla Ortadoğu’da onlara
kara gücü olmaktadırlar. Bu, gelinen
noktada bilinçli bir tercihtir. 

Sonuç Olarak;
Soyut bir demokrasi ve barış yok-

tur. Demokrasi de barış da sınıf mü-
cadelesinin bir parçasıdır. Bu nedenle
de sınıf mücadelesinin çarpışma alan-
larından biridir. Demokrasi isteni-
yorsa, burjuva anlamda bir demokrasi
isteniyorsa dahi, onun için savaşmak
bir zorunluluktur. Faşizmle yöneten
ve sömürünün maddi temellerini
oluşturan bir gücü yenmenin, yok
etmenin tek yolu onunla savaşmaktır. 

Ülkemizde Kürt sorununu yara-
tanlar da, Kürtler üzerine ulusal baskı
politikasını uygulayanlar da, faşizmle

ülkeyi yöneterek halkımızı katleden,
işkencelerden geçiren, açlık, yoksulluk
pahasına iliğine kadar sömürenler de
oligarşi ve emperyalizmden başkası
değildir. Emperyalizme ve oligarşiye
karşı savaşılmadan hiçbir hak elde
edilemez. Kürt ulusunun ulusal, kül-
türel haklarından, ekonomik-sosyal
haklarına ve siyasal haklarına kadar
tüm haklarını elde etmesinin tek yolu
anti-emperyalist, anti-oligarşik dev-
rimdir. Bunun dışındaki yolların hepsi
emperyalizmin ve oligarşinin değir-
menine su taşıyan ve onların halklar
üzerindeki egemenliğini pekiştiren
yollardır. Halklarımızın tek kurtuluş
yolu; Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Gürcü...
tüm Türkiye halklarının ortak örgüt-
lenmesi emperyalizme ve faşizme
karşı savaşıyla mümkündür. 
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500 POLİSLİK “HUZUR OPERASYONU”NUZLA
NE HALKI NE DE BİZİ YILDIRAMAZSINIZ!

GAZİ CEPHE’DİR MÜCADELEDİR!
Halk Cephesi 26 Mayıs’ta İstanbul-Gazi Mahallesi’nde

gece saatlerinde yapılan ve adına “Huzur Operasyonu”
denilen yıldırma ve katletmeye zemin yaratan operasyonla
ilgili yazılı açıklama yayınladı. Yapılan açıklamalarda
kısaca şu sözlere yer verildi:

“26 Mayıs günü sabah karşı Gazi mahallesinde
AKP’nin katil polisleri mahallede akrepleri, TOMA’larıyla
terör estirdi. Kafelerde GBT yaparak bazı kafeleri mü-
hürlediler. Gece boyunca mahallemizi gaza boğmuş yeni
katliamlar yapmaya çalışmıştır. Yine bu amaçla yapılan
saldırıda 15 Mayıs günü Pınar Gemsiz’i evinde katlet-
mişlerdi. Kürdistan’daki katliamlar gibi devrimcilerin
örgütlü olduğu mahallelerde de katliam hazırlığı yapan
katil polislerin amaçları var olan örgütlülükleri dağıtmak
ve bir daha örgütlenemez hale gelmemizdir. Halkımızı
korkutup onlara ‘devrimcilere destek olmayın’ demektir.
Huzur diyorlar! Halk orada zaten huzurlu. Devrimciler
değil katil polisler bozuyor oradaki huzuru. 25 Mayıs
günü de Gazi’deki Yürüyüş dergisine baskın yaptı katiller.
‘Huzur operasyonu’ diyerek katliam planlarını gizlemeye
çalışıyorlar. Tıpkı 2000’deki ‘Hayata Dönüş Operasyonu’
gibi. Devletin her katliam planının adı, insanlardaki
öfkeyi dindirmek ya da gerçeği göstermemek için bu şe-
kilde olur.

Kürdistan’da da bu isimlerle operasyonlar yaptılar.
Sonuç: Yerle bir edilmiş evler, kan kokan sokaklar, bod-
rumlarda işkenceyle katledilmiş ölü insan bedenleri… Gazi,
Okmeydanı, Küçükarmutlu, Çayan gibi örgütlü olduğumuz
mahallelerde de aynısını yapmayı planlıyorlar. Buna izin
vermeyeceğiz! Güvenle binip kurşun sıktığınız o akrepleriniz,

TOMA’larınız, karakollarınız, suçunuzu cezasız bırakan
mahkemeleriniz… Hiçbir yer sizin için güvenli değil halk
düşmanları! Gazi halkı ve Cepheliler size asla teslim olma-
yacak! Tarihimizden de mi ders almıyorsunuz? 95 Gazi di-
renişinde 25 şehit verdik. Bedeli ne olursa olsun ödemeye
hazır milyonlar yaratıyoruz! Savaşı haklı olan kazanacak
yani Cephelilerin öncülüğündeki halkımız. Siz yok olacak-
sınız! Mahallelerimizden sizi kovmak demek tüm dünyadaki
halk düşmanlarını kovmak demektir. Hiçbir zaman mahal-
lelerimizde elinizi kolunuzu sallayarak gezemediniz bundan
sonra da gezemeyeceksiniz! Hesap soracağız!

Ayrıca Gazi Halk Cephesi ve Kuruçeşme Halk Cephesi
de açıklama yaptılar.

Halk Düşmanları
Korkuyla Yaşamaya Mahkumdur!

Devrimcilerin yeni bir mevzi açmasını hazmedemeyen,
korkan AKP’nin katil polisleri 21 Nisan’da İzmir Yamanlar
derneğini bastı. Amaç, Yamanlar halkına gözdağı vermek,
dernek yeri sahiplerini tehdit etmek ve devrimcileri sin-
dirmekti.

Kilis'te Ortadoğu'da Katliamların
Sorumlusu Emperyalizm ve

Onun İşbirlikçisi AKP'dir
Amed Halk Cephesi Kilis'te yaşanan katliamlarla ilgili

26 Mayıs'ta açıklama yaptı. Açıklamada: "Suriye’de emper-
yalizm işbirlikçileri aracılığı ile çıkarttığı savaştan beri Kilis
bir gece rahat uyuyamaz hale geldi.  Katledilen halk, evleri
yıkılıp zarar gören halk. (....) Kilis’te dökülen her kanın ve
halkın mağduriyetinin ve Terolar köyünde yaşanacakların
da sorumlusu AKP iktidarı ve başkanları Tayyip Erdoğan’dır.
Kilis ve Terolar köyü halkı yalnız değildir..."denildi.



Halk düşmanlarının yozlaştırma
kuşatması varsa, halkın da delikanlı
Recep Hasarlar’ı vardır. Hep olmuştur
ve daima olacaktır. Halkın yiğit evladı
Recep Hasar’lar, halk düşmanlarının
yozlaştırma kuşatmasına karşı halk
saflarının onurudur.

Bu bir çarpışmadır: Bir yanda
halkı uyuşturucu, fuhuş, kumar vb.
ile kuşatıp zehirlemeye çalışan em-
peryalizm ve işbirlikçileri... Diğer
yanda halkın kendisini, değerlerini
ve geleceğini savunan hali... Kavga,
bu ikisi arasındadır. Halk düşmanları
ve halk güçleri arasındaki kavga aman-
sızdır... 

Dost düşman herkes bilsin ki; hiç
bir faşist güç, ölüm ve zulüm halkın
taarruzunu engelleyemez, durduramaz,
yok edemez. Halkın Recep Hasar
hali, yozlaşma bataklığını kurutana
kadar durmayacaktır. Yoldaşımız Re-
cep Hasar’ın çeteci kalleşlerce dökülen
kanı, tarihe işte bu gerçekliği yazmıştır
bir kez daha. “Recep Hasar Ölüm-
süzdür” deyişimiz bu durumu ifade
eder. Sözkonusu olan, halkın yenil-
mezliğidir. 

Halkı Zehirleyen Çeteler,
Halk Düşmanıdır

Bu bir savaş: Yaşanan, halk ve
halk düşmanları arasında kanlı bir
kavgadır. Halk düşmanları, bu kavgada
kuralsız bir alçaklık, ahlaksızlık içinde
saldırıyorlar halk saflarına. Emper-
yalizm ve işbirlikçileri, halkları yoz-
laştırmak için ellerinden geleni yapıyor.
Çünkü, halkı teslim almak, boyun
eğdirmek istiyorlar. Bu amaçla en
adi, kalleş ve alçakça yöntemleri kul-
lanarak halkın güzel değerlerini, kültür
ve geleneklerini yok etmeye çalışı-
yorlar. 

Bu kirli politikalarının maşası da
çetelerdir. 

Bu çeteler emperyalizmin ve fa-

şizmin yozlaştırma
maşaları oldukları için
HALK DÜŞMANI-
DIRLAR. 

Halk düşmanları-
nın bu türden yozlaş-
tırma saldırılarına ma-
ruz kalan halk, çaresiz
ve güçsüz değildir.
Yozlaştırma saldırgan-
lığı karşısında halkın
çaresi Recepler’in ey-
lemi, gücü ise Recep-
ler’in ta kendisidir.
Çünkü, Recep halkın
milisidir. 

Halkın milisi de-
mek; halkın gücü,
kuvveti, bükülmeyen
bileği, hesap soran eli
demektir. 

Halkın milisi; için-
den çıktığı halkın güç
ve güzel değerlerini,
cüretini ve emekçili-
ğini kuşanmıştır. Milis, halkın yenil-
mezliğini, değerlerini ve cüretini ku-
şanıp yozlaştırma bataklığını kurutmak
için eyleme geçer. Halka kalkan faşist
ellerden hesap sormak, halkı zehirleyen
kalleş elleri kırmak milisin varoluş
sebebidir. 

Halka karşı işlenen suçların soru-
lacak bir hesabı vardır. Bu hesabı da
Recepler sorar. İşte bu amaçla, yol-
daşlarıyla omuz omuza 13 Mayıs
2016 Cuma gecesi eyleme geçti Recep. 

Çetelerin halkı zehirleyip yozlaş-
tırmak için, eroin satılan bir karargah
olarak kullandıkları evlerine yönelik
eylem düzenlediler. Çıkan çatışmada
Recep Hasar yoldaşımız ağır yaralandı.
Ve 26 Mayıs’ta şehit düştü. 

Gazi halkının yiğit evladı Recep
Hasar, yozlaşma-yozlaştırma kuşat-
masına karşı yoldaşlarımız Birol Ka-

rasu ve Hasan Ferit Gedik gibi taarruz
etmeyi onur bilenlerdendi. Gazi’yi
kirletip, halkımızı zehirleyen çetelerin
varlığına karşı gözlerini kapatmadı.
Hem yozlaştırmaya gözlerini kapatıp
hem de “delikanlı” geçinenlerden ol-
madı. O gerçekten delikanlıydı, çünkü
halkının milisiydi. 

Halkı Zehirlemeye
Kalkmak Suçtur... 

Gazi’de ve her yerde, yozlaştırma
zehirini yayan çeteleri koruyup kol-
layan faşist devlet ve onun AKP hü-
kümetidir. Çeteler, arkalarına aldıkları
polis gücü ve yönlendirmesiyle hareket
etmektedirler. Kaba kuvvet ile halkı
sindirip zehirlemek için en adice yön-
temleri kullanıyorlar. Uyuşturucu, fu-
huş, kumar... halk saflarını zehirlemek
için kullanılan musibetlerdir. Bu türden

Recep Hasar; 
Yozlaştırma Kuşatmasına Karşı 

Halkın Onur Kavgasıdır
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musibetler çeteler üzerinden halka
bulaştırılıyor. 

Halk çocuklarını uyuşturucu ba-
taklığına çekip zehirleyerek birer ya-
şayan ölü haline getirmek için her
yolu deniyorlar. Halkı zehirlemeye
çalışmak suçtur. Halkı yozlaştırmaya
çalışmak halk düşmanlığıdır. Ve halka
düşmanlık edenler, yaptıklarının kar-
şılıksız kalmayacağını da görürler. 

Bu kirli kuşatmaya karşı, halkın
onurlu ve umutlu damarı direnip karşı
koymaya, çatışıp savaşmaya devam
ediyor. Recepler’in varlığı, halkın
yozlaştırmayla teslim alınamayaca-
ğının, zehirlenip sindirilemeyeceğinin
ilanıdır. 

Açık olan şu ki, yozlaştırma ku-
şatması varsa, halkın adaletinin taar-
ruzu da olacaktır. Bu kuşatma böyle
parçalanacaktır. 

Yozlaşma bataklığını kurutana ka-
dar Birollar’ın, Hasan Feritler’in, Re-
cepler’in rehberliğinde savaşılacaktır.
Onlar, yozlaştırma kuşatmasına karşı
yürüttüğümüz taarruzun bayrağı olarak
elimizde dalgalanmaktadır. 

Halk Düşmanlarının
Amansız Korkusu:
Yoksulların
Devrimcileşmesi

Yozlaştırma kuşatmasına karşı mü-
cadele içinde Birol Karasu Armutlu’da,
Hasan Ferit Gedik Gülsuyu’nda, Recep
Hasar ise Gazi’de şehit düştü. Diğer
benzer mahalleler gibi, bu üç mahal-
lenin ortak özelliği yoksul halkın ya-
şadığı yerler oluşudur. Yoksulluğun
kaçınılmaz sonucu olarak belli bir

devrimcileşmenin yaşandığı mahal-
lelerdir buralar. 

Yoksulların devrimcileşmesi halk
düşmanlarını korkutmaktadır. Bu kor-
kuyla yoksul mahallelere saldırıp yoz-
laşmayla kuşatıyorlar. Çünkü, yok-
sullar devrimcileşirse DEVRİM ya-
parlar. Bu uğurda halk düşmanlarına
karşı kurtuluşa kadar savaşırlar. Bu
tarihsel kaçınılmazlığı engellemeye
çalışmanın bir yolu faşist baskı, saldırı
ise diğer yolu da yoksulları yozlaştır-
maktır. 

Yoksul halk devrimcileşmesin diye
yozlaştırma bataklığında zehirlemeye
çalışıyorlar. Bu politikanın asıl sahibi
emperyalist egemenlerdir. Uygulayan
ise faşist devlet ve onun maşası olan
çetelerdir. 

Devletin uyuşturucuya karşı mü-
cadelesi büyük bir ikiyüzlülük ve ta-
mamen göstermeliktir. Devletin uyuş-
turucuya karşı mücadelesi diye bir
şey yoktur. Uyuşturucu ve bir bütün
olarak yozlaştırmaya karşı mücadele
eden devrimcilere yönelik saldırısı
vardır. Mahallelerde çetelerle kolkola
olan, çeteleri halkın üzerine süren
AKP’nin polisidir. İşte bütün bu al-
çaklığın karşısına çıkan da halkın
devrimci hali olan Cepheliler ve Cephe
Milisleridir. 

Bizim Recep... 
Halka kalkan faşist elleri, halkı

zehirleyen kirli elleri kırmanın milisidir
Recep. Militandır. İhtiyaç olduğu her
an ve her yere, demirci ellerinin ka-
rasıyla çıkıp gelendir 

Bizim Recep. Demir doğrama atöl-
yesinde demire şekil veren elleri, kav-

ganın içinde de geleceğe yön veri-
yordu. 

Sakınmazdı ellerinin yaratıcılığını
ve yapılması gerekenler için bir adım
öne çıkanlardan olurdu. İşte bu cüret
ve emekçi ellerin yaratıcılığı ile ge-
leceği kuracağız. 

Biz, akıllı solcular gibi kurumla-
rımızı kapatıp mahallelerimizi çetelere
bırakıp gitmiyoruz. Biz, Kürt milli-
yetçileri gibi çetecilerin milliyetlerine
bakıp “bizdendir” demiyoruz.

Recep Hasarlar’ın ve bizim ne de-
diğimizi herkes duyuyor, ne yaptığı-
mızı herkes görüyor. Biz; yoksul ma-
hallelere asla uyuşturucuyu sokma-
yacağız. 

Hasan Feritler’den aldığımız ka-
rarlılık ile elini devrimci kanına bu-
laştırmış, halk düşmanı çetelerden he-
sap sormaya devam edeceğiz diyoruz.
Ve dediğimizi de yapıyoruz. 

Açık olan şu ki, mahallelerimizde
uyuşturucuyu barındırmayacağız. Hal-
kımızın uyuşturucu, fuhuş, kumar ile
yozlaştırılmasına asla izin vermeye-
ceğiz. 

Bir yandan çetelerden hesap so-
rarken diğer yandan uyuşturucu ba-
ğımlılığının pençesindeki insanlarımız
için Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezlerimiz’i
çoğaltacağız. Böylece, bir yandan hal-
kın onurunu savunup bir yandan da
umudunu büyüteceğiz. 

Halkın Elleri Büyüktür... 
Bitirirken yoldaşımızı katleden çe-

telere de bir çift sözümüz var: Halkın
adaletinden kaçmak için kendinizi
hemen AKP’nin polisine teslim etti-
ğiniz biliniyor. 

Ağababalarınızın kollarında gü-
vende olacağınızı düşünüyorsunuz
ama asıl şunu düşünün: Nereye kadar... 

Hiç unutulmasın, halkın elleri bü-
yüktür ve zamanı geldiğinde bu al-
çaklara hak ettikleri cezayı da vere-
cektir. 

Sana söz olsun Gazi’nin gözü kara
yiğidi, sana söz olsun halkının milisi
ve and olsun ki, dökülen kanın yerde,
hesabın mahşere kalmayacak... Yoz-
laşmaya karşı savaşmaya, çetelerden
hesap sormaya devam edeceğiz. 

Ankara

Yürüyüş
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Reformist sol belli bir süredir la-
iklik, çocuk istismarı, tecavüzleri,
kadına yönelik şiddet ve kadın cina-
yetleri politikalarını öne çıkarmış
durumda. Tıpkı barış politikalarında
olduğu gibi bütün politikalarının
özünde düzen içi çözüm arayışı vardır. 

Düzen içi çözümler düzeni restore
etmektir. Düzenin “sivri”, “vahşi”
yönlerini törpüleyip onu “kabul edi-
lebilir” hale getirmektir. Düzen içi
çözümlerin anlamı budur. 

Laiklik tartışmaları reformizmin
bugünkü politikalarında ağırlık ka-
zanmış durumda. KESK, “Laik Eği-
tim ve Laik Yaşam” adı altında bir
kampanya yapma kararı aldı. Bu
doğrultuda 9 ilde alanlara çıkacağını
açıkladı. Ve tüm kesimleri bunlara
güç vermeye çağırdı. 

AB cephesinde de Türkiye’ye yö-
nelik tartışmalarda laiklik konusu
öne çıkmıştır. Özellikle son dönemde
sığınmacılar konusu üzerinden vize
serbestisi ve geri kabul anlaşmasında
düğümlenen konu laiklik konusudur.
AB yetkilileri, Avrupa’nın önde gelen
ülkelerinin başkanları sorunun vize
serbestisi olmadığını, laiklik, basın
özgürlüğü, terörle mücadele yasasının
değiştirilmesi, demokrasi sorunu ol-
duğunu belirtiyorlar. 

“Bağımsız bir medya, yargının
bağımsızlığı ve güçlü bir parlamen-
toyu Türkiye’de önemsediklerini dile
getiren Merkel’in Türkiye’deki laik-
liğe yönelik kaygısını ise bir katılımcı
şöyle aktardı: ‘AB geçmişte askeri
vesayete karşı Erdoğan’a destek verdi
ama bugün seküler düzen konusunda
kaygısı arttı.’” (Cumhuriyet, 25 Ma-
yıs 2016) 

Her dönem AB’nin, AP’nin mil-
letvekilleri, dönem sözcüleri, Türkiye
Masası şefleri vb. hep bu ve benzeri
politikaları gündeme getirmiştir. 

“İtalya Başbakanı Renzi, Türki-
ye’de ‘özgür basın’ için adım atıl-
madan teklifin kabul edilmeyeceğini
söyledi. Birçok ülke vize, mülteci ta-
kası ve yeni fasıl açılmasına karşı

çıktı. Yetkililer zor da olsa anlaşma
olabileceğini açıkladı.” (Cumhuriyet,
7 Mart 2016) 

Görüleceği gibi reformizm poli-
tikalarında AB ile paralellik sağla-
mıştır. Ülkemiz reformist solunun
genel bir karakteridir bu. AB ile aynı
politikayı yapmaya çalışır, onlarla
paralel hareket ederler. 

Kürt milliyetçileri nasıl ABD’nin
politikalarının dışına çıkmıyorlarsa
ülkemizdeki reformist sol da AB ile
aynısını yapmaktadır. 

ÖZGÜCE GÜVENSİZLİK’tir bu
politikanın özeti. Böyle olduğu için
bağımsız politika üretemezler. Düzeni
karşılarına alamazlar. Risksiz konuları
gündemlerine alırlar. Gündemlerine
aldıkları konularda da sonuç alıcı
bir mücadele tarzları olmaz. Avru-
pa’ya, Amerika’ya şikayet eder, on-
lardan çözüm umarlar. 

Çözüm umduklarına bakın; sa-
vaşların, katliamların, açlığın, yok-
sulluğun, her türlü demokratik öz-
gürlüğün, kısacası ezilen halkların
baş düşmanlarıdır. 

Tecavüzcü, tacizci AKP’ye karşı
emperyalistlerden çözüm umuyorlar.
Gerici, faşist AKP’yi onlara şikayet
ediyorlar. Oysa en büyük tecavüzcü,
tacizci emperyalistlerdir. AKP vb.leri
emperyalist efendilerinin yüzlerce
yıllık deneyimlerini uyguluyorlar.
Onlardan aldıkları eğitimlerle yapı-
yorlar işkencelerini, tecavüzlerini,
halkı sindirme metodlarını. 

Diğer yandan tecavüzler, tacizler,
kadın cinayetleri vb. AKP ile başlamış
ve bitecek sorunlar da değildir. En
büyük tecavüzcü oligarşik devletin
kendisidir. Oligarşik devlet gerçeği
halk düşmanlığında hiçbir sınır ta-
nımaz. Devletin tarihi halka düş-
manlıkla; tecavüzler, işkenceler, kat-
liamlarla doludur. 

Eğer gerçekten bunlara karşıysanız
devleti karşınıza almanız gerekir. 

“Laiklik sorunu”nu da aynı temelde
ele alıyor reformizm. Laiklik bu ülkede
hiçbir zaman olmadı. Çünkü bu ülke

toprakları gerçek anlamda hiçbir zaman
demokratik ve bağımsız olmadı. De-
mokrasinin, bağımsızlığın olmadığı
yerde laiklik savunusu yapmak düzene
kan taşımaktır, halkı aldatmaktır. 

Hayır ülkemizde laiklik sorunu
yoktur. Bu ülkenin baş çelişkisi em-
peryalizm ve oligarşinin varlığıdır.
VARLIK KOŞULUNU ORTADAN
KALDIRMADAN laiklikle, teca-
vüzle, tacizle, başka bir çelişkiyle
uğraşmanın hiçbir anlamı yoktur. 

AB’nin ve ABD’nin girdiği her
yerde tecavüzler, tacizler vardır. Sa-
vaşlarda, işgallerde en çok yaptıkları
işkence türü budur. Çok yaygındır. 

Peki reformist sol, düzen içi sol
bunu bilmez mi? Çok iyi bilirler.
Eğer bir sorunu çözmek istiyorsanız,
o sorunun kaynağına yönelmeniz ge-
rekir. Bunu yapmıyorsanız sizin o
sorunu çözmek diye bir derdiniz yok
demektir. Siz o sorunu kullanıyor-
sunuz, bir anlamda istismar ediyor-
sunuz demektir. 

Reformist solun yaptığı budur.
Bu nedenle laiklik, çocuk istismarı,
kadına şiddet vb. mesele değildir.
Mesele reformizmin görmek istediği
çelişkidir. Mesele Avrupa demokrasisi
ile birlikte hareket etme isteğidir. Bu
nedenle kadına şiddet, çocuk istismarı
sorunu olmadığı gibi laiklik sorunları
da yoktur. 

Avrupa ve Amerikan emperyalizmi
ülkemiz halkları için hiçbir şey iste-
mezler. Laiklik, basın özgürlüğü, de-
mokrasi, insan hakları vb. bunlar em-
peryalistler için kendi emperyalist
yüzlerini gizlemenin, halk düşman-
lıklarını gizlemenin araçlarıdır. Bu
değerleri istismar ederler. Onlar çı-
karları neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. 

Örneğin AKP iktidarından önce
“laikliğin bekçisi” olarak görülen ordu
hakim güçtü. MGK içinde belirleyici
durumdaydı. Ordunun hakim olduğu
süreçte Türkiye laik miydi? Hayır. 

Türkiye Avrupa Birliği Karma
Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı
Lagendijk 2009 yılında yaptığı bir

RReformizm AB İle Kürt Milliyetçileri ABD İle Parelel Politika Yapıyor

DÜZENİÇİ GÜNDEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ TARTIŞANLAR 
DÜZENİ RESTORE EDERLER, AKP’YE NEFES ALDIRIRLAR 
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değerlendirmede laikliğin, Avrupa
ülkelerinde, “ölüm kalım meselesi”
olarak görülmediğini vurgulayarak,
mevcut laiklik uygulamalarını savu-
nanların statükoyu savunanlarla aynı
kişiler olduğunu söylüyordu. Lagen-
dijk, “Laiklik konusuna dokunulma-
sını istemeyenler, reformlar, Kürt so-
runu, ordu ve ifade özgürlüğü konu-
sunda kıpırdamak istemeyenlerle aynı
kişiler. Laiklik bir bakıma statükoyu
savunanların bayrağı haline geldi”
diyordu. 

Emperyalistler için esas olan çı-
karlarıdır. Gerisi önemli değildir. Em-
peryalistler çıkarları doğrultusunda
AKP iktidarı üzerinde baskı kurmak,
daha fazla ödün koparmak, bağımlılık
ilişkilerini derinleştirmek için AKP’nin
çelişkilerini değerlendiriyorlar. 

Ülkemiz reformist, oportünist solu
da varolan çelişkileri kullanarak
AKP’yi barışa, çözüm sürecine zor-
lamaya çalışıyor. 

Avrupa demokrasisi neyle uğraş-
mak istiyorlarsa bizdeki solcularda
onu esas alıyorlar. Bugün yürüttükleri
politikaların anlamı da budur. Bu
politikanın özü düzen için tehlike
oluşturmayan gündemlerdir, düzeniçi
çözümlerdir. Mücadelenin, örgütlen-
menin, direnme hakkının tasfiye edil-
mesidir. Sivil toplumculuktur. 

Reformist solun gündeme getirdiği
politikalar AKP karşıtlığı temeli üze-
rinde yükselmekle birlikte sonuç
böyle değildir. Eğer düzene yönel-
mezseniz AKP’ye de yönelemezsiniz.
AKP karşıtlığınız biçimsel kalır. AKP
iktidarı tüm çelişkilerine rağmen em-
peryalistlerin tercih ettiği, desteklediği
bir iktidardır. 

Reformizm ele aldığı politikalarla,
politika yapış tarzıyla asıl olarak
AKP’ye nefes aldırmaktadır. 

Özgüçlerine
Güvenmeyenler,
Emperyalizme Güvenirler 

Reformizmin politikalarında AB
ile, Kürt milliyetçilerinin ABD ile
paralellik sağlamaları nedensiz de-
ğildir. Sorun sadece aynı politikaları
gündeme getirmek de değildir. AB
ve ABD emperyalizmini çözüm gücü
olarak görmektir. Demokrasiyi

AB’den beklerler. 
Çözüm sürecinin devam etmesi

için ABD’nin, AB’nin Türkiye’ye,
AKP’ye baskı yapmasını isterler. 

AKP’nin başta Kürt halkı olmak
üzere tüm Türkiye halklarına savaş
açmasına, katliamlarına karşı AİHM’e
başvurmak,  Türkiye’yi Avrupa’ya
şikayet etmek, Avrupa’nın, ABD’nin
yaptırımda bulunmasını istemek po-
litika haline gelir. Ve elbette emper-
yalizmden, emperyalist kurumlardan
çözüm bekleyenler onlara rağmen
politika üretemezler. Emperyalizm
karşıtı politikaları savunamazlar. Do-
layısıyla politikaları, gündemleri oli-
garşiyi de rahatsız etmez. 

Meşruluklarını yitirmeleri, ica-
zetçi, uzlaşıcı, diyalog yanlısı olma-
ları, faşizme karşı iyi niyet göster-
meleri bu anlayışlarının sonucudur. 

Bu durumun karşılığı özgüçlerine
güvenmemektir. Bağımsız politika
yapamamaktır. 

Açık ve nettir ki özgücüne gü-
venmeyenler emperyalizme güvenir-
ler. 

Bakın gündeme getirdikleri poli-
tikalara ve nasıl gündeme getirdik-
lerine...

Demokrasi, demokratikleşme der-
ler. Oysa aynı söylemi Avrupa em-
peryalistleri de kullanır. Onlar da
Türkiye’nin demokratikleşmesinden
duydukları endişeleri dile getirirler
sıkça. AB’ye uyum dedikleri “de-
mokratikleşme paketleri”dir. Ve AB
emperyalizmi, ABD emperyalizmi
için demokratikleşme FAŞİZMİN
ÖRTÜSÜ’nden başka bir şey değildir. 

Bağımsız yargı, basın özgürlüğü,
düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü,
laiklik, kadın cinayetleri, kadına yö-
nelik şiddet, çocuk istismarı vb. bunlar
esasta Avrupa emperyalistlerinin de
dillerinden düşürmedikleri söylem-
lerdir. Ve bunların hiçbiri oligarşik
düzen için tehlike teşkil eden şeyler
değildir. Burjuvazinin demokrasi al-
datmacasının parçası olan şeylerdir. 

Kürt sorunu, yine Avrupa’nın,
Amerika’nın kullandığı gerek Kürt
milliyetçi hareketini kendine yedek-
lemek gerekse de oligarşi üzerinde
daha fazla bağımlılık elde etmek için
baskı kurmaya çalıştığı konulardan

biridir. Kürt sorununun çözümünü
federasyon, otonomi, özerlik vb gibi
düzeniçi bir zeminde ele almak em-
peryalistler için de ve esasta oligarşi
için de karşı çıktığı bir durum değildir.
Aksine halkları düzen içinde tutmak
için sorunun çözümünü tam da bu
doğrultuda yönlendirmeye çalışırlar. 

Ve barış politikası... Halklar için
ne kadar masum, ne kadar çekici
görünse de gerçekte çok açık düzen
içi bir politikadır, teslimiyet politi-
kasıdır. 

Özgüce güvensizlik o kadar açıktır
ki reformist, oportünist sol, Kürt mil-
liyetçileri AKP konusunda umutlarını
adeta AB ve Amerika’ya bağlamış
durumdalar. AB ve Amerika ile Er-
doğan ve AKP’nin çelişkileri artı-
yormuş gibi bir hava çiziyorlar. 

Bu umutlar boş umutlardır; em-
peryalizmin AKP’ye desteği sürüyor.
Çünkü başka alternatifleri yoktur.
Çünkü AKP nihayetinde emperya-
lizmin istediklerini fazlasıyla ger-
çekleştiriyor, işbirlikçilikte sınırları
bir hayli aşmıştır AKP... 

Emperyalistler kendi çıkarlarına
hizmet ettikçe hiçbir şeyi “önemse-
mezler”. Emperyalistler Erdoğan’ın
vb “sivri” çıkışları üzerinden değil
kendi çıkarlarına hizmet edip etmediği
üzerinden politika yaparlar, yapıyorlar.
Sonuç olarak; birincisi AKP’nin, Er-
doğan’ın Avrupa’ya, ABD’ye tüm
“esip gürlemesine rağmen” emper-
yalizm işbirlikçiliği sabittir. İkincisi
de emperyalizm çıkarlarına hizmet
ettiği sürece AKP’yi de, hatta sol re-
formist halkçı görünümlü partileri
vb destekler. 

Emperyalizmi, emperyalist sö-
mürü gerçeğini doğru değerlendir-
meyenler, emperyalizmin düzeninde
kendilerine yer ararlar, emperyalist
politikadan beslenmeye çalışırlar.
Dahası emperyalizmin hizmetine gi-
rerler. Özgüce güvensizliğin geldiği
nokta budur. 

Türkiye Halklarının
Temel Gündemi
Bağımsızlık ve
Demokrasidir 

Yeni-sömürge Türkiye gerçeğinde
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halklarımızın temel gündemi bu iki
temel nokta üzerinde düğümlenmiştir;
bağımsızlık ve demokrasi. 

Bağımsızlık ve demokrasiyi he-
deflemeden ülkemizde halklar lehine
kalıcı olarak hiçbir sorun çözülemez. 

Reformizm, oportünizm, Kürt
milliyetçileri bu sorunu adeta tersine
çevirirler; örneğin Kürt milliyetçileri
“Kürt sorunu çözülmeden demokrasi
sorunu çözülemez” der. Sorunu böyle
koymak Kürt sorununu çözümsüz
bırakmak demektir, dahası düzeniçi
çözümü kabul etmektir. Çünkü so-
runun kaynağı emperyalizm ve oli-
garşidir. Sorunun dayandığı temel
bağımsızlık ve demokrasidir. Bağım-
sızlık ve demokrasi olmadan Kürt
sorunu da diğer hiçbir demokratik
vb. sorun da çözülemez. 

Kürt milliyetçilerinin, reformizmin
demokrasi sorununu ele alışı devrimci
bir ele alıştan tümüyle uzaktır. “Laik
Yaşam, Laik Eğitim” adı altında 9
ilde alanlara çıkma kararı alan KESK
bildirisinde sorunun reformist, dü-
zeniçi konuluşu çok açıktır: 

“Laiklik Demokrasinin Olmazsa
Olmazıdır. İnşa halindeki yeni rejimin
sözcü ve temsilcilerinin durmaksızın
laikliği hedef tahtasına yerleştirmesi
ve bir hesaplaşma konusuna dönüş-
türmesi nedensiz değil. Zira gerçek
bir laiklikle demokratik haklar, ifade
özgürlüğü, eleştiri özgürlüğü, işçi
hakları, kadın hakları ve kadınların
kurtuluşu, “beden ve cinsiyete yakla-
şım”, bilimsel ve akademik özgürlük,
çocuk hakları, eğitim sisteminin ka-
rakteri ve bir bütün olarak demokra-
sinin gelişkinliği arasında kopmaz
bir bağ var. Dolayısıyla Türkiye gerçek
bir laikliğe, eşitliğe ve özgürlüğe, de-
mokratik bir toplum ve demokratik
bir cumhuriyette kavuşabilir ancak
ve Türkiye’nin ikilemi ya faşizm ya
demokratik bir cumhuriyettir aslında.”
(KESK bildirisinden) 

Laikliği demokrasinin olmazsa
olmazı görüyor. Kürt sorununu de-
mokrasinin olmazsa olmazı görüyor.
Peki istediği demokrasi nasıl bir de-
mokrasidir? Hangi demokrasi uğruna
mücadele yürütmektedirler? 

“Demokratik cumhuriyet” denilen
kime, neye karşı olduğu belli olmayan

görünürde muğlak ancak gerçekte
burjuva demokrasisinin sınırları içinde
bir demokrasidir düşündükleri. 

Halk için demokrasi değildir is-
tedikleri. 

Halk için demokrasi istemek em-
peryalizmi ve oligarşiyi hedeflemek
demektir. Emperyalizmden bağımsız
olunmadan halk için demokrasi ola-
maz. 

Reformizmin, oportünizmin, Kürt
milliyetçilerinin bu anlamda bağım-
sızlık gündemi ve bu gündem doğ-
rultusunda bir mücadelesi de yoktur.
Nedeni basittir; çünkü bağımsızlık
demek anti-emperyalist olmak de-
mektir, emperyalizme karşı mücadele
demektir. 

Anti-emperyalizm diyorlar, Ma-
hirlerin, Denizlerin, İboların adlarını
ağızlarına alıyorlar. Sahtekarcadır bu
söylemleri. ABD’nin kara gücü haline
gelişlerini, emperyalizmden çözüm
arayışlarını gizlemek istemenin so-
nuçlarıdır bunlar. 

Türkiye Halklarını
Birleştirecek Güç
Devrimciler,
Birleşeceğimiz Zemin
Devrimci Halk İktidarı
Hedefidir

“Laik Yaşam, Laik Eğitim” slo-
ganıyla kampanya başlatan KESK
tüm kesimleri kendisine güç vermeye
çağırdığı açıklamasında şöyle diyor:
“KESK sadece kendi özgül çıkarları
için direnmiyor ve mücadele etmiyor.
KESK’in mücadelesi Türkiye’nin yüz
yüze olduğu ikilemin içinde artan
bir önem kazanmış durumda. Bu
önem görülmeli ve bütün ilerici ve
demokratik güçler: Öncülüğünü yap-
sak da mitinglerimiz konjonktür iti-
barıyla salt KESK mitingleri olarak
görülmemeli, mitinglere güç verme-
lidir.” 

KESK açıklamasında “Birleşik
Mücadele Acil Bir İhtiyaç” vurgusu
da yapılıyor. Türkiye halklarının mü-
cadelesini birleştirmek her dönem
temel bir sorundur. Ve acil bir ihti-
yaçtır. Ancak bu birleşik mücadelenin
hangi zeminde olacağı önemlidir. Ve
“birlik”ten çok daha önemlidir. Eğer

gerçekten devrim mücadelesine hiz-
met edecekse böyledir. 

Oysa reformizmin mücadelesi
devrim mücadelesine değil düzenin
restore edilmesine, düzene nefes al-
dırmaya hizmet etmektedir. Dolayı-
sıyla bu temeldeki bir “birleşik mü-
cadele” halkları aldatmaktan başka
bir amaç taşımaz. 

Daha yakın süreçte, 1 Mayıs’ta
yaşadık. Bilcümle tüm reformizm,
oportünizm ve Kürt milliyetçileri
“Birleşik, kitlesel mücadele” diyerek
Bakırköy’e gittiler. Halklarımızı Ba-
kırköy’e çağırdılar. AKP’ye teslim
olanlar, halklarımızı da AKP’ye teslim
etmek istediler. 

