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Solda ideolojik ve siyasi önderli-
ğini emperyalizmin yaptığı, uzlaş-
macılığın, tasfiyeciliğin, teslimiyetin
ve işbirlikçiliğin revaçta olduğu bir
süreci yaşıyoruz. 

Devrim hedefinden kopan, iktidar
iddiasını kaybeden sol, bunları bir
de “devrim” demagojisi altında yap-
maktadır. Devrim sürecinde yaratı-
lacak en büyük tahrifat da budur.
Halkın devrimcilere olan güveni,
inancı kalmayacaktır. 

Reformizm, oportünizm bu du-
rumu ya susarak geçiştirmekte ya
da Kürt milliyetçi hareketin tam kuy-
rukçuluğunu yaparak “Rakka’ya Öz-
gürleştirme Hamlesi” diyerek işbir-
likçiliğe alkış tutmaktadır. 

Emperyalizmle işbirliği, onun hiz-
metine girmek, ona kara gücü olmak
sol adına kabul edilebilir bir durum
değildir. 

Sol bunu “ezilen Kürt halkıyla
dayanışma”, “enternasyonal daya-
nışma” gibi “ulvi” kılıflar altında
meşrulaştırıyor. Emperyalizmle işbir-

liği hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. 

Solu Sol Yapan 
İdeolojik Bağımsızlığıdır!

Oportünist solun başından beri
bağımsız bir ideolojisi olmamıştır...

Taklitçilik, şablonculuk oportü-
nizmin karakteristik özelliğidir. 

Türkiye’nin sosyo-ekonomik ko-
şullarına göre bir devrim stratejisi

olmamıştır. 
Ya Sovyetler’i kendilerine model

olarak almışlar ya Çin devrimini ül-
kemize uyarlamaya çalışmışlar ya
Küba’yı ya da Arnavutluk’u, Bulga-
ristan’ı şablon olarak alıp taklit et-
mişlerdir. 

Kendi ülke koşullarına göre bir
devrim stratejisi olmayınca bu tak-
litçilikte de bir istikrar yoktur. Bir
dönem Çin devrimini ya da Küba
devrimini kendilerine model olarak
alırken bir dönem sonra tam tersi
Sovyet tipi devrimi ya da Arnavutluk,
Bulgaristan gibi ülkelerin devrimlerini
kendilerine model almışlardır. 

Devrimci hareketlerin dünya dev-
rim deneylerinden öğrenmesi, on-
lardan beslenmesi, olumlu-olumsuz
deneylerinden dersler çıkartması ol-
ması gerekendir. 

Ancak oportünizm öyle yapma-
mıştır. Devrimini yapan ülkelerin
devrim stratejilerini olduğu gibi şab-
lon olarak ülkemize uyarlamaya ça-
lışmışlardır. 

Onun için hiçbir zaman beyinleri
ülke topraklarında olmamış, ayakları
ülke topraklarına basmamıştır. 

Kendi topraklarından, kendi hal-
kından, kendi tarihinden beslenmeyen
bir hareket köksüzdür. 

Sağlam köklere sahip olmayan
bir hareket en küçük rüzgarlarda yı-
kılmaya, yok olmaya mahkumdur. 

70’lerden bugüne onlarca opor-

tünist, reformist örgüt tarih sahne-
sinden yok olup gitmiştir.

Bir örgütü ayakta tutan onun ideo-
lojisidir. Omurgası olmayan bir insan
nasıl ayakta duramazsa, kendine özgü
bir ideolojisi olmayan örgüt de ayakta
duramaz. Oportünizm hep onun için
sırtını bir yerlerle dayamak zorunda
kalmıştır. Sırtını dayadıkları yer dö-
nemine göre sürekli değişmiştir.

Sol İdeolojik 
Bağımsızlığını Yitirmiştir, 
Sol İdeolojisizleşmiştir!

İdeoloji bir örgütü ayakta tutan
omurgasıdır. Oportünizm bu yanıyla
omurgasızdır. 

Reformizmin, revizyonizmin
 ideolojik olarak beslendiği kaynak
burjuvazidir. Bugün oportünizm de
aynı kaynaktan beslenmektedir. 

Esasında reformizm de, oportü-
nizm de hiçbir zaman ideolojik olarak
bağımsız olmamışlardır. 

Şablonculuk, taklitçilik oportü-
nizmin karekteristik özelliğidir. 

Bu yazdıklarımızın hepsi Kürt mil-
liyetçi hareket için de geçerlidir.  Kü-
çük burjuva milliyetçiliğinin önderlik
yaptığı Kürt hareketi, sınıfsal karekteri
gereği, kendi gücüne güvenen tutarlı
bir siyasi çizgiye sahip olamaz ve ol-
mamıştır. Sınıf mücadelesinin yük-
seldiği dönemlerde sosyalizmden et-
kilenmiş ve sırtını sosyalist ülkelere
dayamış ve onlardan güç almıştır. Bu

YOL YAPAN, YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN 
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dönemlerde daha sol bir niteliğe sa-
hiptir. Nitekim adını da PKK (Kür-
distan İşçi Partisi) koymuşlardır.  

Karşı devrimlerin yaşandığı ‘90’lı
yıllardan sonra ise sırtlarını dayaya-
cakları bambaşka güçler aramışlardır.
Bunun için ilk yaptıkları; bayrakla-
rındaki sosyalizmin simgesi olan

orak ve çekici çıkartmak olmuştur.
Çözümü emperyalistlerde ve oligarşik
güçlerde aramışlar; devrimcilerin,
ezilen halkların dışında her türlü dü-
zen güçleriyle ittifak arayışlarına gir-
mişlerdir. 

Kendi halkına, ezilen dünya halk-
larına, Türkiyeli devrimcilere asla
güvenmemişlerdir. Devrimcileri sa-
dece çıkarları doğrultusunda kulla-
nabilecekleri bir güç olarak görmüş-
lerdir. Sol ile yaptıkları birlikleri de
bu temelde kullanmıştır. 

Faydacılık, benmerkezcilik, kul-
lanma... Küçük burjuva milliyetçili-
ğinin temel karakteridir. Kürt milli-
yetçi hareketin politikalarını da bunlar
belirlemiştir. 

Bunlar devrime, sosyalizme ait
değerler değil, emperyalist düzenin
değerleridir. 

Kürt Milliyetçi Harekette 
Değerlerin
Yer Değiştirmesi
Sınıflar Mücadelesinin 
Reddi ve Ortayolculuk

Kürt milliyetçi harekette 90’lardan
sonra her şey yer değiştirmiştir.
Bunun başında sınıfların reddi gel-
mektedir. Devamında devletin ge-
reksizliği... Ve kendilerini emperya-
lizme kabul ettirme çabaları... 

Hemen her fırsatta emperyalizme
karşı olmadıklarını, devrim diye bir
dertlerinin olmadığını; ayrılma, ayrı
bir devlet kurma hedeflerinin olma-
dığını ilan etmişlerdir. 

"Daha önce de söyledim. Bende
devlet anlayışı klasik sosyalizmdeki
gibi değildir. Devlet ezilenlerin ve iş-
çilerin ellerinde burjuvaziye karşı
kullanılması gereken bir araç olarak
görülüyordu. Bence bu reel sosyalizmi
başarısız yapan sebeplerden en önem-
lisidir. Bana göre işçilerin, ezilenlerin
amacı devleti ele geçirmek olmamalı.
Bunun yerine herkes bulunduğu yeri
demokratik bir yapıya kavuşturmalı.
Ezilenlerin devlet olma gibi bir so-
runları olmamalıdır. Üçüncü alan
ile sivil toplum kuruluşlarının aracı-
lığıyla mücadeleler yürütülmeli" (A.
Öcalan, 16 Kasım 2002).

Alıntıdan da anlaşıldığı gibi ba-

ğımsızlıktan vazgeçiliyor. Ezilenlerin
kendi devletlerini kurmalarına gerek
olmadığı, devrim yerine mevcut sistem
içinde sivil toplumculuk savunulmak-
tadır. 

“Üçüncü Yol” Yoktur! 
Güçlü Olanın Yanında 
Yer Almak Vardır

Kürt milliyetçi hareket Suriye po-
litikasında “üçüncü yol” diye bir po-
litika izledi. Sınıflar mücadelesinde
esasında böyle bir yol yoktur. Hesap-
çılık vardır. Dar milliyetçi bakış açısı
vardır. Fırsatçılık vardır. Kürt milliyetçi
hareket Suriye politikasında iflas etmiş
yol ve yöntemleri “yeni umutlar” ola-
rak sunmuştur. Üçüncü yol tartışmaları
bunun ifadesidir. Üçüncü yol tartış-
malarının özü, emperyalizm ve halklar
arasındaki çelişkiye göre değil, güç
dengelerine göre hareket etmektir.
Açık ki bu yaklaşım devrimci bir
yaklaşım değildir. 

Haklıyla haksız arasındaki savaşta
“tarafsızım” demek haksızın yanında
yer almaktır!

Kürt milliyetçi haraketin “üçüncü
yol” politikası emperyalistlerin sa-
fında yer almaktır. 

Kürt Halkının Kurtuluşu 
Emperyalistlerden 
Bekleniyor!

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere
gibi emperyalist ülkelerin devlet baş-
kanlarına bir mektup ulaşıyor.

Mektup, 7 Kasım 1994 tarihli
mektupta PKK Genel Sekreteri Ab-
dullah Öcalan şunları diyor: “Altını
çizerek belirtmek isterim ki, biz
çözümü savaşta görmeyen siyasi
tercihleri esas alan ve diyalog yoluyla
mevcut durumun aşılabileceğine
inanan bir tutum benimsiyoruz.”

Ve sonra sıra dünya emperyalist-
lerine “çağrı”ya geliyor: “... takdir
edersiniz ki, dünyanın hiçbir yerinde
acil bir müdahaleyi bu kadar dayatan
bir sorun yoktur... Dünyanın artık
bu devlet katliamına seyirci kalma-
ması gerektiğine ve Kürdistan’daki
Türk özel savaş uygulamalarına karşı
tutum alması gerektiğine inanıyo-
rum... Yapacağınız girişimleri ve ata-

MİLLİYETÇİLİK 
SİYASİ BİR ÇİZGİDİR
Bu çizginin en karakteristik

özelliklerinden biri faydacılıktır.
Dünyanın neresinde olursa ol-

sun, bu karakteristik özelliği tüm
milliyetçi hareketlerde görebilirsi-
niz.

Boyutları, biçimlenişleri farklıdır
belki, ama milliyetçi politikalarda
faydacılık hep hakim unsurlardan
biridir.

Bu kendini her alanda, her ko-
nuda gösterir.

Taktiklerin belirlenişinde, askeri
stratejisinde, ittifaklarında ve eylem
anlayışında...

Faydacılık PKK’nin politika ve
taktiklerini de büyük ölçüde belir-
leyen bir olgudur.

Kısa vadeli çıkarlar uğruna çoğu
kez en temel ilkeler, değerler çiğ-
nenebilmiştir.

Faydacılık, gerçekte bir bume-
rang gibidir de.

Kısa vadede yarar sağlıyor gibi
gözükür, ancak uzun vadede hep
tersi sonuçlar verir, sahibinin za-
rarına olur.

PKK’de faydacılığın bu denli öne
çıkmasının en önemli nedenlerinden
biri, tüm politika ve taktiklerinin
kısa vadeli sonuçları hedeflemesi-
dir.

Faydacılığın esas alındığı bu po-
litika ve taktikler, bir süre işine ya-
ramıştır PKK’nin.

Ama sonra... Sonrasında bugün
karşı karşıya oldukları sorunlar var-
dır.

PKK faydacılığının zararları yal-
nızca PKK’yle de sınırlı kalmamıştır.
İlkelerin, değerlerin çiğnendiği yer-
de, bunun zararı tüm devrimci ha-
rekete olmuştur.

Faydacılık ve bunun zararları,
kendini en somut, en açık haliyle
PKK’nin eylem çizgisinde gösterir.
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cağınız adımları sonuna kadar des-
tekleyeceğimi ifade ediyorum.”

Emperyalistlerden çözüm bek-
lentileri ve mektupların arkası ke-
silmiyor.

PKK’den Halkların Baş 
Düşmanı ABD Başkanı 
Obama’ya Mektup

“Karayılan ve Aydar, ABD ve
Irak'ın düşmanı olmadıklarını belir-
terek, Obama'dan Kürt sorununun
demokratik çözümüne katkı sunmasını
istedikleri mektupta şöyle diyorlar: 

‘Sayın Başkan; 
Ülkenizin Türkiye ile çok yönlü

iyi ilişkileri var. Bizim için Türkiye
ile ilişkilerinizi bozmanızı talep et-
miyoruz. Biz sizden ilişkilerinizi dev-
reye sokarak, bu sorunun diyalog
yoluyla çözülmesine yardımcı ol-
manızı istiyoruz. Bu konuda biz de
üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirmeye hazır olduğumuzu bir kez
daha belirtiyoruz. Kürt sorununu
çağdaş bir çözüme kavuşturan Tür-
kiye, hem demokratikleşir, hem Or-
tadoğu da barış ve istikrara daha
çok katkı sunabilir, hem de sizinle
daha iyi bir müttefik haline gelir. 

Bu vesile ile başkanlığa seçilme-
nizi bir kez daha kutlarken, başkan-
lığınız döneminde Türkiye, İran ve
Suriye’deki halkımızın acı içindeki
durumunu göz önüne alarak, Kürt
sorununun barışçıl demokratik çö-
zümüne katkılarınızı esirgemeyece-
ğiniz inancıyla saygılarımızı sunu-
yoruz’” (milliyet.com.tr, 6.11.2008).

Devrimci-Yurtseverler 
Kendilerini 
Emperyalistlere
Emanet Edemez!

Roma’ya sığınış... Emperyalizmle
pazarlıklar... Gizli servislerin dene-
timinde gidiş gelişler... Halka zarar
veren eylemler... Papa’ya, emperya-
listlere övgüler... “Viva İtalya” slo-
ganları... Bunların peşi sıra yaşandığı
bir süreçte geniş halk kitleleri “bu
mu solculuk?”, “devrimcilik bu
mu?”, “halkı böyle mi savunacak-
sınız?” sorularını sormuşlardır. Bu
soru giderek sıradan halk kitlelerinin

de ötesinde, bizzat solcu, devrimci
çevrelerde de sorulmaya başlanmış-
tır.

Emperyalistlere karşı savaşması
gereken devrimci, yurtsever hare-
ketlerin kendilerini emperyalistlere
emanet etmesi kitleler nezdinde dev-
rimcilere güveni sarsmıştır. Oligar-
şinin “dış güçlerin maşası”, “taşeron
örgütler” gibi demagojilerine inan-
dırıcılık katmıştır. 

Devrimcilerin Eylem 
Anlayışı Düşmana 
Vurup, Halkı 
Örgütlemektir! 
Kürt Milliyetçi Hareketin 
Eylem Anlayışı 
Düşmanla Uzlaşıp Halkı 
Düşman Görmektir!

Kürt milliyetçi hareket, bir an önce
sonuç almak için, oligarşiyi bir an
önce masaya oturtmak için faydacı,
adaletsiz, devrimci olmayan bir askeri
eylem çizgisi uygulamış, bu tarz gi-
derek devrimci değer ve ilkeleri, halk-
lar arasındaki ilişkileri TAHRİP edici
bir hal almıştır. Mavi Çarşı’lar, orman
yakmalar, Kapalı Çarşı’ya bomba ko-

nulması, Anafartalar, Güngören, Tak-
sim, Kızılay, Vezneciler... ve doğrudan
halka zarar veren onlarca eylem bu
bakış açısının sonucudur. 

Kürt Milliyetçi 
Harekette Diplomasi, 
Emperyalistlere “Güven” 
Vermektir!

PKK’nin diplomasi anlayışı da
aynı tahrip edici sonuçları yaratmıştır.
Çünkü PKK’nin diplomasi dediği;
emperyalistlere karşı bir mücade-
leden uzak durmak ve emperya-
listlere güven vermek üzerine şe-
killenmiştir. Bu çerçevede sürekli
olarak emperyalistlerden medet uman,
emperyalizmi Türkiye üzerinde baskı
yapmaya, müdahaleye çağıran bir
söylem geliştirilmiş, bu da halk kitleleri
nezdinde solla emperyalizmi yan
yana getiren bir sonuç doğurmuştur. 

Anti-emperyalizmiyle Türkiye
halklarının gündemine ve gönlüne
giren Türkiye solu, üzerine tam da
bu noktada gölge düşmüş; halk, dev-
rimcilerin bu yanına kuşkuyla bakar
olmuştur.

Devrimciler Oligarşinin 
İktidarına Güç 
Vermezler
Kürt Milliyetçi Hareket 
AKP’nin Koltuk 
Değnekçisi Olmuştur!

Aşağıdaki sözler A. Öcalan'ın İm-
ralı görüşme tutanaklarından alın-
mıştır: “AKP'yi 10 yıldır ayakta tutan
benim. (...) Biz AKP'yi çıkartan gü-
cüz." Devam ediyor Öcalan; "Baş-
kanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tay-
yip Bey'in başkanlığını destekleriz.
Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık
ittifakına girebiliriz." 

Başka bir yerde de şunları söylü-
yor: "Ergenekon'un bizden beklentisi
2002'den itibaren savaşı tırmandır-
mamızdı. Ben AKP'nin tam olarak
oturması ve olgunlaşması için bilerek
bekledim, sabrettim. AKP anlar dedik.
AKP darbe ile uğraşırken başını be-
laya, derde sokmayalım dedik. Onlar
darbelerle uğraştılar." 

"AKP'ye iktidarı altın tepside

FRANSIZ ASKERLERİ İÇİN 
KOBANE MIŞTENUR 

TEPESİ’NDE ÜS YAPILIYOR
Kobane’yi Emperyalist 
Üslerle Doldurarak
Kürt Halkını 
Özgürleştiremezsiniz!

Suriye’de IŞİD’e yönelik baş-
latılan operasyonlara Amerika
askerlerinin dışında destek ve-
ren Fransa askerlerinin de Ko-
bane’ye geldiği belirtilirken,
askerler için Kobane’nin Miş-
tenur Tepesi’nde üs kurulacağı
belirtildi. Demokratik Suriye
Güçleri ve YPG’ye IŞİD ile sa-
vaşta destek ve danışmanlık
hizmeti vermek için helikopter
ve kargo uçakları ile Suriye’ye
gelen yaklaşık 150 Fransız as-
kerin Kobane’de konuşlandığı
belirtildi. Fransa askerlerinin
Amerika askerleri gibi Rakka,
Menbiç ve Tabka’da IŞİD’e karşı
başlatılan operasyonlara des-
tek verdiği de kaydedildi.

Yürüyüş
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sunduk" demiştir. 

“Rakka’yı Özgürleştirme 
Hamlesi” Emperyalizmle 
İşbirliğin Açıktan 
Savunulmasıdır!

Ne Kürt milliyetçi hareket ne de
emperyalistler artık işbirliğini giz-
lemiyor. Suriye’de Amerikan işbir-
likçiliği açıktan savunulmaktadır. 

Kürt milliyetçi hareket bu işbir-
liğini daha önce; “Rojava ve Kobane
gibi Kürt halkının yaşadığı bölgelere
IŞİD saldırısı var, IŞİD’in vahşi sal-
dırısına karşı kendi vatanımızı, hal-
kımızı korumak için bize kim yardım
ederse onu geri çevirmeyiz” diyerek
meşrulaştırmaya çalışıyordu. 

Bugün ise Rakka ne Kürtlerin
yaşadığı bir bölgedir ne de IŞİD’in
Kürtlere karşı bir saldırısı vardır. 

Tamamen ABD’nin bölge politi-
kalarının sonucu Rakka’ya saldır-
maktadır. 

Saldırılarda; yukarıdan Amerika
ve Fransa uçaklarla IŞİD’in hakim
olduğu bölgeleri bombalıyor; aşağıda
ise Kürt milliyetçi hareket ABD Özel
Kuvvetler Komutasında “kara gücü”

olarak kullanılıyor. 
ABD ve Fransa bunu “YPG’ye

danışmanlık hizmeti veriyoruz”
diye açıklıyor. 

YPG’ye “danışmanlık hizmeti”
veren Amerikan askerler kendi kim-
liklerinin belli olmaması için üzer-
lerine de YPG elbiseleri giyip arma-
sını taktılar. 

Kimdir YPG’ye “danışmanlık hiz-
meti veren Özel Kuvvetler? 

Dünya halkları, Amerikan Özel
Kuvvetlerini Latin Amerika ülkele-
rindeki, Irak’taki katliamlarından,
tecavüzlerinden çok iyi tanımaktadır. 

Amerikan Özel Kuvvetleri, Latin
Amerika’da ve Irak’ta onbinlerce ki-
şiyi katletmişlerdir. 

IŞİD Bahanesiyle 
Emperyalistler
YPG Üzerinden
Suriye’ye Yerleşiyor

Esad iktidarını işbirlikçileri aracı-
lığıyla deviremeyen emperyalistler
Kürt milliyetçi hareket üzerinden böl-
geye yerleşmek istiyor. Bunu da kendi
yarattıkları IŞİD “canavarı”na karşı
savaş adı altında yapıyorlar.

IŞİD, emperyalistlerin Ortado-
ğu’daki her türlü politikalarının meş-
rulaştırmanın aracı oldu. 

Emperyalizm, IŞİD’e karşı savaşta
kullanıyoruz diye Kürt milliyetçi ha-
reket PYD’yi sürekli silahlandırıyor.
Bölgeden IŞİD’i temizleyip ayaklarını
basacakları bir güç haline getirmeye
çalışıyorlar PYD’yi. 

Kobane’ye Amerika iki üs kurdu. 
Basına yansıyan haberlere göre

Amerika’dan sonra Fransa da Ko-
bane’ye bir askeri üs kuruyor. 

Kürt milliyetçi hareket bütün bu
işbirliğini “Rakka’yı özgürleştirme”
adı altında meşrulaştırmaya çalışıyor.
Ancak gerçek olan şudur: 

Birincisi; Dünyanın hiçbir yerinde
emperyalistler halkları özgürleştir-
memiştir. 

İkincisi; Rojava’da, Kobane’de
devrim yaptıklarını iddia etmişlerdi.
Bu nasıl devrim böyle? Bir de Rak-
ka’dan  IŞİD’i kovarak Arap halkla-
rını özgürleştirmekten bahsediyorlar.
Bu nasıl özgürleştirme? 

Önce “devrim” yaptığınız top-
raklara bakın; daha şimdiden 2 Ame-
rikan üssü, 1 Fransız üssü yapılıyor. 

IŞİD’e karşı savaşıyoruz diyor-
sunuz, emperyalistler şimdiden top-
raklarınızı işgal ediyor.

Kürt halkına, topraklarınızı  em-
peryalistlere işgal ettirerek mi öz-
gürlük getireceksiniz? Kürt halkının
geleceğini emperyalistlerin çizmeleri
altında mı kuracaksınız? 

Emperyalizmi kurtarıcı olarak
gören Kürt milliyetçi hareketin bu
anlayışı çok eskidir. 

Abdullah Öcalan’ın yıllar önce
Rafet Ballı ile yaptığı röportajındaki
şu sözlerine bakarsak bugünkü du-
rumu daha iyi anlarız: “Kürtler artık
daha fazla Amerikan ve İngiliz as-
kerlerine bağlanmak istiyorlar.

Türk askerlerinden hoşnut de-
ğiller. Yani Türklerden hoşnut de-
ğiller.” (Rafet Ballı, Kürt Dosyası,
Öcalan’la Görüşme, s. 245).

“... Gerçekte ABD’ye bağlanma,
İngilizlere bağlanma bir ileri adımdır.
... Türkiye’ye bağlanma, İran’a bağ-
lanma daha geridir. Irak’a bağlanma

Delta Force, Halk Düşmanı
Kontra Bir Örgütlenmedir!
Amerika’nın özel eğitilmiş

komandolardan oluşan bir as-
keri gücüdür… Birçok ülkede
Amerika adına özel operasyon-
lar düzenleyen, katliamlar ger-
çekleştiren bir güçtür. 

Black Water Kiralık Katiller
Ordusudur! 

Başlangıçta yakın koruma
hizmeti vermek üzere kurulmuş
olan ama daha sonra kiralık
asker eğitimi ve silah işlerine
de el atan bir Amerikan şirke-
ti… Irak’ta insanlara yapılan iş-
kencelerin başrol oyuncusu şir-
kettir. Kötü ününü gizlemek için
2009 yılında adını Xe Services
olarak, 2011 yılında ise Academi
olarak değiştirmiştir.

Bu katliam örgütünün ko-
mutasında  Kürt milliyetçi ha-
reket, Rakka’ya özgürleştirme
hamlesi yaptığını iddia ediyor.
Kürt milliyetçi  hareketin birlikte
olduğu ittifakları bunlardır. 

EMPERYALİZMLE 
İŞBİRLİĞİ 

“AKILLILIK”  OLAMAZ!
Alman Gazetesi Dıe Zet'e

konuşan Demirtaş, PYD-ABD
ilişkisi ve koalisyon tartışma-
larına ilişkin gazetenin; "Şu
an Kürtlerin Ortadoğu'da hızlı
ilerlemesinin en büyük desteği
Amerika'dır. Ancak bu yabancı
güçler hep büyük acılar ge-
tirdi. En azından insanlar öyle
algılıyor. Kürtlerin ABD ile it-
tifakını nasıl görüyorsunuz?"
sorusuna  şu cevabı verdi:
"Amerika'nın da, Kürtlerin de
taktiksel yaklaştığını düşünü-
yorum. Kürtler de diplomasi
ve uluslararası ilişkileri so-
nuna kadar kendi çıkarları
için kullanmalılar, öbür türlüsü
akılsızlık olurdu. Şu anda
IŞİD'e karşı, özellikle radikal
gruplara karşı mücadele, koa-
lisyon güçleri ile PYD güçle-
rinin bazı alanlarda ortak ha-
reket etmesini sağlıyor.” 
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daha geridir. BM’ye dolayısıyla
ABD’ye bağlanma belli oranlarda
ilerici bir bağlanmadır. Yani despot
ve kötü bir kocadan daha demokrat
bir kocaya bağlanmaktır.” (Rafet
Ballı, Kürt Dosyası, Öcalan’la
Görüşme, s. 246).

Kürt Milliyetçi Hareket 
Soldaki Çürümenin 
Kompedanıdır!

Kürt milliyetçiliği ve reformizm,
belli ölçülerde de oportünizm, politika
ve taktikleriyle bu dejenerasyonun
hayat bulduğu asıl zemin ve kendi
dışına da bozulmayı taşıyan en
önemli kaynaklardır...

Kürt milliyetçiliği pragmatiz-
miyle, halkı bölen teori ve strateji-
siyle, "taktik"leriyle, eylem anla-
yışıyla, teori ve politika yapış biçi-
miyle tahrip etmedik hemen hiçbir
şey bırakmamıştır. Kavramlar, ilkeler,
kurallar alt üst olmuştur.

Devrimci saflık, açıklık, dürüstlük
ortadan kaldırılmış, yerine çıkarlar
benmerkezcilik, dalaverecilik konul-
muştur.

Sonuç olarak; solu sol yapan
değerler reformist, oportünist ve Kürt
milliyetçi hareket tarafından çürü-
tülmüştür. Bu çürüme sadece ülkemiz
soluna ilişikin bir çürüme de değildir. 

Temelinde sosyalizme inançsızlık

vardır. Devrim iddiasını yitirmek
vardır. Düzene dönmek vardır. Em-
peryalizmle uzlaşma vardır. 

Bugün solun ideolojik ve siyasi
önderliğini emperyalizm yapmaktadır. 

Suriye’de olduğu gibi Amerika’nın
kara gücü olarak kullanılmanın meşru
görüldüğü bir sol ile karşı karşıyayız... 

Sol adına yaratılmış tüm değerleri
alt üst etmişlerdir. 

Emperyalizmle işbirliğinin meş-
rulaştırıldığı yerde devrimcilik kal-
mamıştır. 

Devrimciliğin tüm değerleri bugün
Parti-Cephe’nin mücadelesinde, ye-
nileri eklenerek yaşatılmaktadır. 

Sürecek

Küçük Armutlu Babanızın Çiftliği
Değil! Siz Yolcusunuz Biz Hancı! 

Halkın Mühendis Mimarları Küçükarmutlu Mahal-
lesi’nde katil polisin estirdiği terör ve saldırılara ilişkin
14 Haziran'da bir açıklama yayınladı. Açıklamada:
"...AKP’nin katil ve hırsız polisleri bugün Küçükar-
mutlu’da terör estirdi. Önce Grup Yorum konser afişleri
asan bir arkadaşımıza katletme amaçlı hedef gözeterek
kurşun yağdırdı, sonra da aynı arkadaşımızı almak için
Küçükarmutlu Cemevi’nin kapısına dayanarak herkese
küfürler yağdırdı, Cemevi’ni Armutlu halkının başına
yıkacağını söyledi. Cemevi çalışanı, şehidimiz Mustafa
İşeri’nin babası Veli Dayı’ya yakın mesafeden ayaklarına
gaz bombası kapsülü atarak yaraladı. Bununla da sınırlı
kalmadı, mahalledeki kahveleri dolaşarak “Kimse kafasını
kaldırmasın. Kaldıranı vururum. Bundan sonra hepiniz
hedefimizsiniz, öyle gaz bombasıyla yetinmeyeceğiz,
direk kafanıza kafanıza sıkacağız. Cemevi’nizi de
başınıza yıkacağız” türünden tehditler savurdu. Budur
işte faşizm. Budur halk düşmanlığı…  Küfretmek, sa-
vunmasız yaşlılara bomba atmak, bir gencin arkasından
onlarca mermi sıkmak! Haddinizi bileceksiniz! Kimin
başına yıkıyorsunuz Cemevini? Küçükarmutlu sokak-
larında emek var, alınteri var, kan var. Bu mahallenin
harcı direnişle karılmıştır, sen kimsin? Sallabaş Hasan’ın
5 Kasım 2001 Armutlu katliam saldırısından sonra
Ölüm Orucu yapılan evi işgal etmesiyle buraya geldiniz.
İşgalcisiniz burada. Armutlu halkı sizi istemedi, istemiyor!
Bu gerçeği kabul edin ya da etmeyin, burada işgalcisiniz
ve bir gün işgaliniz kırılacak, tıpış tıpış Küçükarmutlu’yu
terk edeceksiniz!  Bu halk ölümün her türünü yaşadı,
yaşıyor… Ölümden korkacak birileri varsa o da sizsiniz!.."
denildi.

���

Katliamlarınıza Pir Sultan’lar Gibi
Direneceğiz

Pir Sultan Abdal Küldür Derneği (PSAKD) Sarıyer
Armutlu Cemevi 15 Haziran’da mahalleye yapılan polis
saldırısı ile ilgili, 16 Haziran’da Armutlu Meydanı’nda
eylem yaparak durumu teşhir etti. Yapılan basın açıkla-
masında kısaca şu sözlere yer verildi; “15 Haziran’da
AKP’nin eli kanlı katil polisleri bir arkadaşımızın arka-
sından 9 el gerçek silahla ateş açmış öldürmeye çalışmıştı.
Yetmemiş katiller kobra tipi zırhlı araç ve TOMA’yla
Cemevi’ne girmeye çalışmış, halkı tehdit edip Cemevi
çalışanı Veli İşeri’yi biber gazı kapsülüyle ayağından
vurmuştu. Halk düşmanları kahve ve esnafları gezip
‘bundan sonra size biber gazı atmayacağız. Kurşun ata-
cağız. Devrimcilere destek vermeyeceksiniz. Onları bul-
duğumuz yerde öldüreceğiz. Cemevini başınıza yıkaca-
ğız…’ vb. gibi tehditler etmişlerdi”. Devamında ise “…
bu mahallenin halkın mahallesi olduğu, hiç kimsenin
bizi tehditlere, kurşunlarla korkutamayacağı… Çocuk-
larımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için polis
saldırılarına karşı mahallemizi daha fazla sahiplenme-
memiz gerektiği” ifade edildi. 60 kişinin katıldığı basın
açıklaması atılan sloganlarla sona erdi.

Yürüyüş
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AKP faşizminin saldırıları her
alanda artmaya devam ediyor. AKP
bütün halkı düşman ilan etmiş du-
rumdadır.

Ardı ardına çıkarılan saldırı ya-
saları, işsizlik, yoksulluk, açlık sal-
dırısı altındaki milyonlar; bununla
bağlantılı olarak artan faşist baskılar
halkı bir zulüm cenderesi altına alıyor. 

Faşizm halka, “teslim olun” diyor.
Bu çağrıya vereceğimiz tek cevap
savaşı büyütmektir.

Bugün savaşı büyütmek, halkı
birleştirmek; faşizmin karşısında bir
güç olarak dikmektir. 

-Halkın birliğini, halk örgütlü-
lüklerinde sağlamak dışında yol
yoktur. Bu örgütlülüklerin yarattığı
birlik, en sağlam olanıdır çünkü halkın
tüm direnme dinamiklerini, tüm ola-
naklarını savaşma gücünü ortaya çı-
karandır. O en “yıkılmaz kale” yi öre-
cek olan bu örgütlülüklerdir.

Halk örgütlülükleri halkın en
güçlü bölümüdür. 

Çünkü örgütlenmek güç olmaktır.
İşte faşizmi geriletecek olan budur. 

Halk örgütlülükleri en
yoksulların, ezilenlerin, tüm
halk kesimlerinin ezenlere
karşı birliğini ve mücadele-
sini örgütlemektir. 

Halk örgütlülükleri halkı
sadece yanına gidilen, ör-
gütlenen, destek veren ol-
maktan çıkaracakır. 

Bu süreçte görevimiz, hal-
ka“bize yardımcı olun, bizi
destekleyin” demekten çok,
onu örgütlemek ve bizzat pratik iş
yapmasını sağlamaktır. Elbette baş-
langıçta daha fazla destek olması
noktasında zorlayacağız ama giderek
bu gelişecek, belirlenen bir program
dahilinde hareket etmeye, bir program
dahilinde savaştırmaya varacaktır.

Halk örgütlülükleri halkın her dü-
zeyde acil ihtiyaçlarına cevap ver-
mekten günlük yaşamını düzenle-
meye, halk gösterilerine, yaygın-
geniş protestolara vb. kadar birçok
faaliyet içinde olmalıdırlar. 

Bu faaliyetler halk örgütlülükle-
rinin “iktidar” bakış açısı kazandıkları
kurumlardır aynı zamanda.

Halk örgütlülükleri, halkımızın
hak ve özgürlük mücadelesi içinde
sorunların gerçek kaynağını, düzende
olduğunu gördükleri, buna bağlı ola-
rak “politikleştikleri” araçlardır.

-Savaşı büyütmenin bir diğer
adımı halkın şiddetini yani milisleri
örgütlemektir.

Halkın şiddeti halkın isteklerini,
adalet duygusunu, halkın çıkarlarını
yansıtır. 

Halkın adaleti halkımızın müca-
delesini örgütleyen bir araçtır. Bu

araç halkın iktidarına giden yolda
halka politik gerçekleri açıklar, onları
örgütler, politikleştirir ve zulüm dü-
zeninden haklarımızı almak için halkı
bir güç haline getirir. 

Halkın örgütlenmesinin önündeki
engelleri kaldırır. Faşizmin halka yö-
nelik bu en yaygın terörüne halk da
en yaygın “şiddeti”yle cevap vere-
cektir. Faşizmi geriletmenin başka
bir yolu yoktur. 

Kitleler eskiyi yıkmak, yeniyi
kurmak yeteneğine sahiptir. Halkın
sezgilerine, yaratıcılığına, emekçili-
ğine ve savaşçılığına güveniyoruz.
Halka inanıyoruz. 

Halkı savaştırmak, savaşı halk-
laştırmak için halk örgütlülüklerini
ve milisleri mahalle mahalle, sokak
sokak örgütleyelim.

Halkın öfkesi bizimdir. 
İşçiler, Memurlar, Gençlik, Ay-

dınlar, Her Milliyetten ve İnançtan
Halkımız;

Öfkemizi Faşizmin Karşısına Ör-
gütlü Bir Güç Olarak Çıkaralım

Birleşelim, Savaşalım, Kazana-
lım!

AKP  Tüm Halkı Zulüm Cenderesine Alıyor
Faşizm Halka “Teslim Olun” Diyor. Cevabımız; Savaşı Büyütmektir

Halkı Birleştireceğiz Halkı Savaştıracağız!
HALKI BİRLEŞTİRMEK; HALK ÖRGÜTLÜLÜKLERİNİ 

HALKI SAVAŞTIRMAK; MİLİSLERİ YAYGINLAŞTIRMAKTIR
İşçiler, Memurlar, Gençlik, Aydınlar, Her Milliyetten ve İnançtan Halkımız;

Öfkemizi Faşizmin Karşısına Örgütlü  Bir Güç Olarak Çıkaralım

Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım!
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Suriye’de Amerika’ya Kara Gücü Olmak;
Katliamlara Ortak Olmaktır!

3 YILDA DÜNYADA 60 MİLYON İNSAN GÖÇ ETTİ
5 YILDA 470 BİN SURİYELİ KATLEDİLDİ

Ortadoğu Kangölü; Sorumlusu Emperyalizmdir!

� Dünyada 130 milyon insan, kriz içeri-
sinde yaşıyor.

� 470 bin Suriyeli katledildi, 1 milyon
880 bin kişi de yaralı, 6 milyon 360 bin Su-
riyeli ülke içinde yer değiştirirken 5 milyona
yakın Suriyeli yaşadığı toprakları terk ederek
mülteci oldu. 

� 13.5 milyon Suriyeli yardıma muhtaç

� Dünya halkları İkinci Paylaşım Sava-
şı'ndan sonraki en büyük emperyalist saldı-
rılardan birini yaşıyor. 

� 2013'ten bu yana emperyalistlerin halk-
ları birbirine düşürmeleri sonucu 60 MİLYON
insan yer değiştirdi.

� 200 milyon insan yardıma muhtaç ya-
şarken bunun 60 milyonunu çocuk ve gençler
oluşturuyor.  

� Bugün dünyanın 150 yerinde emper-
yalistlerin yarattığı sorunlardan dolayı ça-
tışmalar sürüyor ve bu çatışmalarda halkların
kanı akıtılmaya devam ediyor. 

� Yirmibirinci yüzyılın en kanlı egemenlik
ve paylaşım savaşına sahne olan Suriye’nin,
Rakka özelinde Amerikan politikaları hüküm
sürüyor!

� ABD “kurtarıcı” rolüyle yeniden Or-
tadoğu sahnesinde rol almak ve Suriye’yi
dizayn etmek için Rakka’yı kullanıyor! 

� ABD Ortadoğu politikalarında işgali
gizlemek ve kanlı, katliamcı yüzünü örtmek
için Kürt milliyetçisi PYD’yi kullanıyor. 

� ABD, PYD’yi Suriye’de federatif bir
güç haline getirip Kürt milliyetçileri üzerinden
(Irak’ta Barzaniler’i, Talabaniler’i kullandığı
gibi) tüm Suriye’ye hakim olmak istiyor!

� 21. Yüzyılın en kanlı emperyalist böl-
gesel savaşında Kürt milliyetçi hareket Ame-
rika’nın KARA GÜCÜ olmaktan vazgeçip
yüzünü halklara dönmelidir!

21. yüzyılın en kanlı savaşının yaşandığı
Suriye’de Amerikan emperyalizmi çıkarlarını
güvence altına almaya, işbirlikçi yönetimleri
arttırmaya çalışıyor.

Emperyalistler önce IŞİD’i yarattı. Sonra
onu halkların karşısına savaşılması gereken
bir güç olarak koydu. Hayır! Bu “canavar”ın
sahibi emperyalistlerdir. Emperyalistler, Suri-
ye’yi işgal edebilmek için IŞİD’i yarattılar.
Bugünse IŞİD bahanesiyle Ortadoğu’da iste-
dikleri düzeni kurmaya çalışıyorlar.  BİR
KEZ DAHA SÖYLÜYORUZ Kİ IŞİD İLE
SAVAŞMAK BAHANESİ İLE EMPERYA-
LİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPILAMAZ.
HİÇBİR NEDEN  EMPERYALİZMİN
“KARA GÜCÜ” OLMAYI MEŞRULAŞTI-
RAMAZ!

Bir kez daha ifade ediyoruz ki baş çelişki
halklarla emperyalistler arasındadır.

PYD, Amerika’nın Suriye’nin tamamına
hakim olmak için kullandığı bir araç duru-
mundadır. PYD’nin Rakka’da bulunmasının
hiçbir meşru gerekçesi yoktur. 

Kürt milliyetçi hareket, 2. Paylaşım Savaşı
sonrası yaşanan  en büyük emperyalist saldır-
ganlıklardan birisinde emperyalistlerle işbirli-
ği içinde olmanın yaratacağı siyasi ve tarihsel
sonuçları görmeli ve hemen bu tavrından vaz-
geçmelidir. Bu tarihsel sorumluluğun hesabını
bir gün tüm dünya halklarına vermek zorun-
da kalacaklardır.

Dünya tarihinde emperyalistlerin, halkların
yararına attıkları tek bir adım bile yoktur. 

Yürüyüş

26 Haziran
2016

Sayı: 527

HALKI BİRLEŞTİRMEK; HALK ÖRGÜTLÜLÜKLERİNİ,10



BM’in raporuna göre dünyanın 150
noktasında süren savaş ve çatışma-
lardan dolayı 60 milyon kişi etkilendi.
Oturduğu evini, yaşadığı topraklarını
terk etmek zorunda kaldı. Bu rakam
bir ülke nüfusu olsaydı dünyanın en
büyük 24. ülkesi olurdu.

Emperyalist saldırganlığın yo-
ğunlaştığı bölge Ortadoğu, savaşın
merkezi Suriye toprakları... 

Yirmibirinci yüzyılın en kanlı
egemenlik ve paylaşım savaşının ya-
şandığı Suriye’de,  Suriye Politika
Araştırma Merkezi’nin (SCPR) ra-
poruna göre, 5 yıllık savaş boyunca;  

- 470 bin Suriyeli katledildi, 1
milyon 880 bin yaralı,

- 6 milyon 360 bin Suriyeli ülke
içinde yer değiştirirken 5 milyona
yakın Suriyeli yaşadığı toprakları
terk ederek mülteci oldu. 

- 13.5 milyon Suriyeli yardıma
muhtaç.

- Ülke nüfusunun yüzde 11’i öldü
ya da yaralandı. 

- Ortalama yaşam süresi 2010’da
70 iken, 2015’te 55.4’e geriledi.

- Savaş boyunca 13.8 milyon Su-
riyeli işini kaybetti.

- Yoksulluk sınırının altında ya-
şayan Suriyelilerin sayısı %28’den
%80’e çıktı. 

- 2010 yılında Suriye genelinde
493 büyük hastane bulunurken, 2015
yılına geldiğimizde 165 hastane yok
edilmiş, 170 hastane (34%) hizmetin
dışında kalmış, 69 hastane ise (14%)
cüzi olarak çalışmakta.

Rakamlarla ortaya koymaya ça-
lıştığımız bir dünya tablosu var. 

Dünya halkları İkinci Emperyalist
Paylaşım Savaşı'ndan sonraki en bü-
yük emperyalist saldırılardan birini
yaşıyor.

Dünyanın 150 noktasında emper-
yalistlerin yarattığı sorunlardan dolayı
irili ufaklı savaşlar sürüyor. 

Savaşın yoğunlaştığı bölge Orta-
doğu ve Afrika toprakları... Savaşın
merkezi ise Suriye... 

Ortadoğu’dan Afrika’ya, oradan
Asya’ya uzanan ABD’nin Büyük Or-
tadoğu Projesi’nin belirleyici olanı
Suriye’dir. 

Onun için Suriye’deki savaş, em-
peryalistler açısından da, halklar açı-

sından da hayati öneme sahitir. 
Bunu rakamlar da çok açık bir

şekilde göstermektedir. 

Suriye Savaşı, Halklar 
İle Emperyalistler 
Arasındaki Savaştır

Bu gerçek gözardı edilerek, dün-
yanın 150 noktasında süren çatışmaları
doğru değerlendirmek ve saflarını
doğru belirlemek mümkün değildir. 

Dünyanın değişik yerlerindeki ça-
tışmaların biçimlenişi nasıl olursa
olsun çatışmalar halklar ile emper-
yalistler arasındadır. 

Suriye’de süren savaş da böyledir. 
“Arap Baharı” diye başlayan sü-

reç başından beri emperyalizmin de-
netiminde ve yönlendirmesiyle ge-
lişmiştir. 

Ortadoğu halklarının gerici dik-
tatörlüklere karşı olan öfkesi, açlığı,
yoksulluğu emperyalistler tarafından
kullanılmıştır. 

Kendine sol, sosyalist, komünist
diyen kesimler emperyalistlerin açıktan
destekleyip yönlendirdiği bu süreci
“Arap Devrimi” olarak değerlendirdi. 

Birincisi; kendine sol, sosyalist,
komünist, devrimci, yurtseverim di-
yenler şunu bilmelidir; dünyanın hiç-
bir yerinde emperyalistlerin desteğiyle
HALKLARIN LEHİNE DEVRİM

YAPILMAMIŞTIR. 
İkincisi; kendine sol, sosyalist,

komünist, devrimci, yurtseverim di-
yenler devrim yapmak için kendi
halklarına ve kendi örgütlü güçlerine
güvenmelidir. 

