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Performans sistemini 
kabul etmiyoruz

37 Gençlik Federasyonu’ndan

38 Liseliyiz Biz

39 Gençlik kampını engellemeye

kimsenin gücü yetmeyecek!

41 UNICEF: “ 2030’da 69 milyon

çocuk yaşamını yitirecek” diyor

42 Sovyetler’in faşizme karşı 

zafer gününde Donbass 
halkıyla birlikteydik!

44 Devrimcileri, halkı katleden

düzene karşı adalet istiyoruz!

46 Adalet istiyoruz, alacağız!

48 Haberler...

49 İftar yemeklerinde 

halkımızla buluştuk

50 Bayram mesajları...

51 Halkın sesiyiz, hiçbir güç

durduramaz-susturamaz
Anadolu Halklarının
YÜRÜYÜŞ’ünü

53 Avrupa’da Yürüyüş

54 Avrupa’daki Biz: 
Zafere ve kavgaya ortağız,
emeği de ortak olmalıyız!

56 Yitirdiklerimiz

İİ ç i n d e k i l e r
Yürüyüş’ü daha fazla insana
ulaştırmalıyız?

24 10 Soruda: Sahiplenme

26 Savaş ve Biz: Savaşçı, savaşın
ihtiyaçlarına göre kendisini
şekillendirir ve geliştirir

27 Emperyalistler, futbolu kar ve
apolitikleştirme aracı haline
getirmişlerdir

28 Özgür Tutsaklardan: 
Faşizmin tecriti, işkencesi,
sürgünü, kitap yasağı varsa...
Özgür Tutsakların da genel
direnişi vardır

30 Halkın Hukuk Bürosu:
Halkımız adalete
doyuncaya kadar, 
halkın avukatları mücadeleye
devam  edecekler

32 Anadolu Cephesi: Kitle
çalışmasındaki yanlışlarımız

34 İçimizden Birinden: Bizim
gitmediğimiz her mahallede,
sokakta, evde, kapılar
ardında... devrimin herhangi
bir sorununu çözecek
olanaklar yatıyor olabilir! 

35 Yoldaşları Çiğdem’i anlatıyor... 

36 Kamu Emekçileri Cephesi:

9 Halk çocuklarını katletmenize

izin vermeyeceğiz!

10 Sonuç almaya giden yolu;

emekle, ısrarla, disiplinle,
programla adım adım
örmeliyiz

14 Atatürk Havalimanı’nda

yaşanan katliamın sorumlusu;
IŞİD’i yaratan emperyalistler
ve AKP iktidarıdır

16 İsrail ve AKP ilişkileri hep

“normal”di!

19 Kolombiya hükümeti ile FARC

arasında “Barış” anlaşması
imzalandı…

22 Mücadelemiz vatana olan

sevdamızdandır...

23 Biz Diyoruz ki: Neden

4 İstiyoruz Yapacağız:
İdeolojik ve siyasi önderliğini
emperyalizmin yaptığı;
uzlaşma, tasfiye, teslimiyet
politikalarına karşı; yol
yapan, yol açan, yol gösteren
PARTİ-CEPHE (5. Bölüm)

Sırtımızdan Vuranlardan 
Hesap Soracağız!

Sırtımızdan 
vuranlardan

hesap sormak için 

Yürüyüş
OKUYALIM!

Yürüyüş
OKUTALIM!

Halkımızın Ramazan Bayramını 
Kutluyoruz!

Emperyalistler ve işbirlikçileri halk
çocuklarını katletmeye devam ediyorlar,
toplu katliamlarla halklarımızı teslim
almaya çalışıyorlar.

Tüm bu saldırılara son vermek için
birliğimizi, örgütlülüklerimizi ve müca-
deleyi büyütmek, emperyalizme ve iş-
birlikçi AKP’ye karşı savaşmak tek kur-
tuluş yolumuzdur.

Bayramın zulüm altında ezilen tüm
dünya halklarının zalimlere karşı mü-
cadelesini ve öfkesini büyütmesi dile-
ğiyle halkımızın Ramazan Bayramını
kutluyoruz. 



YOL YAPAN, YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN 

PARTİ-CEPHE-5

İdeolojik ve Siyasi Önderliğini Emperyalizmin Yaptığı;
Uzlaşma, Tasfiye, Teslimiyet Politikalarına Karşı

Şimdi Devrimci Olmak, 
PARTİ CEPHELİ Olmaktır!

İS
TİY

ORUZ

YAPACAĞIZ

“Devrim yolu engebelidir, dolam-
baçlıdır, sarptır” diyor Mahir Çayan. 

Türkiye devriminin yolu bu sarp
engebeli yolları aşarak yapılmıştır. 

Yeni-sömürge ve faşizmin sürekli
olduğu ülkemizde; bunun böyle ol-
mayacağını düşünmek, Türkiye ger-
çeğinden bihaber olmaktır. 

12 Mart faşist darbesi, 1970’lerin
silahlı devrim mücadelesinin önüne
çıkartılan en önemli engeldi... 

70’lerin devrimci önderleri bu en-
geli; Kızıldereler’de, darağaçlarında,
işkencehanelerde canlarını devrim
yolunda feda ederek aştılar. 

Devrim önderleri, 12 Mart faşist
cuntası tarafından fiziken yok edil-
mişti, ancak onların yarattığı değerler
halkta milyonları bulan devrimci po-
tansiyeli ortaya çıkarttı.

Oligarşi; silahlı devrim mücade-
lesinin fiziki imhasını, ideolojik imha
ile tamamlamaya çalışıyordu. Bunun
için oligarşi soldaki revizyonist, re-
formist, oportünist tasfiyeci uzantı-
larını kullanmaya çalıştı.

Oligarşinin soldaki uzantıları olan
tasfiyeci anlayışlar ise bu tasfiyeye;
davayı inkar, tarihsel gerçekleri çar-
pıtma, devrimci örgütleri savunuyor
görünüp onun düşüncelerinin içini bo-
şaltma ve içten içe tasfiye vb. yön-
temlerle soldan destek verdiler.

At İzinin İt İzine 
Karıştırıldığı İdeolojik 
Tasfiyeciliğe Karşı 
Genç Cepheciler, Devrim 
Yolunu Açmışlardır

12 Mart sonrasının fiziki yenilgi

koşulları devrim inancını yitirmiş, yıl-
gınlaşmış, geçmişini sorgulayan, düzene
dönmeye karar veren tasfiyecilerin or-
taya çıkış zemini olmuştur. Onlar her-
kesin kendileri gibi olduklarını
düşünüyorlardı. Devrimci önderlerin
katledildiği, örgütlenmelerinin dağıtıl-
dığı koşullarda ortalığı boş bulup mey-
danın kendilerine kaldığını sandılar. 

12 Mart faşizminin asıl başarısı
devrimci önderlerin katledilmesi değil;
geride kalan insanları teslimiyete,
ihanete, örgütü tasfiyeye zorlaması
ve bunu büyük oranda başarmasıydı. 

Davayı inkar edenler Demirel’in
demokratlığını keşfettiler. 

Silahlı mücadelenin, emperya-
lizmin oyununa gelmek olduğunu
kanıtlamaya çalıştılar. 

Mahkeme kürsülerinde oligarşiden
icazet dilendiler. 

THKP-C’nin örgütsel olarak da-
ğılmasını, Mahirler’in Kızıldere’de
katledilmelerini, THKP-C düşünce-
sinin yenilgisi olarak göstermeye,
kanıtlamaya çalıştılar. 

Öyle ki, hapishanedekileri teslim
alan, yıldıran ve inkarcılığı egemen
kılan oligarşi açısından bu insanları
içeride tutmanın özel bir önemi kal-
mamıştı.

“74 Affı” ile dışarı çıkıp düzenin
yolunu tercih edenler için yapılacak
olan şey Kızıldere’yi mahkum et-
mektir. Mahirler’e, onların yarattığı
değerlere saldırmaktır.

“75’li yıllarda önce THKP-C’nin
sol sapma yorumuna varan Marksist
Leninist Silahlı Propaganda Birliği
(MLSPB) kuruldu. Devrimci hareketi
inkarcılıkla suçlayan bu grup ‘inkar

değil savaş’ sloganıyla devrimci ha-
rekete, silahlı biçimlere varan saldı-
rılarda bulundu. 

Diğer bir grup, THKP-C’yi kit-
lelerden kopuk olmakla suçlayan ve
işçiciliği seçen Kurtuluşçu’lardı. 

Daha başta P-C’den kopuşu sağ-
layarak ortaya çıktılar. Bu grup Mayıs
76’da çıkmaya başlayan Kurtuluş
Sosyalist Dergi’de (KSD) THKP-C
tezlerinin tümünü açıktan tasfiye etti.
(…) THKP-C’nin sol yorumcuların-
dan biri de ‘Türkiye Devriminin
Acil Sorunları’ adlı broşürü yayın-
layarak tarih sahnesinde yerini alan
Acilciler’di. Acilciler içinde yaşanan
bir ayrılıkla Halkın Devrimci
Öncüleri (HDÖ) kuruldu” (Zafer
Yolunda, Cilt 1, Boran Yayınevi).

Tasfiyecilik, THKP-C 
İdeolojisi ve Pratiği 
Sahiplenilerek Aşılmıştır

“Silahlı mücadelenin yarattığı
potansiyel tasfiyecilerin gözlerini ka-
maştırmıştı. Hapishanelerde birleş-
tikleri, THKP-C düşüncelerini tasfiye
etme düşüncesini dışarıda da yayarak
yeni ve farklı bir anlayışla mücadeleye
önderlik etmek amacıyla kendi ara-
larında görüşmeye koyuldular. Kimisi
düşüncelerini direkt açıklarken kimisi
de kısa süre THKPC’yi savunur
görünüp, kitleye düşüncelerini em-
poze etme yolunu seçti. 

En tehlikelisi ise ileride Devrimci
Yol’u kuracak olan kadroların seç-
tikleri yoldu. THKP-C’yi tasfiye et-
meyi oldukça uzun bir sürece yay-
mak ve bu süre içinde kitleyi yavaş
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yavaş kendi sağ çizgilerine çekmekti”
(Zafer Yolunda, Cilt 1, Boran Yayın-
evi).

Tasfiyecilik ve ona karşı mücadele
THKP-C’nin düşünce ve pratiğinin
savunulup savunulmamasında somut-
lanmıştı.

Daha sonraki yıllarda Devrimci
Sol’u oluşturacak olan kadroların
içinde bulunduğu Kurtuluş Grubu,
THKP-C düşüncesini tasfiye etmek
isteyen açık saldırılara, sağ ve sol
oportünizme karşı THKP-C mirasını
savunarak tasfiyeciliğe karşı durdu.
THKP-C’nin ideolojik görüşlerini
yaymak için Mahir Çayan’ın tüm
yazıları, Kesintisiz I-II-III yazıları
bastırılıp dağıtıldı.

Bu yayınlarla genç devrimci ku-
şağın THKP-C düşüncesini öğrenmesi
sağlandı. Oportünizm ve tasfiyeciliğe
karşı gençliğin elinde bir savaş kıla-
vuzu oldu.

Devrimci Sol, 
Tasfiyeciliğin Önünde 
Barikat Olarak,
Devrimin Yolunu Açtı!

THKP-C’den DHKP-C’ye uzanan
süreç 1974’ten 1994’e kadardır ve
bu sürecin, THKP-C’yi DHKP-C’ye
taşıyan örgütlülüğün adı DEVRİMCİ
SOL’dur.

Devrimci Sol tarihi, THKP-C'nin
mirasının sahiplenilmesi ve partinin
yeniden inşaa mücadelesi olarak
73'lere uzanır. Bu anlamda denilebilir
ki, DEVRİMCİ SOL tarihi gerçekte,
THKP-C’nin örgütsel varlığının son
bulmasıyla başlar. 74 SONRASI, asıl
olarak Devrimci Sol’un oluşum süre-
cidir. Bu, gerek Mahirler’in mirasının
tereddütsüz sahiplenilmesi anlamında
politik açıdan, gerekse de dönemin
mücadeleye ilişkin görevlerinin de
aynı tereddütsüzlük içinde üstlenilmesi
anlamında pratik açıdan böyledir.
78’lerde DEVRİMCİ SOL’u örgütle-
yecek olan tüm önder kadrolar bu
sürecin içindedir. THKP-C ideoloji-
siyle, pratiğiyle Türkiye devriminin
bir dönüm noktasıdır.

DEVRİMCİ SOL ise, THKP-
C’nin ideolojik ve siyasal mirasına
sahip çıkarak; onu koşullara göre ge-
liştirip zenginleştirerek, her türden

reformizme, revizyonizme, oportü-
nizme, tasfiyeciliğe karşı cepheden
savaşarak, ülkemizin silahlı devrim
mücadelesinde yeni bir dönemin ya-
ratıcısı olarak Türkiye devriminin bir
başka dönüm noktasıdır. Ve bu iki
tarih birbirinin kesintisiz devamıdır.

THKP-C, Türkiye devriminin yo-
lunu yaparken, Devrimci Sol ve
DHKP-C devrimin önüne çıkartılan
her türlü engelde tarihsel misyonunu
üstlenerek yol açıcı olmuştur. 

Parti Cepheliler, 
Faşist Teröre Karşı 
Devrimci Şiddet 
Eylemlerini Örgütleyerek,
Devrimin Yolunu Açmış-
tır!

Oligarşi, Mahirler’in silahlı devrim
mücadelesinin halkta yarattığı po-
tansiyeli boğmak için ordu ve polisin
faşist terörünün yanında sivil faşit
terörü de sistemli olarak örgütledi… 

1970’lerin ikinci yarısında, devrim
mücadelesinin gelişimine paralel ola-
rak devlet, sivil faşist terörü de ge-
liştirdi. Maraşlar, 1 Mayıs 1977 Kat-
liamı, Beyazıtlar, Bahçelievler Kat-
liamı, Erzincan, Malatya, Çorum Kat-
liamı gibi yüzlerce insanımızın öl-
dürüldüğü katliamlar yapıldı… On-
larca devrimci, demokrat, ilerici aydın
yazar öldürüldü… Sivil faşistler ta-
rafından liseler, üniversiteler, yurtlar
işgal edildi… 

Solda tam bir pasifikasyon hakim
iken, Devrimci Sol bu süreçte kitleler-
deki pasifikasyonu engellemek; resmi,
sivil her türlü faşist terörü geriletmek
için, FAŞİST TÖRERE KARŞI Sİ-
LAHLI MÜCADELE EKİPLERİ
(FTKSME) ve SİLAHLI DEVRİMCİ
BİRLİKLER’i (SDB) gündeme getir-
di… 

Devrimci hareket, bu temelde ger-
çekleştirdiği sivil ve resmi faşist
odaklara yönelik eylemleriyle, halkta
büyük bir moral ve güven yarattı…
Sivil faşist hareketin finansörlüğünü
yapan faşist MHP’nin Bakanı Gün
Sazak’ı cezalandırdı… 12 Mart fa-
şizminin “balyozcu” lakabını alan
Başbakanı Nihat Erim cezalandırıldı.
İşkencenin merkezi olan karakolları

THKP-C’DEN 
DHKP-C’YE 
DEVRİMCİ 
DEĞERLERİN 
YARATICISIYIZ

- Siyasi Tutsaklık kimliği
ilk kez Mahirler’le yaratıl-
mıştır. Parti-Cephelilerle Öz-
gür Tutsaklık yaratılmıştır. 

- Maltepe’den Arnavut-
köy’e, Kızıldere’den 12 Tem-
muzlar’a, Çiftehavuzlar’a,
Bağcılar’dan Balkıcaya ku-
şatılan üslerde direnmek, düş-
mana teslim olmamak, Par-
ti-Cephe geleneğidir!

- Oligarşinin mahkemele-
rini  devrimcileri yargılayan
değil, oligarşinin yargılandığı
kürsüler haline getiren Par-
ti-Cepheliler olmuştur!

- Cepheliler yaşamlarıyla,
konuşmalarıyla, kılık kıya-
fetleriyle, adalet ve eylem an-
layışlarıyla, gözaltı tavrıyla,
halk ve vatan sevgileriyle, fe-
dalarıyla, direnişleriyle, ge-
lenekleriyle Türkiye’nin
DEVRİMCİ KİMLİĞİNİ ya-
ratmışlardır... 

- Savunduğunu yapmak,
yaptığını savunmak Parti-
Cepheli olmaktır!

- Dost ve düşman ayrımın-
daki netliğiyle devrimci ol-
mak Parti-Cepheli olmaktır!

- Açlık Grevi yapmak, kır-
mızı pankart, kırmızı flama
taşımak, direniş çadırı kur-
mak, barikatlarda direnmek,
sonuç alana kadar direnmek
Parti-Cepheli olmaktır. 
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bastı, sivil faşist odakları dağıttı, üni-
versitelerdeki, liselerdeki, yurtlardaki
faşist işgalleri kırdı. Maraş’tan sonra
Çorum’da yapılmak istenen kitle kat-
liamında, halkın silahlı direnişini ör-
gütleyerek faşistleri püskürttü… 

Sonuç olarak oligarşinin faşist te-
rörle boğmaya çalıştığı devrimci mü-
cadelenin yolu devrimci şiddet ey-
lemleri ile açıldı… 

Sol ve Kürt Milliyetçiliği 
12 Eylül Cuntasını Geri 
Çekilerek, Devrimci Sol 
Savaşarak Karşıladı!

Solun önemli bir kesimi ve Kürt
milliyetçi hareket, daha 12 Eylül
faşist cuntası gelmeden sıkıyönetim
koşullarında mücadeleyi tatil ederek
yurtdışına çekildiler. 12 Eylül ile bir-
likte ise faşist cuntaya karşı savaşmak
yerine mülteciliği seçtiler. 

Devrimci Sol ise cunta darbesinin
hemen ardından, Eylül 1980’de çıkar-
dığı “AMERİKANCI FAŞİST CUNTA
45 MİLYON HALKI YENEMEYE-
CEK” başlıklı bildiri ile  Amerikancı
faşist cuntanın niteliğini, kısa ve uzun
vadeli programını, cunta koşullarının
tahlilini yapmanın yanısıra, cunta ko-
şullarında halkı ve devrimcileri, yurt-
severleri örgütlü mücadeleye çağırı-
yordu. Çağrıyı yapan Devrimci Sol,
bu mücadeleyi en başta kendi yürütüyor-
du elbette. Hemen cunta sonrası baş-
latılan “Amerikancı Faşist Cunta 45
Milyon Halkı Rehin Alamayacak”
kampanyası başarı ile yürütüldü.

‘84 Ölüm Orucu Direnişi; 
12 Eylül Cuntasının 
Teslimiyet Dayatmasına 
Karşı Türkiye 
Devriminin Yolunu 
Açmıştır

12 Eylül faşist cuntası  halkı kat-
liamlarla, baskılarla, yasaklarla, iş-
kenceyle teslim almaya çalışıyordu.
Yüzlerce devrimci katledildi, binler-
cesi işkencelerden geçirilip zindanlara
dolduruldu. Ve zindanlarda da tesli-
miyet dayatıldı. Faşizm bu politika-
sıyla devrimcileri halkın gözünden
düşürüp, mahkum etmek istiyordu.