Türkiye halklarını birleştirecek
olan Cephe’dir, Cephe’nin devrimci
politikalarıdır. Reformizmin, opor-
tünizmin büyük çoğunlukla bir araya
gelmiş olmaları, Cephe’nin çoğu kez
yalnız başına kalmış olması bu ger-
çeği değiştirmez. Gerçek er-geç ken-
dini kabul ettirir, ettirecektir. 

Sonuç Olarak; 
1- Reformizm ve Kürt milliyet-

çilerinin bağımsız politikaları yoktur.
Biri AB’ye, diğeri ABD’ye paralel
politika yaparlar. Laiklik, kadın ci-
nayetleri ve kadına şiddet, çocuk is-
tismarı, barış politikaları vb. böyledir. 

2- Kendi özgücüne güvenmeyen-
ler bağımsız politika üretemezler.
Halkın gerçek sorunlarını gündem-
leştirip çözüm üretemezler. 

3- Halkın sorunlarını temel al-
mayanlar düzeni restore ederler, AKP
faşizmine nefes aldırırlar. 

4- Türkiye halklarının değişmez
gündemi bağımsızlık ve demokrasidir.
Bağımsızlık ve demokrasiyi hedef-
lemeden hiçbir sorun çözülemez. Ba-
ğımsızlık ve demokrasiyi hedefle-
meyen sorun ve talepler düzen içi
taleplerdir. 

5- Reformizmin, Kürt milliyetçi-
lerinin demokrasiden anladıkları bur-
juva demokrasisi sınırlarının içinde
bir demokrasidir, halk için demokrasi
değildir. 

6- Faşizmin tek alternatifi faşizmin
ülkemizdeki kaynağı olan emperya-
lizmin ve oligarşinin düzenini yıkıp
halkın iktidarını kurmaktır. 
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Sevginin “Emek” Olduğu Gün-
lerden “Kiralık Aşk” lara …

Pek çoğumuzun hatırladığı bir
film ve bir repliktir, Selvi Boylum
Al Yazmalım ve oradaki sevgi tanı-
mı…

Türkan Şoray orada bir sevgi ta-
nımı yapmaktadır; Nedir sevgi, emek-
tir diye...

Böyle bakar ve ona göre verir
kararını…

Filmler, sözler halkın kültüründen
bağımsız değildir. Halkın içinde ya-
şayan filmlerdir onlar, o yüzden de
sevgi emektir.

Bu topraklarda pek çok sevgi hi-
kayesi anlatılır. Ferhat ile Şirin, Aslı
ile Kerem, Leyla İle Mecnun en bi-
linenleridir. Ve daha nice aşklar nice
sevdalar yaşanmıştır.  Şirin için dağ-
ları delmiş Ferhat, tam 10 yıl De-
mirdağ’ı delmek için uğraşmıştır.

Bu hikayeler unutturulmaya, film-
ler değişmeye başlamıştır artık. Po-
püler sinemanın hüzünlü aşklar ve
temiz duygular meydanı ise biraz
Brezilya dizileri biraz da hüzünlü
aşk şarkılarınca paylaşıldı. Şarkıcılı
filmlerden kalan miras paylaşılırken,
en büyük pay da Sezen Aksu’ya düş-
tü. (...) Yaşanan aşk ilişkilerinin
biçimi az, özlenen aşk ilişkilerinin
biçimi ise çok değişmişti. 

Gerçek aşkın gücünü göstermeye
başladığı kritik bir anda sazı eline
alıp, aşkın yüceliğinden, temizliğin
ve dürüstlüğün, galibiyetinden dem
vurmanın getireceği tatmine talep
gösterilmiyordu. Bire bir ilişkiler,
ilişki içi hesaplaşmalar ve fırtınalar
ses vermeliydi. Ona buna değil, kar-
şısındakine kanıtlamalıydı insan ken-
disini. Bir sevgi ölçer vardı sevilenin
elinde ve kıskanınca yüksek puan
veriyordu örneğin… Pahalı elbiseler,
lüks çantalar, aşk kokan parfümler
ise “tavan yaptırıyordu” bu alete. 

Tanışmak, çıkmak, sık sık buluş-
mak, hatta arada bir sevişmek kes-
miyordu yeni dönemin insanlarını.
Okudukları, televizyondan seyrettik-
leri, şarkılardan dinledikleri o aşkları

yaşamak istiyorlardı ve Sezen Aksu,
onlar için söylüyordu. Evlilik yoktu
o şarkılarda. Moda deyimle birlikte
yaşamalar yaygınlaşmıştı artık,  he-
men aynı eve geçiliyor. Yerlerde
yatıp sinema izlemeler, dağınık evler
evet hepsi birer özgürlük olarak ya-
yılıyor, yaşanıyor. 

“Aklımı başımdan alıyor”, “aya-
ğımı yerden kesiyor” vb. gibi pek
çok sözle son sürat başlayan ilişkiler
karşılaşılan ilk zorlukta son buluyor.
2012 verilerine göre her yıl yüzyir-
mibin boşanma gerçekleşiyor... Dört
dakikaya bir boşanma düşüyor.

Kapitalizm her şeyin alınıp sa-
tılabileceği bir kültür yaratmaya baş-
lamıştır ve sevgi de aşk da alınır
satılır hale gelmiştir.  Kapitalizmin
kültüründe bir şeye göre eş seçme
vardır. Fiziğe, güzelliğe, kariyere
özellikle de paraya göredir bu seçim.
Sevgi ve sevgiyi besleyen, yaratan
değerler yoktur bu seçimde. Bu ka-
pitalizmin yaratmak istediği kültürdür.
Halkların olumlu değerlerini gele-
neklerini böyle yok etmeye çalışır.
Halkı yozlaştırmaya çalışır. Yozlaşmış
insanların arayışları da ona göre şe-
killenir. Beğeniler ona göre gelişir.
Kapitalizmin insanları metalaştırması
da burada başlar. Evleneceği insana
bir meta gözüyle bakar. İyi para ka-
zanması, en önemli ölçüt olur. Güzel
olması gerekir sevilenin… Oysa “Gü-
zelliğin on para etmez, bu bendeki
aşk olmazsa” demiştir Aşık Veysel.

Yine Holty ise   “ Aşk, kulübeyi,
altından bir saraya benzetir.” derken
para, pul güzellik ölçüt değildir. Bir-
likte olmak, bir olmaktır hayatı gü-
zelleştiren, zenginleştiren. 

Che, sevgnin yıldırım gibi inme-
diğine, bir anlık, mistik bir olaydan
farklı bir şey olduğuna inanırdı. “Sev-
gi bir çabadır, insanlar sevgilerini
emek vererek, adım adım yeşertip
büyütür.” demiştir. Esas alınan emek-
tir.

Sevda bir evin içine kapatılmış
kadın ve erkeklerin birbirini seçmesi
değildir. Uğruna dağlar delinen, çöller

aşılan sevda, yarışma sonucunda ve-
rilecek ödüle indirgenecek kadar
ucuz değildir, olmamalıdır.

Her gün yeni bir dizi giriyor ha-
yatımıza “İnadına aşk”, “Acı Aşk”
ve daha niceleri aşkı anlatıyor bize
“Kiralık Aşk” a kadar. İki  kadın bir
adam arasına sıkışmış ya da hepsi
aşkı beğeniye, cinselliğe indirgeyen
örneklerle dolu. Evlilik programları
da  üstüne bal kaymak çalmaktadır
beğeniye, paraya indirgenen sevgi-
lerin. Kapitalizm bu sayede halkı
her gün daha  da yozlaştırmayı he-
deflemektedir.

Düzenin çamurları içerisinde bata
çıka yürüyoruz. Ayaklarımız bu ça-
murun içerisinde olsa da beynimizi
ve yüreğimizi asla teslim etmiyor
ve bütün bu olan bitene karşı müca-
dele ediyoruz. Yüreğimize giren sev-
dalar da halka duyduğumuz sevda
kadar değerli ve umutludur bizim
için. Anadolu insanı çıkarsız sevmiştir,
biliriz.Karacaoğlan’dan Nazım-
lar’dan, Ahmed Arifler’den okuruz
dinleriz bu sevdaları. 

Sevdayı kavgadan ayrı düşün-
müyoruz. Aynı evi paylaşan yaban-
cılara dönüşmüyor, buna direniyoruz.
Birlikte üretiyor, ürettiklerimizi pay-
laşıyor ve paylaştıkça pekiştiriyoruz
sevdamızı. “Kalbiniz sevgi üretemi-
yorsa eğer; iyi bir üretici değilsiniz-
dir’’  diyen Karl Marx’ı kavgamıza
olduğu gibi sevgimize de kılavuz
ediyoruz.

Bizim sevdamızda vefa, sadakat
ve emek esastır. Sevdamızın harcında
bunlar vardır böyle düşünür, böyle
yaşar, böyle olmalıdır deriz. En güzel
sevdaları biz yaşarız. Hem de bir
ömür boyu yaşarız. 

Sevdamızı halk sevgisiyle birleş-
tirir daha güç alır, daha büyütürüz.    

Ferhat’ ın dediği gibi “bizim ge-
leceğimiz, iki kişinin geleceği halkın
geleceğinden bağımsız değildir.”

SEVDA NEDİR?içimizden birinden
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Başta Latin Amerika olmak üzere
dünyanın çeşitli ülkelerinde iktidara
gelen sol hükümetler büyük umutlarla
geldikleri iktidarları kaybediyorlar,
yozlaşma içine giriyorlar.

Brezilya’da 14-15 yıllık İşçi Partisi
iktidar,ı Brezilya Devlet Başkanı İşçi
Partili Dilma Rousseff’in hakkındaki
soruşturma nedeniyle görevden uzak-
laştırılmasıyla sona erdi. 

Brezilya’da gerilla kökenli Devlet
Başkanı Dilma Rousseff bir Amerika
darbesiyle görevden ayrılmaya zor-
landı. Senato önce Dilma’nın selefi
İşçi Partili eski devlet başkanı Lula
Da Silva hakkında yolsuzluk soruş-
turması açtı. Yakın zaman da bu so-
ruşturma mevcut başkan Rousseff’e
uzandı. Ve neticede Roussef görevi
bırakmak zorunda kaldı. Rousseff
bunun bir “darbe” olduğunu söylü-
yordu. 

Rousseff’in başında olduğu İşçi
Partisi, her iktidarın iktidarını koru-
mak, halkın gözünü boyamak için
vermek zorunda olduğu kimi şeyler
dışında genel olarak halka hiçbir şey
veremedi. 

Bırakalım halkın sorunlarını çöz-
meyi, yoksulluk, yolsuzluk, açlık,
adaletsizlik içinde boğulan halkın
2013 yılında dünya kupasının Bre-
zilya’da yapılmasını protesto etmesi
karşısında halka terör estirdiler. 

Genel olarak tekellerin çıkarlarına
dokunmamasına rağmen emperyalist
tekeller daha fazlasını istiyorlar. Re-
formist iktidarlara dahi tahammülleri
olmuyor. Halkın daha fazla sömü-
rülmesi için yeni yasalar dayatıyorlar. 

İşçi Partisi iktidarı uzun süredir
emperyalizmin hedefindeydi. 

Venezuela’da Chavez’in yerine
geçen Maduro’yu zor günler bekliyor.
Maduro en son ülkede 60 günlük
olağanüstü hal ilan etmek zorunda
kaldı. “Venezuela Devlet Başkanı
Maduro, Petrol İhraç Eden Ülkeler
(OPEC) içerisinde de kendisini de-

virmeye yönelik komploların oldu-
ğuna inandığını belirtti. Ekonomik
ve enerji krizleri nedeniyle zor günler
yaşayan Venezuela’daki durum ne-
deniyle ABD ‘Maduro’nun başkanlık
dönemini doldurmadan görevinden
ayrılabileceği’ yönünde endişelerini
bildirmişti.” 

Ülkede yüksek enflasyon, temel
ihtiyaç maddeleri eksikliği ve günde
15 saati bulan elektrik kesintileri ne-
deniyle toplumsal huzursuzluk, hükü-
met karşıtı gösteriler ve grevler hız
kazanıyor.  Maduro ise ülkesindeki
göstericilerin istekleri doğrultusunda
ABD’nin Venezuela’ya yaptırım uy-
guladığını, Brezilya’daki darbe sürecinin
de buna katkı sağladığını iddia etmişti. 

Yunanistan’da Syriza iktidarı Yu-
nanistan halkına rağmen AB’nin da-
yatmalarına boyun eğiyor. Halkı, hal-
kın öfkesini düzen içinde tutuyor. 

Oysa iktidara gelirken halka neler
vaat etmemişlerdi. Diğer yandan sol
partilerin bu ülkelerde iktidara gelmeleri
adeta “devrim” diye sunuldu. Seçimlerle
iktidara gelinmesi, kimi reformcu dü-
zenlemeler yapılması “Demokratik
Devrim” olarak adlandırıldı. HDP’nin
80 milletvekilini parlamentoya sok-
masını nasıl devrim diye sundukları
hatırlardadır. Bu ülkelerde söz konusu
olan 80 milletvekili değil, bizzat partinin
kendisi hükümet olmuştur. Reformizm
bunu nasıl devrim diye sunmasın ki.
Halka umut dağıtıldı. Burjuvazi de bu
yaklaşımı desteklemekten geri durmadı.
Varsın halklar devrimi böyle sansındı. 

Gerçekte neye hizmet ettikleri açıktı.
Bir bütün olarak düzene hizmet ettiler.
Düzene nefes aldırdılar. Kimileri –Yu-
nanistan gibi- halkın öfkesini dizgin-
lemek için iktidara gelmişti. Buna hiz-
met ettiler, önleri bunun için açıldı.
Kimileri -Venezuela gibi- silahsız ve
“zor” olmadan devrim yapma iddia-
sında oldular. Bunu savundular. 

Ancak yozlaşmaları kaçınılmazdı.
Çünkü devrim diye bir iddiaları

yoktu. Devrim silahla yapılır ve si-
lahla korunurdu. Oysa bunlar parla-
mentoyu, meclisi, seçimleri çözüm
olarak gösteriyorlardı. Burjuvazinin
düzeninde seçimle gelip seçimle git-
meyi esas alıyorlardı. Seçim sonuç-
larına saygı duyuyorlardı. 

Halka dayanmayanlar halkın çı-
karlarını koruyamazdı. Koruyama-
dılar, korumadılar. Bu sonuçla kaçı-
nılmaz olarak yozlaştılar. Düzenin
yozlaşma batağına gömüldüler. Yoz-
laşma sadece rüşvet, vurgun, zimmete
para geçirmek anlamında değildir.
Yozlaşma halkı aldatmaktır, sahte
umutlar dağıtmaktır, düzeni çözüm
olarak sunmaktır. Halkın umutlarını
bitirmektir. Solculuğun, devrimciliğin
içini boşaltmak, değersizleştirmektir.
Halkla, emperyalizmi, oligarşiyi uz-
laştırmaya çalışmaktır. 

Devrim temizler, arındırır, halka
taşır, iktidara taşır. Sol yüzünü halka
dönmezse yozlaşır... Yüzünü halka
dönmek, halkın çıkarları için savaş-
maktır. Devrim silahla yapılır, silahla
korunur. Kim ki tersini iddia eder, tas-
fiyecidir, teslimiyetçidir, burjuvazinin
ezilen halklar cephesindeki uzantılarıdır.
ML bilimi böyle söylüyor. Marksizm-
Leninizmin ustaları böyle söylüyor.
Tarihsel gerçekler böyle söylüyor. 

Venezuela, Brezilya, Bolivya, Ar-
jantin, Honduras, Şili, Paraguay, Yu-
nanistan... Bu ülkelerde yakın zamana
kadar solcu, halkçı iktidarlar hükü-
mettelerdi. Bir kısmında hala hükü-
metteler. Bu solcu, halkçı partilerin
yapısal, ideolojik zayıflıkları en büyük
güçsüzlük kaynaklarıdır ve şu an ya-
şadıkları bunalımın da nedenidir. 

Bir kısmı emperyalist politikaların
dışına çıkmayan Brezilya, Arjantin
gibi, bir kısmı reformist, halkçı uy-
gulamaları esas alsa da yine burjuva
düzenle cepheden çatışmayı göze al-
mayan Bolivya, Ekvator, Nikaragua
gibi ve bunlardan daha ileri durumda
olan sosyalist söylemi açıktan savunan
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Brezilya, Venezuela, Arjantin, Bolivya, Yunanistan... 

Devrim Silahla Yapılır, Silahla Korunur!..Devrim Silahla Yapılır, Silahla Korunur!..

HALKIN İKTİDARI İÇİN SAVAŞMAYANLAR 
YOZLAŞIRLAR, DÜZENE HİZMET EDERLER!



ancak barışçıl yoldan sosyalizmi kur-
maya çalışan Venezuela örnekleri... 

Gündeme getirdikleri halkçı po-
litikalar emperyalist ve yerli tekellerin
politikalarıyla çeliştiğinde emperya-
lizmin ve yerli tekellerin açık, gizli
müdahaleleri, darbeleri, komploları
boy göstermektedir. Sol, halkçı hü-
kümetler devrilmektedir. Dün Hon-
duras’ta, Paraguay’da, Şili’de, Ar-
jantin’de bugün Brezilya’da yaşanan
ve Venezuela’da yapılmaya çalışılan
budur. 

Brezilya’da 14 Yıllık
İşçi Partisi İktidarı
Sol’un Görevi
Düzenin Krizlerini
Çözmek Değildir 

Brezilya’da İşçi Partili Lula Da
Silva’nın 2002 yılında Brezilya Devlet
Başkanı seçilmesi kimileri açısından
inanılmazdı. Umut kaynağı idi. Ne-
den? Lula Da Silva gerilla kökenli
biriydi ve şimdi devlet başkanı ol-
muştu. İşçi Partisi sol bir partiydi ve
şimdi hükümetteydi. 

2002 yılında başlayan süreç 2011
yılında da yine İşçi Partili Dilma
Rousseff’in, Lula’nın halefi olarak
başkan seçilerek görevi devralmasıyla
devam etti. 

2002’den bu yana yaklaşık 14-
15 yıllık bir dönem... 

Eski Devlet Başkanı Lula’nın se-
kiz yıllık iktidarı döneminde izlenen
sosyal politikalar ve ekonomideki
istikrarlı yönetim sayesinde 20 mil-
yondan fazla kişinin yoksulluktan
kurtulduğu iddia ediliyor. 

Lula’dan iktidarı devralan Rous-
seff de adaletli bir vergi reformu ve
gelecek on yılda yoksulluğu ortadan
kaldırmaya yardım edecek diğer
adımları atacağını söyledi. Rousseff’e
göre, “Brezilya’da birçok şey düzeldi,
ancak bu sadece yeni bir dönemin
başlangıcı”ydı. 

Brezilya Latin Amerika’nın ve
dünyanın önde gelen büyük ekono-
milerinden biridir. 

İşçi Parti iktidarı Brezilya’da “bir-
çok şey düzeldi” dese de gerçekte
düzelen bir şey yoktu. Yoksulluğu
önemli oranda çözdüklerini söylü-

yorlar. Oysa yoksulluğun kaynağı sö-
mürü düzenidir. Sömürü düzenini yok
etmeden yoksulluk, açlık sonlanamaz. 

Emperyalist tekellerin tahammül-
leri yoktur. Daha çok sömürü isterler.
Daha çok kar isterler. Böyle olduğu
içindir ki İşçi Partisi hükümetine yö-
nelik baskılarını arttırdılar. 

Şimdilerde “Petrobras Dosyası”
dedikleri ülkenin en büyük yolsuzluk
soruşturmasını başlattılar. Brezilya
Federal Senato’nun aldığı karar doğ-
rultusunda Devlet Başkanı Rousseff,
12 Mayıs 2016 tarihinden itibaren
altı ay süreyle görevinden uzaklaştı-
rıldı. Bu karara gerekçe olarak 2003
ile 2010 yılları arasında başkanlığını
yürüttüğü ülkenin en büyük petrol
şirketi Petrobas’ta yolsuzluk yapıldığı,
ihalelere fesat karıştırıldığı ve yet-
kililerin rüşvet alması gösterildi. 

Rousseff bunu bir darbe olarak ni-
telendirdi. Ekonomide durağanlık, artan
işsizlik, enflasyon, adaletsizlikler ve
yolsuzluklar halkta tepki bulurken em-
peryalist tekeller halkın bu hoşnutsuz-
luğunu kendi sömürü düzenlerini güç-
lendirmek için kullanmaktadırlar. 

Nitekim Rousseff’in yerine Devlet
Başkanı olan koalisyon ortağı ve
başkan yardımcısı Temer, tekellerin
istediği düzenlemeleri halkın hoş-
nutsuzluğunu da kullanarak gerçek-
leştirmeye çalışacaktır. Bunların neler
olacağı da sürpriz değildir; 

Kamu harcamaları azaltılacak, paralı
olmayan eğitim, sağlık vb. gibi temel
haklar tümüyle paralı hale getirilecek,
devlete ait şirketler özelleştirilecek,
vergiler arttırılacak ve vergi yükü halkın
sırtına bindirilecek ve emeklilik yasası
yeniden düzenlenerek kazanılmış haklar
gasp edilecek... 

Burjuva, liberal ve reformist uz-
manlara göre ülke için çıkış yolu
“kapsamlı bir anayasa ve siyasi sis-
tem reformu”ndan geçiyor. 

Hayır! Ekonomik, sosyal, siyasal
kriz içindeki bir ülkenin tek çıkış
yolu devrimdir. 

Parlamento, seçimler vb. işte tam
da bu noktada halkı düzen içinde
tutmanın, düzen içinde çözümler ara-
manın aracı olarak gündeme gel-
mektedir. Seçimi, parlamentoyu çö-
züm olarak sunan partiler bu anlamda

düzen partileridir. 

Silahsız ve “Zor”a
Başvurmadan
Devrim Yaptıklarını
İddia Edenler
Amerika’nın Darbe ve
Komplo Hazırlığında
Olduğunu Söylüyor 

Hugo Chavez’in Devlet Başkan-
lığı’na geldiği 1998 yılı sonundan
bugüne kadar yaklaşık 18 yıllık bir
dönem... Chavez ve sonrasındaki
Maduro “21. Yüzyıl sosyalizmi” ve
“Bolivarcılık” ideolojisine sahip ol-
duklarını söylüyorlar. 

Chavez, ülkesinin yüz yüze olduğu
yoksulluk, açlık, cehalet, barınma, ça-
lışma ve kadın hakları gibi sorunların
çözümünün kapitalist sistem içinde
kalınarak sağlanamayacağını iddia et-
mekte ve devrimden söz etmektedir.
Venezuela’da çok daha adil, barışçı,
eşit ve özgür bir dünyanın ancak sos-
yalizme açılarak gerçekleştirilebileceği
görüşünü savunmaktadır. 

Chavez devlet başkanı olduğunda
ilk olarak mevcut faşist anayasayı
kaldırdı, yeni bir anayasa yaptı, halk-
tan yana uygulamaları gündeme ge-
tirdi. Anayasa’da yer alan en önemli
ilkelerden biri “saldırgan ABD em-
peryalizminin hegemonyasını yok
etmek, defetmek” 

Chavez’in partisi, komünal kon-
seyler ve işçilerce yönetilen koope-
ratifler kurarak bir dizi toprak refor-
munu hayata geçirerek, çeşitli kilit
sanayileri de büyük oranda kamu-
laştırdı. Devletin inşa ettiği “Büyük
Konut Misyonu” aracılığıyla inşaa
edilen ucuz konutlarda yaşayanlara
kolektif mülkiyet hakkı verildi. 

En yoksul kesimlere, aylık 100
dolar yardımda bulunuyor. Parasız
sağlık ve eğitim hizmeti sunuyor. 

Yoksul mahallelerinde ucuz mar-
ketler açılıyor. Mallar piyasa fiyat-
larından yüzde 40-45 daha ucuza
halka sunuluyor. Kitleler, eski, boş
arazileri ya da eski fabrikaları, komün
olarak kullanıyorlar. Teknik adamlar
nezaretinde, en verimli üretimi or-
taklaşa yapıyorlar ve gelirini ortaklaşa
paylaşıyorlar. Ve tabii bu geçimlerine
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yetmiyor. İşte petrolden elde edilen
o 40 milyar dolar da bu yoksul in-
sanların geçimine ve gelişmesine
harcanıyor. Büyük oranda o 40 milyar
dolar, bu yoksullara ayrılıyor. 

Tüm bu uygulamalar halktan yana
uygulamalar olmakla birlikte “dev-
rim” diye sunulabilecek uygulamalar
değildir. Devrimin tanımı ve pratikteki
karşılığı açık ve nettir. 

Sömürü pastasından daha fazla
pay kapmak için kendi içinde dalaşan,
çatışan, çelişkiler yaşayan egemen-
lerin reformist iktidarlara tahammülü
yoktur. Hele ki krizleri artmışsa. 

Venezuela’da yaşanan da budur.
Chavez’in devlet başkanlığı sürecinde
yaşanan iktidar kavgası Chavez’in
ölümünün ardından devlet başkanlı-
ğına gelen Maduro döneminde artarak
sürmektedir. Amerikan yanlısı mu-
halefetle Chavez’in partisi birbirine
üstünlük kurarak iktidarı tümüyle
ele geçirmek istemektedir. 

Amerikan yanlısı muhalefet, sokak
gösterileriyle çatışmaları şiddetlen-
dirip Maduro üzerinde baskı kurmaya
çalışıyor. Amerikan emperyalizmi
her zaman yaptığı gibi Maduro ikti-
darını “insan haklarına, demokrasiye
saygılı olmaya” çağırıyor. 

Chavez sonrasında onun halefi
olan Maduro ilk seçiminde yüzde
50.6 oy oranıyla devlet başkanlığını
kazanırken Amerikan yanlısı muha-
lefetin adayı ise yüzde 49.1 lik bir
oy aldı. 2015 yılında yapılan parla-
mento seçimlerinde ise Amerikan
yanlısı muhalefet güçleri 17 yıl sonra
ilk kez parlamentoda çoğunluğu ele
geçirdi. 

“Seçim sonuçlarını tanıyacakları”
açıklaması yapan Devlet Başkanı
Nicolas Maduro mücadelenin mu-
halefete karşı değil, “karşı devrim”e
karşı olduğunu ilan ediyordu.	Maduro
halka, karşı, devrim koşullarına karşı
güçleri birleştirme ve “tarih yazma”
çağrısı yaptı. “Bir çatışmayı kaybettik
ama asıl şimdi sosyalizm için savaşma
zamanı” dedi. 

“Ekonomik savaş şimdilik kazandı,
ülkemizdeki modeli zayıflatma stra-
tejisi kazandı” diyen Maduro, “Akın-
tıya karşı yüzmekte olduğumuzun
farkındayız” diyerek devrim politi-

kasını tüm boyutlarıyla yeniden ele
alacaklarını ve devrimin nihai gö-
revini yerine getireceklerini söyledi.
“Ülkeyi ekonomik savaştan kurtar-
mak, devrimin büyük görevidir” dedi. 

Parlamento seçimlerindeki başarı-
larından da güç bulan Amerikan yanlısı
muhalefet 2016 Mayıs’ında şehirlerin
meydanlarında büyük kitle gösterileri
düzenleyerek, çatışmaları tırmandırarak
Devlet Başkanı Maduro’nun görevden
alınmasını, istedikleri “değişimlerin”
gerçekleştirilmesini talep ediyor. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas
Maduro, ABD veya herhangi bir ül-
keden gelecek bir ‘dış müdahale’
olasılığına karşılık 60 günlük ola-
ğanüstü hâl ilân etti. Maduro, Petrol
İhraç Eden Ülkeler (OPEC) içerisinde
de kendisini devirmeye yönelik kom-
ploların olduğuna inandığını belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Dilma Ro-
usseff’in görevden azledilmesine
gönderme yapan Maduro, ‘sırada
kendisinin olduğunu’ ifade etti. 

Maduro, ülkede üretimi durduran
fabrikalara el konulacağını ve sa-
hiplerine hapis cezası verileceğini
de söyledi. Yabancı güçlere karşı
caydırıcı olmak için askeri tatbikat
düzenleyeceklerini de açıkladı. 

Maduro bolca devrimden söz ediyor
ancak yaptıklarının devrimle ilgisi yok-
tur. Chavez’in partisinin FARC geril-
laları ile Kolombiya oligarşisini uz-
laştırmakta aracı rolü oynadığı da unu-
tulmaması gereken bir başka noktadır.
Herkes Venezuela’da asıl kavganın
şimdi başladığını söylüyor. 

Syriza,
Yunanistan Halkının
Öfkesini Dizginlemekten
Başka Ne Yaptı? 

Çözümü parlamentoda gören re-
formist solun birliğinin ifadesi olan
Syriza iki dönemdir iktidarda. 

Syriza 2012 yılındaki seçimlere
net bir vaatle girdi: “AB ile yapılan
anlaşmalar çöpe atılacak ve Yuna-
nistan kendi kaderini kendi belirle-
yecek”. Ve seçim başarılarının ar-
dından şu sloganı attılar: “Başka bir
solu yarattık, başka bir Yunanistan
da mümkün.” 

Syriza’nın seçim başarısı da diğer
pek çok benzeri gibi “devrim” diye
sunuldu. Umut diye sunuldu... Bu
“devrim” nitelemesi öylesine yayıl-
mıştır ki bunu sadece sol değil burjuva
basın da kullanmaktadır. İngiliz Times
gazetesi bir değerlendirmesinde “Dev-
rim Çarçur Edildi” başlıkları atıyordu. 

Syriza 2015 Ocak ayında “kemer
sıkma” önlemleri karşıtı vaatlerle ik-
tidara gelmiş ancak 86 milyar euroluk
3. kurtarma paketi karşılığı kredi-
törlerin ağır koşullarını kabul etmek
zorunda kalmıştı. 

2015 Temmuz ayında yaptırdığı
referandumda halkın reddettiği “ke-
mer sıkma” önlemlerinin hemen aka-
binde kabul etmek zorunda kalmış,
ancak 2015 Eylül seçimlerinde yine
de 1. parti olmuştu. Devrimci bir al-
ternatifin olmayışı, Yunanistan hal-
kının Yeni Demokrasi Partisi ve PA-
SOK gibi partilerden de bir kurtuluş
göremeyişi her şeye rağmen Syriza’yı
seçmesinde belirleyicidir. 

Şimdi Syriza’nın önünde tekellerin
ve AB’nin dayattığı bir dizi “paketin”
Yunanistan Parlamentosu’ndan ge-
çirilmesi duruyor. Pakette zamlar,
yeni vergi yükü, kazanılmış hakların
gaspedilmesi var. Nitekim hükümet
olmasının ardından AB’nin dayattığı
yasa ve uygulamaları birer birer mec-
listen geçirmeye başladı Syriza. 

Venezuela, Brezilya,
Arjantin, Bolivya...
Ülkemiz Reformist Soluna
Kendi Tasfiyeciliğini 
Meşrulaştırması İçin
Örnek Olamadı

Kimi ülkelerde reformist sol par-
tilerin seçimlerde 1. parti olmaları
ülkemiz reformist solunda büyük bir
sevinç ve zafer sarhoşluğu yarattı.
Attıkları başlıklar, yaptıkları değer-
lendirmelere doğrudan yansıdı bu
durum. İşte bazı değerlendirme ve
başlıklar: 

“SYRİZA başardı biz neden ba-
şarmayalım. SYRIZA’nın zaferinden
heyecanlandık tabii. Neden heyecan-
lanmayalım? Yanı başımızda beş
yılda oylarını 8 misli artırarak ikti-
dara gelen bir radikal sol hareket
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varken heyecanlanmamak, umutlan-
mamak mümkün mü?” 

“Avrupa Umutlu AB Tedirgin”
(Evrensel). “Bu kez ABD ‘our boys
did it’ diyemedi, Bizim Çocuklar
Yaptı” (Birgün). “SYRIZA hükümeti
kurdu, bize de umut oldu. Halkların
iki yakası bir araya gelecek” (Birgün).
“Darısı HDP’nin Başına” (Özgür
Gündem) 

2015 yılında Syriza’nın AB’nin
dayatmaları, borçları ve geleceği ile
ilgili halkı referanduma götürmesi
karşısında da aynı hayal dünyasında
yaşıyordu reformist ve oportünist
sol: “Komşuda halk gücüne güven”
(Atılım), “Çipras zulme ‘yeter’ dedi!”
(Hayri Kozanoğlu), “AB emperya-
lizmine ve IMF’ye rest!” (Evrensel) 

Oysa halkın desteğine ve refe-
randumda çoğunluğu sağlamasına
rağmen Çipras halkla alay edercesine
AB’nin dayatmasına uydu. 

Reformizmin değerlendirmesi
böyle. Syriza’yı “radikal sol” diye
niteliyor. Eh kendisine göre daha
çok sokağa inen bir reformist hareket
onun için “radikal” olur elbette. 

Reformizmin kavramadığı, kav-
ramak istemediği temel bir gerçek
ise iktidar olmakla hükümet olmanın
aynı şeyler olmadığıdır. İktidar demek
ekonomisinden siyasetine, dış poli-
tikasına kendisinin hükmetmesi, ken-
disinin belirleyen durumda olması
demektir. Syriza gibi partilerin ise
ekonomiden siyasete hiçbir belirle-
yiciliği yoktur. Gerçek iktidar yabancı
ve yerli tekellerdir.

Reformizmin heyecanlandığı şeye
bakın; figüran olmaktan, düzene hizmet
eden olmaktan, düzenin çizdiği sınır-
larda iktidarcılık oynamaktan heye-
canlanıyor, umutlanıyorlar. Ve bunu
da halka umut diye yutturuyorlar. 

Reformizmin kuyruğundaki opor-
tünizmi de heyecanlandıran, umut-
landıran düzenin parlamentosuna gir-
mek, düzen partileriyle seçim yarışına
girmek ve düzeniçileşmektir. Çünkü
devrim heyecanını ve umudunu çok-
tan yitirmiştir. 

Reformizmin ve oportünizmin
Venezuela, Brezilya, Bolivya vb. de-
ğerlendirmeleri benzerdir. Bu ülkeleri
olumlu örnekler olarak sundular. Ev-

rimci gelişmeyi, reformları devrim
diye yutturmaya kalkarsanız devrimi
tasfiye etmiş olursunuz. 

Sol hükümetlerin seçim zaferleri,
birinci parti olmaları ve kimi reformları
“demokratik devrim” diye nitelendi.
Bu nitelemeyle gerçekte parlamento
ve seçimler halka çözüm olarak gös-
terildi. Tasfiye edilen silahlı mücadele,
illegal örgütlenme ve devrimdi. 

Seçim zaferlerinden sarhoşluğa
kapılan “devrim” çığlıkları atan re-
formizm seçim yenilgileri karşısında
ise tam bir hayal kırıklığı ve umut-
suzluğa düşüyor. Bu kez de “devrimin
sonu mu”, “devrim çatırdıyor” vb.
başlıkları atıyorlar. 

Biz Ne Dedik?
Devrim, Zor Demektir.
Devrim -Eskinin- Burjuva Düze-

nin Paramparça Edilip -Yeninin- Halk
İktidarının İnşa Edilmesidir. 

Devrim, ML Partinin
Öncülüğünde
Halkın Örgütlü Gücüyle
Yapılır 
Devrim, Emperyalizmi ve
Oligarşiyi Hedef Alır

Venezuela, Brezilya, Bolivya, Ar-
jantin, Yunanistan... Hiçbirinde yu-
karıda belirtilen yanlar yoktur. De-
diklerimiz açık ve nettir: 

“Emperyalizme karşı bağımsızlık
mücadelesi vermeden SYRIZA ba-
ğımsız politikalar üretemez” demiştik.
Ve yine demiştik ki “emperyalistler
ve işbirlikçileri bütün kriz dönemlerini
reformist, düzen içi ‘sol’un işbirliğiyle
atlatmıştır. SYRIZA’nın misyonu da
bu olacaktır.” 

“Chavez iktidarı barışçıl yoldan
sosyalizme geçilemeyeceğinin kanı-
tıdır” demiştik. 

Chavez’in “Bolivarcı Devrim ve
21. Yüzyıl Sosyalizmi” dediği şeyin
gerçek anlamıyla sosyalizm olmadığını
“kapitalist sistem içinde daha halkçı
politikaların uygulandığı küçük burjuva
halkçı bir sistem” olduğunu söyledik. 

Küçük burjuvazinin, emperyalizm
ve oligarşi karşısında başarı şansı
yoktur. Devrimi sonuna kadar götü-
remez. Halkçı söylem ve politikalar
bir yere kadardır. Bir yerden sonra

emperyalist ve yerli tekeller izin ver-
mezler. Düzeniçi iyileştirme ve poli-
tikalar halka güven vermez. Tüm bu
yanlarıyla başta Latin Amerika olmak
üzere çeşitli ülkelerdeki sol, halkçı
partiler, kendisine hizmet etmediği,
politikalarıyla çeliştiği noktada em-
peryalizmin hedefi olurlar, emperya-
lizmin saldırılarına karşı ayakta kala-
mazlar. Venezuela, Brezilya, Arjantin
vb. de yaşanan durum budur. 

Ve bu parti ve iktidarlar bir anlamda
sömürü düzeninin nefes almasına, hal-
kın öfkesinin yatıştırılmasına da dolaylı
ve doğrudan hizmet ederler.

Umudun SYRIZA’larda, Cha-
vez’lerde, FARC’larda olmadığı;
halkların kurtuluşunun bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm savaşında
olduğu bir kez daha kendini kanıtlıyor.
Umut ve kurtuluş için TEK YOL
DEVRİM’dir. Bu çizgiyi taşıyan tek
güç ise Marksist-Leninistlerdir. Ül-
kemiz ve dünya halkları, Marksist-
Leninistlerin dünyayı sarsacağı gün-
leri yeniden yaşayacaktır. 