Üçüncüsü; kendine sol, sosyalist,
komünist, devrimci, yurtseverim di-
yenler yüzlerini emperyalistlere ve
işbirlikçilerine değil dünya halklarına
dönmelidir.

Çünkü, dünyanın baş çelişkisi
ezilen dünya halkları ile emperya-
listler arasındaki çelişkidir. 

Bugün dünyanın neresinde bir
çatışma varsa emperyalistlerle halklar
arasındaki çelişkiden bağımsız de-
ğildir. Çatışmanın özü emperyalist-
lerle halklar arasındadır. 

Bu çatışmada ezilen halkların safı
tartışmasız bellidir. 

Hangi gerekçe ile olursa olsun
kendine sol, sosyalist,  komünist,
devrimci, yurtseverim diyenler bu
çatışmada emperyalistlerin safında
yer alamazlar. 

Emperyalistlerin politikalarına
hizmet eden bir konuma düşemezler. 

Suriye’ye dönersek, başından beri
olaylar emperyalistlerin kışkırtmasıyla
çıkartılmıştır. 

Emperyalistlerin amacı, Suriye
halklarının iktidara olan tepkilerini
kullanarak “demokrasi, özgürlük”
söylemleriyle Ortadoğu politikala-
rında önlerinde engel olarak gördük-
leri Esad iktidarını yıkıp yerine iş-
birlikçi bir iktidar kurmaktı. 

Bu amaçla işbirlikçileri devreye
soktu. Yetmedi, beslemelerine kukla
örgütler kurdurdu. Esad iktidarını
yıkmak için bütün dinci, gerici ör-
gütleri destekledi. Bütün işbirlikçileri
biraraya getirip Özgür Suriye Ordu-
su’nu (ÖSO) kurdular. Türkiye top-
raklarında kamplar kurup işbirlikçi-
lerine askeri eğitim verdiler. 

Emperyalistler ve işbirlikçiler bü-
tün çabalarına, desteklerine rağmen
Esad iktidarını yıkmayı başaramadılar. 

Ancak bu arada  Esad iktidarını
yıkmak için besleyip büyüttükleri
IŞİD, kontrol edemedikleri bir güç
haline geldi. 

Bugün emperyalistler, Esad ikti-
darını yıkarak, hakim olamadıkları

Kürt milliyetçi hareket
“IŞİD’e karşı mücadele”

adı altında Suriye’de Ame-
rika’nın “KARA GÜCÜ”
olarak kullanılmaktadır. 
Kürt milliyetçi hareket

bunu “Rakka’yı Özgürleş-
tirme Hamlesi” diye sanki

Amerika’dan bağımsız ken-
di stratejileri doğrultusunda

bir mücadele, savaş gibi
meşrulaştırmaya

çalışmaktadır. 
Kendine devrimciyim, yurt-
severim diyen hiçbir ilerici

hareket emperyalizmle
işbirliğini meşrulaştıramaz.
Emperyalizm çağında ilerici
olmanın kıstası emperyaliz-

me karşı alınan tavırdır. 
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Suriye’ye IŞİD’e karşı mü-
cadele adı altında hakim ol-
maya çalışmaktadırlar. 

IŞİD
Emperyalistlerin
Yarattığı Bir
“Canavardır!”

Bugün IŞİD, bütün dün-
yaya “kafa kesen, tecavüz
eden, insanları diri diri gö-
men, katliamlar yapan” bir
“CANAVAR” olarak göste-
rilmektedir. 

Doğal olarak bu “canavar”
yok edilmelidir. Bu “cana-
var”ı yok etmek için yapıla-
cak her şey mübahtır.

Emperyalizmin politikası bu. 
Öncelikle şunu belirtelim:

IŞİD, gökten inip katliamlar, te-
cavüzler yapmaya başlamadı.
IŞİD başından beri emperyalist-
lerin verdiği silahlar ile Suriye
halkını katlediyordu. Toplu kat-
liamlar, tecavüzler, kelle kesmeler
başından beri vardı. Dünya basını
IŞİD ve diğer işbirlikçilerin kat-
liamlarını, tecavüzlerini haber
yaparken emperyalistler özellikle
bu örgütlerin katliamlarını gizli-
yordu. Çünkü o katliamların ar-
kasında bugün IŞİD’e karşı koa-
lisyon kuran emperyalistler vardı. 

Eğer IŞİD bir “canavar”sa,
emperyalistlerin yarattığı bir ca-
navardır. 

Sonuç olarak Suriye’de Irak’ta
Yemen’de, Libya’da süren savaş
IŞİD ile halklar arasındaki bir
savaş değildir. IŞİD, emperya-
listlerin bütün Ortadoğu halkla-
rına karşı açtığı savaşta kullandığı
bir araçtır. 

Savaş, Ortadoğu halkları ile
emperyalistler arasındadır. 

Yazımızın başında Suriye’de
5 yıldır süren savaşın sonuçlarını
aktardık; 470 bin Suriyeliyi IŞİD
değil, emperyalistler katletmiştir.
IŞİD hep, bu savaşta kullanılan
bir araç olmuştur. 

IŞİD Bahane Edilerek 
Emperyalist

Saldırganlık
Meşrulaştırılamaz!

IŞİD, Ortadoğu halklarının
başına emperyalistler tarafından
musallat edilmiştir. Ortadoğu
halklarını birbirine düşürmek,
asıl düşman emperyalizm karşı-
sında güçsüzleştirmek için mu-
sallat edilmiştir. 

IŞİD’e karşı mücadele Orta-
doğu halklarının kendi sorunudur.
IŞİD’e karşı mücadelede Orta-
doğu halkları, ilericileri, devrim-
cileri, yurtseverleri kendi güçle-
rine güvenmelidir. Bunun için
emperyalistlere ihtiyaçları yoktur. 

Kaldı ki, emperyalistlerin
IŞİD’i yok etmek gibi hedefleri
de yoktur. 

Emperyalistleri Suriye, Irak
başta olmak üzere bütün olarak
Ortadoğu’da politikalarını hayata
geçirmek için kontrollü bir şekilde
IŞİD’i kullanmaya devam et-
mektedir. 

“IŞİD İle Mücadele” 
Adına Emperyalistlerle 
İşbirliği 
Meşrulaştırılamaz! 
Emperyalizmle
İşbirliği Dünya
Halklarına İhanettir!

Kürt miliyetçi hareket “IŞİD’e
karşı mücadele” adı altında Su-
riye’de Amerika’nın “KARA
GÜCÜ” olarak kullanılmaktadır. 

Kürt milliyetçi hareket bunu
“Rakka’yı Özgürleştirme Ham-
lesi” diye sanki Amerika’dan ba-
ğımsız kendi stratejileri doğrul-
tusunda bir mücadele, savaş gibi
meşrulaştırmaya çalışmaktadır. 

Kendine devrimciyim, yurt-
severim diyen hiçbir ilerici ha-
reket emperyalizmle işbirliğini
meşrulaştıramaz. 

Emperyalizm çağında ilerici
olmanın kıstası emperyalizme
karşı alınan tavırdır. 

Emperyalistlerin çıkarına olan
her şey halkların aleyhinedir. 

Amerika’nın kara gücü olarak
IŞİD’e karşı mücadele edilemez.
Rakka özgürleştirilemez. 

7 Haziran tarihli Birgün ga-
zetesinden İbrahim Varlı “Rakka
Planları” başlıklı yazısında;“Yirmi
birinci yüzyılın en kanlı egemenlik
ve paylaşım savaşına sahne olan
Suriye’de çatışmalara taraf olan
aktörlerin hepsi Rakka özelinde
kendi oyununu oynuyor” diyor. 

Hayır, bu doğru değildir. “Yir-
mibirinci yüzyılın bu en kanlı
egemenlik ve paylaşım savaşında”
Rakka özelinde herkes, kendi
oyununu oynayamaz. 

Emperyalistlerin “egemenlik
ve paylaşım savaşı”nda, adı üs-
tünde paylaşanlar emperyalist-
lerdir. Paylaşılan ise halkların
vatanıdır. 

Yazımızın başındaki rakam-
lara dönüp bakın; son üç yılda
topraklarından sürülenler, yerin-
den yurdundan olanlar emper-
yalistler tarafından sömürülen,
işgal edilen, pay edilen sömürge
ülkelerin halklarıdır. 

Suriye’de katledilen Suriye
halklarıdır. Katledenler emper-
yalistler... 

Emperyalistlerin “egemenlik”
savaşı olan Suriye’de Kürt mil-
liyetçilerinin kendilerine ilişkin
hiçbir hesabı olamaz. 

PYD, Amerika’nın 
Suriye’nin Tamamına 
Hakim Olmak İçin 
Kullandığı Bir Araçtır!

Rakka, Kürtlerin yaşadığı bir
bölge değildir. Arap halkları
ve diğer azınlıkların yaşadığı

bir bölgedir. 
“Rakka’yı özgürleştirmek”
Kürt milliyetçi hareketin işi
olamaz. Yüzyıllardır ezilen
bir halkın kurtuluşu için

mücadele ettiğini söyleyen bir
hareket başka halkların

yaşadığı topraklara
saldırımasının meşruluğunu
hiçbir şekilde açıklayamaz. 

Kürt milliyetçi hareket de
Rakka’ya saldırısının gayrı

meşruluğundan dolayı
“Rakka’yı özgürleştirmek”

gibi bir demagojinin arkasına
sığınmaktadır.

Yürüyüş
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Rakka, Kürtlerin yaşadığı bir bölge
değildir. Arap halkları ve diğer azın-
lıkların yaşadığı bir bölgedir! 

“Rakka’yı özgürleştirmek” Kürt
milliyetçi hareketin işi olamaz. Yüz-
yıllardır ezilen bir halkın kurtuluşu
için mücadele ettiğini söyleyen bir
hareket, başka halkların yaşadığı top-
raklara saldırmasının meşruluğunu
hiçbir şekilde açıklayamaz. 

Kürt milliyetçi hareket de Rakka’ya
saldırısının gayrı meşruluğundan dolayı
“Rakka’yı özgürleştirmek” gibi bir
demagojinin arkasına sığınmaktadır. 

Birincisi, Rakka’yı özgürleştirmek
Kürt milliyetçi hareketin işi olamaz. 

İkincisi ve asıl olan, Kürt milliyetçi
hareket Rakka’ya kendi stratejik hedefleri
doğrultusunda saldırmamıştır. 

Kürt milliyetçi hareket Rakka’da
Amerika’nın isteği ve çıkarları doğ-
rultusunda bulunmaktadır. 

Kürt milliyetçi hareket, Ameri-
ka’nın Suriye politikalarının parçası
olarak Rakka’dadır.

Kürt Milliyetçi Hareket 
Rakka’da Emperyalizmin
Maşası Olarak
Kullanılmaktadır! 

Amerika, Kürt milliyetçi hareketi
Suriye’de destekliyorsa bunu Kürt
halkının kara kaşı, kara gözü için
yapmıyor. Kürt halkının özgürlüğü
için yapmıyor. 

Kürt halkını Suriye’de kullanmak
için yapıyor. 

Amerika, Irak’ın işgalinde Tala-
baniler’i, Barzaniler’i nasıl kullan-
dıysa, Suriye’nin tamamına hakim
olmak için de, PYD’yi kullanmak is-
tiyor. 

Kürt milliyetçi hareket ise buna
dünden razıdır. 

“Şunu herkesin bilmesi gerekiyor;
biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede
kendisine göre istikrar yaratmasına
bir şey demiyoruz. Kendi çıkarlarına
göre düzenleme yapabilir.” (PKK Baş-
kanlık Konseyi Üyesi Cemil BAYIK
Haziran ‘99, Özgür Politika) 

Kürt milliyetçi hareket bilinçli bir
tercih olarak halkların safında değil,
emperyalistlerin safında yer almaktadır. 

Suriye’nin Rakka bölgesinde

ABD’nin kara gücü olarak kullanıl-
maktadır. 

Kürt milliyetçi hareket Amerika’nın
kara gücü olarak Kürt halkının gele-
ceğini kuramaz. Kürt halkının özgür-
lüğünü sağlayamaz. 

Başka halkların köleleştirilmesi,
topraklarının, vatanlarının işgali üze-
rine, parçalanması üzerine bir halk
özgürleşemez. 

Ezilen bir halkın kurtuluşu başka
halkların köleleştirilmesi üzerinden
kurulamaz... 

Dünyanın hiçbir yerinde bunun
örneği yoktur... 

Amerika dün IŞİD’i Esad iktidarını
yıkmak için nasıl kullandıysa, bugün
de IŞİD’i kontrol altına almak için Kürt
milliyetçi hareketi kullanmaktadır.

ABD’nin Kürt milliyetçi hareketi
kullanması asla IŞİD ile sınırlı değildir. 

Kürt milliyetçi hareketi bölgede
“bir güç” haline getirip Suriye’nin
tamamına hakim olmak için kullan-
maktadır. 

IŞİD’e karşı operasyonlar bu po-
litikaların sadece aracıdır. IŞİD de
aynı amaçla kullanılan başka bir
araçtır. Emperyalistlerin IŞİD’i tümden
yok etmek gibi bir hedefleri yoktur.
Hedef; Suriye başta olmak üzere bütün
olarak Ortadoğu’yu çıkarlarına göre
yeniden düzenlemektir. 

Kürt milliyetçi hareket böyle bir
hakimiyet savaşının aktörü olarak
kullanılmaktadır. 

İkinci paylaşım savaşından sonra
en kanlı bölgesel savaşın aracı ola-
rak kullanılmaktadır. 

Amerika Ortadoğu’yu
Yeniden Şekillendirirken
Kendi Askerini Değil,
Yerel Güçleri Kullanıyor!

Bu Amerika’nın Afganistan ve
Irak işgalinden sonra başvurduğu stra-
tejisidir. 

Irak ve Afganistan’da fiili işgallerle
sonuç alamayan Amerika, Ortadoğu’da
halkları birbirine düşürerek yapıyor
bunu. Halklar arasında çelişkiler yara-
tarak, bu çelişkileri kullanarak yarattığı
işbirlikçileri aracılığıyla politikalarını
hayata geçirmek istiyor. 

Kürt milliyetçi hareket tarihten
dersler çıkartmalıdır. Emperyalistler-
den dost olmaz. 

Dün kullandığı IŞİD’i işi bitince
nasıl bir kenara atıp bugün yok etmek
için uğraşıyorsa yarın da işi bitince
Kürt milliyetçi hareketi bir kenara
atacaktır. 

Bunun için çok uzaklara gitmeye
gerek yoktur. Türkiye Kürdistan’ında
yaşananlara bakması yeterlidir. 

Emperyalistler Türkiye’de
Kürt Halkının
Katledilmesine Onay
Verirken Suriye’de Kara
Gücü Olarak Kullanıyor!

Kürt milliyetçi hareket Amerika’nın
kara gücü olarak Kürt halkına en büyük
zararı vermiş olacaktır. Bu savaşta
Kürt halkının yeri emperyalistlerin sa-
fında yer almak değildir. Kürt milliyetçi
hareket bu savaşta Ortadoğu halklarının
yanında değil, emperyalistlerin yanında
yer almaktadır. Kürt milliyetçi hareket
emperyalistlerin saflarında yer alarak
Ortadoğu’da emperyalizmin akıttığı
kanlara ortak olacaktır. 

Bugün Rakka’da ABD Özel Kuv-
vetlerin, komutasında Amerika’nın
hava desteğinde RAKKA ÖZGÜR-
LEŞTİRİLEMEZ!

Amerikan Özel Kuvvetlerin Latin
Amerika’da, Irak’ta, Afganistan’da
yaptığı işkenceleri, katliamları, teca-
vüzleri dünya halkları biliyor. 

YPG BİRLİKLERİNİN
BAŞINDA YPG ARMALI
ABD ÖZEL KUVVETLERİ 

Pentagon Sözcüsü: Askerler
geçmişte ortaklarının simgelerini
üzerlerinde taşıdı. Pentagon Söz-
cüsü, üniformalarında YPG sim-
gesi taşıyan ABD askerleri hak-
kında, "Özel kuvvetler geçmişte
de bazı ortaklarının simgelerini
üzerlerinde taşımıştı" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı:
“Suriye'de DAEŞ kontrolündeki
Rakka kentine yönelik operas-
yonda ABD askerlerinin giydiği
kamuflajlardaki YPG arması
GÜVENLİK sebebiyle giyildi”
Nasıl bir güvenlik bu? Ameri-
ka’nın en katliamcı, tecavazcü
Özel Kuvvetleri’ni kamufle eden,
örten, gizleyen bir güvenlik. 
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2. Paylaşım Savaşı’nın, sömürge ülke halklarının
kurtuluşları açısından daha elverişli bir ortam yarattığını,
dünyanın üçte birinin emperyalist sistemden koptuğunu,
büyüyen bu tehlike karşısında emperyalist ülkelerin bir-
birleriyle savaşmaktan vazgeçerek aralarında zorunlu
bir entegrasyona gittiklerini söylemiştik.

Emperyalist ülkeler arasındaki bu entegrasyon doğal
olarak ekonomik, sosyal, siyasal birçok alandaki ilişkilerde
yeni gelişmeleri de beraberinde getirdi. 3. Bunalım Dö-
nemiyle ortaya çıkan bu yeni gelişmelerden en önemli
ve belli başlı olanları ABD tarafından geliştirilen "soğuk
savaş stratejisi"yle birlikte uygulamaya sokulan emperyalist
ekonomilerin askerileştirilmesi ve yeni-sömürgeciliktir.
Dersimize bu başlıklar altında devam edelim. Ekonominin
askerileştirilmesine neden gerek duyuldu dersiniz?

- Nedeni şu: 2. paylaşım savaşıyla tekeller ekonomik
krizlerini bir ölçüde atlattılar, savaş onlara büyük kazanç
kapısı sağladı, ancak savaştan sonra pazar alanlarının
gerek içte, gerekse dünya ölçeğinde eskisine göre daha
da daralması, sanayi üretiminin azalması kapitalizmin
genel bunalımını daha da derinleştirdi. 1948'de başlayan
ve '49'da iyice artan bir kriz başgösterdi. ABD ve NATO
ülkelerinin Kore'ye saldırmalarıyla birlikte özellikle
ABD, ekonomisini askerileştirmeye yani silah ve askeri
malzemelerin üretimi için silah sanayiini geliştirmeye
hız verdi. Bu, sömürüyü arttırmak, bunalımı hafifletmek
için yeni pazarlar ve zengin bir kaynak yaratmak demekti.
Silah sanayiine ağırlık verilmesi halkın daha da yoksul-
laştırılmasını getirdi, çünkü devlet silahlanma için
bütçeden çok daha büyük paylar ayırmaya başladı. Ancak
yine de bu genel olarak sanayi üretimini bir ölçüde ge-
nişletti ve krizdeki ekonominin soluk almasını sağladı.

Silah satışını ve tabii buna bağlı olarak üretimini ar-
tırmak için başını ABD emperyalizminin çektiği "Soğuk
savaş stratejisi" çerçevesinde "komünizm tehlikesi" pro-
pagandası artırılarak, savaş kışkırtıcılığı yapılarak, bölgesel
savaşlar çıkarılarak, savaş gerginliği yaratılarak korkunç
bir silahlanma yarışı başlatıldı. Silah ve askeri araç-
gereç satışı tekellere çok büyük karlar sağlamaya başladı.
Mesela ABD 2. Paylaşım Savaşı’ndan önceki son üç yıl
içinde silahlanma için 953 milyon dolar harcıyor. Bu o
zamanki bütçesinin % 12’sini oluşturuyordu. Ancak sa-
vaştan sonra 1952-1954 yılları arasında her yıl ortalama
50 milyar dolar silahlanmaya harcamaya başlıyorki bu
da bütçesinin %70’ini aşıyor.

- Çok çarpıcı, gerçekten çok büyük bir rakam bu.

- Sadece ABD değil, onun kadar olmasa bile örneğin
bir İngiltere, Fransa, İtalya gibi emperyalist ülkeler de
onu takip ediyor. Mesela, ABD’den sonra en büyük
silah satıcısı ülkelerden biri haline gelen İngiltere 2.
Paylaşım Savaşı öncesinde silahlanma için bütçesinin %
18’ini ayırırken bu rakam ’50’li yılların başında % 36’ya
çıkıyor.

Ancak silah sanayiine bu kadar ağırlıklı bir yönelme,

aynı zamanda emperyalist ülkelerin ekonomi ve sanayiinin
silah sanayiine dayalı olarak tek taraflı gelişmesini de
beraberinde getirdi. Öyle bir noktaya gelindi ki silah
üretimi dursa, başta özellikle ABD olmak üzere büyük
silah satıcısı durumundaki emperyalist ülkeleri bekleyen;
büyük bir bunalım ve ekonomilerinin iflasıdır. Durum
böyle olunca silah satışını sürekli kılmak için elbette
savaş kışkırtıcılığı yapmak, kendi aralarında olmasa bile
diğer ülke halkları arasında bölgesel savaşlar çıkarmak
emperyalizmin çıkarınadır. Halkları birbirine karşı kışkırtır,
savaş çıkartır ki, yeni silah pazarları oluşsun, silah
satışını arttırabilsin. (Halk Sınıfı 2. Cilt, Syf:139-140)

Dünyada silah ticareti ile alakalı bağımsız bir
çalışma yürüten Stockholm Uluslararası Barış Araştır-
maları Enstitüsü(SIPRI) veri toplamada güçlük çekil-
diğini belirtse de 2008-2012 yılları arasında en fazla
silah satan ilk 5 ülkeyi raporlarında şöyle açıkladı:

ABD (%30): ABD’nin en fazla silah sattığı ülke,
yüzde 12’lik oranla Güney Kore oldu. Güney Kore
için her alanda Amerika’nın  yeni-sömürgesi denebilir.
Güney Kore’yi yüzde 10’la Avustralya ve yüzde 7 ile
Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

RUSYA (%26): Dünyanın ikinci büyük silah ihra-
catçısı ise yüzde 26’lık oranla Rusya oldu. Rusya’dan
silah satın alan ilk üç ülke ise, yüzde 35’le Hindistan,
yüzde 15’le Çin ve yüzde 14’le Cezayir oldu.

ALMANYA (%8): Dünyanın üçüncü büyük silah
satıcısı da Almanya oldu. Almanya’nın en fazla silah
sattığı ülke ise, büyük bir ekonomik kriz yaşayan Yu-
nanistan oldu. Almanya silah satışının yüzde 10’unu
Yunanistan’a, yüzde 10’unu Güney Kore’ye ve yüzde
8’ini de İspanya’ya gerçekleştirdi. 

FRANSA (%6): Dünyanın en fazla silah satan 4.
ülkesi yine bir Avrupa ülkesi olan Fransa. Dünya silah
satışının yüzde 6’sını gerçekleştiren Fransa’nın en iyi
müşterisi yüzde 21’le Singapur, yüzde 12 ile Çin ve
yüzde 10 ile Fas.

ÇİN (%5): Bu yıl İngiltere’yi ilk 5’in dışına iten
Çin, dünya silah satışının yüzde 5’ini gerçekleştirdi.
Çin’in en iyi müşterileri ise sırasıyla yüzde 55’le
Pakistan, yüzde 8 ile Myanmar ve yüzde 7 ile Bangladeş
oldu.

BM’de veto yetkisi olan beş daimi üyenin 4’ünün
silah ticaretinde ilk 5’te olması (diğer daimi üye
İngiltere ise 6.) ve hala bu ülkelerin; tavsiye, yardım
vs. diye dünyaya Polyannacılık oynanması ne kadar
da gerçekçi değil mi?

EMPERYALİSTLER
BÖLGESEL SAVAŞLARDAN

BESLENİR



Gün doğdu hep uyandık,
Siperlere dayandık,

Bağımsızlık uğruna da
Al kanlara boyandık.

“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”
sloganı 70’li yıllarda Türkiye solunun
temel sloganı olmuştur. Çünkü yur-
dumuz emperyalizmin yeni sömürgesi
yapılmıştır.

Kurtuluş savaşında binlerce şehit
vererek topraklarımızdan def ettiğimiz
emperyalistler 1950’lerde yerli iş-
birlikçi tekeller aracılığıyla ülkemizi
yeniden işgal ettiler. 

Hem de çok daha sinsi yöntem-
lerle yaptılar bunu... İşgalci yüzlerini
göstermeden, işbirlikçileri aracılığıyla
yaptılar. 

Görünürde ülkemiz bağımsızdı.
Bir bayrağı vardı. Ulusal marşı vardı.
Meclisi, yargısı, ordusu, polisi ve
çeşitli kurumları vardı. 

Gerçekte ise  yapılan ekonomik,
askeri, siyasi anlaşmalar ile göbekten
bağlıydık emperyalistlere. İşçimizin,
memurumuzun maaşı bile IMF, Dün-
ya Bankası gibi emperyalist kuruluşlar
tarafından belirleniyordu.

Mahir Çayan bu sömürgeciliğin
adına YENİ SÖMÜRGECİLİK
dedi... 

İşbirlikçi tekeller aracılığıyla eko-
nomi emperyalizmin ihtiyaçlarına
göre düzenlendi.

Halkımızın emeği, ürettiği tüm
değerlerin aslan payı emperyalist te-
kellerin kasalarına akıyordu. İşbirlikçi
tekeller de kendi sömürü paylarından
vazgeçmiyor elbette; çifte bir sömü-
rüyle halkımızın kanını emiyor asa-

laklar. 
İşbirlikçilerin ülkeyi yöneten bir

parlamentosu var. Türkiye Büyük
Millet Meclisi... TBMM...

Yeni sömürgelerde bağımsızlığın
görünürdeki en önemli kurumlarından
birisidir TBMM...

TBMM halk için değil, emper-
yalist tekellerin çıkarlarını korumak
için vardır. Emperyalist sömürünün
önünde hiçbir engel çıkmayacak şe-
kilde yasalar çıkartır meclis... 1999’da
Marmara depremi oldu,  onbinlerce
kişi göçük altında kaldı, meclis tam
kadro 48 saat çalışıp emperyalist te-
keller için TAHKİM yasasını çıkart-
mak için toplantı yapıyor...  

Emperyalizmin
Yeni Sömürgelerinde
Açık İşgalin Yerini
Gizli İşgal Almıştır

Mahirler’in emperyalizme karşı
bağımsızlık mücadelesi açısından
kuşkusuz yaptıkları en önemli işlerden
biri, "bağımsızlık" aldatmacasını de-
şifre etmiş olmasıydı. 

Oligarşinin sözcüleri, her ağızlarını
açtıklarında "Bağımsız Türkiye
Cumhuriyeti" diyorlardı. "Son Ba-
ğımsız Türk Devleti"ydi Türkiye
Cumhuriyeti. Geniş kesimler de ger-
çekten ülkemizin bağımsız olduğunu
düşünüyordu. 

Öyle ya; topraklarımız düşman-
ların tankıyla, topuyla, askerleriyle
işgal altında değildi. Milli bayrağımız,
her yerde söylenen milli marşımız
vardı. 

Mahirler bu bağımsızlığın gös-
termelik, içi boş, sömürgeciliği giz-
lemeye hizmet eden bir "bağımsız-
lık" olduğunu gösterdi. 

2. Paylaşım Savaşı’ndan sonraki
dönemi emperyalizmin 3. Bunalım
Dönemi olarak adlandıran Mahir, bu
dönemdeki temel değişikliklerden
birini şöyle belirtmektedir: "Emper-
yalist işgalin biçimi değişmiştir. Bu-
gün dünyada tam sömürge tipi ülke
hemen hemen kalmamış gibidir.
Açık işgal yerini gizli işgale bırak-
mıştır. 1. ve 2. Genel Bunalım Dö-
nemlerinde bu (sömürge) ülkeler
için dışsal bir olgu olan emperyalizm,
bu dönemde aynı zamanda içsel bir
olgu haline gelmiştir. (Gizli işgal
esprisi)"

Söylenenin özeti şudur: Emper-
yalizm artık ülkeleri, tankıyla, topuyla
işgal etmiyor, sömüge valileri ata-
mıyor, oralara kendi bayrağını dik-
miyordu (Çünkü bu ulusal kurtuluş
savaşlarına yol açıyor, dünya çapında
anti-emperyalist cepheyi güçlendi-
riyor). Bunun yerine işbirlikçiler ya-
ratarak, işbirlikçiler aracılığıyla kendi
egemenliğini kuruyor. Ekonomisinin
ve ordusunun tüm ipleri emperya-
listlerin ellerinde toplanmış bir ül-
kenin bayrağı, marşı olsa ne çıkar? 

Yani, bir bayrağın olması, ba-
ğımsız olduğumuz anlamına gelmi-
yordu. Ülkemiz 1920'deki bağımsızlık
savaşından sonra, 1950'lerde yeniden
işgal edilmiş bir ülke haline gelmiştir.
Ancak bu seferki işgal GİZLİ'dir.

Milli Ordudan İç Savaş 

Bağımsızlıkçı, Anti-Emperyalist Olunmadan Sol, Sosyalist,
Devrimci Olunamaz!

Bağımsız Demokratik Türkiye İçin PARTİ-CEPHE’ye

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye

Bağımsızlık Olmadan Özgürlük Olmaz!
Bağımsızlık Olmadan Demokrasi Olmaz!
Bağımsızlık Olmadan Halk Kurtulamaz!
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Ordusuna 
Yine yeni sömürgelerde sömü-

rüyü ve emperyalist işgali gizleyen
en önemli kurumlardan birisi de
ordudur. 

Politikacılar “NATO’nun ikinci
büyük ordusuna sahibiz” diye
böbürlenerek güç gösteri yaparlar.

Böbürlenme doğrudur çünkü;
ordu dünya halklarının düşmanı
NATO’ya aittir. Vatanın ve halkın
güvenliği için değil, emperyalist-
lerin ülkemizdeki ve bölgelerdeki
çıkarlarını korumak için vardır. 

1950’lerden beri katliamlardan,
halkın mücadelesini bastırmaktan
başka halkın güvenliği için yaptığı
bir şey yoktur. 

Kısacası bağımsızlığı maskele-
yen kurumlardan biri olan ordu;
emperyalizmin çıkarlarını korumak
için kendi halkına karşı örgütlenen
iç savaş ordusu haline gelmiştir.

Sonuç olarak ülkemiz işbirlikçi
tekelleriyle, parlamentosuyla, or-
dusuyla, polisiyle ve diğer kurum-
larıyla emperyalistler adına işgal
edilmiştir. 

Mahir Çayanlar 17 Mayıs
1971’de İsrail Başkonsolosu Efraim
Elrom’u  rehine eyleminde yayın-
ladıkları “İhtilalin Yolu” başlıklı
bültende şöyle diyorlar: “Türkiye,
yeraltı kaynaklarından dış tica-
retine, ekonomisinden politikasına,
kültüründen sanatına kadar Ame-
rikan emperyalizminin denetimi
altında bir ülkedir... 

Amerikan emperyalizminin
sömürge ve yarı-sömürge bir ülke
için anlamı ülke zenginliklerinin
talan edilmesi, halkın açlığı, se-
faleti ve ulusal onurun hayasızca
Amerikan postalları altında çiğ-
nenmesidir...

Düzen politikacılarının ‘hükü-
met buhranı’ olarak adlandırdık-
ları şey, temsili demokrasinin düzen
partilerinin, Amerikan emperyaliz-
minin ve yerli hakim sınıfların
sömürülerini kolaylaştırmakta gös-
terdikleri yetersizlikten başka bir
şey değildir...

Bu durum da geçicidir. Emper-
yalist sömürünün dönen çarkları
emekçi halkın sefaletini, yaşama
şartlarının zorluğunu daha da artı-

racaktır...
... Çark dönmesine devam edecek,

cuntalar birbirini takip edecektir.
Kimileri ‘Atatürkçü, laik’, kimileri
‘reformcu’ diye lanse edilecek, yurt-
sever aydınlar her defasında yeni
bir umutla yeni gelenlere bel bağ-
layacak, sonra yanıldıklarını anla-
yacaklar, tekrar bir ‘ilerici’ atılım
olmasını bekleyeceklerdir.

Emperyalizmin işgali altındaki
ülkelerde bu çark hep böyle döner.
Ülkemizde de parçalanana kadar
bu çark böyle dönecektir.” (Adalıların
Türküsü, Syf: 24-25).

Mahirler bu sömürü çarkının nasıl
durdurulacağını THKP-C 1 No’lu
Bülten de şöyle ifade etmiştir; “...
Amerikan emperyalizminin haki-
miyetini ve yerli uşağı sömürücü

Bütün ülkelerin devriminde, bütün
mücadelelerde, yüksek bir vatanseverlik
duygusu, büyük bir halk sevgisi ol-
madan ve ulusal değerler taşınmadan,
geniş halk kitleleri, emperyalizme ve
faşizme karşı örgütlenmemiş ve zafere
ulaşılamamıştır. Yüzyılları binyılları
kapsayarak oluşmuş tarihi, kültürleri,
çeşitli değerleri, hatta ruhsal şekillen-
işleri, kısa sürede yok ederek veya
yok sayarak, başka değerleri onların
yerine geçirmeye çalışmak mümkün
değildir. Mümkün olduğunu iddia eden-
ler, tarihi oluşumların ve halkların ger-
çeğinden uzak, hayalci, küçük-burjuva
aydınlarıdır. Marksist-Leninistler, ya-
şanmış, yaşanmakta olanı yok sayarak
politikalar oluşturamazlar, strateji ve
taktiklerini bu gerçeğin dışında düşüne-
mezler. Bütün devrim ustaları, bu ger-
çeği iyi analiz ederek, devrim yapmak
istedikleri toprakları, halkı çok iyi ta-
nımış ve bu halkın tarihi sosyolojik,
psikolojik özelliklerini göz önüne alıp
propaganda, taktik ve mücadele yön-
temlerini doğru seçerek halkları kur-
tuluşa götürmüşlerdir. ...

Hiçbir devrim düşünülemez ki o
ülkenin devrimcileri kendi ulusal kim-
liklerini yadsımış ve vatan kavramını
kendilerine yasaklamış olsunlar. Ter-
sine, ulusallık, ulusal onuru taşıma,
ulusal değerlerine sahip çıkma hep sa-
vunulmuştur.

Bu, devrimcilerin, halkın bilinçlen-
mesi, aşağılık duygusundan, kendine
güvensizlikten kurtulması, burjuvazi ve
feodalizm tarafından tutsak edilmiş be-
yinlerin özgürleşmesi demektir. Ulusal
onuru taşımayan, ulusal değerlerine sahip
çıkmayan, hatta bunu gericilik veya mil-

liyetçilik olarak görenler, kendi öz güçle-
rine güvenemezler.

Bu güveni sağlayacak tarihsel kök-
lere, kültür ve geleneklere sahip ola-
mayanlar, başka güçlerin, başka
düşünce ve kültürlerin etkisi altında
kalmaktan kurtulamazlar.

Başka düşünceler değiştikçe, onlar
da değişecek ve hiçbir zaman halk
kitleleri içerisinde maddi bir güç ola-
mayacak, giderek halkla karşı karşıya
kalacak hatta çatışacaktır. (...)

Emperyalizm ekonomik, politik,
kültürel hegemonyasıyla esas olarak
bu noktada halkları teslim almakta,
onların ulusal kimliklerini yok ederek
yalnızlaştırmakta, kendine güvensiz-
leştirmekte, bunalıma düşürmekte ve
ardından halklarla istediği gibi oyna-
maktadır. Faşistler sömürü ve zulüm
altında ezilmiş, güçsüz düşmüş, arayış
içerisinde olan halka sömürünün, zul-
mün gerçek nedenlerini saklayarak,
sahte milliyetçilik ve vatanseverlikle
yaklaşıp, halkın duygularını sömürerek
kullanıyor ve emperyalizm olgusunu
gizliyorlar.

Bu yaklaşım, halkın devrimci savaşa
akması önünde engeller oluştururken,
geçici olarak da ruhsal olarak besle-
mekte ve düzenin ayakta kalmasını
sağlamaktadır.

Ama sol, halkın bu özelliklerini gö-
remediğinden yalnızca, basit sömürü
edebiyatına başvurduğundan, bu alan
faşistlere kalmış, onlar halkın bu duy-
gularını istediklericgibi kullanmaktadırlar. 

Sol, objektif olarak, ulusal kimliği
reddetmiştir. Kimliksiz bir halk ölüdür,
yaşayamaz.... (Dursun Karataş)

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Savaşmayanlar
Vatansever Olamazlar
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sınıfların iktidarını yıkmak, bağım-
sızlığı kazanmak için tek yol Silahlı
Kurtuluş Savaşıdır...

Türkiye Halk Kurtuluş Cephe-
si’nin temel görevi Amerikan Em-
peryalistleri ve yerli müttefiklerinin
oluşturduğu düşman cephesini çö-
kertmek ve yıkmak, halkın sırtından
elde edilen bütün mülkleri kamu-
laştırarak Cephenin savaş gücünü
yükseltmek, gerekli malzemeleri ele
geçirmek, baskı ve zor kuvvetlerini
parçalamaktır...

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi,
bağımsızlık savaşında bütün gerçek
yurtseverleri kendi savaşına çağırır.
Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi
bütün ihtilalcilerin, yurtseverlerin,
Türkiye Halkının Kurtuluş Cephe-
sidir.” (Adalıların Türküsü, Syf:13-
14-16)

Bağısmız Olunmadan
Özgür Olamayız

Yeni sömürgecilik emperyalizimin
İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra
3. Bunalım Dönemini atlatmak için
tüm dünyada geliştirdiği bir sömürge
yöntemidir. 

Bunun içindir ki, 1970’li yıllar
emperyalizmin yeni sömürgeciliğine
karşı ulusal ve sosyal kurtuluş mü-
cadelesinin iç içe geçtiği anti-em-
peryalist bir karakter almıştır. 

Ülkemizde de 50 yıllık revizyo-
nizme Devrimci Gençliğin TAM
BAĞIMSIZ TÜRKİYE şiarıyla baş-
lattığı ANTİ-EMPERYALİST mü-
caelesi son noktayı koymuştur. 

Mahir Çayanlar, Deniz Gezmişler,
İbrahim Kaypakkayalar TAM BA-
ĞIMSIZ TÜRKİYE şiarıyla emper-
yalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı
İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI’nı
başlatmışlardır. 

Çünkü ülkemiz tam bağımsız ol-
madan halkımız asla özgür olama-
yacaktır. Emperyalistler yeni sömür-
gecilik yöntemleri ile halkımızın ka-
nını emerek köleleştirmektedir. 

Vatanımız gizli işgalin yanında
yapılan askeri ve siyasi anlaşmalar
ile NATO’nun ve Amerika’nın üssü
haline getirilmiştir. 

Topraklarımızın 35 milyon metre

karesi Amerikan ve NATO üsleri ile
fiilen de işgal altındadır. 

Vatanı özgür olmayan bir halk
özgür olamaz. Vatanımızın ve halkı-
mızın özgürlüğü için emperyalizme
ve işbirlikçi oligarşiye karşı anti-
emperyalist bağımsızlık mücadelesi
şarttır. 

Bağımsız Olunmadan 
Demokrasi Olmaz!

Bugün demokrasi olduğunu hiç-
kimse iddia edemez. Etmiyor da...
Herkes bir diktatörlükten, AKP ikti-
darının “tek adam yönetimi”ne doğru
gittiğinden bahsediyor. 

Öyleki AKP faşizminin yüzünü
örtecek maske kalmamıştır. Ne ya-
saması, ne yürütmesi ne de yargısı...
Faşizmin hiçbir kurumu artık faşizmi
maskeleyemiyor. 

Ancak buna rağmen hala solda
bunun adı konmuyor. “Tek adam yö-
netimi” deniyor, “totaliter rejim”
deniyor, “otoriter rejim” deniyor,
“diktatörlük” deniyor, en ilerisi “fa-
şizan yönetim” deniyor ama adıyla
sanıyla FAŞİST DİKTATÖRLÜK
denmiyor. 

Demiyorlar çünkü “faşizm” de-
mek, faşizme karşı mücadelenin de
gereğini yerine getirmeyi gerektirir.
Faşizme göre örgütlenmeyi mücadele
etmeyi, savaşmayı gerektirir. Faşizmin
terörüne karşı silahlı mücadelenin
objektif şartlarının varlığını kabul
etmeyi gerektirir. Faşist diktatör de-
diğin iktidar ile uzlaşmayı değil, ona
karşı savaşmayı gerektirir. 

Onun içindir ki, reformizm, opor-
tünizm, Kürt milliyetçileri ve küçük
burjuva aydın kesimler açıkça faşizm
demiyorlar. 

Çünkü faşizm dediklerinde faşist
AKP iktidarıyla “barış”maktan, uz-
laşmaktan bahsedemeyecek. 

Reformist, uzlaşmacı politikalar
yapamayacaklar. 

Yeni Sömürge Ülkelerde 
Oligarşinin Yönetim 
Biçimi Faşizmdir! 

Ülkemiz faşizmle ne 12 Mart, 12
Eylül gibi darbelerle, ne de AKP ik-
tidarıyla tanışmadı. Ülkemiz 1950’ler-
den beri faşizmle yönetilmektedir. 

Ülkemizde “öyle ya da böyle bir
demokrasi”nin olduğu oligarşik dik-
tatörlüğün en büyük yalanlarından
birisidir. Demokrasi parlamento se-
çimlerinin yapılmasına indirgenmiştir.
AKP iktidarı bunun öyle olmadığının
en iyi örneğidir. En son 7 Haziran
seçimlerine, 1 Kasım seçimlerine ta-
nık olup hala “öyle ya da böyle bir
demokrasi”den bahsetmek faşizmin
gönüllü propagandacısı olmaktır. 1
Kasım’da %49 oy alan Ahmet Da-
vutoğlu’nun hem de kendi partisi ta-
rafından nasıl alaşağı edildiğine tanık
olduk. 

Ülkemizdeki faşizmin temeli yeni
sömürgeciliktir. Emperyalist ve iş-
birlikçi tekellerin çifte sömürü altında
açlık, yoksulluk, sefalet içinde ya-
şayan halkımız faşist terör olmadan
yönetilemez. 

Eğer faşizmle değil, demokrasi
ile yönetilmek istiyorsak faşizmin
kaynağına yani emperyalizme ve
işbirlikçi oligarşiye karşı BAĞIM-
SIZLIK savaşını yükeltmeliyiz. 

Yeni sömürge bir ülkede BA-
ĞIMSIZLIK olmadan demokrasi
de olmaz. Faşizm koşullarında mü-
cadelenin adı SİLAHLI MÜCADE-
LE’dir.

Anti-Emperyalist 
Olmayanlar, Bağımsızlığı 
Savunmayanlar Sol, 
Sosyalist, Devrimci 
Olamazlar!

1970’lerde Mahirler, Denizler,
Kaypakkayalar ve onların mirasını
devralan binlerce devrimci “Bağımsız
Türkiye” uğrunda canlarını feda et-
mişlerdir. 

1990’larda dünyadaki karşı devrim
rüzgarlarına kadar ülkemizde bağım-
sızlıkçı, anti-emperyalist mücadeleyi
-oligarşinin tüm demagojilerine rağ-
men- devrimciler temsil etmiştir. 

1990’lardaki karşı devrim rüz-
garlarına kapılan reformist, oportünist
sol ise adeta emperyalizmi unutmuş-
tur. Tam tersine ideolojik gıdasını
emperyalizmden almaya başlamıştır. 

Emperyalizmin adı “Yeni Dünya
Düzeni”, “Globalizm”, “Küresel-
leşme” olmuştur. 

“İki kutuplu” dünya yıkılmış, so-
ğuk savaşın yerini “barış”, “uzlaş-
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ma” dönemi almıştır. “Dünya koca
bir köye” dönüşmüştür. Diktatör-
lükler “batılı güçler” tarafından de-
mokratikleştirilecektir. 

Bağımsızlık için savaşmaya gerek
olmadığı gibi faşizme karşı müca-
deleye de gerek kalmamıştır,  çünkü
demokrasi de emperyalistler tarafın-
dan getirilecektir. 

Emperyalizm, “demokratik em-
peryalizme” dönüşmüştür.

1978’de “Bağımsız Kürdistan”
hedefiyle silahlı mücadeleyi başlatan
Kürt milliyetçi hareket 90’lara ge-
lindiğinde bağımsızlıktan vaçgeç-
miştir. 

Abdullah Öcalan İmralı savun-
malarında bağımsızlığın modasının
geçtiğini bakın nasıl açıklıyor: “Yet-
mişlerde moda olan ve uygulandı-
ğında sadece, ayrı devlet anlamında
yorumlanan ‘ulusların kaderlerini
tayin hakkı’ gerçekten, bu yorumuyla
bir çıkmazdı. Kürdistan pratiğinde,
sorunu yokuşa sürme yanı ağır ba-
sıyordu.”

“PKK burada direndi. Kendini
geliştirmeden ziyade aşırı tekrarla-
yarak direndi... Halbuki reel-sosya-
lizmin çözülüşünden, demokratik
çözüm tarzını çıkarabilmeliydi. ‘Ulus-
ların kaderlerini tayin hakkı ilke-
si’nin artık geçerliliğini yitirdiğini...
görmeliydi.”