Faşist cuntanın en vahşi terörü
hapishanelerde sürüyordu. 

Sol; 1983 Kasım ayında yapılan
seçimlerden demokrasi beklentileri
içine girerken; Devrimci Sol, seçim-
lerden sonraki bu süreçte cuntanın
kurumlaşmış halde süreceğini söyledi.
İktidara gelen ANAP hükümeti ise
demokrasi beklentilerinin aksine,
cuntanın hapishanelerdeki teslim alma
politikalarını aynen sürdürdü…

Faşizmin hapishanelerdeki Tek
Tip Elbise dayatması ile devrimci
tutsakları teslim alma politikasına
karşı; Devrimci Sol’un Ölüm Orucu
önerisi, TİKB dışındaki örgütler ta-
rafından kabul edilmedi. 

Devrimci Sol önderi Dursun Ka-
rataş’ın da içinde yer aldığı Ölüm
Orucu, üçü Devrimci Sol tutsağı, biri
TİKB olmak üzere 4 şehit vererek
74. gününde zaferle sonuçlandı. 12
Eylül faşizminin teslim alma politi-
kaları, 84 Ölüm Oruçlarıyla boşa çı-
kartıldı… 

12 Eylül faşizminin devrim yo-
lundaki bu engeli de Devrimci Sol
tarafından Ölüm Oruçlarıyla aşıldı… 

Parti-Cepheliler, 
Cuntanın Mahkemelerinde 
Nedamet Getirerek Değil, 
Hesap Sorarak Devrimin 
Yolunu Açmıştır!

Faşizmin mahkemelerini devrim-
cilerin kürsüsü halini getirme geleneği
Mahirler’le yaratılmıştır. Mahirler’in
bu çizgisi, 12 Eylül faşit cuntasının
mahkemelerinde, onların mirasına
sahip çıkan Devrimci Solcular tara-
fından sürdürülmüştür.

Oysa 12 Eylül mahkemeleri; DY
gibi sözde yüzbinleri hareket ettir-
mekle övünen ancak cuntanın mah-
kemelerinde, "biz örgüt değiliz, dergi
çevresiyiz" diye nedamet getirdiği,
örgütlerin tasfiye edildiği mahkeme-
lerdir.

Devrimci Sol ise "Haklıyız Ka-
zanacağız" başlıklı binlerce sayfalık
savunmasını okuyarak yargılanan de-
ğil, yargılayan olmuştur. 

Bu savunmada halka ve devrim-
cilere karşı suç işlemiş halk düşman-
larının da geniş bir listesine yer

verildi. Bu halk düşmanlarından ki-
mileri daha sonra teker teker Devrimci
Sol tarafından bulunup cezalandırıl-
dılar. Halk düşmanları Devrimci
Sol’un “ölüm listesinde” yer almanın
korkusuna kapıldılar. Bu savunmanın
bir başka önemli, tarihsel sonucu ise
“Haklıyız Kazanacağız” şiarının
sonraki yıllarda tüm halk hareketinin
temel sloganı haline gelmesidir. Hal-
kın hemen her kesiminin kendisini
en iyi ifade ettiği şiara dönüşmüştür.

‘88-‘89’larda
Toplumsal Muhalefete
Önderlik Ederek
Yol Açmıştır

Cuntanın yarattığı pasifikasyon
ve depolitizasyon artık yavaş yavaş
kırılmaktadır. 88’de gençlik eylemleri
öne çıkar. Nisan Direnişleri hem
gençlik açısından, hem halkın mu-
halefeti açısından bir dönüm nokta-
sıdır. Halk muhalefeti bu eylemlerle
cuntanın çizdiği  sınırları, reformizmin
statükolarını kırıp atmıştır. Bu geliş-
menin sağlanmasında en önde

Dev Genç’liler vardır. Gençlik mü-

cadelesinin yolunu açan Dev-Genç
olmuştur. 

Devrimci İşçi Hareketi 
Grev ve Direnişlerle
İşçi Sınıfının
Yolunu Açmıştır

‘87’lerde Migros, Netaş grevle-
riyle başlayan işçi sınıfındaki hare-
ketlenme ‘89 bahar eylemleriyle
yeni bir aşamaya ulaşır. Cuntanın sı-
nırları, grev yasakları işçiler nezdinde
de aşılmıştır. Yol açıcı bir işlev gören
Migros Grevi önderliğinde Devrimci
İşçi Hareketi olmuştur... 

Paşabahçe Grevi, Maga Deri
direnişi, Toros Gübre direnişi, Be-
lediye işçilerinin örgütlenme ve hak
alma eylemleri, grevleri, Eminönü
Belediyesi direnişi işçi sınıfının mü-
cadelesinde her biri ayrı kilometre
taşları olmuştur. 

Bugün yine DİH öncülüğünde ya-
rıtılan ve zafer kazanılan onlarca di-
reniş dışında, sözde “koca koca” sen-
dikaların örgütlediği tek bir grev ve
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direniş yoktur. 

Kamu Emekçilerinin 
Yolunu İlk Memur 
Dernek ve 
Sendikalarında 
Örgütlenerek Devrimci 
Memur Hareketi 
Açmıştır!

‘89 ve özellikle ‘90 memur hare-
ketinin 657 zincirini kırıp atılım yap-
tığı yıllardır. ‘90’da işyerlerinde baş-
layıp caddelere, alanlara taşan memur
mücadelesi sendikalaşmanın yolunu
açmış, memurlar Türkiye tarihinde
ilk kez bu ölçüde güçlü bir biçimde
halk muhalefetinin içinde yer almış-
lardır. Bu sürecin tartışılmaz öncüsü
Devrimci Memur Hareketi’dir!

Devrimci memurlar ilk olarak
memur derneklerinde örgütlenerek
sendikalaşmanın önünü açmış ve re-
formizmin, oportünizmin tüm itiraz-
larına rağmen ilk memur sendikalarını
Devrimci Memur Hareketi kurarak
mücadelenin yolunu açmıştır. 

Gecekondu Direnişleri 
İle Halkın Direnişinin 
Yolu Açılmıştır

‘88-’89-’90’lı yıllarda 12 Eylül pa-
sifikasyonuna karşı devrimci hareket,
her alanda halkın mücadelesine önderlik
yapıp yol açmıştır. Bunlardan birisi
de geçekondu yıkımlarına karşı yoksul
halkın direnişidir… Küçükarmutlu
halkının gecekondu yıkımlarına karşı
direnişleri bu alandaki dönüm noktası
olmuştur. Bugün düşman bu mahalleleri
kentsel dönüşüm adı altında ortadan
kaldırmak istiyor. Oligarşinin yok et-
mek istediği sadece gecekondular değil,
bu direniş geleneğidir. 

Dünyada Karşı-Devrimler, 
Ülkemizde Devrimci 
Harekette Atılım

‘80’li yılların sonunda bütün dünya
Sovyetler Birliği, Doğu Almanya, Ro-
manya gibi sosyalist ülkelerdeki karşı -

devrimlerle, kapitalizmin buralarda
yeniden hakim hale gelmesiyle sarsıldı.
Bu gelişme dünya ölçüsünde solu da
olumsuz etkiledi. Başta SBKP’ye bağlı

gruplar olmak üzere pek çok grup
hızla sağa savruldu, kimileri ise tam
bir ideolojik keşmekeş içine düştü.
Devrimci Sol bu süreçte hiç bir ideo-
lojik belirsizlik yaşamadı ve sosyalizmi,
sosyalizm doğrultusundaki direnişleri
kararlılıkla savunmanın onuruna sahip
oldu. “Emperyalizmin, sosyalist sistemi
yıktığı, sosyalizmin yenildiği masallarını
anlattığı bir dünyada kendisine ‘dev-

rimci komünist’ diyen birçok örgütün

emperyalizmle uzlaşmak ve silah bı-
rakmak için kuyruğa girdiği bir dünya-

da ‘M L’yiz’ diyerek tüm emperyalist-

lere ve yerli işbirlikçilerine meydan
okuyarak, silahlı mücadele bayrağını
kaldırmak, deli damgası yemekle öz-
deşti. Emperyalizm gelmiş geçmiş en
büyük hain Gorbaçov’la işbirliği ha-
linde sosyalist sisteme karşı büyük
komployu düzenlediğinde sol hala
büyük bir komplonun farkında olmayıp
emperyalizmin kendi dışında dünyada
farklı bir ses, farklı bir güç istemediğini
görmüyordu.” Emperyalist komplonun
Romanya iktidarını yıktığı koşullarda
dünya solu, Çavuşesku iktidarının doğ-
rularının veya yanlışlarının savunulup
savunulmamasından öte, emperyalizme
karşı olup olmamanın sınavını verdi.
Ve sol bu sınavdan yüzünün akıyla
çıkamadı. Devrimci Sol’un netliği ve
sosyalizmi savunmadaki kararlılığı,
örneğin bir Gorbaçov’a tavırdan baş-
layarak, Çavuşeskular’ın direnişine
sahip çıkmaya kadar uzanan bir çizgide
kendini ortaya koydu.

Bu süreç boyunca bütün dünyada
ulusal, sosyal kurtuluş hareketleri
emperyalizmle ve işbirlikçi iktidarlarla
uzlaşma ve teslimiyet sürecine gi-
rerken Devrimci hareket Atılım sü-
recini başlatarak soldaki teslimiyetin
önünde barikat oldu. 

1996 Ölüm Orucu 
Direnişi ve Siper 
Yoldaşlığıyla Sola 
Armağan Edilen Zafer

Oportünizm yıllarca ‘84 Ölüm
Orucu’nu hazımsızlıkla karşılayıp
eleştirdi… Kadroların imhası olarak
görenler oldu. Bedel ödemeyi göze
alamayanlar, direnmemelerini meş-
rulaştırmak için 40 türlü gerekçe

ürettiler… 
Ancak, 84 Ölüm Orucu’nun siyasal

zaferi ve devrim mücadelesinin yol
açıcılığındaki rolü hafızalarının ala-
mayacağı kadar büyük oldu… Açlık
grevi yapmak bütün halkın hak alma
mücadelesinin temel aracı haline gel-
di… 

1996 1 Mayıs’ından sonra kontr-
gerilla iktidarının hapishanelere yö-
nelik yeni saldırısına karşı Parti-Cep-
he’nin Ölüm Orucu yapma önerisi,
TİKB gibi kimi hazımsızların boz-
gunculuğuna rağmen, hapishaneler-
deki solun büyük çoğunluğu tarafın-
dan kabul edildi… Her anı eylem
olan ve 69 gün süren ‘96 Ölüm Orucu
direnişi’inde 12 şehit verilerek büyük
bir zafer kazanıldı. Cephe’nin öncü-
lüğünde yapılan bu direniş oportünist
solun tarihinde olmayan bir siper
yoldaşlığının yaratıldığı direniş ve
zafer olarak tarihe yazıldı… 

Büyük Direniş ve Teslim 
Alınamayan İrade: 
Parti-Cephe!
Devrimci Olmak Artık 
Parti-Cepheli Olmaktır!

Devrimci hareket emperyalizmin
ve işbirlikçi oligarşinin, devrimin
önüne çıkarttığı her engelde, taktik
ve politikalarıyla, ideolojik sağlam-
lığıyla, tek başına kalma pahasına
Marksizm-Leninizmi savunmasıyla
ve iktidar iddiasıyla tarihsel her dö-
nemeçte devrimin yolunu açmıştır... 

2000’lerin başında emperyalistler
ve işbirlikçi oligarşi; ülkemizdeki
devrim mücadelesini tasfiye için F
tipi tecrit saldırısını başlattı... 

Düşman F tipleriyle fiziki imhadan
öte, beyinlerin teslim alınıp imhasını
hedefliyordu! 

Devrimci hareket bu saldırıya kaşı
tereddütsüz direniş dedi... Oportünizm
ise; “kaymak tabaka”yı korumak
için direnmemenin türlü gerekçelerini
üretti... 

Devrimci hareketle birlikte dire-
nişe başlayan örgütler de daha sonra
direnişi bırakıp çürümenin bataklığına
saplandılar. 

Bugün soldaki çürümenin, tesli-
miyetin, uzlaşmanın, yok olmanın
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temelinde F tipi saldırısı karşısındaki
direnmeme tavırları vardır.

Oportünist sol tüm eksikliklerine,
çarpıklıklarına rağmen karşı-devrim
rüzgarlarının estiği, 90’lı yıllar bo-
yunca bir şekilde düzen dışı örgütsel
yapılarını korumuştur. Ancak Büyük
Direniş karşısındaki tavırları onları
çürütmüş ve bitirmiştir... 

Önceki bölümlerimizde de yazdık;
sol bugün ideolojik bağımsızlığını
yitirmiştir... 

İdeolojik ve siyasi önderliğini em-
peryalizmin yaptığı uzlaşma, tasfiye,
teslimiyetçi bir sol var... Büyük oranda

Kürt milliyetçi hareketin kuyruğuna
takılmış emperyalist politikaların aracı
haline gelmiştir... Solun sahip olduğu
tüm değerleri tüketmektedirler... 

Bugün devrimcilik adına yaratılan
tüm değerler Parti-Cephe nezdinde
yaşatılmaktadır... 

50 yılı aşkın, emperyalizme ve iş-
birlikçi iktidarlara karşı silahlı müca-
dele veren ML örgütler “barış” maskesi
altında uzlaşma ve teslimiyet yoluna
girmiştir... 

Ancak bunların hiçbiri sınıflar mü-
cadelesi gerçeğini asla değiştirmez...
Başçelişki; ezilen dünya halkları ile

empeyalistler arasındaki çelişkidir... 
Bu yanıyla  tüm dünya halkları için

devrimci olmak; PARTİ-CEPHELİ
OLMAKTIR. 

Parti-Cepheliler tüm dünya halkları
için direnmektedir... Asla teslim ol-
mayacaktır... 

Bugün tek başına kalsak da, tarih
bizden yana. Dünya halkları bizden
yana... 

Parti-Cephe, devrimin önüne çı-
kartılan tüm engelleri aşarak yol aç-
maya devam ediyor!

(devam edecek)

Grup Yorum’a ve 
Halk Cephesi’ne Olan 
Tahammülsüzlüğünüz 
Bizim İçin Onur’dur!

Antakya’da faşist AKP’nin polisi 5 Temmuz’da Evvel
Temmuz Festival çalışmalarına tahammül edememiş ve
çalışma yapan iki Liseli Dev-Genç’liyi merkezde bildiri
dağıtımı sırasında taciz etmiş, faşist köpeklerini saldırtmak
istemiştir. Dev-Genç’liler bütün tacizlere rağmen el ilanı
dağıtmaya, halka ajitasyon çekmeye devam etti. Bunun
üzerine katil polis bayramda dahi ahlaksızca küfürler etmiş,
hakaretler yağdırmış motosikletle ezmeye çalışmıştır.

Aynı gün içerisinde başka bir komite Defne’ye bağlı
Turunçlu Mahallesi’nde 3 Halk Cepheli Kübra Sünnetçi,
Mert Aldıçoğlu, Zafer Çelik gözaltına alındı. Bunun
üzerine açıklama yapan Hatay Halk Cephesi, Ankara
Halk Cephesi kısaca şu sözlere değindi; “…Bu durum
tamamen keyfi ve bahanedir. Bu saldırı sadece Halk
Cephelileredir, Grup Yorum’adır. Çünkü aynı yerde
Millet vekillerinin dahil diğer solun ve festival örgütleyen
kurumların afişleri hala durmaktadır sökülmediği gibi
ceza da kesmemişlerdir. Şu an da Halk Cephesi’nin afiş-
lerini sökmüşlerdir asanları ise gözaltına almışlardır…

Grup Yorum’a ve Halk Cephesi’ne olan tahammülsüz-
lüğünüz ise bizim için onurdur doğru yolda olduğumuzun
kanıtıdır. Bizler Halk Cephesi ve Grup Yorum gönüllüleri
olarak hiçbir zaman ne sizin yasaklarınıza, ne de tehdit-
lerinize boyun eğdik, eğeceğiz.” 6 Temmuz’da serbest
bırakılan Halk Cephelilere idari para cezası kesilerek
serbest bırakıldı. Ayrıca gözaltı sırasında işkenceci sapık
polisler Cephelilerden kimlik alma bahanesiyle elle taciz
etmiştir. AKP’nin katil polisleri taciz ve tecavüz olaylarının
başını çekmektedirler. Ensar Vakfının tecavüzcülerini
koruyanda kendileri değimliydi? Aynı yoz ahlaktan bes-
lendikleri ortadadır.

Ankara Halk Cephesi: “Evvel Temmuz Festivali
çalışmalarına saldırmak Arap Alevileri’nin kültürüne
saldırmaktır. Bu saldırılarınızı boşa çıkaracağız her yıl
binlerce insanı bir araya getiren Grup Yorum konserleridir.
2013 yılında 35 bin kişi 2014 yılında 50 bin kişi 2015
yılında 70 bin kişiyi bir araya getirmektedir bu saldırılarınızı
her yıl boşa çıkarılmıştır, çıkarmaya devam edeceğiz…
Her saldırılarınızda daha fazla direnilmiştir. Bizler Halk
Cepheliyiz. Bizi bu saldırılarınızla sindiremezsiniz. Nasıl
Engin Ceber’e baş eğdiremediyseniz nasıl karakollarınızda
direndiyse biz de aynı şekilde direniyoruz. Evvel Temmuz
Festivali’ni saldırılarınızla engelleyemezsiniz. Saldırılarınızı
boşa çıkaracağız.”

İşkenceci Polisleri Korumak, 
İşbirliği Yapmak Şerefsizliktir!
Hesap Soracağız!

Esenyurt Halk Cephesi polisle işbirliği yapan ve Halk
Cephelilere saldıran çetelerle ilgili 3 Temmuz'da bir açıklama
yapıldı. Açıklamada: "2 Temmuz'da Esenyurt Halk Cephesi
tarafından gerçekleştireceğimiz yürüyüş çalışmaları devam
ederken daha önceden tarafımızdan teşhir edilmiş, birçok
kez fotoğraflarımızı çekip gözaltı yapan, gözaltında işkence

yapan katil polis, Yeşilkent Cemevi’nde yürüyüş çalışması
yaptığımız sırada fark edilmiştir. Halk Cepheliler tarafından
sloganlarla ve teşhir edilerek kovulmuş ve anmaya devam
edilmişti. Anma törenimiz bittikten sonra Cemevi bahçesinde
bulunan işkenceci katilleri koruyan kişiler Halk Cephelilerin
üzerine sopa ve satılarla saldırmışlardır. Yapılan saldırıda
biri kafasından diğeri bacağından olmak üzere iki Halk
Cepheli arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Mahallemizde
bize karşı koruduğunuz kişiler halk düşmanıdır halkın
kanıyla besleniyorlar onlarla işbirliği içinde olmak şerefsizliktir.
Devrimcilere saldırmak suçtur. Mahallemizde halk çocuk-
larının katillerini barındırmayacağız!" denildi.
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AKP’nin katil polislerinin, dev-
rimcilere yönelik saldırıları sürüyor.
Ebru Yeşilırmak’ı sırtından vuran, iş-
kence yapan AKP’nin katil polisleri,
geçtiğimiz hafta da Gazi Mahallesi’nde,
başka bir devrimciyi kaçırmaya kalkıştı.
Yine kar maskeleriyle, otomatik si-
lahlarla gelen katiller halkın sahiplen-
mesi karşısında istediğini yapamadı. 