SONUÇ OLARAK; 
Bir; Venezuela, Brezilya, Bolivya,

Yunanistan’da hükümet olan partiler
sol, halkçı uygulama ve politikalarına
rağmen reformist, düzeniçi partilerdir. 

İki; reformizm ve reformist partiler
halklara kurtuluş sağlayamaz. Re-
formizm özü itibarıyla düzen içidir,
düzene hizmet eder. Halkın devrimci
atılımını durdurmak, devrim ateşini
söndürmektir reformizmin görevi.

Üç; teorik ve pratik olarak devri-
min ne olup ne olmadığı bilimsel
olarak kanıtlanmıştır. Seçim zafer-
lerini, parlamento başarılarını, kimi
halkçı uygulamaları “devrim” diye
nitelemek; reformizmin düzeniçi mas-
kesini gizlemesinin bir aracıdır. 

Dört; reformizm silahlı mücade-
leyi, illegal örgütlenmeyi, devrimi
tasfiye etmeye çalışmaktadır. 

Beş; devrim silahla yapılır, silahla
korunur. Devrim silahlı mücadeledir.
Devrim emperyalizmi ve oligarşiyi
hedef almaktır. Devrim illegal ör-
gütlenmedir. Devrim burjuva düzenin
yıkılıp halkın iktidarının kurulmasıdır. 

Altı; halkları kurtuluşa götürecek
tek güç Marksist-Leninist örgütlenme
ve ideolojidir. 

Yürüyüş
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AKP iktidarının son dönemde
arttırdığı işkence, sokaktan kaçırma,
devlet terörü, sindirme, korkutma
politikaları, demokratik alanda halka
mücadele imkanı tanımaması, sayısız
tutuklama, ev baskını, katliamlarla
devam ediyor.

Korkuları büyüdükçe kendi gibi
düşünenleri bile istemiyor, en mak-
bulü “düşünmeyin, biat edin” diyor.
Böyle bir süreçte tarihten de bildi-
ğimiz gibi, faşizmin en temel ve
halka saldırı suçu olan işkence aracı
devrimcilere, halka yönelir.

Henüz 16 yaşındaki Mehmet Ma-
nas Doğanay, 24.05.2016 tarihi saat
14:15 sularında, Okmeydanı köp-
rünün altında yürürken pusu kuru-
larak tekme tokat ve küfürler ile
polisin S-97  No’lu akrep aracı ile
kaçırılmıştır. Tam 3 saat sonra Feri-
köy Çocuk Büro Amirliği’ne teslim
edilmiştir. Tüm bu zaman zarfında
kesintisiz şekilde polisler tarafından
işkence yapılmıştır.

5 kişilik işkenceci ekibi henüz
çocuk yaşta devrimci bir genci elle-
rinden kelepçeleyip; üzerine, yüzüne,
kıyafetlerine, kıyafetlerin içine ve
en son tüm akrep aracının içine
biber gazı sıkıp, kapıyı kapatmış ve
kendileri de kahkahalar atarak dı-
şarıdan izlemişlerdir.

Üzerine su döküp önce meme
uçlarından vücuduna dakikalarca e-

lektroşok vermişler, darp ve işkence
izlerini gizlemek için ıslak ıslak ke-
sintisiz şekilde vurmuşlar. Daha
sonra testis/hayalarını sıkmışlardır.
16 yaşında bir çocuğu makattan
taciz etmeye çalışmış. Sinkaflı kü-
fürleri hiç durmamıştır.

Faşizmin politikasının devamı
olarak, Mehmet Manas Doğanay
hapishanede de baskı, tecrit altında
tutulmakta, işkence devam etmek-
tedir.  Mehmet, sakıncalı(!)  ve teh-
likeli(!) fikirleri ile diğer tutuklu
çocukları etkileyeceği düşünülerek
hücrede tutulmaktadır. Kendisi kan-
tine dahi çıkartılmamakta, kağıt, ka-
lem, masa ve sandalye talepleri geri
çevrilmektedir. Hapishane başgar-
diyanı, Mehmet Manas’a “seni bu
hücrede çürüteceğiz,  eninde sonunda
boyun eğeceksin, teslim olacaksın”
diyerek baskı ve işkenceyle yola
getirmeye çalışacaklarını belirtmiş-
tir.

Hapishane yönetimi ile yapılan
görüşme neticesinde; idare tarafından
“16 yaşında bir çocuğun fikirlerinden
korktuklarını, diğer çocukları o fi-
kirlerden korumaları gerektiği için
yalnız kalmasına karar verdikleri”
beyan edilmiştir. Bu yöntemin key-
filik içerdiği, hukuki olmadığı ve
bir koruma yöntemi değil, cezanın
cezası olduğu açıktır.

Ayrıca idare “uyuşturucu kullan-

manın, politik bir propaganda ya-
nında masum olduğunu” belirtmiştir.
Söyledikleri ve yaptıklarıyla zihni-
yetlerini belli etmişlerdir.

Biz Halkın Hukuk Bürosu olarak,
halkın en yiğit evlatlarına, devrimci
gençlerine, çocuklarımıza işkence
edilmesine ve sindirmek, yıldırmak,
vazgeçirmek, işbirlikçi yapılmak
adına tüm bu sistematik işkencelerine
izin vermeyeceğiz.

İşkenceciler içlerindeki tüm sap-
kın ve nefret duygularını bir çocuktan
çıkartmaya çalışmışlardır. Kuralsız,
ahlaksız işleri ile örtüşen kişiliklerinin
tam da karşılığı işte budur.  Faşizmin
ahlakı budur.  16 yaşındaki bir
çocuğa yaptıkları tüm bu işkence
ve yıldırma çabaları acizliklerinin,
korkularının ürünüdür.

İŞKENCECİLER İŞKENCE
İLE KENDİ KORKULARINI
YOK ETMEYE ÇALIŞMAKTA-
DIRLAR. EVET KORKMALI-
LAR! BİZLER HALKIN EN Yİ-
ĞİT EVLATLARINI İŞKENCE-
LERİNİZ İLE YOK ETMENİZE
İZİN VERMEYECEĞİZ.

UYARIYORUZ!  İŞKENCE-
CİLERİN PEŞİNİ BIRAKMA-
YACAĞIZ! 

İŞKENCENİN CEZASIZ
KALMASINA İZİN VERMEYE-
CEĞİZ!

Çocuklarımıza İşkence Yapanların
Peşini Bırakmayacağız! 

İşkenceye İzin Vermeyeceğiz!

HALKIMIZA DUYURULUR!
Mahallemizde dolanan S-97 numaralı akrep içindeki

katil polisler 16 yaşında bir liseli devrimciye elektrik
verip cinsel tacizde bulunmuştur! Bunun hesabını misliyle
soracağız! Hiçbir eylemimizde halkımıza zarar vermedik!
Bunun için; mahallemizdeki AKP’nin katil, tacizci pol-
islerinin araçlarının yanında dolaşmayın, katilleri kapınızın
önüne almayın!

Liseli Dev-Genç

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Dev-Genç’lilerden Katil Polislerin Bir Liseliye
İşkence ve Tacizde Bulunmasına Karşı Kampanya
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Genel - İş yöneticileri, Anka-
ra’daki Genel Merkez binası önünde
,işçi Oya BAYDAK’ın işe geri alın-
masını isteyen İlhan KAYA’ya linç
saldırısı örgütlediler. İlhan KAYA,
kendisine “yurtsever, demokrat, ile-
rici” gibi sıfatlar yakıştıran sendika
yöneticilerinin talimatıyla Çankırı
Caddesi üzerinde 10 kişinin saldı-
rısına uğradı. Bu, DİSK/Genel - İş
Sendikası’nın işçi sınıfına, işçi sı-
nıfının mücadelesine nasıl bir düş-
manlıkla baktığını göstermektedir.
Bu saldırı DİSK/Genel - İş’in yö-
neticilerinin sarı sendikacılıklarını
ele vermektedir. 

Sarı sendika adını ilk olarak
1900’lerin başında Fransa’da ortaya
çıkan ve kendilerine “sarılar” denen
bir hareketten alıyor. Sarılar hare-
ketinin en önemli özelliği, işçi hak-
larının patronlara karşı mücadele
ederek savunulmasına karşı çıkması
ve sendikal mücadelenin en önemli
ayağı, grev hakkını kullanmayı red-
detmesidir. Yani işçi sınıfıyla bur-
juvaziyi uzlaştırmak istemesidir.

Fransa’dan adını alan, işçi sını-
fının mücadelesini ortadan kaldır-
mayı hedefleyen sendikacılık tarzı,
dünyanın birçok ülkesinde hayata
geçirilmiştir. Bulundukları ülkenin
burjuvazisiyle anlaşan bu sendika-
cılar, egemenlerle birlikte işçilerin
mücadelesine engel olmaya çalış-
mışlardır. Sarı sendikacılık bir başka
deyişle patron sendikacılığı, ABD’de
o kadar üst boyuttadır ki, ABD’nin
gerici dergilerinden National Review,
ABD’li sendikacı Jay Lovestone’un
ölümünün ardından bir mesaj ya-
yınlamıştır: “Şimdi ölmüş üç Ame-
rika’lı vardır ki, bugün komünizmin
yıkılması için yaptıklarından dolayı
onurlandırılmaktadır. Bu üçlü Ge-
orge Meany, Jay Lovestone ve Irving
Brown’dur”.  

Emperyalist basının bir parçası

olan National Review’un ağıt yaktığı
bu üç “sendikacı” aynı zamanda
kendilerini komünist olarak nite-
lendiriyordu. Yıllar sonra üçünün
de CIA ile birlikte çalıştıkları ve
anti-komünist bir sendikacılığı
ABD’de yerleştirmeye çalıştıkları,
belge ve tanıklarla ortaya çıktı.  Bu
üç işçi sınıfı haini, Türkiye’nin yeni
sömürgeleştirildiği dönemde Men-
deres iktidarı sırasında Türkiye’ye
de gelmişler, yazılar yollamışlar ve
Türk-İş’in kurulmasında ciddi rol
oynamışlardır. 

O kadar ki, Jay Lovestone
DİSK’in kurulması sürecinde Türk-
İş yöneticilerine mektuplarıyla sü-
rekli perspektif vermiştir. DİSK’in
kurulması karşısında paniğe kapılan
bürokrat sendika yöneticilerini, mek-
tuplarıyla yüreklendirmeye çalış-
mıştır. Türk-İş’e karşı işçi sınıfı açı-
sından kısmen de olsa umut oluş-
turabilecek ve devrimcilerle arası
iyi olan DİSK’e karşı, Jay Lovestone
ve diğer sarı sendikacılar aktif mü-
cadele etmişlerdir. 

Bugün DİSK’te ve Genel - İş’te
Jay Lovestone’ların ruhu yaşamak-
tadır. Lovestone’un devrimci düş-
manlığı ve direnişlere olan taham-
mülsüzlüğü; Kani Beko, Arzu Çer-
kezoğlu ve Remzi Çalışkan’da hayat
bulmaktadır. 

DİSK ya da Genel - İş’in ön-
derliğini yaptığı ve işçilerin haklarını
kazandığı bir tek işçi direnişi yoktur.
Direniş olmadığı gibi DİSK/Genel
İş yönetimi, var olan direnişleri de
sonlandırmaya çalışmaktadır. DİSK
ve Genel İş yöneticileri; İzmir İZEL-
MAN işçilerinin emeklerini İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne sattığı ör-
nekte olduğu gibi, belediyelerle an-
laşıp işçilerin emeklerini belediyelere
satmaktadır. Emek sömürüsü bu şe-
kilde sendika yöneticileri eliyle sür-
dürülmektedir. 

Son dönemde yayınlanan bazı
fotoğraflar, her şeyi açıkça ortaya
koymaktadır. DİSK/Genel - İş yö-
netimi, Beşiktaş’ta direnen belediye
işçilerinin yanında değil, Mehmet
Ağar’ı belediyeye davet edip plaket
veren, hakkını isteyen işçileri zabı-
talara dövdürten Belediye Başkanı
Murat Haznedar’ın yanında fotoğraf
çektirmektedir. 

DİSK/Genel - İş yönetimi, dire-
nen işçilerin yanında değil, sömü-
renlerin, egemenlerin yanındadır.
Bu durum adında “devrimci” sıfatı
taşıyan sendikanın genel kurulunda
bile görülmektedir. DİSK’in genel
kurulu her işçinin katılabileceği bir
kültür merkezinde ya da konferans
salonunda yapılmamış, 5 yıldızlı
bir otelde gerçekleştirilmiştir. İşçiler
bu genel kurula davet edilmezken,
emek düşmanı AKP’nin Çalışma
Bakanı, bu genel kurula davet edil-
miştir. İşçiyi davet etmeyip, halk
düşmanlarını genel kurullarda ağır-
layan Kani Beko, Çalışma Bakanı
Süleyman Soylu’nun protesto edil-
mesi karşısında şöyle demiştir: “böy-
le bir protestoyu ben de beklemi-
yordum”. 

Onlar işçilerin mücadelesini, mo-
ralini ve değerlerini değerlendirme
konusu yapmazlar, AKP’yle arayı
iyi tutmayı düşünürler. Bu yüzden
işçi sınıfı için tarihsel önem taşıyan
Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kut-
lamak yerine, AKP’yle anlaşarak
Bakırköy’ e giderler.  Taksim Mey-
danı’na çıkmanın meşru ve hatta
yasal olduğu düzenin mahkemeleri
tarafından bile tasdiklenmişken, sen-
dika yöneticileri bunun gerisine dü-
şerler. Çünkü önemli olan işçi mü-
cadelesi ve halkın çıkarı değil, önem-
li olan uzlaşarak var olan mevkileri
kaybetmemektir. 

DİSK/Genel - İş yöneticileri
Kani Beko, Arzu Çerkezoğlu ve

DİSK Genel-İş Yöneticileri, İşten Çıkardıkları
Oya Baydak’ı; Mahkeme Kararı Olmasına Rağmen

İşe Geri Almadıkları Gibi, Oya Baydak’a
Destek Veren Devrimcileri Linç Ettiriyorlar!

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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Remzi Çalışkan’ın pratikleri sayısız
örnekle doludur. Ancak son yapılanlar
,işçi sınıfına düşman olan yozlaşmış
yöneticilerin maskesini yine düşür-
müştür. Oya BAYDAK aylardır İs-
tanbul’da, DİSK binasında işine geri
dönmek için direniyor. Sendika yö-
neticileri tarafından linç ettirildi,
çeşitli baskılara maruz kaldı, muhatap
alınmadı. Ancak işini geri almak için
mücadele etmekten vazgeçmedi. Mü-
cadelesini sürdürürken bir yandan
da açmış olduğu işe iade davasını
takip etti. Bu dava sonuçlandı ve
mahkeme Oya BAYDAK’ı haklı bul-
du ve işe iade edilmesine karar verdi.
Düzenin mahkemelerinin vermiş ol-
duğu kararlara anlamlar yüklemiyoruz
,ancak İş Kanunları ve işçi hakları
direnişler sonucunda işçi sınıfının
kazandığı haklardır ve mahkemeler

bu kriterlerle işe iade davalarını de-
ğerlendirmek zorundadırlar. Mahke-
me bu değerlendirmeyi yapmış ve
Oya BAYDAK’ın işe iade edilmesine
karar vermiştir. 

Ancak DİSK/Genel - İş yönetici-
leri, Oya BAYDAK’ı bu mahkeme
kararına rağmen işe almıyor. DİSK,
daha önce de düzenin mahkemele-
rinden geri olan pratikler sergiledi,
bu pratiğini devam ettiriyor. 

Sendika patronları Oya BAY-
DAK’ı işe almamakla da yetinme-
diler, daha önce linç ettirdikleri Oya
BAYDAK’ın direnişine bir kez daha
saldırdılar. Oya BAYDAK’ın işe geri
alınması için Genel İş binası önünde
oturma eylemi yapan İlhan KAYA’ya
yönelik bir linç saldırısı örgütlediler.
Müvekkilimiz olan İlhan KAYA  An-
kara Ulus’ta Çankırı Caddesi üze-

rindeyken Genel - İş yöneticileri ta-
rafından örgütlenen 10 kişilik bir
grubun saldırısına uğramıştır. 

Bu yöneticiler o kadar yozlaşmıştır
ki, bir işçinin hakkını geri alabilmesi
için oturma eylemi yapan, tek başına
bir devrimciye saldırı örgütleyecek
duruma gelmişlerdir. Bu saldırıdan
sadece Genel - İş Başkanı Remzi
Çalışkan değil, Oya BAYDAK’ın
direnişine daha önce saldırı örgütleyen
DİSK yöneticileri Kani Beko ve Arzu
Çerkezoğlu da sorumludur. Tarih,
hiçbir işçi sınıfı düşmanını unutmadığı
gibi tek başına bir devrimciyi linç
ederek saldıranları da unutmayacaktır.
İşçiden ve emekten yana olan Baro-
ları, avukatları, aydınları ve halkımızı
bu saldırıya karşı tavır almaya çağı-
rıyoruz.

DİSK /Genel-İş Sendikasına
Nasihatimizdir: “ Kendi İşçinize
Karşı Direneceğinize İşçilerin

Hakkı İçin Direnin”
Devrimci İşçi Hareketi, 26 Mayıs'ta DİSK Genel-İş

Sendikası tarafından DİH'lilere yapılan linç saldırısıyla
ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; "Bugün Ankara’da
DİSK/Genel-İş Sendikası'nın önünde Oya Baydak’ın
“Mahkeme Kararı Uygulansın Oya BAYDAK İşe Geri
Alınsın” diye başlattığı eylemin 3. gününde Devrimci
İşçi Hareketliler linç edildi. 

İlk saldırı saat yaklaşık 10 ila 11 arasında Remzi Ça-
lışkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapıldı.
Remzi Çalışkan’ın saldırısıyla birlikte şoförleri ve ko-
ruması kadın devrimciye sinkaflı küfürler etti. Sonra-
sında İlhan Kaya’yı hedef göstererek polise saldırtarak
gözaltına aldırttılar. Aradan birkaç saat sonra İlhan
Kaya polis karakoluna götürülüp oradan serbest bırakı-
lınca tekrar Genel-İş Sendikası'nın önüne geldi. Burada
İlhan Kaya kendisini tek gören Ozan Ergün Doğan ve
çeteleri tarafından linç edildi. Tüm bu olanlar Genel-İş
Sendikası'nın tüm şubeleri ile birlikte nasıl bir çürüme-
nin içinde olduğunu göstermektedir.  

Bu saldırıdan başta Remzi Çalışkan olmak üzere
Ozan Ergün Doğan ve tüm yönetim sorumludur.  Ge-
nel-İş Sendikası yöneticileri bu yaptıkları ile işçi düş-
manlığını her gün tescillemektedir. Üyeleri, patrondan
çok bu sendikacılardan korkmaktadır. Sendikacılar bizi
işten attırır diye. 
İşçi kardeşlerimiz bu linççileri iyi tanıyınız. Bunların

çağırdığına, sen-
dikamızı kurta-
ralım dediğine
inanmayın. Sen-
dikayı kurtar-
mak gerekiyorsa
bu işbirlikçiler-
den kurtarmak
gerekiyor. Bun-
ları iyi tanıyın.
Bunlarda ahlak
kalmamıştır.
Bunları uyarıyoruz. Kadın devrimcilere küfür ettirmek
ve devrimcilere sürekli saldırmak suçtur. Bu suçu işle-
mekten vazgeçin." denildi.

Oya Baydak, Direnişini Tüm
Baskılara Rağmen Sürdürüyor

Ankara’da Genel-İş Sendikası’nın önünde devam
eden “Oya Baydak İşe Geri Alınsın, Mahkeme Kararı
Uygulansın” talepli eylem 5. gününde. 3. ve 4. günü linç
ve gözaltı ile geçen eylem, Oya Baydak işe geri alınana
kadar sürecek. 

Genel-İş Sendikası’nın önünde devam eden Oya Bay-
dak’ın direnişinin 6. gününde Ankara Dev-Genç direni-
şin 328. gününü selamladı. Aynı gün Kamu Emekçileri
Cephesi, Nazilli ve Ankara üyeleri ziyarete geldi. 

Düzce PTT İşçileri Meclisi’nin de destek verdiği ey-
leme 13 kişi katıldı. Ankara’da DİSK/Genel-iş Sendi-
kası’nın önünde devam eden eylemin 7. günü sakin
geçti, bir sorun yaşanmadı.  8. günde ise ODTÜ Emek-
çi Meclisi 20 kişi ile ziyarete geldi.
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Her gün farklı biçimlerde sorun-
larla karşılaşıyoruz. Maddi zorluklar,
kısıtlı imkanlar, apolitiklik, yozlaşma,
yoldaşlık ilişkilerini oturtamama...
Bazen sorunlardan önümüzü göremez
oluyor, asıl yapmamız gerekenleri
yapmak yerine suni gündemlerle
meşgul oluyoruz. 

Faşizm koşullarında süren mü-
cadelenin bir gerçeği olarak, devletin
sürekli baskısına maruz kalıyoruz.
Baskınlar, operasyonlar, işkenceli
gözaltılar, işbirlikçileştirme çabaları
aralıksız sürüyor. Özellikle Kürdis-
tan’da inşa edilen kalekollar, sınır
ötesi operasyonlar, halkın tepesinde
dönenip duran F-16’lar, gerillaya ve
halka dönük katliamlar devam ediyor. 

Kimi zaman baskı ve operasyon-
larla meşgulken, asıl yapmamız ge-
rekenleri unutuyoruz. Bir bakıyoruz
ki gündemimizi düşman belirliyor.
Saldırılar elbette bizim temel gün-
demlerimizdendir. Saldırıları püs-
kürtmek ve yaratılmak istenen korku
dağlarını aşmak için karşı politikalar
üretmek zorundayız. Bunu ancak asli
işimiz olan insan örgütleyerek başa-
rabiliriz. “Baskı var, haksızlık var,
haksızlığa karşı savaş” demekle ya
da sadece bu gündemle insanlara gi-
derek örgütleyemeyiz. Bunlar zaten
halkın yaşamının bir parçası haline
gelmiştir, ancak tek sorunu devlet
baskısı değildir. Halk işsizlik, yok-
sulluk, yol, tarım kotaları, sağlık
veya eğitim hakkından yararlanama-

ma, uyuşturucu vb. sorunlarla karşı
karşıyadır. Yaşadığımız bölgenin ya-
kıcı sorunu nedir, ihtiyaçları nelerdir,
eldeki imkanlarla ne yapabilir, halkı
kendi sorunlarının çözümüne nasıl

ortak edebiliriz, nasıl politikleştiririz,
korkularını nasıl aştırırız? Listeyi
daha da uzatmak mümkündür. 

Korkunun ve çaresizliğin panzehiri
bilgidir. Toplumlar tarihini, yoksul-
luğun nedenlerini öğrendikçe, dünya
halklarının sömürü düzeniyle nasıl
başa çıktığını, faşizmi nasıl alt ettiğini
öğrendikçe güçleniriz. Dünya dev-
rimlerinden, Anadolu isyanlarından,
kendi tarihimizden örnek alarak güç-
leniriz. İlkemiz; ‘Bilmediğini öğren,
bildiğini öğret’tir. Halktan öğrenecek
ve öğreteceğiz. 

Biz, sömürü düzeninin tek alter-
natifi olan sosyalizmi savunuyoruz.
Stratejik hedefimize ulaşmak için
halkı örgütlemek zorundayız. Bu
yüzden sadece düşmana karşı politika
üretmek yetmez, halkın sorunlarına
çözümler üreteceğiz. Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtuluş Merkezi, Esnaf
Kooperatifi, Halk Bahçeleri, rüzgar
türbini, sağlık taramaları, spor merkezi
vb. farklı alternatiflerimizi hayata
geçiriyoruz. Anadolu’da bir çok im-
kandan yoksun durumdayız, olanak-
larımız daha kısıtlı. Ne yapacağız? 

Tarih Bilincimizi, Halk ve
Vatan Sevgimizle
Bütünleştirip Yenilmez
Olacağız! 

Halkı ve vatanı sevmek, öncelikle
tanımakla olur. Anadolumuz Baba
İshak’ı, Bedreddinler’i, Karayılan’ı,

Mahirler’i, Dayı’yı çıkarmıştır. 
Emperyalist Fransa’ya karşı 200

tüfekli çetesiyle savaşan Şahin Bey,
3 gün sonra kurşunu bittiğinde göğ-
sünü açıp “Gel süngüle” diyerek
ölümsüzleşmiştir. Tutuklanan Seyid
Rıza “Şerefsiz ve yalancı hükümet”
(Hukmato Zurekero Beşeref) diye
bağırmış, idam sehpasında ipi boy-
nuna geçirmiş, sandalyeye tekmeyi
kendi vurmuştur. Korkak Karayılan,
sömürgeci karşısında kahramanlaş-
mıştır. Zulüm sürdükçe başkaldırı
da süreceğine göre, daha nice kah-
ramanlığa tanıklık edecektir bu top-
raklar. Demirci Mehmet Efe’nin, Bo-
zoklu Celal’in, Çakırcalı’nın torunları
bugün de, emeğini ve haklarını çalan
zalime eğdirmiyor boynunu. Halkın
Onur’u, ekmeğe ve adalete doyurmak
için iniyor düze... 

Sonuç olarak; 
1- Bilgi güçtür. Dünya devrimle-

rinden ve tarihimizden öğreneceğiz. 
2- Yaratılmak istenen korku dağ-

larını aşacağız. Halk kahramanları-
mızı, şehitlerimizi anlatacağız. 

3- Devletin güçlü, düzenin ye-
nilmez olduğu yalanını yerle bir et-
mek için değişik etkinlikler hazırla-
yabiliriz. Oyunlar sergileyebilir, film-
ler, karikatürler, şiirlerle etkinlikler
düzenleyebiliriz. Gençleri bu tarz et-
kinliklere katabilir, araştırma yap-
malarını sağlayabiliriz. 

4- Gündemimizi düşmanın belir-
lemesine izin vermeyecek, halka ken-
di gücüne ve devrimcilere güven-
mesini sağlayacak politikalarımızla
gideceğiz. 

GGÜNDEMİ DÜŞMAN DEĞİL, 
KENDİMİZ BELİRLEYELİM!

Sorunlarımızı Örgütlü 
Mücadelemizle Çözeceğiz

Kapitalizm halka sadece sorun yaratmakla kalmıyor,
halka hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Eğitim, sağlık,
altyapı sorunu, sosyal içerikli ihtiyaçlar ve işsizlik gibi
temel olan sorunlara çözüm sunarken de rant ve kar elde

etme amaçlı düşünüyor. Sorunların çözümünü yerel yö-

netimlerden, iktidardan beklemek yerine, halk olarak

örgütlü bir şekilde çözmek ve hakları mücadeleyle almak

için 10 gündür İzmir Doğançay’da anket çalışması yapı-

lıyor. Doğançay’ın temel sorunlarını tespit etmek, çözü-

münü birlikte üretmeyi sağlamak için yapılan anket ça-

lışmasına 28 Mayıs’ta 7 kişi katıldı. 
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1- Örgüt nedir? 
Örgüt; "Belli bir amaç ve hedefler

doğrultusunda bir araya gelmiş, kendi
içinde bir program ve tüzüğe sahip,
ulusal, mesleki, ekonomik, dinsel,
sınıfsal, siyasal ya da benzer ortak-
lıkları olan topluluk veya grup" olarak
tanımlanmaktadır. 

Ülkemizde devrimci örgüt den-
diğinde, tarih sahnesine çıktığı ilk
günden bugüne Marksizm-Leni-
nizm’den uzaklaşmayan, iktidar id-
diasıyla mücadeleyi büyüten, emper-
yalizmle, oligarşiyle uzlaşmayan umu-
dumuz, Büyük Ailemiz, Cephe akla
gelmektedir. 

2- Örgütü sahiplenmek
nedir? 

Örgütü sahiplenmek, şartlar-ko-
şullar ne olursa olsun ona tabi ol-
maktır. Tüm zorlukları, olanaksız-
lıkları göze alıp devrimin hamalı,
savaşın kurmayı olmaktır. Örgütü sa-
hiplenmenin yolu, savaşı büyütüp halk-
laştırmak ve halkı savaştırmaktır. 

Örgütü sahiplenmek bir söylemden
ibaret kalmamalıdır Cepheliler için.
Pratiğimiz, yaşamımız ile örgüt bilinci,
örgüt ruhu ve disiplini bir uyum
içinde olmalıdır. İdeolojimizi, poli-
tikalarımızı kitlelere taşımanın, her
alanda örgütlenme yaratmanın tek
koşulu örgüt bilinci ve ruhu ile hareket
etmektir. Tersi durumda amaç ve he-
deflerimizin dışına çıkarız ki, orada
örgütü sahiplenme de yoktur. 

Örgütü sahiplenmek; yaşamı, pra-
tiği örgütlemektir. Nerede olursak
olalım tüm bedelleri göze alıp görev
ve sorumlulukları omuzlamaktır.
Emekçiliğimizle, mütevaziliğimizle

herkese örnek olmaktır.
Her alana BİZ'i taşıyıp
kolektivizmi yaşat-
maktır. Sahiplenmek,
herkesin değişip dö-
nüşeceğine inanmaktır.
Ve herkese emek har-
camaktır. Mütevazi bi-

rer sıra neferi olmak-
tır. 

3- Örgüt
bilinci ve

örgüt ruhu nedir?
Örgüt bilinci, örgütün ilke ve ku-

rallarına hem tabi olmaktır, hem de
bulunduğumuz yerde bunları yaşat-
maktır. Örgüt bilinci, aynı zamanda
çelişkilerle, zaaf ve eksikliklerle sü-
rekli çatışma halinde olmaktır. Bunu
yapmadan "yeni insan"ı yaratamayız.
Çünkü örgüt bilinci, örgüt ruhu her
şart altında örgütün çıkarını, yoldaş-
larının güvenliğini sağlamaktır. 

Örgüt bilinci, yaratılan geleneklere
bir halka daha eklemektir. Bencilliğe,
bireyciliğe asla izin vermemek ve
her aşamada kolektivizmi ısrarla ha-
yata geçirmektir. 

4- Örgüt bilincimizi ve
ruhumuzu nasıl
güçlendirmeliyiz?

Devrimci ahlak ve kurallarını iç-
selleştirerek, devrimci eğitimi, dev-
rimci kültürü öğrenerek ve öğreterek,
öğrendiklerimizi pratikte hayata ge-
çirerek güçlendirmeliyiz. 

Örgüt bilincimizi ve örgüt ruhu-
muzu güçlendirmenin yolları, tüm
duygularımızı devrimcileştirerek, coş-
kumuzu, heyecanımızı, iddiamızı, ik-
tidarı hedefi ve azmimizi, sınıf kini-
mizi tüm pratiğimize yansıtarak, kit-
lelere taşımaktan geçer. 

Günlük yaşamı ve pratiğimizi ör-
gütleyerek, disiplinli olarak, ilke ve
kurallara uyarak, o pratikten sonuçlar
alarak güçlendirmeliyiz. Öğrenmeye
açık, öğretmeye istekli-gönüllü, emek-
ten, özveriden kaçmadan, tüm zaaf
ve eksiklerimizin üzerine cüretle gidip
yerine devrimci doğruları koyarak
güçlendirmeliyiz. 

5- Dayımızın "Devrimcilik
bir ruh bir coşku işidir"
sözünü nasıl bilince
çıkarmalıyız? 

Dayımızın bu sözünü, iktidar id-
diamız, ideolojik netliğimiz ile em-
peryalizmin, oligarşinin tüm saldırı
ve teslim alma politikalarının karşı-
sında bir adım geri atmayarak bilince
çıkarmalıyız. Bu sözü bilince çıkar-
manın somut karşılığı en sıradan
işlere dahi büyük bir coşku ve istekle
sarılmak, küçük büyük iş ayırmamak,
moral değerlerimizi güçlendirmek,
bizi mücadeleye bağlayan ana halkayı
yakalamak ve asla bırakmamak, ye-
nilsek de, düşsek de ayağa yeniden
kalkmak, yeniden başlama cesaretine
sahip olmak, emperyalizmin karşı-
sında başı dik durmaktır. 

Devrimcilik dünyanın en soylu
damarı ve en onurlu görevidir. Bu
görev, halkların kurtuluşudur. Ve
bizler insanların sömürüden, zulüm-
den kurtuluş mücadelesinin gönül-
lüleriyiz. Bu gönüllülüğü güçlendiren
ise coşkumuzdur, heyecanımızdır,
devrimci ruhumuzdur. Bu ruhu taşı-
dığımız sürece mücadeleyi büyütürüz. 

Dayımızın "Devrimcilik bir ruh
bir coşku işidir" sözünü bilince çı-
karmak için, hiçbir şeye kayıtsız kal-
mamak, çözümler üretmek, direnmek,
statükolara hapsolmamak, inanç ve
değerlerimizden ödün vermeden kav-
gaya atılmak gerekir. Savaşın kur-
mayı, devrimin hamalı olmaktır. Bize,
ruh ve coşku katacak, bir ömür boyu
devrimciliğimizi büyütecek olan da
bunlardır. 

6- Örgüt bilincine ve
ruhuna sahip olunmadan
yaptığımız işten
sonuç alır mıyız? 

Alamayız. Alsak da kalıcı olmaz.
Çünkü örgüt bilinci ve ruhuyla ör-
gütlenmeyen hiçbir işin temeli sağlam
değildir. Bunun için, yok olmaya,
yıkılmaya mahkumdur. 

Örgüt bilinci, yaptığımız her işin
baştan sona tüm ayrıntılarıyla örgütlü
olması demektir. Örgüt ruhuyla yap-

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

SORUDA10
Örgüt Bilinci ve

Örgüt Ruhu
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tığımız her işin, kolektivizmi işleterek
hayat bulacağını unutmamalıyız. Ör-
güt bilincine ve ruhuna sahip değilsek,
orada yaptığımız işin sonucu baştan
bellidir. Kendiliğindencilik, birey-
sellik, ya da farkında olmadan bı-
raktığımız boşluklar oluşur. Örgüt
bilincine, ruhuna sahip olmak, ha-
yatımızda yaşamımızda boşluk bı-
rakmamaktır. Örgüt bilincinde, örgüt
ruhunda boşluklara yer yoktur. Çünkü
örgüt bilinci ve kültürünün olmadığı
yerde düzen ideolojisi vardır. 

7- Örgüt bilincini ve
ruhunu pratiğimizde
nasıl göstermeliyiz? 

Devrime, harekete bağlılığımızla,
güçlü bir halk ve vatan sevgimizle,
sınıf kinimizle, iktidar iddiamızla
göstermeliyiz. Elbette tüm bunlar
için engelleri sabırla, cüretle aşma-
mızla, Dayımızın "Devrimcilik bir
ruh bir coşku işidir" sözünü günlük
yaşamımızda, pratiğimize taşıyarak
coşkumuzu, heyecanımızı, tüm işle-
rimize yansıtarak göstermeliyiz. 

Bunlar olmazsa, örgüt bilinci ve
örgüt ruhu hiçbir pratiğimize yansı-
maz. Oysa yaptığımız her iş yüzlerce,
binlerce insana örnek olacaktır. Şa-
faklar’ın “Halkımız Sizi Seviyoruz”
sözünde, Elif Sultan’ın savaşa estetik
katmasında, Çiğdem ve Berna’nın
feda ruhunda, Onur ve Çayan’ın bu-
günkü süreci, tarihsel bir misyonu
büyük bir sahiplenmeyle omuzlaması
en yakın örneklerdir. Tarihimizde
daha nice örnek vardır ki Şafaklar’ı,
Çayanlar’ı yaratan da bu örneklerdir.
Onlar sadece şehitlikleri ile değil,
yaşamlarıyla da örnek olmuşlardır.
İbrahim Çuhadar’ın “yaşarken şe-
hitliğimi örgütledim” sözü bunun
bir ifadesidir. Bunun bilincinde olan
Cepheliler olarak coşkumuzu, ka-
rarlılığımızı, halka, örgüte karşı olan
sorumluluğumuzdan ödün vermeden
her yerde aynı bilinç ve ruhla hareket
etmeliyiz. 

8- "Örgüte güven, halka
güvendir" sözünden
ne anlamalıyız? 

Devrime inanmayan, devrimi ya-

pacak olan örgütüne de güvenmez.
Örgütüne güvenmeyen, halka da gü-
venmez. Çünkü örgüt halktır; kad-
rolarından savaşçılarına, sempatiza-
nından taraftarına hepsinin birliği ve
bütünlüğüdür örgüt. Kadrolar, sa-
vaşçılar… hepsi halk çocuklarıdır,
halkın içinden çıkıp devrimci saflara
gelmişlerdir. Bu nedenle örgüte güven
kendimize güvendir, halka güvendir. 

Ülkemizde devrimi yapacak olan
tek güç devrimci harekettir, Cephe’dir.
Cephemize güvenimiz sonsuzdur.
Devrim bu halkla yapılacaktır, dev-
rimin asli unsurudur halk. Bu nedenle
halka da güvenimiz sonsuzdur. Biz
Cepheliler böyle düşünür, yaşarız. 

Biz devrimciyiz, Cepheliyiz. Hal-
ka güveneceğiz. Halkı eğiterek, bi-
linçlendirerek; Halk Komitelerinde,
Halk Meclislerinde kendi sorunları
etrafında örgütleyerek, savaştıracağız.
Çünkü "Devrim kitlelerin eseridir."
Bunu unutmamalıyız. 

9- Örgütün politikalarını,
ideolojisini kitlelere
nasıl taşımalıyız? 

Kitleler 24 saat burjuvazinin yoz-
laştırma politikası; ideolojik, kültürel
saldırısı altındadır. Kitleleri örgütleyip
devrim saflarına katmak için, dev-
rimci eğitim, devrimci kültür ve dev-
rimci ahlakı kitlelere taşımalıyız.
Kitlelere, örgütün politikalarını, ideo-
lojisini taşımak için örgüt bilincini,
örgüt ruhunu kavrayan, taşıyan, pra-
tiğinde, yaşamında yansıtan kadrolar,
yöneticiler olmalıyız. 