Kürt milliyetçi harekete göre artık
bağımsız Kürdistan talebine gerek
yoktur. Böyle olunca emperyalizmle
de, oligarşiyle de uzlaşmak ve aynı
kampta yer almak elbette ki, doğal
görülecektir... 

Onun için bugün Kürt milliyetçi
hareket Suriye’de emperyalizmle iş-
birliği yapmakta sakınca görmüyor. 

Oligarşiyle uzlaşmak için AB
uyum yasaları yeterlidir diyebiliyor.

Kürt milliyetçi hareketin Suriye’de
Amerika’nın “kara gücü” olarak kul-
lanılmasına sessiz kalıyor. 

Kobane’de, Rojava’da Ameri-
ka’nın öncülüğünde “devrim” yapı-
lıyor.Ve bütün bunlar kendilerine
sol, sosyalist, komünist diyen örgütler,
partiler tarafından onaylanıyor. 

“Yaşasın Tam Bağısız 
Türkiye” Diyerek Ölümü 

Kucaklayan Mahirler’den
Tam Bağımsız Türkiye 
Sloganından Rahatsız 
Olan Reformistlere, 
Oportünistlere ve Kürt 
Milliyetçilerine... Çürüme

Evet, bir sol düşünün... Hatta sos-
yalist, komünist, ulusalcı... Bağım-
sızlık sloganından rahatsız olan bir
sol... Bunlar aynı zamanda Mahir-
ler’in, Denizler’in, Kaypakkayalar’ın
mirasçısı olduklarını söylerler... Ma-
hirler’in silahlı mücadelesini kendi-
lerine örnek aldıklarını söylerler... 

Aşağıda ÖDP’nin gazetesi Birgün
gazetesinin Grup Yorum ile Bağımsız
Türkiye konseri hakkında yaptığı rö-
portajdan bir soru aktarıyoruz; “Tam
bağımsız Türkiye sloganı artık Grup
Yorum için bir gelenek oldu. Ancak
bu sloganı 'ulusalcı' vs. bularak
rahatsız olan çevreler var."(Birgün,
14 Nisan 2012)

Birgün gazetesinin bu sorusuna
biz de şu soruyu sorarak cevap ver-
mek istiyoruz: “Amerikan uşağı iş-
birlikçilerin dışında Bağımsız Tür-
kiye sloganından kim rahatsız olur?”

Mahirler Kızıldere’de Tam Ba-
ğımsız Türkiye için şehit düşmediler
mi? Son kurşunlarına kadar Amerikan
emperyalizmine karşı Bağımsız Tür-
kiye için çatışmadılar mı? Denizler
darağaçlarında son nefeslerine kadar
Bağımsız Türkiye sloganı atmadılar
mı? 

Soldaki çürümenin geldiği nokta
burasıdır. Bu örgütler aynı zamanda
Mahirler’i, Denizler’i ölüm yıldö-
nümlerinde riyakarca kendi teslimi-
yetçiliklerine, uzlaşmacılıklarına, dü-
zene dönüşlerine maske yaparlar...  

Anmalarda yumrukları havaya
kaldırıp “Bağımsız Türkiye” diye
slogan atarlar... Gerçekte ise bağım-
sızlığa inanmazlar. Emperyalizme
teslim olmuşlardır. Emperyalizme
rağmen bağımsız olunamayacağını
düşünürler... Emperyalizmi mutlak
güç olarak kabul ederler... Böyle
olunca demokrasiyi de, özgürlükleri,
kurtuluşu da emperyalistlerden bek-
lerler. Bugünkü yaşanan tablo budur.
“Heyecanla” Kürt milliyetçi hareketin
Amerika’nın “kara gücü” olarak Su-

riye Rakka”da yaptığı “özgürleştirme
operasyonları”yla coşuyor. 

Anti-Emperyalist
Olmayanlar, Bağımsızlığı 
Savunamayanlar, Kendi 
Bağımsızlıklarını da 
Yitirirler

Anti-emperyalist olmayan, ba-
ğımsızlığı savunmayan sol için esas
olan kendi örgütsel bağımsızlıklarını
yitirmiş olmasıdır. 

Reformist-oportünist solun büyük
bir kesiminin uzun süredir bağımsız
hiçbir politikası yoktur. Kürt milliyetçi
hareketin kuyruğuna takılmış, Kürt
milliyetçilerinin politikaları neyi ge-
rektiriyorsa onun figüranı olmaya
mahkum durumdalar. 

Kürt milliyetçi hareket AKP fa-
şizmiyle “çözüm” adı altında uzlaşma
masasına oturuyor, teslimiyet sürecine
giriyor, kuyrukçuları koşulsuz “çö-
züm”cü oluyor. Silahlı mücadelenin
“miadının dolduğunu” ilan ediyor;
kuyrukçuları tek ses halinde aynı
şeyi söylüyor. Kürt milliyetçi hareket
ateşkesi bozuyor; kuyrukçuları kendi
devrim staratejileriye uzaktan ya-
kından ilgileri olmasa da “silahlı bir-
likler” oluşturuyor, Kürt milliyetçi
hareketin içinde “gerillacılık” pozları
veriyor. AKP’ye karşı kullanmak
için “Halkların Birleşik Devrimci
Hareketi”ni kuruyor. Kuyrukçular
havalara uçup Türkiye devriminden
bahsediyor. Yarın Kürt milliyetçi ha-
reket yine AKP ile  uzlaşma masasına
oturur, kuyrukçular devrimden vaz-
geçip “çözümcü” oluverir. 

Sonuç olarak emperyalizme karşı
bağımsızlığı savunamayanlar kendi
örgütsel bağımsılıklarını da savuna-
mazlar. Anti-emperyalist olmayanlar,
emperyalizmin kara gücü olur. Em-
peryalist politikaların aracı olur... 

Bağımsız bir örgüt, bağımsız bir
ülke, özgür bir halk ancak emperya-
lizmin ideolojik, politik, kültürel,
tüm politikalarından kopuş sağlayarak
ve savaşarak kazanılabilir.

Yürüyüş
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MHP içinde genel başkanlık savaşı
kızışırken, birbirlerine üstünlük sağ-
lamak için sarfettikleri sözlerde, halk
düşmanı yüzlerini, hesap verme kor-
kularını itiraf etmekten de geri kalmı-
yorlar. Ne de olsa MHP, devletin sivil
vurucu gücüdür, faşizmin sivil kitle
tabanıdır. Eli kanlı, geçmişi kirlidir.
Ki zaten MHP’nin kuruluş amacı bun-
lardır; faşizme kitle tabanı sağlamak,
faşizmi kitleler nezdinde meşrulaştır-
mak, faşizmin vurucu gücü olmak,
devlete; bakanlar, bürokratlar, katiller
vermek. Uyuşturucudan fuhuşa, pro-
vokasyondan kitle katliamlarına, kiralık
katilliğe devletin her türlü pis işini
yapmak… İşte MHP’nin başlıca rolü. 

Bir halk düşmanının itirafı: “Ben,
İçişleri Bakanlığı yaptığım dönemde
tarihin en uzun, en geniş, en kapsamlı
sınır ötesi harekâtına imza atmış bir
bakanım. Utanarak söylüyorum bazıları
diyor ki sosyal medyada; ‘Meral Ak-
şener MHP’ye genel başkan olmasın,
faili meçhullerin sorumlusu O’dur’ di-
yorlar. Ne derseniz deyin hepsi kabu-
lümdür. Bu ülke için, bu milletin birliği
beraberliği için bir şey yapılması ge-
rekiyorsa yapmışımdır, sorumluluğunu
da sonuna kadar alıyorum.” 

Bu sözlerin sahibi MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli’ye rakip olan
Genel Başkan Adayı Meral Akşener’dir. 

Halk düşmanlığı o derece meşrudur
ki, faşistlik o kadar meşrudur ki, Meral
Akşener rolünü inkar etmekten geri
durmuyor dahası bunu övünülecek bir
şey olarak ortaya koyuyor. Böylece
faşist devlete, emperyalist efendilerine,
Amerika’ya mesaj da veriyor; “faşist
devletin bekaası için her türlü katliamı
yapmaktan geri durmadım, durmam”
diyor. Göreve talip olduğunu söylüyor.
Onlardan destek istiyor. 

Bu sözlerin sahibi Meral Akşener’e
yanıt yine MHP içinden geldi. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral
Akşener’in “bütün faali meçhuller ka-
bulümdür” sözleri üzerine şunları söy-

ledi: 
“Faili meçhul sözü hafife alınacak

söz olarak görülmemeli. Türkiye’de
bin 901 tane faili meçhul vardır. Bu
kadar ciddi bir konuyu MHP’de değişim
dönüşüm isteyen insanın ‘faili meçhuller
kabulümdür’ dediği vakit, Beyoğlu-
Galatasaray arasındaki Cumartesi An-
neleri’ni, Genel Merkez önünde per-
şembeden perşembeye toplanan pazar
alanını, perşembe hariç, Cumartesi
Anneleri’nin kullanmasına müsaade
etmek demektir. Bu olayı MHP’ye sı-
vamak demektir. Faili meçhullerle ilgili
meseleleri bir başka yerden gerçek
yapılardan alıp MHP üzerine yıkmak
demektir. Bu sözlerin hesabı bir gün
sorulur ve verilir.” (Cumhuriyet). 

Her Dönem Halka
Saldırının İçinde Faşist
MHP ve MHP’liler Oldu 

Biri halk düşmanlığını itiraf ediyor
ve bununla övünüyor. Diğeri “bu söz-
lerin hesabı bir gün sorulur” diyerek
korkusunu itiraf ediyor. MHP’nin rolü
geniş kitleler nezdinde teşhir olsun is-
temiyor. 

‘80 öncesi MHP’nin imajını yeni-
lemek için az uğraşmadılar. ’80 öncesi
faşizmin vurucu gücü olan ve dar bir
parti durumundaki MHP, ‘90’lardan
başlayarak imaj tazeledi. Klasik bir
düzen partisi kimliğine büründü. Böy-
lece daha geniş halk kesimlerine hitap
etti. Yüzde 4-5 olan oy oranını yüzde
20’lere kadar çıkarmayı başardı. 

Önemli oranda şovenizmden bes-
lendi. Vatan-millet demagojilerine sa-
rıldı. Batı, emperyalizm karşıtı görü-
nerek halkımızın anti-emperyalist ke-
siminin desteğini aldı. Halklarımızın
dini duygularını sömürmekten de geri
durmadı. Böylelikle tabanını, desteğini
ciddi boyutta genişletti. 

Vurucu bir güç olmaktan, daha çok
kitle partisi görünümü kazandı. Ancak
tüm bu dönemlerde halka, halkın ev-

latlarına saldırmaktan geri durmadı.
Devlet içinde bürokraside, bakanlık
koltuklarında, çete mafya örgütlenme-
lerinde halka saldırının başını çektiler.
Üniversitelerde gençliğe saldırdılar.
‘90’larda polis ve özel timin katliam-
larının şakşakçılığını yaptılar, kontr-
gerillaya “vatandaş desteği” sağladılar.
Özellikle 2000’li yıllarda faşist devletin
politikası haline gelen linç saldırılarının
doğrudan içinde oldular. 

Hiçbir şey halk düşmanı yüzlerini,
vatan hainliklerini gizleyemez. 

İtiraf etseler de etmeseler de suçlarını
iyi biliyoruz. Ve unutturamazlar; Ma-
raşları, Çorumları, Bahçelievleri, Bal-
gatları, Sivasları… Onlarca toplu ve
tek tek kitle katliamları tarihe ve bel-
leğimize kazınmıştır. 1000’leri aşan
katliam operasyonlarından söz ediyorlar.
Ki doğrudan ya da dolaylı MHP’nin
içinde olmadığı katliam yoktur. 

Bir yanı düzen partisi, bir yanı
mafya bozuntusu, ancak değişmeyen,
halkın belleğine kazınan kimliği; halk
düşmanlığı… 

MHP’de yöneticilik yapıp da bu
kirli işlerin, katliamların, cinayetlerin
içinde olmayan, rolü olmayan yoktur.
Kimileri bu rollerini övünç kaynağı
olarak ortaya koymaktan çekinmemiş-
lerdir. Kimileri teşhir olma korkusuyla,
kirli-kanlı yüzlerini gizleyip daha geniş
kesimleri düzen içinde tutma anlayışıyla
rollerini gizlemiştir. 

Arkasına sığındıkları tek güç faşist
devlettir. Emperyalist efendileridir. 

Ne yapmışlarsa faşist devletin bekası
için yapmışlardır. 

İşkence, katliam, provokasyon tek-
niklerini öğrendikleri, ideolojik olarak
beslendikleri kaynak emperyalist efen-
dileridir. 

“MHP bizzat CIA tarafından ör-
gütlenen Kontr-gerilla, MİT, CIA üç-
geninin içinde yer alan faşist parti
olarak kuruldu. Amerikan ordusuna
ait FM-31 seri numaralı talimnamede
‘komünizmle mücadele eden, işken-

M. Akşener: “Bütün Faili Meçhuller Kabulümdür” 
D. Bahçeli: “Bu Sözlerin Hesabı Bir Gün Sorulur” 

BU SÖZLER HALK DÜŞMANLIĞININ İTİRAFIDIR 
BU SÖZLER HALKIN ADALETİNDEN DUYDUKLARI 

KORKUNUN İTİRAFIDIR 
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ceden kötürüm bırakmaya, soygundan
sabotaja her tür yöntemi kullanan yer-
altı örgütlenmelerinin kurulması’ ön-
görülür. MHP, bu belgede öngörülen
pasifikasyon programının eseridir.”

(Haklıyız Kazanacağız) 
“Vatan, Millet, Sakarya” söylemleri

yalandır, sahtekarlıktır. Ne vatanla ne
halkla bir ilgileri vardır. Halk düşmanı
olanlar vatansever olamazlar. Halk düş-

manları vatan hainleridirler. 

Evet her şeyin bir bedeli vardır.

Halkın adaletine hesap vermekten kur-

tulamayacaklar.  

Gazi Cemevi Konferans Salonu’nda 19 Haziran'da Gazi
Halk Meclisi, Gazi Cemevi yönetimi, PSAKD Gazi Şehitleri
Cemevi yönetimi, Gazi Spor Kulübü, Gazi Mahallesi Muhtarlığı,
Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarlığı, Karayolları Mahallesi
Muhtarlığı ve köy derneklerinin çağrısıyla geniş bir halk
toplantısı yapıldı.

PSAKD Gazi Şehitleri Cemevi yönetiminden Göksel
Fidan’ın toplantının konusunu, amacını belirten konuşmasıyla
halk toplantısının birinci gündemi olan halka zarar veren
eylemler ile ilgili konuşulmaya başlandı. Tek tek kürsüye
gelerek konuşan Gazi esnafı, taksici, minibüsçü, özel halk
otobüsü şoförü, mahalle genci, ev hanımı, kadın-erkek çalışan
emekçi Gazi halkı yaşadıkları ve gördükleri sorunları anlattılar.
Otobüslerin yukarı çıkmaması, halkın araçlarının durdurularak
barikat yapılmak istenmesi, ateş edilmesi, devrimci yurtseverlere
yakışmayan tavır ve davranışlar, otobüslerin yakılması, taksicilerin
ve minibüsçülerin yaşadıkları sorunlar bu kısımda sıklıkla dile
getirenler oldu. En fazla mağduriyetin, yanlış eylem tarzından
kaynaklı ulaşımda yaşandığı öne çıktı.

Söz alarak "Halka Zarar Veren" eylemlerle ilgili düşüncelerini
belirten herkes dinlendikten sonra çağrıcı kurumlar tarafından
gezilip çağırılan siyasi kurum temsilcilerine söz verildi. Ancak
Gazi Halk Cephesi dışında hiçbir siyasi kurum katılmadığından
kaynaklı yalnızca Halk Cephesi’ne söz verildi. Halk Cephesi
sözcüsü “dile getirilen bu tür halka zarar veren eylemleri
doğru bulmadıklarını, söz alarak anlatılanları eylem tarzı
olarak kesinlikle benimsemediklerini tersine bunların yanlışlığını
hem kendi kitlelerine hem de en geniş halk kitlelerine anlatma

çabasını gösterdiklerini bu tarz eylemleri mahkum etmek ge-
rektiğini düşündüklerini” söyledi.

Gazi Mahallesi muhtarı Nevzat Altın sözü aldı. Bir
mahalle muhtarı olarak mahalle halkından duyduklarını ak-
tardı; bu söylenenlerde de en öne çıkan emekçi halkın
ulaşım hakkının gasp edilmesi ile ilgili oldu. “İsterdik ki
burada tüm kurumlar olsun ve biz bu hususta ortak karar
alalım ancak sadece Halk Cephesi burada, teşekkür ediyoruz
onlara, demek ki bu halkın sorunlarını dinleyen çözmek is-
teyenler onlar” dedi. Buraya gelenler ile birlikte eylemlerde
bir ilke kural birliği belirlenmesini önerdi.

Sözü tekrar alan Göksel Fidan, çağırıcı kurumlar olarak
tüm siyasi kurumları gezdiklerini söyledi. “Çağırıcı kurumlar
olarak biz bundan sonra halka zarar veren eylemlere müdahale
edeceğiz” dedi.

Tüm bu konuşmalar sırasında polis terörü ile ilgili söz
alan pek çok yanıyla mahallede yaşananları, halkın duyduğu
rahatsızlığı aktaranlar olmuştu. Bununla ilgili de bir kampanya,
duyarlılık, birlik sağlama kararı çıktı. Gazi Halk Meclisi polis
terörü ile ilgili bir kampanya başlattıklarını duyurdu, bununla
ilgili bilgi verdi. Son olarak toplantının geneli ile ilgili söz
almak isteyen Gazililere söz verildi. Toplantıyı düzenleyenlere
teşekkür edildi. Halk Toplantısına 135 kişi katıldı.
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Sorunlarımızın Çözümü Birlikte

Mücadeleden, Dayanışmadan Geçer

Halk Örgütlülüklerimizi Büyütelim !

Gazi Düz bölgesinde 16 Haziran'da tanışma ve yozlaşma
üzerine toplantı yapıldı. Toplantıya çağrı 1 gün önceden
başladı. Toplantı ilk tanışma faslıyla başladı. Ardından söz
toplantıya gelen gençlere verildi. Söz hakkı isteyen bir
genç, "Şu gün ve zamanda cemevinin orada şu zat tarafından
bana silah çekildi” dedi.  Bu konunun önemsendiği ve üze-
rinde durularak tarafına dair mutlak suretle olmak üzere
dönüş yapılacağı söylendi. Ardından konu 19 Haziran'da
cemevi konferans salonunda yapılacak olan "halka zarar
veren eylemleri ve polis terörünün ” tartışılacağı halk top-
lantısına getirildi.  Mahallede yakılan halk otobüslerinden,
ekmeğini kazanmak için taksicilik yapan şoförün vurul-
masından, polislerin pervasızca saldırmasına ve konvoylar

düzenleyerek tahriklerini arttırmalarından müzdarip olduk-
larını dile getirdiler. Bunun üzerine bu toplantıya gelmeleri
bu duygu ve düşüncelerini mahallenin gençleri dolayısıyla
geleceği olmaları açısından önemli olduğuna değinilerek
çağrı yapıldı. Çağrıya uyacaklarını ve en az Düztepe
Gençlik olarak 25 kişi katılacaklarını izah ettiler. Halka
zarar veren eylemleri kimlerin yaptıklarını çok iyi bildiklerini
Halk Meclisi'nin bu konuda pür dikkat ettiğini bunu da
dostun ve düşmanın çok iyi bildiğini söylediler.

Polis terörü içinse Düz Gençlik olarak birçok şeyden
geri adım atmayacaklarını yapılması gereken birçok şeyi
yapmaya gönüllü olduklarını, gayelerinin mahalleye sahip
çıkmak olduğunu dile getirdiler. Bu içerikte süren istişareler
sonucunda iki konuda karar kılınarak toplantı bitirildi.
Toplantı bir buçuk saat sürdü ve 25 genç katıldı.

16 Haziran Toplantısı



ESP, Berkin’in vurulmasının yıl-
dönümünde Berkin’in vurulduğu Ga-
ziler Sokak’ta bir anma yapmak
istedi. ESP’nin programı cemevinde
toplanmak ve yürüyüş yaparak Ber-
kin’in vurulduğu sokağa gitmekti.
Polis “dağılın” deyince ESP’liler
sağlık ocağının önünde bir açıklama
yaparak programlarını bitirdiler ve
Berkin’in vurulduğu sokağa gitmek-
ten vazgeçtiler.

Berkin’i anmak bile bedel ister.
Bunu göze almadan sadece reklam

yapmak için bile olsa Berkin’i anma
programı gerçekleştirmek mümkün
değildir. Faşizm gerçeği faydacı dav-
ranmanmaya çalışanların da gösteriş
yapmasına izin vermiyor. Bu gerçek
içinde Berkin kanla, bedelle, işkence
görerek bugün tüm Türkiye halklarına
mal olmuştur. İşin emek ve bedel
bölümünde yer almayıp sadece rek-
lamında bulunmaya hayat ve müca-
dele izin vermemiştir.

Bir mücadele sürecini sonuna kadar
götürmek, siyasi ya da fiili, oradan

sonuç almak hatta herhangi bir demo-
kratik eylemi bile sonuçlandırabilmek
sahip olunan ideolojiyle ilgilidir. 

ESP, demokratik bir eylemi, Ber-
kin gibi bugün en meşru sayılabilecek
bir eylemi dahi sonuçlandıramamıştır.
ESP’nin ideolojisi başkalarına da-
yanmak ve faydalanmak üzerine ku-
ruludur. Hatta kendilerine ait bir kim-
likleri de yoktur.  Bu ideoji ne bir
eylemi sonuçlandırabilir ne de Ber-
kinler yaratabilir.  

BERKİN’İ ANMAK DA BEDEL İSTER

PPİSLİĞİ DEVRİM
TEMİZLER!

İşte kapitalizmin temsilcisi... Bir
devlet bakanının kokain kriziyle son
noktaya ulaşan; yozlaşma ve çürümesi.. 

İki sınıf ve bu iki sınıfın da kendi
ideolojisi var diyoruz.. İşte kapita-
lizmin ideolojisinin, ahlakının bir
resmi... 

Düzen çürütür, devrim yaşatır di-
yoruz.

Düzenin tüm çürümüşlüğünü her
sayımızda farklı örneklerle anlatı-
yoruz.

Bu sefer kapitalizmin çürümüş-
lüğüne, kokuşmuşluğuna örnek Ar-
jantin’den vermek istedik.

Arjantin’de bir manastırın bahçe
duvarı üzerinden içerisinde yaklaşık

9 milyon dolar para ve mücevher
bulunan çantaları fırlatırken yakalanan
eski çalışma bakanı  Jose Lopez’in
ilk duruşması da aynı yozlaşmanın
bir devamı olarak gazetelerde yer
aldı.. 

16 Haziran Perşembe günü ilk
kez mahkemeye çıkan Lopez, kafa-
sına vurarak ağlamaya ve kokain is-
temeye başladı.

Düşünün bir ülkenin bakanı hem
hırsızlık yaparken yakalanıyor, sonra
da mahkemede de kokain krizine gi-
riyor.

Ülkeyi bunlar yönetiyorlar.. Bu
yüzden halk yoksulluktan ve sefaletten
kurtulamıyor.. Yozlaşmayı halka da
yayıp sömürülerini daha da rahat sür-
dürmek istiyorlar. emperyalizm bir ta-
raftan, işbirlikçi hükümetleri, bakanları

diğer taraftan halkı sömürüyorlar.
Dünyanın neresinde olursak ola-

lım... Kapitalizm bulaştığı her yere
ahlaksızlığı, hırsızlığı, oburluğu, kat-
liamlarını taşıyor.

Bizde  farklı mı?.. 
Bu ülkenin Cumhurbaşkanı katil

Tayyip Erdoğan çaldıklarını nasıl
kaçırmaya çalıştığını görüntülerle,
kendi sesleriyle duyduk, gördük...
ve halkı sömüren, halktan çalan şu
anda en temel noktada cumhurbaş-
kanlığı yapıyor.

Bu sömürü, bu soygun, bu yoz-
laşma... kriz kapitalizmin krizidir..
Bakanda somutlanan bu pislik, ka-
pitalizmin pisliğidir...

PİSLİĞİ İSE ANCAK DEVRİM
TEMİZLER!

PİSLİĞİ BİZ TEMİZLERİZ!

Armutlu’da Grup Yorum Gönüllüleri
Toplantısı Yapıldı!

15 Haziran günü tüm saldırılara katliam girişimlerine
rağmen Grup Yorum gönüllüleri toplantısı yapıldı.
Akşam saat 21:00’da yapılacak olan toplantı için sal-
dırılardan kaynaklı son 1 saat içerisinde çalışması
yapıldı ve 1 sokakta çalışma yapıldı. Her ne sorun
olursa olsun kararlılık ve inançla toplantı örgütlendi
ve saat 21:30’da toplantı başladı. Toplantı çalışması 1
sokakta yapıldığı için 10 kişi katıldı yaşanan saldırılara
rağmen toplantının yapıldığı sokakta 4 kişilik 2 komite
kuruldu.Bu komiteler sokakta kapı çalışması yapacak
ve bildiri dağıtacak. Diğer yaşlı teyzelerimizden oluşan
komite ise 1 pankart ve 10 afiş asacak kendi sokaklarına.
Her ne saldırı yapılırsa yapılsın bu konseri halkla ör-
gütlememize hiç kimse engel olamayacak.

ARMUTLU HALK CEPHESİ

Gazi’de Tacize, Ahlaksızlığa
İzin Vermeyeceğiz!

Gazi Mahallesi’nde halkın şikayetleri üzerine, üvey
kızını taciz eden bir ahlaksız sorgulandı. Bir süredir
komşularına, apartman sakinlerine, ilkokul öğrencisi
kızın okul arkadaşlarına ve öğretmenine sorularak bilgi
alınan netleştirilmeye çalışılan şikayetlerin net olduğu
anlaşıldı. 16 Haziran’da ahlaksız adamın evine gidilerek
dışarı çağrıldı. Kendisiyle ilgili söylenenler anlatıldı.
Kendini savunma derdiyle üvey kızını suçlayan ve çelişen
tavırları sonunda sokağa çıkarılıp teşhir edildi ve dövülerek
cezalandırıldı. Bunun üzerine ajite çeken Halk Cepheliler
ahlaksızlara bu mahallede izin verilmeyeceğini vurgula-
yarak uyarıda bulundu. Dışarıya çıkan ve balkonlarından
izleyen mahalle halkı bu durumu bildiğinden büyük bir
sevinç yaşadı ve alkışlarıyla destek vererek “işte adalet
yerini buldu, iyi oldu” dediler.
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- Neden Açlık Grevi Direnişi Yaptınız? Hedefiniz
Neydi? 

Gülistan Eroğlu: Açlık grevi kararı almak mevcut
koşullarda yaşanan yoğun baskı ve yasakların olduğu bir
dönemde ortaya çıkması, bir eylem biçimi olduğunun bi-
linciyle açlık grevi kararı aldım. 

Bunun sayısız örnekleri var, en başta cezaevlerinde
siyasi tutsaklara dayatılan, tek tip elbise, ziyaret yasakları,
dergi, mektup yasakları gibi örnekler sıralanabilir. Özellikle
Avrupa hapishanelerinde yaşanan ağır tecrit koşulları ek-
lenince, açlık grevi kaçınılmaz bir eylem, direnme geleneği
oldu. 

Belki Avrupa’da fiziksel işkence yoktur, ama en ağır iş-
kencenin tecrit olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

Ben, 84 Ölüm Oruçlarında, 96 Ölüm Oruçlarında ve
2000 yılındaki ölüm oruçlarında direnen ve şehit düşen
Şenayları, Gülsümanları, Canan ve Zehraları ve daha nice
sayısız şehitlerimizin o onurlu direnişini hep örnek aldım. 

Bizim burada, Avrupa’da her yıl heyecanla beklediğimiz,
“Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek” Grup Yorum konserimiz,
festivalimiz yasaklanıyor. Özlemi duyduğumuz türkülermiz,
halaylarımız yasaklanıyor, buna sessiz kalamazdım. 

Festival çalışmaları başladığında, Grup Yorum Gönüllüsü
olarak görev aldım, yaptıklarımı yeterli bulmadım, yasakların,
baskıların karşısında direnmek gerekiyor daha fazla insana,

kitleye ulaşmak duyarlı kılmak ve festival alanına taşımayı
hedeflemiştim. 

-Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Demek, Irkçılığa
Karşı Mücadele Etmek Avrupa Emperyalislerini Neden
Rahatsız Ediyor? 

Gülistan Eroğlu: Irkçılığa karşı tek ses tek yürek ol-
duğumuzu bundan önceki konserlerimizde gördüler, bu da
Avrupa emperyalistlerini korkuttu, biz kitleselliklerimizle,
bilinçlendiğimizi, örgütlendiğimizi gördüler. 

Avrupa’da insanlar hem içeride, hem de dışarıda tecritte
yaşıyorlar, onlardan farkımız budur. Biz büyük bir aileyiz
ve öyle yaşıyoruz, biz bilinçleniyoruz, biz örgütleniyoruz,
haklarımızı ortak arıyoruz, biz birbirimize güveniyoruz.
Irkçılığa karşı ilk defa örgütsel, bilinçli bir çalışma görüyorlar. 

- Bugünün Koşullarında Avrupa’da Direnmenin Önemi
Nedir? 

Gülistan Eroğlu:Bugünün koşullarında Avrupa’da di-
renmezsek, hiçbir hakımızı elde edemeyiz. Bütün haklarımız
elimizden alınıyor, hatta sahip olduğumuz kimliğimiz bile
elimizden alınabiliniyor, size hareket edebileceğiniz sınırlar
çiziliyor, seyahat yasağı konuluyor. 

Direndiğimizde neler kazandığımızı gördük. Ondandır
ki direnmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gördük.
Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. Direnen hep
kazanır. Direndik ve kazandık. 

AAvrupa’da “Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek” Konseri İçin Direnen
Gülistan Eroğlu ile Röportaj:

“Direndiğimizde Neler Kazandığımızı Gördük.”

Adana’da 1.si düzenlenecek olan
Evvel Temmuz Festival çalışmaları kap-
samında Halk Cephesi Akkapı, Kara-
yusuflu Mahallesi’nde 15, 20 Haziran
arası afiş, ozalit, bildiri ve kapı çalışması
yapılarak halka festivalin duyurusu ya-
pıldı. Çalışmalar kapsamında halkı ko-
mitelere katmak için 20 ozalit, çok
sayıda bildiri ve 100 eve kapı kapı ge-
zilerek konser hakkında ve Evvel Tem-
muz Bayramı hakkında bilgi verildi.
Yapılacak festivale Grup Yorum’un ka-
tılacağını duyan halkın coşkusu yüzle-
rinden okunuyordu. Ayrıca mahalle halkı
“günün birlik olma günü” olduğunu
vurgulayarak çalışmalara destek verdi.
Çalışmaların festival gününe kadar sü-
receğine değinildi.

uuu

Sosyalist Rekabete

Halkımızı Katıyoruz

Adana Halk Cephesi, 13 Haziran’da
Akkapı Mahallesi’nde “Hasan Balıkçı
Futbol Turnuvası” ve Berkin Elvan
Satranç Turnuvası” için mahallede
ozalit çalışması yaptı. Yapılacak tur-
nuvalar hakkında halka bilgi verildi
ve coşkulu geçen çalışmada 20 ozalit
merkezi yerlere asıldı.

uuu

Mahallemizi Uyuşturucu
Satıcılarına ve Çetelerin
Korumalığını Yapan Katil
Polislere Dar Edeceğiz!

Alibeyköy Cephe Milisleri, Ali-
beyköy'de uyuşturucu satışı yapan çe-
telere karşı Alibeyköy Cephe Milisleri
tarafından yapılan eylemle ilgili 18
Haziran'da bir açıklama yayınladı.
Açıklamada şöyle denildi: "Mahalle-

miz ’de uyuşturucu sattığı tespit edilen
siyah Fiat linea araç Cephe Milisleri
tarafından uzun süredir takip edilmiştir.
Halktan da edinilen bilgiler doğrultu-
sunda, uyuşturucu sattığı, halkı ze-
hirlediği tespit edilen şahısların suçu
sabittir.  Bu kişilere yönelik eylemimiz
11 Haziran gece 01.30’da Alibeyköy
Akşemsettin Mahallesi'nde Ağaç So-
kak’ta uyuşturucu sattıkları anda ger-
çekleşmiştir. Sokağı basan Cephe Mi-
lislerini gören uyuşturucu satıcıları
araçlarına binerek kaçmaya çalışmış-
lardır. Ancak namlularımızdan kaça-
mamışlardır. Aracı kurşunlanan çeteler
hızla bölgeden uzaklaşmışlardır. Halk-
tan edinilen bilgilerle araçta yaralıların
olduğunu öğrendik. Bunu bahane eden
katil polisler mahalleyi ablukaya alarak
mahallede terör estirmiştir. Ne AKP’nin
katil polislerine ne de uyuşturucu sa-
tıcılarına mahallemizde yer vermeye-
ceğiz. Hasan Feritler’den ordu kuracak,
adaleti biz sağlayacağız" denildi.

Halk Kültürümüzle Birlik Olmak İçin Evvel
Temmuz Festivali’ni Halkla Örgütlüyoruz
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DİSK Genel-İş işçisi Oya Baydak’ın direnişi 1. yılını
bitirmek üzere. Bu 1 yıllık direniş, adında DEVRİMCİ
geçen DİSK ve Genel-İş için utanç yılıdır. Bu 1 yıl işçi
sınıfının mücadele tarihine utanç sayfaları olarak yazıl-
mıştır. 

Geçen günlerde Ankara’da bulunan Genel-İş önünde
direnişi sürdüren Oya Baydak ve ona destek olan DEV-
RİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’NE yönelik yeni bir linç
saldırısı örgütlendiği duyumunu aldığımızda aradığımız
yerlerden biri de HDP idi. Çünkü Genel-İş Sendikasının
şu anki patron sendikacısı başkanı Remzi Çalışkan
kendini HDP’li olarak tanıtıyordu. Bu durumda örgütlenen
linç saldırısı elbette HDP’yi de bağlar. Bu nedenle HDP-
HDK yöneticilerini, milletvekillerini de aradık. Aldığımız
cevap şu oldu; “... aslında Oya Baydak işe alınacak,
fakat sorun Oya Baydak değil. Sorun burada iki siyaset
arasında bir sorun olması...” şeklinde cevap aldık.Yani
HDP yönetimine göre Oya Baydak’ı CHP’li Kani Beko
işten atmamış, Halkevci Arzu Çerkezoğlu linç saldırısı
ve provokasyonlar örgütlememiş, HDP’li Remzi Çalışkan
linci örgütlememiş, direnen işçi Oya Baydak’a saldırı
emrini vermemiş ama iki siyaset arasında sorun varmış!

İki siyaset arasında sorun olup olmadığına geleceğiz
ama önce şunu söylemek gerekir; bunu test etmenin,
kesin olarak öğrenmenin tek yolu Oya Baydak’ı kazanılmış
haklarıyla işe geri almaktır. O zaman eğer Genel-İş
önündeki direniş bitmez ve devam ederse işte o zaman
iki siyaset arasında sorun vardır ve HDP yöneticileri
haklıdır. Eğer Oya Baydak işe geri alındığında süren
direniş biterse, işte o zaman da HDP yöneticileri yalancı
ve iftiracıdırlar. 

Şunu da söyleyelim PATRON SENDİKACILIĞINA
KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK. Bu mücadele
Oya Baydak işten atılmadan çok önce başlamıştı, Oya
Baydak’ın işe iadesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Oya Baydak
işe iade edildikten sonra da devam edecektir. Ta ki
patron sendikacılarını işçinin sırtından atana kadar.

HDP yöneticilerinin sorunu ele alış tarzını duyduktan
sonra bir de onların işçi sınıfı içindeki yerlerine bakalım
dedik. Öyle ya onlar da işçi sınıfının zaferi için mücadele
ediyorlarmış, sorun iki siyaset arasındaki sorunmuş, si-
yasetlerden biri Oya Baydak’ı kullanıyormuş!

OYA BAYDAK için; bu bir yıl içerisinde TBMM’de

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Osman Baydemir
ve HDP Genel Sekreteri Çağlar Yıldırım ile görüşmüştür.
Bu milletvekillerine Oya Baydak’ın nasıl işten atıldığı
ve yaşanan linç saldırısı; bu linç saldırısı için Diyarba-
kır’dan bir otobüs Genel-İş delegesinin getirildiği
anlatılmış ve Oya Baydak’ın yaşadığı haksızlığın gide-
rilerek işe iadesinin yapılması gerektiği anlatılmıştır.

HDP’nin işçi sınıfı diye bir derdi ve gündemi yoktur.
İşçi sınıfı için yaptıkları tek bir şey yoktur. Olamaz da.
Emperyalizmle kol kola olanların işçi sınıfı için yapacakları
bir şey yoktur. O kol kola oldukları emperyalizm işçi sı-
nıfının tüm haklarını yok edip köle haline getirmek için
mücadele etmektedir. AKP hükümeti yakın bir tarihte
kölelik anlamına gelen işçi bürolarını kabul etti. Şimdi
de kıdem tazminatını kaldırmaya hazırlanıyor. HDP ne
yaptı? Anlatsınlar. Örgütleyip zafere ulaştırdıkları tek
bir işçi direnişi var mıdır? Yoksa nedendir? Direnen işçi
mi yoktur? Ya da işçilerin sorunu mu kalmamıştır ki
HDP direniş örgütleyecek işçi bulamamaktadır? 

Biz en azından kendi tanık olduğumuz birkaç örnek
üzerinden HDP’nin işçi sınıfı için yaptıklarını anlatmak
istiyoruz:

• ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NDE GENEL-İŞ’İN ŞİŞLİ
ŞUBESİNİ YÖNETEN ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANI
MUSTAFA SARIGÜL’LE İTTİFAK YAPMIŞLARDIR. 

Genel-İş Şişli şubesi yıllardır Belediye Başkanı
Mustafa Sarıgül tarafından yönetilmiştir. Sendikanın
şube başkanı yöneticiler, delegeler Mustafa Sarıgül ve
daire müdürleri tarafından seçilir hale gelmiştir. Sendika
yöneticilerinin istemediği işçiler ya işten atılmış ya da
sürgün edilmiştir.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ bu sendikacılığa karşı
direnişi başlatmıştır. Direniş içinde Mustafa Sarıgül ve
Genel-İş Sendikası’nın yönetim kuruluna karşı direnilmiş
ve çeşitli zaferler kazanılmıştır. Mustafa Sarıgül’ün
listesine karşı, işçilerin çıkarttığı liste genel kurulda ka-
zanmış olmasına rağmen, Remzi Çalışkan sendikasına
sahip çıkan işçilere ve devrimcilere karşı polis çağırmıştır.
Polisin gelmesinden sonra yeniden yapılan sayımda,
Mustafa Sarıgül’ün belirlediği şube yönetim listesinin
kazandığı ilan edilmiştir. Bu hileli sonuca karşı direniş
sürdürülmüş ve sendika şube yöneticilerinin bizzat
belediye başkanı tarafından istifa ettirilmesinden sonra

SINIF KAVGASI HDP’NİN
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yeniden yapılan genel kurula işçilerin listesi ve HDP –
Mustafa Sarıgül ittifakının listesi çıkarılmıştır. Bu ittifak
adına aday olan Zeynel Yiğit, o güne kadar işçilerin lis-
tesinin zaferi için mücadele eden, çalışan biri iken bir
anda bu listenin karşısında aday olmuştur. Üstelik Mustafa
Sarıgül’ün adamlarıyla ittifak yaparak. Kendisi ile bu
konu konuşulduğunda HDP’nin kararının böyle olduğunu,
kendisinin bu karara uyacağını ve aday olacağını söyle-
miştir. Böylece Zeynel Yiğit omuz omuza mücadele
ettiği işçi arkadaşlarını satmıştır. Bu iki listenin katılımıyla
yapılan genel kurul eşit oyla sonuçlanmış, ardından
yapılan kura çekimini ise şaibeli bir şekilde Mustafa Sa-
rıgül-HDP ittifakı kazanmıştır. Daha sonra da Mustafa
Sarıgül’ün adamlarıyla yönetim oluşturan Zeynel Yiğit,
işçilerin sorunlarını bırakıp, Hayri İnönü’ye karşı direnişler
örgütlemekle meşgul olmuştur. 

• HEY TEKSTİL DİRENİŞİ. 
Hey Tekstil direnişi kendi içinde taşıdığı dinamikler,

kitleselliği, militanlığı ile işçilere umut veren bir direniş
olmuştur. Ama HDP-HDK yaptığı müdahalelerle bu di-
renişi resmen tasfiye etmiştir. Hey Tekstil direnişinin bir
aşamasında işçiler DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ ile ta-
nışmış ve direnişi birlikte örgütlemek istediklerini söy-
lemişlerdir. Ancak ilerleyen süreçlerde HDK adına top-
lantılara katılan bir HDP’li ve işçilerden HDP’li olan iki
işçi direnişi bölerek tasfiye etmiştir. HDP bu direnişte
kazanmaya değil işçileri bölmeye, böylece moralsizlik
yaratmaya odaklanmıştır. Ve başarmıştır da. DEVRİMCİ
İŞÇİ HAREKETİ işçilerin önüne zafere ulaşmaları için
değişik programlar koymuş, önerileri işçiler tarafından
kabul edilmiş ama tamamında HDP,  DEVRİMCİ İŞÇİ
HAREKETİ’NİN önerilerini değiştirerek, amacından
uzaklaştırarak uygulamıştır. Örneğin TBMM’ye gidilip
tüm partilerle görüşmeler yapılması, işçilerin sorunlarının
burada dile getirilmesine dair DİH’in önerisi bir operas-
yondan da faydalanılarak değiştirilmiş, Mecliste HDP
grup toplantısına katılma ve meclis lokantasında yemek
yemeye döndürülmüştür. İşçilerin arasındaki iki HDP’li
işçi hemen tüm toplantılarda kavga çıkartarak sabotaj
yapmış ve direnişi zayıflatmıştır. Yılgınlaşan işçiler
giderek direnişi terk etmişlerdir. En sonunda da iki
HDP’li işçinin kimseden izin almadan Hey Tekstil
Direnişi adına Halk Ayaklanması’nda Taksim’de dayanışma
masası kurmalarıyla sona ermiştir.

• BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDEKİ BELTAŞ İŞÇİ-
LERİNİN DİRENİŞİ: CHP’li Beşiktaş Belediyesi bele-
diyenin şirketini tasfiye edip işçileri taşeronlara kaydırma
kararı almış, bu karara karşı Genel-İş Sendikasının ön-
cülüğünde direniş sürerken CHP, Beşiktaş Belediye Baş-
kanı ve Sendika yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda
işçilerin taşerona geçirilmesi sendika tarafından kabul
edilmiştir. Böylece sendika, işçilerin taşeronlaştırılması
faaliyetine katılmıştır.

• SOMA MADEN KATLİAMI; Maden katliamının
ilk günlerinde işçileri sahiplenenler arasında HDP de
vardır. O kadar. Sonra ne yapmışlardır? Hiç işçilerin ya-

nında şimdi sadece KINIK MADEN İŞÇİLERİ DAYA-
NIŞMA DERNEĞİ vardır. O da kısıtlı olanaklarıyla.
Madenlerde iki önemli madenci direnişi yapılmıştır. Biri
kazanmış diğeri devam etmektedir. HDP bu direnişler
için ne yapmıştır? Üstelik bu direnişler bölgedeki ilk
madenci direnişleri olması, işçilerin üzerindeki ölü
toprağını atacak olması nedeniyle çok önemli iken HDP
ne yapmıştır? Üstelik bu madenci direnişinin önemi
devlet, AKP ve İmbat kömürleri tarafından biliniyorken
ve anlaşılıyorken HDP ne yapmıştır? Maden işçilerin
ikinci direnişi, birinci direnişin zaferi üzerinde yüksel-
mektedir. Bu da DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’NİN
politikalarının doğruluğunu kanıtlamaktadır. Peki neden
HDP maden işçilerine böyle bir önderlik yapamıyor?
Elini tutan nedir?

• KÜRDİSTAN’DAKİ İŞÇİLERİN SORUNLARI
VE HDP’NİN YAPTIKLARI: Sorunlar dağ gibi, HDP’nin
yaptığı bir şey yok. Kürdistan’da da işçiler taşeronda
çalışıyor, asgari ücret alıyor, fazla mesai yaptırılıyor,
angarya işler yapıyorlar, örgütlü değiller, eğitim almamışlar,
sınıflarını tanımıyorlar. 

• OYA BAYDAK’IN DİRENİŞİNDEKİ TAVIRLARI;
örgütlenmeye çalışılan bir linç saldırısı karşısındaki
tavırları bile dehşet vericidir. İKİ SİYASET ARASINDA
SORUN VAR... değerlendirmeleri böyle... Eee ne olacak
peki? İki siyaset arasında sorun var diye Oya Baydak’ın
işe alınmaması meşru mu oluyor? İki siyaset arasında
sorun var deyip linç meşru mu görülüyor? “iki siyaset
arasında sorun” derken PATRON SENDİKACILIĞI SA-
HİPLENİLİYORSA, elbette iki siyaset arasında sorun
olacaktır. DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’NİN PATRON
SENDİKACILIĞINA KARŞI MÜCADELESİ SÜRE-
CEK.