Polisin Devrimcileri
Kaçırma, Katletme
Özgürlüğü Mü Var? 

Bu saldırı; AKP’nin katil polis-
lerinin ilk saldırısı değil. Berkin’i
katleden, Dilek’i, Yılmaz’ı katleden,
Çiğdem ve Berna’yı katledenler yeni
katliamlar yapmanın peşindeler. Ar-
mutlu’ya lüks villalar yapmalarının,
Gazi’yi parsellemelerinin, vatanı daha
fazla Amerikan tekellerine pazarla-
malarının önündeki tek engel, halkın
çocukları olan devrimciler. Bu yüzden
devrimcilere, Cepheliler’e saldırı-
yorlar. Bu yüzden katlediliyoruz, sır-
tımızdan kurşunlanıyoruz. 

Halkın Çocuklarını
Katletmenize, Sakat
Bırakmanıza İzin
Vermeyeceğiz,
Hesap Soracağız! 

Ebru’nun vurulmasından sonra AKP
medyası en başta “çatışma çıktı, kadın
terörist yaralı ele geçirildi” diye haberler

yaptı. Bu haberleri tutturama-
yınca “dur ihtarına uymadı”
diye haber yaptılar. Ebru’nun
ölmesini dört gözle beklediler.
Ama Ebru direndi, ölmedi. AKP
yalakası medyanın yalan ha-
berlerinin hiçbiri tutmadı. Var
olan gerçek şudur: AKP, katil
polislerine halkı ve devrimcileri
katletme özgürlüğü verdi. Artık
polisin halktan bir insanı “terö-
rist” diyerek katletmesi serbesttir.
Dilek Doğan’ın katledilmesinde
bunu açıkça gördük. Dilek’in

ardından Yılmaz Öztürk’ün sokak or-
tasında katledilmesinde gördük. Der-
gimizin muhabiri Ebru Yeşilırmak’ın
sırtından vurulmasında da gördük. 

AKP; halktan, halkın örgütlülü-
ğünden, halkın adaletinden korkuyor.
İktidarını kaybetmekten korkuyor.
Korktukça saldırıyor, katillerini so-
kaklara salıyor. Katletmeyi, sakat bı-
rakmayı sıradanlaştırmaya ve kanık-
satmaya çalışıyor. 

Bu düzende bir gram bile adalet
yok. Yılmaz Öztürk’ün katillerine so-
ruşturma açma gereği bile duymadılar.
Dilek Doğan’ın katili Yüksel Moğultay
hala elini kolunu sallayarak geziyor.
Yargılandıkları davalar ise bizim adalet
mücadelemizin sonucu mecbur kalıp
yargıladıkları davalardır. Berkin Elvan
için dilekçeden basın açıklamasına ka-
dar yapılmayan eylem şekli kalmamıştır.
Ama hala katilleri cezalandırılmadı,
adalet yerini bulmadı. Bu süre boyunca
adalet isteyenler, eylemlere katılanlar
hakkında binlerce soruşturma açıldı.
Mahkeme salonlarında anaların acıla-
rıyla dahi dalga geçildi. 

Ebru’yu sırtından vuranlar, halk
çocuklarını katletmeye çalışanlar şunu
iyi bilsinler; adaletin olmadığı yerde
adalet için savaşanlar vardır, adalet
savaşçıları vardır! Sizin katilleriniz,
kontrgerillarınız varsa bizim de Çiğ-
demler’imiz, Bernalar’ımız, Elif-
ler’imiz, Şafaklar’ımız, Bahtiyarlar’ımız
var! Sıktıkları her kurşununun, attıkları

her fiskenin hesabını soracak halk ço-
cuklarımız, dağlarımızda şahanlarımız
var!

Halkımız!
Halka savaş açan AKP’ye karşı;

direnmek, savaşmak meşrudur! Kür-
distan’da katleden, sokak ortalarında
sırtımızdan vuran katillere boyun eğ-
meyelim! 

Gece yarıları ellerini kollarını sal-
laya sallaya evlerimizi, derneklerimizi
basmalarına izin vermeyelim! 

Halk Çocuklarının Katledilmesine
İzin Vermeyelim! 

Yoksul Mahallelerde Katliamlara
İzin Vermeyelim! 

Bu düzenden hala adalet
bekleyenlere... 

“Siz rahat durursanız, siz bir şey
yapmazsanız onlar da bir şey yapmaz"
diyenlere belki anlatacağımız bu ör-
nek, bu düzenin adaletini gösterir.
Geçtiğimiz hafta dergimize açılan
davalardan birinin karar mahkemesi
vardı. Bizim duruşmamızdan önce
bir sapığın duruşması görüldü. 16
yaşındaki kıza tecavüz eden sapığa
iki yıl ceza verildi. Ardından görülen
dergimizin davasında dergimizin yazı
işleri müdürüne dergide çıkan bir
yazıdan dolayı 4 yıl hapis cezası ve-
rildi. Tecavüzcü sapıklara 2 yıl ceza
veren adalet, dergide çıkan yazıya 4
yıl ceza verdi. 

***
Yılmaz Öztürk'ü katledenlere so-

ruşturma bile açmayan adalet, 300.
sayımızdan bu yana dergimize 128
tane soruşturma açtı. 

***
"Basın yayın kuruluşları mesai

saatleri dışında aranamaz, basılamaz"
diyen anayasaya rağmen; büromuz
son bir yıl içinde, 3 defa gece yarısı
basıldı, çalışanlarımız işkencelerle
gözaltına alındı. Büromuz talan edi-
lerek kullanılamaz hale getirildi. 



Sonuç almak hedefe ulaşmaktır.
O halde sonuç almak için önce hedef
koy… Her çalışma için, her kam-
panya için, her insan için… kısacası
yaptığımız her iş için önümüze hedef
koyacağız. 

Hedef nedir? 
Süre koymak bir hedeftir. Örneğin;

bu işi “şu kadar sürede” bitirmeyi he-
defliyorum, “şu sürede” bulacağım
demeliyiz. 

Belli bir sonucu almayı istemek
de bir hedeftir. Örneğin; “şu kadar
insanla tanışmayı”, “şu kadar bildiri,
dergi dağıtmayı”, “şu insanı kadro-
laştırmayı”, “tercihini netleştirmeyi”,
“şu kadar okur çıkarmayı”, “şu kadar
eve girmeyi”, “kitle çalışmamızda
şu kadar aidat ilişkisi yaratmayı”,
“okuma grubu oluşturmayı”, “bir ko-
mite kurmayı” vb. hedefliyoruz de-
meliyiz. 

Günlük hedeflerimiz de olabilir.
Örneğin; “bugün yazı işimi bitirece-
ğim”, “bugün şu kişiyle görüşeceğim”,
“bugün şu konuda toplantı yapacağım”,
“bugün en az 20 sayfa okuyacağım”
vb. demek günlük hedeflerimizdir. 

Gündelik hedeflerimiz yanında orta
ve uzun vadeli hedeflerimiz de vardır.
Örgütsel hedeflerimizdir bunlar. Ör-
neğin; hep dergi dağıttığımız bir bölgede
bir örgütlülük yaratma hedefimiz…
Ya da tek tek ilişkiler üzerinde faaliyet
yürüttüğümüz bir mahallede, bir bi-
rimde komiteleşme hedefimizin olma-
sı… Yeni çalışma alanları yaratmak
hedefimizin olması gibi. 

Her yöneticimiz, her kadromuz
kendisine sormalıdır; her bir işimiz
için somut net bir hedefimiz var mı? 

Hedefler koyacağız ki bu hedeflere
uygun, önümüze bir program koya-
bilelim. 

Tekrar edersek sonuç almak he-
defe varmak demektir. Bunun için
hiç unutmayacağız; işin en başında
önce önümüze hedef koyacağız. 

Bir İşten Sonuç Almanın
En Önemli Koşulu
“STRATEJİK HEDEF-

TEN KOPMAMAK”tır
Sonuç almanın en önemli koşulu

iktidar bilincidir, iktidar iddiasıdır.
Bizim o süreçteki politikalarımızla
günlük işlerimiz arasındaki bağı sü-
rekli kurmaktır. Başka bir ifadeyle
günlük işlerimizle stratejik hedefimiz
arasında patikalar kurmaktır. 

Stratejik hedefimiz nedir? Stratejik
hedefimiz devrimdir. İktidarı almaktır.
Ancak bu çok genel bir hedeftir. Biraz
daha somut, elle tutulur hale getirmeye
ihtiyaç vardır. Ya da başka bir ifadeyle
devrimi yakınlaştıracak adımları bu-
günden atmaktır. Devrim hedefimize
hizmet edecek tarzda hareket etme-
mizdir. Nedir bunun karşılığı? Devrim
ve iktidar; halkı örgütlemektir, halkı
savaştırmaktır, silahlı savaşı büyüt-
mektir, bunun örgütlenmelerini yarat-
maktır. Devrim kadrolarla yapılacaktır.
O halde kadrolaştırmayı sürekli hale
getirmektir. Kadrolaştırmak Parti ve
halk okullarını kurumlaştırmaktır. Ko-
lektif yapılar kurmaktır. Yeni alan ve
bölgelere açılmaktır. Halkın tüm ke-
simleriyle canlı organik bağlar kur-
maktır. Stratejik alanlara açılmak ve
güç biriktirmektir… İşte devrim ve
iktidar hedefi bu adımlarda somutla-
nacaktır. 

İşte günlük her işimiz bizi bu he-
deflere bir adım daha yaklaştırmalıdır. 

Yaptığımız bir eğitim çalışmamız
düzene vurduğumuz bir darbedir.
Kazandığımız bir mevzidir. Yeni ör-
gütlediğimiz bir insanımız, kurdu-
ğumuz bir komite, yaptığımız her
pratik faaliyet; yazılamadan dergi
dağıtmaya, açıklamalardan gösterilere,
toplantılara… 

Bir İşin SİYASİ ÖNEMİ-
Nİ Kavramak, O İşten So-
nuç Almanın Olmazsa Ol-
mazıdır

Bir işin siyasi önemini kavramak
nedir? Bir işin siyasi önemini kav-
ramak o işi yapmanın gerekliliğini
kavramaktır. O işi NEDEN yapmamız
gerektiğidir. 

Örneğin; bir eğitim çalışmasını

biz NEDEN yapıyoruz? Adalet kam-
panyamız NEDEN önemli? Armut-
lu’daki adalet çadırında NEDEN ısrar
ediyoruz? Örneğin tutsaklarımızı biz
NEDEN sahiplenmeliyiz? Dergimizi
çıkarmamızın önemi NEDİR? Kat-
liam davalarını, mahkemelerimizi
NEDEN takip ediyoruz? NEDEN li-
seli çalışması yapıyoruz vb. çoğaltı-
labilir. 

Bu sorulara verilecek cevaplarda
siyasal önem vardır. Siyasal önem
varlık nedenimizdir, mücadele ne-
denimizdir. Bu gerçeği kavradığı-
mızda sonuç almaya yakın oluruz.
Tersi ise bundan uzaklıktır. 

Yaptığımız her işin, her faaliyetin
kendi doğasına göre siyasi, ideolojik,
kültürel, ahlaki, vicdani... nedenleri
vardır. Bu nedenler o işin yapılma-
sının önemini, neden yapılması ge-
rektiğini gösterir. Bu anlamda her
işte o işin bu yanlarını düşünmeliyiz. 

Açık ki bu önemi kavrayıp kavra-
mamak ona göre sonuçlar yaratacaktır.
Önemini kavramış bir kişi koşullara,
engellere, zorluklara TESLİM OL-
MAZ. Tüm çabamıza rağmen sonuç
alamamış da olabiliriz. O zaman şuna
bakarız; ne emek harcadık? Koşulları
aşmak için ne yaptık? Ne kadar zorla-
dık? 

Devrimci bir insan, verili koşullar
içinde sonuç almaya çalışan değil;
verili koşulları iradesiyle, emeğiyle,
yaratıcılığıyla aşan, aşmaya çalışan,
çözüm bulan emeği, çabası, ısrarı
ile sonuç alan insandır... 

O halde şunu unutmayacağız;
önce yaptığımız işin NEDENİNİ
kavrayacağız. Nasıl yaparız değil,
NEDEN yapmalıyız diye soracağız
önce... Nasıl sorusu yönteme dairdir.
Neden yapması gerektiğini kavrayan
nasıl yapacağına ilişkin yöntemler
bulmakta zorlanmayacaktır. 

Günlük İşlerimizle Strate-
jik Hedefimizin Bağını
Kurarken;        Adım
Adım PROGRAM Oluş-
turmalıyız, Her Programı

SONUÇ ALMAYA GİDEN YOLU; EMEKLE, ISRARLA, 
DİSİPLİNLE, PROGRAMLA ADIM ADIM ÖRMELİYİZ
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da Yapılabilir Kılmalıyız...
Program oluştururken şu sorulara

cevap vermek gerekir: 
BİR, elimizde ne var? 
İKİ, ihtiyaç nedir? 
ÜÇ, geçmişte bu konuda ne yap-

mışız? 
DÖRT, elimizdekilerle ne yapa-

cağız, nerden başlayacağız? 
Programı hazırlamak elbette işin

ilk aşamasıdır, başlangıcıdır. İkinci
aşama ise programı hayata geçir-
mektir. 

Yap demekle, talimatla hareket
etmez kimse. Bunu özendirmek ge-
rekir. Özendirmenin yollarını bula-
cağız. Ya da işleri alt alta sıralamış
olmakla sonuç alınmaz. 

Program “şunları yapacağım” de-
mek değildir. Yapacağımız işleri nasıl,
hangi araçlarla, ne zaman yapacağı-
mızı ayrıntılandırmaktır. Programı
yapılabilir hale getirmek, koşullarını
yaratmaktır. İradi olmaktır. 

Programlı olmamızın en temel
noktası yapacağımız işler için ZA-
MAN yaratmaktır. O işimizi NE ZA-
MAN yapacağımızı belirlemektir.
Nasıl ki bir eğitim çalışmamızın, bir
toplantımızın, okuma günümüzün,
yapacağımız bir eylemin yeri, saati,
yani zamanı öncesinde belliyse ya-
pacağımız her işimizin de bu anlamda
belirli olması gerekir. Ve kesinlikle
bu zaman değiştirilmez olmalıdır.

Nasıl, ne şekilde değiştireceğimiz
kurala bağlı olmalıdır. 

Örneğin; her alan ve birimin temel
faaliyetlerinden biridir dergi dağıtımı.
Düzene girmesi, hedefli ve sonuç
alıcı olması için dergi dağıtımına
özel gün ve saatler belirlemeliyiz.
Şu günlerimiz, şu saatlerimiz dergi
dağıtımına ayrılmalı demeliyiz. 

Kitle çalışması temel faaliyetle-
rimizden biridir. Kitle çalışması nok-
tasında kapı kapı, ev ev çalışma ya-
pacaksak bu çalışma için, şu günler,
şu saatlerde yapacağız, demeliyiz. 

Liseli çalışmamız var. O halde
şu günlerimi, şu saatlerimi bu çalış-
maya ayırdım demeliyiz. 

Bunu bu şekilde belirlemediğimiz
ve belirlediğimiz şekilde uygulama-
dığımız hiçbir işten sonuç alamaya-
cağımız nettir. 

Hayır! Hemen “pratikte öyle ol-
muyor, belirlediğimiz işlerin dışında
farklı işler çıkıyor. Ben zamanımı
kitle çalışmasına ayırmıştım ancak
önüme farklı bir iş konuldu, şunu
yapacaksın denildi” demesin hiç kim-
se. 

Hiç kimseden yapamayacağı şey-
ler istenmiyor. Hiç kimseden aynı
anda aynı yerde olması da istenmiyor.
Sonuçta yapacağımız işlerimizde bir
farklılık olursa, programımızı da ye-
niden düzenleriz ve sorun çözülmüş
olur. 

Başta da söylediğimiz gibi prog-
ram, şu gün şunu yapacağım diyerek
işlerimizi alt alta sıralamak değildir.
Zamanı en verimli şekilde program-
lamak ve doldurmaktır. Neler yapa-
cağımızı ayrıntılandırmaktır. Dahası
sonuç almaktır. Program hayatın için-
de olmaktır. Yani işlerimizin başında
olmaktır. 

Bir İşten Sonuç Almak 
O İşi DÜŞÜNMEKLE  
İlgilidir

Düşünmek yoğunlaşmaktır, soru
sormaktır. Yoğunlaşıp soru sorduğu-
muzda ayrıntılara gireceğiz. Ayrın-
tılara indikçe vakıf olacağız. Vakıf
oldukça daha işin başında zorlukları,
engelleri, avantaj ve dezavantajları
görmüş olacağız. Dolayısıyla daha
işin başında çözümlerimizi de üretmiş

olacağız. İşte bizi sonuç almaya gö-
türecek yol budur. 

Sonuç alamadığımız her işte, ne-
den sonuç alamadık sorusuna verdi-
ğimiz cevabın “düşünemedim” olması
şaşırtıcı değildir. Gerçekten de yete-
rince ya da hiç düşünmediğimiz için
sonuç alamamışızdır. 

Sonuç almak, o işi kaç defa, ne
kadar düşündüğümüzle ilgilidir. 

Peki nasıl düşüneceğiz? 
Bir mahallede çalışıyoruz. Bir in-

sanımızla ilgileniyoruz. Bir işçi ça-
lışması yapıyoruz. Bir memur çalış-
ması yapıyoruz. Lise çalışması ya-
pıyoruz. Bir konuda yazı yazıyoruz... 

Her işin kendine özgü yanları
vardır. Avantajlı dezavantajlı, olumlu
olumsuz yanları vardır. Olanakları,
olanaksızlıkları vardır. Kısacası kendi
gerçekliği, nesnel koşulları vardır. 

Bunları anlamak için sorular sor-
mak, araştırmak, yoğunlaşmak, sor-
mak soruşturmak, geçmiş deneyimleri
öğrenmek, elde ne var ne yok bakmak
gerekir. Tüm bunlar o işi düşünmek
demektir. Düşünmek motive olmaktır.
Yeterince ve doğru düşünmek o işi
kafada olur hale getirmektir. 