Devrime hizmet eden tüm yön-
temleri kullanmalıyız. Ajitasyon-pro-
paganda bir araçtır ama tek başına
belirleyici değildir. Örgütlenmenin
sürekliliğini sağlayıp, emek harca-
yarak, eğitim komiteleri, örgütleme
komiteleri kurarak, kalıcılaştırarak
devrimci eğitimle, bizim yayınlarımızı
okutarak (başta dergimiz olmak üzere)
ideolojimizin netliğine, doğruluğuna
ikna ederek taşımalıyız kitlelere. Po-
litika üretmek faaliyet üretmektir.
Seminerlerden toplantılara, basın
açıklamalarından eylemlere, korsan-
lardan Halk Meclislerine, dernek ça-
lışmalarına, halk bahçeleri, rüzgar

türbini gibi alternatifler örgütlemeye
kadar ihtiyaçlar temelinde, halkın
birlik ve dayanışmasını somut ör-
gütlülüklere dönüştürecek faaliyet
üretmektir. Yeri gelir bir üst geçit
sorununa ilişkin kampanya düzen-
leriz, yeri gelir yozlaşmaya karşı
devriyeler örgütleriz, yeri gelir ya-
şanan bir gelişmeye ilişkin açıklama
yayınlarız. Burada belirleyici olan
düzenin hiçbir saldırısına karşı ka-
yıtsız kalmamak, hepsine yönelik
bir politika üretebilmektir. Diğer türlü
belli alanlarda sıkışıp kalır, halkın tüm
kesimlerine ulaşmakta yetersiz kalırız. 

10- Örgüt bilinci ve

ruhu taşımadan
"yeni insan"ı
yaratabilir miyiz? 

Örgüt bilinci ve ruhunu taşımadan
bırakalım yeni insanı yaratmayı, bu-
lunduğumuzu yerde devrimci faaliyet
bile yürütemeyiz. Tüm yaşamımızı
disipline eden, devrimci ahlak ve
kültürü oluşturacak olan örgüt bilinci
ve örgüt ruhudur. Örgüt bilinci ve
ruhu taşımadan, ne halk ve vatan
sevgisini, ne de yoldaşlık sevgimizi
ete kemiğe büründürebiliriz. 

Yeni insan, feda kültürünü taşıyan,
cüretin, hesap sorma ve halkın ada-
letinin adıdır. Tüm bunları belirleyip
harekete geçirecek olan umudumuz-
dur. Örgüt bilinci ve örgüt ruhu yeni
insanın mayasıdır. Bu nedenle örgüt
bilincimize sıkı sıkı sarılmalı, düş-
manın saldırılarına karşı can ve kan
bedeli savunmalı ve bulunduğumuz
her yerde bu kültürü yaygınlaştır-
malıyız. Yeni insan devrimden sonraki
insan değildir; yeni insan sürecin ve
savaşımızın ihtiyaçlarını kavrayan,
feda ruhu ile bu yükü omuzlayan ve
yolumuzu açandır. Elif, Şafak, Bah-
tiyar’dır, Çiğdem ve Berna’dır, Gü-
nay’dır, Onur ve Çayan’dır… Gün
Elif Şafak Bahtiyar olma günüdür… 

Yürüyüş
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Şehirlerde ve kırlarda Anado-
lu’nun dört bir yanında savaşı bü-
yüttüğümüz bir süreçteyiz. Düşmanın
tutuklamalarla, katliamlarla süren te-
rörüne karşı gerilla gibi düşünmek
ve yaşamak zorundayız. Sürecin kad-
rosu, sürecin yöneticisi, savaşçısı ol-
malıyız. İddiamızın önünde bir engel
varsa o da düşünme ve çalışma tar-
zımızdan doğan yanlışlıklardır.  

Demokratik alanda çalışan yöne-
tici ve kadroların da öncelikle silahlı
mücadele perspektifine sahip olması
gerekir. Ama elbette bunun da teoride
kalmaması gerekir. Aynı zamanda
gerillanın savaşçı ruhuna sahip olması,
gerilla gibi disiplinli olması, bir
gerilla gibi zorluklara, yokluklara
boyun eğmemesi, yaratıcı ve insiya-
tifli olması, bir gerilla komutanı gibi
kurmayca düşünebilmesi gerekir.

Gerilla gibi düşünüp örgütçü ola-
cağız, bulunduğumuz her yerde iliş-
kilerimizi geliştireceğiz ve halkı savaşa
katacağız. Örneğin, Bahtiyar Doğruyol
insanlar tarafından yardımsever, gü-
leryüzlü bilinir ve sevilir. Çalıştığı
bir yerde dergi dağıtımında tanışıp
sonra da sürekli dergi verdiği biri
vardır. Bu kadın yalnız yaşayan biri-
sidir. Bahtiyar onunla ilgilenir, kadının
ne yapacağını bilemediği çok sayıdaki
kedi sorununu dahi çözer. Kadın bu
iyiliğe çok duygulanır, “hayatımda
ilk defa bana iyilik yapıldı” der. Yani
Bahtiyar yaşlı kadının hiçbir sorununu
küçük görmez; değer verir.  Her git-
tiğinde yaşlı kadın tarafından sevinçle
karşılanır.

İnsan ilişkilerinin iyi olması ör-
gütlenmeyi geliştirir. Hasan Selim

Gönen kurduğu ilişkileri; devrim
yararına örgütlemeyi, onları savaşa
katmayı başarmıştır.  Örneğin ya-
nında kaldığı ev sahibi kısa süre
önce tanışıp ilişki kurmuş olmasına
rağmen, Hasan Selim’e ayrılırken
yardımcı olmuştur.  Ev sahibi ma-
halleyi çok iyi bildiğinden kame-
raların olmadığı sokakları bilir ve
Hasan Selim’in önünden yürüyerek
onu yönlendirir, MOBESE kame-

ralarına ve polis kontrolüne takıl-
madan mahalleden ayrılmasına yar-
dımcı olur.

Gerilla gibi çalışmak ve yaşamak
sıra neferi olmaktır. Gerilla gibi ya-
şayan hem çok çalışır hem de söy-
lenmez, şikayet etmez, öğünmez.
Şafak gibi hem yönetici yetiştiren
yönetici olur, hem de her işte yorul-
madan, bıkmadan çalışır, emek harcar.
Çalıştığı her alanda savaşçı bakış
açısıyla çalışarak hem savaşı örgütler
hem demokratik eylemlere ve her
işine şevkle yaklaşır. 

Gerilla gibi düşünüp kendimizi sa-
vaşın koşullarına göre düzenleyeceğiz.
Savaşı tüm benliğimizde hissederek,
bakışımızı, yürüyüşümüzü şekillendi-
recek, Elif Sultan Kalsen gibi hızlı ve
çevik olacağız. Savaş bizim için bir
yaşam biçimi olacak; gizlilikte ustala-
şacağız ve gizlilik bizim yaşam alış-
kanlığımız olacak. O zaman Elif Sultan
gibi, aslında halkın her evinde olup
hiçbir yerde bulunamayacağız.

Savaş bizi çelikleştirir. Ancak bu-
nun için her zaman her alanda bir
savaşçı olduğumuzu unutmayacağız.
Savaş, yaşamımızın her alanında sü-
rüyor. Savaşı unutursak rehavete dü-
şeriz ve düşman galip gelir, müca-
deleden uzaklaşırız. 

Gerilla gibi düşünüp yaşamımızın
her alanında fedakar olacak, yaşa-
mımızın her anını disipline edeceğiz.
Gerilla kendine değil işe önem verir,
temel, tali ayrımını yapar, örgütün
çıkarlarını düşünür. Emek harcamak-
tan, zordan kaçmaz. Gerilla biziz,
sürecin ve savaşın kadroları gerilladır,

gerilla gibi olmak zorundadır. Bu
kültüre sahip olabilmek, hem kendi-
mizi, hem de yoldaşlarımızı bir sa-
vaşçı olarak yetiştirmek, gerillaya
hazır hale getirmek, dolayısıyla da
genel olarak devrimci savaşı, gerillayı
büyütüp, güçlendirebilmek, devrim
cephesini genişletebilmek için mü-
cadeleye gerillanın gözüyle bakabil-
memiz, çalışma yaptığımız her alana
onun atılganlığını, savaşma cesaret,
kararlılık ve azmini, çatışma ve teslim
olmama geleneğini, zorluklar karşı-
sında yılmazlığını, ilke ve kurallara
bağlılığını, disiplinini ve yaratıcılığını
taşıyabilmemiz gerekir. Gerilla gibi
düşünür ve çalışırsak yapamayaca-
ğımız iş yoktur. 

Gerillanın yaratıcılığını her gü-
nümüze, her dakikamıza yansıtma-
lıyız. Nasıl? 

Gerilla gerek günlük yaşamın sür-
dürmek ve kolaylaştırmak, gerekse
düşmana karşı savaşı geliştirmek,
gücünü büyütmek için yeni olanaklar
yaratmak, yarattığı en küçük olanağı
en iyi şekilde kullanmak zorundadır.
Halkın güncel, ekonomik-demokratik
sorunlarıyla ilgilenmek yanlış değildir.
Yanlış olan bunlardan başka bir şey
düşünmemek, bunların içinde bo-
ğulmak, silahlı mücadeleyi, onun ih-
tiyaçlarını kendi dışında görmeye
başlamaktır. Stratejik hedefi unut-
maktır. Tüm bu sorunlar ve zorluklar
karşısında yaratıcı olmak, üretmek…
Bunlar ancak ülkede yaşanan savaş
gerçeğini unutmadan, savaşçı bir ruh
ve bakış açısıyla düşünülebilir. 

Gerilla tarzı veya kültürü deyince
öz olarak bir tek şeyi anlamak gere-
kiyor: Çatışma. Sürekli çatışma ha-
linde olmak. Gerilla , durmadan sa-
vaşır. Savaşmadığı zamanları ise sa-
vaşa hazırlıkla geçirir. Bu yaşamı-
mızda nasıl somutlanacak? Eksikle-
rimizle, bilgisizliklerimizle, yanlış-
larımızla, zayıflıklarımızla sürekli
bir çatışma içinde olmalıyız.

Gerilla gibi yaşamak aynı zaman-
da gerilla gibi çatışmaktır.

GERİLLA GİBİ DÜŞÜNMEK
GERİLLA GİBİ YAŞAMAK
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Büyük bir savaş veriyoruz. Halk-
ların geleceğini değiştirecek, şekil-
lendirecek bir savaş. Hepimizin bu
savaşın kurmayları olmak gibi bir
zorunluluğu, hedefi olmalı. Düşenin
yerini almak ve bayrağı yükseltmek
bizlerin omuzlarında. Bu savaş bizim
savaşımız. O yüzden kazanmak zo-
rundayız. Kazanmanın yolu düşün-
mekten, alışkanlıklara, statükolara
boyun eğmeyip yeniyi, devrimi sa-
hiplenmekten geçiyor.

Nedir statükoculuk? Değişime di-
renmektir. İşine gelen düzen alış-
kanlıklarında ısrar etmektir. Bu an-
layış devrimcileşmenin önündeki en
büyük engeldir. Gerek yaşam tarzında,
gerekse de çalışma tarzında kişinin
kendini sınırlaması, gelişime diren-
mesidir. 

Bir devrimci neden kendini sı-
nırlar, neden değişime direnir? Çünkü
düzenden kopamadığı, düzenin yoz-
luğundan arınamadığı, zaaflarından
kurtulamadığı için… Oysa gerçek
devrimcilik, statükoları parçalamaya,
büyük düşünmeyi öğrenmeye başla-
dığımızda başlar.

Düzen, statükoculuğu kabullen-
meyi; devrim ise yeniyi yaratmayı,
diyalektiği özümsemeyi karşımıza
koyar. İkisinin ortası olmaz! Bunlar
arasındaki tercih, devrimcilik yapmak
veya düzene dönmek arasındaki ter-
cihtir. Düzen bize düşünmemeyi,
umutsuz olmayı, bireyciliği, bencilliği
dayatır. Ufkumuzu, düşüncelerimizi,
hayallerimizi küçültmek için çabalar.
“Önce can, sonra canan” der. “Benim
tarzım bu” der. “Kaçanın anası ağla-
maz” der.

Devrimciler ise bilimsel düşünür.
Kendini sınırlamaz. Vefalı, fedakar
ve emekçi olurlar. Övünmezler, mü-
tevazidirler. Düşenin yerini alır, bay-
rağı kendi omuzlarında yükseltirler.
Her şeyin nedenlerini ve sonuçlarını
düşünürler.  Büyük hayaller kurarlar,
öyle büyük hayaller ki, bu hayaller
için canlarını verirler. Düşünceleri,

ufukları halka da umut olur. Beni
bırakıp biz olurlar. Onlar için statü-
kolar yoktur. Yapılacak iş ve görevler
vardır. Aç kalırlar, uykusuz kalırlar,
işkence görürler, tutsak olurlar, hatta
şehit düşerler ama her zaman coşkulu,
dünyanın en mutlu insanıdırlar. Çünkü
baş eğmezler. Yeninin, özgürlüğün
peşinde koşarlar. Gerektiğinde “baş
verirler” ama “baş eğmezler”

Statükolar, düzenin dayattığı yoz
kültürün şekillenmesidir. Bir çoğu-
muzda bu, kendini küçük gibi görünen
alışkanlıklarla ortaya koyar. Örneğin
bir erkek arkadaşımızın bulaşık yı-
kamaması, temizlik vs. işlerinden
kaçması. Feodal bakış açısıyla “de-
likanlı adam bunları yapar mı” de-
mesi. Basit gibi görülebilir, ama bu
bakış açısının altında bir statüko var-
dır. Devrimci için sadece yapılacak
iş vardır. İşin kadını erkeği yoktur.
Devrimci, bir iş olduğunda o işin
ucunu tutandır. Aksi, devrimci kül-
türümüze terstir. Tabi sorun bu kadar
da değildir. Bu bakış açısı kadını
köle, kendini efendi gören bir anla-
yıştır. Kendine hizmet edilmesini
ister, bunu meşru görür. Bizler bu
anlayışlarımızı değiştirdiğimiz oranda
statükolarımızı parçalamaya başla-
rız.

Kadın arkadaşlarımız örneğin,
hem toplum hem de aile tarafından
sürekli baskı altında tutulurlar. Dü-
zende kadınlar kendilerine güvensiz
yetiştirilirler. Mücadeleye katıldık-
larında bu anlayışlarından kurtulma-
ları kolay olmaz. “Kız başıma” di-
yerek statükolar oluştururlar. Bir gö-
rev teklif edildiğinde “ben mi?” diye
kendilerini sınırlarlar. Oysa devrim-
cinin kadını erkeği yoktur. Önemli
olan gönüllülük, fedakarlık ve cü-
rettir.

Sabo’nun kızları olmayı seçtiğimiz
zaman, statükolarımızı parçalamaya
başlarız. Elif’in, Berna’nın, Çiğ-
dem’in yerini alırız. Bize güvenildiği
kadar biz de kendimize inanıp gü-

venirsek, savaşın kurmayı olma yo-
lunda emin adımlarla ilerleriz.

Kendimizi ilerlemeye, gelişmeye
kapatarak yarattığımız her şey sta-
tükolar oluşturuyor. Örneğin haftada
şu kadar sayfa kitap okuyorsak, bunu
artırmak için daha gayretli, daha
planlı olmalıyız. Bir devrimci her
zaman yaptığı işin daha fazlasını
yapmak için, daha iyi sonuçlar almak
için çabalar. Statükoya teslim olanlar,
bir mahallede 50 dergi dağıtıyorsa,
51. dergi için çabalamaz. Yanındaki
insanlar belli bir düzeyde iş yapıyorsa,
“o zaten o kadar yapıyor” diyerek
daha ileri adımlar attırmak için uğ-
raşmaz. “Buranın özgünlüğü bu” de-
yip onu aşmaya, değiştirmeye çaba-
lamaz. Bunlar gibi kendimize koy-
duğumuz her sınır, bir statüko yaratır.
Bizler devrimciyiz. Her zaman daha
büyük hedeflerle hayata bakmalıyız.
Büyük düşünmeliyiz. Hedefimiz;
yaptıklarımızla yetinmeyip daha iyi-
sini, daha güzelini, daha fazlasını is-
temek olmalı. 

Mücadelede düşmanın da statü-
kolar oluşturmaya çalıştığını yaşa-
yarak görüyoruz. Örneğin  AKP’yi
eleştirmek, örgütlenme hakkını kul-
lanmak, basın açıklaması yapmak
vb. yasak. Kimin ne diyeceğine, ne
yapacağına, ne düşüneceğine faşizm
karar vermek istiyor. “Yasa da bende,
hukuk da bende, ister işkence yapar,
ister tutuklar, ister katleder, istersem
evinizi barkınızı tankla topla yıkar,
cenazenizi bile haftalarca sokak or-
tasında bırakırım”, diyor…

Statükolar; bunlara boyun eğil-
diğinde, alışıldığında başlıyor. Oysa
devrimciler ne faşizme, ne de faşizmin
uygulamalarına alışır. Onlar için ya-
saklar önemli değildir. Önemli olan
meşruluk ve direnme kararlılığıdır.
Bu kararlılık faşizme geri adım attırır. 

Bizler de bu kararlılıkla kendimizi
yenilemeliyiz. Büyük düşünmeli, dü-
şüncelerimizi hayata geçirmeliyiz.

DDevrimci Savaş Yalnızca Cephede Olmaz...
Kendimizle Devrimci Savaş, Bu Savaş Hayatın Bütün Alanlarını Kapsar 
Yürütülen Savaşların En Yüksek Derecesi Kendimizle Olan Savaştır!

STATÜKOCULUK VE BÜYÜK DÜŞÜNMEK

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

Sava
ş ve B

iz



Enerji Nedir? Elektrik
Üretimi Neden Önemlidir?

Enerji, genelde iş yapabilme ye-
teneği olarak tanımlanır. Yapılan,
üretilen, değiştirilen her türlü eylemin
oluşumunda enerji vardır. Nefes alı-
şımız, uyumamız, düşünmemiz, ısın-
mamız, aydınlanmamız, endüstriyel
üretimimiz kısacası tüm yaşamsal
faliyetlerimizde enerji kullanırız.
Enerjinin insanlar için bu kadar önem-
li oluşu fizikten sosyolojiye, politi-
kadan sağlığa, ekonomiden çevre bi-
limine kadar bir çok alanın paramet-
residir.

Emperyalizmin
Enerji Politikası;

İnsanlar için bu kadar önemli olan
enerji, ülkeler için de vazgeçilmez
bir koz, gelişmelerini endüstrileşme-
lerini  hızlandıran bir güç olmuştur
elbette. Kapitalizmin insanı, çevreyi,
dünyayı hiçe sayan doğası bu gücü
silaha ve savaşa çevirmiştir. Kapitalist
ülkeler doğal kaynaklara sahip ola-
bilmek için, diğer ülkeleri sömürge-
leştirmiştir. Onlara saldırmış,  dünyayı
paylaşım ve egemenlik saldırılarına
mahkum etmiştir. 

Emperyalizmin gözü dönmüşçe-
sine istediği petrolün ve enerji kay-
naklarının çokça bulunduğu ülkeler
bu savaşların merkezi olmuştur. 1.
ve 2. paylaşım savaşlarından alınan
derslerle silahların ve askeri müda-
halelerin yetmediği yerlerde politik,
ekonomik, sosyal kuvvetler ve yerli
işbirlikçilerin yardımıyla sömürü de-
vam etmiştir. Emperyalizm ortadan
kalkmadığı sürece, enerji, paylaşım
mücadelesinin temel konularından
biri olacaktır. 

Emperyalizmin ülkemizde enerji
konusundaki programları; özelleştir-
meler ve bunun yanı sıra  uluslararası
yasalarla tanınmış  ve emperyalizmin
çıkarlarına  hizmet eden yükümlü-

lükleri içermektedir.  Türkiye’de ik-
tidarların “ulusal çıkar olarak’’ gös-
termeye çalıştıkları politikalar em-
peryalizmin sınırları dahilindedir  ve
seçimle gelen her hükümet bu an-
laşmalara uymak zorundadır. 

Ülkemizde Uygulanan
Enerji Politikası ve
Halka Yansıması;

Enerjilerin bir çok ülkede kulla-
nılması, halkın ihtiyacını karşılamak
için  değil, sermayenin ihtiyacını
karşılamak için temeldir ama maalesef
ki yine faturası halka kesilir. Doğal
kaynaklardan halkın vergileri ile üre-
tilen enerji,  yine halka para ile satılır
ama büyük sermaye grupları; teşvik
yasaları  gibi devlet oyunları ile ya
vergiden arınmış bir şekilde ucuz
kullanır ya da bedava kullanır,  yine
bu gideri karşılamak için halka yö-
nünü döndürür.  

Bu adaletsizliğin en belirginle-
rinden  birisi de elektrik enerjisidir.
Elektrik de tıpkı sağlık, ulaşım, ba-
rınma, eğitim, su ve haberleşme gibi
temel hakkımızdır. Fakat bu düzen
tüm bu temel haklarımızı, alınıp sa-
tılabilen birer meta olarak görüp kul-
lanmaktadır. 

Ülkemizde 2013 yılında TE-
DAŞ’ın, 21 bölgesel elektrik dağıtım
şirketine bölünerek özelleştirilme sü-
recinin tamamlanmasıyla; en temel
ihtiyaçlarımızdan biri olan elektrik
de, işbirlikçi enerji tekellerine peşkeş
çekilmiştir. AKP ve işbirlikçi tekelleri
bazen açık zamlarla, bazen fatura-
lardaki birim fiyatların noktadan son-
raki haneleriyle oynayarak halka fark
ettirmeden bugüne kadar bu soygunu
gerçekleştirmiştir. Kayıp kaçak bedeli,
dağıtım bedeli, parekende satış hizmet
bedeli, iletim bedeli, sayaç okuma
bedeli, enerji fonu, belediye tüketim
vergisi (BTV) ve TRT payı gibi ver-
giler ve gizli zamlar bu soygunun

açık göstergesidir. 
Halkımız kullandığı elektriğin kat

kat fazlasını ödemektedir. Birde bu
vergiler  ve fonlar yetmezmiş gibi
bu vergilerin ve fonların üzerine  %
18 KDV eklemektedir.  Yani yoksul
emekçi halkımız verginin de vergisini
ödemektedir. 

Halk soyulurken, Tayyip Erdo-
ğan’ın sarayında  elektrik har vurulup
harman savruluyor. Bir şehre yetecek
kadar aydınlatma kullanılıyor.

Halkımız yüklü miktarlardaki
elektrik faturalarını  ödemekte ge-
ciktiği taktirde, toplamda 5 gün so-
nunda elektriği  kesilerek kapatılıyor.
Üstüne üstlük bir sonraki faturada
“açma-kapama bedeli’’, “gecikme
bedeli” de faturaya yansıtılıyor. 

Sarayda faturanın son ödeme ta-
rihi, son okuma tarihinden 1 ay sonra
olacak şekilde düzenlenmiştir ve ne
gecikme bedeli, ne açma kapama
bedeli gelmiştir, ne de sarayın elektriği
kesilmiştir.

Elektrik Soygunu Varsa
Çözüm de Vardır!

Yüksek miktarlarda elektrik fa-
turaları ödemek, bugün halkın en
öncelikli sorunlarından biri haline
gelmiştir. Çözüm ise, yüksek elektrik
faturalarıyla nasıl soyulduğumuzu
öğrenmekten geçer. Halkımız yakıcı
olarak hissettiği, sahiplendiği, nede-
nini bildiği sorunları çözmesini de
gayet iyi bilir. 

Tarih, halkın kendi sorunlarına,
ihtiyaçlarına yaratıcı çözümler bul-
duğu örneklerle doludur. Elektrik
soygununun çözümü de halkın kendi
öz örgütlülüklerinde bir araya gel-
mesinden, örgütlenmesinden geç-
mektedir.

Halkın Mühendis Mimarları ola-
rak yaptığımız ve yaygınlaştırma ça-
lışmalarına başladığımız rüzgar tür-
binleri de düzenin yarattığı elektrik
sorununun çözümünü amaçlamakta-

TÜRBİN DEYİP GEÇMEYİN; 
BU KAVGA HÜRRİYET KAVGASIDIR-2

Ülkemizde Enerji Politikaları
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dır. Elektrik dağıtım şirketlerinin biz-
leri soymasına seyirci kalmak zorunda
değiliz, kendi elektriğimizi kendimiz
de üretebiliriz. Rüzgar türbini ve
benzer enerji üretim yöntemlerini
halkla beraber üretip çoğaltmalı, yay-
gınlaştırmalıyız. 

Rüzgar Türbinimizi,
Bize Dayatılan Pahalı
Elektriğe Karşı Çok
Düşük Maliyetle Ürettik

Kendi rüzgar türbinimizi üretme-
mizin nedenlerinden biri de ülkemizde
elektriğin oldukça pahalıya satılma-
sıdır. Enerji tekelleri; faturalarda
“enerji fonu, iletim bedeli, kayıp-
kaçak gibi hanelerle” elektrik fiyat-
larını olması gerekenin neredeyse
iki katı olarak gösterirken, bizler de
ucuz elektriği halka nasıl taşıyabile-
ceğimizin yollarını araştırıyorduk.

Öncelikle bir rüzgar türbininin
temelde hangi parçalardan oluştuğunu
öğrendik. Rüzgar türbini temel olarak
şu kısımlardan oluşmaktadır:

1. Kanatlar: Rüzgarın çarparak
döndürdüğü ve hareket enerjisi (ki-
netik enerji) elde ettiğimiz kısımdır.

2. Alternatör: Kanatlarda toplanan
kinetik enerjiyi elektrik enerjisine
çevirdiğimiz kısımdır.

3. Direk: Türbinin kanatlarını
ve alternatörünü diktiğimiz kı-
sımdır.

4. Regülatör: Alternatörün
ürettiği elektriği doğru akıma
(DC) çeviren kısımdır.

5. İnvertör: Regülatörden çı-
kan doğru akımı 220 Volt’a çe-
kip priz için uygun hale getiren
kısımdır.

Ardından da türbinimizin
yatay mı, dikey mi olduğuna
karar vermemiz gerekmekteydi.
Anadolu’da halkımıza yaptığı-
mız ziyaretler ve araştırmaları-
mız sonucu türbinimizin yatay
eksenli olmasına karar verdik.
Alüminyum sacdan 3 adet kanat
yaptık.

Rüzgar türbinimiz için en
yoğun çalışma yaptığımız kısım,
alternatör üretimiydi. Hangi tip
alternatör kullanabileceğimizi
araştırdık. 

Düşük devirlerde elektrik üretme
zorunluluğumuz bizi şu an ürettiğimiz
alternatöre getirdi. Bu alternatörün
özelliği; çok kutuplu olması, dola-
yısıyla düşük devirde çalışması, öm-
rünün uzun olması ve bakım gerek-
tirmemesiydi.  Araştırmalarımız so-
nucunda alternatör tipimizi ve alter-
natör için hangi parçaları kullanaca-
ğımızı öğrendik.

Piyasadaki ev tipi rüzgar türbin-
lerini araştırdığımızda, 3 m/sn’den
düşük hızlarda elektrik üretebilen
rüzgar türbininin olmadığını gördük.
Biz ise 1-2 m/sn’lik hızlarda bile
elektrik üretiyoruz. 

Bizim ürettiğimize piyasadaki en
yakın ürünün satış fiyatı 7680 dolar,
yani yaklaşık 23 bin lira yapmaktadır.
Bizim  toplam maliyetimiz ise yak-
laşık 3000 liradır. Ki bu maliyetin
yarısını aküler oluşturmaktadır.

Piyasadaki ürünlerle bu denli fiyat
farkı olmasının 2 sebebi olduğunu
düşünüyoruz:

Birincisi; rüzgar türbinimizi kar
elde etmek için geliştirmedik. Bizi
motive eden itici güç; kar elde etmek
bir yana, halkımızın elektrik kulla-
nırken soyup soğana çevrilmesi so-
rununu yüreğimizde hissetmemizdir.
“Halkımız daha ucuz elektriği nasıl

kullanabilir?” sorusunu cevaplamaya
çalıştık. Bilmediğimiz, tıkandığımız
yerlerde halkımızdan öğrendik, bil-
gilerimizi daha da pekiştirdik. 

İkincisi; rüzgar türbinimizin her
parçasını kendimiz yapmaya çalıştık.
Okullarda, çalıştığımız işyerlerinde
bize öğretilen “kes-yapıştır”, “onu
al buraya tak, şunu al oraya tak,
hah oldu bitti” tarzı yöntemleri,
montaja dayalı üretimi, yüzeysel, üs-
tünkörü çalışma tarzını bir kenara
bıraktık. 

Bize öğretilmeyen bilgileri pratikte
öğrendik, her parçanın ne işe yara-
dığını anladık. Yapabildiğimiz ölçüde
tüm parçaları kendimiz üretmeye ça-
lıştık. Ve bu sayede her parçanın
gerçek maliyetini de öğrendik. 

Türbinimizdeki Teknik
Başarımız: Düşük
Rüzgarlarda da Üretim!

Düşük rüzgar hızındaki başarımız
yeterli bilgi birikim deneyim ve AR-
GE çalışmalarımızın  bir bileşimi
oldu. 

Kanat tasarımı, jeneratör ve trans-
misyondaki (hareketli parçalar) verim,
düşük hızda ürettiğimiz elektriği he-
deflediğimiz noktaya taşıdı. Kanat
tasarımı düşük rüzgar hızlarında ça-
lışacak şekilde yapıldı. Geniş süpürme
alanlı olarak imal edildi. Kanat mal-
zemesi olarak 2 mm. alüminyum sac
kullanıldı. 

Kanat tasarımını piyasadaki ben-
zerlerinden hiçbir şekilde alıntı ya-
parak belirlemedik. Tamamen ken-
dimize özgü ve İstanbul rüzgar ka-
rakterine uygun olarak tasarladık. 

Jeneratör bölümünde ise sabahlara
kadar aylarca süren deneyler sonu-
cunda elde ettiğimiz başarı benzer
türbinlerden oldukça fazla. 3-4 m/s
rüzgar hızlarında bir çok piyasa türbini
dönmezken bizim üretimimiz 1.5-2
Amper’e varan akım üretmekte. 6-7
m/s’de ise 15 Amper 25 Volt tam
yüklü olarak elektrik üretimimiz oldu. 

Türbin çalışmalarımızda daha yo-
lun başında olmakla beraber, halkımız
için en verimli dayanıklı ve ekonomik
türbin araştırma geliştirme çalışma-
larımıza devam edeceğiz.
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Kitle çalışması halka kendimizi politikalarımızı anlat-
tığımız bir çalışma tarzıdır. Kitle çalışmasını bazen ya-
yınladığımız dergilerin tanıtımını yaparak bazen kampanyalar
aracılığıyla, festivallerle ya da kapı çalışması yaparak
gerçekleştiririz.

Ben de Akdeniz bölgesinde çalışma yaparken yaşadığım
bir olay üzerinden bunu anlatmak istedim. 2008-2009 yılları
arasında “Ortak Düşman Amerika” kampanyasının çalış-
malarını yapmaya başlamıştık. Hemen hemen hergün 2 saat
kadar halkın kalabalık olduğu yerlerde masa açıp insanlara
ajitasyonlar çekiyor, imzalar topluyorduk. İlk defa genellikle
olumsuz tepkiler aldık. Gelenler Amerika’nın çok güçlü bir
devlet olduğunu söylüyorlardı. Tabi biz genel olarak 1 hafta
boyunca böyle olumsuz tepkiler alınca, ümitsizliğe kapıldık
ve moralimiz bozuldu. Bir de yanıbaşımızda Amerika’nın
İncirlik gibi bir üssünün olmasına rağmen halkın bu kam-
panyaya ilgisiz kalmasına şaşırmıştık. Ve bu kampanyanın
başarısız olacağına inanmaya başlamıştık. Kampanyanın
sonunda tüm illerin birleşip İncirlik’e yürümesiyle bitecek
olması bizi daha da çok düşündürmeye başladı. 

Ama biz bir hafta sonra halkın daha kalabalık olduğu bir
yere masa açtık ve burada da tam tersine çok güzel ilgi
gördü kampanya. Hatta o günlerde tuhaf bir şey dikkatimizi
çekti. Masanın etrafında değişik tiplerde kişiler dolanmaya
başlamıştı. Biz ondan önceki haftanın olumsuzluğuyla onların
faşist olduğunu ve masaya saldırabileceklerini sandık. Bizleri
uzaktan gözetleyen birkaç kişi yanımıza gelip bize kampan-
yayla ilgili sorular sormaya başladılar. İlk başta İncirlik’te
çalıştıkları ve askerlik yaptıkları için gelmeye çekindiklerini

o yüzden biraz uzaktan izlediklerini söylediler. Geçen hafta
böyle bir kampanyayı İncirlik’teki esnaflardan duyduklarını
ve bizden bilgi almaya geldiklerini söylediler. Hepsi
İncirlik’teki koşullardan ve Amerikalı askerlerden o kadar
şikayetçiydiki… Ancak kimi asker olduğu kimi ise başka
yerde iş bulamadığı için orada olduğunu söylüyordu. 

Ayrıca sohbetlerimiz sırasında öğrendik ki bu kam-
panyaya tepki gösterenlerde oralarda esnaf olan kişilermiş.
İncirlik’in kapanmasının kendi işlerini etkileyeceğini dü-
şündükleri için böyle bir tepki vermişler. Tabi daha sonraki
günlerde de İncirlik’te askerlik yapan birçok kişi masamıza
gelerek kampanyaya destek için imza atıp bildirilerimizden
almaya başladılar. 

Hatta İncirlik’te askerlik yapanlar halkla yaptığımız
sohbetlere katılarak oradaki olumsuzlukları kendileri an-
latıyorlardı. Bunun üzerine halkın ve etraftaki esnafın
kampanyamıza ilgisi biraz daha arttı. Günden güne kam-
panya daha çok ilgi görmeye ve yayılmaya başladı. Tabi
biz de bu ilgi karşısında daha bir çoşkuyla çalışmalara
devam ettik. Ve en son kampanyanın değerlendirmesini
yaptığımızda Akdeniz bölgesinde en geniş kitlelere ulaş-
tığımız kampanyalardan biri olduğunu gördük. 

Bizim buradan çıkardığımız ders ise; yaşadığımız so-
runlar karşısında hemen olumsuzluğa kapılmak yerine
sorunların nedenlerini öğrenmemiz ve halka her zaman
güvenmemiz gerektiğiydi. 

Halk bize nasıl güvenip yardımcı olduysa bizim de
aynı şekilde halka güvenmemiz gerektiğini bir kez daha
görmüştük. 

HHayatın 
Öğrettikleri

KİTLE ÇALIŞMASI:

Halk Her Durumda
Öğreticidir

“Bedreddin’den Berkin’e
Hakikat Savaşı Sürüyor” 

İdil Halk Tiyatro-
su’nun “Bedreddin’den
Berkin’e Hakikat Savaşı
Sürüyor” isimli oyunu-
nun ilk gösterimi 28 Ma-
yıs’ta saat 21.00’da Ok-
meydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda yapıldı. Saat
20.00’dan itibaren amfiyi

doldurmaya başlayan seyircilere ilkin bir konuşmayla
hitap edildi. Bu oyun için verilen emekten, bu tür oyunların,
devrimci sanatın önemine dair yapılan konuşmada son
olarak; bu oyunun oynanmasını mümkün kılan, bu oyun
için her türlü olanağı sağlayan büyük aileye teşekkür
edildi. Öte yandan da tabi ki güvenlik önlemleri ihmal
edilmedi, her bir yanda görevliler vardı. 

Yaklaşık 800 izleyicinin katıldığı oyun çok beğenildi. 2
saatten fazla sürmesine rağmen pür dikkat kafasını sahneden
kaldırmayan seyirciler oyunun bitiminde oyuncuları tebrik
etti. “Bu kadar iyi beklemiyorduk” alınan tepkiler arasında
en çok duyulandı. Oyunun bitiminde hep beraber dekor eş-
yalarının ve kostümlerin İdil Kültür Merkezi’ne taşınması
ile geç saatlerde parktan ayrılındı…

İlk gösterimi Okmeydanı’nda sahnelenen tiyatro oyunu
bundan sonra mahalle mahalle, salon salon her yeri gezecek.

Yoldaş Lig Tüm Coşkusuyla 
Devam Ediyor

Yoldaş Lig Maçları devam ediyor. 29 Mayıs'ta Hasan
Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi ile
Gazi Halk Meclisi arasında maç yapıldı. Hasan Ferit
Gedik takımı Halk Meclisi'ne 9-6 yenildi. Hasan Ferit
Merkezi bununla ilgili açıklamada: " Maç kadromuz
eksikti. Yenilgimizin sebepleri vardı ama Halk Meclisi’ni
terletmeyi başardık. Yenilgiyi zafere dönüştürmeyi en iyi
biz biliriz. Kupa bizi bekliyor" dedi.
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Bir ülkeyi ülke yapan, üzerinde
yaşayan halkların özgür olmasıdır.
Ülkenin kendi kararlarını verebilecek,
halkların refahı için hükümete gelen,
ülkenin bağımsızlığını savunan devlet
yapısının birliğidir.

İşte o zaman gerçekten özgür ve
bağımsız bir ülkede yaşıyor olurduk.
Evet olurduk.

Çünkü vatanımız ne yazık ki bu
temel özellikleri taşımıyor. Özellikle
1940’lı yıllardan bu yana emperya-
lizmin kıskaçları altında olan Türkiye,
emperyalizmin hamisi Amerika’ya
göbekten bağlıdır.

Oysa Amerika’nın dış politikası
ilke olarak dünyaya egemen olmaya
çalışan ve bu amaç uğruna her türlü
yola başvuran bir politika izler.

William Blum’un “Emperyalizmin
Ölümsüz Silahı Demokrasi Yalanı”
kitabında bu egemenlik çabası rakam-
lara dökülmüş.