Kuşkusuz eklenecek bir çok şey vardır. Biz de sadece
ilk anda tanık olduğumuz örnekleri sıraladık. İşçi sınıfının
dişe diş sürdürdüğü bu mücadelede, HDP nerededir ki
Oya Baydak’ın direnişi hakkında bir fikri olabilsin? Ni-
tekim tepkileri işçi sınıfının sınıf mücadelesinin neresinde
olduklarını göstermektedir. Devrimci İşçi Hareketi patron
sendikacılığına karşı mücadelesini, 3 Genel-İş Başkanına
karşı sürdürdü ve sürdürüyor. Oya Baydak 2 Genel-İş
Başkanına karşı direniyor. Kendisini işten atan Genel-İş
Başkanı, şimdiki DİSK Başkanı en azından bizim bildi-
ğimiz CHP’lidir. Ondan sonra gelen Genel-İş Başkanı
kendisini HDP’li olarak tanıtıyor. Şimdi hangi iki siyaset
arasındaki sorundan bahsedilebilir? Oya Baydak’ı ilk
işten atan başkanın siyasetiyle mi sorun var, şimdiki
başkanın siyasetiyle mi sorun var?

Bunlar Genel-İş’in işçi düşmanı tavrını sahiplenme
açıklamalarıdır. Devrimcilerin linç edilmesini sahiplenme
açıklamalarıdır. Ama böyle sonuç alamazsınız. Tarihe
bakın. Kimin haklı olduğunu görürsünüz. Gelecek olan,
iktidara yürüyen sınıf, işçi sınıfıdır. HDP o zafer gününde
nerede olacağını şimdiden sorgulamalıdır.
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Yaz aylarının gelmesiyle Ana-
dolu’nun birçok yerinde festivaller,
şenlikler, açık hava etkinlikleri ve
Sivas anması hazırlıkları var. AKP
halkın bütün değerlerine düşman ol-
duğu kadar, halkın biraraya gelip
güç olduğunu haykırmasından, tek
yumruk olmamızdan da o kadar kor-
kuyor. Bu nedenle her alandaki ça-
lışmalarımızı sekteye uğratmaya, sal-
dırılarla sindirmeye çalışıyor; Antep,
Antalya, Eskişehir’deki gibi festi-
vallerimize saldırıyorlar. 

Saldırı ihtimaline karşı ne yapacak,
programımızı hayata geçirmek için
halkı nasıl örgütleyeceğiz? 

- Öncelikle şu konuda net olma-
lıyız; onlar yasaklamakta haksız,
meşru olan biziz. 

- Festival yapma, konser örgütle-
me hakkımızdan vazgeçmeyecek,
ilan ettiğimiz programa uyacağız. 

- Faşizm koşullarında, en küçük
bir hak kazanmak da, kazandığımız
demokratik haklarımızı korumak da
mücadele gerektirir. 

- Geniş toplantılar yaparak komite
kuracak, herkese bir iş yaptırma pers-
pektifiyle hareket edeceğiz. 

- Karşımıza bürokratik engeller,
yer sorunu ya da direk polisi-jan-
darmayı çıkarabilirler. Bunlara ha-
zırlıklı olacağız. 

- Her türlü aksaklığı hesap ederek
alternatifli düşüneceğiz ve acil du-
rumlarda 10 dakika da olsa toplantı-
larımızı aksatmayacak, hızlı kararlar
alacağız. 

- Propagandayı süreklileştirecek,
bilgileri güncelleyerek tüm gelişmeleri
halka duyuracağız. 

Yaptığımız işi ancak kitlelere ma-
lettiğimizde başarılı olacağımızı unut-
mamalıyız. Kültürel, sanatsal, sportif
etkinlikler Anadolu’da çok sık ger-
çekleşmediği için halk ilgi gösterir.

Merkezi eylem-etkinlik-
lerde karşılaştığımız, yolu
şehre düştükçe uğrayan,
sık görüşemediğimiz in-
sanlar vardır. İlçe ve köy-
lerden gençlere etkinlik-
lerde görev vermeli, ya-
şadıkları yerde kitle ça-
lışması yapmalarını iste-
meliyiz. 

Bölge ve Anado-
lu’nun başka şehirlerin-
den arkadaşlarımızı da
katabilmeliyiz. Özellikle tehdit veya
engelleme durumlarında Anadolu
mutlaka birlikte hareket etmelidir.
Bu hem kendi insanlarımız, hem de
halk açısından güzel bir sahiplenme
örneği olacaktır. Aynı zamanda düş-
mana birliğimizi, kararlılığımızı ve
gücümüzü göstermemiz açısından
da önemlidir. 

Herhangi bir engelleme, operasyon
ya da baskın durumunda talimat bek-
lemeden örgütlenip gidebilmeliyiz.

Etkinliklerimizi direniş mevzisine
çevirmeli, halka coşku ve moral ver-
meliyiz. Saldırı veya engelleme gi-
rişimlerini boşa çıkarabileceğimizi,
güçlü ve meşru olanın biz olduğu-
muzu gösterebilmeliyiz. Halk, dire-
nene ve direnişe sırtını dönmez,
yalnız bırakmaz. 

Yeter ki biz kıvılcımı çakalım,
halkın devlete olan öfkesini açığa
çıkaralım. Bunu Haziran Ayaklanması
döneminde gördük, polisle çatışma-
ların yaşanmadığı yerlerde, hayatında
hiç TOMA görmemiş, gaz yememiş
insanların nasıl militanca çatıştığına
şahit olduk. Şimdi bir etkinlik yapma
hakkımız için, devletin kolluk gücüyle
saldırdığını teşhir ettiğimizde, halk
yine sahiplenecektir. Etkinliğine,
gençlerine, sanatçısına, devrimcisine,
evlatlarına sahip çıkacaktır. 

Sonuç olarak; 
1- AKP faşizminin, alternatifle-

rimize ve etkinliklerimize saldırılarına
karşı direneceğiz. 

2- Aldığımız kararları hayata ge-
çirecek, biz geri adım attığımızda
halkın sineceğini unutmayacağız. 

3- Yaptığımız işin haklılığını ve
devletin gayri meşruluğunu halka
sürekli olarak anlatacak, afiş, bildiri,
el ilanı, ses araçları vb. ile sürekli
propaganda yapacağız. 

4- Herhangi bir saldırı ihtimalinin
olduğu durumlarda, bölgelere sahip-
lenmeye gidecek, insanlarımızı se-
ferber edeceğiz. 

Herhangi bir
engelleme, operasyon

ya da baskın
durumunda talimat

beklemeden örgütlenip
gidebilmeliyiz.

Etkinliklerimizi direniş
mevzisine çevirmeli,
halka coşku ve moral

vermeliyiz. Saldırı veya
engelleme girişimlerini

boşa
çıkarabileceğimizi,

güçlü ve meşru olanın
biz olduğumuzu

gösterebilmeliyiz.
Halk, direnene ve

direnişe sırtını dönmez,
yalnız bırakmaz.

AANNAADDOOLLUU   CCEEPPHHEESS İİ

Faşizmin Topyekün Saldırılarına,
Birliğimiz ve Sahiplenmemizle

Cevap Vereceğiz! 
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1-) Statüko nedir?
Geçmişe dayanan ve belirli esaslar

içinde süregelen durumdur. Statükocu
ise köklü değişiklik ve yeniliklere
karşı çıkan, mevcut durumu, statükoyu
korumaktan yana olan kimsedir. 

Yani aslında, statüko kişinin ken-
dini belirli sınırlar içine hapsetmesidir
ve bunun zamanla doğal hale gel-
mesidir. 

Statükoyu at gözlüğüne de ben-
zetebiliriz; hayatı ve dünyayı belli
sınırlar içinde görmemize ve öyle
kabul etmemize neden olur statüko. 

2-) Statüko nasıl ortaya
çıkar?

Statükolar aslında devrimcileşti-
remediğimiz, alışkanlık haline getir-
diğimiz durumlardır. Statükolar bir-
denbire değil, zamanla oluşur ve kök-
lüdür. Statükolar bir yaşam tarzı ol-
maya başladıktan sonra ortaya çıkar.
Bu yemek yeme kültüründe, uykuda,
yazı yazmada, arkadaşlık kurmada
vs. kendini gösterir. 

Alışkanlıklarla yaşamaya başlarız.
“Ben bunu hep böyle yapıyorum”,
“ben hep böyle çalışırım” vb. gibi
eski bildiklerimizde direttiğimiz, yeni
olana direnç gösterdiğimiz noktada
statükolarımız vardır diyebiliriz. 

Statükoların olduğu bir devrimci
veya bir alanda sıradanlık vardır; bü-
rokrat bir çalışma tarzı vardır, üretim,
yeni fikirler, heyecan, girişkenlik,
dinamizm yoktur. Durağanlık hakim-
dir. 

3-) Statükonun büyüğü
küçüğü olur mu?

Aslında statükolar
küçük küçük oluşmaya
başlar ve bunlar za-
manla büyük statüko-
ları doğurur. Yani şu
demek değildir; küçük
statükolar az zararlı,
büyük statükolar çok
zararlıdır. Diyalektiğe
göre her şey birbirine
bağlıdır ve ayrılmaz bir
bütün içindedir. Büyük
statükolar da o küçük

statükoların birleşimidir
sonuçta. Yani statüko statükodur. Asla
meşrulaştırılamaz. Çünkü gelişimin
önünde engeldir ki bir devrimci bunu
asla istememelidir. 

4-) Statükoların zararları
nelerdir?

Statükolar ileriyi görmeyi engeller
ve var olan yaşam tarzından hoşnut
olur. Bu bir süre sonra duyarsızlaş-
mayı ve bencilliği de getirecektir.
Çünkü statükolar çerçevesinde iş ya-
pacak, yardım edecektir. “Ben bu
kadar yapabiliyorum” cümlesinin
arkasında aslında değişip dönüşmeme
isteği, yapmak istemiyorum vardır.
Ve her statüko kişinin yaşamını ağır-
laştıracaktır ve aynı kalıplarla dü-
şünmeye devam edecektir. Ayrıca
statükoları, yani sınırları aşmadıktan
sonra nasıl bir devrim iddiası taşına-
bilir? Statükoları aşmak demek dev-
rimi bir an önce gerçekleştirme iste-
ğidir. Statüko bir devrimcinin aya-
ğındaki prangadır. Statükoları olan
bir devrimci pranganın zinciri kadar
hareket alanına sahiptir, ötesine gi-
demez. 

5-) Statüko nasıl aşılır?
Devrimin ustaları devrimcilikle-

riyle bize nasıl aştıklarını çok iyi öğ-
retmişlerdir. Yaşamları boyunca onlara
dayatılanları kabul etmemişlerdir ve
ezilen dünya halkları nezdinde kah-
ramanlaşmışlardır. 

Statükoyu aşmanın yolu devrime
bağlılıktır aslında. Asla hiçbir durumla
yetinmemektir. Hep yenilenme ve
değişme arzusu devrimcinin yaşamını
büyütecektir. Aksi bir durumda sta-

tükolarını aşamayan bir devrimcinin
düzene dönmesi kaçınılmazdır. Dev-
rimci mücadelede sorunlar olduğu
müddetçe hep daha farklı durumlar
gelişecektir. Çünkü yaşamın kendisi
gibi devrimci mücadelede tekdüze
gitmemektedir. Yani statükoyu aş-
manın yolu, onun üzerine gitmek ve
değiştirmek için çabalamaktır.

6-) Düzenin çizdiği
statükolar nelerdir?

Sistem, halka belirli sınırlar çizer
ve asla onun dışına çıkmasını istemez.
Okuyacaksın, iş sahibi olacaksın, ev-
leneceksin, çocuk sahibi olacaksın
vs. diye her türlü yolla bunu zihinlere
kazımaya çalışır ve sanki o statüko-
ların dışında alternatif yokmuş gibi
insanları çaresizleştirmeye çalışır. 

Sadece bunlar değil elbette gi-
yim-kuşam, konuşma biçimi, yemek
yemeye varana kadar yaşamın her
alanında bunu oluşturur. Bir süre
sonra insanların sanki kendi özellik-
leriymiş gibi göstermeye başlar. İn-
sanları kendi dünyalarında, kendi ka-
buklarında yaşamaya alıştırır. 

7-) Devrimcilerin
kendilerine çizdiği
statükolar nelerdir?

Sürekli yenilenen bir yaşamda,
baktığımız zaman devrimcilerin ken-
disine statüko çizmemesi gerekir. Fa-
kat ne yazık ki devrimci yaşamda da
görürüz. 

Örneğin kendini sadece bir alanla
sınırlamak, her insanla çalışmamak,
seçici olmak, belli alışkanlıklarla ça-
lışmak… 

Bunların hepsinde kişiyi BİZ değil
BEN yönlendirir. Yani mücadelenin
ihtiyaçları değil, kendi ihtiyaçlarını
öne çıkarmak, ilke ve kurallarla değil,
alışkanlıklarla çalışmak; yani her ko-
şulda BEN’in yönlendirmesiyle ha-
reket etmektir statükoculuk. Halbuki
kişinin ihtiyaçları değildir belirleyici
olan, halkın ve ülkenin ihtiyaçları-
dır.

Devrimciler günlük yaşamda da
belirli statükolar çizerler kendilerine.
Diyelim ki başkasının kıyafetini gi-
yememe, başkasının evinde kalama-

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!

SORUDA10
BilgiBilgi

güçtürgüçtür

Statüko

Yürüyüş

26 Haziran
2016

Sayı: 527

HALKI BİRLEŞTİRMEK; HALK ÖRGÜTLÜLÜKLERİNİ,26



ma, dergi dağıtırken belirli mahalle-
lere, ilçelere vs. gitme, aynı tarz ye-
mek yeme, sürekli değişiklikten hoş-
lanmama, düzenli olmamak, her in-
sanla iletişim kurmak istememe vs.
bunlar belli başlı statükolardır. Bak-
tığımız zaman basit görünebilir fakat
değişimin önünde engeldir. 

8-) Şehitlerimizin aştığı
statükolar nelerdir?

Sergül Albayrak, Almanya’da doğ-
muş büyümüştür. Burjuvazinin şe-
killendirdiği yoz bir yaşamı vardır.
“özgürlük” anlayışıyla evden kaçtığı
da olur esrar kullandığı da. Fakat
yaşamı Cephelileri tanıdıktan sonra
değişmeye başlar ve düzenin sunduğu
olanakları elinin tersiyle iter ve dev-
rimcileşir. Türkiye’de tutsak düşer
ve emperyalizmin, oligarşinin ha-
pishanelerdeki tecrit politikasına karşı

gelmek için ölüm orucuna başlar. 
Ölüm orucundayken tahliye olur

ve ailesi onu kaçırır. Fakat buna
teslim olmaz Sergül. Kaçarak yol-
daşların yanına döner yine ve hapis-
hanede başladığı ölüm orucu direni-
şini Taksim’de yaptığı feda eylemi
ile sürdürür; bedenini tutuşturarak
şehit düşer. 

Canan Kulaksız, henüz 6 aydır
devrimcilik yapmasına rağmen ve
ablası Zehra Kulaksız’ın ölüm oru-
cunda olmasına rağmen emperyaliz-
min, oligarşinin saldırısı olan tecrit
hücrelerine karşı ölüm orucuna başlar.
Ablasıyla birlikte de ölüm orucunu
sürdürür. Şehit düştüğünde ise 21
yaşındadır. Hiçbir engel, statüko onun
ölüm orucuna başlamasına engel ola-
mamıştır. İnandığı gibi yaşar ve şehit
düşer.

Şehitlerimizin hiçbiri düzenin
kendilerine çizdikleri ka-
lıpları, sınırları kabul etme-
mişler ve değişime, dönü-
şüme inanmışlardır. Bu nok-
tada kendileri ile olan sa-
vaşları yaşamlarının sonuna
kadar sürmüştür. Ki onları
da asıl olarak kahraman-
laştıran bu savaştır.

Lenin, kişinin kendisi
ile olan savaşı konusunda
“Başkalarını yenen galiptir.
Kendini yenen ise kahra-
man ve yenilmezdir” de-
miştir. 

Şehitlerimiz bu sözü
kendi hayatlarında somut-
lamışlardır. 

Biz de statükolarımızla
olan savaşımızda daima Le-
nin’in bu sözünü örnek al-
malıyız...

9-) Türkiye devrim
tarihinde statükolar
nasıl aşılmıştır?

Türkiye devrim tarihinde
statükolar Mahirlerle birlikte
aşılmaya başlanmıştır. Re-
formizm ve revizyonizmle
yollarını kesin olarak ayıran
Mahirler, silahlı mücadeleyi
başlatarak ülkemiz devrim

mücadelesinde dönüm noktası oluş-

turmuşlardır. Bugün ise Cephe o bay-

rağı devralmıştır. Dayı’nın önderli-

ğiyle Türkiye devrim mücadelesinde

sayısız statükolar aşılmış, gelenekler

yaratılmıştır. 

10-) Sosyalizmin ustaları

hangi statükoları aşarak

tarihte bir çığır açmıştır?
Marx ve Engels’e kadar sosyalizm

“ütopik” olmaktan öteye gidemiyordu.

Tarihin yasalarını ortaya koyarak

üretim ilişkilerini, araçlarını güçlerini

buldular. Tarihte misyonun; padişah-

lar, krallar, çarlar olmadığını, aksine

halkların olduğunu anlattılar. Kapi-

talizm çağında ve bu misyonun, başta

“proletarya” olmak üzere, ezilen

halkların zor gücüyle devrim yapa-

cağını söylediler. Bunları yaparken

de ütopik olan sosyalizmi, bilimsel

değerlere oturtarak yaptılar.

Lenin ise Rusya’nın durumunu

iyi tahlil ederek yeni bir yol açtı.

İdeolojik mücadele Lenin’le özdeş-

leşmiştir. Çok az kalsalar dahi inancını

şöyle dile getirmiştir “çok az olmamız

felaket değil, milyonlar bizimle ola-

cak”. O dönemde başta Menşevikler

olmak üzere onların yanlışlığını ortaya

koydu ve tarih sayfasında Bolşevik

Devrimi’yle yeni bir çığır açtı.

Küba devrim deneyinde, Fidel

Castro’nun önderliğinde iki ay gibi

bir sürede öncü savaş stratejisiyle

Küba devrimini gerçekleştirmiştir.

Yani sömürge bir ülkede farklı bir

yol izleyerek bir ilki yaşatmıştır. Che

Guevara ise doktor olmasına rağmen,

halkın savaşçısı olmayı tercih etmiştir.

Savaşını Küba’yla sınırlı tutmamıştır.

Kongo ve Bolivya’da da savaşmıştır.

Enternasyonalizmin statükolarının

olmadığını göstermiştir.

Şehitlerimizin hiçbiri

düzenin kendilerine çizdikleri

kalıpları, sınırları kabul

etmemişler ve değişime,

dönüşüme inanmışlardır.

Bu noktada kendileri ile olan

savaşları yaşamlarının

sonuna kadar sürmüştür. 

Ki onları da asıl olarak

kahramanlaştıran bu

savaştır.

Lenin kişinin kendisi ile

olan savaşı konusunda

“Başkalarını yenen galiptir.

Kendini yenen ise kahraman

ve yenilmezdir” demiştir. 

Şehitlerimiz bu sözü kendi

hayatlarında

somutlamışlardır. 

Biz de statükolarımızla

olan savaşımızda daima

Lenin’in bu sözünü örnek

almalıyız...
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Biz diyoruz ki;�

�Biz diyoruz ki; halklar hiçbir zaman adaletsiz kalmamışlardır. Tarihin
hiçbir döneminde halklar; uzun süre teslim alınarak, aşağılanarak zorbaların
adaletsiz düzenlerine mahkum olmamış, kendi adalet mekanizmalarını mutlaka
yaratmışlardır.

�Biz diyoruz ki; yasaları aşan, tarihsel ve siyasal haklılığın kendisine ka-
zandırdığı meşruiyet çerçevesinde hareket eden bir mücadele-çalışma anlayışı
olmadan adalet mücadelesi verilemez.

�Biz diyoruz ki; asıl olan tarihsel ve siyasal haklılıktır. Hitler de on
milyonları arkasından sürükleyebilecek bir güce ulaştı, ama bu onu yenilgiden
kurtaramadı. Biz ise tarihsel ve siyasal olarak ezileni, haklıyı temsil ettiğimiz
için kazanacağız.

�Biz diyoruz ki; düzenin yasaları "taşları bağlayıp köpekleri salıvermek"
üzerine kuruludur. Bu düzende halka, kendi örgütlü güçleriyle direnmekten ve
haklarını kazanmaktan başka yol kalmamaktadır.

�Biz diyoruz ki; Ahmet Karlangaç'tan Engin Çeber'e; 6-7 Eylül Olayları’ndan
Hrant Dink'e; Koray Doğan'dan Ferhat Gerçek'e; Kanlı Pazar'dan Sivas Katlia-
mı’na... Düzenin hukuku katillere kol kanat germeseydi, tarih böylesine kanlı
yazılamazdı.

�Biz diyoruz ki; adalet mücadelesi mahkeme salonlarına hapsedilemez.

�Biz diyoruz ki; adalet mücadelesi aynı zamanda onur mücadelesidir. Halk
kendi değer ve geleneklerini, onurunu mutlaka savunur.

�Biz diyoruz ki; devrim, sosyalizm, demokrasi mücadelesi aynı zamanda
adalet mücadelesidir. Bugün emperyalizme karşı halkların direniş ve savaşı, en
temelde  adaleti dünyaya egemen kılmak içindir.

�Biz diyoruz ki; devrimci adalet gerçek adalettir. Adaletimiz geleceğin gü-
vencesidir.

�Biz diyoruz ki; biz devrimciyiz. "Kendi topraklarımızda köle olmaktan"
kurtulmak için adalet mücadelesi veriyoruz.

Düzenin Adaleti Yoktur; Adalet Mücadelesi
Aynı Zamanda Devrim Mücadelesidir



Emperyalizm ve oligarşiye karşı
savaşımız büyümektedir. Bu savaşta
yeni bedeler ödemekte, bu bedellerle
kurtuluşa ulaşacağımızı bilmekteyiz.

Dava adamı olmak, emperyalizme
ve oligarşiye karşı savaşta büyük bir
sabırla Halk Kurtuluş Savaşını bü-
yütmektir. Devrimci yaşamın her anı
savaştır. Bu savaş aslında iki sınıfın
(proletarya ve burjuvazi) karşılıklı
çarpışmasının bir sonucudur. 

Bu savaşta kim kazanacak? Bur-
juvazi mi, proletarya mı? Bu sorulara
“proletarya kazanacak” diye cevap
veriyorsak dava adamı olmayı ba-
şarmalıyız.Devrimci kültürümüzü
her koşulda savunup pratik olarak
yaşatmak, örgütünü sahiplenmek, ey-
lemler-politikalar üretmek, sürekli
bir sınıf kinine sahip olmak, yüksek
bir duyguyla yoldaş sevgisi, halk ve
vatan sevgisi taşımak, mütevazi birer
sıra neferi olmak… Bunlar ve daha
fazlası bu savaşta dava adamını oluş-
turan özelliklerdir.

Dava adamı her göreve taliptir!
Savaşın hangi alanında ihtiyaç varsa,
dava adamı oradadır. Her görevi aynı
özveri, kararlılıkla yerine getirmek
için çalışmaktır. 

Yüksek bir coşku ve morale sa-
hiptir dava adamı. Hüzünlenmek ya-
saktır ona! Çünkü, yaşanan her sal-
dırıda, katliamda hüzünlenen değil,

öfkelenendir dava adamı.
“Üzülmek örneğin; hüzünlenmek

ne kadar doğal bir duygu, ne kadar
masum, bize böyle öğretilir.

Oysa devrimci yaşamın her anı
bir savaşsa, bu savaşta üzülmeye
yer yoktur, hüzne yer yoktur.

Üzülmek yerine iyice kızan, dolu
dolu öfkelenendir dava adamı. 

Üzülürsen çürürsün, öfke bir dev-
rimciyi ayakta tutar. 

Ne zaman ki öfkeni yitirirsin…
Ne zaman ki normal gelmeye baş-

lar yaşananlar,
İşte o zaman uzlaştığın gündür.
İşte o zaman umutlarını, anılarını,

acılarını, yoldaşlarını burjuvaziye
sattığın gündür…” (Yürüyüş Dergisi,
Sayı: 7, Öğretmenimiz, 1 Mart 2009)

Dava adamı; emperyalizm ve oli-
garşinin halkına, yoldaşlarına yaşat-
tıklarına karşı üzülmek, hüzünlenmek
düşüncesi taşımayıp, tam tersi sınıf
kini ile öfke duyar. Düşmandan hesap
sorma bilinciyle yanıp tutuşur o.

Savaşımız büyüdükçe, emperya-
lizmin, oligarşinin saldırıları artmak-
tadır. Gözaltılar, tutuklamalar, katli-
amlar özelde hız kazanmış durum-
dadır. Dava adamı bu gerçeği bilir.Ve
bu gerçeği de gözeterek, temel hedefi
halkı örgütlemek, yeni kadrolar, sa-
vaşçılar çıkarmak olur. “Her düzeyde
halktan insanı kadrolaştırmak, sa-

vaştırmak ve halk örgütlenmelerini
yaratmak için herkes daha büyük
bir bilinç ve iddia ile kitlelere yö-
nelmelidir” (Dayı)

Savaş, bilgiyle büyütülür. “Bilgi
Güçtür” diyoruz. Bilgiye ulaşmak
için, dava adamı her şeyden öğren-
mesini bilen olmalıdır. Kitaplardan,
yayınlarımızın tümünden, halktan,
hatta küçük çocuklardan bile öğren-
mesini bilir dava adamı.

Her Cepheli, yeni insan olma yo-
lunda, mütevazi birer dava adamı
olmayı başarabilmelidir. Çünkü dava
adamı oldukça savaşımız büyüyecek,
devrime biraz daha yakınlaşıp so-
nunda özlemle beklediğimiz “Ba-
ğımsız, Demokratik ve Sosyalist Tür-
kiye’yi kuracağız!”

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

HER SAVAŞÇI AYNI ZAMANDA
DAVA ADAMI DA OLMALIDIR!

Dava adamı her göreve taliptir!
Savaşın hangi alanında ihtiyaç

varsa, dava adamı oradadır.
Her görevi aynı özveri, kararlılıkla
yerine getirmek için çalışmaktır. 

Yüksek bir coşku ve morale
sahiptir dava adamı. Hüzünlenmek
yasaktır ona! Çünkü, yaşanan her
saldırıda katliamda hüzünlenen
değil, öfkelenendir dava adamı.

Kitap Okumayan 
Tek Bir Yoksul İnsanımız Kalmayacak

Halk Cepheliler Elazığ’ın yoksul mahallelerinden
biri olan Yıldız Bağları Mahallesi’nde Dilek Doğan için
adalet ve kitap kampanyası çerçevesinde 19 Haziran’da
kapı çalışması yaptı. Halk Cepheliler kitap kampanyalarının
yoksul mahallelerde devam edeceğini vurgulayarak ça-
lışmalarına iradi olarak ara verdi.

Halk Dayanışmasıyla
Bahçelerimizi Güzelleştiriyoruz

İzmir’de Halk Bahçesi Komitesi ve Dev-Genç’liler 16
Haziran’da Doğançay Halk Bahçesi’nde çalışma yaptı.
Bahçe temizliği ve düzenlemesinin yanısıra, oturma
alanı için yeni bir düzenleme yapıldı. Ayrıca sulama so-
rununu çözmek için halkın dayanışması ile bir su deposu
alındı.

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

Sava
ş ve B

iz

�



AKP İktidarının sokağı meydanları
emekçilere yasakladığı, saldırıların,
baskıların azgınca arttığı bir süreci
yaşıyoruz. Gözaltılar tutuklamalar, ce-
zalar, sürgünler, işten atmalar, katliamlar
direnmek isteyenleri teslim alma yön-
temi haline getirilmiş. Tam da burada
örgütlü güce ihtiyaç vardır. Hak alma
mücadelesini yükseltecek; umutsuzluğu
umuda, yılgınlığı zafere, teslimiyeti
direnişe çevirecek olan; emekçileri ör-
gütleme iddiasında olan örgütler ve o
örgütlerin başında bulunan kadrolardır.
Yani bu görev normal olarak KESK
ve bağlı sendikaların işidir... 

Oysa KESK bu sorumluluktan
kaçmaktadır. Kamu emekçilerinin
gasp edilen haklarına karşın uzaktan
izleyen ve kendi hayali gündemini
oluşturup etliye sütlüye dokunmayarak
risksiz bir mücadele hattı oluşturan,
böylece egemenlerin hışmından da
bir süreliğine korunmuş olmayı tercih
eden bir sendika.

Binlerce üyesi soruşturma geçirir-
ken, yüzlercesi sürgün edilirken, on-
larcası işten atılırken, KESK’ in bununla
nasıl mücadele edeceğine ilişkin bir
programının olmamasını başka türlü
nasıl açıklayabiliriz ki? Yapılan tek
şey yürütme kurullarının bile katılmakta
zorlandığı basın açıklamaları ve ar-
dından dava açmak. Arkası yok.

10 Ekim Ankara da Barış ve De-
mokrasi mitingine yapılan saldırı son-
rasında 100’ün üzerinde insanımız kat-
ledildi. Eylemin hangi ihtiyaca cevap
verdiği, nasıl örgütlendiği ve kitlenin
Ankara’ya nasıl taşındığı tartışmaya
muhtaç iken sonrasında yaşananlar bu
duruma parmak ısırtmıştır.

Cenazelerimize sahip çıkacak ce-
sareti gösteremeyen bir acizliğin ar-
dından,  apar topar illere dönüldüğünde
bir taraftan “yarım kalan barış miting-
lerini” tamamlıyoruz söylemi gelişti-
rilmiş bir yandan “yasta değil isyan-
dayız” denilerek yiğitlik elden bıra-

kılmamıştır. Ama yapılan tüm anma
ve etkinliklerde görülen sendika yö-
netimlerinin önderliğinde gözü yaşlı
insanların duyguları, acıları ve üzüntüleri
teşhir edilerek bir mağdur durumu ya-
ratılmıştır. Hesap sorma, sınıfsal bir
kin, bir hesaplaşma cüreti gösteril(e)me-
miş, geride kalan kitleye mücadele
edecek, hesap soracak bir perspektif
sunulmamış; egemenlerin yaratmaya
çalıştığı korku, yılgınlık, çaresizlik
duygusu kitlelerde “ne yaparsak ya-
palım başaramayacağız” düşüncesinin
gelişmesine neden olmuştur. Asıl sorun
bu duyguya çok önceleri teslim olmuş
ve içten içe çürümeye başlamış olan
KESK’e hakim olan anlayış ve kadro-
lardır. Kendi korku yılgınlık ve aciz-
liklerini kitleye mal ederek mücadelenin
önünü tıkamaktadırlar. Kendilerince
bedel ödemek istemedikleri için faşiz-
min ve kapitalizmin değiştiğini ve mü-
cadele yöntemlerini de değiştirerek
düşmanla bir arada ve barış içinde ya-
şanabilineceği bu nedenle kavga yerine
diyalog ve uzlaşmak gerektiğini sa-
vunmaya başlamışlardır.

Diğer yandan bu fikri kitlelere ka-
bul ettirebilmek ve ikna sürecini kan
kaybetmeden yapabilmek için zaman
zaman “mücadele” söylemleri de kul-
lanmaktan geri durmayacaklardır.
“Unutmayacağız unutturmayacağız”
dedikleri; önceleri ayda bir diye baş-
layıp, sonraları sadece ölenlerin yakın
dost ve akrabaların katıldığı gözü
yaşlı anmalardan ibarettir mücadele
anlayışları.

Oysa KEC’ li memurlar, sendika-
ların sokakta burunlarını göstermeye
cesaret edemedikleri zaman da, Ankara
Garı’nda katliamın yapıldığı yerde,
açlık grevi ile katledilenleri unutma-
dıklarını,  mücadeleye olan vefa ve
bağlılıklarını gösterdiler. Diğer yanda
katledenlere de, hesabın mahşere kal-
mayacağını, bedeller ödeme pahasına
gösterdiler.

Kürt illerinde yapılan katliam, imha
politikaları ve sokağa çıkma yasaklarına
karşın KESK 29 Aralık’ta “Savaşa
Karşı Barış Şiarıyla Yaşam Hakkını
Savunuyoruz” diyerek 29 Aralık’ta bir
günlük iş bırakma kararı aldı.

Artık bu grev vb. kararların alınma
yöntem ve biçimlerini tartışmak bir
yana  barıştan ne anlaşılması gerektiğini,
barışın şartlarını, kimin kimle nasıl
barışabileceğini, sermaye ile burjuva-
zinin, emperyalizmle halkların arasında
barışın nasıl ve neden olmayacağını
onlarca, belki de yüzlerce kez değişik
platformlarda tartıştık. Ama görüyoruz
ki başta Kürt milliyetçi hareketi, ar-
dından kuyrukçuları ve de KESK;
halkların katili, emekçilerin düşmanı,
emperyalizmin işbirlikçisi AKP ile uz-
laşmak ve barışmak hayalinden vaz-
geçmiyor. Öyle ki KESK tüm emek
mücadelesini, sınıf tavrını emek-ser-
maye çelişkisini ve burjuvaziyle süren
tarihsel kavgasını, barış politikaları
karşısında bir bir terk etmektedir.

29 Aralık’ta KESK’e grev kararı
aldıran; AKP’ye direnme isteği değil,
kitleler karşısında mücadele ediyor
görüntüsünü yaratma arzusudur. Kaldı
ki bir günlük iş bırakma ya da grevle
savaşı durduramayacağını bilmektedir
herhalde yılların emek örgütü. Bu sa-
vaşın halkların ve emekçilerin lehine
durdurulmasının yegane yolu, program,
mücadele ve sonuna kadar direnişten
geçer. KESK’li yöneticiler bunu bilir
bilmesine ancak içinde bulundukları
politik açmazlar ve esas olarak da ter-
cihleri buna müsaade etmez. Sınıfsal
kökeninden kopartılmış bir bakış açısı,
milliyetçi bir siyasal yaklaşım KESK’i
bu günkü çıkmaza taşımıştır.

29 Aralık’taki eylemi ardından ik-
tidar, KESK’ in binlerce üyesini işten
atmakla tehdit etmiş, önce okul mü-
dürlerinden atadığı muhakkikler tara-
fından sorgulattırılmış, sonra beğenil-
memiş müfettişler tarafından tekrar

KESK; Halkların Katili, Emekçilerin Düşmanı,
Emperyalizmin İşbirlikçisi AKP ile Uzlaşma ve
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sorgulamalar yapılarak gözdağı veril-
miştir. Yani yılların sınıf kini ve tec-
rübesiyle hareket eden egemenler, ölü-
mü gösterip sıtmaya razı etmenin yo-
lunu bulmuştur. Aynı zamanda üyeleri
ve potansiyel üye olma ihtimali olan-
ların sendikadan uzak durmalarını sağ-
lamaya çalışmışlardır. Tüm bunlar
olurken emekçilerin yüzyıllardır bi-
riktirdikleri sınıf kini ve sınıf kavga-
sındaki tecrübesine başvurmayan
KESK, üyelerini bu süreçte yalnız bı-
rakarak iktidarın işten atmak yerine
vereceği daha katlanabilir bir cezayı
zimmen kabullenmiştir.

KESK’in onbinin üzerinde üyesi
soruşturma geçirirken hangi karşı ko-
yuşu ve itirazı yapılmıştır? İki yüz
binlik kitlesini nasıl harekete geçir-
miştir? Bizim bilmediğimiz bir planı
programı mı vardır?

Tabi ki yoktur. Kaldı ki iktidarın
gündeminde olan, kaldırmakta kararlı
olduğu iş güvencesi fiilen ortadan
kalkmıştır. İç güvenlik genelgesi ve
başbakanlık genelgelerine dayanarak
canı istediğinin işi ile ilişiğini kesive-
riyor. Yüzlerce memur arkadaş  sürgün
edilmiş, Onlarca arkadaşımız işten
atılmış, sendikaların iş yeri temsilcileri
şube başkanları görevden alınmış.
Tüm bunları yapan iktidar, emekçileri
sindirmek istemektedir.  Oysa kitle,
sendikasından öncülük etmesini, mü-
cadele örgütlemesini bekler.  

Aslında KESK egemenlerle bir
sınıf kavgasını göze alamıyor. Bunun
nedeni sadece kitlesine güvenmemesi
değildir. İdeolojik donanımı buna uy-
gun değildir. Siyasal tespitleri, çö-
zümleme  ve  sınıfsal konumlanışları
böyle bir kavgaya uygun değildir.
Bunu bize en net şekilde 1 Mayıs
tavrı ortaya koymaktadır. Sınıfın en
önemli kavga gününü kendilerinin;
ne kadar “sorun çıkaran değil, çö-
zümden yana ve uzlaşmacı olduklarını”
iktidara ispat etmek için Bakırköy’e
hapsetmelerinden de anlıyoruz. Emekçi
halkı çoluk çocuk kadın demeden kat-
leden, AKP polisinden, kitlenin gü-
venliğini sağlamasını bekleyen bir an-
layış, henüz dostu düşmanı ayırt ede-
meyen, devrimci sınıfsal ideolojiyi
kendine rehber edinememiş bir zihni-
yettir. Ne yazık ki iktidar bu uslu
çocuk olmalarının karşılığını kuru bir
teşekkürle ödüllendirmiştir. Oysa bek-
lenti daha büyüktür. Düşmanını doğru
tarif edip tanımlayamayan KESK, kit-
lenin var olan direnme ve mücadele
potansiyelini köreltmekte, öfke ve kini
yatıştırıp düzene uygun sendikal kafalar
oluşturmaya çalışmaktadır.

KESK, baktı ki ideolojik ve sınıfsal
temeldeki kavga ve taleplere devletin
tepkisi oldukça sert oluyor, bu talepler
her ne kadar en alt düzeyde de tutulsa
bir bedel gerektiyor. Hatta yeni talepler
şöyle dursun, mevcut hakların ko-

runma isteğine bile çok sert cevaplar
veriliyor, bu süreçte aklına laiklik
geliverdi. 14 yıllık AKP iktidarının
uygulamaları benzer içerikte değilmiş
gibi, laiklik elden gidiyor denilmeye
başlandı.

Ama laikliğin kitleler karşısında
savunulması daha meşru ve kolaydır.
Düzen içi bir taleptir.  Tam da böyle
olacağını düşünen KESK, kolay bir
çıkış yakalayacağını düşünerek laiklik
ipine dört elle sarılmıştır. Sarılmıştır
ama yaptığı bölge mitinglerinde bı-
rakın geniş muhalefet kesimlerini bir
araya getirmeyi, kendi kitlesini bile
alanlara çıkaramamıştır. 

O halde bize düşen kamu emek-
çilerini ayağa kaldırmaktır. Sorun
mücadele etmediği söylenen emek-
çilerde değil, sorun önderliktedir.
Emekçileri doğru önderlikle buluş-
turmak için gerekli cüreti devrimci
memurlar göstermektedir. Kamu
emekçilerini kendi öz örgütlülükleri
olan “İş Yeri Meclisleri” ile buluş-
turmak artık asli görevimiz ve so-
rumluluğumuzdur. Emekçiler kendi
sorunlarını konuştukları ve çözebil-
dikleri yeni yol ve yöntemleri geliş-
tirdikleri örgütlenmelerine kavuşmalı.
Söz ve karar sahibi olabilmeli.

Yaşanan haksızlıklar karşısına aynı
kararlılıkla ve gördüğü şiddete eş bir
karşı koyuşla dikilmedikçe haklarını
alamayacaklarını göstermek zorundayız. 

Sürgün Cezalarla, İşten Atmalarla Direnen
İşçilerle Dayanışmamızı Engelleyemezsiniz

Avcılar Belediyesi’nde temizlik işçilerinin direnişine,
işçilerin ve emekçilerin dayanışmayı yükseltmesine be-
lediyenin tahammülsüzlüğü sürüyor. Avcılar Belediyesi’nde
çalışan memurlar, temizlik işçilerini direniş alanında
ziyaret ettiği için Avcılar Belediyesi’ne bağlı hayvan ba-
rınağına sürgün edildi. Direnişe destek veren 7 kadın te-
mizlik işçisi de keyfi şekilde işten çıkarıldı. Avcılar Halk
Cephesi 19 Haziran'da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada
şunlara değindi: " Belediye karşışında direnişin sürmesine
tahammül edemeyen Başkan Handan Toprak, işçileri yıl-
dırmak, direnci kırmak için her türlü yöntemi deniyor,
ama başaramıyor. Direnişteki işçiler Handan Toprak’ın
keyfiyetini teşhir etmeye devam ediyor. Başkan Handan
Toprak yaptığı keyfiyetin hesabını emekçilere ve halka
verecek. Direniş mutlak kazanımla sonuçlanacak, işçilere
uygulanan keyfiyet Handan Toprak’ın yanına bırakılma-
yacak. Bizler direnen emekçinin yanında olmaya, daya-

nışmayı büyütmeye de-
vam edeceğiz." denil-
di.

Paylaşma ve
Dayanışma
Kültürümüzü
Genişletiyoruz

Halk Cepheliler Altınşehir Barajı’nda 19 Haziran’da
bir araya gelerek piknik yaptı. Piknikte ilk olarak yapılan
konuşmalarda, kapitalizmin bencil-bireyci insanı yarat-
masına karşı piknik organizasyonlarında paylaşma ve
dayanışma tohumları ekildiği vurgulandı. Ardından gündem
üzerine sohbet edildi ve türküler söylendi. Son olarak
Grup Yorum üyesi Ali Aracı’nın katıldığı piknikte Altınşehir
Grup Yorum Korosu hakkında bilgi verildi ve çalışmaya
katılım sözü alınarak 28 kişinin katıldığı program sona
erdi.
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Özgür Tutsaklık ve direniş gele-
neği, hapishaneler cephesinden devrim
mücadelesinin önemli unsurlarından,
köşe taşlarından biridir. Nasıl ki ha-
pishaneler ülkenin aynası sayılıyorsa,
Özgür Tutsakların direniş geleneği
de devrim mücadelesinin bir parçası
sayılmaktadır. Hapishaneler  oligarşi
tarafından halkı teslim almanın önemli
bir aracı; Özgür Tutsaklık ve direniş
geleneği ise, Parti-Cephe açısından
önemli ve devrimin itici gücüdür.

Özgür Tutsak kimliği ve direniş
geleneğinin Parti-Cephe yönünden
devrimin itici bir gücü olmasının
önemli nedeni düşmanın saldırı ve
teslim alma politikalarının, her defa-
sında direnişle boşa çıkartılıp alt edil-
mesi ve Parti-Cephe iradesinin düş-
mana karşı üstün gelmesinden ötürü-
dür.

Hapishaneler irade çatışmasının
en şiddetli en keskin ve en açık
şekliyle göğüs göğüse çatışmaların
yaşandığı yerlerin başında gelmektedir.
Özellikle 19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı sonrası düşman hapishanelere
bu anlamıyla büyük bir önem vermiş
ve misyon biçmiştir. Biçilen misyon,
temel tecrit politikası uygulanarak
yirmidört saat tutsakları teslim alma
saldırısının hayata geçirilmesidir.

Düşmanın teslim alma politikasına
karşı durmanın temel yöntemi, her
saldırı karşısında, karşı saldırıya ge-
çerek yeni direniş gelenekleri örgüt-
lemek ve yaratmakla mümkündür.
Bizi bugünlere taşıyan dünyada ve
ülkemizde tek ML örgüt olma özel-
liğini yaratan etkenlerden birisi de
hiç kuşkusuz ki hapishanelerde ya-
rattığımız direniş geleneklerimizdir.

Bu yanıyla hapishaneler cephesi
de bir savaş alanıdır. Savaşta sadece
düşmanın karşı saldırısı ve saldırıya

karşılık direniş, savunma örgütle-
yerek sürmüyor, sürmemelidir de.
Savaş direnmek, savaşmaya geçmek
ve aynı zamanda durumlar olgun-
laştığında karşı taarruza geçmektir.

Dolayısıyla hapishaneleri, tutsaklık
cephesini sadece direnişle, savunmayla
sınırlamak yanlış olur. “Düşman sal-
dırıyor biz  de gücümüz oranında di-
reniyoruz. Bu koşullarda yapılabilecek
çok fazla bir şey yok” demek savaşı
sadece direnmeye indirgemektir. Evet
yeri gelir sadece direniriz. Fakat bu
koşul her zaman böyle sürgit devam
etmez, edemez. Çünkü bu savaşın
ilkelerine kurallarına aykırıdır.

Hapishaneler Eylem
Alanıdır.
Eylem Örgütlemek
Cüretli Olmaktır!

Hapishaneler; eylem alanı olarak
görmek Özgür Tutsaklık kimliğini
tam anlamıyla benimsemekten, kav-
ramaktan ve de sahiplenmekten geçer.
Hapishaneleri düşmana karşı eylem
alanına çeviren  bir tarihe sahibiz.