Her İşe Başlarken Mutla-
ka Öğrenmek Gerekir,
ÖĞRENMEYE AÇIK
OLMAK Gerekir...

Asla ben biliyorum, daha önce
okudum, daha önce yaptım deme-
yeceğiz. İstersek yüzlerce kez yapmış
olalım. Hayat birbirinin tekrarı de-
ğildir. Deneyim ve tecrübemizin ol-
ması bize elbette avantaj kazandırır,
güven kazandırır, yol, yöntem, araç
zenginliği sağlar. Ancak bu bizim
bilgiç olmamızı getirmemelidir. 

Öğrenmeye açık olmayanlar, ben
bunu biliyorum diyenler, yüzeysel
hareket edecek, yaptığı işi hafife ala-
cak ve istenilen sonucu alamamış
olacaktır. 

Örneğin; bir işe başlarken önce
en az bir yayınımızı, bir yazımızı
okumak ya da kolektivizmi işlet-
mek… Kim varsa kiminle çalışıyor-
sak ondan düşünce almak, soru sor-
mak... Kendi dışımızdakilerin bilgi-
sine başvurmak... Tarz haline gel-

Yapacağımız işin üç
yanına bakmak gerekir. 

BİR, bilimsel yanı:
Bu sınıflar

mücadelesidir. 
İKİ, ideolojik yanı:
İdeoloji yaşam

biçimidir. 
ÜÇ, siyasi yanı: Bu
da sonuçlarıdır. 
Sonuç almak için

bilimsel düşünmeliyiz.
Bilimselliğimiz,

Marksist-Leninist
ideolojimizdir.

Diyalektik ve tarihsel
materyalist bakışımızdır
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melidir. 
Kolaycı, abartan, yüzeysel bakan

bir devrimcinin yaptığı işlerden sonuç
alması mümkün değildir. 

Bir ANALİZ YÖNTEMİ-
MİZ Olmalıdır

Yapacağımız işin üç yanına bak-
mak gerekir. 

BİR, bilimsel yanı: Bu sınıflar
mücadelesidir. 

İKİ, ideolojik yanı: İdeoloji yaşam
biçimidir. 

ÜÇ, siyasi yanı: Bu da sonuçla-
rıdır. 

Örneğin; neden liselileri örgütle-
meliyiz? 

Burjuva eğitim, onları tahrip et-
memiştir. Bu bilimsel yanıdır. İdeo-
lojik yanı, çok çabuk şekil alırlar.
Siyasi sonucu, kısa sürede kadrola-
şırlar... gibi. 

Sonuç almak için bilimsel dü-
şünmeliyiz. Bilimselliğimiz, Mark-
sist-Leninist ideolojimizdir. Diyalektik
ve tarihsel materyalist bakışımızdır. 

Sonucu belirleyen tüm etkenler
bilimsellikleri olan ilişkiye göre şe-
killenir. Tesadüflerin, kendiliğinden-
ciliğin şekillendirdiği, salt dışımızdaki
gelişmelere endeksli bir pratik daima
inişli çıkışlı olmaya, sonuçsuz kal-
maya mahkumdur. 

Bir İşten Sonuç Almak
İçin BİLGİ ile ÖRGÜT
BİLİNCİ, DİSİPLİN    Bir
Arada Olmalıdır! 
Bilgi Tek Başına 
Sonuç Vermez... 

Sonuç almak için eğitim ve di-
siplin şarttır. Eğer eğitimsizseniz neyi
nasıl yapacağınızı bilemezsiniz. Eğer
disiplinsizseniz, ne kadar bilirseniz
bilin, düşmana açıklar verir sonuç
alamazsınız. Zamanında yapmaz ve
yine sonuç almazsınız. Bu her konuda
böyledir. 

“Örgütün ve örgütsel faaliyetin
harcı disiplindir” deriz. Şimdi harçsız
bir bina düşünün... Harç olmadan
demiri döşediniz, tuğlaları üst üste
koydunuz... Ne olur? Gerçekten de
o harcı çıkarın, harçsız bina, nasıl
iki dakikada yıkılırsa, örgüt de aynı

akıbetle karşılaşır. 
Yürüttüğümüz faaliyetler açısın-

dan da böyledir. Bunun içindir ki,
disiplinsizlik, sonuçsuzluktur. 

Sonuç almak yoğunlaşmaktır, za-
manı değerlendirirken de aynı şekilde
son derece ölçülü, hesaplı, ilkeli ve
disiplinli davranmaktır. Her yere ko-
şalım, her şeye müdahale edelim de-
nilirse orada ne disiplin vardır ne de
yapılan işte sonuç alıcılık vardır. Ve
sonuçsuzluk kaçınılmazdır. 

Oluşturulan Plan ve Prog-
rama Herkes
İKNA OLMALIdır

“Plancılar daha sonra, ellerindeki
bilgilerle planı hayata geçirmek için
işçilere, emekçilere, köylülere götü-
rüyor. Plan bir seferde burada tartı-
şılıyor. Öneriler vb. alınıyor. Bu yön-
temle Sovyet halkı demokrasiyi ya-
şıyor ve bu durum gurur duyulan
bir tabloyu doğuruyor. Çoğu zaman
işçiler, köylüler, kendi çalışma yer-
lerine ait rakamları kabul etmiyorlar.
Ama bu fazla buldukları için değil
az buldukları için oluyor. 

Tüm sonuçlar tekrar ele alınarak
gerekli düzeltmeler, değişiklikler ya-
pılarak plan hazır ediliyor. Son olarak
plan hayata geçmesi için işçilere,
köylülere gönderiliyor ve tüm halk
bütün gücünü, görevin tamamlan-
masına yöneltiyor.” (Sosyalizmin Al-
fabesi, L. Huberman) 

Yukarıdaki alıntı sosyalizmin bü-
yük başarısı 5 yıllık kalkınma plan-
larının nasıl hazırlandığını ve başarıyı
yaratan temel noktalardan birini or-
taya koymaktadır. Bu temel nokta
plana halkı katmak ve inandırmaktır. 

Herkes bizi sonuca götürmek için
hazırlanan plana ve programa inan-
malıdır. Eğer plana inanılmazsa her-
kes aynı heyecan ve sahiplenme ile
çalışmaz. Doğallığında sonuç da alın-
maz. 

Örneğin gündemde Adalet Kam-
panyamız var. Ve bu kampanya te-
melinde yapmayı düşündüğümüz aç-
lık grevleri, yürüyüşler vb. pek çok
demokratik eylem var. 

Bu kampanyayı hayata geçirecek
olan en başta tüm Cephe ailesidir. O
halde bu kampanya bulunduğumuz

her mahallede, alanda ve birimde
çalışanlarımıza mal edilmeli, onlarla
tartışılıp zenginleştirilmeli, kampan-
yamızın önemi, amacı, ne sonuç al-
mak istediğimiz kavratılmalıdır. 

Kolektivizm sahiplenmeyi, so-
rumluluk duygusunu güçlendirir. Bi-
limsel düşünmek, buna uygun prog-
ramlar oluşturmak, kolektif bir sa-
hiplenme yaratmak aynı zamanda
devrimci ruh ve coşkuyu da büyüte-
cektir. Bu çalışma tarzıyla ortak bir
ruh şekillenecektir. Bu ruhun oluş-
turduğu her yerde işler birer yük
olarak görülmez, zafer inancımızı
büyüttüğümüz birer araca dönüşürler.
Sonuç alıcı olur, mücadelemizi bü-
yütür. 

Sonuç Almak, 
KARAR VERMEKtir
Alınan Kararları 
TAKİP ETMEKtir!

Sonuç almak, program yapmak,
takip etmek ve iradi olmaktır. 

Her işimizde somut sonuç almak
konusunda ısrar etmeliyiz. Örneğin
bir konuda eğitim çalışması mı yap-
tık? Bir kitle toplantısı mı yaptık?

Bir işten sonuç almak o
işi DÜŞÜNMEKle

ilgilidir.
Düşünmek

yoğunlaşmaktır, soru
sormaktır. Yoğunlaşıp
soru sorduğumuzda
ayrıntılara gireceğiz.
Ayrıntılara indikçe

vakıf olacağız. Vakıf
oldukça daha işin

başında zorlukları,
engelleri, avantaj ve

dezavantajları görmüş
olacağız. Dolayısıyla

daha işin başında
çözümlerimizi de

üretmiş olacağız. İşte
bizi sonuç almaya

götürecek yol budur.

Yürüyüş
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Bu eğitim sonunda ya da toplantı
sonunda KARARLAR aldırmalıyız.
Ve bu kararları TAKİP etmeliyiz.
Sadece teorik eğitimle yetinirsek,
sadece toplantıda tartışmayla yeti-
nirsek o faaliyet amaçsız ve sonuçsuz
bir faaliyet olacaktır. 

Bu anlamda her çalışmamız bir
somut sonuç yaratmaya hizmet et-
melidir. Yapılan çalışmaların hedefi
ve amacı da budur zaten... Evet çoğu
kez yapılan çalışmanın, toplantının
teorik anlatımıyla, tartışmasıyla sınırlı
kalıyoruz. Bu teorik paylaşımın sonuç
yaratacağını düşünüyoruz ya da bek-
liyoruz... Bunun böyle olmayacağını
bilsek de böyle yapmış oluyoruz. 

Neden? 
Yaptığımız şeyler üzerinde dü-

şünmeyi sürdürmek, ilerletmek, daha
dinamik bir tarz tutturmak gerekiyor. 

Kararlar aldığımız vb durumda
ise bunları ısrarlı takip etmek gere-
kiyor. Sonuç alana kadar takip. Bunu
kaçırıyoruz bazen. 

Neden? 
Dışarıdan bakmayı kaçırıyoruz.

Nereye gidiyor, ne sonuç doğuyor?
Başlarken düşündüğümüz nokta ney-
di, şimdi ne durumda? Bu soruları
bırakıyoruz. Bu soruları sormuyor,
cevapları üzerine yoğunlaşmıyoruz. 

Neden? 
Bir yanı çalışma tarzımızla ilgili.

Yapmamız gerekenler üzerine yo-
ğunlaşacak, sorular soracak, düşü-
necek bir zaman yaratsak bu sorun
doğmayacak. 

Sistemli düşünmeyi tarz haline
getirsek bu sorun doğmayacak. 

Sonuç Almak ISRAR ve
KARARLILIKtır

7 yıl sürdü büyük direniş. 7 yıl
tek başımıza. Ve dost, düşman herkes
bize saldırırken… Haklılığımızdan,
meşruluğumuzdan bir an olsun şüphe
duymadık. Direndik ve kazandık. 

Büyük direnişimizde ifadesini bu-
lan ısrar ve kararlılık bir çizgiye
dönüştü ve sonrasındaki pek çok di-
renişe de kaynaklık etti. 

Hasta tutsağımız Güler Zere’yi
zulmün elinden, faşizmin zindanla-
rından almak için direndik. Ve ka-
zandık. 

Türkan Albayrak, tek başına işi
için direndi ve kazandı. 

Oya Baydak direnişi 1 yılı geçti.
Patron sendikacılarına karşı direniyor
Oya Baydak. Ve çadır direnişlerimiz.
Armutlu’daki adalet çadırı direnişi-
miz. AKP’nin polisi sayısız kez sal-
dırdı çadırımıza. Yıktılar çadırımızı,
gözaltına aldılar çadır direnişçilerini.
Ancak her defasında geri adım atmak
zorunda kaldılar. 

Eğer haklı olduğunuza, meşrulu-
ğunuza inanıyorsanız yapacağınız
tek şey kararlı ve ısrarlı olmaktır.
Uzlaşmamaktır. Mutlaka kazanırsınız. 

Sonuç almak için İDEO-
LOJİK NETLİK şarttır

Örgütlenmek, demokratik mev-
zilerimizi güçlendirmek, düşmanın
her türlü saldırısını boşa çıkarmak,
eğitim ve üretimde yeni hedefler be-
lirlemek. Bu hedeflere ulaşabilmek,
sahip olduğumuz ideolojik netlikle
ilişkilidir. İdeolojik netliğimiz olmaz
ise istenilen sonuçlara ulaşamayız. 

İdeolojik netlik; 
- İktidar perspektifiyle bakmak, 
- Sorunları ve ihtiyaçları belirle-

mek, buna uygun programlar çıkar-
mak, 

- En önemlisi de bu programları
hayata geçirecek, gerektiğinde be-
delleri göğüsleyebilecek cüreti sağ-

lamak... 

İşte tüm bunları yaratacak olan

cüretin kaynağı “ideolojik netlik”tir. 

Biz, iktidar ve devrim iddiası ta-

şıyoruz. Sonuç almaya çalıştığımız

her şey bu iddianın bir parçasıdır.

Biz yeni bir toplum; sınıfsız, sömü-

rüsüz sosyalist bir düzen kurmaya

çalışıyoruz. Kapitalist düzene alter-

natif bir düzen... 

Mücadelemizin her aşamasında

düzenle kıyasıya ideolojik, kültürel,

politik, ahlaki bir savaş içindeyiz.

Biz iktidarı istiyoruz. Düzen iktidarını

korumak ve bizi yok etmek istiyor. 

O, iktidarın tüm olanaklarına sa-

hip. Biz deyim yerindeyse olanak-

sızlıklar, zorluklar içinde başaracağız.

Bu koşullarda ve dünyanın Türkiye-

si’nde devrim ve devrimcilik yapa-

cağız. 

O, bizi yolumuzdan saptırmak

için ideolojik ve fiziki imhayı esas

alıyor. Yüzlerce yılın yönetme de-

neyimine sahipler. Pek çok kurnazlığa

sahipler. 

İdeolojik netliğe sahip olmazsak

başaramayız, sonuç alamayız. Biz

kimiz, ne istiyoruz, kime karşı ne

için savaşıyoruz? İdeolojik netliği-

mizde ifadesini bulacaktır. 

Bu netlik tarih ve sınıf bilinci-

mizdir. Tarihsel haklılığımızdır. Halk

ve vatan sevgimizdir. İşte düşmanımız

emperyalizm ve oligarşiye karşı bizim

silahlarımız da bunlardır. Bu güçlere

sahip olan, ideolojik netliğe sahip

olan her engeli aşar. En küçük işinde

de bir bütün olarak devrim hedefinde

de sonuca varır. Çünkü tüm duygu-

larıyla hedefe kilitlenmiştir. 

Asla “ben biliyorum”
“daha önce okudum”
“daha önce yaptım”

demeyeceğiz. İstersek
yüzlerce kez yapmış

olalım. Hayat birbirinin
tekrarı değildir.

Deneyim ve
tecrübemizin olması
bize elbette avantaj
kazandırır, güven

kazandırır, yol, yöntem,
araç zenginliği sağlar.
Ancak bu bizim bilgiç

olmamızı
getirmemelidir. 
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28 Haziran 2016’da İstanbul Ata-
türk Havalimanı’nda IŞİD’in düzen-
lediği katliam saldırısında halkımız-
dan 45 kişi yaşamını yitirirken yüz-
lerce kişi ise yaralandı. 

Halkın katledildiği saldırıda AKP’li-
ler ise açılış törenlerinde göbek atıp
eğlendiler. Halk zarar görmüş, çoluk
çocuk, genç-yaşlı onlarca insanımız
hayatını kaybetmiş, aynı aileden 4
çocuk katledilmiş, AKP’liler için ne
gam! Onlar yeni açtıkları köprülerin,
yolların açılışlarında kazanacakları mil-
yarları hesap etmenin derdinde.

Havalimanındaki saldırı IŞİD’in
ilk katliamı değil. Hem ülkemizde
hem de dünyanın dört bir yanında
halkları onar onar, yüzer yüzer kat-
leden saldırılar düzenliyorlar. Avrupa
ve ülkemiz sınırlarında cirit atan em-
peryalist ülkelerin ajanları, MİT men-
supları gece gündüz demeden mülteci
avına çıkarken, IŞİD, El Nusra gibi
eli kanlı çetelerin üyeleri tüm sınır-
larda ellerini kollarını sallayarak ha-
reket ediyorlar. 

Geçtiğimiz seneden bu yana IŞİD,
ülkemizde 4 büyük katliam düzen-
ledi:

20 Temmuz 2015, Suruç: Şanlı-
urfa Suruç’ta düzenlenen bombalı
intihar saldırısında 34 kişi öldü,
100’den fazla kişi yaralandı.

10 Ekim 2015, Ankara: Anka-
ra’daki ‘barış’ mitingine saldırı dü-
zenledi… Ankara’da gerçekleştirilen
mitingin toplanma yeri olan Tren
Garı’nın önünde iki bomba ile yapılan
saldırıda 107 kişi hayatını kaybetti,
177 kişi yaralandı.

19 Mart 2016, Taksim: Taksim
İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu Kay-
makamlığı önünde saldırı düzenlendi,
beş kişi öldü, yedisi ağır 37 kişi de
yaralandı.

28 Haziran 2016, İstanbul-Ata-

türk Havalima-
nı saldırısı: Ata-
türk Havalima-
nı’nda dış hatlar
terminalinin gi-
rişinde ardarda
patlama meyda-
na geldi. 45 kişi
öldü, yüzlerce
kişi yaralandı.

Tüm bu sal-
dırıların nedeni
AKP’nin bitmek
bilmeyen açgöz-
lülüğüdür. Kendi
egemenl iğini
Ortadoğu’da yayma çabasıdır. IŞİD,
asıl olarak ABD emperyalizminin
Suriye’de Esad rejimini devirmek
için bizzat örgütlediği eli kanlı çete-
lerden biridir. Ancak AKP iktidarı
da hem emperyalizmle olan işbirlik-
çiliği, hem de bölgedeki çıkarları
nedeni ile IŞİD canavarını besleyip
büyüttü. Her türlü imkan ve olanağı
sağladı. 

Bir süre sonra ABD, Suriye ve
bölge üzerindeki planlarını tamamen
IŞİD eliyle gerçekleştiremeyeceğini
anladı ve farklı ittifak arayışlarına
girdi. 

IŞİD’i yaratan ABD emperyalizmi
birden, IŞİD’e karşı savaş açmış kah-
raman rolüne büründü! Elbette bu
yalnızca bir taktikti. Ve bu taktik ge-
reği, Türkiye’den de IŞİD ile arasına
mesafe koymasını ve IŞİD’e karşı
operasyonlar yapmasını istedi. Ancak
ABD’nin PYD ile girdiği işbirliği
ve Kürt özerk bölgesi kaygıları;
AKP’nin bölgede istediği etki alanını
ve çıkarlarını büyütecek, kısacası
kendisi adına “tetikçilik” yapacak
bir güç olarak IŞID’e ihtiyaç duyması
nedeniyle bir yandan IŞİD’e yönelik
göstermelik operasyonlar düzenler-

ken, diğer yandan da destek vermeyi
sürdürdü. 