“…İkinci Dünya Savaşı’ndan bu
yana Birleşik Devletler:

-Başka ülkelerde demokratik yol-
dan başa gelen 50’den fazla hükümeti
devirmeye çalışmıştır.

-En az 30 ülkede demokratik se-
çimlere büyük çapta müdahale et-
miştir.

-50’den fazla yabancı lideri öl-
dürtmeye çalışmıştır.

-30’dan fazla ülke halkının üstüne
bomba yağdırmıştır.

-20 ülkede halkçı ya da ulusalcı
hareketleri bastırmaya çalışmıştır.

Toplam 71 ülkede (dünya ülke-
lerinin 1/3’den fazlası) sözü geçen
eylemlerden bir ya da bir kaçını ger-
çekleştirmiştir.”

2001’de Afganistan işgali, 2003’te
Irak işgali, 2011’de Suriye, Libya,
Mısır, Cezayir, Ukrayna, Yugoslavya,
Arnavutluk… gibi tüm dünya ülkele-
rinin başına hep bela olmuştur.

Amaç yalnızca güç değil. Dünya’ya
hakim olmak. Ülkeleri denetlemek.

Her ülkenin ekonomisini özelleştir-
mek…Halkların ensesine binmek için
serbest piyasa kapitalizmden kaynak-
lanan tüm nimetlere sahip olmak. Bu
yüzden her yolu kullanır. Özellikle
kültür ve değerleri tahrip etmenin,
yozlaşmanın dışında işgalleri, işken-
celeri, halklara baskı ve şiddeti, komp-
loları uygular.

“…acımasız sorgulama teknikleri
ya da en basit gereksinimlerin bile
karşılanmadığı tutukluluk şartları,
olumsuz çevre koşulları, gerginliğe
yol açan uygulamalar, başlara çu-
val geçirilmesi, gözlerin bağlanması,
tecrit, hareketlerin kısıtlanması, so-
yunmaya zorlamak, tehditler, aşağı-
layıcı davranışlar ve diğer psikolojik
uygulamalar, yol açtıkları manevi acı-
lar travmatik gerilim ve uzun vadeli
travmatik etkiler açısından fiziksel iş-
kenceden çok farklı bir durum yaşat-
maktır.” (aynı kitaptan, 1990’larda
eski Yugoslavya’da yaşanan çatışma-
larda sağ kalanlarla yapılan raporu-
dur.)

Bu rapora binlercesi daha eklenebilir.
30 Mayıs 1991’de Başkan Bush  yaptığı
bir konuşmada Körfez Savaşı için
“Milletlerin izleyeceği yolları biz dikte
ettirmeliyiz…” “Onlara özgürlük ge-
tirdik, korumaya aldık…” gibi yalan-
larla, cümlelere serpiştirilmiş tehditlerle
ülkeleri işgal ediyor, ekonomik kay-
nakları talan ediyor, yeni pazarlar ele
geçiriyorlar.

Bush, George Bush, Rice, Cheney,
Obama gibi Amerika Başkanları ve
yöneticileri Amerika’nın işkence yap-
madığına, işgal etmediğine inan-
dırmak istiyorlar. Oysa tarih er ya da
geç gerçekleri ortaya çıkarır. Çünkü
tarih gerçekleri yazar.

Irak, Afganistan, Guantanamo zin-
danlarında ve benzeri CIA kurumlarında
yapılanlara Amerika işkence demekten
kaçsa da başka adı yoktur.

Uykusuz bırakma, köpeklere ısırt-

ma, çeşitli aygıtlarla tecavüz, boğma
hissi yaratma, ilaç verme, saatler boyu
hatta günlerce zor koşullarda bırakma
gibi her yöntemi kullanmışlardır. Ya
Guantanamo’da ortaya çıkan turuncu
giysili gözleri bağlı, elleri arkadan
bağlı, ayakları prangalı tutsakların
görüntüleri.

Irak’ta Ebu Garip Hapishanesi’nde
çekilen utanç resimleri bunlarda mı
değil? Ülkemizde F Tipi tecrit hapis-
hanelerini açmak için yapılan  “Hayata
Dönüş” katliamının görüntüleri, kat-
ledilen 28 tutsak bunlarda mı işkence
değil?

Amerika özel güvenlik adı altında
işkencecilerin sık sık ziyaretlerini
yazar gazetelerde. Sözde işbirliğidir
varılan sonuç, işbirliğinin gerçek adı
ise işkencedir.

Letonya, Polonya, Guantanamo,
Romanya, Mısır, Ürdün, Kenya, So-
mali, Kosova ve Diepo Gerda Adası
gibi ülkemiz dışında da ünlü işkence
merkezleri bulunur.

Bütün bunlar ve varılan sonuçlar.
George W. Bush ve Pentagon’un “iş-
kence yapmııyoruz” açıklamasının
halkları kandırmak için söylenen ya-
lanlardan biri olduğunu ispatlar. Onlar
halklarının basına sızdırdıklarının iş-
kence olmadığını dünyayı inandırmaya
çalışıyorlar.

Oysa BM Genel Kurulu’nda kabul
edilip yürürlüğe giren ve 1994’de
ABD’nin de kabul ettiği “Hiçbir koşulda
işkencenin geçerli olmayacağı madde-
sinin de bulunduğu işkence ve diğer
zalimce insanlık dışı ya da aşağılayıcı
muamele ya da cezalandırmaya karşı
sözleşmeye imza attığı halde” (age)

İşkenceye karşı açılan tüm sözde
soruşturmalarında “…işlerini yap-
mışlar, emirlere göre hareket etmek,
emirlere uymak” gibi nedenlerle ce-
zalandırılmamış, işkenceciler korun-
muş, mazeretler bulunmuş.

Bugün nasıl ülkemizde Berkin El-

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL 
CELLADI OLACAĞIZ!

Hiçbir Katil Halkın Adaletine 
Hesap Vermekten  Kurtulamaz!
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van’ın, Haziran Ayaklanması şehitleri-
nin, Soma Katliamı’nın, Dilek Doğan’ın,
Günay Özarslan’ın, Suruç ve Ankara
katliamlarının katilleri korunup ortaya
çıkartılmıyor ya da adalet uygulanmı-
yorsa Amerika da işlediği suçların aynı
biçimde üzerini örtüyor.

Mehmet Ağar, Mehmet Eymür, Mah-
mut Yıldırım gibi katilleri ile Çiller,
Demirel, Karadayı, Davutoğlu, Erdoğan
ile emniyetin ve Genelkurmayın ko-
mutanları emir verenler, Amerikan iş-
birlikçileri de halka karşı suçludurlar.

Ülkemizde uygulanan katliam po-

litikası, Amerikan politikasıdır. Sistemli
ve sürekli olarak devam etmekte…
Tüm dünya ülkeleri üzerinde yapılan
katliamlar, adam kaçırmalara, işkence
yapma, katletme hepsi dünya halklarına
gözdağı verip, korkutmak ve baskı,
korku sömürü sistemine karşı müca-
dele etmelerinin önüne geçmek içindir.
Kukla hükümetler aracılığıyla tüm
bunlara maruz kalan halkların katili
Amerika’ya gereken dersi halklar ve-
recektir.

Yapılan katliamlar, acılar, işken-
celer, çekilen yoksulluklar, yoksunluklar

hepsinin nedeni halkların ortak düşmanı
Amerika’dır. Hak ettiği cezayı birlik
ve bütünlüğünü geliştiren, güçlenen,
savaş büyüten halklar verecektir.

Vatanımıza kanlı hançerler gibi
saplanan üsler, kurumları, saltanat sa-
rayları Şafaklar, Bahtiyarlar, Elif Sul-
tanlar, Erdallar başlarına yıkacak.
Halklar yıkacak.

Halkların bağımsız, özgür, eşit ya-
şayacağı sosyalizm kurulacaktır. Halk-
ların katili Amerika halka hesap ve-
recek. Halka, halkın adaletine hesap
vermekten hiçbir katil kurtulamaz.

Yasaklarınız Gerilla Korkunuzdur!
Dersim’de 26 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında sokağa

çıkma yasağı ilan edildi. Merkez, Nazimiye, Ovacık’ın da
içinde olduğu 11 bölgeyi Özel Güvenlik Bölgesi ilan eden
katil devlet katliama hazırlanıyor. Sokağa çıkma yasağı ile
ilgili yapılan açıklamlarda AKP'nin acizliği vurgulandı.
Ayrıca, Liseli Dev-Genç'liler 26 Mayıs'ta Okmeydanı'nda
katliamlara karşı tüm gücüyle karşı koyacağını Okmeydanı
Mahallesi’ndeki kahvehaneleri gezerek halkı bu konuda bil-
gilendiren bildiriler dağıtıp gerillayı desteklemesi için sesli
çağrılar yaptı. Açıklamalarda kısaca şunlar ifade edildi: 

Halk Cephesi: “Küdistan’da genç, yaşlı, çoluk çocuk
demeden katlettiler. Ölülerimize bile işkence yaptılar. Diri
diri insan yaktılar. Akrep arkasına sürüklediler cansız bede-
nimizi. Ufacık çocuklara bile terörist deyip kurşun sıktılar.
Günlerce sokakta kaldı ölü bedenimiz. Bu insanlık dışı
olan katliamların, işkencelerin hepsi bu yasaklar sonucu
oldu... Katliamlarla dolu tarihi yeniden yazacak olanlar
şimdi Dersim’in doruklarındalar… İşte bu yüzden korkuyor
halk düşmanları!

Biliyorlar ki bir biz yola gelmeyiz. Biliyorlar ki halkın
öncüsüyüz ve halkı savaştıracağız. Biliyorlar ki sonuna,
sonsuza, sonuncumuza kadar direniriz yine de teslim
olmayız onlara. Biliyorlar ki halkın umuduyuz. Gerillalarla
halkımızın arasındaki bağı koparmaya çalışıyorlar. Katle-
derek gözdağı vermeye çalıştıkları, Dersim halkı ve umu-
dumuzdur. ‘Dersim’e sefer olur zafer asla’ diyenler şimdi
Onur olmuş, Çayan olmuş bakıyorlar doruklardan… Onur-
lar’ı, Çayanlar’ı yetiştiren halkımızı ve umudumuzu teslim
alamazsınız! Anadolu’nun her karışında halk savaşını bü-
yütecek umudumuzu yayacağız!”

Liseli Dev –Genç: “Kazma kürek Osman, Ovacık-Pü-
lümür-Erzincan yolu üzerine yeni bir yol inşaa etmek
istiyor. Bunun sebebi bölgede gelişecek eylemlere karşı
oligarşinin askerlerinin hızla kara yolundan bölgeye gele-
bilmesini sağlamak. Fakat gerillalar kazma küreğin bu
planını inşaatı gerçekleştirecek müteahhittin çalışma
sahasını yakarak engelledi. Bunun üzerine her konuşmasında
kazma kürek Osman, yapamıyoruz edemiyoruz diyerek

acınacak durumda olduklarını gösterdi.
AKP işte bu acınılacak durumdan çıkmak için gücünü

göstermek istiyor, gücünü göstermek içinde oligarşinin as-
kerlerine katliam emri veriyor. 3 ilçede 11 farklı bölgede
sokağa çıkma yasağı almasının sebebi de budur…

Dersim bölgesinde dağların şahanı Halk Kurtuluş Sa-
vaşçısı Cephe Gerillalarının başına gelecek en ufak bir
şeyde, tüm gücümüzle AKP’den hesap soracağız... Biz
General Cemler’in, Pınar Güngörler’in, Erkan Dilsizlerin
yoldaşı Liseli Dev-Genç’lileriz! Okul üniformalarımızla
gerillaya katılan halkın yiğit evlatlarıyız. AKP’nin valisi
kazma kürek Osman ya ayağını denk alır ya da ona evden
çıkmama nasıl oluyormuş Halkın Adaleti gösterir! Dersim’de
sokağa çıkma yasakları ile AKP bir yandan kat liam hazır-
lıkları yaparken diğer yandan gerillanın halkla olan bağını
kopartmak istiyor. Halkımız, Dersim dağlarında savaşan
Cephe Gerillalarını destekleyin. Çünkü Cephe Gerillaları
ekmek ve adaletin olduğu bir dünya kurmak için dağlar-
da.”

Düzenin Değil, Halkın Esnafı
Olma Yolunda Kararlılıkla ve

Dayanışmayla İlerliyoruz
Halkın Esnafları Kooperatifi

(HEK) ve Kazova Kooperatifi 30
Mayıs’ta Gazi Kent Ormanı’nda
dayanışma pikniği düzenledi. Pik-
niğin amacı her iki kooperatifin
kaynaşması ve dayanışması, hem
de esnafların kendi arasındaki da-
yanışması idi. Davul zurna eşli-
ğinde halaylar çekildi ve Halkın
Esnaflarından olan Kadir sazı eş-
liğinde türküler söyleyerek farklı bir hava kattı. HEK
adına yapılan konuşmada “dayanışmanın, paylaşmanın
önemi”ne vurgu yapıldı. Kooperatifin amaçları ve yaptığı
çalışmalarla ilgili katılanlara bilgi verildi. Coşkulu geçen
pikniğe 250 kişi katıldı.

5 Haziran
2016
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AAKP’NİN BASKI VE SİNDİRME
POLİTİKALARINA

BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
Her geçtiğimiz gün giderek daha

fazla memurun açığa alınması, sürgün
edilmesi veya işten çıkarılması ile
ilgili haberler görüyoruz. 

Halka karşı açtığı savaşı büyüt-
mekte sınır tanımayan AKP iktidarı,
halkı baskı ve katliamlarıyla sindir-
meye çalışmakla yetinmeyerek ha-
yatın her alanında, emekçilere zul-
metmeye devam etmektedir. 

Tüm faşist yönetimlerin yaptığı
gibi, saldırılarını önce uygulayıp
sonra yasal düzenlemelerini hayata
geçiren AKP, kendine muhalif tüm
kesimleri susturabilmek adına açlığa
yoksulluğa mahkum etmekle kalma-
mış, çalışma yaşamında yapmayı
planladığı değişikliklerle de faşist
iktidarına tehdit olarak gördüğü her-
kesi baskı altına almayı hedeflemiştir. 

Kamu emekçilerinin iş güvence-
sini hedef alan politikaları, henüz
yasalaşmadan uygulanmaya başlan-
mış, pek çok kamu emekçisi bu po-
litikalardan nasibini alarak soruştur-
malar, sürgünler gibi uygulamalarla
karşı karşıya bırakılmıştır. 

Geçtiğimiz aylarda açıklanan sen-
dikal hak ihlalleri tablosu, durumun
vahametini göstermektedir. Bu araş-
tırmaya göre;

• 284 kamu emekçisi sürgün edil-
miş

• 29 kamu emekçisi işten atılmış
• Yaklaşık 1500 kamu emekçisi

hakkında demokratik ve meşru faa-
liyetlerinden dolayı çeşitli cezalar
almış

• 97 kamu emekçisine başbakan
veya cumhurbaşkanına hakaretten
dava açılmış

• Geçtiğimiz 7 ay içerisinde de
hakkında soruşturma açılan kamu
emekçisi sayısı 5000’in üzerine çık-
mıştır.

Bu sayılar giderek daha artıyor,
her geçen gün daha fazla kamu emek-

çisi bu ve buna ben-
zer baskılara maruz
kalıyor.  

Son derece planlı
ve sistematik bir şe-
kilde hayata geçirilen
bu uygulamalar bilinçli
ve siyasidir. 14 yıllık
iktidarı boyunca her
türlü yozlaşmayı ve
dejenerasyonu devlet
politikası haline getir-
mekte elinden geleni
ardına koymayan AKP iktidarının
niyeti, elbette kamu emekçilerinin ya-
şamındaki eksiklikleri düzeltmek de-
ğildir.  

Görmekteyiz ki gücünü emper-
yalizmden ve oligarşiden alan AKP
iktidarı, halk düşmanı politikalarını
hayata geçirirken kendisine engel
olabilecek tüm koşullardan kurtul-
mayı hedeflemektedir. Bu hedeflerini
gerçekleştirirken, değil kendisine
karşı çıkmayı, en ufak hak ve adalet
talebinde bulunan herkesi düşmanı
olarak görmekte, susturmak adına
her türlü baskıyı reva görmektedir. 

Bir yandan çalışma yaşamında
esnek ve güvencesiz çalışmayı ge-
tirmeye uğraşırken diğer yandan so-
ruşturma ve cezalarla yaymaya ça-
lıştığı baskı ve sindirmeyle karşısına
çıkabilecek engellere hazırlık yap-
maktadır. 

Kamu emekçilerine sürekli gele-
cek kaygısı empoze edilirken, aynı
zamanda çalıştığı kurumda tecrit
edilmeyi amaçlayan; adaletsizce uy-
gulanan bu soruşturmalar ve ceza-
landırmalarla yaşadığı haksızlıklara
sesini çıkarmayan, kendisine dayatılan
koşullara boyun eğen bir memur kit-
lesi yaratılmaya ve böylelikle iktidara,
saldırılarını hayata geçirmekte uygun
ortam sağlanmaya çalışılmaktadır.

Gerek yapılması tasarlanan de-
ğişiklikler, gerekse de pratikte uy-

gulanan soruşturma ve cezalandır-
malar, kamu emekçilerinekölelik ko-
şullarını kabul etmeyi, rekabete dayalı
ve güvencesiz, bireysel yaşamayı
dayatmaktadır. AKP’nin özlemini
duyduğu “Yeni Türkiye” emekçilerin
ağır baskı koşullarında ezilmesine
gebedir. 

Bizler devrimci kamu emekçileri
olarak, AKP’nin bu politikalarına
karşı direnmeyi tarihsel bir zorunluluk
olarak görmekteyiz. 

Yapmamız gereken bu soruşturma
ve cezalandırmalar karşısında örgüt-
lenerek mücadeleyi yükseltmektir. 

Sorunlarımız ortak olduğu gibi,
bunların çözüm yöntemi de ortak
mücadelemizden geçmektedir. Bu
baskı ve sindirme politikasına karşı
sessiz kalmak, sıranın bize gelme-
mesini ummak bu suça ortak olmak
demektir. 

İş yerlerimizdeki faşist baskılara
boyun eğmeyelim. 

Meşru olan biziz, emek veren bi-
ziz, halkı için bedel ödeyen biziz.
AKP’nin baskılarına boğun eğme-
yelim. Halka düşman oldukları için
haksızlar, meşru değiller.

Sahip çıkacağımız yarınlarımızdır
ve güvenli, güvenceli yarınlar için
meclislerde örgütlenmeli, saldırıları
boşa çıkarmak için mücadele
etmeliyiz.

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

GGençlik Federasyonu’ndan

46 yıllık bir çınarımız var; adını ülkemiz devrim ta-
rihine koca koca puntolarla yazdıran.

46 yıllık bir çınarımız var; 46 yılda sayısız direnişe
öncülük eden, ülkemiz gençliğinin onurunu, namusunu
kendine emanet edinen...

46 yıllık bir çınar; her dönemde halkın ve haklının
kavgasının öncülüğünü yapmanın haklı gururunu yaşa-
yan...

46 yıllık bir çınar; adı Dev-Genç. 
Dev-Genç  yeni  gelenekler  yaratarak başta öğrenci

gençlik olmak üzere halkın tüm kesimini kucaklayan
mücadele dolu yıllar yarattı. Türkiye devrim tarihine
adını; atılganlığı, cüreti, coşkusu, ve bedel ödemekten
geri durmayan tavrıyla yazdırdı.

Dev-Genç demek; vatanını çok sevmek, “vatana kan
sıçratanlara” ebedi bir hınçla saldırmak demek. Dev-
Genç demek; adalet, “adalet yoksa hayat ne” demek,
serden geçmek demek. Dev-Genç demek; öğrenci gen-
çliğin eğitim hakkını savunmak demek. 46 yıllık tarihimiz
bunun sayısız örnekleriyle, yarattığımız direniş gele-
nekleriyle örülü...

Dev-Genç demek; öğrenci genç-liğin akademik-de-
mokratik taleplerine çözüm bulmak demek. Dev-Genç,
öğrenci gençliğin akademik-demok-ratik mücadelesinin
hep içinde oldu. İşgallerle, boykotlarla, forumlarla, açlık
grevleriyle örülü bir tarihtir bu. 12 Eylül’ün, öğrenci
gençliğin mücadelesini engellemek için kurduğu Yüksek
Öğretim Kurumu(YÖK)’e karşı mücadelenin bayraktarıdır
Dev-Genç! Çünkü bilir ki; YÖK’e karşı mücadele,
faşizme karşı mücadeledir. 

Demokratik üniversite ile sınıf mücadelesi birdir. Bu
perspektifle halkın mücadelesini de omuzlar Dev-Genç.
Demokratik üniversite talebinin, bu sömürü ve talan siste-
minin kendi içinde değil, sosyalist ve bağımsız bir Türkiye’de
gerçekleşeceğinden hareketle, bu mücadeleyi uzun soluklu,
sabırlı, inançlı ve bilinçli bir şekilde yürütür.

Hayata geçirilen direnişler günübirlik değil, faşizme
karşı demokrasi mücadelesini büyütmek hedefiyle bü-
yütülmüştür. Bu tarihin harcında Hamiyetler, Seher Şa-
hinler, Adnan Berberler vardır.

Dev-Genç demek halkını çok sevmek demek. Dev-
Genç, kendini sadece öğrenci gençliğin akademik, demokratik
mücadelesiyle sınırlamadı. İşçilerle, köylülerle, gecekondu
halkıyla beraber direniş tarihinin içinde var oldular. 

15-16 Haziran işçi direnişlerinden grevlere, 1 Ma-

yıs’lardan köylülerin toprak işgallerine kadar halkın
her türlü hak arama mücadelesinin, direnişinin içinde
yer almıştır. 77 1 Mayıs’ında 50 bin kişilik görkemli
kortejiyle alanda yerini alan Dev-Genç’tir.

Dev-Genç demek, dünya halklarının baş düşmanı
emperyalizme karşı savaşmak demektir. Dev-Genç; ba-
ğımsız, demokratik ve sosyalist bir Türkiye için devrim
mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. 

Anti-emperyalist mücadele geleneğiyle, emperyalizmin
“yeni dünya düzeni”ne boyun eğen oportünist ve
reformist  çizginin karşısında barikattır!

Bu tarihte; Dolmabahçe’de denize dökülen 6. Filolar
vardır. Vietnam kasabı Commer’in yakılan arabası vardır.
Çavuşeskuları, sosyalizmi sahiplenmenin onuru vardır.
Bütün solun emperyalizme teslim olmak için sıraya girdiği
yıllarda “Amerika Defol” demenin haklı gururu vardır. 

Dev-Genç demek faşizme geçit vermemek demektir.
Dev-Genç, Türkiye tarihinde yarattığı geleneklerle 71
cuntası ve 80 cuntası sonrası yılgınlığı ve mücadele
alanını terk etmeyi değil, kavgayı büyütmeyi tercih et-
mektir. Cuntalara, baskılara, katliamlara karşı anti-faşist
mücadeleyi yükseltmenin adıdır Dev-Genç. Üniversi-
telerde, liselerde faşizmin kuşatmaları, Dev-Genç’in
devrimci şiddet temelinde yürüttüğü direniş çizgisiyle
parçalanır bir bir. Şaban Şenler vardır bu tarihlerde.
Tek başına da olsa faşizme geçit vermeyen Hamiyetler
vardır. Erol Yalçınlar’dır faşizmin polislerine hayatı
zindan eden, okullardan defeden! Beyazıt’ta 7 karanfildir
onbinler olup açan!

Dev-Genç demek adalet için savaşmak demek. Halkın
evlatlarını katleden cellatlar, karşılarında ilk Dev-
Genç’lileri bulmuştur. Berkin’in, Hasan Ferit’in, Kür-
distan’ın, Dilek’in hesabını sormak için sıraya giriyor
Dev-Genç’liler. 

Kızıldere’nin teslim olmayan cüretiyle yeni gelenekler
yaratıyoruz.  Halk çocukları ekmeklerini evine götürebilsin
diye Şafaklar, Bahtiyarlar tüm dünyaya adalet dersi ve-
riyor. Ailesinin gözü önünde katledilen Dilek’in, işinden
evine giden Yılmaz’ın hesabını soruyor Dev-Genç’li
Çiğdem ve Berna. Ve şimdi katledilen tüm halk çocuk-
larının ve yoldaşlarımızın hesabını sormak için yeni
gelenekler yaratmaya devam ediyoruz. Çünkü Dev-
Genç demek, gelenek demek. Yeni geleneklerle müca-
delemizi ve savaşı büyüteceğiz.Yeni geleneklerin yara-
tıcısı, ilklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz.

5 Haziran
2016
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Dev-Genç Demek Gelenek Demek!

46 Yıllık Tarihimizi
Yeni Gelenekler Yaratarak Büyütüyoruz



Liseliyiz Biz

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sı-
navı (PYBS), 21 Mayıs Cumartesi
günü yapıldı. Sınava toplam 913 bin
727 öğrenci katıldı. Bu düzende sadece
okumayı istemek yetmiyor. Sistem
bizi birbirimizle rakip hale getiriyor.
913 bin 727 öğrenci yatılı burs ala-
bilmek için kıyasıya bir yarış içine
sokuldu. Aylarca gece gündüz deme-
den sınava hazırlanıldı. Hem aileler
hem de ögrenciler aylarca sınav stre-
siyle yaşamak zorunda bırakıldı. 

Oysa böyle bir sınavın yapılıyor
oluşu bile, devletin en asli görevle-
rinden birisi olan, halkın eğitim hakkını
yerine getirmesi gerekirken yapma-
dığıını gösteriyor. PYBS sınavına gi-
renlerin neredeyse tamamı yoksul
halkın çocuklarıdır. Ki büyük ihtimalle
bu sınavı kazanamayan yüzbinlerce
öğencinin eğitim hayatı bitecektir.
Okuyacaksan kendi olanaklarınla oku-
yacaksın diyor bu düzen. Çünkü ada-
letsizlik üzerine kurulmuş bir sistemin
halk çocuklarının eğitimini düşünmesi
beklemek safdillilik olur. Kaldı ki
üniversite biteren yüzbinlerce öğrenci
diplomalı işsizler ordusuna katılıyor. 

Sınavsız, parasız, bilimsel ve de-
mokratik bir eğitim sistemi istiyoruz.
Bu devletin anayasası bile bize bu hakkı
tanırken, iktidar olanlar en temel hak-
kımız olan eğitim hakkımızı, bile isteye
gasp ediyor. Bize paran varsa oku,
yoksa okuma diyor. Bize dayatılan bu
adaletsizliği kabul etmiyoruz. Onların
bize uyguladığı haksızlığa karşı müca-
dele ediyoruz. Başka türlüsü de olamaz.
Hak verilmez alınır diyoruz!

Mücadelemiz sadece eğitim hak-
kıyla sınırlı değil. Bozuk düzende
sağlam çark olmayacağını daha küçük
yaştan itibaren öğreniyoruz. Yoksul-
luğu, yoksunlukları daha ilk adımla-
rımızda öğreniyoruz. Ol sebepten er-
ken büyüyor çocuklarımız. Berkin
gibi 14’ünde katlediliyor, Abdullah
gibi 16’sında inşaattan düşerek ölüyor,

Ahmet gibi 15 yaşında pres makinesinde
ezilerek ölüyor, iş yerlerinde patronun,
usta başının dayaklarıyla büyüyor ço-
cuklarımız. Okumak isteyen, sınavlara
takılıyor, ya da parasızlığın verdiği ça-
resizlik duvarına çarpıyor. 

Yaşamak zorunda bırakıldığımız dü-
zen en ufak hücresine kadar halk düş-
manıdır. Evinin balkonunda katlediliyor
insanlarımız, çocukları daha iki aylıkken
yetim bırakılıyor. Sokaklar işkenceha-
neye çevrildi. Sadece ülkemize değil,
kafamızı kaldırıp baktığımızda kapita-
lizmin halklara nasıl zulüm yaptığını
görüyoruz. Katliamlar, ırkçılık, intiharlar,
boşanmalar, işsizlik, yoksulluk, hemen
her yerde pıtrak gibi çıkan çeteler; eği-
timsiz milyonlarca insanın yozluğun,
karanlığın anaforunda boğulması, fuhuş,
kumar, uyuşturucuyla beyinlerin körel-
tilmesi... umutsuz insanlar yaratıyor dü-
zen. Milyonlarca insan anti depresan
ilaç kullanıyor. İnsanları sadece fiziken
değil, ruhen çöketiyor düzen. Her gün
bir intihar haberi duymak artık doğal-
laştırıldı.  

İnsanı insan gibi yaşatacak tek sistem
sosyalizmdir diyoruz. Dünyada okuma
yazma oranlarının, eğitim kalitesinin
en yüksek olduğu, suç oranlarının en
düşük olduğu ülkeler sıralamasının ba-
şında sosyalist ülkelerin gelmesi tesadüf
değildir. Ülkemizde halk, devlet için
vardır. Devlete çalışılır, oligarşinin ser-
vetine servet katılır. Oysa sosyalist ül-
kelerde devlet halk için vardır. Çünkü
orada ülkeyi TÜSİAD, MÜSİAD gibi
kan emiciler değil, halk yönetir. Biz de
Devrimci Halk İktidarını kurmanın sa-
vaşımını  veriyoruz. Geleceğimizi kendi
ellerimizle kuracağız. Sadece okumanın
bizim sorunlarımızı çözmeyeceğini her
geçen gün yaşayarak tecrübe ediniyoruz. 

Ancak biz çaresiz değiliz. Umut da
çare de bizde. O nedenle gerillaya katıl
gerillayı destekle diyoruz.

Geleceğimizi Sınavlarla Değil 
Devrimci Halk İktidarıyla Kuracağız!

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

Yürüyüş
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Ülkemizde Gençlik

�AKP Polisi 
Dev-Genç’lilerden Korkuyor!
Korkularını 
Boşa Çıkartmayacağız!

AKP iktidarının son dönemde arttırdığı işkence, so-
kaktan kaçırma, devlet terörü, sindirme, korkutma poli-
tikaları, demokratik alanda halka mücadele imkânı tanı-
maması, sayısız tutuklama, ev baskını, infaz… Henüz
16 yaşındaki Mehmet Manas Doğanay, 24 Mayıs’ta Ok-
meydanı Köprüsü’nün altında yürürken pusu kurularak
tekme tokat ve küfürler ile polisin S-97 No’lu akrep
aracı ile kaçırıldı. Tam 3 saat sonra Feriköy Çocuk Büro
Amirliği’ne teslim edildi. Tüm bu zaman zarfında
kesintisiz şekilde polisler tarafından işkence yapıldı.

5 kişilik işkenceci ekibi henüz çocuk yaşta devrimci bir
genci ellerinden kelepçeleyip; üzerine, yüzüne, kıyafetlerine,
kıyafetlerin içine ve en son tüm akrep aracının içine biber
gazı sıkıp, kapıyı kapatmış ve kendileri de kahkahalar
atarak dışarıdan izlemişlerdir. Üzerine su döküp önce meme
uçlarından vücuduna dakikalarca elektroşok vermişler, darp
ve işkence izlerini gizlemek için ıslak ıslak kesintisiz şekilde
vurmuşlardır. Daha sonra testis/hayalarını sıkmışlardır. 16
yaşında bir çocuğu makattan taciz etmeye çalışmışlardır.
İğrenç küfürleri hiç durmamıştır. Faşizm politikasının
devamı olarak, Mehmet Manas Doğanay hapishanede de
baskı, tecrit altında tutulmakta, işkence devam etmektedir.
Mehmet, sakıncalı (!)  ve tehlikeli (!) fikirleri ile diğer
tutuklu çocukları etkileyeceği düşünülerek hücrede tutul-
maktadır. Kendisi kantine dahi çıkartılmamakta, kâğıt,
kalem, masa ve sandalye talepleri geri çevrilmektedir.

Açıklama yapan Dev-Genç, Liseli Dev-Genç ve
Kartal Liseli Dev-Genç: “Buradan Maltepe Çocuk Ha-
pishanesi’nin gardiyanlarını ve müdürünü uyarıyoruz.
Mehmet’e yapılacak her türlü baskının, işkencenin
hesabını misliyle soracağız. Dev-Genç’lilere kalkan elleri
kıracağız. İşkence yapmak şerefsizliktir” dedi.

Gözaltılarla Şenliğimizi
Faaliyetlerimizi
Engelleyemeyeceksiniz

Onüç yıldır yapılan Canan Kulaksız Alternatif Öğrenci
Festivaline son 3 yıldır yaptıkları gibi bu yılda katil
AKP tarafından yasaklama getirildi. 4 Dev-Genç'li yapılan
yasaklama kararına karşı "Canan Kulaksız Öğrenci
Şenliği Yasaklanamaz - Dev-Genç" pankartıyla basın
açıklaması yaptı. Açıklamaya ÖGB ve polis saldırdı.
Gözaltına alınanlara arabada da işkence sürdü. Gözaltına
alınanlar  formalite sağlık kontrolünden sonra Konak
Emniyeti Çankaya Ek Binasına götürüldüler. İki kişi 18
yaşından küçük olduğu için Yeşilyurt Çocuk Şubesine
götürülürken iki kişi ise parmak izi için TEM'e götürüldüler.

Çocuk şubesine gö-
türülenlere arabada da
işkence yapıldı. Göz-
altına alınanlardan
Alenya Kılıç ve Yağ-
mur Senem Demirel
serbest bırakılırken
Melisa Türkcan ve
Ömer Zeren hala göz-
altında tutulmaktadır.
Gözaltına alınan Dev-
Genç'lileri sahiplen-
meye giden Mehmet
Ter ve Turgut… Katil
polisler tarafından
GBT kontrolü yapıl-
mak istenmiş ve kimliklerini vermedikleri için gözaltına
alınmışlardır. Tekme ve yumrukla, işkence uygulayarak
gözaltına alınan Mehmet ve Turgut’a Bornova Polis
Merkezi’nde de işkence yapılmaya devam edilmiştir.
Kimlikleri üstlerinden zorla alınarak yapılan sağlık
kontrolü ve işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Cananları Yasaklamalarla,
Engellemelerle Unutturamazsınız
Geleneğimiz Devam Edecek

İzmir Dev-Genç'liler 24 Mayıs’ta Aliağa’da bulunan
Cici Sokak diye bilinen Kurtuluş ve Kültür Mahallelerinde
Ege Üniversitesinde yapılacak olan 12. Canan Kulaksız
Alternatif Öğrenci Şenliği için afiş çalışması yapıldı.
Ayrıca Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine
de el ilanı dağıtıldı. Daha sonrasında ise afiş çalışması
için Yeni Mahalleye geçildi. Toplamda 50 adet afiş, 100
adet bildiri dağıtıldı. Bir sonraki gün ise Ege Üniversite-
sinde Canan Kulaksız Şenliği ile ilgili bildiri dağıtımı
yapıldı. Bildiri dağıtımı sırasında öğrencilerle Canan
Kulaksız ile ilgili sohbetler edildi, işbirlikçi rektörlüğün
3 saat içinde aldığı talimatla şenliği yasakladığı, ama
Dev-Genç'liler olarak ne faşist rektörlerin ne de AKP’nin
yasaklamalarını tanımayacaklarını söylediler. Yapılan
çalışma da 500 bildiri öğrencilere ulaştırıldı.

Kitaplar En Büyük Hazinemiz,
Kitap Günlerinde Buluşalım

Bahçelievler Liseli Dev-Genç, 27 Mayıs’ta “Kitap
Okuma Günü” yaptı. Bir araya gelen Liseli Dev-Genç’liler
hep beraber BORAN Yayınları’nın “Düzen Çürütür
Devrim Yaşatır” adlı kitabı okudu. Haftaya aynı güne
söz alınarak, tekrar buluşmak üzere anlaştıktan sonra
kitap okuma çalışması bitirildi.

Adalet İsteğimizi Halkın Matbaasına İşledik
Liseli Dev-Genç’liler 27 Mayıs’ta Tuzla’nın Aydınlı

Mahallesi’nde yazılama yaptı. 

5 Haziran
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Ülkemizde Gençlik

� Armutlu’da Sokak

Toplantılarına Devam Edildi
Geçtiğimiz hafta içerisinde Armutlu Mahallesi’nde

başlanan sokak toplantılarına 31 Mayıs Salı günü de
devam edildi. Armutlu Cemevi civarında yapılan toplantı
öncesi kapı kapı evleri dolaşan Dev-Genç'liler, mahalle
halkını toplantıya çağırdı. Ortalama 25 ev ile konuşulup
sohbetler edildi, bir kaç misafiri olan ev hariç çağırılan
tüm kişiler toplantıya çaylarıyla geldiler. 

Toplantı saati yaklaşınca sokaktaki bir evin önüne
sandalyeleri atıp, mahalle ışıklandırıldı. Bu esnada ma-
halleli ellerinde çaylarla toplanma alanına birer ikişer
gelmeye başladı. Toplantı başlangıçta bir Dev-Genç'li
sözü alarak toplantının amacını anlatmaya başladı. Bu
mahallelerde gerçekleştirilen halk toplantılarının dene-
yimleri ile Anadolu'nun bir çok ilinde örnek alındığını
ve aynı toplantıların yapılmaya çalışıldığını, gökdelenler
ve sitelerden doğan beton bir şehir yapımına karşı gece-
kondularımızdan oluşan mahallelerimizde kültürümüzü
koruduğumuzu anlattı. Bu anlatım sonrası halkın yaşadığı
sorunlar soruldu. İlk sözü alan kişi evinin yanındaki
konduda oturan kişinin çok sayıda kedi beslediğini ve
bu kedilerin pirelerinin çocuğunu ısırdığını söyledi. Buna
karşılık belediyeyi arayıp ilaçlama yapmasını istediklerini
ama çözüm bulamadıklarını söyledi. Ardından bir başka
aile deposunun duvarının olmadığını kartonpiyer ile
duvar yaptıklarını bunun da sağlıklı olmadığını söyleyerek
duvar örmek istediklerini iletti. Bir ablamız söz alarak
sorun iletmeyeceğini bu toplantıyı uzun zamandır bek-
lediğini belirterek hep bir arada olmamız gerektiğini Ar-
mutlu'yu Armutlu yapanın bu olduğunu gerekirse her
hafta sokağımızda oturup kendi sorunlarımızı ve mahal-
lemizin sorunlarını konuşmamızı önerdi. Yine bir başka
kişi söz alarak bu toplantıyı yaptığımız için teşekkür
etti. 