Özgür Tutsak “Özgürlük elleri-
mizdedir” deyip özgürlük eylemi ör-
gütleyendir. Özgür Tutsak ihanete ve
düşmana darbe vurmak için her şeyi
silaha çevirip hesap sorandır. Özgür
Tutsak; dosta güven, düşmana korku
salmak için bulunduğu her metrekareyi
direniş mevzisine çevirendir. Özgür
Tutsaklık feda silahını kuşanıp taarruza
geçmektir. İçerisinden geçtiğimiz süreç
ve yükselen silahlı devrim mücadelesi
feda savaşını esas alarak, büyüyerek
gelişmektedir. Savaşımızın muhtevası
feda savaşıdır. Kırlarda, şehirlerde
mücadelenin her alanında feda savaşı
öne çıkmaktadır. Feda silahı kuşanıl-

madan mücadele yürütmek, müca-
deleyi yükseltmek, mücadeleye katkıda
bulunmak imkansızdır...

Özgür Tutsaklarda tutsaklık cep-
hesinden feda savaşını yükseltmek
ve bu silahı kuşanmak zorunludur.
Taarruz etmek feda silahını kuşan-
maktır. Yaratılan bu tarih biçimidir.

Düşman F tipi tecrit saldırısıyla
tüm bunların geride kaldığını san-
maktadır. İdeolojik saldırısını buna
göre yapmaktadır. Bir kez daha ya-
nılmıştır düşman. Çünkü Parti-Cephe
tutsaklarını bu derece güçlü kılan şey
sadece mekan ve yer sorunu değildir.
Parti-Cephe tutsaklarını güçlü kılan,
güç veren olgu Özgür Tutsak kimliğidir.
Bu kimliğe sahip olan her tutsak
nerede, hangi koşullar altında olursa
olsun, tek başına da kalsa direnmekten,
eylem örgütlemekten, taarruza geç-
mekten vazgeçmeyecektir. Hiçbir güç
Özgür Tutsakları bunları yapmaktan
alıkoyamaz. Bundan dolayı hiçbir şey
geride kalmamıştır. Geride kaldığını
düşünen sadece düşmandır.

Hiçbir şey imkansız ve ihtimal
dışında değildir. Her sürecin ve ko-
şulların kendi içerisinde, kendine özgü
zorlukları olduğu da bir gerçektir.
Fakat yoktan var etmek, eskinin yerine
yeniyi koymak, direniş ve eylem ge-
leneğini hep ileriye doğru taşımak
Parti-Cephe gerçekliğidir. Hesap sor-
mak, düşmana darbe indirmek öz-
gürlük eylemi örgütlemek asla ve asla
ihtimal dışı değildir. Tam tersine ola-
sılık dahilinde ve olması gerekendir.

Her Direniş
Aynı Zamanda Düşmana
Yönelmiş Bir Taarruzdur:

Taarruzun kelime anlamı harekete
geçme, saldırıya karşı saldırıda bu-
lunmaktır. Taarruz kültürü asıl olarak
12 Eylül faşizm koşullarında hapis-
hanelerde Özgür Tutsak kimliğinin

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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sıradanlaşmasıyla birlikte ortaya çık-
mıştır. 12 Eylül faşist cuntasının her
türden saldırısına, teslim olma poli-
tikasına direnen devrimci tutsaklar,
direnişi bir adım daha ileriye taşı-
yarak 1984 Ölüm Orucu Direnişi’yle
taarruza geçmiştir. Bu taarruz Türkiye
devrimci hareketini yeniden yaratan,
yolunu belirleyen ve Anadolu top-
raklarından devrimci düşüncenin sö-
külüp atılmayacağının kanıtıdır. Ay-
rıca tarihsel bir öneme de sahiptir.

Düşmanın tüm saldırılarına karşı
örgütlenen tüm direnişler aynı za-
manda karşı bir taarruzdur. 84 Ölüm
Orucu, 96 Ölüm Orucu, Buca – Üm-
raniye – Ulucanlar Direnişi, 2000-
2007 Büyük Ölüm Orucu ve 19-22
Aralık direnişleri de düşmanın yok
etme, teslim alma saldırılarına karşı
yapılmış bir karşı saldırı-taarruzdur.

Ölüm orucu direnişi savunmaya
yönelik olsa da esas olarak taarruzu
da içinde barındırmaktadır. Çünkü
ölüm orucu direnişi yalnız düşmanın
saldırısını engellemekle kalmaz, aynı
zamanda zorla müdahale vb. politi-
kaları boşa çıkartmak için yapılan
feda eylemleriyle, direnişi düşmanınn
bir adım daha ötesine taşıyarak, Cep-
he’nin iradesini düşmana kabul ettirir.
Düşman geri adım atarak Cephe’nin
iradesini kabul etmiş olur. Savaş
zaten iki iradenin çatışıp birinin di-
ğerine galip gelmesiyle sonuçlanır.

Taarruz tek başına ölüm orucu di-
renişi de değildir. Hapishanelerde düş-
manın onlarca, yüzlerce saldırı girişimi
olmakta, yaşanmaktadır. Her saldırıya
sadece ölüm orucu ile karşılık verilecek
diye bir şey konusu değildir. Ölüm

orucu çok güçlü bir taarruz silahıdır.
Gerekli olduğu zaman elbette kulla-
nılacaktır. Asla unutulmaması gereken
temel nokta hiçbir direniş sürecinin
çizgisinin birbirinin tekrarı olmaya-
cağıdır. Her direniş kendi özgün ko-
şullarına göre gelişmiş, şekillenmiştir.
Ölüm orucu gündeme geldiğinde asla
bir önceki direnişin tekrarı olmaya-
caktır. Şurası kesinki bedel öderken
mutlaka  düşmana bedel de ödetecek
bir direniş çizgisine hakim olacaktır.

Taarruz yeri geldiğinde hücrelere
takılmak istenen kameraları kırıp-
yıkıp parçalamaktır. Taarruz savunma
hakkını gasp eden, avukat-müvekkil
ilişkisinin gizliliğini ortadan kaldıran
cam fanusları tek başına da olsa pa-
ramparça etmektir. Taarruz, işkence
yapılırken işkencecilerden hesap sor-
maktır. Taarruz; haklarımıza, kaza-
nımlarımıza yönelecek saldırılara mis-
liyle cevap vermektir. Taarruz; gerekli
görüldüğünde hücreleri, hapishaneyi
baştan başa tutuşturup kül etmektir.
Taarruz; düşman saldırısına karşı bir
saldırı ile bastırıp geri püskürterek
yok etmektir. Özcesi taarruz düşmanın
uygulamalarını boşa çıkaracak poli-
tikaları üretip hayata geçirmektir.

Son süreçte yaşanan  Fadik Adı-
yaman’ın direnişi bu yanıyla örnektir.
Düşman Fadik Adıyaman’ı bulun-
duğu hapishaneden zorla kaçırarak
başka bir hapishaneye kendi isteği
dışında götürmüştür. Götürüldüğü
hapishanede tek başına tutarak tecrit
etmeye çalışmıştır. 

Fadik Adıyaman, düşmanın sal-
dırısını boşa  çıkartmak için direnişe
başlamış ve arkadaşlarının bulunduğu

bir hapishaneye götürülmemesi için
talepte bulunmuştur. F. Adıyaman’ın
direnişini görmezden gelen düşman
F. Adıyaman’ı katletmeye çalışmıştır.
Fakat bu noktada tüm Özgür Tutsaklar
“Hepimiz birimiz birimiz hepimiz
için” anlayışıyla taleplerinin karşı-
lanması ve kabul edilmesi için taarruza
geçmiştir. Böylece düşmanın bir sal-
dırısı daha karşı  taarruzla boşa çı-
kartılmış ve Fadik Adıyaman’ın ta-
lepleri kabul edilmiştir. Bir kez daha
kazanan özgür tutsakların savaş mev-
zilerinde çekilen iradesi olmuştur.

Bu tür saldırılar ne ilktir ne de
son olacaktır. Düşman her yenilgiden
sonra gücünü tekrar toplayıp saldı-
rısını bir üst boyuta taşımaya çalı-
şacaktır. Ve ilk fırsatta yeniden sal-
dıracaktır. Bu yüzden hapishanelerde
kesin zafer diye bir şey söz konusu
değildir. Kazanılan tüm hakları gasp
etmek için elinden geleni yapacaktır.
Ta ki düşman tümden yenilip yok
olana kadar hapishaneler irade ça-
tışmasının en keskin yaşandığı yerler
olmaya devam edecektir.

Düşmanın yeni saldırılarına karşı
yeni taarruzlarla cevap vermeye ha-
zırlıklı olmalıyız. Savaş alanında ta-
arruza geçmek düşmana karşı cüretli
ve kararlı olmaktır. Cüretli ve kararlı
olduğumuz sürece, her türden taarruz
silahını hayata geçirmekte zorluk
çekmeyiz. Tüm Özgür Tutsaklar
kendisini tepeden tırnağa hücrelerine
varana kadar taarruz silahıyla do-
natmalıdır. Taarruz silahımız, hiçbir
saldırı karşısında sarsılıp yıkılmaz
olan ve dimdik ayakta duran ML
ideolojimizdir. 

Hapishanelerde Özgür Tutsaklara
Yapılan Saldırılara Sessiz Kalmayacak
Evlatlarımızın Sesi Soluğu Olacağız
TAYAD’lı Aileler İzmir Kırıklar Hapishanesi’nde yapı-
lan işkence ve keyfi aramalara karşı 15 Haziran'da
eylem yapmak istediler. Görüşten çıkan TAYAD’lı
Aileler karşılarında Jandarma taburu ile karşılaştılar.
Pankartlarını açıp açıklamayı yapacakları sırada
Jandarma “burada artık basın açıklaması yapamazsınız,
burası kamu alanı yapacaksanız karşıda yapın” diyerek
hapishanelerde yapılan katliamların ve işkencelerin
karşısında safını işkencecileri koruyarak göstermiştir.

Yapılan basın açıklamasında TAYAD’lı Aileler, geç-
mişte olduğu gibi evlatlarının dışarıda sesi soluğu
olacaklarını, Kırıklar Hapishanesi'nin çift kelepçe
saldırısını bertaraf ettikleri gibi bu saldırıları da boşa
çıkaracaklarını anlattılar. Eylem sloganlarla sona erdi.

TAYAD’lı Aileler Babalar Gününde
Kahvaltıda Buluştu
TAYAD’lı Aileler 19 Haziran'da Küçükarmutlu
Cemevi'nin bahçesinde babalar gününü kutlamak için
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş
Merkezi’nden gelen katılımcılarla birlikte kahvaltıda
buluştular.
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Emperyalizm ülkeleri işgal eder.
İşgal ettiği ülkelerin yer altı-yer üstü
kaynaklarını yağmalar. Halkları ilik-
lerine dek sömürür. Ülkelerin tarihi,
kültürel mirasını talan eder. Diğer
yandan halkların ulusal değerlerini,
gelenek ve göreneklerini de tahrip
eder. Bunu uyuşturucu, fuhuş, yoz
eğlence anlayışı ve tüketim kültürü
ile yapar.

Emperyalizm askeri, siyasi, eko-
nomik egemenliğini ideolojik, kül-
türel saldırılarıyla güçlendirir. Spor,
sanat, moda, beslenme… her şey bu
ideolojik, kültürel saldırının araçla-
rıdır.

Amerikan Futbol Ligi NFL’in
şampiyonluk maçı, emperyalist tü-
ketim kültürünün basına yansıyan
örneklerindendir.  4 Şubat 2016 tarihli
gazetelerde şampiyonluk maçı ile il-
gili şu bilgiler yer aldı:

•Gecede en az 19,5 milyar do-
larlık bir iş hacmi yaratılacak.

•Geçen yıl finali izlemek için
sadece 5,1 milyar adet yeni tele-
vizyon satılmış.

•Ülke genelindeki barlara günler
öncesinden maç saati rezervasyon-
ları yapılmış.

•Bu sene ise bir gecede 55 milyon
kasa bira, 1,5 milyon tavuk ka-
nadı ve 12,5 milyon pizza tüke-
tilmesi bekleniyormuş.

Finali statta izlemek isteyen
kişinin ortalama 8 bin doları göz-

den çıkarması gerekiyormuş.
İşte Amerikan kültürü budur. Do-

yumsuz bir istekle tüket. Eğlence,
giyim-kuşam, yemek-içmek, araba,
telefon, her tür eşya… her şey tüketim
aracıdır. Doyumsuzca yaşa. Bunun
özü de, canının istediğini yap, ca-
nının istediği gibi gez dolaş, ye iç,
yaşa. Bu spor olur, TV, dizi, film,
alkol, uyuşturucu, seks, eğlence olur.
Dizginsiz ve doyumsuz bir yaşam
insanı insan yapan en temel yapı
taşları olan değerlerin tüketilmesi,
yozlaştırılmasıdır.

“Elbette emperyalizmin yozlaş-
tırma politikası birkaç ülkeyle sınırlı
değildir. Ve bu politika, yalnızca em-
peryalizmin işgali altındaki yeni-sö-
mürge ülkelere yönelik de değildir.
Emperyalist-kapitalist ülkelerde de
halklar bu kuşatmanın hedefi halin-
dedir. Emperyalist-kapitalist ül-
kelerin halkları da sistemi sorgula-
mayan, olumlu tarihi değerlerinden
uzaklaşmış, hiçbir ahlaki değeri kal-
mayan bir halka dönüştürülmek is-
tenmektedir. Kapitalizmin tabiatı ge-
reği kendinden başka kimseyi dü-
şünmeyen, bireyci, maddiyatçı in-
sanlardan oluşan bir toplum, sistem
için zorunludur. Kapitalizm için insan,
yalnızca “tüketen bir varlık”tır. Yoz-
laştırma politikaları emperyalist-ka-
pitalist ülke halklarını da böyle şe-
killendirmektedir”. (Kurtuluş, Em-
peryalizm Özel Sayısı / Syf. 155)

Emperyalizm için tüketim kültürü,

kültürel olarak yozlaştırmasının yanı
sıra büyük bir gelir kaynağıdır. Bu
yüzden, kendi halkından tutalım da
sömürdüğü tüm ülke halklarına kadar
insanların neyi ne kadar tükettiğini
inceler. Bu inceleme sonucu tüketi-
cinin harcama kalıplarını etkileyen
şeyleri netleştirir. Buna göre de spor-
dan eğlenceye hayatın her alanında
insanların sürekli tüketmesini sağlar.
Dolayısıyla da çok kazanır.

Emperyalizmin güçlü bir ideolojik
saldırısıdır aynı zamanda. Halklarda
bir düşünüş, yaşam tarzı haline getirilir
tüketim kültürü. Amaç düşünmeyen,
sorgulamayan insanlar yaratmak ve
ahlaki, kültürel, sosyal olarak yoz-
laştırmaktır. Yani insanı insan olmaktan
çıkararak daha rahat sömürmektir.

Emperyalizmin ahlakı yoktur.
Dünyayı ezilenler için bir bataklık
haline getirse de, ezilenler bataklıkta
yaşamayı kabul etmezler. Değerlerine
sahip çıkarlar. İnsanı insan yapan
değerlerini korur ve bunun için sa-
vaşırlar. 

Emperyalizmi, kendi yarattığı
bataklığa gömeceğiz.

EEMPERYALİZMİN YARATTIĞ I TÜKETİM  KÜLTÜRÜNÜ,

BATAKLIĞINDA BOĞACAĞIZ!

Çocuklarımız Geleceğimizdir
İdil Kültür Merkezi’nin çalışmalarını yaptığı, İdil

Çocuk Tiyatrosu 19 Haziran’da çalışmalarını başlattı.
İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları çocuklara yaratıcı drama
ve skeç oynama ile ilgili dersler verecek.

Hedefleri çocukların düşünmeyen, sorgulamayan,
üretmeyen bireyler haline getirilmelerine izin vermemek.
Ardından havanın sıcak olmasından kaynaklı Sibel
Yalçın Parkı’na gidildi, çimenlerin üzerinde ders yapmaya
başlandı. Dersten önce bu çalışmalarda ne yapmak is-

tendiği anlatıldı ve ilerisi
için hedef koyuldu. Çocuk-
ların heyecanı görülmeye
değerdi ve her söyleneni
yaptılar. 

11 çocuğun katıldığı ça-
lışmanın sonunda bir son-
raki derste aile toplantısı
yapılacağı duyurusu yapı-
larak bitirildi.

HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL 
CELLADI OLACAĞIZ!
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“Sayıca az olmamız felaket değil yarın milyonlar
bizimle olacak” demişti devrimin büyük ustası Lenin.
Ve milyonlar Bolşevik Partisi’nin önderliğinde birleşip
büyük Ekim Devrimi’ni, sosyalizmi dünyaya armağan
etmişlerdi. Biz de bugün sayıca az olabiliriz. Ancak bu
bizim için de bir felaket değil. AKP “Yeni Türkiye” slo-
ganıyla yola çıkmıştı. Bugün kaç insan AKP’nin yeni
Türkiye’sinde mutlu olduğunu söyleyebilir? Kaç kişi
yarına güvenle bakabiliyor? Açlık, yoksulluk, zulüm ve
AKP’nin her geçen gün artan faşist terörü karşısında
halkımızın tepkisi de içten içe artıyor. Özellikle hergün
en az bir milyon insanın yürüdüğü İstiklal Caddesi’nde
IŞİD çetesinin yaptığı katliamın ardından Galatasaray
ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak maçın dahi
ertelenmesi, AKP’nin yönetememe krizinin geldiği
noktayı göstermektedir. 

Devrimcilere karşı binlerce polisini, MİT’ini, muhbirini
sokaklara salan AKP iktidarı, kendi beslemesi olan
IŞİD’in halkı hedef alan eylemleri karşında hiçbir önlem
almıyor oluşu AKP’nin halk düşmanı yüzünü açığa vu-
ruyor. 

Tüm bu olaylar karşısında halkımız umutsuz, biçare,
karamsar olmamalı. Halkımızın umudu olan Dev-
Genç’imiz var diyoruz. Dev-Genç demek umut demektir.
Halkımız umudu bizde görmeli. Bunun için Cephemizin
politikalarını halka ulaştırmada ustalaşmalıyız. Ajitasyon,
propaganda da ustalaşmalıyız. Halka umudun, kurtuluşun
yolunu gösterenin bir tek biz olduğumuzu unutmamalıyız.
Yapabildiğimizi yaptığımızda değil, yapabildiğimizden
fazlasını gerçekleştirebilecek pratiği ortaya koyduğumuzda
ciddi sonuçlar aldığımızı göreceğiz. Yorulduğumuzda
hep bir adım daha atabilmeliyiz. Bir insana daha gitmeli,
bir insana daha dergimizi tanıtmalı, meclislerimizi an-
latmalı, kurtuluşun yolunun bu düzenin devrim yoluyla
değişmesi ile olacağını anlatmalıyız. Halkımız bizde
umudu, kurtuluşun yolunu görmeli. Bize inanmalı. Bize
inanmaları için öncelikle biz kendimize inanmalıyız.
Eksiklerimizle, zaaflarımızla yüzleşip bizi yavaşlatan,
gerileten yanlarımızdan kurtulup ileriye atılmalıyız.
Umut biziz diyorsak bu bizim için sıçrama tahtası
olmalı. Bunun için küçüleceğiz. Küçüldükçe büyüyeceğiz.
Küçülmek her taşın altına elini koymak, her soruna
çözüm üretmek, her türlü işe emek harcayan olmaktır.
Yoldaşlarımızla, halkımızla ilgilenmek, onların sorun-
larının çözümü için kafa yormaktır. Tüm bunları ne

kadar fazla yaparsak o kadar biz oluruz. Biz olabilmek
büyümektir. “Ben”in ayaklarımıza bağladığı prangalardan
kurtulmaktır. Düzenin bize aşıladığı küçük burjuva alış-
kanlarından kurtulmaktır. Biz olabilmek komutan Rıza,
Şafak, Bahtiyar, Berna ve Çiğdem olabilmektir.  

Biz olabilmek; Berkin’in, evinde bir sabah 15 kurşunla
katledilen Günay’ın, katillerin evini kirletmesine izin
vermediği için katledilen Dilek’in, gece yarısı evine gi-
derken sırtından kurşunlanan Yılmaz’ın, her gün bom-
balarla, kimyasal silahlarla katledilen, evini barkını terk
etmek zorunda bırakılan Kürt halkımızın hesabını sora-
bilme isteğiyle yanıp tutuşmaktır. 

Biz olabilmek sıra neferi olabilmektir. Düzenin sun-
duğu tüm nimetleri elinin tersiyle itip yaşamını hiçbir
çıkar gözetmeden, kişisel isteğe yer vermeden halka
anlatabilmektir. 

Biz olabilmek Dev-Genç’li olabilmektir. Bugünün
dünyasında insanlığın en onurlu damarı olan devrimcilik
Dev-Genç’lilerle ete kemiğe bürünmektedir. 

Gerek gençlik, gerekse tüm halkımız bugün çözüle-
meyen sorunlar yumağının ortasında beklemektedir.
Gençlik, parasızlık yüzünden okuyamıyor, okulu bitirse
iş bulamıyor, atanamayan yüzbinlerce öğretmen var.
Köylü üretiyor, ürettiğini satamıyor, sürekli borçlanmak
zorunda kalıyor. Bugün kent nüfusu Türkiye tarihinde
ilk defa köylü nüfusunu geçmiş durumda. İşçi çalışıyor
kazanamıyor. Karın tokluğuna çalışmak zorunda kalıyor.
Her gün en az üç işçi iş cinayetlerinde katlediliyor,
onlarca işçi sakat kalıyor, Soma’da olduğu gibi hiçbir
güvenlik tedbiri alınmadan yerin yüzlerce metre altına
inmek zorunda bırakılıyor. Esnaf iş yapamıyor. Tüm
bunlar ve daha sayılamayacak kadar çok sorunla karşı
karşıya kalmış durumda halkımız. Düzen partilerinden
dahi umudunu kesmiş durumda. AKP sesini çıkarana
saldırıyor, tutukluyor, katlediyor. Yağma ve talanda sı-
nırsız, halka düşmanlıkta pervasız AKP iktidarına karşı
halkımıza umut taşımak, devrim saflarında örgütlemenin
tarihsel sorumluluğu Dev-Genç’liler olarak bizim omuz-
larımızdadır. 

Tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu yerine
getirebilmek için daha fazla biz olacağız.  

Gençliğin saf, temiz, atılganlığıyla hareket edeceğiz.
Gençliği, halkımızı meclislerde örgütleyecek, örgütlü
gücümüzle Devrimci Halk İktidarını kuracağız.   

BİZ DEV-GENÇ’LİYİZ 
HALKIMIZA UMUDUN ve KURTULUŞUN 

YOLUNU GÖSTERENLERİZ

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
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Acısıyla tatlısıyla mücadele ile
dolu bir dönemi daha geride bıraktık.
Emekçi halkımız bir dönemi daha bu
düzenin onlara dayattığı açlıkla, yok-
sullukla, yozlaştırma politikalarıyla
baş başa geçirdi. 

Bütün bir yıl halkımızı sömürdükleri
yetmezmiş gibi,  ağır çalışma koşulla-
rının sonunda verdikleri 15 günlük
tatilde bile halkımızın cebinde kalan 3
kuruşa göz diyor bu düzen. Sadece 3
kuruş parasını almakla da kalmıyor. 

Halkımızın tatil anlayışını kulüp-
leriyle, diskolarıyla, barlarıyla yoz-
laştırmaktan geri durmuyor. Sömürü
düzeni; tatil boyunca kafanızı dağıtın,
hiçbir şeyi düşünmeyin dert etmeyin,
keyfinize bakın demektedir. Böylece
düşünmeyen, sorgulamayan insanlar
yaratmaya çalışıyor. 

Düzen dinlenmeyi öğrenmekten,
yenilenmekten, enerji toplamaktan
soyutlayıp, salt uyku ya da yatmak
olarak görmesini istiyor.  

Çünkü halk öğrenirse bu çürümüş
düzenin aslının ahlaksızlık üzerine
kurulu olduğunu; tatil diye içki, kumar,
cinsellikten başka bir şey vermediğini,
tekellerin karlarının düştüğünü göre-
cektir. Ve onları bu hale getirenlere
karşı savaşacaktır. Biz kamplarımızda
ise dinlenmeyi, öğrenmek ile har-
manlıyoruz ve yenileniyoruz. 

Çünkü bizler devrimcileriz ve hal-
kız; elbette dinlenmek de eğlenmek
de bizim hakkımız, dönem boyu ağır
işlerde bir lokma ekmek için saatlerce
çalıştık ve birçok problem ve sıkıntıyla
boğuştuk. 

Tatil zamanımız bu sorunları gör-
mezden gelmek değil, o sorunları
çözmek için enerji biriktirdiğimiz bir
zamana dönüşmelidir. 

Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya ku-
racağız diyoruz. Bunun için her anı-
mızı eğitime çevirmeliyiz. Tatillerimizi
de eğitime çevirmeliyiz bunun için.

Bizim tatillerimizin temelinde ko-
lektivizm olmalı. 

Düzen tatillerinde bile bireyi hal-
ka, halkı kendi kendine yabancılaş-
tırırken, biz daha çok kolektivizmi
hayata geçirmeliyiz. 

Tatillerimiz de, beni bize çevirdi-
ğimiz zamanlardan olmalı. Sonuç
olarak; tatillerimizde de düzene al-
ternatif olmalıyız. Dinlenirken, eğle-
nirken, kolektif biçimde öğrenmeliyiz. 

Tatillerimizi devrimci bakış açı-
sıyla değerlendirmeli, devrimci kültür
ile birleştirmeliyiz. 

Dinlenip, eğlenirken öğreneceğiz,
yenileneceğiz. Bu şekilde tatillerimizi
örgütleyeceğiz.

Yaz kamplarımızla da düzene
her alanda alternatif olduğumuzu
gösteriyoruz. 

Yaz kamplarımıza daha fazla in-
san katarak düzene darbeler vura-
cağız. 

Halkımıza, gençliğe yapılan yoz-
laştırma saldırısına karşı cevabımız,
yaz kamplarımıza daha çok insan
katmak olacaktır.

Kamplarımıza yapılan baskınlar,
saldırılar düzene güçlü bir alternatif
olarak yaptığımız kamplarımızın
önüne geçemeyecek.

DİNLENMEYE, ÜRETMEYE,
PAYLAŞMAYA, KAYNAŞMA-
YA, BİRKEN BİZ OLMAYA,

YAZ KAMPLARINDA
BULUŞMAYA!

DİNLENMEK, DÜŞÜNMEYİ
BIRAKMAK DEĞİLDİR!

HALK VE VATAN SEVGİSİYLE
ÜRETMEYE

DEVAM EDİYORUZ!

KAMPIMIZ
DAĞIN SOLUĞUNU, 
ŞEHRİN GÜCÜNÜ VE

İDEOLOJİSİNİ
HARMANLADIĞIMIZ YERDİR!

Yaz Kamplarımız Düzene Her Alanda 
Altern atif  Ol duğu muzu n Gösterges idir

Liseliyiz Biz

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

Yürüyüş
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AKP’nin halka karşı düşmanlı-
ğının bedelini bugün Berkinler’in,
Yılmazlar’ın, Dilekler’in ölümleriyle
ödüyoruz! Yolda yürümek gözaltı
bahanesi, evine gitmek ölüm sebebi
oluyor mahallelerimizde. Ve daha
15’inde gencecik fidanlarımız bir bir
düşüyor toprağa.

Bu zulüm böyle mi gidecek? Bu
adaletsizlik nereye kadar sürecek?!

Bir dur diyeceğiz artık buna! Za-
limin zulmüne yüzyıllardır nasıl dur
dediysek; taşımız, sopamız, bomba-
mız, silahımız... elimize ne geçerse
onu silaha dönüştürüp bu zulme bir
son diyeceğiz.

Beklemek ölümdür!

Biz bekledikçe ölüyor Berkinler.

Biz bekledikçe ce-
zasız katiller ülkesine
dönüyor vatanımız.

Biz halkız! Halkın
öncüsüyüz! 

Ve diyoruz ki halkı
silahlandırıp AKP faşiz-
mine karşı savaştıraca-
ğız... Belki herkes elde
silah savaşamayacak.
Ama biliyoruz herkesin
yapacağı bir şey vardır.
Çünkü halkımız milyon-
larca gözdür, milyonlarca kulak, mil-
yonlarca ev, iş demektir. 

Biz de Cephe’yiz! Cephe’nin Li-
seli Dev-Genç’lileriyiz!

İşte halkımızın gözleri, zaferi ve
adaletsizliğe son vereceğimiz günleri
gören gözleri... İki halk düşmanını
görmüş ve evlatlarına bu bilgileri
getirmiş. Mahallelerimiz içerisinde
terör estiren Ural diye adlandırılan
zırhlı araçlar içerisinde gezen Kemal
Çelik ve Ali Rıza Aksakal isimli
katil polislerin görüntüleri. Şimdi tir
tir titriyor ve tarla sıçanı gibi sakla-
nacak yer arıyorlar. Ama yetmez bir
gözü açık uyuyacaklar.

Böyle olacak. Bu savaşı böyle
kazanacağız.

Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak

diyoruz ki;

Faşizme Karşı Mücadele Ekiple-
rinde birleşelim. Mahallelerimize zu-
lüm AKP’nin TOMA’ları, Akreple-
riyle giriyor. Bu zulme son vermek
için birleşelim, savaşalım ve kaza-
nalım.

Her liselinin görevi, öncelikle
kendi mahallesini AKP’nin katil po-
lislerinden korumak ve polisleri kov-
maktır. Bunun için her bulduğu fırsatı
değerlendirip katillere hak ettiği dersi
vermektir.

Bugün liseliler için mahallesini
korumanın, Berkinler’in hesabını
sormanın yeri, Liseli Dev-Genç’lilerin
kurduğu Faşizme Karşı Mücadele
Ekipleri’dir. Adalet için, Berkin’in
sorulacak hesabı için, Faşizme Karşı
Mücadele Ekipleri’nde birleşelim.

Maçlarımızla Dostluğu, 
Dayanışmayı Büyütüyoruz

Dev-Genç'liler 18 Haziran'da Gazi Mahalle-
si'nde halı saha maçı yaptı. Yapılan halı saha
maçında ilk yarı (11-7) 1. takımın üstünlüğüyle
biterken, ikinci yarı oyuna hızlı başlayan 2.
takım, maçı yüksek tempoyla sürdürmesi sonucu
(25-18) maçta galip geldi. Maç sonunda iki takım
birbirini tebrik ettiler ve bir sonraki maç için
tarih belirlediler.

Bizim İçin Her Yer Bir Eğitim Alanı,
Her Yer Dayanışma ve
Buluşma Yeridir

Dev-Genç'liler 18 Haziran'da Gazi Mahallesi Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi önünde ateş
başı sohbette buluştular. Ateş yakıldıktan sonra Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ndeki kişilerin
katılımıyla hep birlikte türküler söylendi çaylar içildi, sohbetler
edildi. Programa 20 kişi katıldı.
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Liseli DEV-GENÇ:

AKP’nin Zulmü; Mahallelerimize Akrepleri, TOMA’larıyla Yayılıyor!
Zulme Son Vereceğiz,  Hesap Soracağız!

Berkin’in Hesabını Sormak İçin
Mahallelerimizden Akrepleri, TOMA’ları Kovalım



24 Mayıs günü gözaltına alınıp
tutuklanan, gözaltına alındığı andan
itibaren işkence, taciz, tehdit saldı-
rılarına maruz kalan Liseli Dev-
Genç’li Mehmet Manas Doğanay, 7
Haziran’da tahliye oldu. Mehmet
Manas akrepte, gözaltında, savcılıkta,
hapishanede direndiği için bu zaferi
kazandı. 

Dev-Genç’liler yaptıkları kam-
panyayla, emekleriyle bu zaferi ka-
zandılar. 

Yoldaşlık ilişkilerimizdeki bağ-
lılıkla, sevgiyle, BİRİMİZ HEPİMİZ
HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN diyerek
bu zaferi kazandık. 

Halkımızla bu zaferi kazandık.
Halkımız direnişte kendi umutlarını
gördü, sahip çıktı. Katiller, işkence-
ciler ortada görünmez oldular.

Bugün Mehmet Manas’ı ara tah-
liyeyle zulmün kalesinden aldık.
Mehmet Manas’a yapılanların hesa-
bını soracağız. Yaptıkları hiçbir iş-
kence yanlarına kar kalmayacak. 16
yaşında çocuklarımızı kaçırmanın,
kaçırıp işkence etmenin hesabını so-
racağız o alçaklardan. Bugün em-
peryalistlerin ve oligarşinin en büyük
korkusudur CEPHE ve CEPHELİ-
LER. Bu nedenle çocuk, genç, yaşlı
demeden her insanımıza azgınca sal-
dırıyorlar, kaçırıp işkence ediyorlar,
tutukluyorlar, tehdit ediyorlar, sabahın
seherinde evlerimize girip evlatları-
mızı katlediyorlar, kurumlarımızı on-
larca kez üst üste baskınlarla talan
edip dağıtıyorlar, eşyalarımızı, ku-
rumlarımızı kullanılmaz hale getiri-
yorlar, konserimizden festivallerimize
kadar her türlü etkinliğimizi yasak-
lamaya çalışıyorlar, çadırlarımızı,
kurumlarımızı yakıyorlar, yıkıyorlar.
Çünkü korkuyorlar; genç yaşlarına
rağmen BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ diyen liselilerimizden kor-
kuyor, savaşı genç ömürleri ile bü-
yüten, savaşı en önde sürdüren, feda
kuşağını en önde göğüsleyen DEV-
GENÇ’lilerden korkuyorlar, CEP-

HELi’lerden korkuyorlar. Korkuları
boşuna değildir.

İşte 16 yaşındaki bir liselimiz,
Mehmet Manas Doğanay, daha ilk
gözaltına alındığı andan itibaren di-
renişi ile, uzlaşmazlığı ve cüreti ile,
halk ve vatan sevgisi ile direnmiştir.
Tek başına da olsa yüreğinde mil-
yonların sevgisi vardır onun, sonsuz
bir vatan sevgisi vardır kocaman yü-
reğinde. Halkımızdan, şehitlerimiz-
den, yoldaşlarımızdan aldığı güçle
direnmiş ve kazanmıştır. Bu sevgi
ve bağlılığın karşısında hangi güç
durabilir?

Dışarıda ise yoldaşları bir an dahi
boş durmadı. Tutuklandığı ilk andan
itibaren tüm Dev-Genç’liler hepimiz
birimiz için diyerek Mehmet için
dört bir yanda faaliyet yürüttüler.
Dev-Genç’lilerin bu faaliyetlerini
tüm Cepheliler de bulundukları yer-
lere taşıyarak liselimize yapılan iş-
kenceyi halka duyurdular. 

Mehmet ile ilgili başlatılan kam-
panya ile dört bir yanda imzalar top-
landı, kuşlamalar yapıldı, bildiriler
dağıtıldı, yazılamalar yapıldı, Meh-
met’i kaçırıp teşhir eden S-97 isimli
akrep aracı teşhir edildi, taşlandı,
halkın tepkisi ve öfkesi öylesine bü-
yüktü ki düşman mahallemizde ge-
zemez oldu. Yapılan kampanyanın
gücü adaletsizliğin saraylarına korku
saldı ve Mehmet, 7 Haziran günü
yapılan ara mahkeme sonucu tahliye
oldu. Bir kez daha HEPİMİZ BİRİ-
MİZ İÇİN dedik ve kazandık. Zulmün
elinden bir yoldaşımızı çıkarıp aldık.
Bu güç hepimizindir. Bu güç örgütlü
emeğimizin, yoldaşlarımıza olan sev-
gimizin, bağlılığımızın gücüdür. Bu
güç halkımızın CEPHE’mize olan
inancı ve güvenin gücüdür. Bu güç
Mahirler’den Erdallar’a, Erdallar’dan
Şafaklar’a, Çiğdemler’e, Onurlar’a
fedalarla yarattığımız SAHİPLEN-
ME, YOLDAŞLIK ve FEDA KÜL-
TÜRÜ’nün bir sonucudur. 

Bu güçle biz Türkiye devrimci

mücadele tarihine unutulmaz onlarca
örnek ekledik, yeni gelenekler ya-
rattık. Ne yoldaşlarımızı ne şehitle-
rimizi sahipsiz bırakmadık. Birbiri-
mize kenetlenerek, birbirimizden ve
halkımızdan aldığımız güçle düşmana
sayısız kez darbeler vurduk. Boyun
eğdirdik, tükürdüklerini yalattık. Asla
yapmayız dediklerini yaptırdık.

Bu gücümüzün en temel harcında
yoldaşlarımıza, halkımıza ve vata-
nımıza olan sevgimizin sınırsızlığı,
şehitlerimize ve CEPHE’mize olan
bağlılığımız ve düşmana olan sonsuz
kinimiz vardır. 

Mehmet’in gözaltına alındığı an-
dan tahliye olduğu ana kadar yaşa-
nanlar bu gücü bir kez daha somut-
lamıştır. Her nerede her ne şart altında
olursak olalım, güçlü bir halk ve
vatan sevgisiyle, yoldaşlarımıza ve
şehitlerimize olan bağlılığımızla, ör-
gütlülüğümüze olan inancımızla her
türlü zulme, işkenceye ve baskıya
karşı direnebileceğimizi, düşmana
karşı zafer kazanabileceğimizi gös-
termiştir. 

Tüm gençliğe çağrımızdır;
Her yanı kokuşmuş bu aşağılık

düzen içinde CEPHE’li olmak, Dev-
Genç’li olmak bir onurdur, bir ayrı-
calıktır. Adaletsizliğe, aşağılanmaya,
itilip kakılmaya, tacizlere, tecavüzlere,
ahlaksızlıklara, yozlaşmaya karşı,
düzenin dört koldan etrafımızı sardığı
baskı ve kişiliksizleştirme saldırılarına
karşı insanlık onurumuzu korumak
için, insanca yaşayabileceğimiz bir
gelecek için, BU KAVGADA BİZ
DE VARIZ diyebilmek için DEV-
GENÇ saflarında örgütlenelim, sa-
vaşalım!   

İŞKENCE YAPMAK ŞEREF-
SİZLİKTİR!

YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN
ZAFER!

YAŞASIN LİSELİ DEV-
GENÇ’LİLER!

YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞA-
SIN DEV-GENÇ’LİLER!

Yürüyüş
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24 Mayıs Günü Gözaltına Alınıp, 25 Mayıs’ta Tutuklanan Liseli Dev-Genç’li
Mehmet Manas Doğanay 7 Haziran’da Tahliye Oldu

BİR ZAFER DAHA KAZANDIK! 
BU ZAFERİ HEP BİRLİKTE KAZANDIK!



Umudun Çocuğu Berkin Elvan’ın 16 Haziran 2013’te
polis tarafından vuruluşunun 3. yılında her bölgeden
eylem  ve açıklamalar yapıldı. Basın açıklaması, karne
dağıtma, yazılı açıklama… yapan yerlerden derlediklerimiz
şu şekilde;

Amed Halk Cephesi: “Çocukları katleden ve katillerini
ödüllendiren bir devlet acizdir, zavallıdır. Bir ülkenin
avukatları Berkinlerin katillerinin cezalandırılması için
kilometrelerce yürüyorsa, o düzen bitmiş demektir. Ber-
kin’in katilleri 3 yıldır korunuyor. Katiller ve sorumlular
korundukça yeni çocuklar ölmeye devam ediyor. Yeni
katliamlar yaşanıyor. Faşizm katliamlarına ve katillerine
meşruluk kazandırmak için sürekli yeni yasalar çıkartıyor.
Paralı askerleri, polisi yaptığı katliamlar karşılığında
terfi ettirilip, ödüllendirildiği için 2004-2015 yılları
arasında 97, Suruç katliamından bugüne kadar 20 çocuk
katledildi. Berkin 269 gün yoğun bakımda kaldı. 269
gün adalet mücadelesi verdik. 11 Mart’ta şehit düştü
adalet mücadelemiz 3 yıldır sürüyor. Çocuklar katledilmeye
devam ediyor. Faşist AKP, katillerinin elini soğutmak
istemiyor. Yoksa nasıl bu halka baş eğdirir. Bir halkın en
önemli değeri çocuklarıdır, geleceğidir. Berkinlerimizi
katlederek geleceği elimizden alacağının hesabını yapan
faşizm yanılıyor. Berkin, adalet isteme, hesap sorma ne-
denimizdir. Berkin’in katilleri, onlara emri verenler
adalete hesap verene kadar Berkin’in sapanı ellerden
düşmeyecektir.”

Malatya Liseli Dev-Genç: “…Berkin’in katilleri
hala tutuklanmadı ve ellerini kollarını sallayarak geziyorlar.
Halkımız, bugün Berkin’in başına gelenler sizin çocuk-
larınızın da başına gelebilir unutmayın. Ülkesini,  vatanını
seven ailesinin, halkının emeğine sahip çıkan Amerikan
emperyalizmine karşı vatanın bağımsızlığını savunan
aydın gençliğin eğitim hakkına da sahip çıkmalıdır.
Öğrenci arkadaşlar Berkin de sizin gibi öğrenciydi. Vu-
rulmasaydı oda karnesini bugün alacaktı Berkin’in
almadığı karnesini biz dağıtıyoruz.”

Ankara Liseli Dev-Genç: 17 Haziran’da Ankara
Liseli Dev-Genç’liler 15 kişiyle Abidin Aktaş Sokak’ta
anma düzenledi. Yapılan anmada türküler söylenerek
halay çekildi ve yapılan açıklamada, Berkin Elvan’ı her
zaman olduğu gibi yine unutmadıklarını ve unutmaya-
caklarını dile getirerek sloganlarla anmayı sonlandırdı.

Mersin Halk Cephesi - Liseli Dev-Genç: Her hafta
Pazar günü yapılan geleneksel kahvaltıda 19 Haziran’da
Berkin Elvan anması yapıldı. İlk olarak Berkin ve
katledilen tüm çocuklar adına saygı duruşunda duruldu.
Ardından Berkin ile ilgili yazılar ve şiirler okundu. Son
olarak genel faaliyetler hakkında konuşularak program
sonlandırıldı. Ayrıca Liseli Dev-Genç'liler 17 Haziran’da
Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nde Berkin’in
başarı karnesinin dağıtımını yaptı. Geçen diyaloglarda

“Berkin yaşasaydı
şimdi o da bizler gibi
karne alacaktı” denil-
di. Öğrencilerin ve
öğretmenlerin olumlu
tepkileriyle karşıla-
şıldı. Ve yapılan açık-
lamada; “Bizler ne Berkin’i unutacağız ne de unutturacağız.
Hesabını soracak ve adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz...”
denildi.

İstanbul Liseli Dev-Genç: 16 Haziran’da sabah
erken saatlerinde Liseli Dev-Genç’liler Berkin’i mezarı
başında andı. Mezar temizlendikten sonra karanfil
bırakıldı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Grup
Yorum’un “Berkin” türküsü ve “Varsa Cesaretiniz Gelin”
marşı söylendi. Son olarak “Berkin Elvan Ölümsüzdür”
yazılı iki adet pankart ve bir kızıl flama Berkin’in
mezarına asıldıktan sonra anma bitirildi.

Hatay Liseli Dev-Genç: “Berkin’in hesabını yine
Berkin’ler soracak” diyerek Hatay’da okulların kapandığı
17 Haziran’da, Pusula Akdemi Lisesi’nde Berkin’in kar-
nesini dağıttı. Duvarlara ve tahtalara yazılamalar yapıldı.
Okuldaki öğrencilerle yine Berkin’in katledilmesi ve
katillerinin hala cezalandırılmadığıyla ilgili konuşuldu.
Ayrıca akşamüzeri Saray Caddesi’nde liselilerin yoğun
olduğu yerlerde kuşlama yapıldı.

Umudun Çocuğu Berkin Elvanı
Hiçbir Güç Unutturamayacak Adalet
Yerini Buluncaya Kadar Katillerden
Hesap Sormaya Devam Edeceğiz

Berkin Elvan’ın vurulduğu günün 3. senesinde katilleri
hala cezalandırılmadı, katiller korunuyor, adalet isteyenler
işkence görüyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, katle-
diliyor. Berkin Elvan’da katledilenlerden biriydi 14
yaşında vurdular başından gaz bombasıyla, 269 gün ko-
mada kaldı. 16 kiloyla şehit düştü.

Liseli Dev-Genç’liler 16 Haziran’da sabah erken sa-
atlerde Berkin’i vuruluşunun 3. senesinde yalnız bırakmadı
, önce Berkin’in mezarını temizleyip kırmızı karanfil bı-
raktılar. Ve mezarlığın çevresine “Berkin Elvan Ölüm-
süzdür-Liseli Dev-Genç”, “Berkin Elvan Ölümsüzdür-
Halk Cephesi” yazılı pankartlarını asıp anmalarına baş-
ladılar. Grup Yorum’un Berkin Elvan’a yazdığı türküyü
söyleyerek anmalarını bitirdiler.