Gerçekte ne ABD emperyalizmi-
nin, ne de AKP’nin IŞİD ile savaşma
ve IŞİD’i yok etme gibi bir kararları
asla olmadı, olamaz da. Tersine, IŞİD
gibi eli kanlı çeteleri gerektiğinde
kullanmak üzere daima ellerinin al-
tında tutmak isterler. Ki pratikte de
buna uygun davranmaktadırlar. 

Emperyalizmin ve AKP’nin
IŞİD’e nasıl destek verdiği, nasıl lo-
jistik sağladığına dair dünya ve ülke
basınında bugüne kadar onlarca belge
yayınlandı. 

İşte onlardan bazıları:
- “IŞİD’in Kobane kuşatmasından

sonra geride bıraktığı infilak fitille-
riyle ortaya çıkan soru işaretleri,
örgütün el yapımı patlayıcı (EYP)
yapımında kullandığı malzemelerin
Türkiye’deki tedarik zincirini açığa
çıkarmayı sürdürüyor. 

İspanya, Avustralya ve Hindistan
menşeili firmaların ortağı veya sahibi
olduğu Türkiye’deki şirketler önce
bu ürünleri ithal ediyor, sonrasın-
daysa infilak fitilleri bilinmeyen bir
şekilde IŞİD’in eline geçiyor veya
El Nusra bağlantılı gruplara gitmek

Atatürk Havalimanı’nda Yaşanan Katliamın Sorumlusu, 
IŞID’i Yaratan Emperyalistler ve AKP İktidarıdır.

HALKIMIZA YAŞATTIKLARI ACILARIN, 
TÜM KATLİAMLARIN HESABINI SORACAĞIZ!
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üzereyken yakalanıyor.”(28.03.2016,
BirGün)

- “2015’in Eylül ayında soğanla
örtülerek IŞİD’e gönderilen mühim-
matı taşıyan aracın sürücüsü Yalçın
Kaya ifadesinde kendisine “Arka-
mızda Türkiye Cumhuriyeti var” de-
nildiğini söyledi. Kaya, emniyet ifa-
desinde, sevkiyat planlamasının ya-
pıldığı Isparta’nın Gönen İlçesi İğ-
decik köyündeki çiftlik evinde yükün
mahiyetini sorduğunda, “Bana ‘Mal-
zeme saracağız. Bu malzemeyi Şan-
lıurfa’ya götüreceksin. Oradan bu
malzeme IŞİD’e gidecek. Arkamızda
Türkiye Cumhuriyeti var. Korkulacak
bir şey yok. Şehitlerimiz için bu mal-
zemeyi göndereceğiz’ dediler” şek-
linde belirtti. Mühimmatın yüklenmesi
sırasında şüphelilerden Bülent’e mal-
zemenin faturasını ve izin belgesini
sorduğunu, Bülent’in de kendisine,
“Malzemenin izin belgesini, tezke-
resini Mesut’un Evciler Jandarma
Karakolu’ndan aldığını” söyledi.
Kaya, Şanlıurfa’ya doğru yola çık-
tıklarında yolculuk esnasında yolda
trafik uygulaması yapıldığı halde
kendisine eşlik eden eskort araçtan
dolayı durdurulmadığını da ifade
ederek, ‘Devlet adına iş yaptığımız
ve önümüzde eskort aracı bulundu-
ğundan dolayı durdurulmadığımızı
düşündüm’ dedi.” (26.04.2016, Cum-
huriyet)

- “BM Genel Sekreterliği’ne bir
mektup gönderen Rusya’nın BM Dai-
mi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, Gültaş
Kimya, Marikem Kimyevi ve Endüs-
triyel Ürünler, Metkim, Ekim Gübre
ve Diversey Kimya isimli Türk şir-
ketlerinin IŞİD’e kimyasal içerikler
gönderdiğini belirtti.

Adı geçen şirketlerin IŞİD’e gön-
derdikleri kimyasal maddelerin tür-
lerine de mektubunda yer veren Çur-
kin, Türk şirketleri tarafından IŞİD’e
sevk edilen kimyasal maddeler ara-
sında alüminyum tozu, amonyum nit-
rat, granül karbamit ve hidrojen pe-
roksit bulunduğunu ifade etti. Çurkin,
Türkiye’den Suriye’ye yapılan amon-
yum nitrat sevkiyatının 7 kat arttığına
da dikkat çekti.” (25.05.2016, Cum-
huriyet)

- “10 Ekim ile Antep karakol sal-

dırıları faillerinin yakını olan ve ger-
çekleştirdikleri infaza rağmen ceza-
evinden kısa sürede çıkan IŞİD’cilerin
nasıl bırakıldıkları anlaşıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın
(MİT), Suriye’de eğitilen, tekbirler
getirip insan öldüren, IŞİD adına
sloganlar atıp, Suriye’de kampta si-
lahlı eğitim aldıkları tespit edilen
cezaevindeki sanıkların serbest bı-
rakılmaları için rapor verdiği ortaya
çıktı.” (11.06.2016, BirGün)

- “Suriye’de Rusya’ya bağlı Ateş-
kes İzleme Merkezi, Türkiye sınırın-
dan gelen TIR konvoyunun Halep
bölgesinde IŞİD’ın kontrol ettiği top-
raklara silah taşıdığının tespit edil-
diğini açıkladı.

Söz konusu bilgiye, Rusya Sa-
vunma Bakanlığı’nın internet site-
sinde yer alan raporda yer verildi.
Raporda, ‘Halep bölgesinin kuzey-
doğusunda, silah ve mühimmat taşı-
yan TIR konvoyu tespit edildi. Silahlı
koruma eşliğinde Türkiye sınırından
gelen konvoy, farklı silahlı grupların
kontrolündeki bölgelerden geçerek
IŞİD’in kontrol ettiği topraklara ulaş-
tı’ denildi.

Öte yandan, IŞİD kuşatmasındaki
Deyr ez-Zor’a da havadan 18,3 ton
insani yardım malzemesinin indirildiği
vurgulandı.” (08.06.2016, ANF)

IŞİD’in elindeki tüm silahlar em-
peryalistlere ait. Emperyalistler Esad
iktidarını yıkmak için IŞİD ve benzeri
dinci örgütlere her türlü olanağı sağ-
ladılar.

Tırlar dolusu silahları gönderen
bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan’dır. TIR’ların içinde giden silahlar
emperyalistlerin silahı...

AKP, Amerika ile “Eğit-Donat”
projesine imza attı. Amerika IŞİD’e
karşı başka işbirlikçileri eğitmeye
başladı. Topraklarımız bunların eğitim
kampı haline getirildi. 

IŞİD’in silah, mühimmat, savaş-
çı... Cephe gerisi her türlü lojistik
destek, IŞİD kontrolündeki petrolün
satılması...

Kısaca neye ihtiyacı varsa AKP
iktidarı her türlü desteğini veriyor.

Suriye sınırında Amerikan, İsrail,
Alman, İngiliz bütün emperyalistlerin
gizli servisleri, kontraları cirit

atıyor.Binlerce asker polis var sınırda.
Bütün bunlara rağmen nasıl oluyorsa
IŞİD sınırdan istediği zaman girip
çıkıyor. IŞİD’e katılanların % 90’ı
Türkiye üzerinden geçip katılıyor.

Türkiye’den IŞİD’e 7 bin kişinin
katıldığı söyleniyor. Bu kişiler aynı
zamanda AKP anlayışına sahip olan
kişilerdir.

IŞİD, Amerika’nın nerde ihtiyacı
varsa orda kullanmak için beslediği
canavardır. AKP de Suriye’de oluş-
turulmak istenen bir Kürt bölgesine
karşı IŞİD’i kullanmak istiyor.

Tecavüz eden, kafa kesen, en
vahşi toplu katliamları yapan bir ca-
navar yarattılar. Bununla halkları tes-
lim almaya çalışıyorlar. IŞİD için
hepsinden beter vb. deniyor. Bu ca-
navarın katliamcılığı aslında Ameri-
ka’nın ihtiyaçlarıyla orantılıdır. 

IŞİD’in yarattığı vahşet, geçmişten
bugüne emperyalizmin yaptığı kat-
liamların yanına bile yaklaşamaz.
Kaldı ki emperyalistler tüm katli-
amlarını IŞİD gibi örgütledikleri eli
kanlı çeteler ve paralı ordular ile
gerçekleştirmişlerdir. 

Evet, IŞİD vahşet uyguluyor. An-
cak bunu başta Amerika ve AKP’nin
desteği ile yapıyor.

Amerika, bölgedeki planları için
çok kanlı bir araca ihtiyaç duymuştu
ve bu ihtiyaç sonucu IŞİD’i yarattı.
Bölgedeki tahakkümünü de böyle
kurdu.

Sonuç olarak; IŞİD ne Ameri-
ka’dan ne de AKP’den bağımsız de-
ğildir; ABD’nin de, AKP’nin de
kendi bölge politikalarını hayata ge-
çirmek için besleyip kullandıkları
araçtır. 

Bu nedenle halklarımızı onar yü-
zer katledenlerin sorumlusu AKP’dir,
emperyalistlerdir. 

Bugün bu katili güya düşman ilan
ederek tekrar kullanmaya, Suriye
halkı üzerinde bir silah olarak de-
ğerlendirmeye devam ediyorlar. 

Halklarımızı katleden AKP’dir.
Hem AKP’den hem de emperyalist-
lerden tüm bu katliamların hesabını
misliyle soracağız. 

Halkımızın ödediği tüm bedelleri
kat be kat ödeteceğiz!
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“Güya Başbakan Erdoğan yine
İsrail’e karşı ‘dayılanıyor’... Tam
bir sahtekarlık... 

Sözde AKP iktidarının İ̇srail ile
arası Davos’tan beri açıktır... 2009
yılından beri İsrail ile Türkiye’nin
ilişkileri normal değildir... 

Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara
bakarsan kıyamet koptu kopacak...
“Filistinli kardeşlerim katledilirken
normalleşme olmaz” Normal olma-
yan nedir? İsrail ile hangi ekonomik
anlaşmayı iptal ettiniz? 

Yalancı, riyakar, sahtekar AKP!
TÜRKİYE’Nİ̇N İ̇SRAİ̇L İLE TİCARET
HACMİ̇ 6 MİLYAR DOLARDIR! 

İSRAİL’E ATILAN HAMAS’IN
ROKETLERİNİ NASIL ETKİ̇SİZ
HALE GETİ̇Rİ̇YOR İSRAİL? 

HADİ̇ KAPATABİ̇Lİ̇YOR MUSU-
NUZ KÜRECİ̇K’TEKİ̇ RADAR
Ü̈SSÜ̈NÜ̈? İ̇SRAİ̇L KÜ̈RECİK’TEKİ
RADAR Ü̈SSÜ̈ SAYESİ̇NDE ETKİ̇Sİ̇Z
HALE GETİRİYOR ATILAN RO-
KETLERİ̇!..” (Yürüyüş Sayı 426) 

AKP ve İsrail ilişkileri yapılan
son anlaşma ile “normale döndü”.
Yapılan açıklamalar ve basında yer
alan haberler bu yönde. Normal olan
ile anormal olan nedir önce bunun
açıklanması gerekir. 

Gerçekte yıllar öncesinde Tayyip
Erdoğan’ın bir televizyon progra-
mında yaptığı “one minute” gösteri-
siyle başlayıp daha sonra İHH’nın
Gazze’ye yönelik ablukayı kırma
adıyla gönderdiği yardım gemisine
İsrail’in saldırısı ve katliamıyla devam
eden “gerginlik” süreci artık yerini
“normalleşme”ye yani karşılıklı iyi
ilişkilere bırakacakmış... 

Tüm bu “gerginlik” sürecinde
yapılan gösteriler dışında bir sorun
yaşanmış mıdır İsrail ile, ya da bunun
dışında bir çatışma söz konusu olmuş
mudur? Hayır!.. Tersine İsrail ile
ilişkilerin en iyi olduğu dönem AKP
iktidarı dönemidir. Kuşkusuz aynı

zamanda en çok
esip gürlenen ve
atışmaların yaşan-
dığı dönem de bu
dönemdir. Erdo-
ğan’ın esip gürle-
meleri, İsrail’in
kimi çıkışları dı-
şında İsrail ile iliş-
kilerde neler ya-
şanmış kısaca bak-
makta yarar vardır.
Dünden bugüne
İsrail ile yapılan
antlaşmalar ve kar-
şılıklı ticari ve as-
keri ilişkilerde tek
bir bozulma var mıdır önce buna
bakmak gerekir... 

İsrail-Türkiye İlişkilerinde
Dünden Bugüne 

Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri
uzun yıllar hep gizli kapaklı yürü-
tülmüştür... Gerçekte İsrail’in kuruluşu
olan 1948 yılından sonra ilk tanıyan
ülkelerden biri olan Türkiye, Arap
halklarının tepkisini çekmemek için
yıllarca İsrail ile ilişkilerini açıkça
sürdürmemiş, tüm anlaşmalarını gizli
yürütmüştür. İlk olarak 1996 yılında
İsrail ile Askeri Eğitim ve İşbirliği
Antlaşması’nı açıkça imzaladı. Ve
buna imzayı da Tayyip Erdoğan’ın
hocası, siyonizm karşıtlığını temel
sloganı yapan Necmettin Erbakan
attı. İmza ABD isteği ve MGK onay-
lıydı. Bu nedenle Erbakan’ın karşı
çıkma şansı da yoktu. 

O günden bu yana İsrail ile işbir-
liğinde hiçbir eksilme olmadığı gibi
tersine sürekli bir artış vardır. AKP
iktidarı dönemi ise deyim yerindeyse
bu ilişkilerin altın çağıdır. 

Ve biz AKP’nin atıp tutmalarının
ne kadar sahte olduğunu anlatırken
somut verilere dayandık ve o günlere
şu somut verileri aktardık: 

“İsrail’in Gazze’yi vuran uçak-
larının yakıtının Türkiye’den gittiğini
gösteren TÜİK’in 2014 yılındaki ve-
rilerine göre İsrail’e Mart ayında
toplam 124,562 litre jet yakıt ihraç
edilmiş. Türkiye, 2010 yılından bu
yana yaklaşık 11 milyon dolarlık
harp silahları ve mühimmatı ihraç
etmiş. AKP’nin inkar ettiği İsrail’e
satılan jet yakıt ile F-16 İsrail uçakları
Filistin halkına bombalar yağdırmak
için havalandı ve katliam yarattı”
(Yürüyüş, sayı 427). 

Bunlar işbirliğinin en somut ka-
nıtları olmasına rağmen AKP yalan-
larla üstünü örtmeye çalıştı. Ancak
işbirliği bununla sınırlı olmadığı gibi
yaşanan atıp tutmaların hepsinin
yalan ve göz boyama olduğu da bu-
gün tüm çıplaklığıyla göz önündedir.
Bu gerçeklere ilişkin o dönem şunları
söylüyorduk: 

“İsrail’e jet yakıtı satan, Irak’ın
Türkiye üzerinden İsrail’e petrol sat-
masına aracılık eden AKP, İsrail’e
tepki gösterebilir mi? 

Başbakan’ın ve bakanlarının tep-
kileri ne kadar gerçekçidir? Katil
Erdoğan’ın söylediği gibi ‘İsrail’le
ilişkiler artık normal olamaz’ sözleri
yalandır. İsrail’le olan dostluğu
görün” diyerek işbirliklerinin nasıl

İsrail ve AKP İlişkileri Hep “Normal”di! 
Halklar Direnince Gerçekler Su Yüzüne Vurur! Halklar Direnince Gerçekler Su Yüzüne Vurur! 
ve Zaferi Direnen Savaşan Halklar Kazanacak! ve Zaferi Direnen Savaşan Halklar Kazanacak! 
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devam ettiğine ilişkin yaptığımız 12
maddelik dökümü aşağıdaki kutuda
aktarıyoruz. 

Tüm bu işbirliğinin en özet halini
ise İsrail ile kameralar önünde en
büyük atışmaları yaptıkları dönemde
kurdukları ilişkiler ve ticaretlerinin
artarak devam etmesi göstermektedir.
Resmi verilere göre 2014 yılı itiba-
riyle İsrail ile ekonomik ilişkileri en
yüksek olan tek ülke Türkiye’dir.
2002 yılından 2014 yılına ticaret
hacmi 4,5 kat artmıştır. İsrail’in Mer-
kezi İstatistik Bürosu’nun verilerine
göre Türkiye, İsrail’in ithalat yaptığı
ilk on ülkeden biri haline geldi. 

2009 Yılından İtibaren
Görünürde Değişmenin
Nedenleri 

Gerçekte bu gelişmeler yaşanırken
2009 yılı başından itibaren ilişkilerde
“gerginlik” havası estirilmeye çalı-
şıldı... Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta

yaptığı “One Minute” gösterisi özel-
likle Filistin’de ve diğer Ortadoğu
ülkelerinde büyük prim yaptı... İsra-
il’in yaptığı bir katliamın hemen ar-
kasından gelen bu çıkışın yaptığı
prim devamının gelmesini de sağla-
dı... Gerçekte işbirliğinde hiçbir de-
ğişiklik olmamasına rağmen görü-
nürde karşılıklı atışmalar ve ilişki
koparma derecesine varacak çıkışlarla
sürdü “gerginlik”. 2010 yılı Ma-
yıs’ında İsrail’in Gazze’ye yönelik
ablukasını kırma adına, AKP örgüt-
lemesiyle, İHH adına gönderilen yar-
dım gemilerine İsrail baskın düzen-
leyip katliam yaptı. Bu da “gerilim”
sebeplerinden biri olarak o günden
bugüne devam edegeldi.

AKP, iktidara gelmesinden sonra
Ortadoğu’da emperyalizmin işini ko-
laylaştıracak, bölge ülkelerini em-
peryalizm adına denetleyip yönlen-
direcek bir güce, ülkeye olan ihtiyacı
karşılamaya soyundu. Emperyalizmin
Ilımlı İslam projesinin bir parçası
ve bölgenin Müslüman yapısının yol
açtığı tepkileri yumuşatacak ve bu
yapıyı kullanarak halkları denetleyip
yönlendirecek bir güç arayışına cevap
olmaktı AKP’nin tüm politikaları.
Bu eksende harekete geçti ve İsrail’e
kafa tutmalardan hatta yer yer
ABD’ye kafa tutmaya kadar bir dolu
senaryo hayata geçirildi.

AKP’nin bu politikasının özellikle
2010 yılı sonrasında “Arap Baharı”
olarak yaşanan gelişmelerle birlikte
önemi daha da artmıştır. Bölgede
emperyalizmin işbirlikçisi güçlere
karşı ayaklanan halk kitlelerinin farklı
arayışlar içine girmesini engelleyecek
bir güç olma göreviyle hareket edi-
yordu AKP. Böylece bölgede “rol
üstlenen”, “politika belirleyen” bir
ülke olma misyonu yüklendikleri ha-
vasını atıyordu. 