Toplantı sırasında mahalleye kurulan barikatlarla ilgili
bir kişi sorun yaşadığını belirtti. Bu sorun çocuğunun
servisinin mahalleye girmemesi ve bu yüzden çocuğunun
uzun bir yol yürüyerek mahallenin başına gitmek zorunda
kaldığını söyledi. Bunun üzerine halktan bir kişi söz
alarak kendi arabasını barikat kurmak için mahallenin
devrimcilerine feda ettiğini belirterek söze başladı. De-
vamında ise geçmişte yaşanan Gazi Ayaklanması'ndaki
barikatların öneminden bahsetti. Dün Gazi'de kurulan
barikatların orada çatışan insanların ölümünü engellediğini
bugün Armutlu'da kurulan barikatlarında buradaki dev-
rimcilerin ölümünü engellediğini anlattı. Yine halktan
insanlar ve yaşlı teyzeler barikatların sorun yarattığını
söyleyen mahalleliye tepki gösterip “ asıl herkesin evinin
önüne barikat kurmak gerekir” dedi. 

Tartışma AKP'nin katil polislerinin mahallemizde
yaptıkları ve Dilek Doğan çadırının durumuna dair tar-
tışmalarla devam etti. Tekrar söz olan Dev-Genç'li geç-
tiğimiz hafta içerisinde Okmeydanı'ndan kaçırılan Mehmet

Manas Doğanay'ın yaşadığı işkenceleri anlattı. Bunun
üzerine halk beddualar etmeye başladı. Ardından bir
teyze bizim bu katillere karşı ne yapmamız gerekir diye
sordu. Cevaben böylesi direnişlerde anne babalarımızın
desteğinin çok belirleyici olduğunu gerekirse ellerinde
sopalarla Adalet Çadırının önünde nöbet tutmaları gerektiği
söylendi. Yine teyzelerden biri bu öneriyi doğru bulduğunu
sopalarını alıp her sokağın bir gün çadırda nöbet tutmasını
söyledi. Bu önerileri 12 Haziran'daki Büyük Halk Top-
lantısında kararlaştırmak üzere toplantı bitirildi. Toplantıya
30 kişi katıldı.

�Halkın Umudu Biziz!
Dev-Genç'liler 30 Mayıs'ta saat 20.15’te Küçükarmutlu

Mahallesi’nde 3. bölgede Kırlangıç Sokak’ta sokak top-
lantısı yaptı. Toplantıda Dilek Doğan adalet çadırı ve
polislerin mahallede estirdiği terör üzerine konuşuldu.
Halka 3 duruşmadır Dilek’in katilinin tutuklanmadığı
ve eğer mahallenin kızına sahip çıkılmazsa, yeni Dilekleri
katledecekleri anlatıldı. 3 aydır Dilek Doğan adalet
çadırına ve kurumlarımıza yapılan düşman saldırısı ve
bu saldırının sadece devrimcilere yönelik olmadığı asıl
halka yönelik bir saldırının hazırlığı olduğu ve eğer
çadırı ve kurumları sahiplenmezlerse yarın evlerini
yıkmaya da geleceklerini bu saldırılara zemin yaratmak
için olduğu anlatıldı.

Halktan olumlu yanıtlar geldi. Halktan biri; yoldaki
molozlar yüzünden çocuklarının yolun ortasında yürü-
mesinde ve her an araba çarpma ihtimali olduğunu ve
devrimcilerin molozları kaldırmasını söyledi. Başka biri
ise sadece devrimciler değil de hep beraber molozları
kaldırmak gerektiğini belirtti. Bunun üzerine molozları
kaldırmak için defalarca kepçe getirildiği fakat halkın
tam desteğinin olmadığı için polislerin saldırısı anlatıldı. 

Yine halktan farklı sorunlar da geldi, bu sorulara da
mahalleli bir genç cevap verdi. Saatin geç olmasından
dolayı halkla beraber sorunların dinlenmesi ve çözülmesi
amacıyla büyük halk toplantısı için 15 Haziran günü be-
lirlendi. Dev-Genç'liler toplantını amacına ve niçin ya-
pıldığına tekrar değinerek toplantıyı bitirdi. Toplantıya
40 kişi katıldı, toplantı 1 saat sürdü.

�Devrimci Mizah Anlayışımızı
Öğrencilerle Buluşturduk

Dev-Genç’liler 26 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde
“Adalet” konulu karikatür sergisi düzenledi. Dev-
Genç’liler öğrencilerle ülkemizdeki adaletsizliklerden
ve buna karşı verdikleri mücadeleden ve hapishanelerdeki
F Tipi tecrit işkencesinden ve Özgür Tutsaklık geleneğinden
bahsedildi. Sergi ile beraber kitap ve dergi masası açıldı.
TAYAD Uluslararası Karikatür Yarışması kitabı, Dev-
Genç Dergisi, Tavır Dergisi ve Demokratik Üniversite
Broşürü öğrencilere ulaştırıldı.

Yürüyüş
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Gazi Mahalle-
si’nde, 28 Mayıs’ta

Sultangazi/Yayla Mezarlığı’nda
bulunan Recep Hasar’ın mezarı
başında anma yapıldı. Gazi Cem-
evi’nde toplanan TAYAD’lı Ai-
leler, Recep’in arkadaşları, yol-
daşları, Dev-Genç’liler polisin
tacizlerine karşı şehitlerini dev-
rimci değerlerini daha da fazla
sahiplenerek 3 otobüsle yola
çıktı. Mezarlıkta “Recep Hasar
Ölümsüzdür Çetelerden Hesap
Soracağız/Gazi Halk Meclisi”
yazılı pankart açıldı. “Recep Ha-
sar Ölümsüzdür”, “Çetelerden
Hesap Sorduk Soracağız”,
“Uyuşturucu Satmak Şerefsiz-
liktir“, “Bedel Ödedik Bedel
Ödeteceğiz” sloganları ile mezar
başına gelindi. Gazi Halk Cep-
hesi’nin açıklaması okunduktan
sonra tüm devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşu ya-
pıldı.“Anıları Halk Kurtuluş Sa-
vaşımızda Yaşayacak” denilerek
anıları, mücadelesi, kişiliği an-
latıldı. Recep’in emekçiliğinden,
heyecanından, aceleciliğinden
bahsedildi. Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nden gelen gençler Re-
cep için kendi yazdıkları yazıyı
okudular. Recep’in onlar için
uğraştığını, her gördüğü yerde
sohbet ettiğini, tedavi merkezinin
işlerinde çalıştığını anlattılar.

Anlatımlardan sonra  Ümit
İlter’in “Umutla Çıkagelen” şiiri
okundu. Hep birlikte “Bize Ölüm
Yok” marşı söylendi. Ardından
Recep’in kendi sesinden “Bir
Oğul Büyütmelisin” türküsü din-
lendi. Bu sırada duygulananlar
oldu, bu andan sonra hep bir
ağızdan Recep’in hesabını sorma
sözü verildi.

Tüm anma boyunca etrafta
dolaşan ve fotoğraf çekmeye
çalışan sivil araç tacizlerine
rağmen en gür sloganlarla anma
bitirildi. 70 kişinin katıldığı an-
madan dönerken polis Gazi gi-
rişinde otobüsleri çevirdi. Genel

Asayiş gerekçesi ile durdur-
duklarını söyleyen katil sürüsü
ile tartışılarak araçlara binmeden
sloganlarla katillerin arasından
çıkıp mahalleye geçildi.

Ayrıca, Ankara Liseli Dev-
Genç'liler tarafından, 27 Mayıs
günü saat 16.30’da Hacı Bek-
taş-i Veli Parkı’nda (Tekmezar)
basın açıklaması yapıldı. 8 ki-
şinin katıldığı açıklamada halka
30 adet, Recep Hasar ile ilgili
el ilanı dağıtıldı, halkın alkışları
ve sloganlarla basın açıklaması
iradi olarak bitirildi.

Recep Hasar için yapılan
açıklamalarda kısaca şunlar ifa-
de edildi: 

Halk Cephesi: "Uyuşturu-
cuya karşı her türlü mücadeleyi
veriyoruz. Yine çetelere karşı
yapılan bir eylemde polis des-
tekli çeteler tarafından katledilen
Hasan Ferit Gedik’in adını ver-
diğimiz Uyuşturucuyla Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nde ve
nöbet tuttuğumuz sokaklarda
binlerce Hasan Ferit olduysa
binlerce Recep de olacaktır. Biz
Cepheliyiz, halkımızın yozlaşma
bataklığında yok olmaması için
canımızı veriyoruz. Hasan Ferit,
Birol Karasu, Recep Hasar…
Yeniden doğacağız ölümlerden!
Şehitlerimizin hesabını yeni Re-
cepler, Hasan Feritlerle sora-
cağız! Bataklığı kanımızla da
olsa kurutacağız!"

İzmir Halk Cephesi: "Yok-
sul gecekondu mahallelerine asla
uyuşturucuyu sokmayacağız. Biz-
ler Hasan Feritler’den aldığımız
kararlılık ile elini devrimci kanına
bulaştırmış, halk düşmanı çete-
lerden hesap sorduk, soracağız.."

Ankara Liseli Dev-Genç:
"Tüm torbacılara ve çetelere se-
lam verenlere ve yardım edenlere
sesleniyoruz halka karşı suç iş-
leyenlere yardım ederek suça or-
tak olmayın! Halka karşı işlenen
hiçbir suç cezasız kalmaz!"

Recep Hasar Ölümsüzdür!
Recep’in Hesabını Soracağız!

13 Mayıs Cuma gecesi eroin satılan bir eve
yönelik eylemde çıkan çatışmada yaralanan
Recep Hasar şehit düşmüştür. Yaralandığı günden
itibaren hastanede yaşam mücadelesi vermiştir.
Bu sabah ı yarasının enfeksiyon kapması nede-
niyle yaşamını yitirmiştir.

Recep, Gazi’nin yozlaşmaya karşı bayrağıdır.
Yaşadığı mahallede uyuşturucuya, fuhuşa, kumara
karşı sessiz kalmamış bu uğurda bir adım öne
çıkarak mücadele etmiştir. Düzenin yoz kültürü
Recep’i teslim alamamıştır. Recep yozlaşmaya
karşı Hasan Ferit Gedik, Birol Karasu gibi en
önde durmuştur.

Yozlaşmaya karşı savaşmaya, çetelerden
hesap sormaya devam edeceğiz. Bedeli ne olursa
olsun hesabımız mahşere kalmayacak. Recep’in
katilleri olaydan sonra hemen polise teslim ol-
muşlardır. Koruyan da, kollayan da devlettir.
Bunu yıllardır söylüyoruz. AKP mahallerimizde
uyuşturucuyu, fuhuşu, kumarı yaygınlaştırmaya
çalışıyor. Gençlerimizi uyuşturucu bataklığına
çekerek beyinlerini teslim almaya çalışıyor. İzin
vermeyeceğiz. 

Sana söz Recep! Seni katleden çetelerden
de, mahallemizde bu işi yapanlardan da tek tek
hesap soracağız. 

Tüm torbacılara ve çetelere selam verenlere
ve yardım edenlere sesleniyoruz: Halka karşı
suç işleyenlere yardım ederek suça ortak olmayın!
Uyuşturucuya, fuhuşa, kumara karşı halkın
adaleti için mücadele saflarına omuz verin!
Halka karşı işlenen hiçbir suç cezasız kalmaz!
Çeteler emperyalizmin ve faşizmin yozlaştırma
maşalarıdır, HALK DÜŞMANIDIRLAR. 

YOZLAŞMAYA KARŞI HALKIN ADALETİ
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.   

RECEP HASAR ÖLÜMSÜZDÜR!
YOZLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ!
ÇETELERDEN HESAP SORDUK

SORACAĞIZ!
CEPHE MİLİSLERİ

Yozlaşmaya Karşı
Şehidimiz Recep Hasar

Ölümsüzdür!
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Çayan Halk Meclisi 29 Mayıs’ta
mahallede “Kumara, Uyuşturucuya,
Yozlaşmaya Karşı Halk Meclisle-
ri’nde Buluşalım” kampanyası kap-
samında çalışma yaptı. Çalışmalarda
mahallenin merkezi yerlerine 20
ozalit asıldı. Ayrıca 4 Haziran’da
mahalle sorunlarının çözümü için
“Halk Meclisinde Buluşuyoruz” top-
lantısına çağrı yaptı.

� Halk Meclisleriyle
Önümüzdeki Engelleri
Kaldıracağız

Yeşilkent Mahallesi’nde, “Halk
Meclisi Toplantısı” çalışması devam
ediyor. 26 Mayıs’ta yapılan çalış-
malarda, toplantıya çağrı için 8 adet
ozalit asıldı ve 500 adet bildiri dağı-
tıldı. Tüm esnaflar dolaşılarak top-
lantıya davet edildi.

� Haziran
Ayaklanması’ndan,
Kürdistan’a Katliamların
Hesabını Yeni
Ayaklanmalarla Soracağız!

Sarıgazi’de 31 Mayıs günü Halk
Cepheliler, Haziran Ayaklanması’nın
3. yılında ayaklanmada katledilen
şehitler için eylem düzenlediler. 

� Okmeydanı- Tüm Yoksul
Mahalleler Bizimdir! 

“Tüm Yoksul Mahalleler Bizim-
dir!” adlı Okmeydanı Belgeseli 1
Haziran’da yayınlandı. Linkini ver-
diğimiz belgeselin tanıtımında şu
ifadeler yer alıyor: 

“Okmeydanı; İstanbul’un Kağıt-
hane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinin sı-
nırları içinde yer alan birkaç mahal-
leden oluşan, 150 bine yakın nüfusa
sahip yoksul semtidir halkın (...)

Oligarşinin Okmeydanı korkusu,
mahallenin on yıllardır devrimcilerle
iç içe olan tarihinden, devrimcilerin
örgütlü olduğu bir mahalle olmasın-
dan kaynaklıdır. Bölgenin devrim-
cilerle dolu tarihi ve merkezi konumu
oligarşinin yıkım planlarının temel
gerekçeleridir…” 

� Birliğimizden
Aldığımız Güçle, Pislik
Yuvalarını Dağıtacağız!

Okmeydanı Halkı, Halk Meclisi
Öncülüğünde Birleşerek Gücümüzün
Birliğimizden Geldiğine Bir Kez
Daha Hep Birlikte Şahit Oldu

Okmeydanı, Mahmut Şevket Paşa
ve Piyalepaşa mahallelerinde bulunan
çok sayıda metruk ev, mahalle sa-
kinlerini tedirgin ediyor. Harabeye
dönen evlerde sürekli alkol ve uyuş-
turucu partisi veriliyor. 

9 Mayıs'ta Okmeydanı Halk Mec-
lisi’ne gelerek bu harabe evlerden
yalnızca bir tanesi için rahatsızlıkları
dile getiren aileler oldu. Evlerinin
bulunduğu sokakta bulunan metruk
evde sürekli olarak "alkol ve uyuş-
turucu” tüketildiği ve satıldığını be-
lirterek şikayetlerde bulundu. Bunun
üzerine bahse konu şikayetler Halk
Meclisi’nin haftalık toplantısında ele
alınarak bir programa bağlandı. İlk
etapta bir pislik yuvası haline gelen
harabe evin bulunduğu sokakta bir
hafta boyunca kapı çalışması yapıldı. 

Sokak toplantısı planlandığı gibi
24 Mayıs'ta yaklaşık 35 kişinin katı-
lımıyla gerçekleşti. Önce harabeye
dönmüş metruk evin çevresi toplan-
tıya katılan sokak sakinleri ve Halk
Meclisi üyeleri tarafından dolaşıldı.
Fuhuşun, uyuşturucunun ve yozlaş-
manın üssü haline gelen bir pislik
yuvası Okmeydanı halkının özörgüt-
lülüğü Halk Meclisi’nin öncülüğünde
kurutuldu. Metruk ev kullanılamaz
hale getirildikten sonra kısa bir ko-
nuşma yapan Halk Meclisi temsilcisi,
"Okmeydanı halkının kısa süre önce
Halk Meclisi öncülüğünde birleşerek
otobüs sorununu çözdüğünü ve şimdi
de bu pislik yuvasını bugün kurutarak
gücümüzün birliğimizden geldiğine
bir kez daha hep birlikte şahit ol-
duklarını” anlattıktan sonra eylem
alkışlar eşliğinde bitirildi.

� Mahallemizde
Polis Terörüne Son!

Çayan'da estirilen polis terörüne
karşı 26 Mayıs'ta kaymakamlığa gi-

den Halk Meclisi’nden 4 kişilik heyet,
kaymakamla görüşmek istedi. Se-
kreterlik randevu alınması gerektiğini
bildirdi, bunun üzerine randevu talep
edildi. Sekreterlik heyettekilerin ile-
tişim bilgilerini alarak hafta içinde
geri döneceklerini söyledi. Görüşmenin
konusu üzerine, kaymakamlıktaki em-
niyet amiri, metro inşatının güvenliği
için polisin tedbir aldığını, konunun
sadece Eyüp’ü bağlamadığını, Kâğıt-
hane’den ve güvenlik şubeden de pol-
islerin gönderildiğini, sadece kendi-
leriyle sonucun değişmeyeceği üzerine
konuştu. Heyettekiler, maç kutlama-
larına bile gaz atıldığını, su sıkıldığını
ve genel olarak yaşananları anlattı.
İmzaları ilgili birime teslim etti. Daha
sonra kaymakamla görüşmek üzere
oradan ayrıldı.

� Otobüs Sorununu Çözdük
Gücümüz Birliğimizdir! Halk
Meclislerinde Birleşelim

Okmeydanı Halk Meclisi üyeleri
30 Mayıs’ta, otobüs sorunu birliğin
gücüyle çözüldüğünü içeren ozalit
çalışması yaptı. Mahmut Şevket Paşa,
Piyalepaşa ve Fetihtepe mahallelerinin
çeşitli yerlerine toplam 20 ozalit asıl-
dı.

Halk Meclisleriyle Yozlaşmanın Nefes Borusunu Keselim
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Şehitlere Söz Verildi,
Vatanın Her Karışında

Çiğdem Çiğdem
Açacağız

Eskişehir Halk Cephesi 23
Mayıs’ta devrim şehidi Çiğdem
Yakşi’nin mezarını ziyaret etti.
Yeni tahliye olan devrimcilerle

beraber yapılan anmada ilk olarak devrim şehitleri adına
bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve konuşmalar
yapılarak anma sonlandırıldı.

Çiğdem Yakşi
Hayatın  Her Anında,Bizimle...
Eskişehir’de Çiğdem Yakşi’nin mahallesi olan Bü-

yükdere’de 23 Mayıs gece saatlerinde,  6 adet “Çiğdem
Yakşi Ölümsüzdür-Cephe" yazılaması yapıldı.

Gezi Şehitleri’nin Aileleri H.F.G Merkezini
Ziyaret Etti

Gezi Şehitleri’nden Ahmet Atakan, Berkin Elvan,
Hasan Ferit Gedik, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş,
Ethem Sarısülük’ün aileleri ve Gezi Parkı direnişinde
yaralanan Volkan Kesenbilici 29 Mayıs’ta Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ni zi-
yaret etti. Gezi Şehit ve Gazileri Derneği olarak gerçek-
leştirilen ziyarette aileler kurumu gezdi, tedavi gören
insanlarla sohbet etti. Son olarak merkezi tekrar ziyaret
edeceklerini dile getirerek merkezden ayrıldılar.

30 Mayıs’ta Çağlayan Adliyesi’nde görülen Dilek
Doğan’ın mahkemesi için İstanbul’un çeşitli mahalle ve
bölgelerinde çalışmalar yapıldı. Yapılan çağrı çalışmaları
kısaca şu şekilde:

Armutlu: Halk Cephesi ve Liseli Dev-Genç’in 25
ve 29 Mayıs’ta yaptığı çalışmalarda pankart, ozalit, sesli
çağrı, kahve konuşmaları, bildiri ve yazılamalar yapıldı. 

Altınşehir: 25 Mayıs’ta adalet için duvarlara yazılan
yazılamaları katil polisler korkakça zırhlı araçlarla silip
kaçmaları halk tarafından alay konusu oldu. Halkımız
korkak köpeklerin bu durumuyla dalga geçti adeta “duvar
yazılarından bile korkan, silmek için akreplerle gelen
köpekler bize ne yapabilir” denildi. 

Bahçelievler: Halk Cepheliler Dilek için adalet talebi
için 24, 25 Mayıs’ta Yenibosna Tokat Mahallesi’nde
kapı çalışması yaptı. Liseli Dev-Genç’liler Altınşehir’de
28 Mayıs’ta Dilek Doğan için yazılama yaptı. Kocasinan
Şehit Samet Lisesi ve Vatan Lisesi’nde Liseli Dev-
Genç’liler yazılamanın yanında mahkemenin önemi ve
verilen adalet mücadelesinden bahsetti.

Okmeydanı: Halk Cepheliler 25 Mayıs’ta Anadolu
Kahvesi’ndeki 20 esnafa Dilek Doğan’ın mahkemesine
çağrı afişi astı. Ve esnaflara, kahvelere toplamda 200
adet mahkemeye çağrı bildirisi dağıtıldı. 

Dev-Genç: “Dilek Doğan’ın 3. duruşmasında halk
düşmanları katilleri koruyor ve adalet isteyip Çağlayan
Adliyesi önünde Dilek Doğan’ı sahiplenen, katil polis
Yüksel Moğultay’ın tutuklanmasını isteyen ve en önemlisi
adalet isteyen halkı ve devrimcileri işkenceyle gözaltına
alıyor, tutukluyor. Bu gün (30 Mayıs) 3. duruşmasında
iki Dev-Genç’li Çağlayan Adliyesi önüne giderek “Dilek
İçin Adalet İstiyoruz! Dev-Genç” imzalı pankartı açtı.
“…Dileğin hesabını soracağız, katil polis Yüksel Moğultay
tutuklansın” sloganları atan Dev-Genç’liler işkenceci,

katil polislerin saldırısına uğramıştır. Dev-Genç’liler
yanlarına aldığı biber gazlarını katil polislerin suratlarına
sıkmıştır, yaşanan arbedede Dev-Genç’lilerin elindeki
pankart zorla alınmış, bir Dev-Genç’li işkence ile gözaltına
alınmıştır. Diğer Dev-Genç’li işkenceci katil polislerin
suratlarına biber gazını sıkmaya devam etmiş ve gözaltına
alınmadan geri çekilmiştir”

KEC: “…AKP’nin katil polislerinden sanık polis Yüksel
Moğultay’ın mahkemeye katılmadığı dava için alınan
kapalılık kararı dolaysıyla mahkeme salonuna izleyici
alınmadı ve avukatların keşif yapılması talebi reddedildi.
Polisimizin elini soğutmayın mantığıyla yaklaşılıyor. 3
mahkemedir faşizm, kendi hukukuna uygun davranıyor,
kendi sınıfını koruyor. Mahkemeler katil Yüksel Moğultayları
koruyor ama unutulmasın ki halk kendi adaletini uygu-
lar…(.....)  Mahkeme önünde kimsenin toplanmasına bile
izin vermeyen polis gözaltı terörü uyguluyor. KEC’li Nazife
Onay da mahkeme önünde gözaltına alınanlardan birisi…
Gözaltılar, baskılarla adalet talebimizden vazgeçiremeye-
ceksiniz. Bizler 4. duruşmada da yine Dilek Doğan’ın
safında adalet mücadelesinde yerimizi alacağız.”

Kuruçeşme:“(.....) Sıradan propaganda davalarında,
2911 davalarında bile tutuklamaya başvurulurken polisin
yargılandığı bu davada polisin tutuklanmaması, aklanmaya
çalışılması ancak siyasi bir tutumdur, siyasi bir tavırdır.
Sadece mahkemenin tutumuyla ilgili değildir, temeli ise
sınıfsaldır . Kimse unutmasın ki, belirtmekte fayda vardır
ki hukuk sürecimiz ve demokratik taleplerimiz engellenir
ve tüm yollar tıkanırsa unutmayınız ki halk hiçbir tarihte
süreçte adaletsiz kalmamıştır kalmaz da. İşte o zaman
Berkin için gelenler Dilek için de gelir tüm adaletsiz uy-
gulamalarınız için gelir sabrımızı tekrar tekrar sınamayın.
Hiç kimse adaletsiz kalmaz tarih tanıktır. Adalet halkın
ekmeğidir! Suçlular cezasız kalmaz!”

Dilek Doğan’ın Sesine Ses Olacağız!
Adaleti Sağlayacağız!
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Antep’te Mehmet Sait Halk Festivali
için günler öncesinden Dumlupınar Par-
kı'na çağrı yapılarak çalışmalara baş-
lanmıştı.  AKP’li Şahinbey Belediyesi
Dumlupınar Parkı'nı da bütün alan ve
meydanlar da dolu yalanını söyleyerek
Mehmet Sait Halk Festivalini engelle-
meye çalışmıştı. Ama Halk Cepheliler
bunca yasak ve engele karşı "bu festivali
hangi şartlar altında olursa olsun yapa-
cağız" kararlılığını koyarak, alternatif
yer bularak çalışmalarını buna göre tek-
rardan başlatmışlardı. Tarih artık 29
Mayıs günü olmuştu sabah saatlerinde
bütün hazırlıklar tamamlanıp görevliler
görev yerlerini aldı. Saat 12,00'da halkın
içeri alınmasıyla birlikte Halk Cephesi
adına bir sunucu sahneye çıkarak yaşanan
zorlukları, AKP’nin bu festivali yaptır-
mamak için neler yaptığını anlattı. Bunun
ardından sahneye Halkın Hukuk Büro-
su'ndan Av. Aytaç Ünsal çıktı,  "Adalet
ve Adalet Mücadelesini" anlatı. Bu su-
numun ardından Antep Halk Cephe-
si'nden 2 kişi sahneye çıkarak "Karayılan"
şiirini okuduktan sonra Antep Halk Cep-
hesi açıklamasını okudu. Okunan açık-
lamada Antep halkının Fransız işgaline
karşı nasıl savaştığını anlatıp o zamanların
Mehmet Saitlerinin, Karayılanlarının,
Kara Fatmalarının bu coğrafyanın insanı
olan İnce Memedlerinin bugünün dev-
rimcileriyle özdeş olduğunu anlatıp
Bekir Baturu, Demet Taner, Zeynep
Korkmaz ve Fatma Koyupınarlar’ı an-
latıp, herkesi bir dakikalık saygı duruşuna
davet ettiler. Bu açıklamanın bitirilme-
sinin ardından sahneye Grup Yorum

çıktı ve türkülerini söylemeye başladı.
Grup Yorum türkülerle devam ederken
festivalin ortasında , Hasan Ferit Gedik
Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Mer-
kezi’nden gelen bir kişiyi sahneye davet
etti. Bu konuşmacı da Hasan Ferit’i ve
uyuşturucu ile mücadelelerini anlatıp
sözlerini ‘Hasan Ferit Gedik Ölümsüz-
dür’ diyerek bitirdi.Yapılan Mehmet
Sait Halk Festivali’ne 250 kişi katıldı.

Mehmet Sait'in Direniş
Geleneğini Festivallerle

Yaşatacağız
Gaziantep: 25 Mayıs günü 5 Halk

Cepheli, Düztepe Mahallesi'nde halka
200 festivale çağrı bildirisi dağıtıp
AKP’nin yasaklarını anlattı. Akşam
ise Halk Cepheliler 250 afiş asarak
Antep halkını 29 Mayıs’ta Esen Düğün
Salonu’nda olmaya davet etti. Bir son-
raki gün 150 bildiri dağıtıldı. Kapı
kapı gezilip Mehmet Sait Halk Festivali
anlatıldı. Mahalle içinde Grup Yorum
ezgileriyle festivale çağrı masası açıldı.
27 Mayıs'ta ise akşam üzeri sesli çağrı
aracıyla festival duyurusu yapıldı.

Eskişehir: 4 Haziran'da yapılacak
festivalin duyurusu için 25 Mayıs'ta
15.00-17.00 saatleri arasında gecekondu
bölgesinde 25 adet pullama yapılırken
8 adet Yürüyüş dergisinin 522. sayısından
dağıtıldı. Festival çalışmaları 27-28 Ma-
yıs'ta devam etti. Öncesinden festivale
çağrılan Halk ve Millet Caddesi esna-
fından festival alanında hazırlanılacak
çocuk oyun alanı için balon ve uçurtma
istenildi. Mahalle esnafının desteğiyle

balon ve uçurtma toplandı, kimilerinden
de o gün alana boyama kitabı ve boya
getirme sözü alındı. Bu tip faaliyetlere
halkın ihtiyacı olduğundan bahsedildi.
Akşamüstü Yıldıztepe’ye 10 afiş, Ye-
nikent’e 50 afiş ve Göztepe’ye 40 afiş
asıldı. Akşam saat 19.00 da ise Gültepe
Mahallesi'nde kapı çalışması yapıldı.
Genellikle devlet terörü nedeniyle göç
eden Kürt halkının yaşadığı mahallelerde
çalınan kapılarda katliamlar üzerine
sohbet edildi. Çocuklarının psikolojisinin
bozulduğunu söyleyen aileler festivale
davet edildi. 250 el ilanının dağıtıldığı
6 kişinin katıldığı çalışma 20.30’da bi-
tirildi. 28 Mayıs'ta Akarsu ve Göztepe
Mahallelerine 60 adet afiş asıldı. Bir
sonraki gün ise Adalar Migros önünde
masa açıldı masada  yapılacak festivalin
çağrısı yapıldı. 4 kişinin katıldığı çalış-
mada 400 adet bildiri dağıtıldı. "ülkücü
gençlik" olarak kendilerini nitelendiren
bir grup faşist masaya saldırdı. Geçen
hafta masaya saldıranlarda aynı kişilerdi.
3 Halk Cepheliye tekmelerle saldıran
faşistler geri çekilirken tekrar açılan
masanın etrafı bu sefer “yunus” polisler
tarafından sarıldı. Israrla “Kavgaya ka-
rıştınız, kimliklerinizi verin” diyen polisle
tartışıldı. Yaklaşık yarım saat süren tar-
tışma boyunca ve saldırı boyunca masada
duranlara destek veren halkın dağılması
için polis halka dağılın uyarısı yaptı.
Daha sonra tutanak tutan polis masadan
ayrıldı. Masa çalışması bitirildikten
sonra halktan “bu ülkede zaten güzel
şeyler yapanlara hep saldırı olur” diyenler
oldu.

Her Alanda
Her Bölgede Daha Çok

Koşturup Sorunları
Çözeceğiz

Kuruçeşme Halk Cephesi 22 Ma-
yıs’ta, Kuruçeşme Kültür Derneği’nde
kahvaltı verdi. Programda mahalle so-
runları, gündem ve neler yapılabileceği
üzerine konuşuldu. Ardından sorunların
çözümüne yönelik program çıkartılarak
15 kişinin katıldığı program sona erdi.

Zafer Bizim GecelerimizleZafer Bizim Gecelerimizle
Birlik ve DayanışmayıBirlik ve Dayanışmayı

ÖrgütleyeceğizÖrgütleyeceğiz

27 Mayıs’ta Kuruçeşme Kültür Der-
neği’nde Türkü ve Şiir gecesi düzenlendi.
Türkü ve şiirlerin yanında mahallenin
sorunlarının da konuşulup çözümlerin
sunulduğu geceye 13 kişi katıldı. Prog-
ramda Grup Yorum türkülerinin yanısıra,
Nazım Hikmet ve Hasan Hüseyin Kork-
mazgil’in şiirleri okundu.

AKP Faşizmi Mehmet Sait Halk Festivaline Engel Olamadı!
Yapacağız Dedik ve Yaptık!

Onlar, Güneş Kadar
Sıcak Berkin Gülüşlü

Çocuklarımız
İzmir-Yamanlar Dayanışma ve Kül-

tür Derneği’nde her hafta sonu yapı-
lacak Çocuk Korosu çalışması için
afiş ve bildiri çalışması yapıldı. 26
Mayıs’ta yapılan çalışmalarda 150
afiş, 500 bildiri mahalle halkına dağı-
tıldı.





Zonguldak’ta ve ülkenin her yerinde direnen maden
işçilerinin direnişi bizim direnişimiz diyerek ülkenin her
yerinden destek açıklamaları yapıldı. Yapılan açıklamalar
kısaca şu şekildedir.

Halk Cephesi: "Zonguldak’ta Balçınlar’daki 245
maden işçisi şirketlerine kayyum atanması üzerine ücretlerini
alamadıkları için eylem yapmaya başladı. 18 Mayıs'ta di-
renen maden işçilerinden 85’i ocaktan dışarı çıkmama ve
açlık grevi eylemine başladı. Geçen 9 günde 60 işçi sağlık
sorunları nedeniyle eylemi bırakırken 25 işçi eylemi
ocaktan çıkmama ve açlık grevi şeklinde sürdürüyor.
İşçilerin açlık grevi eylemi 10. gününde ve son olarak da
eylemi sürdüren 25 işçi, çıkışa 20 metre uzaklıktaki ocak
ağzını göçerterek girişin bir kısmını kapattı. Tavandaki
tahkimatı bozan işçiler, düşen taş parçalarıyla barikat
yaptı. İşçiler, havalandırma ve acil durumlar için oluştur-
dukları delikten dışarıyla irtibat sağlayabiliyorlar ve hakları
için ölümüne direniyorlar. İşçiler alacaklarını, kıdem taz-
minatlarını ve devletten istedikleri iş garantisini alana
kadar eylemi süreceklerini belirtiyorlar. Gazla soğukla,
farelerle yerin metrelerce kat altında direnen maden işçileri
ile CHP’li vekillerin dahi görüştürülmesi valilik tarafından
yasaklandı. İşçi düşmanı AKP 14 yıllık iktidarı boyunca
binlerce işçinin 'iş kazası', 'kader' denilerek katledilmesinden
sorumludur. Daha Soma’da, Ermenek’te katledilen işçilerin
kanı kurumamışken şimdi Zonguldak Kilimli’de alınterleri
için direnen işçiler katledilmek isteniyor. Halk düşmanları
altın bardaklardan su içerlerken maden işçileri canlarını
ortaya koyarak verdikleri emeklerinin 3 kuruşluk karşılığını
alabilmek için yine ölmek pahasına direniyor. Direnen iş-
çilerin yanındayız. Hayatları madenlerde solan, gün ışığına
hasret bırakılmış işçilerin hesabını soracağız." denildi.

İzmir Halk Cephesi: "...Eynez Dağları’nda Elmadere
Köyü’nün girişinde Polyak Madene giden yol üzerinde
bir direniş çadırı var. Halil Oğuz, Ali Apaydın ve Sefa
Köken isimli madenciler, Soma katliamı sonrası işsiz
bırakılarak yine ölüme terkedilen binlerce işçi arasındalardı.
Katliam sonrası onlarca eylem yaptılar, işe iade davaları
açtılar, ancak sonuç değişmedi. Evlerinde çocuklar ekmek
beklerken ve devlet onlara madenden başka ekmek kapısı
bırakmamışken köylerine bir maden ocağı daha açıldı.
Bu defa hırsız, katil AKP’nin dünyanın en zenginleri
listesine soktuğu Özyeğinler, Polyak Madeni işletmeye
başladı. Çin’den işçi getirerek işçilerin sırtından nasıl
zengin olduğunu da gösteren Özyeğinler, Kınıklı işçileri
işe almadı. Hem köylünün topraklarını yağmalayacak
hem madenin tüm zehrini onlara solutacak hem de o
köyün gençlerini işe almayacaksın! 

Zonguldak’ta ise Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait
rödevans sistemi ile çalışan iki şirkete kayyum atanması
sonucu 4 aydır maaşlarını alamayan ve onlarca kez
eylemle hakkını arayan ancak muhatap bile bulamayan
madenciler açlık grevi ile direniyorlar. Soma ve Kınık
havzasında kurulan ilk direniş çadırından zaferle çıkan

direnen ve kazanan İmbat Maden İşçileri de öğretmiştir
ki: Direnenler mutlaka kazanır! AKP faşizminin yarattığı
açlığa, yoksulluğa, işsizliğe karşı ve tüm baskılara rağmen
direnen Anadolu’nun onurlu işçilerini selamlıyoruz."