Anmalarını bitiren Liseli Dev-Genç’liler akşama
kadar Berkin’in vurulduğu yerde masa açarak, ajitas-
yonlarla bildiri dağıttılar. Anma saati geldiğinde ilk
olarak Berkin Elvan için yapılan bir dakikalık saygı du-

Berkin Elvan 14 Yaşında Vurulalı 3 Yıl Oldu!
Devlet Çocukları Katletmeye Devam Ediyor!

Ülkemizde Gençlik

Ankara
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ruşunun ardından Liseli Dev-Genç açıklama yapıp, şiirler
okundu, Grup Yorum ile birlikte türküler söylendi. Ardından
uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen, katillerinin bir
bir beraat ettiği Hasan Ferit Gedik’in dedesi konuşma
yaptı. Ardından Okmeydanı sokaklarını inleten yürüyüşe
başlandı.

Anadolu parkı girişinde MOBESE direğinin altında
oluşturulan polis ablukasıyla yürüyüşün önü kesildi. Ses

bombalarıyla, plastik mermilerle, gaz bombalarıyla kitlenin
üzerine saldırdılar Berkin Elvan’ın katilleri. Cephe Milisleri
molotoflarıyla, havai fişeklerle Okmeydanı’nı aydınlattı.
Katillerin beyninde patlayan Cephe Milisleri düşmanın
yavaş yavaş geri çekilmesiyle eylemi iradi olarak sonlan-
dırdı. Okmeydanı halkı eylem için; “Okmeydanı geri
döndü”, “Okmeydanı yanıyor”, “Evimin anahtarını vereyim”
diyerek coşkularını dile getirdi.

Kürdistan’da
Devrimcilere Değil
Katillere Yer Yok!

İzmir Dev-Genç: Amed Özgür-
lükler Derneği’ne katil polislerin bas-
kın düzenleyip derneği talan etmesiyle
ilgili 18 Haziran'da açıklama yaptı.
Açıklamada: " Her gün katil köpekler
katliamlarına bir yenisini daha ekle-
meden günlerini geçirmiyor. Kürdistan
halkı ezelden beri baskılarla, zulüm-
lerle, katliamlarla karşı karşıya kal-
makta. Bunca zulme baskıya sömürüye
boyun eğmedi ve eğmeyecek. Aksine
her baskıya zulme katliama karşı bağ-
rından o yiğit evlatları, devrimcileri,
çıkarmaya devam ediyor. AKP faşizmi
de bunca saldırıya rağmen bağrından
hiç durmadan devrimciler çıkarmasını
hazmedemiyor ki en demokratik ku-
rumlarımıza bile gündüz ortası azgınca
saldırıyor. Daha kısa bir süre önce
basılan Amed Özgürlükler Derneği
14 Haziran'da bir kez daha AKP’nin
katil polisleri tarafından basılıp hu-
kuksuzluklarına bir yenisi daha ek-
lenmiştir. Gündüz vakti hiç utanmadan
devrimci kurumları basıp talan etmek
serbest, sokak ortasında halkı katlet-
mek serbest ama baskının, yoksullu-
ğun, yozlaşmanın esir aldığı Kürdis-
tan’ın bereketli topraklarına umudu
taşımak yasak! " denildi.

Katil Polis Dev-Genç'lilere
Saldırmaktan Vazgeç!

16 Haziran öğle saatlerinde Dev-
Genç’li Ferdi İşçi, Aydın Merkez’de,
aranması olduğu gerekçesiyle işken-
celerle gözaltına alınıp Siyasi Şube’ye
götürüleceği söylenmiştir. Avukatlar
görmek için gittiğinde ise böyle bir
gözaltının olmadığı söylenmiştir. Bu

olay üzerine açıklama yapın Dev-
Genç kısaca şu sözlere yer verdi;
“Aydın polisini uyarıyoruz; baskılarla,
işkencelerle, kayıplarla yıldırma po-
litikasından vazgeçin. Bizler Dev-
Genç’lileriz. Ne gözaltlarınız ne de
işkenceleriniz bizleri yıldıramaz. Ferdi
İşçi’nin başına gelecek her şeyden
Aydın polisi sorumludur, başına ge-
lecek her şeyin hesabını sorarız. Ferdi
İşçi derhal serbest bırakılsın”.

Katil Polis, Taktik ve
Yalanlarınla Bizleri
Mücadelemizden
Yıldıramazsın

Geçen haftalarda Terörle Müca-
dele’den adının Adem Küçükaydın
olduğunu söyleyen polis, Liseli Dev-
Genç’li bir kişinin okuduğu okula
gelerek tehdit etti ve ailelerini arayarak
korkutmaya çalıştı. Liseli Dev-Genç’li-
lerin karşılık vermesi üzerine katil
polis taktik değiştirerek kendisinin
“komünist” olduğunu söyleyerek tep-
kilerini yumuşatmaya çalışmıştır. Bu
olay üzerine 20 Haziran’da yazılı
açıklama yapan Adana Liseli Dev-
Genç kısaca şu sözlere değindi; “Ar-
kadaşlarımızı polis gezilerine çağırarak
liseli gençlere, yaptıkları katliamlarını
unutturacağını sanıyorlar. Oysa biz
biliyoruz ki bu ülkedeki akan her ço-
cuk kanından AKP ve onun katil pol-
isleri sorumludur. Bizler Liseli Dev-
Genç olarak polisin bu psikolojik ve
fiziksel saldırılarını boşa çıkartacak
daha fazla örgütlenerek okullarımıza
polisi giremez hale getireceğiz. Polisle
işbirliği yapan okul idarelerini uyarı-
yoruz! Yaptığınız halk düşmanlarının
suçlarına ortak olmaktan başka bir
şey değildir. Bundan vazgeçin. Polisler
sizleri uyarıyoruz! Ekmek parası di-

yerek yaptıklarınızı meşrulaştıramaz-
sınız. Çocuklarınızın boğazından helal
lokma geçmesini istiyorsanız bu mes-
leği bırakın simit satın onurlu yaşa-
yın”.

Devrimci Yapım Filmler İle
Düzenin Sinema
Anlayışına Alternatif
Olmaya Devam Ediyoruz

Halk Cephesi ve Dev-Genç yap-
tıkları film gösterimleri ile halkı bir
araya toplayıp dayanışmayı ve kay-
naşmayı halkla yeniden somutluyor.
Geçen hafta halkla buluşturdukları
film gösterimleri şu şekilde;

Dağevleri Dev-Genç; Her hafta
düzenli olarak yapılan film gösterim-
leri devam ediyor. 17 Haziran’da 2
Temmuz Parkı’nda yapacakları “Ağıt”
filminin gösterimi için ilk olarak ma-
hallede sesli çağrı ve sokaklara ve
merkezi yerlere 20 ozalit asıldı. Film
günü ise kapı kapı dolaşılarak bildiri
dağıtıldı. Film saati gelen kitlenin
programa ilgisi yoğundu. 1,5 saat
süren gösterime 55 kişi katıldı.

Armutlu Halk Cephesi; 19 Hazi-
ran’da Armutlu Berkin Elvan Parkı
önünde “Bereketli Topraklar Üzerinde”
filmi izlendi. Film gösterimi için 3
kişi ile yapılan çalışmada 40 kapıyı
çalarak halkı davet etti. Film gösterimi
sırasında çevredeki evler film izleyen-
lere çay ikram etti. Filme katılanlarla,
ezilen işçilerin eğer örgütlü bir gücü

Dağevleri
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olsaydı birçok kazanım sağlanacağı
üzerine konuşuldu. Coşkulu geçen film
gösterimine 14 kişi katıldı.

İkitelli Halk Cephesi; 16 Hazi-
ran’da İkitelli Özgürlükler Derneği’nde
mahallenin küçük çocuklarına “Kung
Fu Panda” animasyon filmi izletildi.
Çocuklara mısır cipsi ve meyve suyu
dağıtıldı. Ve kısa bir açıklama yapan
Halk Cephesi “onlar bizim geleceği-
miz, onlar Kemal abilerinden bize
yadigarlar en değerlilerimiz…” dedi.

Eskişehir Halk Cephesi; 17 Ha-
ziran’da Gültepe Mahallesi çocuklarına
karnelerini aldıktan sonra mahallede
bulunan Gültepe Dayanışma Derne-
ği’nde film izletildi. Film gösterimi için
bir dergi okuru çocuklara yiyecek ve
içecek getirdi. Film başlamadan önce
çocuklarla bir taraftan yemek yerken
bir taraftan da Berkin Elvan üzerine
sohbet edildi. Berkinle ilgili neler bil-
dikleri soruldu. Aralarında polis tara-
fından öldürüldüğünü bilen de vardı,
hiç adını duymayan da. Daha sonra
Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz ile
ilgili de sohbet edildi. Çoğunluğu Mar-
dinli olan çocuklar; erken büyüyen ço-
cuklar olduğundan anlatılanlar onlara
yabancı gelmedi. 7-10 yaşlarında olan
çocuklar faşizmin olduğu ülkede ço-
cukluklarını yaşayamadıklarını anla-
tımlarıyla dile getirdi. Daha sonra Berkin
için yazılan Grup Yorum türküsü hep
birlikte söylendi. Berkin’in katillerinin
bulunmadığı, ceza almadığını söyleyerek
çocuk filmlerinden olan “Kung Fu Pan-
da” filmi izlenmeye geçildi. İki saat
süren gösterime 10 çocuk katıldı.

““Adaletin Kılıcı
Çekilecek” Mizah
Sergisi Halkla
Buluşmaya Devam
Ediyor

Dev-Genç’liler 18 Haziran’da Ka-
dıköy Bahariye Caddesi Yapı Kredi
önünde “Adaletin Kılıcı Çekilecek”
konulu karikatür sergisi açtı, aynı za-
manda Dev-Genç masası açıldı. Halk,
Dev-Genç’lileri Kadıköy’de görmek-
ten mutlu olduğunu dile getirdi. Ya-
pılan çalışmalarda Kadıköy halkı stan-

da gelerek “tek kurtuluş yolunun Dev-
Genç’lilerde” olduğunu vurguladı.
Ayrıca İstanbul mahallelerinde yapı-
lacak olan Grup Yorum konserleri
hakkın da bilgi verildi. Çalışmada
Boran Yayınları’nın kitapları yanısıra
12 Yürüyüş Dergisi, 2’şer adet Dev-
Genç ve Kurtuluş Dergisi dağıtıldı.

Tutsak Öğrencileri
Zindanlardan Çekip
Alacağız, Demokratik
Üniversiteleri Beraber
İnşa Edeceğiz

Dev-Genç’liler 20 Haziran’da Gazi
Mahallesi Şair Abay Konanbay Lisesi
önünde, dergi ve kitap masası açtı.
Açılan masada halka “Tutsak Öğren-
cilere Özgürlük, Demokratik Üniver-
site Bağımsız Türkiye İstiyoruz” kam-
panyası hakkında bilgi verildi. 4 saat
açık kalan masada 20 Yürüyüş Dergisi,
4 Adet Dev-Genç Dergisi ve 100 adet
bildiri halka ulaştırıldı.

Mücadelemizi
Ailelerimizle Birlikte
Büyütüyoruz

Yıllarca çocukları için emek verip
onca zorluklarla büyüten, haksızlıklara
karşı boyun eğmemeyi, paylaşımı,
emeği, saygıyı-sevgiyi ve daha birçok
şeyi öğreten aileler için 19 Haziran'da
Dev-Genç'liler program düzenledi.
Program neden devrimcilik yapıldığı
ve ailelerin bu konudaki tavrı hakkında
konuşmayla başladı. Bu konuda aile-
lerin de düşüncelerini söylediği kısa
bir sohbet yapıldı. TAYAD’lı Aileler
TAYAD’tan, mücadelenin haklılığın-
dan ve olması gerektiğinden, ‘evlat-
larımızın sahiplenilmesi’ üzerine bir
anlatım yaptı. Onur Polat’ın şehit
düşmeden önce ailesine yazdığı mek-
tup okundu. Mektuptan sonra "Ço-
cuklarımız Ölüyor Açlıktan" şiiri
okundu. Evlatlarının mücadele ettiği
Dev-Genç ‘in tarihini anlatan kısa bir
video izlendi. Sinevizyonun ardından
Grup Yorum geldi. "Onurumsun" ve
"Bir Oğul Büyütmelisin" türküleri
Yorum’la birlikte söylendi. Ardından
tiyatro yapıldı. Tiyatro düzendeki

genç birinin örgütlenmeden önceki
ve örgütlendikten sonraki halini anlatan
bir konuydu. Umursamaz, saygısız,
ailesini düşünmeyen, bencil, ülkesinde
yaşananlara yabancı, duyarsız bir genç
kızını Dev-Genç'lilerle tanıştıktan
sonra nasıl değiştiği anlatıldı. Tiyatroda
anne ve baba diyaloglarında da aileler
anlatıldı. İlk başta "gitme onlara canlı
bomba yaparlar" diyen aileler bir süre
sonra "git ama arkalarda ol kızım"
diyor ama en sonunda devrimcilerin
mücadeledeki kararlılığı ailelere sadece
"dikkatli olun" demelerini ve ikna ol-
malarını sağlıyor. Her aile tiyatroda
kendisini gördüğü için kahkahalarla
izledi. Sonrasında ailelere tutsak ürü-
nünden hediye edildi. Devrimci tut-
sakların emeği karşısında duygulanan
aileler oldu. Ardından oruç tutan ai-
lelerle beraber yemeğe geçildi. Ye-
mekten sonra türküler söylendi, ha-
laylarla program bitirildi. Programa
45 kişi katıldı.

Çağrı
Sorun Varsa Çözüm Var

Çözüm
Halk Meclislerinde

Bizler; Nurtepe – Güzeltepe Halk
Meclisleri olarak sizleri mahallemizin
sorunlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Birlikte emeğimizle alın terimizle kurduk,
harcını bedellerle kanımızla canımızla
kazandık, gecemizle gündüzümüzle, ço-
luğumuz, çocuğumuzla, devletin zul-
müne, mafyaya, hırsızlığa, çetelere karşı
paylaştık, günü geldi açlığı paylaştık
günü geldi yoksulluğu paylaştık. Geç-
mişte yaşadığımız sorunları birlikte mü-
cadele ederek çözdük. Bu düzen sorun-
larımızı çözemeyecek! Sorunlarımızı
çözecek olanlar bizleriz. Bugün de can
alıcı sorunlarımız olan;

Uyuşturucu, kumar, çeteler, fuhuş,
hırsızlık, polis terörü, işsizlik, çocuk-
larımızın geleceksiz bırakılması, ço-
cuklarımızın yarınının yok edilmesi
gibi sorunlara karşı Halk Meclisleri
çatısı altında örgütlenerek birleşelim…

Birliğimiz Gücümüzdür!
Yoksulluğa Ancak Yoksullar Son

Verecek!
Halkız Haklıyız Kazanacağız.
Nurtepe – Güzeltepe Halk Meclisi
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4. Gün...(13 Haziran 2016)
“Güçsüz değiliz; Gücümüz İnan-

cımızda, Tarihsel ve Siyasal Haklılı-
ğımızdadır.”

1999, Marmara Depremi… Rant
uğruna deniz kumundan yapılmış bi-
naların enkazında kaybettiğimiz can-
larımız… Bugünkü yürüyüşümüzü
kaybettiklerimize adıyoruz, bir ta-
raftan da Kürdistan’daki yıkımlar.
Yakan, yıkan, zulmeden hep aynı
aslında. Marmara’da rant uğruna ted-
bir almayan da, bir halka baş eğdir-
mek için evini başına yıkan da aynı
düzen. Kentsel dönüşüm adı altında
insanların başının üstünden çatısını
alan, üç kuruşa kamulaştıran, ma-
halleleri yozlaştırarak ele geçirmeye
çalışan düzen. Elbet yıkılacak, elbet
yıkacağız.

Sabah erkenden müvekkillerimiz
ve ÇHD Kocaeli Şubesi’ndeki dost-
larımıza sıcak karşılamaları, destekleri
ve misafirperverlikleri için teşekkür
ederek Yalova’ya doğru yola çıkı-
yoruz. Adım attıkça vatanımıza hay-
ranlığımız artıyor. Meyve ağaçları,
envai çeşit çiçek… Parsel parsel sa-
tıyorlar topraklarımızı; özelleştirerek,
kamulaştırarak halkın elinden alı-
yorlar. Sanayileşme yalanı adında
zehirliyorlar topraklarımızı, ağaçla-
rımızı, havamızı, suyumuzu. Yolda
karşılaştığımız insanlarımızla soh-
betler ediyoruz, bildirilerimizden ve-
riyoruz. Tabiatın güzelliğinin de et-
kisiyle şarkılar, marşlar söylüyoruz
bugün.

Şehrin girişinde, zaten peşimizde
olan sivil polis sayısı öyle artıyor ki,
halk bile yadırgayarak bakıyor. Her

yanımızda polisler ve polis kamera-
larıyla yürüyüş yolunda bildirilerimizi
dağıtarak, kampanyamızı anlata anlata
ilerliyoruz. “Daha sonra orası çok
uzak oraya yürüyemezsiniz” deme-
lerine karşın sahil yoluna geçip ad-
liyeye doğru yürüyoruz.

Adliye önüne geldiğimizde peşi-
mizdeki polislere adliye önünde bek-
leyen polisler de ekleniyor. Açıkla-
mamızı yapıyoruz. Pankartımızı top-
layıp ayrılmaya hazırlandığımız sırada
yanımıza geliyor ve kimlik kontrolü
yapmak istiyorlar. Gösteriyoruz kim-
liklerimizi ama kimlik tespiti yapa-
caklarını söylüyorlar. Gülüyoruz, tar-
tışmaya bile girmeye gerek görmeden
böyle bir hakları olmadığını, yasayı
ve haklarımızı onlardan daha iyi bil-
diğimizi, zaten günlerdir bizi takip
ettikleri için adımızı sanımızı çok
iyi bildiklerini söyleyerek uzaklaştı-
rıyoruz yanlarından. Böyledir polis,
her zaman şansını dener, bir adım
geri attırmak, yolundan çevirmek
için aklınca küçük ama özünde komik
adımlar atar. 

Sosyal medyada yürüyüşümüzü
gören iki Yalovalı, direnişimizi se-
lamlamak, bizimle tanışmak için ya-
nımıza geliyor. Adaletsizlikler üzerine
söyleşip ayrılıyoruz.

Yalova Barosu’nu ziyarete gidiyo-
ruz. Baro Başkanı Av. Hakan Gerge-
roğlu karşılıyor bizi. Desteklerini su-
nuyor, kampanyamız kapsamında ha-
zırladığımız dosyamızı veriyoruz. Ya-
lova’nın, avukatların ve hukuk siste-
minin sorunları üzerine sohbet ediyoruz,
sonrasında yemeğe davet ediyor bizi.
Yemek sonrası biz de kendisini İstan-
bul’a davet edip, misafirperverliği için

teşekkür ederek Gemlik’e gitmek üzere
yola çıkıyoruz.

Gemlik’te müvekkillerimiz karşı-
lıyor bizi. Ancak zaman kısa, burada
açıklama yapacak kadar kalamıyoruz.
Meydanda bildiri dağıtarak, halkla
sohbet ederek Gemlik programımızı
tamamlıyoruz. Bizim için hazırlık ya-
pan müvekkillerimizden kalamadığı-
mız için özür dileyerek vedalaşıp Bur-
sa’ya doğru yola çıkıyoruz. 

Yolda şarkılar, şiirler, marşlar oku-
yoruz. Yorgunluk coşkumuzdan bir
şey eksiltemiyor. Devrimci Sol Ana
Davası’ndan müvekkillerimizin yaptığı
savunmalardan bazı bölümleri oku-
yoruz: “…verin kararınızı… hiç unut-
mayın… işkenceleriniz, zindanlarınız,
ağır cezalarınız, idamlarınız haklılı-
ğımızı gölgelemeye tarihin akışını
gölgelemeye yetmeyecek er ya da geç
faşist diktatörlüğünüzü mutlaka yıkı-
lacak,  işçilerin köylülerin emekçilerin
devrimci iktidarını kuracağız. Yalnız
değiliz, tüm dünya halklarıyla birlik-
teyiz. Güçsüz değiliz, gücümüz inan-
cımızda, tarihsel ve siyasal haklılığı-
mızdadır. Biz Kazanacağız! Çünkü
biz halkız ve haklıyız.”

Bu çarpıcı savunmayla tarihsel
ve siyasal haklılık bilincinin taşıyıcısı
devrimcileri bir kez daha saygıyla
anıyoruz.  Güzel ve güzellik üzerine
bir sohbet açıyoruz ve sonuçta ben-
cillik üzerine kurulu kapitalizmin ve
ona ait niteliklerin çirkin; sosyalizme,
mücadeleye ait değerlerin güzel ol-
duğunda hemfikir oluyoruz. Hoşa
gidenin, beğenilenin, bağlılık hisse-
dilenin ölçüsü bizim için emektir,
fedakarlıktır, çalışkanlıktır, yiğitliktir,
dürüstlüktür, ahlaktır, iradedir, özü
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sözü bir olmaktır. Bizim güzelimiz
bunları taşıyor bağrında ve başka bir
ölçü tanımıyoruz. Yürüyüş dışında
geçirdiğimiz zamanları mümkün ol-
duğunca dolu dolu geçirmenin gay-
retindeyiz. Her anımızı şiirle, zihni-
mizi aydınlatan, yüreğimizi genişleten
anlatımlarla zenginleştiriyoruz. Bugün
paylaştığımız habbeyi kubbe yapmak
sözünü Özgür abi sıklıkla kullanıyor.
Her defasında gülümsüyor ve bu
söze karşılık gelecek ne kadar abartılı
ifade ve davranış içinde olduğumuzu
fark ediyoruz. “Ha şimdi habbeyi
kubbe yaptın yine!!” Arkadaşlar hab-
beyi kubbe yapmayın…

Akşam saatlerinde Bursa’da olu-
yoruz. Bursa Barosu Başkanı’nın da-
vetiyle Bursa Akademik Odalar Bir-
liği’ne (BAOB) gidiyoruz. Bursa Ba-
rosu Başkanı Ekrem Bey, ertesi gün
şehir dışında olacağından bizi bir
gün önce misafir etti.  Pek çok de-
mokratik kitle örgütünün bileşkesini
oluşturduğu BAOB’nin aylık top-
lantısı olduğu için DKÖ temsilcileri
ve Baro Başkanı ile birlikte görüşme
fırsatı bulduk. Oda başkanları top-
lantılarını kesip, kampanyamızı ve
yürüyüşümüzün nedenlerini saygıyla
ve nezaketle dinlediler.  Ertesi gün
basın açıklamamıza geleceklerini
söylediler, kampanyamızı ve amaç-
larımızı anlatan dosyamızı sunup ve-
dalaştık. Bursa’daki ÇHD’li meslek-
taşlarımız ÇHD lokalinde yemek ha-
zırlamışlar, meslektaşlarımızla soh-
betler edip, gecenin ilerleyen saatle-
rinde evlere dağılıyoruz.

5. Gün…
Hiçbir Emek ve Sevgi Boşa Gitmez

ve Mutlaka Bir Karşılık Bulur!
Bursa’da yağmurlu bir güne uya-

nıyoruz. Kaldığımız evlerden buluşma
yerimize geldiğimizde hazırlıksız ya-
kalandığımız yağmura karşı yürümeyi
kararlaştırıyoruz ve hemen bütçemize
uygun naylon yağmurluklar araştırı-
yoruz. Bursa girişinden yürüyüşü-
müze şarkılı, türkülü coşkuyla baş-
lıyoruz. Burada da müvekkillerimiz
bizi yalnız bırakmıyor. Yalçın abi
bizimle birlikte geçiriyor bütün
günü…

Kent Meydanı’nda bildiri dağı-
tarak adliyeye doğru yürüyoruz. Hal-

kımız ilgili ve kimi sorular soruyor.
Dinledikten sonra Allah’a emanet
olun diyenler oluyor, ama arada araç-
larından geçerken küfredenler de ol-
muyor değil. Biliyoruz, bizi dinleseler
taleplerimizin, dertlerimizin bir ol-
duğunu anlayacaklar. Nitekim günün
ilerleyen bölümlerinde küfür eden
bir gence kendimizi anlatmayı başa-
rıyoruz.

Yaklaşık on iki kilometrelik bir
yolu bildiri dağıtarak yürüdükten
sonra beklediğimizden erken varı-
yoruz adliyeye. Adalet Kafe’ye oturup
açıklama saatini beklerken bir yandan
da kafede oturan insanlarımıza bildiri
verip sohbet etmeye koyuluyoruz.
Aynı sıralarda Cumhuriyet gazete-
sinden Ali Açar ve foto muhabir ar-
kadaşı röportaj için geliyorlar. İs-
tanbul’dan tanıdığımız gazeteci ar-
kadaşımızı aramızda görmek sevin-
diriyor bizi. Sonrasında ÇHD’li avu-
kat arkadaşlarımız geliyor sırasıyla.
Ve İstanbul’dan öğrenciliğinden ta-
nıdığımız bir avukat arkadaşımızla
karşılaşıyoruz. Tabi bu tesadüf değil,
Çiğdem bizi bugüne kadar uzaktan
takip etmeye devam etmiş. Sevini-
yoruz onun bizi karşılamasına ve
öyle güzel ve hasretle bakıyor ki
gözleri, gerçekten sevildiğimizi his-
sediyoruz. Hiçbir emek ve sevgi boşa
gitmez ve mutlaka bir karşılık bulur
kendine, bir kez daha anlıyoruz. 

Dün görüştüğümüz DKÖ temsil-
cilerinin, ÇHD’li arkadaşlarımızın
ve müvekkillerimizin katıldığı, dost-
larımızla daha güçlü olduğumuz bir
açıklama yapıyoruz. Aytaç bugünkü
yürüyüşümüzü Ethem Sarısülük şah-
sında Haziran Ayaklanması Şehitle-
ri’ne ve vatanın suyuna, derelerine
sahip çıkarak ayaklanan Cerattepe
halkına adadığımızı açıklıyor. Aynı
zamanda halkın direnen damarlarının
asla kesilmeyeceğini söyleyerek okul-
larına baskın yapılan liselileri de se-
lamlıyor. Açıklamamızı bugün Sü-
leyman okuyor. Açıklama sonrası
kentin işlek caddelerinde ve Kent
Meydanı’nda bildirilerimizi dağıt-
maya devam ediyoruz.

Bildiri dağıtımı sırasında arka-
daşlarımız fotoğraf çektirirken zafer
işareti yaparak poz veriyorlar. Genç-

lerden biri; “Burası Bursa, siz ne
yapmaya çalışıyorsunuz?” gibi şeyler
söylüyor küçük bir gerginlik yaşa-
nıyor aralarında. Aynı genç yoluna
devam ederken bildiri dağıtan diğer
arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ar-
kadaşımız sükunetini bozmadan dur-
duruyor onu. Neden bizi tanımadan
ve anlamadan küfrettiğini soruyor,
Trabzonlu olduğunu ve Bursa’da
zafer işareti yapılamayacağını yine-
liyor genç. Ama arkadaşımız sorular
soruyor, cevap veremediği yerlerde
bizim ne düşündüğümüzü anlatıyor
ona. Genç adam on sekizinde daha
ve adı Murat, belliki kendince bir
vatanseverlik duygusuyla hareket
ediyor. Biz de ona gerçekten vatan-
sever olmanın ülke topraklarının 35
milyon metrekaresi Amerikan Üssü
haline getirilmişken sessiz kalmamak
demek olduğunu anlatıyoruz.  Bu
genç delikanlı bugün bizden bir şeyler
öğrendi biliyoruz, sorularımız aklın-
dadır şimdi, sormaktadır o da kendine
ve başkalarına. Ama biz de öğrendik
ondan, ortak değerlerimiz üzerinden
konuşup insanlarda yaratılmış olan
önyargı duvarını yıkmak ve aslında
“bir” olduğumuzu “halk” olduğumuzu
anlatmalıyız. O sırada bir amca ge-
liyor yanımıza, delikanlının baştaki
tavrı endişelendirmiş onu, bize bir
şey olmasından korkmuş, bildiri da-
ğıtımı sırasında yanımızda duruyor,
hiç ayrılmıyor.

Kent Meydanı’nda hedeflerimizin
ve beklentimizin üstünde bildiri da-
ğıtıyoruz, elimizde hiç bildiri kal-
mıyor. Hal böyle olunca akşam
ÇHD’li arkadaşlarımızın bizim için
düzenleyeceği yemeğe kadar ‘84
Ölüm Orucu’nda şehit düşen Hasan
Telci’nin memleketi Mudanya’ya git-
meye karar veriyoruz. Çünkü bugün



84 Ölüm Orucu’nun yıldönümü. Aynı
zamanda Özgür abiyi nihayet doktora
gitmeye ikna ediyoruz. Önceki gün
karayolunun hemen yanından ilerle-
yen yürüyüş kolumuzun en arkasına
geçerek hızla gelen araçların bizlere
fazla yaklaşmasını önlemek, bizleri
korumak için çabalarken ayağını
burkmuştu. Ciddi şekilde aksamasına,
yürüdükçe ayağındaki ödem artma-
sına rağmen yürümeyi bırakmayarak
devam etmişti yoluna. Bugün artık
dayanılmaz bir hal alan ağrısı için
ona refakat edecek olan Süleyman
ile birlikte Mudanya Devlet Hasta-
nesi’ne bırakıyoruz onları. Biz Mu-
danya’ya doğru devam ediyoruz.

Çok güzel bir yer Mudanya, de-
nize çıkıyor bütün sokakları… Bu
topraklarda yaşayan halkların evlatları
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bir
kez daha. Tanıdıkça daha çok sevi-
yoruz vatanımızı, halkımızı. Yürü-
mediğimiz zamanlarda araç içinde
yolculuk yaptığımız sırada her anımızı
yeni şeyler okuyarak, öğrenerek, tar-
tışarak geçiriyoruz. Hasan Hüseyin’in
“Böyle Toprak Az Bulunur Dünya-
da”şiirini okuyoruz ve adım adım
geçerken yolları bir de Hasan Hüse-
yince bakıyoruz  vatanımıza.

“… cevizin altı kiraz
mısırın yanı tütün
böğürtlen sarmaş dolaş yaban

gülüne
elma çiçekleri maril yaprakla-

rında
böyle toprak az bulunur dünya-

da
böyle açlık böyle tokluk
böyle rezil yoksulluk
az bulunur dünyada
utanmak yetmez buna
yan yana koysak ekmeksizliği

yan yana koysak okulsuzluğu
yan yana koysak doktorsuzluğu
kızgınlıktan doksan dokuz

doğurur
he vallahi bu toprak….”
Yabancılaşma üzerine konuşuyo-

ruz. Toprağına, suyuna, emeğine, in-
sanına, duygularına, bedenine… Ka-
pitalizmin insanın akıl ürünlerine el
koyması. Aklımızı çalıyorlar. Kapi-
talizmin insana yaptığı en büyük tah-
ribat bu ve “yalnız taş duvar olmaz”
diyor bir atasözü. Yalnızlığı sevenler,
yalnız yaşayanlar, yalnızlığı sevmeye
mahkum edilenler ve bundan mem-
nunluk duyanlar. Hepsinde çürük yu-
murta gibi kokan bir ben duygusu…
Ne güzel ki yoldaşlarımızla, halkı-
mızla çoğuz ve bir başına kalsak
bile asla yalnız değiliz.

Mudanya Limanı’ndan geçerken
Yalçın abi Hasan Telci’yi anlatıyor.
Hasan Telci, Mudanya Limanı’nda
hamallık yapmış. Yıllar sonra Yalçın
abi ablasını ziyaret etmek için yaşa-
dıkları mahalleye gittiğinde evlerini
bulamamış. Orta yaşlı bir abinin ta-
nıyabileceğini düşünerek Hasan Tel-
ci’nin ablasının evini aradığını söy-
lemiş. Abinin gözleri parlamış; “Bi-
zim Hasan’ın ablası mı?” Üzerinden
yıllar geçmesine rağmen “Bizim Ha-
san”dır o hala Mudanya’da… Bu
güzel anının üzerine Barkın o güzel
sesiyle başlıyor;

“Salın sevdiğim salın
Salın Mudanya Limanı
Salın ey dünya…
Ben bir devrim hamalıyım yine

işsever
Güzel umutlar taşırım yine yurt-

sever
Ortasındayım halkım için

kavganın
Bu zincir böyle kırılacak düşsek

de ölüm oruçlarında…”
Mudanya’nın en yüksek tepesine

çıkarıyor bizi Yalçın abi, az önce
dinlediğimiz anılarla beraber daha
da güzel şimdi Mudanya…Yürüyü-
şümüzün kadrolu fotoğrafçısı Günay
fotoğraf makinesini elinden hiç bı-
rakmıyor. Ee bu güzellikteki manzara
çok sık bulunmaz. Yağan sağanağa
rağmen çok güzel fotoğraflar çeki-
yor… Asıl amacı Bir Ceza İstiyoruz

kampanyamızın belgeselini yapmak,
bu sebeple arı gibi çalışıyor hiç boş
durmuyor. Yürürken bir bakıyoruz
koşarak yanımızdan video çekmek
için öne geçmiş bir bakıyoruz üst
geçide çıkmış bir de bakıyoruz yolun
karşısında… Hem bize yetişip hem
görüntü almak insanı epeyce zorlayan
bir şey ama en ufak bir yorgunluk
belirtisi göstermiyor.

Özgür abi ve Süleyman hastane-
den dönüyorlar. Doktor Özgür abi’ye
ayağının üzerine birkaç gün basma-
ması gerektiğini söylemiş ama Özgür
abi onu dinlemeyecek biliyoruz. Yü-
rümekte ısrar ediyor, zoruna gidiyor
biz yürürken yürümemek. Onlar da
gelince Bursa’ya geri dönüyoruz.
Avukat arkadaşlarımız bizden önce
gelmişler, her şey hazır upuzun bir
sofraya oturuyoruz hep beraber. Böyle
kalabalık, böyle büyük sofralar mut-
luluk verir bize hep, hep beraber yi-
yebilmek, hep beraber türkü söyle-
yebilmek bize mutluluk verir… Bar-
kın kısa bir konuşma yapıyor ve te-
şekkür ediyor dostlarımıza. Gerçekten
böylesine sahiplenilmek çok güzel
bir duygu ve çok değerli… Sabah
erkenden kalkıp Eskişehir’e gidece-
ğimiz için dostlarımıza doyamadan
veda ediyoruz ve sabah 06.30’da bu-
luşmak üzere yavaş yavaş dağılıyoruz
arkadaşlarımızın evlerine.

6. Gün…
Halka, Neden Yürüdüğümüzü An-

latarak İlerliyoruz
Bugünkü yürüyüşümüzü 15- 16

Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin yıl
dönümü olması vesilesiyle Soma’da,
Ermenek’te ve her gün iş cinayetle-
rinde katledilen işçiler ile Oya Baydak
şahsında direnen tüm işçilere adadık.
Eskişehir’e doğru yola çıkmak üzere
herkes sabah 6.30’da önceki gün ka-
rarlaştırdığımız yerde. Yarım saatlik
mesafeden gelen, gece çok az uyuyup
işlerini halleden arkadaşlarımız bile
vaktinde toplanma yerine geliyorlar.
Yürüyüşümüzün bizde meydana ge-
tirdiği pek çok olumlu gelişmeden
biri de bizde bir iç disiplin yaratmış
olması. Birimizin gecikmesi hepi-
mizin zaman kaybetmesine sebep
olduğundan olabildiğince özenli dav-
ranıyor herkes.

Yürüyüş
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Programımız şehrin girişinden
adliyeye kadar yürümek, sonrasında
linç edildiği yerde Ali İsmail Korkmaz
’ı anmak. Ancak şehrin girişinde
yine polisin hukuksuz GBT dayat-
masıyla karşılaşıyoruz. “Genel Asayiş
Uygulaması” yalanı ardında bize
GBT uygulaması dayatılıyor. Çevik
kuvvet geliyor, sarıyor aracımızın
etrafını. Sonrasında emniyet müdür
yardımcısı olduğunu tahmin ettiğimiz
memur geliyor. Ona da durumu an-
latıyoruz, en sonunda yeni bir öneri
imiş gibi başta bizim söylediğimiz
şeyi öneriyorlar, isim ve sicillerinizi
alacağız diyorlar bunu zaten daha
önce öneren bizdik, kabul ediyoruz.
Kimlik mevzusu sona erince arama
kararını tekrar gösterip arama yapa-
caklarını söylüyorlar araçta. Biz de
avukatın üstünün eşyalarının arana-
mayacağını, eşyalarımızı aldıktan
sonra aracı arayabileceklerini söy-
lüyoruz nitekim de öyle oluyor. Sırt
çantalarımızı, eşyalarımızı aldıktan
sonra aracı arıyorlar. Yaklaşık 2 saat
boyunca hürriyetimiz kısıtlandı. An-
cak tartıştıktan sonra haklılığımız
karşısında daha fazla direnemeyip
şehre girişimize “izin” vermek zo-
runda kaldılar. Aslında izin almadı-
ğımızı ve onların bize bir şey ver-
mediklerini, bizim meşruluğumuzla
yolumuza devam ettiğimizi onlar da
çok iyi biliyorlar ama kuyruğu dik
tutuyorlar.

Ayrıldıktan sonra bir arkadaşımız
duyduklarını anlatınca çok gülüyoruz.
Arkadaşımız hava almak için aşağı
indiğinde polis amiri ile diğer bir
polisin şu konuşmasına şahit oluyor.

-Niye çevikleri çağırdınız ki, kaç
kişi bunlar biz hallederdik, zaten
çoğu kadın.

-Amirim bunlar “normal kadın”
değil.

“Normal kadın değil” lafına epey
gülüyor ve düşünüyoruz, normalden
kasıtları ne olabilir acaba; sus de-
diklerinde susan, hak aramak nedir
bilmeyen kadınlar normal herhalde
onlar için. Eğer öyleyse, evet bizim
kadınlarımız hiç “normal” değil.
Gerçi erkek arkadaşlarımız biraz içer-
liyor bu sohbete ama olsun, devrimci
mücadelede kadınların yerini yadsıyan

veya geri kalmasını isteyecek insanlar
değiller.

Eskişehir girişinde sorun yaşa-
mamıza rağmen, Eskişehir halkı sı-
cakkanlı, tabii müvekkillerimiz ve
dostlarımız da öyle. Müvekkillerimiz
bizim için çok güzel kahvaltı hazır-
lıkları yapmışlar. Önce onların yanına
geçiyoruz, polisler yüzünden epey
beklediler bizi. Hoş sohbetleri ile
yorgunluğumuzu unutuyoruz. Baro
Başkan Yardımcısı ve Avukat Hakları
Komisyonu Başkanı yanımıza geliyor.
Eskişehir Barosu bizimle görüşmek
konusunda oldukça çekingen... Ba-
royu ziyaret talebimizi Baronun sa-
dece toplantı zamanlarında açık ol-
duğunu söyleyerek kibarca geri çe-
virdikleri için gittiğimiz bütün illerde
yaptığımız baro ziyaretini Eskişe-
hir’de yapamıyoruz.

Zamanında basın açıklamamıza
başlayabilmemiz için yürüyüşümüzü
çok oyalanmadan başlatıyoruz. Bu
sefer merkeze yakın bir noktadan
başlıyoruz yürümeye, bolca bildiri
dağıtarak ilerliyoruz Eskişehir’in so-
kaklarında. İnsanlar oldukça ilgili,
Ali İsmail Korkmaz anısına dikilmiş
olan heykelin bulunduğu alana gel-
diğimizde avuçlarına güvercinler su
içebilsin diye su dolduruyoruz Ali
İsmail’in. Burada da bir açıklama
yapıp adalet talebimizi haykırıyoruz.
Ardından adliyeye doğru yola devam
ediyoruz. Halka neden yürüdüğümüzü
anlatarak ve bildiri dağıtarak ilerli-
yoruz. Yolun yarısında yanımıza al-
dığımız bildirilerimiz tükeniveriyor.
Kalanları da yanımıza almadığımıza
üzülüyoruz ama her şeyin bir çözümü
var, halkımızın arasından geçerken
en gür seslerimize kim olduğumuzu
neden yürüdüğümüzü anlatıyoruz.
Adliyeye vardığımızda anma için
karanfil almaya giden arkadaşımız
kalan bildirileri de getiriyor, adliyenin
önünde dağıtmaya devam ediyoruz
bildirilerimizi. Bizim geleceğimizi
sosyal medyadan duyan bir stajyer
arkadaşımızla tanışıyoruz, basın açık-
lamamıza o da katılacak. Bizi karşı-
layıp, bizimle yürüyen müvekkille-
rimiz de yanımızda, sohbet ederken
açıklama vakti geliyor ve adliye
önünde açıklamamızı yapıyoruz.

Bildirilerimizi dağıtarak Ali İs-
mail’in linçe uğradığı sokağa gidi-
yoruz. Ali İsmail’i linç edenlerin ara-
sında o sokağın fırıncıları da vardı,
onların da linçe katıldığı ortaya çı-
kınca fırının ismi değişmiş ancak
sahipleri değişmemişti. Açıklamamızı
tam bu fırının önünde, gencecik fi-
danımızı boylu boyunca devirdikleri
yerde yapıyoruz. Öfkemizi, adalet
talebimizi, Ali İsmail’in katillerinin
nasıl aklandığını anlatıyoruz. Didem,
“Bir Ceza İstiyorum” şiirini oku-
duktan sonra karanfillerimizi bıra-
kıyoruz.

Açıklamamız bittikten sonra Es-
kişehir’deki avukat arkadaşlarımız
bizi Porsuk Nehri’nin kenarına gö-
türüyor, bol bol sohbet ediyor, hasret
gideriyoruz. Birbirimizi ancak du-
ruşmadan duruşmaya görebildiğimiz
için mutlu oluyoruz birlikte geçirdi-
ğimiz bu zaman dilimine.

Müvekkilimiz Çiğdem Yakşi Es-
kişehir topraklarında dinleniyor, kab-
rini ziyarete gidiyoruz çiçeklerimizle.
Makbule anamız toprağını seviyor
okşuyor Çiğdem’in belliki Günay’ının
yerine koyuyor onu. Yine Eskişe-
hir’deki müvekkillerimizin dernek-
lerini ziyaret ediyoruz ve Ankara’ya
doğru yola çıkıyoruz. Ankara girişinde
de polis sadece bizim bulunduğumuz
aracı durdurarak GBT kontrolü ve
arama dayatıyor. Kabul etmeyince
burada da 1 saati aşkın bir süre iste-
ğimiz dışında tutuluyoruz. Eskişe-
hir’de olduğu gibi, Baro sicillerimizi
söyleyip kısa bir aramadan sonra
Ankara’ya, büro arkadaşlarımızın,
dostlarımızın yanına yola çıkıyoruz
hızla.
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Yarın Ankara’da Batıkent’ ten 10
Ekim Katliamı’nın yaşandığı Ulus’taki
Ankara Garı’na, oradan Ankara Adli-
yesi’ne sonrasında adalet talebimizi
haykırmak için Ethem Sarısülük’ün
katledildiği yere ve son olarak Adalet
Bakanlığı’na yürüyeceğiz. Kentin bü-
tün işlek caddelerinde bildirilerimizi
dağıttıktan sonra Adalet Bakanlığı
önünde açıklamamızı yapıp yürüyü-
şümüzü sonlandıracağız. 

“DAYANIŞMA
Haydi unutmayalım
Nereden biz gücü alırız
Hem açken hem de tokken
Haydi unutmayalım
Bu dayanışmayı
İşçileri tüm dünyanın
Bir amaçta birleşsin
Dünyadaki nimetleri
Hep beraber paylaşsın…

Bertolt Brecht”
7. Gün…
“Devlet Dersinde Öldürülen Tüm

Çocuklara”
Bugünkü yürüyüşümüzü vurulma-

sının 3. yıl dönümünde Berkin Elvan
nezdinde “Devlet dersinde öldürülen
tüm çocuklara” ithaf ediyoruz. Kür-
distan’da bodrumlarda katledilen, an-
nelerinin karnında vurulan, katilleri
gizlenen, korunan, ödüllendirilen tüm
çocuklarımıza… Yürüyüşümüze Ba-
tıkent’ten başlıyoruz. Bugün yürüyü-
şümüze avukatımız olarak, Ankara
büromuzdan Avukat Engin Gökoğlu
refakat ediyor… Yol boyunca bildiri-
lerimizi dağıtıyoruz.

Ulus’a, Tren Garı’na varıyoruz.
101 canımızı yitirdiğimiz katliamdan
sonra, devlet yine kendini akladı ve
hiçbir sorumlu cezalandırılmadı. Çünkü
her zamanki gibi “Devletin bir ihmali
yokmuş”. Halk yine durduk yere,
kendi kendine ölmüş. Katliamcı çeteleri
besleyip büyüten, onlara destek veren
ve “öfkeli sünni gençler” diye nitele-
yerek vahşi, katliamcı yüzlerini giz-
lemeye çalışan bir düzenden elbette
başka bir açıklama beklenemez. Açık-
lamamızı yapıp adliyeye doğru yürü-
yüşümüzü sürdürüyoruz. Eskişehir ve
Bursa’daki yağışlı havadan sonra An-
kara güneşi tepemizde pırıl pırıl par-
lıyor. Gün sonunda birkaç arkadaşımız

güneş yanığı acısı ya-
şayacak.