Bununla söylenmek istenen kuş-
kusuz emperyalizmden bağımsız bir
politika yürüten ülke olma rolü de-
ğildir. Emperyalist uşaklar içinde en
birinci uşak olma rolüdür. Ki AKP
bunu en iyi şekilde oynamak için
canla başla çalıştı. Kimi zaman ABD
başkanlarından veya yardımcılarından
onay alarak, onlarla görüşmelerinin
hemen ardından İsrail’e çıkıştığı gibi

Amerika’ya da “Ey Amerika” çıkışları
yaptı. 

Ancak bunların hiçbiri gerçeği
yansıtmıyordu. Gerçek, hayatın içinde
capcanlı yaşanıyordu ve er veya geç
kendini kabul ettirecekti ve ettirdi
de.

Bugün Açık İşbirliğine
Tekrar Dönüş 

Emperyalizm adına bölgede lider
olmak istiyordu AKP, ama bölgede
liderlik yapacağı bir ortam kalmayınca
AKP de ortada kaldı. Çünkü liderlik
yapacağı halkların boyun eğmesi ge-
rekiyordu. Halklar AKP gibi “gocuklu
celep kaldırınca sopasını” emperya-
lizmin sürüsüne katılan koyunlar gibi
değildir. Günü gelince, “yetti gayri”
deyip isyana dururlar ve işgalciye
karşı silah kuşanıp ölümüne direnirler.
Ortadoğu ülkeleri de bunu yaptılar.
Özellikle de Suriye. AKP’nin rüştünü
ispatlayacağı en önemli denek taşıydı
Suriye. Ama ne AKP ne de efendileri
buradaki direnişi aşamamışlar ve so-
nunda halkın direnişine boyun eğme
noktasına gelmişlerdir. 

Emperyalizmin çöken Ortadoğu
politikalarına paralel olarak AKP’nin
de tüm havası gitmiş ve süt dökmüş
kedi gibi yeniden limana yanaşmak
zorunda kalmıştır. Ve şimdi eski ha-
vasına neden döndüğünü sorgula-
yanları sorgulamakta, azarlamaktadır.
Bunların başında gelenlerden biri de
kuşkusuz İHH’dır... Düne kadar AKP
destekçiliğinde önde giden, Ortadoğu
halklarının katledilmesinde kullanılan
her türlü aracın taşınmasına ortaklık
eden bir kuruluş olarak rol üstlenen
İHH bir anda ortada kalıverdi. Mavi
Marmara konusunda İsrail hiçbir suç-
lamayı kabul etmeden işin içinden
sıyrıldı. Sadece ölenlerin ailelerine
insani yardım vermekle sınırlı kalmayı
kabul etti. Türkiye ise karşılığında
baskını gerçekleştiren askerlere açtığı
davalardan vazgeçecek. Hamas’ın
Türkiye ile ilişkileri sınırlandırılacak.
Büyükelçiler atanacak ve İsrail’in
doğalgaz akışı için görüşmeler baş-
latılacak. Gazze’ye yönelik abluka
ise devam edecek... Gazze’ye gidecek
yardımlar İsrail üzerinden ve İsrail
onayıyla gidecek. Yani Filistin yine

Tüm bu işbirliğinin
en özet halini ise İsrail
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bağımsız olmayacak. 
AKP basını bugün açığa çıkan işbirliğini

ne kadar allayıp pullasa da Filistin halkının
bu son anlaşmadan kazandığı hiçbir şey
yoktur. Ve AKP yalanlarıyla, riyakarlıklarıyla
ve Ortadoğu’da halkların kanına bulaşmış
kirli elleriyle halklarımızın karşısında yı-
kılmayı bekleyen bir ahlaksızlık timsali du-
rumundadır. 

AKP’nin bu işbirliğini destekleyenlerin
başında gelenlerden biri de; halen ablukası
devam eden ve İsrail’in daha anlaşmanın
mürekkebi kurumadan saldırdığı Gazze’nin
yöneticisi Hamas’tır. Emperyalizmle girilen
her türlü ilişkiyi onaylayarak kendini em-
peryalizme ispatlama derdinde olan bu ör-
gütün Filistin halkının geleceğini nasıl pa-
zarladığı da artık bilinen bir gerçektir. Zira
Hamas başından itibaren AKP politikalarıyla
içli dışlı olan ve Filistin halkının geleceğini
her an pazarlayabileceğini ortaya koyan bir
örgüttür. 

İki yıl önce yazdığımız gibi: “Tıpkı AKP
gibi, İslamcı örgütlerin de Filistin halkının
bağımsızlığını sağlayabilecek politikaları
yoktur. Hamas şu anda Filistin’deki en güçlü
ve iktidarda bulunan örgüttür. Ancak em-
peryalizm ve onun işbirlikçileri ile uzlaşma
çabası içindedir.” Ve bu nedenledir ki AKP
ile işbirliği içinde bulunan Hamas önderleri
yapılan anlaşmayı desteklemektedirler. Oysa
bu anlaşmanın Filistin halkının yararına
olan hiçbir yönü bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak; Filistin konusunda,
AKP’nin yalanlarının sonu gelmiş ve gerçeğe
tekrar uyanılmıştır... Filistin halkının İsrail
eliyle katledilmesine AKP açıkça destek
vermekte ortak olmaktadır. AKP’nin yanında
duranlar, onun politikalarına destek olanlar
da Filistin halkının ve Ortadoğu halklarının
kanının dökülmesinde pay sahibi olduklarını,
olacaklarını düşünerek hareket etmek zo-
rundadırlar. 

AKP, emperyalizmin uşağı rolünde başa
oynamayı beceremedi. Fakat halklarımıza
karşı, dünya halklarına karşı kan dökücülükte
emperyalizme kendini ispat çabası sürecektir.
Halkların ve biz devrimcilerin de buna karşı
direnişi ve savaşı sürecektir. Bu savaşta
zaferi er veya geç halklar kazanacaktır. Or-
tadoğu bataklığından çıkamayan AKP kendi
yarattığı pislik çukurlarında yok olacaktır
ve bizim diktiğimiz kefeni giymek zorunda
kalacaktır!

“1) Recep Tayyip Erdoğan
Ocak 2004’teki ABD ziyareti
sırasında, Amerikan Yahudi
Komitesi’nden “cesaret ma-
dalyası” aldı. Resmi ismi “Da-
vut Boynuzu” olan bu madal-
ya, dünyada ilk kez Yahudi
olmayan bir isme, dahası bir
Müslüman’a verildi! 

2) AKP hükümeti, İsrail ile
15 Temmuz 2004’de Anka-
ra’da bir mutabakat zaptı im-
zalayarak, Serbest Ticaret
Antlaşması kapsamında “te-
mel ve işlenmiş tarım ürünle-
ri ticaretindeki tavizlerin
karşılıklı genişletilmesini
müzakere etme” konusunda
anlaştı. Böylece AKP, İ̇srail’e
Türk tarımını çökertme ola-
nağı sundu! 

3) AKP, tarihte ilk kez
Türkiye Cumhuriyeti’nin
başkentinde, İsrail’e, siyoniz-
min kurucusu “Theodor
Herz’i” anma izni verdi. 6
Aralık 2004’te İsrail’in Anka-
ra Büyükelçiliği, Ankara’da,
Milli Kütüphane Konferans
Salonu’ nda siyonizmi andı! 

4) Dönemin AKP’li Enerji
Bakanı Hilmi Güler, İsrail
Ulusal Altyapı Bakanı Binya-
min Ben-Eliezer ile Boru An-
laşması imzaladı. Türkiye’den
İ̇srail’e uzanacak boru hattın-
dan petrol, doğalgaz, elektrik,
su ve fiberoptik geçmesi plan-
landı. 

5) Erdoğan, Heron’larla il-
gili anlaşmayı, 1 Mayıs 2005
tarihli İsrail ziyareti sırasında
bizzat kendisi imzaladı. Ziya-
rette 200 milyon dolarlık bu
anlaşmayla yetinilmedi, M60
tanklarının modernizasyonu
için yeni protokol ve 17 ayrı
askeri proje görüşmesi yapıl-
dı! 

6) AKP, Mavi Marmara
saldırısından sonra,
TBMM’nin yayımlayacağı
deklarasyonda “TBMM, Türk
Hükümetinden İsrail’ le siya-
si, askeri ve ekonomik ilişkile-

ri gözden geçirmesini bekli-
yor” ifadesine itiraz etti.
Dönemin AKP Grup Başkan-
vekili Suat Kılıç, metne bu
haliyle imza atamayacakları-
nı belirtti. Metinden ifade
çıkartılmadı. Fakat muhalefe-
tin ısrarı nedeniyle AKP öğle-
den sonra gerçekleşen otu-
rumda, metne imza atarak
tükürdüğünü yaladı. 

7) Davos’ta sözde “one mi-
nute” krizi yaşanırken,
TBMM’de Türkiye-İ̇srail
Dostluk Grubu üyesi 361,
Türkiye-Filistin Dostluk Gru-
bu üyesi ise sadece 60 millet-
vekili bulunuyordu! 

8) Erdoğan, Suriye sınırın-
daki mayınlı arazilerin 49 yıl-
lığına İsrail’li şirkete verilme-
sine itiraz edenleri “Yahudi
düşmanlığı” yapmakla suçla-
dı. 

9) Dönemin Milli Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik, 13
Şubat 2009 tarihinde, okullar-
da İsrail mallarının boykot
edilmemesi için genelge ya-
yımladı! 

10) İsrail sadece Güney-
doğu’dan değil, “Anadolu
Kartalı Tatbikatı Krizi” ile
daha sonra gündeme gelen
Konya’dan da 2004 yılının so-
nunda 40 bin dönüm arazi
aldı. AKP’nin “Tarımsal
İşbirliği ve Kalkınma Projesi”
ile önünü açtığı bu satış işlemi
ile verilen topraklar, ABD ve
İsrail’in eğitim için kullandığı
hava üssünün hemen yanında
bulunuyor. 

11) İsrail’in toprak alımla-
rına kolaylık getiren yasanın
da, 19 Temmuz 2003 tarihin-
de, AKP tarafından yürürlüğe
konulan 4916 sayılı yasa ol-
duğunu belirtelim. 

12) Türkiye’nin 50 yıllık
vetosu- nu kaldırması üzerine
İ̇srail OECD girişini sağladı.” 
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Kolombiya’da uzun bir süredir
adım adım sürdürülen uzlaşma ve
gerillanın tasfiyesi sürecinde, 23 Ha-
ziran’da Kolombiya devleti ile FARC
arasında imzalanan anlaşma ile em-
peryalistlerin yüzünü güldürecek,
halklar açısından ise daha büyük bir
yoksulluk, adaletsizlik getirecek bir
adım atılmış oldu. 

FARC lideri Timochenko’nun
“Bu, savaşın son günü olsun” dediği
anlaşma, Latin Amerika’da yaşanan
benzer deneyimlerin de gösterdiği
gibi halka daha fazla kan ve gözya-
şından başka bir şey getirmeyecektir.
Emperyalist saldırganlık ve savaşlara
son verecek tek şey mücadeledir,
sosyalizmdir. 

1964 yılında kurulan, kuruluş
amacını açlığın ve yoksulluğun sona
erdirilmesi ve sosyalizmi kurmak
olarak açıklayan FARC’ın yola çı-
karken önüne koyduğu talepler ve
hedefleri açısından bugün değişen
bir durum yoktur. Değişen, FARC’ın
ideolojisidir. FARC, devrim ve iktidar
iddiasını kaybetmiştir. Devrim iddiası
olmayan bir hareket için silahlar artık
yük olmaya başlamıştır. Bu “yük”ten
kurtulmanın adı da günümüzde “barış
süreci” olarak adlandırılıyor. 

Yaşanan bu çözülmenin, tasfiyenin
kökleri geçmiştedir. 50 yıllık bir mü-
cadele geçmişi olan FARC’ın Ko-
lombiya devleti ile görüşmeleri 1991
yılına kadar uzanıyor. İlk olarak 1982
yılında yapılan uzlaşma çağrılarına
FARC olumlu cevap vermiş ve kat-
liamcı oligarşi ile görüşmeler de baş-
lamıştır. 1990 başları; sosyalist ül-
kelerde geriye dönüşlerin, karşı-dev-
rimlerin yaşandığı yıllardır. Bu sü-
reçten etkilenenler, emperyalizmin
ideolojik rüzgarına kendini kaptıranlar
bugün gelinen noktada düzene teslim

oluyorlar. 
Kolombiya’da da 50 yılda birkaç

kez denenen ve son olarak 2012 yı-
lında Küba’nın başkenti Havana’da
başlayan ‘barış görüşmeleri’ belli
aşamalardan geçerek ‘nihai anlaşma’
ve ‘karşılıklı ateşkes’ noktasına var-
dı.

Ancak geçen bu 50 yıl içinde,
600 bin kişi hayatını kaybetti. 79
bin Kolombiyalı kaybedildi. Sadece,
devletin, iş adamlarının ve toprak
ağalarının yasadışı silahlı gücü olarak
kullanılan sağcı paramiliter grupların,
173 bin Kolombiyalıyı öldürdüğü
belirtiliyor. Ülkede en az 10 milyon
Kolombiyalı da çatışmalar nedeniyle
zorla yerinden edildi. Kolombiya ve
ABD hapishanelerinde 10 binin üze-
rinde devrimci halen tutsak. Müza-
kerelerin yeniden başladığı 2012 yı-
lından bugüne 50’nin üzerinde FARC
gerillası ve komutanı katledildi. Sa-
dece bu tablo bile nasıl bir barış ola-
cağının göstergesidir. Kolombiya hü-
kümeti ve emperyalistler devrimcilere
yönelik katliamlarından hiçbir süreçte
vazgeçmediler ve bunu karşılıklı ya-
pılan görüşmelerde de belirtmeye
devam ettiler.

23 Haziran’da imzalanan anlaş-
manın basına yansıyan maddelerine
göre; 

* FARC gerillaları nihai barış
anlaşmasının imzalanmasından son-
raki 180 gün içinde silah bırakacak. 

* Sayıları yedi bini bulduğu tah-
min edilen gerillalar için geçici
geçiş bölgeleri ve kamplar kurulacak. 

* Gerillaların güvenliğini garanti
etmek için FARC kamplarına hiçbir
sivilin girişine izin verilmeyecek. 

* Örgütün tüm silahlarını BM
gözlemcileri teslim alacak.

Yani gerilla tasfiye edilecek, sa-

vaşçılar kamplara kapatılacaklar. Gü-
venlik veya siyasal sürece katılım
adı altında teslim alınmaya çalışıla-
caklar. Silahları dünya üzerinde savaş
çıkarmadık tek bir toprak parçası bı-
rakmayan BM’ye teslim edecekler.
Bunlar bile anlaşmanın bunca yıllık
mücadelenin sonucunun bu olmaması
gerektiğini gösteriyor.

Anlaşma maddelerinde burjuva
basının bile dikkatini çeken noktalar
var: “BBC Mundo’dan Natalio Co-
soy, tarafların tarımsal reform, yasa
dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadele,
gerillaların siyasal sürece katılımı
ve iç savaş boyunca işlenen suçların
yargıya taşınması gibi zorlu konu-
larda uzlaşı sağladıklarını belirtti.
Ancak Cosoy, silahsızlanacak olan
FARC’ın bundan sonra kendisini
ülkedeki diğer düşmanlarından ko-
ruması için hükümet güçlerine bel
bağlamak zorunda kalacağına dikkat
çekiyor.” (22.06.2016, BBC) 

Yani katliamların, teslim almanın
nasıl yaşanacağını iyi kötü herkes
biliyor. Ülkedeki diğer düşmanlar
diye kastedilen emperyalizmin eli
kanlı katil çeteleridir. Ki Kolombi-
ya’daki en temel sorunlardan biri de
bu kontra çetelerin halka ve devrim-
cilere yönelik saldırılarıdır. Sadece
2015 yılı içerisinde 300 köylü kont-
ralar tarafından öldürüldü. Yedi bin
kadar çiftçi de topraklarına dönük
yapılan ihlallere karşı geliştirdikleri
direnişler nedeniyle çeşitli cezalar
aldılar. Bu direnişler sırasında yine
kolluk kuvvetleri tarafından onlarca
kişi öldürüldü ve yaralandı. FARC
silah bırakarak, eli kanlı çeteler kar-
şısında devrimcileri ve halkı da sa-
vunmasız bırakmış olacaktır. 

FARC’ın silah bırakmak için öne
sürdüğü taleplerin başında bu çetelerin
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Kolombiya Hükümeti ile FARC Arasında “Barış” Anlaşması İmzalandı…
600 Bin Ölü ve 10 Bin Tutsağa Rağmen Hangi Barış?
Dünya Üzerinde Açlığa, Yoksulluğa Son Vermek İçin 

Tek Yol Silahlı Mücadeledir, Sosyalizmdir! 
FARC Bu Adımdan Geri Dönmeli, 

Silahlarını Anlaşma İmzaladıkları Katillere Doğrultmalıdır!



dağıtılması ve halka karşı işlenen
suçlarda yargı yolunun açılmasıdır.
Bunun için de bir hakikat komisyonun
oluşturulması öngörülüyor. Ancak
daha geçtiğimiz aylarda FARC’ın
tasfiyesi için ABD’nin Kolombiya
hükümetine 450 milyon dolarlık bir
yardım yapacağı gündeme gelmişti.
Yardım kongreden geçmiş ancak he-
nüz uygulamaya geçirilmemiştir. An-
cak bu dahi Kolombiya ordusunu ve
kontrgerilla örgütlenmelerini silah-
landıranın ABD emperyalizmi oldu-
ğunu göstermektedir. Bu nedenle
oluşturulacak olan hakikat komis-
yonunun da hiçbir gerçekliği olma-
yacaktır. 

Kaldı ki emperyalizmle uzlaşma
yolunu seçen diğer ülke deneyimle-
rinde de benzer bir sonuç yaşanmıştır.
Bu ülkelerde imzalanan “barış” an-
laşmalarının ardından sözde dağıtılan
kontra çetelerinin hepsi mafyanın da
temel ayağını oluşturmuşlar ve ‘emek-
liliklerini’ uyuşturucu ticareti ile ge-
çirmekte, ihtiyaç dahilinde kullanıl-
mak üzere emperyalizm tarafından
daima el altında tutulmaktadırlar.

Guatemala’nın gerilla örgütü olan
URNG’de yer almış eski bir gerilla,
1996’da imzalanan “barış” anlaşma-
sının ardından savaşın nasıl bir boyut
kazandığını şöyle anlatıyor: “Şimdi
gerçekte şöyle bir değişiklik var: Es-
kiden ordu ile savaşçılar, dağlardaki
silahlı mücadele şu anda yok. Peki,
barış var mı? Barış filan yok. Çünkü
ayrımcılık var. Sokakta birçok ölü
var. Bir sürü şey sokaklarda hatta
evlerde bile. Evlerde girip öldürü-
yorlar. Nerede barış? Barış yok.”