Kamu Emekçileri Cephesi: "Zonguldak yine bir maden
direnişine tanıklık ediyor… Yer altında ezilenler bir kez
daha yeryüzündekilere sesleniyor, yeryüzündekiler için de
direniyor. Yer altında kömür karasının karıştığı gözlerinin
karalığıyla direnen Zonguldak Kilimli madencilerinin di-
renişleri 10. gününde. Bugüne gelene kadar haklarını aramak
için uzunca bir süreçten beri her yolu denediler. Ve şimdi
devletin onları katletmelerini önlemek amacıyla barikat
kurarak kararlılıklarını haykırıyorlar.  Ailelerinden,  çocuk-
larından uzakta,  maden ocaklarında ölmek pahasına direnen
maden işçilerinin yanındayız..."(29 Mayıs)

TAYAD'lı Aileler: "...Açlık grevi başlatan maden işçileri
eylemlerinin 11. gününde gün ışığına çıktılar. Açlık grevini
sonlandırdılar. Eylem bitirilmiş, işçiler tek tek çıkıyor.
Çıkan işçiler çocuklarıyla, kadınlarıyla, anneleriyle doya
doya kucaklaşmadan, hemen bir polis otobüsüne bindirili-
yorlar. Neden polis otosuna bindiriliyorlar? Yetkili hiçbir
kimse konuşmadığı gibi işçiler de konuşmuyor. Otobüs
onları polisevine götürecekmiş, aileleriyle yemek yiyecek-
lermiş. Yer altında açlık grevi yapıyorsun ve seni hastaneye
değil, polis evine, yemeğe götürüyorlar. Belli ki orada
Emniyet Müdürü’nün misafiri olacaklar ve orada eylemin
bittiği, işçilerin haklarını aldığı, herkesin mutlu, mesut
olduğu söylenecek. Maden ocağından ayrılmayan, endişe
ve korku içinde bekleyen ailelerin akıllarında hep şu soru
var. Bu eylem neden bitti? Şimdi ne olacak? Maaşlar
ödenecek mi? İş devam edecek mi? Eylemin başından beri
sıkı bir dayanışma gösteren aileler, 'Bizi kandırdılar' diye
yakınıyorlar. Kimsenin işlerin iyiye doğru değişeceğine
dair hiçbir umudu yok. 'Şimdi' diyorlar, dışarıdakiler sadaka
gibi verilen 1750 lirayı almasalardı, bu eylem bitmezdi. Bu
parayı verecekler ve işi sürüncemede tutacaklar. Ve bizim
çocuklar işsiz kalacak. Zaten bu bölgede madenden başka
yapılacak iş yok!” İşçilerin, açlık grevini bırakmak için
hangi koşulları kabul ettikleri üzerine yaptıkları açıklamada.
Dışarıdaki işçiler içerde açlık grevi yapan işçi arkadaşları
için son derece endişeliydiler. Direnişin ölümle sonuçlana-
cağını düşünüyorlardı. Bu durumda içerde eylem yapan ar-
kadaşlarına öncelik tanıdılar. İçerdekilerin tüm alacaklarının
ödenmesi koşuluyla eylemden vazgeçmeleri sağlandı. Neden
işçiler polisevine gidiyor? Bu sorunun yanıtı bölgenin eski
madencilerinden geliyor: “Biz deneyimli madencilerin
ocağa yaklaşmasına izin vermediler. Bizlerden, bunlar
terörist diye söz ettiler. Sağlık nedeniyle grevi bitirmek
zorunda kalan işçileri gece yarıları evlerinden alıp bize
karşı doldurdular. Böylece ocak yalnızlaştı. Zonguldak
maden işçileri eski direnişlerini unutmuş, hemen herkes
borçlarını ödemek ve ne olursa olsun işini sürdürebilmek
istiyor.” Biz TAYAD'lı Aileler diyoruz ki devlet kendi ku-
rallarını uygulayarak bu eylemi bitirdi."
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İzmir Eynez Dağları’nda Zonguldak Kilimli’ye
Direnen Tüm Madencilere  Selam Olsun!



Sendikaya üye oldukları gerekçisiyle işten çıkarılan
Avcılar Belediyesi'ne bağlı 32 temizlik işçisinin direnişi
devam ederken, yine performans düşüklüğü bahane
edilerek 3 işçinin işine son verildi. 250 işçi, çıkarılan
arkadaşları için direnişe başladılar. Avcılar Halk Cephesi
olarak direnişteki işçilere ziyaret yapıldı. 

Polyak’ta direnen işsiz madenciler, 28 Mayıs'ta di-
renişlerinin 18. gününde Polyak Maden Şirketi önünde
eylem yaptılar. Polyak Maden yolu üzerinde Elmadere
Köyü girişinde olan direniş çadırında bir araya gelen
madenciler, pankart açarak madene doğru yürüyüşe
geçtiler. “Yaşasın Polyak Direnişimiz", "İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız", "Zafer Direnen Emekçinin Olacak!”
sloganlarıyla yürüyen madenciler, maden şirketi önünde
bir basın açıklaması yaptılar. 

Polyak Madencilik önünde yapılan eylemde söz
alan direnişçi madencilerden Sefa Köken, “Polyak
Madenciliğin sahipleri, yetkililer bizi duysun. Bizler
iş istiyoruz, bizler çalışmak istiyoruz, biz kazanacağız,
haklı bir mücadele veriyoruz. Zaferle çıkacağız” dedi.
Direnen İşçilerden Ali Abaydın; “2014 13 Mayıs’ından
beri işsizim. Soma’da 4, Kınık’ta 1 maden var. Bizi işe
almıyorlar. Halil Oğuz ise, kimseden mevki makam
istemediklerini, sadece çocuklarına götürecekleri ekmeği
çalışarak kazanmak istediklerini ve onurlu bir yaşam
sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği
Başkanı madenci Volkan Çetin de açıklamada söz
alarak; “Biz burdan Polyak Madenciliğin sahibi Murat
Özyeğin’e sesleniyoruz. Bu maden ocağı açılmadan
önce geldi, bu köylüye söz verdi. İlk önce bu madende
bu köyün insanları ekmek yiyecek dedi. Murat Özyeğin
sözünü tutmuyor.  Bu açıklamaların, eylemlerin devamı
gelecektir. Ta ki direnen işçi arkadaşlarımız işe alınana
kadar” dedi. Eylem boyunca aynı içerikte slogan atıldı.
Eylemden bir süre sonra şirketin şikayeti üzerine
direniş çadırına gelen jandarma tarafından direnişçi
işçiler Halil Oğuz ve Ali Abaydın haksız bir şekilde
gözaltına alındılar.

Ankara’da Oya Baydak’a direnişinde destek olan Dev-
rimci İşçi Hareketi üyeleri 2 gündür başta Genel-İş Genel
Başkanı Remzi Çalışkan olmak üzere sendika yöneticileri,
sokak kabadayısı gibi saldırıp darp etmişler ve sonra da
polisle işbirliği içinde gözaltına aldırarak işkence görmelerini
sağlamışlardır. Gözaltındaki DİH’lilere polis "Genel-İş
Sendikası’nın şikâyeti üzerine gözaltına aldıklarını" söy-
lemiştir. Oya Baydak işe iade davasını kazanmış, işini
geri isteyen bir işçidir. Genel-İş Sendikası bu saldırıları
ile patronları da geçmiştir. Sendika mafyası gibi hareket
edip her türlü değeri ve ilkeyi bir kenara iterek devrimcilere
ve işçilere saldırmaktadır. İhbarcılık ve muhbirlik yaparak
polis ile işbirliği içindedirler. Bu saldırılardan Genel-İş
Genel Başkanı Remzi Çalışkan başta olmak üzere Genel-
İş ve DİSK yönetimi sorumludur. Bu saldırıları protesto
eden Oya Baydak ve DİH’liler İstanbul’da DİSK önünde
bir basın açıklaması düzenledi. Açıklama esnasında DİSK
kepenklerini kapatarak çalışanlarını içeri hapsetmişti. Bu
durum bir işçi konfederasyonu açısından acizliktir. Sen-
dikacılar, işçi düşmanlığı yapmak yerine; Oya Baydak’ın
emeğinden ve işinden elini çekmelidir. Açıklamada sık
sık “Oya Baydak Yalnız Değildir”, “Direne Direne Kaza-
nacağız”, “Kahrolsun Patron Sendikacıları”, “İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız ’’ sloganları atıldı. Oya Baydak’ın
okuduğu basın açıklaması ile açıklama bitirildi. 30 kişinin
katıldığı basın açıklaması bittikten sonra kitle dağıldı.
Kitle dağıldıktan sonra polis eyleme saldırdı. İlhan Kaya,
Bayram Dalyan, Turan Hanilce, Damla Türkyılmaz ve
Semiha Eyilik gözaltına alındı. Gözaltılar adli tıptan sonra
serbest bırakıldı.

Ankara: Devrimci İşçi Hareketi 29 Mayıs'ta Ankara
Kızılay ve çevresinde 60 adet afiş yaptı. Oya Baydak’ı
işten atan ve daha sonra işe iade davasını kazanmış
olmasına rağmen mahkeme kararını uygulamayan DİSK
ve Genel-İş Sendikası yöneticilerini teşhir eden afiş çalış-
masına devam etti. Afiş sticker ve bildirilerin dağıtımının
yapılacağı kampanyanın Oya Baydak işe geri dönene
kadar süreceği belirtildi.

İstanbul: Oya Baydak İstanbul Şişli Cevahir Alışveriş
Merkezi önünde imza masası açtı. 11 aydır sürdürdüğü
işe geri dönüş mücadelesini Ankara Genel-İş önüne taşıyan
Oya, eşinin kalp ameliyatı olması sebebiyle sürekli An-
kara’da kalamıyor.  İstanbul’da olduğu zamanlar, imza
masası açıyor. İmza masasına Devrimci İşçi Hareketi ve
Şişli Belediyesi İşçi Meclisi destek veriyor. Saat 18.00’den
19.00’a kadar süren çalışmada Oya Baydak direnişi ve
patron sendikacıları sesli anlatılıyor ve halktan imza
vermesi ve DİSK Genel-İş’i aramaları isteniyor…
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Direnen Temizlik İşçilerini
Yalnız Bırakmayacağız 

Faşizmin Uyguladığı
Baskı Yöntemlerinden   Vazgeçin!

Oya Baydak’ı İşe Gerin Alın
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Bir yıl içinde 3 kez azgınca bütün elektronik ve
teknik malzemelerimizi baskınlarda kırıp parçaladılar,
kullanılamaz hale getirdiler. Çalışanlarımız bir daha ya-
zamasın, sakat kalsın diye en ağır işkencelerle gözaltına
alınıp bütün kemikleri ezilmeye çalışıldı. Yetmedi önceden
katledemediğiniz, sakat bıraktığınız Ferhat Gerçek’e iş-
kence ettiniz, odaya kilitleyip gazla boğmaya çalıştınız.
Her yaptığınız baskında elinize hiçbir şey geçmeyecek,
orayı parçalayıp kendinizi tatmin etmekten başka. Ama
o da geçici. Bizler yine aynı çizgide yazmaya ve her yaş
insanımızla, örgütlediğimiz dağıtımcılarımızla memleketin
her karış toprağına halk savaşçıları karanfil tohumlarının
yayıldığı gibi bizler de umudu yayacağız. Tekrar söylü-
yoruz, söylemeye devam edeceğiz; Sesimizi Susturama-
yacaksınız!

Geçtiğimiz hafta Anadolu ve İstanbul bölgelerinde
halka ulaştırılan sesimiz şu şekilde;

ANADOLU
Mersin:Halk Cepheliler 30 Mayıs’ta Kazanlı Ma-

hallesi’nde esnaflara Yürüyüş dergisi dağıtımı ve tanıtımı
yaptı. Yapılan çalışmalarda düzenin parlamentosunun
çare olmadığı, tek kurtuluşun halkın kendi meclislerini
oluşturup sorunlarını çözmesi olduğu konusunda halk
ile hemfikir olundu. Yapılan çalışmada 18 dergi halka
ulaştırıldı.

Hatay:Halk Cepheliler 28 Mayıs’ta Armutlu Mahal-
lesi’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Yapılan dağıtımda
esnaflarla bolca sohbet edildi, dergide de yer verilen
Sinan Okur’un açlık grevi direnişi ve zaferi anlatıldı.
Aynı zamanda Yürüyüş dergisine yapılan baskılardan,
dergiye neden bu kadar baskı olduğu, derginin düzen
gazetelerinden farkı anlatıldı. Coşkuyla geçen çalışmada
50 dergi halka ulaştırıldı.

Samandağ ilçesinde baskılara rağmen Yürüyüş dergisi
halka ulaştırılmaya devam ediliyor. 30, 31 Mayıs’ta mer-
kezde ve Tekebaşı Mahallesi’nde dergi dağıtımı yapıldı.
Halka Sinan Okur’a yapılan adaletsizlikten ve buna
karşı Okur’un direnişinden ve zaferinden bahsedildi.
Birçok kişi direniş çadırını ziyaret ettiğini söyledi.
Dağıtım sırasında halk düşmanı katil polisler dağıtımcıları
taciz etti. 1 saat süren çalışmada 5 kişinin katılımıyla 60
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. 3 saat süren çalışmada
50 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Amed:Halk Cephesi 25, 29 Mayıs’ta Koşuyolu ve
Ofis’te esnaf ve kafelere umudun sesi Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Çalışma sırasında esnaflar Özgür Tutsakların
durumunu ve ihtiyaçlarını sorarak “mektup yazarsanız
bizlerin de selamlarını iletin” diyerek desteklerini bir
kez daha sundu. Yapılan çalışmalarda 49 adet Yürüyüş,
6 adet Kültür Sanat Yaşamında TAVIR dergisi halka
ulaştırıldı.

İzmir:Halk Cepheliler faşizmin yalanlarına karşı 29

Mayıs’ta Güzeltepe’de Yürüyüş dergisi dağıtımı
yaptı. Liseli 2 gençle Eskişehir Anadolu Halk Festivali
hakkında konuşuldu. Halktan bir kadına Dersim dağlarının
şahanı Çayan Gün anlatıldı. Bunun üzerine kadın “geril-
laları sevmem masum insanlar öldürüyor” dedi. Bunun
üzerine Kürt milliyetçi hareketin çarpık silahlı mücadelesi
anlatıldı. Cephelilerin tarihinden ve şehitlerinden bahse-
dildi, verilen silahlı mücadelenin meşruluğu ve haklılığı
anlatıldı. Çalışmada 107 dergi kurtuluşun yolunu göstermek
üzere ulaştırıldı.

İSTANBUL
Esenyurt: Halk Cepheliler Yeşil Kent Mahallesi’nde

24, 25 Mayıs’ta umudun sesi Yürüyüş dergisini halka
ulaştırdı. Halkla gündem üzerine yapılan çalışmalarda
baskınlar ve ülkemizde yaşanan adaletsizliklerden bah-
sedildi. Coşkulu geçen çalışmada toplam 105 dergi da-
ğıtıldı.

TAYAD İstanbul: TAYAD’lı Aileler 26 Mayıs’ta
Nurtepe’de Yürüyüş dergisine yapılan saldırıya karşı
Halk Pazarı’nda dergi dağıtımı yaptı. Çalışmada halka,
saldırının hiçbir şekilde Cephelileri yıldıramayacağı an-
latıldı.

Yürüyüş Dergisi Halkın
Görmeyen Gözü

Duymayan Kulağıdır
Yürüyüş dergisine 25 Mayıs’ta polisler tarafından

yapılan saldırılara tepkiler devam ediyor. Ülkenin
genelinde bu saldırıları kınayan ve dayanışmayı dile
getiren açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar kısaca şu
şekildedir: 

Halkın Hukuk Bürosu: "AKP 15 yıllık iktidarı bo-
yunca halklara baskı, katliam, sömürüden başka bir şey
vermemiştir (...)

Yürüyüş dergisinin teknik işlerinin yapıldığı Ozan

Size Demiştik Halk ve Düşünce Düşmanları;
Sesimizi Susturamayacaksınız!

Hatay
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Yayıncılık iki ay dolmadan ikinci
kez basıldı ve içeride olan tüm çalı-
şanları işkence yapılarak gözaltına
alındı. Polis, Ozan Yayıncılık adre-
sine “Mehmet Tunçay’ı arıyoruz”
gerekçesiyle keyfi bir şekilde
TOMA’lar, akrepler, otobüsler dolusu
çevik kuvvet, özel timlerle baskın
yapmıştır. Yapılan baskın adı altın-
daki talanda; duvarlar, kapılar kırı-
larak bütün eşyalara zarar verilmiştir,
Ozan Yayıncılık’ta polis kurşunu ile
sırtından vurularak sakat bırakılan
ve yürüyemeyen Ferhat Gerçek’e
polisler 'sen hala burada mısın? Bun-
dan sonra sık sık geleceğiz' diyerek
tehdit etmişlerdir. Yürüyüş dergisine
yapılan baskının amacı tüm halk
üzerinde baskı kurarak yıldırmak-
tır...”

Kamu Emekçileri Cephesi: "...
Basına yapılan bu baskılar ve bas-
kınlar anlaşılmaz değildir.  Faşizm
her yerde,  baskı zor ve terör ile
varlığını sürdürür.  Yalan ve dema-
gojiyle yönetir. 

Bugün maden işçileri halen Zon-
guldak’ta direnişte. İşçisinden me-
muruna, öğrencisinden gazetecisine
kadar her kesim faşizmin hedefin-
dedir bugün. Grup Yorum’un en son
Antalya konseri de yasaklandı. Ya-
saklarla, baskınlarla halka gerçekleri
taşıyan, halka moral veren her kanal
yok edilmek isteniyor..."      

Kuruçeşme Halk Cephesi: "...
Ne olursa olsun gerçekleri yazmaya
ve dergimizi halkımıza ulaştırmaya
devam edeceğiz hiçbir güç bizleri
inandığımız haklı mücadelemizden
yıldıramayacaktır. Halkımıza gitme-
mizi engelleyemeyecektir. AKP’nin
halk düşmanlığı bir kez daha gün
yüzüne çıkmıştır. (...)Katil AKP ve
onun kiralık katilleri o kadar aciz ve
çaresizdirler ki ve bir o kadar da ah-
laksız ruh hastasıdırlar ki Yürüyüş
dergisinin mermerlerini tuvaletteki
klozeti kırarak göstermişlerdir. Bu-
radan sesleniyoruz unutulmasın ki
ne katliamlarınız ne baskınlarınız ne
göz altılarınız ne de tutuklamalarınıza
teslim olmadık olmayacağız, teslim
olmamak devrimcilerin kültürüdür.
Sınıf kinimizdir..."

Şehitlerimizin
Mezarlarında Ot Bitmedi,

Bitmeyecek!
Mersin Halk Cephesi 26, 28 Ma-

yıs’ta, devrim şehidi ailelerini ve me-
zarlarını ziyaret etti. Aileler, Cephe-
lileri sıcak karşılayarak yemek ikram
etti. Mezar anmalarında mezar çev-
releri ve toprakları özenle temizlenip
yıkandı, her zamanki gibi bakımları
yapıldı. Son olarak Ölüm Orucu şehidi
Uğur Türkmen’in mezarında yapılan
anmada tanıdıkları onunla olan anı-
larını anlattı ve sanki o anı yine yaşı-
yormuş gibi duygusal anlar yaşandı.
Son olarak “Devrim Şehitleri Ölüm-
süzdür! Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez!…” sloganları atıldı. Ve
Halk Cepheliler ölümsüz olan şehit-
lerini hiçbir zaman unutmayacaklarını
belirtip ziyareti sonlandırdı.

Şehidimizin Kararlılığını
Emanet Edinip  
Mücadelemizi 
Sürdüreceğiz

Mersin’de 29 Mayıs’ta Ölüm Oru-
cu şehidi Uğur Türkmen’in anma ye-
meği verildi. Halk Cepheliler direniş
evinde bir araya geldi. Devrim şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşunun ar-
dından Uğur Türkmen’i tanıyanlar ve
ölüm orucu sürecine tanıklık edenler
onunla ilgili anılarını paylaştı. Uğur’un
ikna etme yeteneğinden, her yaştaki
insanla anlaşabilmesinden ve halka
öncü olmak için kendini feda etme
azim, irade ve kararlılığı anlatıldı. Ai-
lesinin hazırlayıp dağıttığı yemeğin
ardından aşureler yenildi. Nazım Hik-
met’in “Veda” ve Hasan Hüseyin
Korkmazgil’in “Tanıklıklardan” şiiri
okunduktan sonra hep birlikte türküler
söylendi. Bir araya gelmenin coşku-
sunun yaşandığı anma etkinliğinde
özellikle Uğur Türkmen’in sevdiği
türküler seçilip söylendi. 

Sanatımızı Halkla
Buluşturmak için  Gün Gün
Emek Harcadık, Başardık

İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları 26,
28 Mayıs’ta Okmeydanı’nda “Bed-
reddin’den Berkin’e Hakikat Savaşı
Sürüyor” oyununun çalışmasını yaptı.
Çalışmalar kapsamında mahalle es-
nafları dolaşılarak davet edildi ve
işyeri camlarına çağrı afişi asıldı.
Mahallenin çeşitli yerlerine 125 afiş

asıldı, 300 bildiri dağıtıldı ve
destek için kart satıldı. Ayrıca
çalışmalar kapsamında oyunun
sergileneceği Sibel Yalçın Par-
kı’nda temizlik ve boya yapılarak
park oyuna hazır hale getirildi. 

��� 

Gebze Gönüllü
Eğitim Toplulukları,

Öğrencileriyle
Drama Programında
Gebze GET 24 Mayıs’ta, 18 öğ-

renci ve öğretmenin katılımıyla yaptığı
etkinlikte çeşitli oyunlar oynayarak,
“yaşadığımız çevreyi, toplumu nasıl
tanıyacağımızı, sorunlarımızı birlikte
nasıl çözeceğimizi, yardımlaşmayı ve
paylaşmayı” beraber öğrendi ve öğ-
retti. Son olarak öğrencilerle bir arada,
el emekleriyle hazırladıkları pastayı
yiyerek programı sonlandırdı.



Burjuvazi devrimci mücadeleyi
geriletmek, sindirmek ve yok etmek
için çeşitli politikalar uygular. Bu po-
litikalardan biri de devletin ideolojik
aygıtlarından hukuku kullanarak yap-
tığı gözaltı ve tutuklamadır. Egemenler,
devrimcileri tutuklayarak, yargılayarak
yıldırmaya ve mücadelenin dışına at-
maya çalışırlar. 

Mücadele tarihi içinde dünyanın bir-
çok yerinde ve ülkemizde devrimciler
bu politikayı çeşitli biçimlerde boşa çı-
karmıştır. Burjuvazinin devrimcileri
yargılamasına karşı; devrimciler, mah-
kemeleri halka propaganda yapılan bir
kürsüye dönüştürmüşlerdir. 

Hakların mücadele tarihinde birçok
örnek vardır: Dimitrov, Fidel Castro,
Dursun Karataş, Babeuf, Blanqui
gibi...

Bizim de bu konuda birçok önemli
örneğimiz vardır. Haklıyız Kazana-
cağız’dan bu yana devrimciler defa-
larca düzenin mahkemelerinde düzeni
yargılamışlardır. Kendi ülkemizde ve
mücadele tarihimiz içinde kendi ör-
neklerimizi daha çok anlatmalıyız.
Bu örnekler bizler için ve bütün bir
halk için yol göstericidir, öğreticidir. 

Bu hafta savaşçımız Serdar Polat’ın
duruşmalarından örnekler anlatacağız. 

Serdar Polat bir Cephe savaşçısı
olarak Berkin Elvan ve Haziran Ayak-
lanması şehitlerinin hesabını sormak
için, 29 Eylül 2013 tarihinde, Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen ro-
ketatarlı saldırıya katıldığı iddiasıyla
gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınırken
katil polislerin sıktığı kurşunlarla ko-
lundan ve akciğerlerine yakın bir
noktadan silahla yaralanmıştı. Katiller
Serdar’ı yaraladıktan sonra uzun süre
ambulans çağırmadılar, dakikalarca
ambulans gelmedi. Ambulans geldi-
ğinde de ambulansın içine girip Ser-
dar’ı katletmeye çalıştılar.

Serdar hastaneye götürüldükten
kısa bir süre sonra yoğun bakıma
alındı. Uzunca bir süre bu yoğun ba-
kım bölümünde kaldı. Ankara Nu-

mune Hastanesi’nin bahçesi ve Ser-
dar’ın bulunduğu kat, polis doluydu.
Tabi Serdar’ın yoldaşları ve avukatları
da onu yalnız bırakmadılar. Yoldaşları
Serdar yoğun bakımdan çıkarılana
kadar hastanede nöbet tuttu. Her gün
Serdar’ın durumuyla ilgili basın açık-
laması gerçekleştirdiler. 

Serdar Polat yoğun bakımdan çı-
karıldıktan sonra, yaraları tam iyileş-
meden apar topar adliyeye çıkarıldı
ve tutuklandı. Hırsızları, katilleri, halk

düşmanlarını, Yüksel Moğultayları
tutuklamayan devletin hakim ve sav-
cıları, adalet için savaşan bir savaşçıyı
tutuklamakta tereddüt etmiyorlardı.
Hızla davasını açtılar. Serdar için is-
tenen ceza belliydi, eski kanuna göre
idamı isteniyordu Serdar’ın. 2000’den
sonra idam cezası kalkmış yerine
ağırlaştırılmış müebbet getirilmişti.
Serdar’ı da F tipi hücrelerde yok et-
mek istiyorlardı. 

İlk duruşma günü geldi. Serdar’ı
görmek için TAYAD’lılar, halktan
insanlar mahkeme salonuna gelmişti.
Herkes Serdar’ı selamlıyordu, gurur
duyuyorlardı halkın savaşçısıyla. 

Söze “buraya şehit düşen yolda-
şımın yüreğini taşıyarak geldim.
Omuzlarımda yoldaşımın sorumlu-
luğu var. Bu bilinçle buradayım” di-
yerek başladı. 

Cephe’nin bu eylemi neden ger-
çekleştirdiğini gözler önüne serdi: “Ha-
ziran Ayaklanması’nda katledilen Meh-
met Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Medeni
Yıldırım, Abdullah Cömert, İrfan Turna,
Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan,
Zeynep Eryaşar, Hasan Ferit Gedik,
Mehmet İstif ve ekmek almak için so-
kağa çıkan, polisin attığı gaz bomba-
sıyla beyni sokaklara akıtılan, 269
günlük bir direnişten sonra 16 kg
kalmış bedeniyle, 15 yaşında şehit
düşen Berkin Elvan için ve meydanlarda
plastik mermilerle, gaz fişekleriyle göz-
leri çıkartılan, işkenceye uğrayan, hal-
kımızın hesabını sormak için yapılmıştır
bu eylem”. 

Halk düşmanlarına ve yargıçlara
net bir cevap vermiştir, sanık kürsü-
sünden: “Halk düşmanları çocukla-

““Buraya Şehit Düşen Yoldaşımın Yüreğini Taşıyarak
Geldim. Omuzlarımda Yoldaşımın Sorumluluğu Var.

Bu Bilinçle Buradayım”

Cepheliler, her yerde
olduğu gibi mahkeme

kürsülerinde de teslimiyeti
değil savaşı örgütlediler;

yargılanan değil yargılayan
oldular. 

Çünkü düzen devrimcileri
yargılamaz.  

Çünkü tarih 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 Davasında 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. 

Devrimcilerin Kendilerini Yargılamak İçin Kurulan Mahkemelerde Devrimcilerin Kendilerini Yargılamak İçin Kurulan Mahkemelerde 
Düzeni Yargılamaları Artık Bir Gelenektir!Düzeni Yargılamaları Artık Bir Gelenektir!
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rımızı sahipsiz mi sandılar? Şehit ai-
lelerini adliye adliye gezdirin, sonra
da adliye önlerinde dövün, işkence
yapın ve Devrimci Halk Kurtuluş Cep-
hesi de sessiz mi kalacak? Bizler dev-
rimciyiz Muharremler bu halkın en
soylu damarıdır. Halkın adaletini tem-
sil etmektedirler, hesap sorulmayacaktı
da ne yapılacaktı?” 

Bu net savunma ve tavır karşısında
mahkeme heyeti ve savcılık hiçbir şey
yapamamıştır. Çünkü karşılarında gerçek
konuşmaktadır, büyülenmiş ve şaşkın
bir şekilde savunmayı izlemişlerdir.
Bir hakim savunmayı kesmesi için
diğer hakime baskı yapsa da diğer
hakim savunmayı kesecek cüreti gös-
terememiştir. Çünkü karşılarında halk
çocuklarının hesabını sormak için sa-
vaşmaya giden, idamlık cezalarla yar-
gılanmasına rağmen en ufak geri adım
atmayan bir cüret vardır. 

Hakim müdahale edemese de ha-
zımsızlaşmıştır ve zaman zaman iz-
leyenlere bağırarak, çağırarak dağılan
otoritesini toplamaya çalışmaktadır.
Ama nafile, Serdar ona da müdahale
etmiştir: “Burada izlemeye gelen ana-
lara bağıramazsınız”, hakimin ağzından
iki kelime çıkar: “Ama Serdar...” 

Serdar eylemin nedenlerini her
celse tekrar tekrar anlatmıştır, savun-
malarında katil ABD emperyalizmine
de seslenmiştir: 

“Baş düşmanımız ABD ve İşbirlik-
çisi AKP’dir. Tehditleri vız gelir. Halk-
ların başdüşmanı ve katili ABD bizleri
terör listelerinin başlarına almış.
ABD’nin bu ünvanı bizim için şereftir.
Çünkü halkların yanında emperyalizme
karşı savaşıyoruz. Emperyalizme baş-
kaldırı dünya halklarının kurtuluşu
içindir. Bu onur Cephe’nindir. 

Katil ABD, Alişan Şanlı’nın Feda
eyleminden sonra DHKP-C’ye dava
açacakmış. Katil ABD, DHKP-C’yi
yargılayamaz. İnsansız hava araçla-
rıyla katliam yapan ABD katildir. 

İşkenceci ABD, DHKP-C’yi yargı-
layamaz. Guantanamolar’da, Bagra-
mi’de, Ebu Gureyb’de deniz üslerinde
ve daha birçok yerde kurduğu gizli ha-
pishanelerde işkence, tecavüz yaparak
tutsaklara zulüm çektiren ABD’dir. 

Ey ABD, para ödüllerinden medet
uman ABD, baş terörist, ideolojimizden
çok mu korktun? Kork bizden ABD
sizi ülkemizden kovmak için her türlü
bedeli ödeyeceğiz. Korkularını bü-
yütmeye devam edeceğiz. Gitmezseniz

sizi Anadolu topraklarına gömeceğiz.”
Serdar’ın savunmalarındaki meş-

ruluk ve netlik tüm dinleyenleri etkili-
yordu. Serdar, dava ile ilgili yaptığı
savunmaları bitirdikten sonra her celse
Türkiye gündeminden bir konuya de-
ğinmeye başladı. Güncel olarak yaşanan
her olaya ilişkin Serdar perspektif ve-
riyordu. Savunmaların bu şekilde oluşu
da izleyen insanlarda her duruşma ön-
cesi heyecan yaratıyordu. Sadece onun
savunmalarını dinlemek için gelen in-
sanlarımız vardı. 

Serdar’ın duruşmalarında sosyalist
ideolojinin ve gerçeğin üstünlüğünü
birkez daha gördük. Halkın dökülen
kanlarının hesabını sormaya giden bir
savaşçının, cüretli savunmalarının
mahkeme ve izlemeye gelen halkın
üzerindeki etkisi açıkça ortaya çıktı. 

Ceza aldığı son duruşmada Serdar
slogan atarak salondan çıktı. Başından
sonuna kadar ideolojik üstünlük ile
geçen duruşmada, devrimciler bir kez
daha düzeni yargıladılar. Düzenin,
oligarşinin suçları masaya döküldü.
Halkın adaletsiz bırakılmasının hesa-
bının her zaman sorulacağı vurgulandı.
Düzene bir kurşunda mahkeme sa-
lonlarından sıkılmış oldu.

Tohum Ekim Şenliği
Hazırlıkları

Coşkuyla Sürüyor
Küçükarmutlu Şenay ve Gülsü-

man Halk Bahçesi’nde 5 Haziran’da
16.00-20.00 saatleri arasında dü-
zenlenecek olan 3. Geleneksel To-
hum Ekim Şenliği için bahçedeki
hazırlıklar 28-29 Mayıs tarihlerinde

yoğun bir şekilde yapıldı. Halk Bahçesi Komitesi, ekim
şenliğinde ekimlerin yapılacağı yerler hazırlandı, bahçenin
eskiyen tabelası değiştirildi, kardeş bitkilere göre fidelerin
şaşırtması yapıldı, evlerdeki atıklardan elde edilen gübreler
sulama suyu ile birlikte verildi, şenlikte yapılacak atölyeler
için bahçe içine yer hazırlandı.

Ayrıca şenlik günü açılışı yapılacak olan Dilek Doğan
Çeşmesi’nin hazırlıklarına devam edildi. Dilek Doğan çeş-
mesinin arıtma ve aydınlanma sisteminin elektrik enerjisi
Halkın Mühendis Mimarları Enerji Komitesi’nin yapacağı
Hasan Ferit Gedik rüzgar türbininden karşılanacak. Bu kap-
samda türbinin direğinin dikileceği yere beton atılması ile
ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde gerçekleşti.

Halkın hep birlikte üretip birlikte paylaşımının bir
aracı olan, emperyalist gıda tekellerine alternatif, halkın
umudu, gözbebeği olan Halk Bahçelerimize bir yenisini
daha ekledik. Doğançay’da halk bahçesi ve tohum merkezi
olarak çalışmasını yapacağımız bahçemizin çalışmaları
devam ediyor. 29 ve 31 Mayıs’ta bahçede çalışma yapan
Doğançaylılar, köylülerinin desteğini görünce daha büyük
bir şevkle çalışmaya devam ediyor. Halk Bahçesi sırayla
komşularının sulama günlerinde her birinden destek alacak.
Yine yerli tohum için halktan yardım istendi. Halk Bah-
çesi’nin üst tarafındaki bahçelerden insanlar, “ne istiyorsanız
gelin alın, salatalık, domates, biber… hepsi köyün kendi
tohumu” diyerek destek olmaya başladılar. Halkımız ça-
lışkanlığı, üretkenliği seviyor. Bunu da desteklerini, da-
yanışmalarını sunarak belli ediyorlar. Halk Bahçeleri,
halkla birlikte daha fazla iş yapmamızın, ortak değerler
üretmemizin, bizi bize bağlayan değerleri arttırmamızın
bir parçasıdır HalkBahçelerini Anadolu’ya yayalım…
Anadolu’daki yerli tohumları birbirimize ulaştıralım.

5 Haziran
2016
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İzmir’de Bir Köyde
Halk Bahçesi Yapmak;
Doğançay Halk Bahçesi



Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu’nda 28 Mayıs’ta yapılmak
istenen Grup Yorum konseri faşist AKP’nin faşist Valisi
Mehmet Türker tarafından güvenlik gerekçesi ile yasaklandı.
Haftalardır Antalya’da yapılan piknikler, Galatasaray-Fe-
nerbahçe maçı, konserlerde sorun yokken Grup Yorum
konseri hedef gösterildi. Yasaklamayla ilgili açıklama
yapan Antalya Halk Korosu şunları ifade etti: 

“Yasaklarınızı tanımıyoruz. AKP’nin valilerine, emniyet
müdürlerine sesleniyoruz. Hiçbir güç, hiçbir engel, hiçbir
gerekçe türkülerimizi söylememizden, halaylarımızı çek-
memizden bizi alıkoyamayacak. Her yasakladığınız konserin
hesabını gün gelecek vereceksiniz. Siz saraylarınızda çü-
rürken biz meydanlarda umut olup çoğalacağız.” 

Antalya Konserimiz Yasaklandı!
28 Mayıs Cumartesi günü, Antalya Konyaaltı Açık

Hava Tiyatrosu’nda yapacağımız konserimiz AKP’nin An-
talya valisi tarafından yasaklandı. Gerekçe “GÜVENLİK”.

AKP’nin valilerine, savcılarına, hakimlerine
sesleniyoruz. Sizden adalet beklemiyoruz,
sizin tarafınız belli, boşuna cübbe giymeyin,
cübbeleriniz gerçek yüzünüzü gizlemiyor
çünkü. Bugünlerin yarınları da var, unut-
mayın. Çünkü biz bugünleri asla unutma-
yacağız. Tercih sizin,  AKP’nin valisi,
savcısı, hakimi mi olacaksınız yoksa halkın
mı?

AKP’nin, bu düzenin sanatçısı olmayacağız. Yavuz
Bingöller sizin olsun. 

Antalyalı tüm dinleyicilerimize de seslenmek istiyoruz.
28 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da Konyaaltı Açık Hava
Tiyatrosu önünde olacağız. Hepinizi konserimize bekliyoruz.

Antalya Özgürlükler Derneği: AKP faşizmi Grup Yo-
rum'un halkın türkülerini söylemesinden, milyonlarca insanı
bir araya getirmesinden halkı örgütlemesinden rahatsız olduğu
için valilerine, hakimlerine, talimat verdi. Çünkü Grup Yorum
milyonlarca insana umut oldu, ezilen halkların sesi oldu,
nerede bir adaletsizlik varsa Grup Yorum adaletsizliklerin
karşısında oldu, söylediği türkülerde  halkın direnişi vardı. 

Grup Yorum yaptığı açıklamada “Ne iktidarlar geldi
geçti, ne valiler geldi geçti, hiçbiri Grup Yorum’u teslim
alamadı, hiçbirine teslim olmadık, halkın davasını satmadık,
bizler halkın içinden çıktık, halkın davasına asla sırtımızı
dönmedik. AKP faşizmine teslim olmayacağız” dedi.

TTürkülerimiz Engel Tanımaz
Türkülerimiz Engel Tanımaz

Hiçbir Baskı Yöntemi
Çalışmalarımızı Engelleyemez

İzmir Güzeltepe’de baskılara, tutuklamalara, sayısız iş-
kence ve gözaltılara rağmen umudun ve kavganın türkülerini
söyleyen Grup Yorum ’un Çiğli’de kurulacak koro afişleri
çalışması yapıldı. İki Halk Cephelinin katıldığı çalışmada
56 afiş bir buçuk saatte asıldı.

Alternatif Sinema Günlerinde Buluşalım
Çayan Halk Cephesi  her hafta sonu Çayan Mahallesi

Hüseyin Aksoy Parkı’nda film gösterimi düzenliyor. Ve
küçük bir çağrı yaparak “herkesi her cumartesi saat 20.30’da
açık hava sinemasına bekliyoruz” dedi. 

Halk İçin Sinema Günleri Devam Ediyor
Halk Cephesi, Çayan Mahallesi’nde 29 Mayıs’ta Hüseyin

Aksoy Parkı açık hava sinemasında “Çark” filminin göste-
rimini yaptı. Halkın beğeniyle ve dersler çıkardığı gösterime
20 kişi katıldı.

Düzenin Yoz Sinema Kültürüne Karşı
Devrimci Sinema Yapıtlarını İzliyoruz

Kütahya Dev-Genç’liler, 28 Mayıs’ta haftalık film
gününde bir araya geldi. Bu hafta yapılan gösterimde
Yılmaz Güney’in “DUVAR” isimli filmi izlendi. 