Yolumuzun bun-
dan sonraki bölümü
daha kalabalık, herkese
ulaşmaya, herkesle ko-
nuşmaya ve bildirile-
rimizi vermeye çalı-
şıyoruz. Adliyeye var-
dığımızda yüksek sesle
anlatmaya başlıyoruz
taleplerimizi ve ada-
letsizlikleri. Hemen peşimizde Özel Gü-
venlik Görevlileri beliriyor ve yürüyü-
şümüz boyunca sıklıkla duyduğumuz “
burada açıklama yapamazsınız, yasak”
söylemlerine başlıyor. Tabii ki burada
açıklama da yaparız, bildiri de dağıtırız,
daha öncekiler gibi burada da meşrulu-
ğumuzla bertaraf ediyoruz görevlileri.
Galiba polis alacağı cevabı bildiği için
kendisi gelmek yerine bu sefer özel gü-
venlikleri yollamayı seçmiş, olsun, bizim
için sonuç değişmez. Bildirilerimizi da-
ğıttıktan sonra programımız gereği
Adliye önünden ayrılıyoruz. Ankara
Barosu Eğitim Merkezi’ne geçip kısa
bir mola veriyoruz.

13.30’ da vurulduğu yerde açıklama
yapmak ve anmak için Kızılay’a
Ehem’in vurulduğu yere doğru yürü-
yoruz. Yol boyunca çok güzel tepkiler
alıyoruz insanlardan, biz de Adalet
istiyoruz, yanınızdayız dedikten sonra
halk bizi alkışlamaya başlıyor. Yürü-
yüşümüzün ne kadar doğru olduğunu
zaten polisin tepkilerinden anlıyorduk
ama halka etkisini ilk kez bu kadar
büyük görüyoruz. Yürüyüşümüze ka-
tılanlar oluyor, gittikçe kalabalıklaşı-
yoruz. Kızılay’da Ehem’in vurulduğu
yere vardığımızda bizi orda bekleyen
bir kalabalık görüyoruz. Destek için
gelenler, Çağdaş Hukukçular Derne-
ği’nden arkadaşlarımız, meslektaşla-
rımız, müvekkillerimiz. Grup Yorum
üyeleri gelmiş mesela İstanbul’dan,
Dev-Genç’liler de yerlerini almış.
Hasret ve coşku ile kucaklaşıyoruz. 

Etrafımız tabii ki polislerce çev-
rilmiş durumda ama biz bugün onları
görmüyoruz bile. Sevgi ve destek
çemberi o kadar geniş ki, polisler
çemberin dışında kalıyor. Açıklama-
mızda soruyoruz; neden duruşmalara
perukla, takma bıyıkla gelen Ahmet

Şahbaz derhal tutuklanmadı, neden
kasten adam öldürmekten yargılan-
madı, neden katil Ahmet Şahbaz’a
haksız tahrik indirimi uygulandı, ney-
miş Şahbaz’ı haksız olarak tahrik
eden, neymiş iyi hali, neden iyi hal
indirimi aldı bu katil?

Açıklamamızı yaptıktan sonra Grup
Yorum, Ethem ve Berkin için şarkıla-
rını söylüyorlar. Çevremizde toplanan
insanlar da eşlik ediyor her şarkıya.
Mücadeleyi yürütme ve büyütme sö-
züyle karanfillerimizi bırakıp Adalet
Bakanlığı’na yöneliyoruz. Bakanlığa
yaklaşınca Çevik Kuvvet barikatlarını
görüyoruz. Halktan korkuyorlar, çünkü
suçlarını biliyoruz, çünkü suçlarını
biliyorlar. Pankartımızı açıp açıkla-
mamızı yapıyoruz, daha sonra bize
destek için gelen Dev-Genç’liler de
bir açıklama yapıyor. El emeği göz
nuru da bir pankart hazırlamışlar.
Daha önce de kardeşinin uğradığı hu-
kuksuzluğa dikkat çekmek isteyen
büro arkadaşımız Avukat Ebru Timtik
için bir pankart hazırlayıp gelmişlerdi
Dev-Genç’liler, yine geldiler. “Halkın
Avukatları Yalnız Değildir” yazıyor
pankartta, belli ki sabaha kadar uğra-
şılıp hazırlanmış, daha boyaları bile
kurumamış. Müvekkillerimiz tüm yol-
culuğumuz boyunca yanımızdaydı,
yine yanımızdalar, hiç yalnız olabilir
miyiz diye düşünüp yaptığımız işle
bir kez daha gurur duyuyoruz.

Yürüyüşümüz Burada Bitiyor,
Ama Hak Arayışımız Sürecek

Açıklamalardan sonra bir avukat
arkadaşımız ve Makbule anamız Adalet
Bakanlığı’na gidiyor, önceden randevu
talebimiz olduğundan imzalarımızı
Bakan’ın kendisine teslim etmenin
doğru olacağını düşünsek de bu kadar
suçla Adalet Bakanı’nın karşımıza
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AKP’nin artan baskıları yüzünü her yerde gösteriyor
ve baskınlar yapıyor. 14 Haziran’da demokratik faaliyetler
yürüten Amed Özgürlükler Derneği’nin azgınca basılması
üzerine, 16 Haziran’da yazılı bir açıklama yayınlayan
İzmir Halk Cephesi kısaca şu ifadelere yer verdi;
“AKP’nin katilleri Kürt halkını teslim almak adına sal-
dırılarına devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları, yediden
yetmişe Kürt halkına yönelik katliamlar ile halkı evinden
vatanından göçe zorlayarak Kürdistan’daki mücadeleyi
tasfiyeye çalışan AKP iktidarına, Amed’de daha fazla
örgütlenerek cevap veriyoruz. Umut biziz bu topraklar-
da… Karadeniz’den Akdeniz’e, Ege’den Kürdistan’a
zulmün karşısında boyun eğmeyen, Bedreddinler’in
kavgasını devam ettiren, Demirci Kawa gibi direnen
bir biz kaldık. Kürt halkının kurtuluşu AKP faşizmine

karşı savaşmaktadır. Emperyalizmin Ortadoğu politika-
larına yedeklenen güç olmayı kabul etmemek, bu onur-
suzluğa karşı çıkmaktır. Kurtuluşumuz ‘Hiç Durmadan’
savaşmaktadır… Halk düşmanı AKP iktidarı ve onun
iktidarını koruyan paralı köpeği polisler iyi bilmelidir
ki; operasyonlarla tutuklamalarla bizleri yok edemezsiniz.
Bizler bu halkın evlatlarıyız katliam politikalarınız, F
tipi hapishaneleriniz yükselen devrimci şiddet temelindeki
meşru savaşımızı geriletemeyecek. Korkunuzu büyüte-
ceğiz. Kürt halkına sıkılan her kurşunun hesabını sora-
cağız… Amed’den direnen Kürt halkı ile tankınızı to-
punuzu eli kanlı çocuk katili polislerinizi Dicle Nehri’ne
dökeceğiz. Her yaptığınız hukuksuzluğun ve alçaklığın
hesabını savaşan Kürt halkının öfkesiyle vereceksiniz.”

İstanbul Armutlu Mahallesi’nde adaleti sembol eden
ve Dilek Doğan katledildiği günden beri her türlü
saldırıya maruz kalan Adalet Çadırı sürekli yıkılmakta
ve halkın desteğiyle Halk Cepheliler tarafından tekrar
onarılıp işlevini sürdürüyor. Yine 16 ve 18 Haziran’da
yıkılan çadırın yenisini yapan Armutlu Halk Cephesi
yaptığı açıklamada kısaca şu sözlere yer verdi;

“…Ne pahasına olursa olsun o çadırı oraya kuracağız
demiştik ve onlarca kez olduğu gibi yine çadırımızı
kurduk. Bu saldırılarınızla bizi teslim alamayacaksınız

diye yine söylüyoruz. Kaç kez yıksanız tekrar o çadırı

kuracağız! Bu irade savaşını da biz kazanacağız. Yazmaz

tarih kitapları bizim faşizmin zorbalığına boyun eğdiği-

mizi, irademizin kırılıp teslim alındığımızı. Çünkü haklı

olan biziz. Armutlu’dan siz halk düşmanları defolup gi-

deceksiniz.”
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çıkmayacağını biliyoruz. Arkadaşımız
ve anamız Adalet Bakanı’nın müşaviri
ile kısa bir görüşme yapıp, talepleri-
mizi iletiyorlar. Kendi marifetleri
olan davalardan derlediğimiz dosyayı
iletip çıkıyorlar. 7 gün süren yürü-
yüşümüz burada bitiyor ancak hak
arayışımız sürecek diyerek ayrılıyoruz
oradan. Hepimizin içinde bir buruk-
luk, “bitti mi gerçekten yürüyüşümüz”
diye.

Saat 16.00’da DİSK/Genel-İş
önünde Oya Baydak ve arkadaşlarının
basın açıklaması var. “Oya Baydak
ve Polyak İşçileri Yalnız Değildir”
demek için onları ziyarete gidiyoruz.
Daha sonra dönüş hazırlıklarına baş-
lamak üzere Ankara Halkın Hukuk
Bürosu’na gidiyoruz. Arkadaşlarımız

pamuklara sarıyor adeta bizi, üstü-
müze titriyorlar. Bu kampanyanın
yürüyen ayakları biz olabiliriz. Ama
devam eden işlerimizi, duruşmaları-
mızı, yolumuz kesildiği anda çare
bulma işlerini hep Ankara ve İstanbul
bürolarımızda kalan arkadaşlarımız
yapıyor. Onlar aslında görünmeyen
kahramanlar. Akılları yürekleri bi-
zimleyken, yürümeye can atıyorlarken
birileri de bu işleri yapmalı diyerek,
yürüyüşe katılmayıp, bizim heyeca-
nımızı bürolardan yükselten arka-
daşlarımız olmasa yürüyüşümüz bu
kadar sorunsuz tamamlanamazdı.
Dost dostun eyerlenmiş atıdır, gece
de gündüz de bir haber uçurmaya
bakar yetişmesi için.

Biz haber etmeden haberimizi

alırsın,
yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla

gelirsin.
Gözümüzün dilinden anlar,
elimizin sırrını bilirsin.
Namuslu bir kitap gibi güler,
alnımızın terini silersin.
O gider, bu gider, şu gider, dostluk,

sen yanı başımızda kalırsın 
Nazım Hikmet
Adalet için Ankara’ya yürüyen

halkın avukatlarından Ayşegül Ça-
ğatay ile yapılan röportajın linki
aşağıdadır.

Link;
http://halkinsesitv.org/adalet-

icin-ankaraya-yuruyen-halkin-avu-
katlarindan-aysegul-cagatay-ile-
yaptigimiz-roportaj/

Kürt Halk�na Yönelik Katliamlar�n�z�n Hesab�n� Sormam�z�
Operasyonlar�n�z Engelleyemez!

Bu Çadır Onurumuzdur
Sizin Saldırılarınız
Vız Gelir Bize Vız!



AARMUTLU:

15 Haziran: Tüm saldırılara, kat-
liam girişimlerine rağmen Grup Yo-
rum Gönüllüleri toplantısı yapıldı.
Her ne sorun olursa olsun kararlılık
ve inançla toplantı örgütlendi ve saat
21.30’da toplantı başladı. Toplantı
çalışması 1 sokakta yapıldığı için
toplantıya10 kişi katıldı.Yaşanan sal-
dırılara rağmen toplantının yapıldığı
sokakta 4 kişilik 2 komite kuruldu.
Bu komiteler sokakta kapı çalışması
yapacak ve bildiri dağıtacak. Yaşlı
teyzelerden oluşan komite ise 1 pan-
kart ve 10 afiş asacak kendi sokak-
larına. Armutlu Halk Cephesi: "Her
ne saldırı yapılırsa yapılsın bu konseri
halkla örgütlememize hiç kimse engel
olamayacak" açıklaması yaptı. 
16 Haziran: Armutlu’da Baltalimanı
Yolu üzerine “Grup Yorum 3 Tem-
muz’da Köyiçi Meydanı’nda” ve Di-
reniş Tepesi’ne “Grup Yorumla Bir-
likte Sivas’ı 3 Temmuz’da Köyiçi’nde
Anıyoruz” yazılı pankartlar asıldı.
Tüm baskı ve saldırılara rağmen ça-
lışmalar devam etti. 
17 Haziran: Armutlu girişine ve
Köyiçi Meydanı’na “3 Temmuz’da
Köyiçi Meydanındayız Grup Yorum”
pankartları asıldı. Ayrıca Baltalimanı
yolu üzerine  “Sivas’ı Anıyoruz 3
Temmuz’da Köyiçi Meydanına Tüm
Halkımızı Bekliyoruz Grup Yorum”
ve Berkin Elvan Parkı’na “3 Tem-
muz’da Köyiçi’nde Sivas’ı Anıyoruz
Grup Yorum” pankartları asıldı. Aynı
gün, Armutlu'da yapılacak konserin
toplantıları 2 ayrı bölgede yapıldı.

Kırlangıç Sokak’ta
40 evin kapısı çalındı.
4 kişiyle kapı çalışması

yapıldı ve saat 21.30’da
toplantı başladı. Toplantıda Grup Yo-
rum’un baskılara, yasaklara karşı
mücadelesini, daha kitlesel sürdü-
rülmesi için konser çalışmalarını Ar-
mutlu’nun dışında da nasıl sürdürü-
lebileceği üzerine konuşuldu. Top-
lantıda 4 komite kuruldu. Bu komi-
teler, mahallenin dışında, çevresine
bildiri dağıtacak, sokakta afiş ve pan-
kart asacak ve diğer 2 komite bildiri
dağıtacak. Ayrıca daha geniş, tüm
sokağın katılacağı bir toplantı ör-
gütlenmesi için 26 Haziran’da yine
aynı yerde bir toplantı yapma kararı
alındı ve o sokakta oturan insanlar
da 2 ayrı toplantı komitesi kurdu.
Toplantıya 18 kişi katıldı.

Taş Ocağı Sokak’ta 50 evin kapısı
çalındı. 3 kişiyle kapı çalışması ya-
pıldı ve saat 21.15’de toplantı başladı.
Toplantıda komiteler kuruldu ve top-
lantıya 27 kişi katıldı.
18 Haziran: Armutlu Halk Cephesi'nin
3 Temmuz’da düzenleyeceği Sivas
Katliamı anması ve Grup Yorum kon-
seri için Armutlu’da esnafların dük-
kanlarına 10 adet konsere çağrı kar-
tonları asıldı.

Köyiçi Meydanı’ndaki esnafların
dükkanına 60 tane konser afişi asıldı.
Ayrıca Armutlu Köyiçi Meydanı’nda
100 tane bildiri dağıtıldı. Aynı gün
kapılar tek tek çalınarak davetiyeler
dağıtıldı.1 saat süren kapı çalışmasına
4 kişi katıldı ve 120 kapı çalınarak
davetiye bırakıldı.

OKMEYDANI:

Okmeydanı Halk Cepheliler 20
Haziran’da, Grup Yorum konserine
çağrıda bulundu. Sibel Yalçın Par-
kı’nda başlayan bildiri dağıtımı Ok-
meydanı Anadolu Parkı’nda sonlan-
dırıldı. 8 kişinin katıldığı bildiri da-
ğıtımında halka, AKP faşizminin
Grup Yorum’a yönelik saldırılarının
konserlerimizi engelleme çabalarının
olduğu anlatıldı. 2 saatlik çalışma
sonucunda 1.500 adet bildiri dağıtıldı.

GAZİ
Grup Yorum'un Gazi Mahalle-

si'nde 25 Haziran Konseri için 9 Ha-
ziran'da başlayan çalışmalar tüm hı-

zıyla, coşkuyla sürdü.  

Umudun Türkülerini
Liselilerle Söylüyoruz!

Liseliler, 14 Haziran sabahı Gazi
Özgürlükler Derneği’nde bir araya
gelerek, kitap okuma günü yaptı.
Okuma gününe 4 liseli katıldı. “Bu
Halk Bu Vatan Bizim” kitabını oku-
yan liseliler, 2 saat boyunca okuma
yaptılar. Okudukları kısımda, belir-
ledikleri yerleri 1 saat tartıştılar.

Kitap okumanın ardından, Gazi
sokaklarında Grup Yorum konser ça-
lışması yaptılar. Mahallede ajitasyon
çektiler. Türküler ve marşlar söyle-
diler. Bildirileri halka ulaştırdılar,
halkı konser çalışmasına büyük parka
çağırdılar. Halktan olumlu tepkiler
alan liseliler “Grup Yorum Halktır
Susturulamaz. Türküler Susmaz Ha-
laylar Sürer. Devrimci Sanat Sustu-
rulamaz” sloganlarıyla konser çalış-
masına son verdiler.
14 Haziran: Sağanak yağmur yağ-
masına rağmen sokaklarda ajitas-
yon ve sloganlarla konsere çağrı
yapıldı.
15- 16 Haziran: 250 adet afiş Düz
bölgesinin mahalle aralarına yapıldı.
Eski Karakol ve Halk Meclisi önü
olmak üzere 2 farklı bölgeye aynı
anda stant açılıp umudun marşları eş-
liğinde halka konser çağrısı yapıldı.
Bu stantlarda, toplamda 2750 adet
bildiri halka ulaştırıldı. 1258/1 Sokak’ta
yapılan kapı çalışması sonucunda 20
binaya girip 100 tane evin kapısını
çalıp konsere davet ettiler. Grup Yorum
logosunun şablonunu çıkaran Yorum
dinleyicileri, mahallenin 17 farklı ye-
rine bu şablonu nakşettiler. Otobüs
konuşmalarına hız veren Halk Meclisi
çalışanları, Anadolu durağında oto-
büslerde halka konserin duyurusunu
yaptılar. Her haftanın Perşembe günü
kurulan halk pazarında ise 500 adet
bildiri dağıttılar.

Sabahları 2 kişiyle 06.00 - 08.00
saatlerinde otobüs ve minübüs du-
raklarında, pastane önlerinde bildiri
dağıtımı yapıldı. Sekizevler, Nalbur,
Sondurak ve Barajüstü konser ko-
miteleri ikişerli üçerli gruplarla coş-
kulu, esprili bir şekilde afişlerini
yaptı. Gazi duvarlarını umudun tür-
külerini söyleyen Grup Yorum’un

GRUP YORUM KONSER

GÜNLÜKLERi
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afişleriyle donattı. 16 Haziran’a
kadar 1500 afiş yapıldı. Nalbur böl-
gesinde “benim duvarıma da yapış-
tırın” diyenler, Barajüstü bölgesinde
kostik bitince bant veren esnaflar,
gecekondulardan meyve toplayıp
veren aileler oldu. Nalbur bölgesinde
her gün en az 3 saat masa açıldı.
Masaya gelenlerle sohbet edildi, da-
ğıtması için bildiri verilen pek çok
kişi oldu. 16 Haziran’a kadar 50
bin bildiri dağıtıldı. Barajüstü böl-
gesinde baraj yolu üzerindeki tüm
esnaflara bildiri bırakıldı her müş-
terisine 1 tane verme sözü alındı.
Tüm bölgelerde halı yıkama işi ya-
panlara bildiri verildi, gittikleri so-
kaklarda ve evlerde dağıtmaları is-
tendi. Ayrıca 4 kişilik bir komite,
her gün 2 saat kafelerde bildiri da-
ğıtımı yaparak konsere çağrı yaptı.
Akşamları 19.00-21.00 saatleri ara-
sında kapı çalışmalarında, dergi da-
ğıtımlarında, bildiri ile birlikte kon-
sere çağrı yapıldı.
17 - 20 Haziran: Sabah 06.00 -
08.00 arasında otobüs, minibüs, ser-
vis bekleyen emekçi Gazi halkına,
emekçilerin sesi olan Grup Yorum’un
konser davetiyeleri dağıtıldı. “Parayla
broşür dağıtanlar bile böyle erkenden
böyle istekli dağıtmıyor, siz nasıl
dağıtıyorsunuz merak ediyorum”
diye soran birine “Grup Yorum’un
halkın acılarını, sevinçlerini anlatan
türküler söylediği, konser çalışması
yapanların gönüllü olarak bunu yap-
tığı ve tüm bunların adalet mücade-
lesinin bir parçası” olduğu anlatıldı.
Bu kişi, işyerinde dağıtmak üzere
fazladan bildiri aldı.

Gazi Mahallesi'nde Barajüstü
Konser Komitesi, dergi dağıttığı ai-
lelere dergi ile birlikte bildiri götürdü,
konsere davet etti. Nalbur Bölgesi
Konser Komitesi ise her sabah bildiri
dağıtıp ve her gün en az 3 saat masa
açmaya devam etti. Ayrıca Nalbur
bölgesinde 2 gün akşam sokak ara-
larında kapı çalışmasına çıkıldı, bil-
diri verildi. Sekizevler Konser Ko-
mitesi, sloganlarla Pazar Caddesi
ana caddeler ve mahalle aralarında
bildiri dağıtarak konsere çağrı yaptı.
Sondurak Konser Komitesi aldığı
konser afişlerini bitirdi ve masa aça-

rak bildiri dağıtmaya devam ediyor.
17-20 Haziran günlerinde 500 afiş
asıldı. 2000 bildiri halka ulaştırıldı.
Ayrıca liselilerden oluşan konser
komitesi Nalbur Bölgesinde bir so-
kakta kapı çalışması yaptı, 16 binaya
girip 158 kapıya bildiri verdi. 

Sekizevler’de Grup Yorum Ko-
rosu üyeleri 19 Haziran'da ev ev,
,kapı kapı gezerek konser çalışması
yaptılar. Çalışmaya 3 kişi katıldı.
200 bildiri halka ulaştırıldı. Mini-
büsleri durdurarak işten gelen emekçi
halka konser hakkında bilgi verildi.
Sekizevler Grup Yorum Gönüllüleri,
tüm halkı, Grup Yorum konseri ça-
lışmalarına katılmaya davet etti. 

SARIGAZİ:

11 – 12 Haziran: 400 bildiri dağıtımı
yapılarak konsere çağrı yapıldı. 
15 Haziran:İnönü Mahallesi’ne ve
Demokrasi Caddesi’ne 100 afiş 3
ozalit asıldı, 100 bildiri dağıtımı ya-
pıldı. Merkez Mahallesi’ne 16 ozalit,
220 bildiri dağıtımı yapıldı. 
17 Haziran: Sarıgazi Grup Yorum
konseri için İnönü Mahallesi’nde
15 ozalit ve 100 afiş asıldı. Afiş ası-
lırken bildiri dağıtıldı. Parklarda
halkla, konserle ilgili sohbetler edildi.
80 bildiri dağıtıldı. Liseli Dev-
Genç’liler, dernek çevresinde kapı
çalışması yaparak halkı konsere ça-
ğırdı 100 bildiri dağıtımı yapıldı.
Demokrasi Caddesi’nde 19.00 -
21.00 arasında 2500 bildiri dağıtımı
yapılarak konsere çağrı yapıldı.
17-18-19 Haziran: Demokrasi Cad-
desi’nde akşam saatlerinde toplu
bildiri dağıtımı yapıldı. Caddede in-
sanlara konser bildirisi dağıtıldı,
halk pazar günü hep birlikte festival
alanında olmaya çağrıldı. Cadde de
gezildikten sonra İnönü Mahallesi
sokaklarına girilerek binalara, kapı
önlerinde oturan insanlara bildiri
verildi. Çalışma boyunca 3000 bildiri
dağıtıldı.
20 Haziran: Sarıgazi’de Grup Yorum
konser çalışmaları sürüyor. Çalışma
kapsamında komitelerle ve mahal-
lenin önde gelen insanlarıyla bir
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya;
mahalle muhtarları, yöre, köy dernek
temsilcileri, cemevleri temsilcileri
ve mahalle halkından çalışmalara

katkıda bulunan insanlar katıldı. Bu-
güne kadar neler yapıldığı konser
çalışmalarının nasıl gittiği üzerine
konuşuldu. Son bir hafta kaldığı ve
daha ciddi bir çalışma yapmak ge-
rektiği üzerine konuşuldu. Toplantıya
katılan tüm kurum ve kuruluş tem-
silcileri "Grup Yorum’un yanında
olduklarını, bu konseri tüm halkla
birlikte yapmak istediklerini, polisin
saldırısı olmazsa kimsenin burnunun
kanamayacağını" söylediler. Ayrıca
"Tüm kitleyle orada olacak ve 2 Tem-
muz Sivas Katliamı’na bir anlamda
konserde çağrı yapacaklarını" belirttiler.
Toplantıda ortak alınan kararlar doğ-
rultusunda konser günü Sivas Katliamı
anmasına çağrı da yapılacak. Toplantıya
50 kişi katıldı.

Aynı gün, Sarıgazi Haklar Der-
neği önüne ve Demokrasi Caddesi’ne
konserin çağrı pankartları asıldı. Ay-
rıca pazar gününe kadar Sarıgazi
Haklar Derneği’nden ve birçok ka-
felerde gün içinde belli aralıklarla
Grup Yorum müzikleri çalacak.

Mahallenin birçok yerine, du-
varlara konsere çağrı ozalitleri ya-
pıldı. Halkın görebileceği birçok
yerde otobüs durakları vb. yerlere
de ozalit çalışması yapıldı. İnönü,
Atatürk, Merkez, Alemdağ, Maden-
ler, Çamlık, Sultanbeyli ve ana cad-
delere afişleme çalışması yapıldı.
Toplamda 1000 afiş yapıldı.
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Bir yıla yakın, işi için direnen Oya
Baydak'a her alan destek eylemleri
ve açıklamaları yapılmaya devam edi-
yor. Patron sendikacılığını yerin dibine
gömünceye kadar mücadele her alan
sürecek, ne linçler ne de yapılan bas-
kılar gözaltılar direnişimizi engelle-
yemeyecek. 

Devrimci İşçi Hareketi: "1 yıla
yaklaşan direniş süresi içinde bu
ülkede işçiler aleyhine kaç tane yasa
çıktı? En sonuncusunu hatırlayalım,
kiralık işçi yasası. 

DİSK'in önüne Oya Baydak ve dev-
rimcileri linç ettirmeye 300 işçi getiren
Genel-İş Sendikası'nı, meclisin önüne
bu yasa çıkmasın diye işçi götürdüğünü
ve orada hakkı için direnen Oya Bay-
dak'a karşı direndikleri gibi, 6 ay oturup

direndiğini gören ve duyan var mı?
Tarih sizi kara sayfalarına işçi düş-

manı diye yazdı... İşçilerin tarihte
canları kanları ile hak ettikleri iş mah-
kemelerinin kararını uygulamayarak
iktidarın eline koz veriyorsunuz. Faşist
iktidarı rahatlatıyorsunuz. Bundan
sonra emsal olacak bir uygulamanın
sorumlusu olacaksınız. Bunun hesabını
tüm işçi sınıfına vereceksiniz.”

Maden İşçileri Dayanışma ve
Mücadele Derneği: "... Soma Kat-
liamı’nda biz madencilerin katledil-
mesine ortak olan sarı sendika Türk-
İş gibi, kendi işçisini işten atan, dire-
nince linç eden, burjuva mahkemele-
rinin işe iade kararını tanımayan
DİSK’in patron sendikacılarının bir-
birinden hiç bir farkı yoktur. Tek fark

DİSK’in isminde “devrimci” adının
geçmesidir. Bizler madenciler olarak,
İmbat Madencilik önünde direnirken,
Zonguldak’ta madenci arkadaşlarımız
direnirken, şuan Polyak Madencilik’te
arkadaşlarımız "İş İstiyoruz" diye di-
renirken, mücadele ederken bu sen-
dikacılar nerede? Bunların direnişi
kime? İşçisine direnen bir sendika
olur mu?.."(17 Haziran)

Amed Özgürlükler Derneği: “Sı-
nıf sendikacılığından uzaklaşıp, ser-

Devrimci İşçi Hareketi Polyak Maden İşçilerinin dire-
nişiyle ilgili 17 Haziran'da bir açıklama yaptı. Açıklamada
şöyle denildi: "Soma Katliamı’nın ardından işsiz kalan ve
40 gündür Polyak Madencilik önünde iş istiyoruz" şiarıyla
işsiz madenciler direniyor...

2014 yılında Soma’da yaşanan katliamın ardından zo-
runlu olarak kapatılan madenlerin sonucu çok sayıda
maden işçisi de işsiz bırakıldı. Anayasal bir hak olan
çalışma hakları işçilerin elinden alındı.

İşte Polyak işçileri de bu işçilerden sadece bir kaçı.
…Kınıklı işçiler neden işe alınmak istenmiyor? Nedeni

Kınıklı maden işçileri katliama sessiz kalmayarak mücadele
ettiler. Bir yandan yaşam haklarını savunurken diğer
yandan da katliamda ölen işçi arkadaşları için adalet mü-
cadelesi veriyorlar. Madenciler bu durum karşısında
“bizleri işsizlikle terbiye etmeye çalışıyorlar, çünkü katliama
sessiz kalmadık” diyorlar. Aslında işçiler haklarına sahip
çıkmanın bedelini işsizlikle ödüyorlar.

Çalışmak insanca yaşayabilmenin bir zorunluluğudur.
Ve herkesin çalışma hakkı aynı zamanda anayasal bir
haktır.

Bu nedenle Polyak işçilerinin direnişi milyonlarca
işsiz halkın direnişidir. Emeğin onurudur, direnişidir.” 

Mücadelemizi Kararlılıkla
Sürdürmeye Devam Edeceğiz

Polyak Madencilik önünde işe girebilmek için 41 gündür
direnen Kınıklı işsiz madenciler kaymakamın, jandarmanın
ve Polyak Maden Şirketi yöneticilerinin aynı ağızda birleşerek

direnişi karalamaya çalışmasına karşı kay-
makamlık önünde eylem yaptılar. 20 Hazi-

ran'da kaymakamlık giriş kapısı önünde yapılan basın açık-
lamasında şöyle denildi; “Bizler 25 aydır işsiziz ve 41
gündür iş için direniyoruz. Kınık Kaymakamı, jandarma
ve Polyak Maden Şirketi hep bir ağızda birleşerek ‘biz
onlara iş bulduk, çalışmadılar, dertleri iş değil’ diyerek
halka yalan söylüyorlar. Kimsenin bize iş bulduğu yok... 

Kınık’ta 200 işsiz ne olacak? Bizlerin derdinin iş ol-
madığını söyleyen kaymakam, jandarma ve Polyak Maden
Şirketi açıklasınlar. Ne zaman bize iş bulmuşlar da biz
çalışmamışız? Bizler için, ‘piknik yapıyorlar’ diyen jan-
darmaya da iki çift lafımız var. Her gün şirkete giderek
şirketin yemeğini yiyor ve şirketin kılıcını sallıyorsunuz.
Bizler çocuklarımızın geleceği için, ailelerimizi geçindi-
rebilmek için 41 günden bu yana borç batağının içinde,
madene girebilmek için zor şartlarda direniyoruz. ”

Direnen İşçilerle Dayanışmamızı
Her Alana Taşıyacağız

Devrimci İşçi Hareketi, bir aydır Polyak Madencilik’in
önünde işe girmek için direnen, Polyak patronu tarafından
sürekli gözaltına aldırılan Kınıklı işçilerin sesini İstanbul’da
duyurmak için 18 Haziran'da bir eylem yaptı. Şişli Cevahir
Alışveriş Merkezi önünde yapılan açıklamaya halk da
destek verdi. DİH, yaptığı açıklamada direnen Polyak iş-
çilerini yalnız bırakmayacaklarını ve direnişlerinin haklı
ve meşru olduğunu dile getirdi.

İzmir: Dev-Genç'liler 12 Haziran'da Dağevleri’nde,
direnen Polyak maden işçilerini sahiplenmek ve direnişlerini
duyurmak için 2 adet yazılama yaptı.

Polyak İşçilerinin Direnişi Milyonlarca İşsiz Halkın Direnişidir;

Emeğin Onurudur, Direnişidir

İşçisinin Hakkını Vermeyen Bir Sendika, Üyesi
Olan İşçilerinin Haklarını Nasıl Savunur?

İstanbul

Yürüyüş
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maye sendikacılığına soyunan DİSK
yöneticileri, kapısının önünde 349
gündür işine geri dönmek için direnen
Oya Baydak’a patronlara göstermediği
kararlılığı gösteriyor. Çünkü kendi
de bir patron! Bir patron olarak bu
kararlılığı ile kime hizmet ettiklerini
çok iyi biliyorlar ve saldırıyorlar. Bu
patronlara karşı Oya Baydak da işçi
sınıfının kararlılığı ile hakları için 1
yıldır direnmeye devam ediyor...

İki sınıfın arasında 3. bir sınıf yok.
DİSK ve Genel-İş yöneticileri, ya Oya
Baydak’ın haklarını tanıyarak, işini
geri verir ve hangi sınıfın temsilcisi
olduklarını gösterirler. Ya da devrimci
işçilerin, işçi sınıfının hakları için kur-
duğu DİSK’i emperyalizm ve faşizmin
işbirlikçisi haline getirmelerinin hesabını
ezilen halka verirler."

Ankara Dev-Genç: 
"DİSK’in ve Genel-İş’in sendika-

cılarına sesleniyoruz! Oya Baydak
derhal işe geri alınmalı, DİSK içinde
ki tüm sendikacılar bu işin yanlışlığını
biliyor! Herkes çözüm için elini taşın
altına koymalıdır. Aksi taktirde sizler
de bu suça ortak olmuş olacaksınız,
oluyorsunuz da. İşçi sınıfı bunun he-
sabını er ya da geç sizlerden soracak,
sizleri tarihin çöp sepetine göndere-
cektir. Oya Baydak direnişi de patron
sendikacılığına karşı süren dünyadaki
en uzun işçi direnişidir."

Ankara: Devrimci İşçi Hareketi
tarafından 20 Haziran’da DİSK Ge-
nel-İş Sendikası’nın olduğu, Ulus Çan-
kırı Caddesi başta olmak üzere Çan-
kaya, Kızılay Bölgesi’nde stikır çalış-
ması yapıldı. Yapılan çalışmada üze-
rinde “Mahkeme Kararı ile İşe İadesi
İstenen DİSK Genel-İş İşçisi Oya Bay-
dak’ı İşe Geri Almayanlar Patron Sen-
dikacılarıdır” yazan 100 adet stikır ya-
pıştırıldı. Gergin geçen bu gün eylemin
29. günüydü. Oya BAYDAK’ın dire-
nişinin ise 350. günü. 

Öğlen saatlerinde Genel-İş Sen-
dikası’nın avukatı yapıştırılan sti-
kırları yırtmaya kalkıştı. Bunun üze-
rine tartışma yaşandı. DİH’li işçiler,
avukat tarafından darp edildi. DİH’li-
ler Genel-İş Sendikası’na seslenerek
şunları söyledi: “Genel-iş Sendika-
sı’na sesleniyoruz, bu sorunu biran
önce çözünüz. Kabadayı yöntem bu
sorunu çözmez. Bu sorunu muha-

tapları ile oturup çözersiniz…Bu ey-
lemin talebini yerine getirin bitsin.
Yoksa hiçbir baskı bizi yıldıramaz.”

İstanbul: Devrimci İşçi Hareketi,
Şişli Cevahir AVM önünde; “Oya
Baydak İşe Geri Alınsın, Mahkeme
Kararı Uygulansın” konulu imza ma-
sasını bu hafta da açtı. 18 Haziran’da
bir saat süren çalışmada bildiri dağıtıldı
ve sesli olarak Oya Baydak direnişi
ve patron sendikacıları anlatıldı.

Hatay: DİSK Genel- İş Sendika-
sı'nın düzenlediği  “15-16 Haziran
Direnişi’nden Gezi’ye Direnenler Bu-
luşuyor” programında DİSK Genel-
İş temsilcisi, Halk Cepheliler tarafın-
dan protesto edildi. Meclis Kültür
Merkezi’ndeki program başladığında
DİSK Genel- İş temsilcisi haksızlıklara
karşı her zaman işçilerin yanında ol-
dukları yalanlarını içeren bir konuşma
yaptı. Konuşması bittikten sonra Halk
Cepheliler pankart açarak ajitasyonlar
çekti.  Halk Cepheliler, Oya Baydak
işe geri alınana kadar yalnız bırak-
mayacaklarını söylediler.

Mersin: Oya Baydak'la dayanışma
amaçlı DİSK’e bağlı Genel-İş Sendika
binasının karşı duvarına 16 Haziran'da
“Oya Baydak İşe Geri Alınsın-DİH”
imzalı pankart asılarak Oya Baydak’ın
direnişine bir selamda Mersin’den
gönderildi.

Antep: DİSK Genel-İş binası önün
de yaklaşık bir yıldır direnen Oya
Baydak’ın direnişini, Antep’te Halk
Cepheliler 17 Haziran'da Genel-İş ve
DİSK binasının girişine yazılar yazarak
selamladılar. 2 adet “Oya Baydak İşe
Geri Alınsın”, 1 adet “Mahkeme Kararı
Uygulansın Oya Baydak İşe Geri
Alınsın” yazıları yazdılar.

İzmir: Devrimci İşçi Hareketi 15
Haziran'da direnen Oya Baydak'a des-
tek amaçlı,  kendisine sol, sosyalist
diyen patron sendikacısı Remzi Ça-

lışkan’ı teşhir eden pullamalar yaptı.
Konak, Karşıyaka, Soğukkuyu, Şi-
rinyer olmak üzere toplamda 400’e
yakın pullama yapıldı. Çalışmaya 2
DİH’li katıldı. Ayrıca İzmir DİH, 13
Haziran'da İzmir Genel-İş Sendikası
binası önüne, “Genel-İş Sendikası’na
Sesleniyoruz, Mahkeme Kararı Uy-
gulansın Oya Baydak İşe Geri Alınsın/
DİH” yazılı pankart astı. Hafta içinde
ise Buca, Şirinyer aktarma, Şirinyer
İzban etrafına, Güzeltepe ve Yaman-
lar’da Oya Baydak’ı işten çıkartan
Genel-İş Sendikası başkanı Remzi
Çalışkan’ı teşhir eden ve üzerinde,
“Genel-İş Sendikası, İşçisi Oya Bay-
dak’ı Linç Ettirdi duydunuz mu?” ya-
zılı pullamalar yaptı.

Eskişehir: Eskişehir’in merkezinde
bulunan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-
İş ve Emekli-Sen sendikalarının bu-
lunduğu binaya 17 Haziran'da gidildi.
Yaklaşık bir yıldır işinden atılan ve di-
renişte olan Oya Baydak’ın durumunu
teşhir etmek adına binanın girişine
ozalit asıldı. Ayrıca sendikaya gidildi,
yönetimden kimse olmadığı için orada
bulunan çalışanlarla sohbet edildi.  Halk
Cepheliler bu yaşananlara karşı olmaları
gerektiğini söyleyerek DİSK-Genel-İş
Sendikasına Oya Baydak’ın işe geri
alınması talepli dilekçe yazılması iste-
nildikten sonra oradan ayrıldılar.

İşçilerin Haklarını
Satan Emeğini Gasp Eden

Patron Sendikacılığı
Hesap Verecek

Şişli Belediyesi taşeron işçilerinin toplu
sözleşmesini Belediye Başkanı Hayri İnö-
nü’yle başbaşa verip imzalayan patron
sendikacısı Remzi Çalışkan, kendinden
bekleneni yaptı. İşçilerin emeğini gasp
etti. Utanmadan işçilerle toplantı yapıp ne
kadar güzel bir sözleşme imzaladığını an-
latırken 21 Haziran'da Şişli Belediyesi İşçi
Meclisi'nin protestosuyla karşılaştı. Remzi
Çalışkan, eski şube yöneticiliği yapmış,
temsilcilik yapan Savaş Doğan ve Belediye
Başkanı'nın adamları tarafından korundu.
Devrimci İşçi Hareketi de salonda “Oya
Baydak İşe Alınsın” pankartını açarak işçi
düşmanlığı yapan sendikacıları teşhir etti.

Hatay
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Büyük Avrupa Konserimizi yap-
maya karar verdiğimizde zorlu bir
yola çıktığımızı biliyorduk. Tekrar
baskılarla karşılaşacağımızı, bizim
için festivalin bir ilk olmasından dolayı
da daha çok emek harcamamız gere-
keceğini biliyorduk.

AMA ŞUNU DA BİLİYORDUK:
Bizim Avrupa’da yaşayan, her gün

ırkçılıkla karşı karşıya kalan halkımıza
karşı bir sorumluluğumuz vardı.

Irkçılığa karşı düzenlediğimiz ve
artık gelenekselleştirdiğimiz bu kon-
serlerimizi devam ettirmek, boynu-
muzun borcuydu.

Festivalimizi ilan ettiğimiz ilk andan
itibaren baskılar da başladı. Almanya
Anayasayı Koruma Örgütü, polis, on-
ların kışkırtmasıyla belediye, Ordnung-
samt festivalimizi engellemek için ta-
mamen yasadışı, keyfi olarak baskı,
tehdit ve şantajlara başvurdular.

Kendi hukuklarını ayaklar altına
aldılar. Grup Yorum’a vize yasağı,
şimdi alan yasağına dönüşmüştü.

Festivali yapacağımız şehir olan
Gladbeck Belediyesi, bir bildiri ya-
yınlayarak, Almanya Anayasayı Ko-
ruma Örgütü ve İçişleri Bakanlığı’nın
yönlendirmeleri doğrultusunda; “be-
lediyemize ait hiçbir alan verilmeye-
cektir“ diye açıklama yaptı.

Baskılarla karşılaştığımız ilk gün-
den itibaren tek bir adım bile geri at-
madık. Yapalım mı yapmayalım mı

tartışması hiç gündemimizde olmadı.
Çünkü biz söylediğini yapan, yaptığını
savunan bir gelenekten geliyoruz.

Anayasayı Koruma Örgütü’nün
tehdit ve şantajlarına, belediyenin hiç-
bir alanı vermeyeceğiz açıklamalarına
karşı, biz de festivalimizi ne olursa
olsun yapacağımızı açıkladık.

Bir yandan festival alanı için Glad-
beck Belediyesi’nin önünde bir çadır
direnişi başlatırken, diğer yandan tüm
Avrupa çapında festival çalışmalarını
hiç ara vermeksizin devam ettirdik.

Festivalimizi yapacağımızdan
emindik;

Çünkü, haklı, meşru olan bizdik.
Çünkü, haklar ve özgürlüklerimizin

gasp edilmesi karşısında susulamazdı.
Çünkü, festivali yapma kararlılı-

ğımızı paylaşan ailelerimiz, gençle-
rimiz ve çocuklarımız, yani her yaştan
Grup Yorum gönüllülerimiz vardı.

Alman dostlarımız da bir gün bile
yanımızdan ayrılmadılar, saldırıya uğ-
radılar ama geri adım atmadılar, bizi
yalnız bırakmadılar. Tarihe şu notu
da düşmeliyiz ki; Türkiyeli demokratik
kurumlar ise, ne yazık ki, bu yasaklar,
şantajlar karşısında tavırsız kalırken,
direniş çadırını da sahiplenmeyen bir
duyarsızlık sergilediler.

Sonuç olarak, biz kazandık!
Tarihin yasaları yeryüzünün her

yerinde geçerlidir. “Direnen kazanır”
gerçeği, bu kez de Avrupa toprakları
üzerinde yazıldı.

Direnişin her aşamasında Grup
Yorum gönüllüleri büyük bir emek,
cüret ve fedakarlık sergilediler.

Halkımız, ortada bir festival alanı
yokken, bizim festivali yapma karar-
lılığımıza inandı.

Ve o büyük gün geldiğinde, dur-
maksızın yağan yağmura rağmen Av-
rupa’nın, Almanya’nın dört bir ya-
nından otobüslerle, araçlarıyla, trenlerle
festival alanını doldurdular.

Yağmur altında binlerce kişinin
direniş ve zafer halayı kuruldu.

Gençlerimiz, çocuklarımız, aile-
lerimiz, o yağmurun altında, Gladbeck
Festplatz Meydanı’nda adeta yeni bir
direniş gerçekleştirdi.

Tarihe çok güzel resimler bıraktık
18 Haziran’da.

Festivalimizi ilan ettiğimiz ilk günden
itibaren yanımızda olan, canla başla bu
festivali düzenleyebilmemiz için çalışan;
emeğiyle, enerjisiyle, sahiplenmesiyle
bu güzellikleri yaratan, Avrupa’daki
halkımıza tekrar teşekkür ediyoruz!

Grup Yorum Halktır Susturulamaz!
Türküler Susmaz Halaylar Sürer!
ZAFER DİRENENLERİNDİR!

Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
FESTİVAL KOMİTESİ

Av ru pa’da Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Festivalimizi
Gerçekleştiren Grup Yorum Gönüllülerine

Festivalimizi Her Aşamada
Sahiplenen Tüm Halkımıza

TEŞEKKÜRLER!

Son sözü “direnenler söyler” de-
miştik ve son söz bizim oldu. Tarih
hep direnenleri yazar demiştik ve tarih
yine halkın örgütlü gücü yazdı.

Festival alanın kurulması ve hazır-
lanması bir gün önceden başladı, ça-
dırlarımız ve festival alanımız hazır
hale getirildikten sonra festival günü
beklenildi.