(Gerillanın Barışı, Metin Yeğin,
Syf:97).

FARC’ın temel taleplerinden bir
diğeri ise tarım politikaları ile ilgilidir.
Bugün Kolombiya’da %4’lük kesim
toprakların %62’sine sahipken, halkın
büyük çoğunluğu ise topraksızdır.
Mafya ve paramiliter çeteler ise 1980
ile 2000 yılları arasında 4,5 milyon
hektar büyüklüğünde alanı işgal etti.
Diğer yandan toprak sahiplerine dev-
let desteği olarak vergi kolaylığı ge-
tirildi, toprakları değerlendirmeseler
bile ellerinde tutmaları isteniyor.
Çünkü bu alanlar aynı zamanda “kara
para” trafiğinin döndüğü yerlerdir.
Bu nedenle bu konuda da bir değişim
yaşanmasını beklemek en iyi tanı-
mıyla saflıktır. 

URNG’nin eski parlamenterlerin-
den Prof. Miguel Angel Sandoville,
Guatemala’da köylülere toprak ve-
rilmesi konusunda yaşanan pratiği
şu sözlerle anlatıyor: “Devlet sektörü
açısından barış gayet iyi. Gerilla bi-
tiyor. Silahlı mücadele yok, bu iyi.
Fakat bizim açımızdan kazanım çok
sınırlı. (...) Sosyal ve ekonomik olarak
şimdiki barış anlaşmasının üzerinden
13 yıl geçti. Gazetelere bakın, tel-
evizyonu seyredin ve politik tartış-
malara bakın, bir kent ve yargı re-
formu ihtiyacı konuşulmakta. Aslında
bu barış anlaşmasında söz verilmişti.
Yani 13 yıldır yapılmayan şey. (...)
13 yıl sonra toprak dağılımında hiçbir
değişiklik yoktu. Mali durum hiç de
iyi değil. İndian hakları kayıp. Kentteki
güvenlik çökük. Ülkede, hiçbir şehirde
güvenlik yok.” (Age, Syf: 46)

FARC, Latin Amerika’da
Yaşanan “Barış”
Deneyimlerinden Ders
Çıkarmalıdır

Latin Amerika’da 1990 ve
2000’lerin başında yaşanan üç ayrı
“barış” anlaşması pratiği bunun somut
örneğidir. Silahların bırakıldığı ül-
kelerde dünden bugüne kadar hiçbir
konuya hiçbir çözüm getirilmedi.
Çeteleşme, mafya örgütlenmeleri,
adaletsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ba-
rış öncesi döneme göre daha da arttı.
Tüm bu ülkeler emperyalizmin uyuş-
turucu tarlalarına dönüştürüldü. Ko-
lombiya’da yaşanacak süreç de farklı
olmayacaktır. 

Geçmişte silah bırakan ülkelerden
biri Guatemala’dır. Eski gerillalardan
biri, kendisi ile yapılan bir röportajda
“barış”ın halka ne getirdiğini şu söz-
lerle açıklıyor: “Hükümet hiç de yok-
sullara yardım etmedi. Sürekli ken-
dilerine alıp duruyorlar ve kazanmaya
doymuyorlar. 12 yıl geçtikten sonra
ne evimize yardım ettiler ne geçin-
meye yardım ettiler. Barış bir ayak-
kabı satın almaya yetmiyor. Bütün
herkes toplandı. Herkes şöyleydi böy-
leydi. Sonra bir çok proje ileri sü-
rüldü, kongreye gitti. Sonra gerisi
boş...” (Gerillanın Barışı, Metin Ye-
ğin, Syf:190) 

Guatemala’daki gerilla hareketi
URNG (Guatemala Devrimci Ulusal
Birlik) 1996 yılında “barış” anlaşması
imzalayarak silahlarını teslim etmiş
ve demokrasicilik oyunu içinde yer
almıştır. Katıldığı seçimlerde ancak
bir kaç parlamenter çıkarabilmiştir.
O dönem hemen bütün sorunlar kağıt
üstünde “halledilmiş”, sözler veril-
miştir. Sözü edilen “barış”, “bir ayak-
kabı satın almaya yetmemiş”tir. Nüfusu
7 milyon iken (1979 tahmini) o yıllarda
Guatemala’da, oligarşinin katilleri,
1960 yılından 1996’ya kadar süren
iç savaşta, çoğunluğu Maya olan
300.000’e yakın kişiyi katletti. “Barış”
ile birlikte, bu katliamların üzeri ka-
patıldı. Halkın katillerinden hesap
sormayı bir yana bıraktılar. Oligarşinin,
yoksul halklara karşı yıllardır izlediği,
sömürü ve talan politikalarından bı-
rakın hesap sormayı, bu politikalar
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tartışılmadı bile. Ve en önemlisi bu
ülkelerde oligarşinin düzeni varlığını
olduğu gibi korumuş, sömürü düzeni
devam etmiştir.

URNG’nin uluslararası sekreteri
Luis Antonio barışı şöyle yorumluyor:
“Bizim oligarşi tarafında yer alan,
sağ politik guruplar barış anlaşma-
sında verdikleri sözlerin çok ufak
parçasını tuttular. Bu tabii ki ülkenin
birçok yerinde gerçekte daha çok
yoksulluk, hükümetin şiddete karşı
çaresizliği ile daha çok şiddet demek
oldu. Aynı zamanda barış anlaşma-
sından sonra uyuşturucu ticareti çok
daha fazla arttı.” (Age, Syf:77)

Guatemalalı bir köylü ise kendisi
için barışın ne ifade ettiğini şöyle
anlatıyor: “Barış... Savaşla birlikte
yaşamıyoruz ama açlıkla birlikte ya-
şıyoruz. Barış geldi ama açlıkla bir-
likte. Köylüler için, yoksullar için
imzalandı. Ama bence Guatemala’da
barış yok, bence bir barış var ama
açlıkla birlikte.”

(...)
“Barış anlaşması imzalandığında

dendi ki; artık barış var. Ama şu
anda daha fazla ölü var. Sürekli bi-
rileri ölüyor. Her istasyonda birileri
ölüyor. (...) Haklarımız filan yok.
Haklar sadece kitapta. Dolayısıyla
hiçbir şey yok. Gerçek olan bu.”
(Age, Syf: 156-157).

Silahların bırakıldığı ülkelerden
bir diğeri ise El Salvador’du. El Sal-
vador’da, FMLN (Farabundo Marti
Ulusal Özgürlük Cephesi), 1992 yı-
lında emperyalizm ve oligarşiyle
“barış” anlaşması yaptı ve demok-
rasicilik oyunu içinde 2009 yılında
parlamentoda çoğunluğu sağlayarak

hükümet kurdu. FMLN seçimleri ka-
zandığında, ülkenin büyük ekonomik
sorunları ve borçları karşılığında
gelir kaynakları tamamen sıfırlanmış
haldeydi.

Barış anlaşmasının ardından
FMLN’ye karşı planlanmış katliamlar
gündeme geldi. Örneğin, partinin
önderlerinden komutan Mario Lopez,
gençlik yöneticisi Josue Franco ve
kadın komutanı Nidia Diaz gibi çok
sayıda ön planda olan legal, siyasete
yeni katılan eski gerillalar katledildi.
EI Salvador’da oligarşi iktidarda bir
avuç zorbaydı. Oligarşiyi oluşturan
sadece 14 aileydi. Barış süreci de-
dikleri süreçte de 14 aile yine varlığını
korudu. Kısacası barış dedikleri sü-
reçte de halkın, yoksulların sömürüsü
devam etti.

Guatemala, Honduras ve El Sal-
vador’da anlaşmanın ardından şiddet
olayları arttı. Bu üç ülkede ölüm
oranları dünyanın en yüksekleridir.
Çoğu zaman savaşlar yaşanan ülke-
lerden bile daha yüksek. Silah ticareti
ile ABD tarafından finanse edilen
uyuşturucu ticareti açık bir tehlike
durumunda. Kolombiya’da durum
çok farklı değil.

Yine tasfiyeciliğin savunulduğu,
halkların kurtuluş umutlarının düzen
içi hesaplara, demokrasicilik oyun-
larına kurban edildiği ülkelerden
birisi de Meksika’daki EZLN’ydi.
(Zapatista Ulusal Özgürlük Ordusu)

1994’te başlattıkları gerilla mü-
cadelesini kısa sürede kırıntılar uğruna
bir mücadeleye dönüştürdüler. Adına
gerilla mücadelesi dediler ama “kur-
şun atmadıkları” ateşkesler sürecine
çevirerek, o günden bugüne eylemi

ateşkeslerden ibaret olan bir özgürlük
yürüyüşüne dönüştürdüler. İktidar
perspektifinin olmadığı bu mücade-
lede, devrim, sosyalizm, halkların
kurtuluşu yoktur.

Umut ve Kurtuluş İçin
Tek Yol Devrim’dir!

FARC Komutanı Carlos Lozada
imzalanan anlaşmanın ardından Twit-
ter’dan yaptığı açıklamada “Bu kor-
kunç gece sona erip, barış ve ışık
yolu açılacak. 23 Haziran’da savaşın
sonunu (#thefinaldayofthewar) ilan
edeceğiz” dedi. Hangi gece sona ere-
cek? Bu yolun sonunda hangi barış
kazanılacak? Kolombiya’yı Ameri-
ka’nın kontrgerillanın, uyuşturucunun,
fuhuşun merkezi yapan Kolombiya
oligarşisiyle yapılan bir barış anlaş-
ması nasıl bir ışık saçacak? FARC
nasıl bir barış olacağını sanıyor?

Amerika’nın yolunu çizdiği,
daha yeni 450 milyon dolar para
döktüğü bir alanda, her türlü ideo-
lojik aygıtını devreye soktuğu,
kontrgerillayı örgütlediği bir or-
tamda ışık bulacaklarını söyleyen-
ler sadece halkları kandırmaya ça-
lışır.

Yaşanan süreç “barış” değildir!
Silahlı mücadelenin tasfiyesidir. Sos-
yalizmden, devrimden vazgeçmektir!
Dünya halklarına barışı getirecek
olan tek sistem sosyalizmdir, umut
ve kurtuluş için TEK YOL DEV-
RİM’dir. Devrim silahla yapılır, si-
lahla korunur. FARC, attığı bu adım-
dan derhal geri dönmeli; silahlarını
teslim almak isteyen emperyalizme
doğrultmalıdır!

Halk Cephesi- Uluslararası İlişkiler Komitesi Atatürk
Havaalanı’nda yapılan katliamlarla ilgili 1 Temmuz'da bir
açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi: "Atatürk
Havaalanı’nda 28 Haziran'da IŞİD katliam yaptı. 3 eylemci
rastgele insanların üzerine ateş açtı, ardından da vücutlarındaki
bombayı patlatarak çevredeki insanları katlettiler. Bu kat-
liamda 45 kişi öldü ve onlarca yaralı hala hastanelerde…
Türkiye, AKP iktidarının IŞİD’e verdiği destekler sonucu
bir geçiş yolu haline gelmiştir. Tüm dünya halklarına
düşman, adeta işkence ve katliam aracına dönüşmüş olan
bu örgütün yaptığı katliamların baş sorumlusu, Suriye’de

Esad yönetimini yıkmak için bu örgüte destek veren em-
peryalistler ve onların bölgedeki en büyük işbirlikçisi AKP
ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. Tırlarla silah sevkiyatı
yapılan bir ülkede IŞİD’in yaptığı saldırı sonucu ölen her
bir insanımızın akan kanından başta Recep Tayyip Erdoğan
ve iktidar partisi AKP sorumludur. Terör demagojileriyle
bu katliamdaki kendi sorumluluklarını üstlerinden atmalarına
izin vermeyeceğiz. Direk, halkı katletmeye, sindirmeye
yönelik bu katliamın hesabını AKP’den ve IŞİD’i büyütüp
besleyen emperyalistlerden soracağız. AKP’nin kendi ör-
gütlediği bu katliamları gerekçe göstererek, kendi sorum-
luluğunun üstünü örtmek için başlattığı halka yönelik sal-
dırılarına izin vermeyeceğiz...” 

Katillerden Hesap Soracağız!
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Antalya Halk Cephesi 29 Hazi-
ran'da Kızılarık Cemevinde "Anti-
Emperyalist Mücadele, Halk ve Vatan
Sevgisi" üzerine seminer düzenledi.
Seminer konuşmacısı ise devrimci
şair Ümit İlter'di. Ümit İlter halk ve
vatan sevgisi üzerine bir şiir ile ko-
nuşmasına başladı. Sonrasında Grup
Yorum Antalya Halk Korosu "Defol
Amerika" marşını seslendirdi. İstanbul
Gazi Mahallesi'nde Yürüyüş dergisi
dağıtırken katil polis tarafından vurulan
Ebru Yeşilırmak’a selamlar yolladı.

Ümit İlter konuşmasına şu sözlerle
devam etti: “Emperyalizm dünya halk-
larının düşmanıdır. Bugün Ortado-
ğu'da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da
insanları katletmeye devam ediyor.
(...) Bugün ne Irak ne Suriye ne de
diğer halklar özgürleşti. Ama kendine
solcuyum diyenler emperyalizmden
medet umar hale geldiler. (...) Kimyasal
silahlar kullanılıyor. Bu olayların ya-
şanmasına sebep olanlar ‘Dolmabah-
çe’de mutabakat yapanlardır. Devletin
bu kadar üzerimize geleceğini tahmin

etmiyorduk’ diyenlerdir. Anadolu ta-
rihimiz direnişlere tanıklık etmiştir.
(...) Che’nin kesilen elleri dün Dayı’da,
Mahirler’de, bugün Şafaklar’ın, Çiğ-
demler’in, Onurlar’ın, emek veren
tüm halkın elleri olarak geri döndü.
Bu mücadele süt mücadelesi, bu mü-
cadele bizden çalınanları geri alma
mücadelesidir” diyerek sözlerini ta-
mamladı ve Grup Yorum Antalya
Halk Korosu söylediği türkülerin ar-
dından seminer bitirildi. Seminere 48
kişi katıldı.

Mücadelemiz Vatana Olan Sevdamızdandır 
Çünkü Vatan Bizim Evimiz, Onurumuz Geleceğimizdir

Kamu Emekçileri Cephesi “Köle Değil Emekçiyiz İş
Güvencemizi İstiyoruz-Alacağız!” kampanyası çerçevesinde
25 Haziran'da Elmalı İlçesi’nde Abdal Musa Anma progra-
mında, 28 ve 30 Haziran'da  ise Kışlahan Meydanı'nda imza
standı açtı. İş güvenceleri için imza toplayan KEC’liler
ayrıca çıkarmış oldukları yayınları ve Yürüyüş Dergisi'ni
halka ulaştırdı. AKP’nin kamu emekçilerini esnek, kuralsız,
taşeron olarak çalıştırarak, sözleşmeli kölelik düzenini ge-
tirmeye çalıştığı ifade edildi. Performans dayatmasından
bahsedilerek çalışanların ücret güvencesinin ortadan kaldı-
rılacağı ve çalışanların birbirlerinin düşmanı haline getirilmek
istendiği belirtildi. Konuyla ilgili hazırlanan bildiri ve
broşürler halka dağıtıldı. Halkla sohbet edildikten çalışma
bitirildi.

DİSK Genel-İş Sendikası’nın Gözü Aydın 
Faşist İktidar İş Mahkemelerini Kaldırmak İçin Yasa Hazırlıyor

Oya Baydak'ın Direnişi 1. Yılında
Tüm Kararlılıkla Devam Ediyor

İş Güvencemiz İçin Direnecek
Kazanacağız

Ankara: Ankara Devrimci İşçi Hareketi, 1 Tem-
muz'da Kızılay-Yüksel Caddesi'nde Devrimci İşçi
Hareketi ve Oya Baydak direnişi için dayanışma
masası açtı. Devrimci tutsakların el ürünlerinin yer
aldığı masaya halk ilgi gösterdi. Masa yaklaşık iki
saat açık kaldı.

Mersin: Mersin’de 30 Haziran'da Özgür Çocuk
Parkı’nda Oya Baydak’ın işten atılmasının yıldönü-
münde basın açıklaması yapıldı. “Oya Baydak İşe
Geri Alınsın” yazılı pankart açıldı. Hep olduğu gibi
katiller yine kameralarıyla çekerek taciz ettiler.  Açık-
lamada mahkeme kararının uygulanmamasına değinildi.
Basın açıklamasının bitiminde halktan alkışlayanlar
oldu.

Ankara’da DİSK Genel-İş Sendikası önünde devam
eden “Oya Baydak İşe Geri Alınsın, Mahkeme Kararı Uy-
gulansın” konulu eylem 42. gününde. “İşimi Onurumu is-
tiyorum” diye 1 yıla yakındır Oya Baydak direniyor. Bir
sendikanın kapısında dünyadaki en uzun işçi direnişi
sürüyor. Bu direniş bir sendikanın patrona karşı direnişi ol-
malıydı. Bu direniş faşist iktidarın, işçilerin haklarını bir
bir elinden aldığı şu günlerde, faşist iktidara karşı sendikaların
direnişi olmalıydı. Faşist iktidara karşı direnemeyen sendika
patronları işçiye karşı direniyorlar. Genel-İş Sendikası’nın
Genel-İs.Org sayfasında Adalet Bakanlığı’nın yeni düzenleme
ile iş mahkemelerini kaldırmayı, bu anlamda yeni yasa
tasarısı hazırladıkları haberi yer alıyor. Genel-İş Sendikası
yönetimine ‘gözünüz aydın’ diyoruz. Bakın iktidar sizi
duymuş. “Nasılsa bu mahkeme kararları sendikalar tarafından
bile bir önem taşımıyor, işçilerin kanı canı bedeli kazanılmış
hak olan mahkeme kararları onlar için bile önemli değilken,
benim sermayem neden üzülsün, benim uysal güzel sendikam
neden mahkeme kararı yüzünden rezil olsun” demiş. Ve

yine aynı haberde faşist iktidarın mahkemeleri kaldırmasının
hak gaspı olduğu ve mücadele edecekleri söylenmiş. Hadi
bakalım biz de bu faşizmi tanıyorsak size diyeceği ilk söz
“kapının önüne bak” olacaktır. Bundan eminiz, siz sınıf ki-
ninizi bize karşı kullanıyorsunuz ama faşizm burjuvazinin
sınıf kimine sahiptir. Onu size hatırlatacaktır. Size başından
beri söyledik faşist iktidarın ve patronların eline koz
vermeyin diye. Bunun hesabını işçilere gün gelecek vere-
ceksiniz. Bu gün o koltuklarda bunun hesabı hiç sorulmayacak
sanabilirsiniz. Evet, işçi sınıfının da bir sınıf kini vardır.
Günü gelince emin olun o da hesap sorar. Bu hesabı
mutlaka vereceksiniz.

Aylardır sizleri uyarıyoruz. İş mahkemeleri iktidarların
lütfettiği mahkemeler değildir diye.