Anadolu’da Mevzilerimizi Güçlendireceğiz,
Her Yaştan İnsanı Katacağız!

Bursa Halk Cephesi 29 Mayıs’ta, Bursa Haklar Derne-
ği’nin yeni dernek binasında mahalle halkının katılımıyla
kahvaltı yaptı. Kahvaltıya gelenlere mahalledeki çocuklarla
dernekte yapılacak faaliyetler ve onlar için oluşturulan
çocuk kitaplığı hakkında bilgi verildi. Kahvaltı programına
28 kişi katıldı.

Ailelerimiz için Değiştik,
Onlar İçin Gelişeceğiz

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi’nde
15 günde bir düzenlenen aile kahvaltıları devam ediyor.
29 Mayıs’ta ailelerin ve tedavi görenlerin katılımıyla,
tedavi merkezinin önüne masalar kurularak 30 kişi ile
birlikte bahçede kahvaltı yapıldı. 

Direnen Zafere Ulaşır Sonunda
Hatay’ın Samandağ ilçesinde Sinan Okur’un yaptığı

30 günlük açlık grevinin 14. günde zafere ulaşmasının ar-
dından kahvaltı düzenlendi. 29 Mayıs’ta yapılan hem
kutlama hem de veda kahvaltısında Sinan Okur’un açlık
grevinden söz edildi. Açlık grevinin önemi anlatılırken
halka örnek olduğundan da bahsedildi. Direnenlerin
sonunda mutlaka zafere ulaşacağı belirtildi. Kahvaltıya,
direnişe destek verenlerden 12 kişi katıldı.
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Belçika: Liege şehrinde, 22 Ma-
yıs Pazar günü yağmurlu havaya rağ-
men 20 kişinin katıldığı Grup Yorum
Gönüllülerinin piknik toplantısı ya-
pıldı.

Limburg bölgesinde 100 el ilanı
dağıtıldı, 50 sticker yapıştırıldı ve
Limburg’da yapılacak kahvaltı çağrısı
yapıldı.

Limburg’da 29 Mayıs günü 30
kişinin katıldığı festival kahvaltısı
yapıldı.

Almanya: Dortmund ve Cas-
trop-Rauxel şehirlerinde Grup Yorum
Gönüllüleri 22.05.2016 ve 24.05.2016
günleri afişleme ve pullama yaptılar.
Türkiyeli halkın yoğun olduğu böl-
gelere toplam 80 afiş ve 150 adet
pullama yapıldı.

Bielefeld şehrinde 24 Mayıs günü
Grup Yorum Gönüllüleri 30 afiş ve
30 pullama astı.

Berlin’de 24 ve 25 Mayıs günleri
afişler asıldı, el ilanları dağıtıldı.

Essen’de 26 Mayıs günü, Grup
Yorum Gönüllüleri afiş çalışması
yaptı. 27 Mayıs’ta da 75 afiş yapıldı,
esnaflara bilet dağıtımları yapıldı.

Essen’de 28-29-30 Mayıs’ta da
afiş ve duyuru çalışması devam etti.

Essen’de 3 Haziran’da, Eğitim ve
Kültür Atölyesi(EKA)’nde  yapılacak
olan Grup Yorum dinletisi çağrıları
dağıtıldı.

Köln’de Köln Üniversitesi’nde 50
afiş ve stickerlarla festival çağrısı
yapıldı.

Dortmund’da DayEV’liler 29 Ma-
yıs günü yapacakları pikniği Glad-
beck’te yapma kararını ilan etti.

Aachen’de 28 Mayıs günü 40 afiş
ve çok sayıda el ilanı halka ulaştırıldı.

Avrupa Dev-Genç’liler Ham-
burg’ta festival çalışması yaptı. 70

afiş asıldı, esnaflara el ilanı dağıtımı
ve sözlü çağrılarda bulundular.

Fransa: Paris’te 2. Halk Top-
lantısı Yapıldı.

22 Mayıs Pazar günü 22 kişinin
katıldığı ikinci Halk toplantımızın
konusu Grup Yorum’un Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek Festivali
ve Halk Meclisleri oldu. Festival ile
ilgili sinevizyon izlendi. 

20-21-23 Mayıs günleri Paris’in
değişik semtlerinde afişler asıldı, Me-
lun şehri ve çevresinde ve Paris’te
metrolarda stickerlar yapıştırıldı.

23-24 Mayıs günleri de Avrupa
Dev-Genç’liler Paris ve Melun’da
sticker çalışması yaptı.

Toplamda 350 afiş asıldı, 300 stic-
ker yapıştırıldı.

27 ve 28 Mayıs günleri Dreux ve
Le Mee şehirlerinde pullama ve afiş-
lemeler yapıldı. Gidilen bir kına tö-
reninde de stant açılıp, konuşma ya-
pılarak konser duyurusu ve bilet sa-
tışları yapıldı.

İngiltere: 30 Mayıs Pazartesi
günü Londra Cemevi’nde 5. Büyük
Grup Yorum Konseri için söyleyişiye
60 kişi katıldı.

Festival Komitesi
Açıklaması

25 Mayıs: Ülkemizde olduğu gibi,
emperyalizm de hem Grup Yorum’u,
hem de demokratik faaliyetlerimizi
yasaklamaya çalışıyor. Oligarşi ve
emperyalizm bir blok halinde halk-
larımızın direnişine ortak şekilde sal-
dırıyor.

Festivali engellemek için Alman
devletinin baskılarının tek tek ifşa edil-
diği açıklamada, Festivalin yapılacağı
ve Gladbeck Alevi Derneği’ne ait alanın
kullanılmaması için Alman gizli servisi

ve bölge belediyesinin baskılarına
boyun eğen dernek yönetimine çağrı
yapılarak ‘Avrupa demokrasisine bakın!
Belediyenin, devletin ekonomik gücünü
kullanarak, ALENİ, AÇIK BİR ŞE-
KİLDE ŞANTAJ YAPARAK, bir de-
mokratik faaliyeti engellemeye çalışıyor.
Hiçbir demokratik kuruluşun, hiçbir
Alevi derneğinin bu tür şantajlara boyun
eğmeyeceğine inanıyoruz. Dört duvarlık
bir proje için kimse Grup Yorum’u
satmayacaktır. Onlar herkesi satılık sa-
nıyorlar. Para gücüyle satın alamaya-
cağımız, boyun eğdiremeyeceğimiz
kimse yoktur sanıyorlar. Öyle olmadığını
görecekler’ çağrısında bulunuluyor.

26 Mayıs: Festival Komitesi, Fes-
tivali engellemek isteyen Gladbeck
Belediyesi’nin önünde, yasağı protesto
etmek için çadır eylemi başlattı ve
hem halkımızı, hem de Almanya’da
yaşayan halkları dayanışmaya çağır-
dığı bir açıklama yaptı.

Festival komitesi, Grup Yorum gö-
nüllüleri ve festival çalışanlarına, ka-
tılanlara yönelik ‘EMEK ÖDÜLÜ’
verileceğini, bu konuda emeklerin
yarışı çağrısında bulundu.

Gladbeck: Festival Çadırı
Direniş Mevzimizdir

Festival çadırı belediye önünde
kararlılıkla sürdürülüyor. Hergün
10.00-17.00 arası belediye önündeyiz.
Alman KP ve değişik örgütlerden ve
halkımızdan yoğun ilgi ile destekle-
niyoruz. Son olarak Bisiklet Turundaki
Avrupa Dev-Genç’liler de ziyarette
bulunduğu direniş sürüyor.

Çadırın ikinci günü Festival Ko-
mitesinin çadır önünde yaptığı basın
açıklamasına çevreden gelip izleyen-
lerin dışında 60 kişi katıldı.

Av ru pa’da

Irkçılığa Karşı Tek Ses,
Tek Yürek Festivali Çalışmaları

Tüm Avrupa’da Sürüyor
Dortmund

Gladbeck
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Avrupa Dev-Genç’in
Bisiklet Turu
Devam Ediyor

Avrupa’da yaşayan halkımızın
sorunlarını ve Türkiye’de oligarşinin
halklarımıza yönelik baskılarını teşhir
etmeye devam ediyor, UMUT TU-
RUMUZU halkımıza taşıyoruz.

Bisiklet turunun 10. gününde de
(25 Mayıs) Hamburg’a mahalle ma-
halle, sokak sokak direnişimizi taşı-
yoruz. Yaşımız küçük ama umutla-
rımız büyük...

10. günde de Gladbeck Festiva-
linin afişlerini asıyor, el ilanlarını
dağıtıyor ve Grup Yorum yasağına
karşı imza toplamaya devam ediyo-
ruz. Bugün esnaflara 40 afiş asıldı,
tek tek konuşulan insanlardan 100
imza toplandı.

���

HHOLLANDA: Anadolu
Kültür Merkezi

6. Halk Kahvaltısı ve Halk Top-
lantısı yapıldı

Rotterdam’da yapılan kahvaltı ve
toplantıda Halk Meclisi çalışması
yapıldı, Türkiye ve dünyadaki gün-
dem üzerine sohbetler eşliğinde Irk-
çılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek Fes-
tival çalışması yapıldı.

���

İNGİLTERE: Direniş Çadırına
Saldırı ve Gözaltılar

Londra derneğinin basılıp, kapa-
tılmasına karşı, hemen derneğin kar-
şısında açılan direniş çadırına 31
Mayıs günü polis saldırarak yedi
Halk Cepheliyi kaçırırcasına gözaltına
aldı.

Gözaltına alınanlar onaltı yaşın-
daki gençlerimizden, altmışına da-
yanmış halktan insanlarımızdır.

Hiçbir baskı ve terör, demokratik
haklarımız ve örgütlenme özgürlü-
ğümüz için direnişimizi engelleye-
meyecek.

Gözaltına alınanlar: Çağrı Güler,
Celal Kaya, Okan Tüm, Ruhat …,
Sezen Aksu, Ahmet Dörtlüoğlu, Tü-
lay…

���

İNGİLTERE: Militan Yürüyüş
Dağıtımları Sürüyor

28 Mayıs günü, Londra’nın de-
ğişik mahallelerinde, üç saat içinde
14 kahvehanede yapılan konuşmalar
eşliğinde 50 dergi dağıtıldı. Kahve
konuşmalarında, Gladbeck Festival
duyuruları yapıldı, afişleri asıldı.

28 Mayıs günü iki ayrı mahallede
aynı saatlerde açılan stantlarda 7 Yü-
rüyüş dergisi, 5 Bizim Gençlik dergisi,
10 tane de festival bileti satıldı.

Dergimizi Sahiplenmeye, Halk-
larımıza Gerçekleri Anlatmaya De-
vam Edeceğiz.

���

AVUSTURYA:
Yaz Festivaline Çağrı

Avusturya Anadolu Federasyonu,
Neunkirchen şehrinde, 3. kez yaz fes-
tivali örgütlüyor. İrlanda’dan Pol Mac
Adaim ve farklı dillerden şarkıların
seslendirileceği programda Grup YO-
RUM’un da yerini alacağı festivale
‘Irkçılığa ve Yabancı Düşmanlığına
karşıyım diyen herkes çağrıldı.

���

İSVİÇRE: 
St. Gallen şehrinde, 28 Mayıs

günü Alevi derneğinin anma gece-
sinde İsviçre TAYAD Komite standı
açıldı, konuşmalar yapıldı. Ülkemiz
gerçeklerinin anlatıldığı, emperyalist
saldırganlığın teşhir edildiği ve Glad-
beck Festivali duyurusunun yapıldığı
gecede yayın, CD ve bilet dağıtımları
yapıldı.

İsviçre TAYAD Komitesi, 27 ve
28 Mayıs günleri, 12 yıldır sürdürülen
SUFO (Çevre ve Sosyal Forum) Fes-
tivaline stant açarak katıldı. Festivalde
Grup Yorum CD’leri ve İngilizce
Halk Cephesi broşürlerinin dağıtı-
mının yanısıra Gladbeck Festival
çağrıları da yapıldı.

FRANSA:
Fransız Halkı Fransızca Konuş-

maya Devam Ediyor
Emperyalizm kendilerinin yetiş-

tirdiği IŞİD katilleri tarafından Fran-
sa’da yapılan katliamı bahane ederek,
sıkıyönetim ilan etti. 

Emperyalist tekeller de, sıkıyö-
netimi kullanarak emekçilerin hak-
larına yönelik saldırılarının yaygın
şekilde direnişle karşılanması üzerine,
Fransa Halk Cephesi’nin yaptığı açık-
lamada, Fransa devletinin, işçi sını-
fının direnişlerine saldırılarını teşhir
ederek, emperyalistlerin kendi ana-
yurtlarında da asla ‘rahat olamaya-
cak’larını vurguladı.

FRANSA: 
CESETLERİMİZİ
İSTİYORUZ

Bayonne şehrinde tekellerin karı
için, iş cinayetlerinin sonuncusunda
Ali Horoz ve İsmail Bülbül isimli
iki insanımızın cesetleri paramparça
olduğu için bulunamadı. Basında ise
tek bir ses dahi çıkmıyor. Bir parça
ekmek uğruna emeğimizin karşılığı
daha fazla sömürü ve ölüm oluyor. 

İş cinayetleri taşeronlaşmanın ge-
tirdiği bir sonuçtur. Nancy Halk Cep-
hesi’nin yaptığı açıklamada ‘Sokakta
ölen bir sokak köpeği için “yas tutan”
Fransız yetkililerden ölümlerimiz
karşısında bir tek açıklama gelmedi’
ve ölümlerimizle ilgili olarak ‘Bir
tek belediye başkanı, milletvekili,
bakan… bir başsağlığı bile dileme-
di…DİLEMEZLER! ÇÜNKÜ BİZ
GÖÇMEN İŞÇİLERİZ… BİZ
“KARA KAFALI”YIZ’ denilerek
halkımızın Halk Meclislerinde ör-
gütlenerek haklarımızı savunabile-
ceğimiz çağrısında bulundu.

Yürüyüş
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FESTİVALİMİZİ HİÇBİR GÜÇ
ENGELLEYEMEZ

AVRUPA’dakiBİZ

5 Haziran
2016

Yürüyüş

Sayı: 524

555MUTLAKA EMPERYALİSTLERİN YOLUNU KULLANACAKLARDIR

Festivalimiz ırkçılığa karşıdır. Irk-
çılık halk düşmanlığıdır. Halk düş-
manlığına karşı mücadelenin meş-
ruluğunu hiçbir güç, hiçbir önlemle
engelleyemez.

Gücümüz meşruluğumuzdur. Gü-
cümüz tarihsel haklılığımızdandır.
Hiçbir idari karar bunu yok edemez.

Irkçılığa karşı Almanya’da geliş-
tirilen her örgütlenme ve demokratik
mücadele sürekli olarak Alman Dev-
letinin saldırılarına maruz kalmıştır.

Anadolu Federasyonu’nun
2007’de ‘Emeğimizle Varız Hakkı-
mızı İstiyoruz’ şiarıyla başlattığı kam-
panya, Alman Devleti’nin doğrudan
saldırısıyla bastırılmaya çalışıldı.
Kampanyaya yönelik saldırılarda de-
falarca operasyonlar yapıldı, onlarca
ev ve dernek baskını oldu, yüzlerce
insanımıza yönelik soruşturmalar
açıldı. Operasyonlar Almanya ile sı-
nırlı kalmadı; Almanya’nın yanısıra
Avusturya ve Yunanistan’da da devam
etti. Gözaltıların dışında onun üze-
rinde insana yedi yıla varan hapis
cezaları verildi. Bu hapisliklerin bü-
yük bir bölümü de haftanın yedi
günü ve 24 saat boyunca tam tecrit
uygulaması altında sürdü.

Almanya bu operasyonlarla hiçbir
şey kazanmadı. Düşünce ve örgüt-
lenme özgürlüğüne düşmanlıklarının
pekişmesinin dışında da hiçbir işe
hizmet etmemiştir.

‘Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek’
konserleri de yine Alman Devleti’nin
tüm açık ve karanlık kurumları tara-
fından azgınca saldırılara uğradı.

Geçen yıl dördüncüsü yapılan bü-
yük konseri engellemek için istihbarat
servisinin salona yaptığı baskılarla
sonuç alamayınca, Grup Yorum’a
yönelik vize saldırısı başlattılar. Ve
vize engeliyle, konserimizi engelle-
yebileceklerini sandılar. Yanıldılar.
Onlar yedi kişinin vize başvurusunu
reddettiler ama Grup Yorum gelene-
ğinin yarattığı sahiplenmeyi engel-
leyemediler. Onlar vize vermedi ama

geçen yıl sahnede 35 kişilik bir Grup
Yorum buldular.

Onca vize yasağı ile ellerine hiçbir
şey geçmedi ve yasak fiilen anlamsız
hale geldi.

Biz Değil, Irkçılık Geri
Adım Atacak

Irkçılığa karşı direnişi hiçbir güç
engelleyemez, çünkü bir yandan ırk-
çılık büyüyorsa, ona karşı direnişin
büyümesinden daha doğal olan bir
şey yoktur.

Ne zaman ki, Almanya’da ırkçılık
son bulur, işte o zaman bizim “Irkçılığa
Karşı Tek Ses, Tek Yürek” sloganımızı
engelleyebilirler. Çünkü söz konusu
olan Alman tekellerinin yürüttüğü ırk-
çılık saldırısıdır. Bizim geri atacak
bir adımımız yoktur. Geri adım atması
gereken Alman Devleti’nin destekleyip
örgütlediği ırkçılıktır.

İlk kurşunu atan ‘Mösyö Burju-
vazi’, ırkçılık aracılığıyla saldırılarına
devam ediyor. Geri adım atacak olan-
lar da onlardır.

“Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yü-
rek” sloganıyla yürüyen direnişe on-
binin üzerinde katılımlar artık salonlara
sığmadığı için, festival alanlarına taş-
tı.

Irkçı-faşist örgütleri bir yandan
silahlandırıp halkımızı katlettirirler-
ken, bir yandan da onların partileşip
meclislerinde baş köşelere yerleşti-
rirlerken; Avrupa’nın en fazla ezilen
ve sömürülenleri olan yabancılara
yönelik düşünce ve örgütlenme ya-
saklarını, yeni yasalarla daha bir art-
tırdılar. Ancak hiçbir baskı haklı olan
bir direnişi yok edemez.

Alman Gizli Servisi bu yıl da,
öncelikli olarak Grup Yorum’a vize
yasağına sarıldı, ikinci adım olarak
ise festival alanının sahibi olan Glad-
beck Alevi Derneği yönetimini teh-
ditle işe başladı. Gladbeck Alevi
Derneği ilk etapta istihbarat servisinin
tehditlerine boyun eğmedi. Ancak
istihbarat servisinin, Gladbeck Be-

lediyesi’ni devreye sokması ve be-
lediyenin de Alevi derneğine yönelik
tüm ‘ortak’ projeleri iptal şantajı so-
nucunda, Gladbeck Alevi Derneği
kararsızlık yaşamaya başlamıştır.

Dünyada iki sınıf vardır. Ve sınıflar
savaşında kimsenin sırça köşklerden
izleme hakkı yoktur. Çatışma kes-
kinleştiğinde, ya burjuvaziden, ya
da proletaryadan yana olmak zorun-
dadır herkes.

Dün Kerbela’da
Hüseyin Olmak
Zorunluluğu Vardı
Bugün de Zulme Karşı
Olma Zorunluluğu Vardır

Nasıl ki, Kerbela’da Hüseyin ola-
mamak, zulmü onaylamaksa; bugün
de Alman istihbarat servisi olan Ana-
yasayı Koruma Örgütü’ne maşalık
yapan Gladbeck Belediyesi’nin şan-
tajlarına boyun eğmenin de; Hüseyin’i
savaş alanında terk etmekle eş anlamlı
olduğunu gösterebilmeliyiz. Tarihi,
direnişlerle dolu olan Alevi halkımızın
başını yere düşürmeye hiç kimsenin
hakkı olmamalı.

Gladbeck Alevi Derneği yöneti-
mindeki birçok insanımızın da, umu-
dun sesi Grup Yorum’u ağırlamak is-
tediğini biliriz. Ancak doğru bulunan
düşüncelerin sadece kalben destek-
lenmesi yetmiyor. Tüm Avrupa ve
Türkiye’de yaşayan Alevi halkımızın
Gladbeck Alevi Derneği’ni Kerbela’da
yeniden Hüseyin olmak gerektiği ko-
nusunda uyaracaklarına ve Gladbeck
Belediyesi’nin şantajlarına karşı yan-
larında olacağına eminiz. Zulmün,
haklıyı tehdit ve şantajla yok edeme-
yeceğine tüm tarih şahittir.

Irkçılığa karşı direniş yok edilemez.
Festivalimiz de her şart altında yapı-
lacaktır. Herkes bilmeli ki, alternatifsiz
değiliz. Vize yasağını nasıl ki, anlamsız
hale getirdik; yer sorunu da çözüle-
cektir. Hüseyin’i yaşatan gönüller fes-
tivalimizi yapacağımız yerdir.



“Böyle bir ülkede herkesin mücadele etmesi gerektiği, 
bunlardan birinin de ben olmam gerektiğini düşündüğüm ve 
bundan sonra da hiçbir şey olmamış gibi yaşayamayacağım

için, mücadele etmem gerekliliğine inandığım için 
örgütlü mücadelenin içine girdim.” 

Metin Keskin

13 Haziran - 19 Haziran

Abdullah MERAL, Haydar BAŞBAĞ,
Fatih ÖKTÜLMÜŞ, Hasan TELCİ:
1984 Nisan ayı başında oligarşinin hapishaneler poli-

tikasını bozmak, baskılarını geriletmek ve içeride-dışarıda
Türkiye halklarına direnme çağrısı yapmak için gündeme
getirilen Ölüm Orucu eyleminde şehit düştüler.

Abdullah MERAL, 1952 Balıkesir, Manyas İlçesi,
Kalebayır Köyü doğumludur. 1975’lerden itibaren devrimci
mücadeleye katıldı. Dev-Genç içinde aktif görevler aldı.
Kadıköy ve çevresinde anti-faşist mücadeleye önderlik
etti. Tutsak düştüğünde işkencelere göğüs gererek örnek
tavır aldı. Tutsaklık koşullarında direnişin en ön saflarında
oldu. 14 Haziran 1984’te şehit düştü.

Haydar BAŞBAĞ, 1956 Dersim doğumludur. Ço-
cukluğu Elazığ’ın yoksul mahallelerinde geçti. Alevi kö-
kenli olduğundan, oligarşinin böl-parçala-yönet politi-
kasından daha genç yaşlarda nasibini almaya başladı.
Lise yıllarında bir çok kez faşist saldırılara uğradı. Ama
o, Alevi olduğu için değil, emekçi bir ailenin evladı
olduğu, baskı ve sömürüye karşı olduğu için, hiçbir
ayrım gözetmeden emekçi halkın birliğinden yana oldu
ve onların kurtuluşu için mücadele etti. 12 Eylül cuntası
koşullarında daha büyük görevler, sorumluluklar üstlendi.
1982 yılında tutuklandı ve işkencelerde örnek bir tavır
sergiledi. 17 Haziran 1984’te şehit düştü.

Hasan TELCİ, 1957 Bursa, Mudanya ilçesi doğumlu.
Mudanya’da sırt hamallığı yapan bir emekçiydi.

1977 yılından itibaren, Mudanya ve Bursa’da devrimci
hareket saflarında örgütlü olarak mücadele etti. Anti-
faşist mücadelede kararlılığıyla öne çıktı. 1980’de tu-
tuklandıktan sonra kaldığı hapishanelerde direnişçi tavrıyla
örnek oldu. 24 Haziran 1984’te şehit düştü. 

Fatih ÖKTÜLMÜŞ, TİKB Merkez Komite üyesi ve
önderlerindendi. 1968’lerden beri sınıf mücadelesinin
içindeydi. 12 Mart koşullarında tutsak düştü. 1973’te
tahliye olduktan sonra mücadelesine devam etti. Defalarca
karşılaştığı işkence tezgahlarında düşmanı hep mağlup
etmesini bildi

Haydar BaşbağAbdullah Meral Hasan TelciFatih Öktülmüş

Alp ASLAN,
Dursun ÇAKIR,
Songül ERKUŞ:
Dersim İbrahim Er-

doğan Kır Silahlı Pro-
paganda Birliği’ne bağlı
üç savaşçı, 15 Haziran
1998’de Dersim, Hozat,

Ardıç Köyü çıkışında oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri çatış-
mada, teslim olmama geleneğine bir halka daha ekleyerek, uzun
süren çatışmadan sonra ölümsüzleştiler.

Alp ASLAN, 1969 Muş doğumludur. Ankara’da Dev-Genç
içinde mücadeleye katıldı. Ankara ve İstanbul’da mahalli alanda
görevler üstlendikten sonra, Ekim 1997’de gerillaya katıldı.

Dursun ÇAKIR, 1970 Malatya Doğanşehir doğumludur. 1989’da
İstanbul’da Dev-Genç’lilerle tanıştı. Uzun süre gençlik alanında
görevler üstlendi. 1995’te SPB’lere, 1997’de Malatya dağlarında
gerillaya katıldı.

Songül ERKUŞ, 1977 Malatya Akçadağ Gürkaynak Köyü do-
ğumludur. 14-15 yaşlarında devrimci hareketi tanıdı. Kuryelikten,
Kürecik Lisesi sorumluluğuna kadar çeşitli görevler üstlendi. 1997
Ağustos’unda gerillaya katıldı.

Alp Aslan Dursun Çakır Songül Erkuş

İpek YÜCEL, Metin KESKİN:
Tokat Reşadiye İlçesi Küngür (Yu-

vacık) Köyü kırsalında, oligarşinin
askeri güçleriyle DHKC Karadeniz
Bölge Komutanlığı’na bağlı gerilla
birliği arasında, 14 Haziran 2003’te
çıkan çatışmada şehit düştüler.

İpek Yücel, 1965 doğumluydu.
Tokat, Almus Çamdalı Köyü’nde geçen 25 yıllık yaşamının
ardından 1990’da Armutlu’ya geldi. Armutlu onun devrimci doğum
yeri oldu. Direnişler içinde devrimcileşti. “İlkokulu bitirdikten
sonra ‘90’a kadar hiçbir şey okuyup yazmayan” İpek, ‘93’te
Armutlu Komitesi’ndeydi. 1994’te gerillaya katıldı. Sivas ve Tokat
yöresinde savaştı.

Metin Keskin, 1969 doğumludur, aslen Sivaslıdır. Devrimci
hareketle örgütlü ilişkisi 1998’de başladı.  Nurtepe’de faaliyetlere
katıldı. Devrimci hareketle ilişki kurduğunda 30’una yakındı yaşı.
Bir delikanlının coşkusuyla atıldı kavgaya. Kısa bir tutsaklık
sonrası 1998’de gerillaya katıldı.

İpek Yücel Metin Keskin

Mehmet Ali KARASOY
1958 doğumludur. Malatya’da anti-faşist müca-

delenin ön saflarındaydı. Polis tarafından 15 Haziran
1980’de işkencede katledildi. O sır vermek yerine,
canını vermeyi yeğledi. Ciddi, çalışkan, örgütleyici
niteliğiyle mücadele içerisinde önemli sorumluluklar
almıştı.Mehmet Ali Karasoy



Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu’nun
16 Haziran 2003 tarihli   307 No’lu Açıklamasında İpek
Yücel ve Metin Keskin’in şehitlikleri üzerine şunlar söy-
lendi:

Bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm için silaha sarıldık;
Bizi katledenler Amerika adına kurşun sıkıyorlar.

Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı, Tokat yöresinde
bulunan bir gerilla birliğimiz, 14 Haziran saat 12.00 civarında
Tokat ilinin Reşadiye ilçesi Küngür (Yuvacık) köyü kırsalında
düşmanla çatışmaya girmiş, düşmanın yoğun ateşi altında
kalan savaşçılarımız iki şehit vermiştir.

Şehit savaşçılarımızın adları İpek YÜCEL ve Metin
KESKİN’dir. 

Bir ülkenin dağlarında silahlı insanlar varsa, bu oli-
garşinin göstermek istediği gibi bir “terör ve güvenlik”
sorunu değil; o ülkenin sistemine ilişkin bir sorundur. 

Ülkemiz, emperyalizme bağımlı yeni-sömürge bir ül-
kedir. 

Ülkemiz, faşizmle yönetilen bir ülkedir. 
Ve böyle bir ülkede, emperyalizmi topraklarımızdan

kovmanın, oligarşik diktatörlüğü yıkmanın ve yerine
halkın iktidarını kurmanın yolu, silaha sarılmaktan geçer. 

Barışçıl mücadele biçimleriyle bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizme ulaşmanın yollarını kapatanlar emperyalizm
ve işbirlikçileridir. 

Bizim savaşçılarımız canlarını ortaya koyarak bu
ülkede sömürü ve zulüm son bulsun, adaletsizlikler, eşit-
sizlikler son bulsun, emperyalizmin sömürgesi olmayalım
diye savaşırken, bu ülkedeki gelmiş geçmiş tüm hükümetler
ve ordu, emperyalizmin ve oligarşinin sömürüsünü sür-
dürmek için devrimcileri katlettiler. 

Bugün, bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm için sa-
vaşçılarımıza Amerika adına kurşun sıkanlar, AKP iktidarı
ve genelkurmaydır. Jandarma Genel Komutanı, “Karade-

niz’de terör örgütlerine darbe vurulduğunu” açıklıyor
övünerek. 

Niye övünüyorsunuz; sıktığınız kurşun Amerika
adına değil mi? Sıktığınız kurşun, IMF’nin prog-
ramları uygulansın diye değil mi? Sıktığınız
kurşun, mevcut sömürü, yoksulluk, açlık düzeni,
yolsuzluk düzeni sürsün diye değil mi?

Ülkemizin dağlarını kurtuluş savaşımızın üsleri
olarak kullandığımız için kurşun sıkıyorsunuz

halk kurtuluş savaşçılarına. Ülkemizin her yanını kendi
üssü olarak kullanan, hava sahamızdan limanlarımıza her
yeri emperyalist amaçları için delik deşik eden Amerika’ya
doğrultabiliyor musunuz o silahları? Hayır!

Siz Amerika’nın ülkemizdeki işgal ordususunuz. “Türk
Silahlı Kuvvetleri” adını taşıyor olmanız bu gerçeği de-
ğiştirmez. 

Savaşçılarımıza sıkılan kurşunlar “USA” damgalıdır.
“USA” adına tetikçilik yapanlar ise, AKP hükümeti ve
genelkurmaydır. 

Amerika ve işbirlikçilerine karşı savaşımız sürecektir.
Halk kurtuluş savaşımızın feda savaşçılarını; ne dağlarda,
ne şehirlerde yok etmeyi kimse bugüne kadar başaramadı,
bundan sonra da başaramayacaktır. Savaşımız, oligarşiye
ve emperyalizme ilk kurşunu sıktığımız günde söylediğimiz
şekilde sürecektir: Kurtuluşa Kadar!    	

Halktılar, halk kurtuluş savaşçısı olarak ölümsüzleşti-
ler!

Şehit düşen savaşçılarımızdan İpek Yücel 38 yaşında,
Metin Keskin ise 34 yaşındadır. İpek Yücel, Armutlu’nun,
Metin Keskin Nurtepe’nin yoksul kondularından çıktılar
dağlara. İpek 9 yıldır, Metin 5 yıldır oligarşiye karşı sa-
vaşıyordu dağlarımızda.

Düşmanı gecekondu yıkımlarında tanıdılar. En de-
mokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alındıklarında,
işkencehanelerde tanıdılar. Ve savaşmaktan, devrimden
başka yol olmadığı sonucuna vardılar. Bunun için Cephe
saflarındaydılar. 

Bir çocuğu vardı İpek Yücel’in. Uğruna savaştığı Ana-
dolu’nun yoksul çocuklarıydı. Ölüm orucunda ölüme
yatan iki çocuk annesi Şenaylar, kurtuluş için dağlara
çıkan çocuklu kadınlarımız. Hangi terör demagojisi bu
savaşın bir Halk Kurtuluş Savaşı olduğunu gizleyebilir. 

Mehmet BÜÇKÜN:
1959 Malatya doğumludur. Adana ve çevresindeki mü-

cadeleye önderlik etti. Adana’da sol içi bir sorunu çözmek
isterken kendine; “Devrimci Kurtuluşçu” diyen biri tarafından
19 Haziran 1979’da öldürüldü. Mehmet, bölgenin yönetici
kadrolarından biriydi.

Mehmet Büçkün

Veli GÜNEŞ:
1956 Dersim doğum-

ludur. 1977-78’de Devrim-
ci Sol’a duyduğu sempa-
tiyle başladı mücadelesi. 

Adli bir olaydan 1974-
1983 arası hapiste kaldı.
1987’de örgütlü ilişkiler

içinde yer aldı. Devrimci yaşamında,
Zeytinburnu Halkevi yöneticiliğinden
Malatya Dağları’nda gerilla olmaya kadar
birçok alanda görevler üstlendi.

16 Haziran 2001 tarihinde, Büyük
Direniş’te sürdürdüğü ölüm orucunun
240. gününde şehit düştü.

Veli Güneş

Düzgün AKSAKAL
1964 Dersim, Pülümür doğumludur. 1988’de harekete

sempati duymaya başladı. 1989 yılında yurtdışına çıktı.
1991’den itibaren aktif bir şekilde mücadelede yerini aldı.
15 Haziran 1993’te Paris’te, faşist mafyacı iki kişi tarafından
katledildi.

Düzgün Aksakal

DHKC Gerilla Savaşçısı İpek Yücel
ve Metin Keskin için 307 No’lu
DHKC Basın Bürosu Açıklaması

Anıları Mirasımız



Gerilla Onur’a  Gerilla Çayan’a... Merhaba
baharın gelişini müjdeler
mart ayı
umudun gelişini
Onur’umuzun gelişini muştuladı 
mart ayı

yoksul gecekondu sokaklarında 
açıyor rengarenk çiçekler
o kondularda büyüyen Onur
açtı bir karanfil gibi gönlümüzde

gerillam
hasret kalmıştık dağlara,
dağların şahanlarına
çok özlemiştik
sizinle giderdik özlemimizi

gerillam
yatıyorsun boylu boyunca
senin gözlerin yıldızlara takılı
bizim gözlerimiz sana takılı
kendinden emin adımlarla vardın
o en yüce mertebeye

gerillam
yatıyorsun boylu boyunca
son kez gördüğüm yüzünden
mavzer tutan ellerinden
kanayan yarandan öpüyorum

yetiş Çayan’ım yetiş
kavganın yiğitlerine yetiş
koş Onur’a
koş Engin abine doğru
selamlarımızı da götür
düşen yarenlerimize

dağ başlarından duyulur
gerillanın türküsü
yanık, içli söyler gerilla
çünkü büyük umutları vardır
hayalleri, özlemleri vardır
aklına gelir geride bıraktıkları 

aklına gelir soracak hesapları
sonra dağ başında şafak söker
nöbet biter
son kontroller yapılır
ve usulca doğrulur yerinden gerilla
gerilla Onurla
gerilla Çayan
sırt sırta verip umudun türkülerini
söylerler

fazla bekletmediler bizi
bekletmek olmazdı
yarı yolda bırakıp gitmek olmazdı
yiğitlerin ağzından 
söz bir kez çıkmıştı

adınızı her duyduğumuzda 
içimizde kopan o fırtınaları
nasıl anlatalım
sizi anlatmak
güzel Dersim’in
sarp patikalarını adımlamakla olacak

ve Onur’um
tertemiz yüreğinle taşıdığın sevdanı
ne de güzel anlatıvermişsin
senin yarin kleşindir
senin yarin Dersim’dir
kucak aç Düzgün Baba
kucak aç Munzur Dağı
sana hasret kalan yiğitlerlesin artık

ey dağların çocukları 
ayak seslerinizi duyuyor
hissediyoruz iliklerimize kadar
en güzel türküler 
dağlara söylenir
en içli şiirler 
dağlarda yazılır
şimdi bekliyoruz sıramızı
halkın Onur’una kavuşmak için
halkın Çayan’ına koşmak için....



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Gerçek bir önder, bırakın yoğun devrimci
potansiyelin olmasını, hiçbir ilişkinin, hiçbir

olanağın olmadığı koşullarda dahi; yaşamanın
ve kitlelere uzanmanın yolunu bulan insandır.

Nasıl sorusunun reçetesi yoktur.
Bunun cevabı;devrimci inanç, yaratıcılık,

disiplinli olmak ve engin bir halk sevgisindedir.  

Çalıştığı alanda kadro yoksa, kadro eğitmek
için bizzat seferber olanlar ise; en küçük

bir olanağı, en küçük bir ilişkiyi
değerlendirerek, gecesini gündüzüne katarak;

"mutlaka Partiyi ve Cepheyi burada
örgütleyeceğim, hareketin istediklerini

bulacağım" anlayışıyla gerektiğinde her türlü
riski göze alarak, olmaz gibi görünen şeyleri

ortadan kaldırır, hatta yoktan var eder.
"Yok, olmaz" türü gerekçeleri getirmeyi,

kendini aşağılama olarak kabul eder.
Hazırlopçuluğa asla tenezzül etmez.
Kolay kazanılan her şeyin kolayca

kaybedilebileceğini bilir. 
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Kürt Milliyetçi Hareket “Bağımsızlık” tan Vazgeçmekten 
“Tasfiye Politikaları”na;

Uzlaşma Çizgisinden Emperyalizmin Kara Gücü Olmaya
Uzanan Yolda Yürümeye Devam Ediyor!...

YOZLAŞMA BATAKLIĞINI KANIMIZLA 
BİLE OLSA KURUTACAĞIZ!

Yozlaştırma Saldırılarının Sorumlusu
Emperyalistler ve İşbirlikçileridir!

Halkın Çaresi Recepler'in Eylemi, 
Gücü ise Recepler'in Ta Kendisidir