Ve festival günü gel-
mişti. Halkımız yağmur
çamur demeden alana
geliyordu, beşiklerde ço-
cuklar arkalarında anne-
leri.

Yediden yetmişe demeden halkımız
direnenleri sahiplendi.

Yağmur yağsa da, su ve çamur için-
de olsa da ayaklarımız, insanların yü-
zündeki o güler yüz, o sahiplenme hiç
ama hiç silinmeyecek düşlerimizde.

Söyleşi çadırında Avrupa Demok-
rasisi ve Haklarımız konusunda bir
söyleşi verildi.

Stantlarda gözlemelerden karpuzu-
na, t-shirtünden resimlerine tablolarına
kadar zengin stantlarımız vardı.

Çocuklar için palyaço, tramplen
vardı.

Program saat 14.30’da başladı. İlk
grup olarak Yurdun Sesi Grubu ve
Ruhi Su Dinleti Sahnesi, birlikte Ruhi
Su şiirleri ve şarkılarını seslendirdiler.

Fransa’dan Soğunmez ve Ozan De-
niz, Kürtçe ve Türkçe türküler söyledi.

Bir sonraki sanatçılar ise Erdal
Aslan, İsmet Kılıç ve Ümmet Suna;
şiir ve türkülerden oluşan bir dinleti
verdi. Yağmur gittikçe şiddetlendi ve

Bir Aylık Mücadeleden Sonra
Direndik ve Kazandık!
Emek, İnanç, Direnç ve
Dostlarımızla Kazandık Bu Zaferi
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Kemal Avcı’dan Mektup: 
Merhaba Sevgili TAYAD’lılar
Sizleri Haziran Ayaklanması’nın coş-

kusu ve sıcaklığıyla sımsıkı kucaklıyor
umut dolu selamlarımızı ve sevgilerimizi
gönderiyoruz.

Yürek dolusu selamlarınız başım üs-
tüne. Evet faşizm yine yaptı yapacağını.
Önce hastanede ameliyatımı engellemek,
geciktirmek; doktorlar arasında ikilik
yaratmak istedi, başaramayınca da ke-
moterapi görürken tutukladı. Beni tu-
tuklayan savcıya “Beni tutuklaman ölü-
müme imza atmak olacak biliyorsunuz
değil mi” dediğimde cevabı “ben her
şeyi biliyorum” oldu. Diyecek çok şey
var elbet. Ülkemizde yaşananlar ortada
artık. Bu başımıza gelmeyecek bir olay
değildi. Nitekim kimi gözaltılarda bana
bunu sürekli söylediler. Ama cevapları-
mız onları tatmin etmeyince bu yola
başvurdular. İstediklerini yapsınlar, biz
doğru bildiğimizden vazgeçmeyiz.

Evet, bu sefer sağlığım eskisinden
daha kötü.  Zaten hastanede ziyarete
geldiğinizde halim görülüyordu. 54 kilo

verdim. Bu benim için çok riskliydi. O
risk hala devam ediyor. Şu an 50 kiloya
yaklaştım ama hapishane koşullarında
geri dönüş başladı. Bunu fark ediyorum.
Burada birçok yemek bana dokunuyor
ama mecburen yiyorum. Çünkü başka
çarem yok. Midem yok, bağırsaklarımın
da bir kısmı alındı. Ciğerlerin de bir
kısmı gitti. İster istemez beni çok zor-
luyor. Ama güçlü olmaya çalışıyorum.
Fiziken elimden ne geliyorsa yapmaya
çalışıyorum. Moral konusunda diyeceğim
bir şey yoktur. Çünkü beni tanıyanlar
önceki sürecimi görenler bilir. Endişeniz
olmasın,  3. kemoterapiyi burada olmak
zorunda kaldım. Ama çok kötü geçti. 3
gün baygın yatmak zorunda kaldım.
Beslenemediğim için güçten düştüm.
4. kemoterapiyi burada vermek istediler,
kabul etmedim. Hastanede olmak için
ısrarcı oldum. “yer yok” denilerek geri
gönderiliyorum. Doktorum olumlu yak-
laşıyor ancak hastane yönetiminde bir
problem var gibi geliyor.(B.N.Okmey-
danı SSK Hastanesini kastediyor)

Şimdi tam bir belirsizlik içindeyim.
14 günde bir ilaca girmem gerekiyor,

ama ortada düzenli bir tedavi yok. Şimdi
ne zaman ilaca gireceğim bilmiyorum.
4. ilacı 6 Haziran’da almam gerekiyordu
ama 13 Haziran oldu hala alamadım.
Okmeydanı’nda yer sorunu var, “beni
Kandıra F Tipi Hapishanesine sevk edin
tedavim aksamasın” diye başvuru yaptım
olumlu olumsuz cevap yok. Yani anla-
yacağınız içeride ölmem için her şey
yapılıyor. Tahliyem için Okmeydanı
Hastanesi’nin sağlık kurulu raporu is-
tenmişti, zor uğraşlar sonucu heyete
girdim, sonuç nedir bilmiyorum.

Sağlığım git gide kötüye gidiyor.
Zaten kötüydü, şimdi daha da kötü olu-
yor. Zaten kendileri de ifade ediyor “sen
burada fazla yaşamazsın” diye. Durum
buyken beni burada tutmalarındaki amaç
ortada... Ben her şeye rağmen iyi ve de
güçlü olmaya çalışıyorum. Sizlerin tüm
sevdiklerimin sevgisiyle de bu süreci
atlatacağım. 3. kez de bu illetten kurtu-
lacağım...”

Sevgi ve Saygılarımla          
Kemal Avcı
16 Haziran 2016

şimşekler nedeniyle sahne ve ses sis-
teminden mecburi bir ara vermek so-
runda kaldı.

Kısa bir arayı dinlemeyen halkımız
yağmurlar altında Grup Yorum türküleri
ile halaylar çekti.

Sorunlu ara, halkın en coşkulu an-
larından biriydi.

Yağmur azaldıktan sonra program
sorunsuz devam etti.

Grup Sinemille’nin söyledikleri
halay parçaları ile halaylar çekildi.

Alman solundan ve bizi hiç yalnız
bırakmayan yoldaşımız Zynik ve arkadaşı
Delyrium söyledikleri hip hop parçaları
ile kitlenin beğenisini topladılar.

Zynik ve Delyrium, Hasan Ferit
ve Günay Özarslan için yaptığı parça
en büyük alkışı aldı.

Konserin çalışmaların başından so-
nuna kadar yanımızda olan dostumuz
Zeynel Aba, türküleri ve konuşması
ile sahnede yerini aldı.

Alman Grubu Compania Bataclan
alternatif müzikleri ile sahnede par-
çalarını söylediler.

Herkesin beklediği büyük an gel-
mişti artık. Grup Yorum sahnede, on

yedi kişilik Grup Yorum ve yirmi
kişilik korosu alkışlarla karşılandı.

Grup Yorum ‘İşte Buradayız Şimdi
Burada’ ile başladı. Bu anlamlı marşın
nedeni bir ayın direnişinden sonra zaferi
kazanıp konserimizi yapabilmemizdi.

Grup Yorum sahnesinde bir başka
anlamlı an ise yıllar sonra Taner ve
Nuray’ın sahnede yerini almasıydı.
Grup Yorum’a karşı baskıları duyup da
bizi yalnız bırakmadılar ve Hilmi Ya-
rayıcı dostumuz yıllarca gönül bağı ile
bizi yalnız bırakmadı. Teşekkürler Taner,
Nuray ve Hilmi... zor günlerde Grup
Yorum’un yanında olduğunuz için.

Sahnede DKP Milletvekilli Peter
Kobele konuşma yaptı, ikinci bölümde
ise Dev-Genç’liler kısa bir konuşma
yaptı ve Diether Dehm, Die Linke
milletvekili konuşma yaptı. MLPD’den
gençlik konuşması sonra, 17 gün bo-
yunca konser yasaklarına karşı açlık
grevine giren Gülistan ablamızın kısa
bir konuşması sonra konser Haklıyız
Kazanacağız marşı ile bitirildi. Festi-
valimize 4000’i aşkın insan katıldı.

Konser 22.00’de bitti.

FİLİSTİN HALKI İLE DAYANIŞMA
15 Haziran Çarşamba Günü FRFE’nin

(Fight Racism Fight imperialism) organize
ettiği “Filistin’e Saldırı ve Filistin’i des-
teklemek” konulu toplantıya Anadolu
Halk Kültür Merkezi (AHKM) çalışanları
da davet edildi.

Birçok sol sosyalist kurum ve grupların
katıldığı toplantıda kısa bir sunumdan
sonra, AHKM çalışanlarına söz verildi.
AHKM çalışanı emperyalizmin devrimcilere
yönelik saldırılarını ve nedenlerini anlat-
tıkdan sonra emperyalizme karşı mücadelede
birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Yaklaşık elli kişinin katıldığı toplantı
da AHKM’nin açılması için hazırlanan
imza metni de imzalandı.
İngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği
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Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek
Festivalimizi yasaklara, engellemelere
ve yağmura rağmen binler olup, bir
miting şeklinde yaptık. 

Her şey inanmaya bağlıydı. İnan-
dık, yaptık. Avrupa’nın keyfi yasak-
çılıkları birçok insanımızda umut-
suzluk yaratıyordu. Bu festivalle,
asıl olarak bu umutsuzluğu yıktık. 

Geçen yıl, konserimize Grup Yo-
rum’u getirecektik. Vize yasağı ko-
nulduğunda, karşımıza koca bir duvar
dikilmişti. Emperyalistler moral bo-
zukluğu yaşatmak istiyordu bize.
Ama vize duvarını Grup Yorum ge-
leneği ile yıktık ve onlarca yeni Grup
Yorumcuyla sahnede, zafer türküle-
rimiz söylendi. 

Bu yıl da sahneyi ortadan kaldır-
mak istediler. Mitingle, bu engeli de
ortadan kaldırdık. 

Artık vize yasaklarının da, salon
engellemelerinin de bir anlamı ol-
madığı ortaya çıkmıştır. “Irkçılığa
Karşı Tek Ses, Tek Yürek” festival
çalışmalarımız zenginleşerek büyü-
yecektir. Halkımız ırkçı politikalar
karşısında yalnız değildir, devrimciler
var! Irkçılığa karşı mücadeleyi de
sadece devrimci bakış açısı yürütebilir.
Çünkü icazet sınırları, aynı zamanda
emperyalizmin ırkçılığa karşı direnişin
karşısına diktiği duvarlardır. Bunu
da ancak biz yıkabiliriz, yıkacağız. 

Biz Kazandık! 
Meydan savaşlarının da, irade sa-

vaşlarının da sonucunu belirleyen, o
çatışmaya tarafların nasıl hazırlık
yaptığıdır. Yenip yenileceğini bilme-
mek, asıl olarak bir kararsızlığın gös-
tergesidir. Sınıf savaşlarında böylesi
bir tavır, psikolojik açıdan yenik baş-
lamak ve yenilgiyi kabullenmiş olmak
demektir. 

Kararlılık ve sonuç almaya odak-
lanmak da zaferin ilk adımıdır. Ve sa-

vaşın sonucunu belirleyen psikolojik
üstünlük durumudur. Psikolojik üs-
tünlük, gücünü tarihsel haklılıktan alır.
Irkçılığa karşı mücadele de gücünü
bu tarihsel haklılığın meşruluğundan
alır. 

Irkçılığa karşı bu yıl beşincisi ya-
pılacak olan büyük etkinliklerimiz,
Avrupa’da Türkiyelilerin bugüne ka-
dar yaptığı en büyük ırkçılık karşıtı
eylemliliktir. Büyük konserlerle baş-
layan “Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek
Yürek” çalışması, ırkçılığın organi-
zatör ve destekçilerini de ilk adımdan
itibaren harekete geçirdi. Ve bugüne
kadar çeşitli engelleme çalışmaları
yaptılar. 

Başta salonların etkinliğe veril-
mesini engellemek için her türlü ka-
ranlık, baskı ve şantaj yöntemleri
kullanıldı. Kitle çalışmaları yasaklama
tehditleri altında sürdü. Ancak ırk-
çılığa karşı mücadelenin meşruluğunu
engelleyemediler. Onlar bize salonları
yasaklamak istedi ama artık salonlar
bize dar gelmeye başlamıştı ve ırk-
çılığa karşı konserlerimizi meydanlara
taşımak zorunda kaldık. 

Konseri bu yıl festival olarak yap-
mak istedik ancak emperyalizmin
engellemelerinden dolayı, festival
alanı konusunda Gladbeck Alevi Der-
neği’nin de tutarsızlıkları ve beledi-
yenin tehdidine boyun eğmesinden
dolayı sorun çıkmıştır. Ama direniş
çadırının da etkisi ve DKP (Alman
Komünist Partisi)’nin de sahiplen-
mesiyle, Sol Parti ve MLPD gibi ör-
gütlerle de yürütülen enternasyonal
dayanışma sonucunda bu yılki kon-
serimizi Gladbeck’te miting alanında
yapma kararı aldık. 

Irkçılığa Karşı Tek Ses,
Tek Yürek Mitingi, İleri
Bir Adımdır 

Konserlerdeki sloganlarımızın

meydanlara taşınması Almanya İs-
tihbarat Servisi Anayasayı Koruma
Örgütü’nün engellemelerinin, mü-
cadeleyi bir üst seviyeye getirmesi
sonucunu yaratmıştır. 

Başta; “Irkçılığa Karşı Tek Ses,
Tek Yürek” şiarıyla ırkçılığa karşı
mücadeleyi yükselten Anadolu Fe-
derasyonu, Grup Yorum Gönüllüleri,
Avrupa Dev-Genç ve tüm Avrupa’da
Festival Komiteleri ve onları des-
tekleyen Halk Cephesi’nin hiçbir şart
altında vazgeçmemesi ve ısrarı sonucu
“Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek”
Miting hakkı kazanılmıştır. Bir kez
daha devrimci iradenin zaferi yaşan-
mıştır. 

Her şey inanmaya ve inandıkla-
rımız uğrunda ısrarla mücadele et-
meye bağlıdır. Yapacağız, başaracağız,
zaferi biz kazanacağız kararlılığı;
haklılığın ve meşruluğun sloganlarıdır
ve biz bu sloganları daha yüksek şe-
kilde haykırmak zorundayız. 

Halkımızın Tek Alternatifi
Biziz!

Avrupa’da yaşayan insanlarımız
bugüne kadar din ve milliyetçilik te-
melinde örgütlenmeye çalışılmış ve
hem Almanya, hem de Türkiye dev-
letlerinin de desteklemesiyle, bu te-
meldeki örgütlenmeler yaygınlık ka-
zanmışlardır. Evet bugün görünüşe
göre halkımızın en örgütlü olduğu
yerler milliyetçi ve islamcı kesimler
olmuştur. Bugün bu temelde tüm Av-
rupa’da binlerce dernek, cami, cemevi
vs. kurum vardır. Ancak halkımızın
üzerindeki baskıları bertaraf edecek
bir güce sahip değiller. Çünkü halkı-
mızın sorunları sınıfsaldır ve ne şove-
nizmle, ne ulusalcılıkla, ne de dini ör-
gütlenmelerle bu sorunlar çözülemez.
Sınıfsal çelişkiler, sınıflar mücadelesiyle
çözülür. Bunu yapacak olan güç de
devrimcilerdir. 

Mücadelede Israr Zafer, Teslimiyet ise Yenilgi Getirir
YASAKLAR DA, YAĞMUR DA

ENGELLEYEMEDİ 

AVRUPA’dakiBİZ
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“Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yü-
rek” etkinlikleri işte bu eksiği tamam-
lamaktadır. Bu etkinliklerimiz sadece
konserlerin kitle çalışması ile sınırlı
değildir. Konser öncesi yüz civarında
panel ve söyleşi ve kapı kapı yapılan
çalışmayla onbinlere ulaşılmaktadır. 

Her şart altında ırkçılığa karşı mü-
cadele kararlılığı, artık bir örgütlü güç
haline dönüşmüştür. Şimdi artık mey-
danlardayız. Yine binler olacağız. Ve
bundan sonra halkımızın Irkçılığa
karşı Halk Komiteleri ve Halk Mec-
lislerinde örgütlü bir güç haline gelmesi
yönünde daha emin adımlarla ilerle-
yeceğiz. 

Alevi Dernekleri ve
AABF’nin Tavrı 

Bu yıl festival etkinliğimizi Glad-
beck Alevi Derneği’nin sahibi olduğu
alanda yapacaktık. Ancak belediyenin
şantajları ve polisin gözdağı sonucu
geri adım attılar. Geri adım atmakla
kalmadılar, bir de yaygın bir şekilde
etkinliğimizin olmayacağı, iptal edildiği
propogandasını yaptılar. İsteyerek veya
istemeyerek de olsa AKP ve ırkçılığın
asıl sahibi Alman devleti adına bize
karşı en etkin kullanılan güç haline
geldiler. 

Bir önceki yılda kullandığımız salona
yönelik aynı baskılar olduğunda, salon
sahipleri bu baskılara direnmiş ve devletin
taleplerini geri çevirmişlerdi. Bunu ya-
parken sadece demokrat olduklarını
söyleyerek yaptılar. 

Peki Alevi halkımızın en önemli ör-
gütlenmesi durumundaki AABF’nin
devletin baskıları karşısındaki teslimi-
yetlerinin gerekçesi neydi? Temsilcisi
olduklarını iddia ettikleri Alevi halkımız
hem ırkçılığın ilk hedeflerinden biriyken,
hem de tarih boyunca örgütlenmesi ya-
saklanmaya, baskı altına alınmaya ça-
lışılan mağdurluklarını da unutmuş ve
devletle karşı karşıya gelmemek adına
“Irkçılığa Karşı Tek Ses, Tek Yürek”
şiarına karşı tavır koymuşlardır. Bu
tavrın bir yanı da, etkinliğimizde yer
alacak olan ve AKP iktidarının baş he-
deflerinden Grup Yorum’u da satmaktır.
Hem de ne karşılığında? Belediye ile
yapacakları bazı projelerin tehlikeye
girmemesi karşılığında bu satışa ortak

olmuştur. Ancak bu tavır hem ırkçılığa
karşı mücadeleye mesafeli durmak, hem
de bağımsızlıklarının pazarlık yapmaktır. 

Alevi halkımızın hakları, böylesi
teslimiyetçi yaklaşımlarla savunula-
maz. AABF elbette ki, halen daha İz-
zettincilerle aynı değildir. Ancak İz-
zettincilerin Türkiye’deki iktidarlarla
ilişki biçimi ile AABF’nin Alman dev-
leti ile ilişki biçimi birebir örtüşmek-
tedir. AABF’nin bu gerçeği artık gör-
mesi gereklidir. Ve sırtını değil; yüzünü
devrimcilere dönmelidir. 

Bu yıl da yaptığımız onlarca pa-
nelde Alevi halkımıza karşımızdaki
engelleri anlattık ve tartıştığımız her
yerde de Alevi halkımız devrimcilerin
desteklenmesi, Grup Yorum’un sa-
hiplenilmesi ve ırkçılığa karşı devrimci
mücadelenin içinde olunması gerek-
tiğini çok net bir şekilde ortaya koy-
muştur. AABF yönetimi de başta kendi
örgütlenmesinin dayandığı kitlesinin
bu taleplerine kulak vermeli, ırkçılığa
karşı mücadelede devrimcilerin ya-
nında yer almalıdır. 

Ve bu mücadele ancak kararlı ol-
makla, zaferi kazanma inancıyla veri-
lebilir. Bunu bir kez daha yaşadık. Yeni
dersler çıkardık. Bundan sonra Halk
Komiteleri ve Halk Meclislerimizin önü
daha açıktır. 

Kazanan Direniş Oldu 
İnandık, direndik, kazandık. 
Irkçılığa karşı mücadeleyi başlat-

tığımızda, bu mücadelenin çok kolay
olmayacağını biliyorduk. Çünkü kar-
şımızda ırkçı faşist gruplar vardı. Bun-
lar devlet tarafından kollanan, silah-
landırılan ve desteklenen, sayıları bin-
lerce olan bir güruhtu. Ama onların
asıl gücü, devlet gücüdür. Irkçılığı
besleyen, büyüten devasa bir güçtü
bu. Bürokrasisi, kurumları, mahke-
meleri, polisi vs. ile karşımızdaki güç,
bir sistemin en örgütlü haliydi. 

Elimizdeki tek güç ise, halkımıza
ve haklılığımıza inanmak, güvenmekti.
Bunun için direnmeliydik, direndik
ve kazandık. 

Bu zafer ırkçılığa karşı kazandığı-
mız bir zaferdir. Bundan sonra da
daha fazla örgütlenerek, daha büyük
zaferlere hazırlanmalıyız. 

Irkçılığa karşı zafere, bugün her za-
mankinden daha fazla inanıyoruz. Çünkü
ırkçılığa karşı zafer kazanmanın yolunu
daha iyi öğrendik. Yanımızdaki yöre-
mizdeki insanlarımızın bile birçoğunun
inanmadığı bir zafer kazandık. Bu bir
suçlama değildir. Halk böyle inanacak,
böyle ikna olacaktı. Kazanılabileceğini
göstermek her şeyden önemliydi. Çünkü
bu duvarın yıkılması, ırkçılığa karşı
mücadelenin önünü daha bir açacaktır.
“DEMEK Kİ OLUYORMUŞ”. İşte bu-
gün dost-düşman herkesin daha bir
somut şekilde gördüğü tek gerçek budur. 

Şimdi artık, karşımıza çıkacak en-
gelleri daha iyi biliyoruz. 

Asıl amaçları umudu yok etmekti,
“yasaklarız olur biter” diye düşündüler
yanıldılar. Sadece ülkeden gelecek olan
Grup Yorumcuları değil, başkalarını da
yasaklasalar, onlarca yeni Grup Yorumcu
sırada hazır bekliyor. Onlarca salonu,
alanı kapatsalar... mitinglerimizle yine
de meydanları doldururuz. 

Ve en önemlisi de asıl hedefledik-
leri,  insanlarımızın kafalarındaki ‘ya-
saklanırsa olmaz’ düşüncesi idi. Bunu
yıktık.

İkinci hedefleri de halkımızı bizden
yalıtmaktı. Alevi dernekleri üzerinde
bunun için bir baskı oluşturdular. Ama
bunu da başaramadılar. Çünkü halkımız
binler olup, yağmur-çamur demeden,
yasak-masak demeden çocuklarımız,
kadınlarımız, erkeklerimiz, yaşlı ve
gençlerimiz “Irkçılığa Karşı Tek Ses,
Tek  Yürek” sloganlarımızı haykırmaya
geldiler. 

Kafalardaki sınırlar, yollardaki ba-
rikatlar işte böyle aşılır. Biz de bunları
aştık. Irkçılığa karşı mücadelenin en-
gellenmesi mümkün değildir. Ne vize
yasağı, ne de şantaj ve rüşvetle de-
mokratik kurumları engellemeye ça-
lışmanın bir sonu olmadığı ortadadır. 

Tek bir çözüm yolu vardır; o da
ırkçılığın ortadan kaldırılması ve so-
rumluların cezalandırılmasıdır. 

Gece uykularımızda çoluk çocu-
ğumuzu diri diri yakanlara, sokakları,
işyerlerini ve yaşamı biz yabancılara
yasaklamak isteyenlere karşı müca-
delemiz, zafere kadar sürecektir. 

26 Haziran
2016

Yürüyüş

Sayı: 527

555HALKI SAVAŞTIRMAK; MİLİSLERİ YAYGINLAŞTIRMAKTIR!



“Kaldığımız yerden devam edeceğiz, mücadeleyi
geri çekersek yok oluruz.” 

Niyazi AYDIN

4 Temmuz - 10 Temmuz

Mahmut Gökhan ÖZOCAK:
19 Aralık Katliamı’ndan sadece 5 gün önce
alnına kızıl bandını takan bir direnişçiydi.
Katliama, sonra da  iktidarın tahliye rüşvetine
karşı, dışarıda da alnındaki kızıl bandı çı-
karmayarak cevap veren direnişçilerin ilk
şehitlerinden oldu. 29 Mayıs I960 İzmir do-
ğumlu Gökhan, Bornova Yetiştirme Yur-

du’nda kaldığı yıllarda,   devrimci mücadeleye ilk adımlarını
attı. Dev-Genç içinde yer aldı. İzmir’de Devrimci Sol’un
ilk  örgütleyicilerindendi. 1979’da Ödemiş ve Mamak ha-
pishanelerinde bir süre tutsak kaldı. Çıktıktan sonra
İzmir’de, gençlik alanında politik ve askeri sorumluluklar
üstlendi. 12 Eylül Cuntası’nın gelişinden kısa süre sonra
tutsak düştü. ‘86’da tahliye olduktan bir süre sonra Devrimci
İşçi Hareketi içinde mücadeleye devam etti. 1993’te
yeniden tutsak düştü. 12 Eylül yıllarından tanıdığı Buca
Hapishanesi’ndeydi. Yine direniş saflarındaydı. 4 Temmuz
2001’de direniş bayrağını taşıyarak ölümsüzleşti. 

M. Gökhan Özocak

Ali KOÇ:
12 Şubat 1971’de Zonguldak’ta doğdu. 1989’da, An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dev-Genç
saflarına katıldı. Zonguldak’ta maden ocaklarında
çalıştı ve İşçi Hareketi gazetesi temsilciliği yaptı.
1995’te tutsak düştü. 19 Aralık Katliamı’nı Bartın
Hapishanesi’nde yaşadı. Sincan F Tipi’nde 8 Tem-
muz 2001’de, 2. Ölüm Orucu Ekibi Direnişçisi ola-

rak ölümsüzleşti.

Ali Koç

Osman KORKMAZ,
Uğur KORKMAZ:
Osman 1959, Uğur 1960 do-
ğumluydu. Uğur ve Osman,
Dev-Genç’in Faşist Teröre
Karşı Silahlı Mücadele Ekip-
leri’nde savaşçıydılar. 7 Tem-
muz 1980’de Sirkeci’de po-

lisle çıkan çatışmada şehit düştüler.

Osman Korkmaz

Aziz NESİN, Rıfat ILGAZ:
Aziz Nesin, 6 Temmuz 1995... Ül-

kemiz aydınlarındandı. Kitap imza-
lamak için gittiği Çeşme’de kalp krizi
sonucu yaşamını yitirdi. 

Rıfat Ilgaz, 7 Temmuz 1993...
Ülkemizin onurlu aydınlarındandı. 83
yaşında hayata veda etti.

Aziz Nesin

Alişer ve Zarife: 9 Temmuz 1937. Devletin
2 Ocak 1936’da yürürlüğe soktuğu “Tunceli
Kanunu” ile başlattığı, Dersim’i teslim alma
saldırısına karşı ayaklanmanın önderlerindendi.
Ayaklanmaya karşı devletin başlattığı saldırıda,
on binlerce Dersimli katledilirken, ayaklan-
manın önderlerinden olan Alişer ve karısı
Zarife de hainler tarafından öldürüldüler.

Alişer ve Zarife

Kim İL SUNG: “Emperyalizm ile komünizm
arasındaki savaş, halkların özgürlüğüne kadar
sürecektir.”15 Nisan 1912’de Pyongyang’da
doğdu. 1931’de Komünist Partisi’ne katılarak,
Japon işgaline karşı Halk Ordusu’nu örgütledi.
1945’te savaşın zafere ulaşmasından sonra, Ko-
münist Partisi Genel Sekreterliği ve Kore Demo-
kratik Halk Cumhuriyeti’nin Başbakanlığı görevini
üstlendi. Kore Devrimi’nin teorik ve pratik önderi

olarak 8 Temmuz 1994’te ölümsüzleşti.

Metin TOPAL:
8 Temmuz

1989’da Saman-
dıra’da faşist
mafya tarafın-
dan katledildi.

Metin Topal

Ahmet KÖKSAL:
6 Temmuz 1988’de, Hollanda’da faşistler tarafından
vurularak katledildi.

Ahmet Köksal

Aynur CEYLAN:
7 Temmuz 1980’
de şehit düştü. 

Aynur Ceylan

Kim İl Sung

Rıfat Ilgaz

İsmail KARAMAN:
Malatya Akçadağ Kepez Köyü’nde, 24 Ha-
ziran 1977’de doğan İsmail KARAMAN
yoldaşımız, Fırat Tavuk Ölüm Orucu Bir-
likleri komutanıydı. İlkokul öğrenimini
yaptıktan sonra geldikleri İstanbul’da çalış-
mak zorunda kaldı. Konfeksiyonlarda teks-
til işçisi olarak çalıştı. Devrimci hareketle

1996 Ölüm Orucu Direnişi döneminde tanıştı. Mahalli
alanda çalışmalar yürüttü. 19 Aralık’ta, ölüm oruçlarında
katledilen yoldaşlarının hesabını sormak için öfkeyle, bü-
yük bir kinle kuşandı silahını. Hesap sordu katiller sürü-
sünden. Katliamlarının karşılıksız kalmayacağını, oligarşi-
nin şiddetine karşı halkın da devrimci şiddetinin olduğunu
gösterdi. 

İsmail Karaman yoldaşımız 6 Temmuz 2001’de İstanbul,
Avcılar-Firuzköy’de ölüm mangaları tarafından katledildi.

İsmail Karaman

Uğur Korkmaz



“Bir insanı devrimcileştirmenin mutluluğunu doyasıya ya-
şardı.” İsmail’i, Yenibosna’da devrimci faaliyet yürütürken ta-
nımıştım. Öncesinde de her kitlesel gösteride, her eylemde
gördüğüm bir yüz olması nedeniyle, sanki onlarca yıldır tanı-
yormuşum gibiydi. Bunda, onun samimi ve karşısındakinde
saygınlık uyandıran kişiliğinin de etkisi vardı.

O’nun sorumluluk yaptığı dönemde, Yenibosna’da yapılması
gereken hiçbir işin ortada kaldığına tanık olmadım. Dergilerini
gider alır, tek başına da olsa dağıtır, kahvelere, evlere, işyerlerine
koştururdu. Örgütlenecek bir gösteride, eylemde en küçük
işten, en fazla sorumluluk isteyen işe kadar hepsine gönüllü
olur yapardı. Onunla birlikte bir hareketlilik yaratmıştık bölgede. 

Yeni insanlara, gençlere yol göstermek, örgütlemek için
büyük bir çaba gösterirdi. Ve en önemlisi, bundan büyük bir
zevk alırdı. Bir insanı devrimci yapmanın, bu düzenin pisliğinden
kurtarmış olmanın mutluluğunu, her konuşmamızda gözlerinin
içi gülerek anlatırdı.

Militan kişiliğini ilk kez ve net olarak gördüğüm bir olay,
Ege şehitleri için, Erhan’ımız (Yılmaz), Mehmet’imiz (Yıldırım)
için İstanbul’un değişik semtlerinde aynı anda korsan gösteriler
yapıldı. Yenibosna’da yapılacak korsan gösterinin sorumlusu
İsmail’di. Gösteriyi yaptıkları, yolları molotoflarla ateşleyip

Ege şehitlerinin kahramanlıklarını selamladıkları sırada, işgüzar
bir resmi polis silahını çekmiş, onlara doğrultup ateş etmeye
başlamıştı. Ama yanılmıştı. Çünkü orada İsmail vardı. Güvenlik
için sadece onda bulunan silahını hemen çekerek bu işgüzar
polise doğrulttu. Korkutacağını düşünerek müdahale etmeye
çalışan polis korkmuş, arkasına bile bakmadan kaçmıştı.

Bu ve buna benzer onlarca örnek, yoldaşlarının ona güveninin
artmasına, “İsmail varsa ben de varım” demesine neden ol-
muştur.

1 Mayıs Mahallesi’nde kuşatılan bir evden, bir kişinin çatı-
şarak kuşatmayı yarıp çıktığını duyduğumda, ilk aklıma gelen
insanlardan biri İsmail olmuştu. Tam da ona yakışır bir şeydi.
Tereddüt etmezdi bu gibi durumlarda. Savaşçılık, kişiliğiydi.
Zorluklar, sorunlar hiçbir şey ona engel değildi. 

Gittiği ilişkilerde halkla ya da sorumluları ile konuşurken
onun saygısını açık olarak görebilirdiniz. Yenibosna halkına
onu ilk sorduğunuzda “ha, şu efendi çocuk mu?” cevabını alır-
dınız.

Birçok zorluk, olanaksızlık yaşadığına tanık olduk ama
hiçbir zaman bu durumdan yakındığını kimse görmemiştir.
Devrimciliğin onurlu bir iş olduğu kadar, zorlukları da olduğunun
bilincindedir ve devrimcilik tercihini ilk yaptığında bu zorluklara
da hazırdı zaten.

Eminim ki, Yenibosna gençliği, şimdi onun öğrettiklerini,
onun bıraktığı mirası sahiplenmesini bilecektir. 

And olsun ki, anısını yaşatacak ve özlemi olan Türkiye’yi
yaratacağız.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı, İsmail Karaman’ı

anlatıyor:

Eğer birgün ararsan
Ve hani nerede umut

nerede güneş diye
Berrin’in yüzüne
bakacaksın

Ve gözlerinin gülüşüne
Hani bir ana nasıl olur
Nasıl sarar kollarıyla

çocuğunu
Nedir? Var mıdır?

ölümüne yoldaşlarına
sevgi diye

Bir ikirciliklenmemi
geçirdin?

Yasemin’e bakacaksın
Dağlarda umut

toplayacaksın

Ve Eğer birgün olur ya
Zafer topları

gümbür gümbür
Zulüm kalelerini
vurduğunda

Nedir bu güç 

Nerede bulurlar bunca
Sunulan canı diye

sorarsan
Önce halka  bakacaksın

Sonra vatan
topraklarına

Orada umudun kızıl
karanfili

bayrağını bulacaksın    �
Ve eğer ben de varım
Ama yoktur cesaretim
Nasıl ölesiye bağlanır
halkın davasına

Diye sorarsan
O zaman kınından

sıyrılan
Çerkes kaması

Murat’ın alevden
saçlarına bakacaksın

Ve gözlerine
Kendindeki yüzü
bulacaksın

Gökhan Özocak,
18.02.2001 

Umutsuzluk Gibi
Bitimli Değildir Umut

Halk Cephesi:
“Rıza Yıldırım, tecrit politikasıyla devlet tarafından

katledilmiş bir özgür tutsaktır.”
Tecrit politikaları yüzünden F tipi hapishanede ölüm-

süzleşen Rıza Yıldırım ile ilgili İzmir TAYAD ve Antep
Halk Cephesi yazılı açıklama yayınlayarak, devrim şehidini
sahiplendiklerini ve hesabını soracaklarını vurguladı.

İzmir TAYAD’lı Aileler: 
“Evladımız Rıza da 21 yıl özgür tutsaklığın pek çok

aşamasından geçti. Tecrit işkencedir, bir insanlık suçudur!
Rıza Yıldırım, bizim onurlu bir evladımızdır. Anısı önünde
saygıyla eğiliyoruz…”.

Antep Halk Cephesi: 
“… Bu tecrit zulmüne karşı ölüm oruçlarında 122

devrimci şehit düştü, tecrit hücrelerinde katledilen Rıza
Yıldırım’ın katili, emperyalistler ve onun yerli işbirlikçi-
leridir. Onun için de emperyalistlerden ve işbirlikçilerinden
hesap soracağız”.

Tecrit Ölümdür!

Rıza Yıldırım’ı Katleden,

Tecriti Uygulayan

AKP İktidarıdır!



Gerçekleri sizlere ulaştırmak için,
yine yoğun mücadeleyi geride bırak-
tığımız bu hafta da, yaptığımız çalış-
malar şu şekildedir:

İSTANBUL
Gazi: Halk Cephesi tarafından 18

Haziran’da Gazi Mahallesi’nde toplu
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı. Gazi
Özgürlükler Derneği önünde toplanan
Halk Cepheliler, önlüklerini giydi; slo-
ganlarla, ajitasyonlarla İsmetpaşa Cad-
desi’nde dergi tanıtımı ve dağıtımını
yaparak Fevzi Çakmak Caddesi’ne
geçti. Burada AKP’nin katil polisleri
zırhlı araçla gelerek önce kitleyi taciz
etti, dergi dağıtımcıları coşkulu ve gür
bir şekilde sloganlarla dergi dağıtımına
devam edince bu kez anons yaparak
“dağılın, dağılın” diyerek tacizlerini
artırdılar. “Katil Polis Mahalleden De-
fol” sloganları ile karşılık verildi. Dergi
dağıtımcıları dağılmayınca bu kez gaz
kapsülleriyle saldırarak yıldırmaya ça-
lıştı. AKP’nin katil, alçak polisleri gü-
pegündüz insanların üzerine gaz atarak
esnafları ve halkı mağdur etti. “Saldırı
varsa direniş de vardır” denilerek elde
ne varsa düşmana fırlatıldı. Halaya
duruldu. Katiller halaya da gazlarla
saldırdı. Saldırıya karşı direnişe geçildi
ve ardından katiller defolup gitti. Tüm
dağıtımcılar biraraya gelerek tekrar
sloganlar ve marşlarla dergi dağıtımına
devam etti. Ve sonra Sekizevler gece-
kondu bölgesinde coşkulu bir şekilde
devam eden dağıtımda uzun zamandır
gidilmeyen evlere gidildi; “nerede kal-
dınız çok özledik sizi” diyenlerle kar-
şılaşıldı. 3 saat süren dağıtımın sonunda
250 dergi dağıtıldı.

Bahçelievler: Halk Cepheliler 18
ve 19 Haziran’da Soğanlı’da, Cumar-
tesi Pazarı girişine masa açtı. Halkın
ilgisi yoğundu, uzun süredir Halk
Cephelileri Soğanlı’da göremediklerini
söyleyip, görmekten mutluluk duy-
duklarını söyleyenler ve ikramda bu-
lunanlar oldu. Ayrıca Yenibosna’da
masa açıldı ve esnaflara dergi dağıtıldı.
Kolektif yapılan çalışmalarda toplam
298 dergi halka ulaştırıldı.

Yeşilkent: 12 ve 16 Haziran’da
yapılan çalışmalarda Halk Cepheliler
Yürüyüş dergisi dağıtımı ve Grup Yo-

rum konseri çağrısı yaptı. Ayrıca 25
Haziran’da Gazi Mahallesi’nde yapı-
lacak olan Grup Yorum konseri du-
yurusu yapıldı. Yapılan çalışmalarda
toplam 50 dergi halka ulaştırıldı.

Okmeydanı: Halk Cepheliler 18
Haziran’da Mahmut Şevketpaşa Ma-
hallesi ve Okmeydanı Anadolu Par-
kı'nda toplu olarak dergi dağıtımı
yaptı. Tüm kahveleri dolaşarak halka
Yürüyüş dergisinin önemi anlatıldı
ve dergiyi sahiplenme, okuyup okut-
maya çağrı yapıldı. Bir saat yapılan
çalışmada 50 dergi halka ulaştırıldı.

Altınşehir: Halk Cepheliler Şahin-
tepe Mahallesi’nde 15 Haziran’da dergi
dağıtımı yaptı. Dağıtım esnasında 16
Haziran’da Berkin Elvan’ın vurulduğu
sokakta yapılacak anmaya da çağrı ya-
pıldı. 40 adet kapının çalındığı çalışmada
toplam 50 dergi halka ulaştırıldı.

ANADOLU
Antep: Halk Cepheliler 18-19 Ha-

ziran’da Düztepe Mahallesi’nde dergi
dağıtımı yaptı. Halkla yapılan soh-
betlerde mahalle içerisindeki uyuştu-
rucu, kumar sorunu konuşuldu ve
bunların devletin yozlaştırma politikası
olduğu anlatıldı. Ayrıca DİSK/Genel-
İş işçisi Oya Baydak’ın yaklaşık 1
yıldır süren direnişi anlatılıp patron
sendikacılığı teşhir edildi. Halktan bir
kişi ise bu sohbet esnasında sendika
patronlarının bindikleri arabadan, ya-
şam tarzlarına kadar işçi sınıfını temsil
etmediğini, patronların çıkarlarını ko-
ruduğunu söyledi. Yapılan çalışmalarda
toplam 55 dergi halka ulaştırıldı.

Malatya: Liseli Dev-Genç’liler dü-
zenli olarak Yürüyüş dergisini dağıtmayı
sürdürüyor. 5-12 Haziran tarihlerinde
yapılan çalışmalarda Paşaköşkü, Ça-
vuşoğlu, Kürecik ve çevre köylerinde
umudun sesi halka ulaştırıldı. Genel
olarak ülke gündemi üzerine sohbetler
edildi ve halkın sorunlarına çözümlerin

bulunacağı vurgulandı. Yapılan çalış-
malarda 155 dergi halka ulaştırıldı ve
her hafta getirileceği söylendi.

Bursa: Halk Cepheliler 18-19 Ha-
ziran’da Teleferik Mahallesi’nde dergi
dağıtımı yaptı. İki gün süren çalışmada
halk ile sohbet edildi, derginin içeriği
anlatıldı ve halk ile yozlaşmaya karşı
mücadelenin nasıl olması gerektiği
hakkında konuşuldu. Yapılan çalışmada
45 dergi halkımıza ulaştırıldı.

Eskişehir: Halk Cephesi 16-17
Haziran’da Yıldıztepe Mahallesi’nde
dergi dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada
keyfi olarak yasaklanan festival üzerine
sohbet edildi ve halk, polis yoğunlu-
ğunu gördüklerini ve bu durumun ko-
mik olduğunu söyledi. “Türkülerin
davulun sesini uzaktan dinledik.” di-
yenler oldu. 4 kişinin katıldığı çalış-
mada 19 dergi halka ulaştırıldı ve
Dayanışma Derneği’ne davet edildi.

Hatay: Halk Cepheliler 18 Hazi-
ran’da Samandağ ilçesinde Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı. Bazı esnaflar
daha önceki dergi dağıtılan günlerde
hemen ardımızdan polisin gelip dergiyi
ve Halk Cephelileri kötü göstermeye
çalıştığını ve dergiyi almamaları ge-
rektiğini, “dergiyi alarak suç işliyor-
sunuz” dediklerini belirttiler. Aynı za-
manda dergiyi savunan, yasal olduğunu
söyleyen esnafları da tehdit ettiklerini
söylediler. Bunun üzerine Halk Cep-
heliler  “ne yaparlarsa yapsınlar Yürüyüş
dergisini okumaktan ve okutmaktan
vazgeçmeyeceklerini, bu baskıların on-
ları yıldıramayacağını” vurguladılar.
3 saat süren çalışmada, 3 kişinin katı-
lımıyla 100 dergi halka ulaştırıldı.

Saldırı ve Katliam Politikalarınız, Komplolarınız Halka Ulaşmamıza
Engel Değil “YÜRÜYÜŞ” ile Yürüyoruz Devrime ve Zafere!

Gazi

Bursa
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SAVAŞ GERÇEĞİ, BİR TEORİK TESPİT DEĞİL;
YAŞAMIN, MÜCADELENİN KENDİSİDİR

Savaş gerçeği; iktidarı hedefleyen,
iktidara silahlı mücadele temelindeki bir devrim stratejisiyle

ulaşılacağını söyleyen/savunan bir hareketiz. Ve bundan dolayı
da varlığımız, güçlenmemiz; iktidara karşı silahlı mücadeleyi
sürdürmekten, bu mücadeleyi sürekli büyüyen bir doğrultuda

geliştirmekten geçiyor.
Elbette savaş oligarşinin dayatmasıdır, ama onu bir kez

kabul ettiğimizde; geliştirmek, yaygınlaştırmak da bizim için
üzerinden atlanmaz bir görevdir.

Savaşta iki taraf vardır. Ve savaşın özü, hedefi;  bir iradenin
karşı tarafa kabul ettirilmesidir. Bu "kabul ettirme"nin

odağındaysa "şiddet" vardır. "Demek oluyor ki savaş; hasmı,
irademizi yerine getirmeye zorlayan bir şiddet hareketidir.
"Şiddet"in; sürecin, yani irademizi kabul ettirinceye kadar ki

dönemin tümünde belirleyiciliğini kabul etmemek de mümkün
değildir.

"Savaş bir şiddet hareketidir ve bu şiddetin sınırı yoktur.
Düşman taraflardan her biri, diğerine iradesini kabul ettirmek
ister, bundan da karşılıklı bir eylem doğar ki, kavram olarak ve

mantıken sonuna kadar gitmeyi gerektirir. " 
İşte savaşın bu mantığından dolayıdır ki, kimse onu

"yumuşatmayı" düşünmemelidir. Yumuşatmak, bedelleri
olmayan bir savaşı yürütmek hiç mümkün olmamıştır.
Ya savaşın bir tarafı olarak savaşın gereklerini yerine

getirirsiniz ya da çekilirsiniz, boyun eğer teslim olursunuz.
Bugün düzenin uyguladığı tüm politikaların, bir açmazın

ifadesi olduğu doğrudur. Ama bu asla onu küçümsemeyi,
onun kısa sürede teslim olacağını düşünmemizi

beraberinde getirmemelidir.
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Grup Yorum, Alman Devleti’nin Engellerini Aşarak,
“Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek” Konserini Yaptı

DİRENEREK KONSER YAPMA
HAKKIMIZI KAZANDIK

Irkçılık ve Asimilasyon Saldırıları
Bizi Teslim Alamayacak!