Çorbada tuzunuz olduğu için faşist iktidardan bir te-
şekkürü hak ettiniz işin gerçeği. Yine de yol yakınken
düşmanın eline daha fazla koz vermeden, mahkeme
kararını uygulayın.

Devrimci İşçi Hareketi



��Biz diyoruz ki; kitle çalışmasında en güçlü silahımız gerçeklerdir. Emper

yalizm ve işbirlikçileri yalanlarıyla halkın beynini tahrip ediyor. Yürüyüş'ün
daha fazla insana ulaşması demek, gerçekleri daha fazla insana anlatmak, em-
peryalizmin yalan ve demogojilerini açığa çıkarmak demektir. Çünkü gerçekleri
anlatmak için en önemli aracımız dergimizdir. 

�Biz diyoruz ki; halkın üzerindeki düzenin ideolojik etkisini yıkmak; kendi

ideolojimizi anlatmak ve ikna etmekten geçer. Dergimiz de düşmana karşı en
büyük ideolojik mücadele aracımızdır. 

�Biz diyoruz ki; düzen kendine uygun kafalar yaratmak için en az 32

gazete, 85 dergi, 260 TV kanalı, 1200 radyo istasyonu ile halkı yozlaştırıyor,
kendi sorunlarından uzaklaştırıyor. Yürüyüş, tek başına tüm bunlara karşı
savaşıyor. Yürüyüş'ü bu savaşta güçlendirmeliyiz.

�Biz diyoruz ki; Yürüyüş düşmana karşı temel propaganda aracımızdır.

Düşmana vurmak için, adaletsizliklerin hesabını sormak için kapı kapı dolaşıp
dergimizi halka ulaştıracağız. 

�Biz diyoruz ki; halkımızı örgütlemek için, iktidarı almak için düşmanın

ideolojik mücadelesini boşa çıkartmak için, Yürüyüş'ü tek tek insanlarımıza
ulaştıracağız.

�Biz diyoruz ki; Yürüyüş'ün her bir sayısı yalanları parçalayacak, yerine

gerçekleri koyacak güçtedir, tek başına örgütçüdür. Dergimizi ulaştırdığımız
her insan yeni bir olanak, yeni bir mevzi demektir. 

�Biz diyoruz ki; "Bir gazete sadece kolektif bir propagandacı ve kolektif

bir ajitatör değil, aynı zamanda kolektif bir örgütleyicidir. Bu bakımdan, gazete,
inşa halindeki bir binanın çevresinde kurulan iskeleye benzetilebilir; bu iskele,
yapının sınırlarını belirler, inşaat işçileri arasındaki bağlantıyı kolaylaştırır ve
böylelikle onların yapılacak işleri dağıtmalarını ve örgütlü çalışmalarından çı-
kardıkları ortak sonuçları görmelerini sağlar." ( Lenin) 

NEDEN YÜRÜYÜŞ’Ü DAHA FAZLANEDEN YÜRÜYÜŞ’Ü DAHA FAZLA
İNSANA ULAŞTIRMALIYIZ?İNSANA ULAŞTIRMALIYIZ?

Biz Diyoruz ki;�



1-) Sahiplenme nedir?
Sahiplenme TDK sözlüğünde “bir

şeyin sahibi olduğunuzu ileri sürmek,
ona sahip çıkmak, tesalüp etmek, il-
gilenip konuşmak, benimsemek, sahip
çıkmak” olarak ifade edilir.

Biz, devrimciler olarak halkın
tüm ileri değer yargılarını, kültürünü,
zalime zulme karşı isyanlarını, inanç-
larını sahiplenir, koruruz. Emperya-
lizmin halka yönelik saldırılarında
halkın yanında yer alırız. Emekçiden
işçiye, öğrenciye, memura, yoksul
gecekondu halkımıza kadar halkın
her kesiminin direnişlerini sahiple-
niriz. Yani emperyalizme ve oligarşiye
karşı halkı, halka ait olanlarla birlikte
sahiplenir ve canımız, kanımız pa-
hasına koruruz.

2-) Sahiplenmeden
ne anlamak gerekir?

Emperyalizmin ve oligarşinin halka
karşı açtığı savaşta halkı sahiplenmek;
gerek kazandığımız alanlar, meydanlar,
gerekse okullardan masalarımıza, iş-
çilerin direnişlerinden, yoksul halkı-
mızın hak ve özgürlük mücadelesine
kadar tüm mevzi ve direnişleri sahip-
lenmektir. Yani halkın ve devrimin
sahip olduğu her şey için “bizimdir”
iradesini ortaya koymaktır. 

Halkı sahiplenmek devrimi ör-
gütlemektir. Sahip çıkmak bizim olanı
korumaktır. 

Şehitlerimizin cenazelerini, me-
zarlarını, inanışlarını, devrime olan
bağlılıklarını korumak, büyütmek sa-
hiplenmektir. 

Örneğin “Taksim 1 Mayıs alanı-
dır” diyerek, onu bedeli ne olursa
olsun korumak, sahip çıkmaktır ve

buna benzer birçok ör-
nek sayabiliriz. 

3-) Devrimciler
kimleri 
sahiplenir?

Devrimciler halk
düşmanları ve onların
işbirlikçileri dışındaki
herkesi, yani halkı sa-
hiplenir. Yoldaşlarını sa-
hiplenir. Mücadeleye o

veya bu oranda katkı sağ-
layan herkese değer verir, sahiplenir.
Halkın direniş tarihini, kahramanlarını,
önderlerini, halk kahramanlarını sa-
hiplenir. 

Devrimciler sahiplenirken din,
dil, ırk ayrımı gözetmez. Bugün
AKP’lilerin dediği gibi “bizim gibi
düşünmeyen bizden değildir” demez.
Bizim gibi düşünmese bile halk saf-
larında olan, düşmana bilinçli olarak
hizmet etmeyen herkesi sahipleniriz. 

4-) Sahiplenme kültürü
nedir?

Sahiplenme kültürü halkın ilerici
gelenekleri ile devrimci kültürü ka-
zanmaktır. Halkın onur, namus, er-
dem, inançlarını korumak için mü-
cadele etmektir. 

Yüzyıllardır halkımız her türlü
baskıya, zulme, sömürüye karşı mü-
cadele edip, kendi öz kültürünü ko-
ruyup sahiplenmiştir. Egemenlerin
asimile politikasına karşı kendi dinini,
dilini, ibadet yerlerini, bayramları
korumuştur. “Dönen dönsün ben dön-
mezem” diyen Pir Sultanları, “Top-
rakta hakça” diyen Bedreddinleri,
Nesimileri, Hallac-ı Mansur’u, İmam
Ali’yi, İmam Hüseyin’i, Mahirler’i,
Denizler’i sahiplenmiş, bedeli ne
olursa olsun korumuş ve bugünlere
taşımıştır. Doğan çocuğuna onların
adını vermiş, onların öğretileri ile
büyütmüştür evladını. Bugün devrimci
yaşamda öğrendiklerimizi önce ai-
lemizde öğrenmeye başlamamız bun-
dandır. Hak yememe, adaletli olma,
yalan söylememe gibi değerleri öğ-
retirken bize hep geçmişten, büyük-
lerimizden, dedelerimizden örnek
vermeleri bundandır. Onlara da onların

ana babaları öyle nasihat etmiştir.
Halk kültürü böyle böyle gelenekler
yaratarak, nesilden nesile aktararak
korunmuştur. Sahiplenme kültürü
özünde, egemenlere karşı verilen var-
lık yokluk savaşıdır.

5-) Sahiplenmek ile
enternasyonalizm
arasındaki ilişki nasıldır?

Enternasyonalizm, tüm dünya
halklarının dayanışma, birlik, bera-
berlik ve sahiplenmesinin adıdır. Ta-
rihimizin hiçbir döneminde emper-
yalizmin işgaline, katliamlarına, sal-
dırılarına, zulmüne karşı tavırsız kal-
madık. Dünya halklarının direnişini
sahiplendik, destek verdik. Bu sa-
hiplenmenin yanında emperyalizme
karşı büyük darbeler vurduk. Tarihi-
miz Sadık Mamatiler’den Alişan Şan-
lılar’a,  Alişanlar’dan Haticeler’e on-
larca örnekle doludur. Devrimciler
nerede bir zulüm, baskı varsa oradadır.
Che’nin dediği gibi “Dünyanın her-
hangi bir yerinde herhangi bir hak-
sızlık yapıldığında öfkeden titreye-
biliyorsanız yoldaşız demektir” Sa-
hiplenme duygusunu taşımak böyledir. 

Dünya halklarının anti-emperyalist
direnişlerini sahiplenip, emperyalist-
lerin dünya halklarını birbirinden
tecrit etme, bölme, parçalama yönetme
tarzına karşı en güçlü silahımız bir-
leşmektir. Tüm dünya halklarını bir-
leştirecek olan bizleriz.

6-) Şehitlerimizi
sahiplenmek ne demektir? 

Şehitlerimizi sahiplenmek dev-
rimci bir örgüt için varlık yokluk so-
runudur. Zira Mahir Çayan’ın dediği
gibi oligarşinin burçlarına bayrağımızı
şehitlerimizin kanlarıyla aydınlattığı
yolda yürüyerek dikeceğiz. 

Dayımız’ın dediği gibi “tutsakla-
rını ve şehitlerini sahiplenmeyenlerin
hiçbir ahlaki değeri yoktur.” Çünkü
şehitlerimiz bizi bugüne taşıyan, en
zorlu süreçlerde en önde savaşarak
yolumuzu açan, zorlu patikalarda bize
rehber olanlardır. Bugün eğer tarihi-
mizden gururla söz edebiliyorsak,
dosta düşmana karşı alnımız açıksa
bunu önce şehitlerimize borçluyuz. 

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
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Şehitlerimize sahip çıkmak sadece
cenazelerine, mezarlarına sahip çık-
mak değildir. Taşıdıkları değerlerini,
inançlarını yaşatmak, devrim ve sos-
yalizm düşlerini gerçekleştirmektir.
Şehitlerimizi sahiplenmek halkın ada-
letini her koşul altında hayata geçir-
mektir. Umudu büyütmektir. Şehit-
lerimizin bizlere bıraktıkları mirası
sonuna kadar taşımaktır. Verdiğimiz
sözleri yerine getirmektir. 

Çiğdem’in, Dilek’in cenazesi ba-
şında verdiği sözü tutması gibi, Erdal
Dalgıç’ın “Engin’in hesabını ben
soracağım” sözünü yerine getirmesi
gibi, Şafak ve Bahtiyar’ın Berkin’e
verdiğimiz sözü tutması gibi biz de
şehitlerimize verdiğimiz sözü tutmalı,
uğruna canlarını verdikleri devrimi
halka armağan etmeliyiz. Şehitleri-
mize sahip çıkmak, tüm işlerimizi
bu bilinç ve sorumlulukla yapmaktır. 

7-) Düşman sahiplenmeye
neden karşı çıkar?

Emperyalizm ve onun sadık iş-
birlikçileri halkın; değerlerini, kül-
türünü, inançlarını korumasını iste-
mezler. Egemenler inançlı bir halkın
bütün bentleri parçalayacağını, halkın
sahip olduğu kültürle bütün baskı
zulme karşı isyan bayrağını yüksel-
teceğini bilirler. İşte bu düşman halkın
sahip olduğu tüm değerleri, adalet
duygusunu ve sahiplenme kültürünü
yok etmek istiyor. 

Halkı atomlarına, tek tek bireylerine
kadar ayrıştırmaya, tecrit etmeye ça-
lışıyor, kitlelere yaşamın her alanında
bireyciliği dayatıyor. Çünkü halkı
ancak bu şekilde daha rahat sömüre-
ceğini talan, yağmasını bu şekilde
daha rahat sürdürebileceğini, halkı an-
cak bu şekilde teslim alabileceğini
bilir. Ancak tüm saldırılarına rağmen
bu ülkede devrimciler var, Cephe var.
Bu nedenle egemenlerin hiçbir saldırısı,
baskısı, halkın sahiplenme duygusunu
yok edemeyecektir.  

8-) Sahiplenme 
neden önemlidir?

Emperyalizmin dünya halklarına
yönelik saldırıları her geçen gün ar-
tarak devam ediyor. Saldırıların ve

adaletsizliğin dozu arttıkça
halkın öfkesi de büyüyor.
Bununla başa çıkabilmek
için de halkın kültürüne, de-
ğerlerine saldırıyorlar. 

Sahiplenme örgütlülüktür,
mücadeledir. Halkımız ne
kadar birbirlerine kenetle-
nirse, halk düşmanlarının
korkusu o kadar büyüyecek-
tir. “Yeryüzündeki en güçlü
barikat örgütlü halkın bari-
katıdır.” Sahiplenme de örgütlenmede
en önemli adımdır. Çünkü sahiplenen
sahip olduklarını korumak için mü-
cadele eder, savaşır. 

Peki, halkın birlikteliğini, örgüt-
lülüğünü nasıl sağlayacağız? Halka
gideceğiz; dergimizle, kitaplarımızla,
ekmek, adalet, özgürlük talepli kam-
panyalarımızla, meclislerimizle, der-
neklerimizle, duvar yazılarımızla…
Kısacası her türlü faaliyet ile halka
gidecek ve birlikteliği sağlayacağız.
Halk düşmanlarının saldırılarını püs-
kürtmek için daha çok halka gidecek,
daha çok değerlerini, sorunlarını, kül-
türünü sahipleneceğiz. Sahiplenmenin
halkın öz kültürü olduğunu göstereceğiz
halka. Unutturulmaya çalışılan tüm
değerleri biz taşıyacağız. 17 Ağustos
depremi, Van depremi, Soma Katliamı
sonrasında yaşanan olumlu örnekler
gibi halkın dayanışma ve birlik ör-
neklerini çoğaltacağız. 

9-) Sol’un sahiplenme
pratiği nedir?

Sol’un sahiplenme pratiğinin al-
tında esasta; “Benim bundan ne çı-
karım olacak” tarzı vardır. Yani çı-
karcılıkla yaklaşır her şeye. Örneğin
Berkin’i sahiplendiğini iddia eder
ama Berkin için adalet isteyen dev-
rimcilerin “cenazesine katılmayın”
der. Katillerin bulunması için hiçbir
şey yapmaz. Bu pratik örnekler ço-
ğaltılabilir kuşkusuz. Oportünist ve
reformist sol, kendi adını öne çıka-
rabileceği, kendi reklamını yapabi-
leceği, “öncülük” edebileceği du-
rumlarda, beylik sözlerle en önde
yer alır ama iş emek harcamaya,
bedel ödemeye geldiğinde göster-
melik bir iki basın açıklaması dışında
kılını dahi kıpırdatmaz. Ki oportü-

nizmin de kelime anlamı faydacılık,
fırsatçılıktır zaten. Bu tespit de bu-
radan gelmektedir. Özcesi ülkemiz
solunun sahiplenme geleneği yoktur,
sahiplenmez diyebiliriz. 

10-) Geleneklerimize
sahip çıkmaktan
ne anlamalıyız?

Emperyalizme ve işbirlikçisi oli-
garşiye karşı hiçbir kuşatmada teslim
olmadık. Şehitlerimizin yarattığı ge-
lenekleri kendimize miras edindik.
Geleneklerimiz, değerlerimiz faşizme
karşı mücadelede şehitlerimizin kan-
larıyla inşa edilmiştir. 

Geleneklerimize sahip çıkmak;
yaşatmak, yarına ulaştırmak demektir.
Bu nedenle kurumlarımızı, dergimizi,
kazanılmış haklarımızı, yoldaşları-
mızı, cenazelerimizi… sahip oldu-
ğumuz her şeyi büyük bir kararlılık
ve feda ruhuyla savunmak, bunlar
için savaşmaktır geleneklerimize sa-
hip çıkmak. 

Geleneklerimizi sahiplenmek, yeni
halkalar eklemektir, devrimi büyüt-
mektir. Şehitlerimizin mirasını sa-
hiplenmektir. 

Seyhan’ın kömür karası bir avuç
kalmış bedenini unutmamaktır sa-
hiplenmek.

Şehitlerimizin cenazelerini çiğ-
neyenleri, kahkahalar eşliğinde kat-
ledenleri unutmamaktır.

Dilek’i annesinin kucağında kat-
ledenleri, Berkin’i 16 kilo kalana
kadar gün gün eritenleri unutma-
maktır.

Günay’ın bedenindeki 15 kurşunu
unutmamaktır. 

Sahiplenmek, unutmamak ve he-
sap sormaktır. 

Emperyalizmin ve oligarşinin halka karşı

açtığı savaşta halkı sahiplenmek; gerek ka-

zandığımız alanlar, meydanlar, gerekse okul-

lardan masalarımıza, işçilerin direnişlerinden,

yoksul halkımızın hak ve özgürlük mücade-

lesine kadar tüm mevzi ve direnişleri sahip-

lenmektir. Yani halkın ve devrimin sahip ol-

duğu her şey için “bizimdir” iradesini ortaya

koymaktır. 

Halkı sahiplenmek devrimi örgütlemektir.

Sahip çıkmak bizim olanı korumaktır. 
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“Büyük Rus Bolşevikleri, kendi-
lerini genellikle ‘profesyonel dev-
rimciler’ olarak görürler. Bu niteleme
sosyal değişimlerin gerçek bütün iş-
çileri için geçerlidir. Profesyonel
devrimciler her türlü dillentantizmi
(laçkalığı), amatörlüğü, devrimci ey-
lemin kesinlikle dışında tutar. Dev-
rimciliğin bir spor ya da poz yapma
şeklinde anlaşılması da, tabi konu
haricidir. Devrimci eylem, militanın
kesinkes emek dünyası ile haşır neşir
olmasını gerektirir. Orada ‘poz alma’,
ıvır zıvır eğlenceye zaman ayırma,
‘ilerici’ düşünceler laflayarak kişisel
tatmin söz konusu değildir. Devrim-
cilik mesleği, devrim yolunda çalı-
şanların yaşamlarının büyük bir bö-
lümünü kapsar. Onlar devrimciliğin
ekmek kavgası gibi son derece ciddi
bir iş olduğunu bilirler. Bütün bir
sosyal yaşamın ve tüm insanların
geleceğinin buna dayandığının bi-
lincindedirler” (Militana Notlar, Vic-
tor Serge, Sayfa 78)

Bir savaşçı profesyonel devrim-
cidir ve yaptığı işin, misyonunun bi-
lincindedir. Onun savaşında halkların
geleceği vardır. Bu yüzden nasıl sa-
vaştığı, savaşa göre kendini nasıl şe-
killendirdiği önemlidir. 

Savaşçının eylemi, kişiliği, savaşın
üzerinde belirleyicidir. Savaşa o yön
verir. Ancak düşman da kendi çalışma
ve savaş yöntemlerini bize göre şe-
killendirmekte, kendini yenilemektedir.
Savaşçı değişen koşulları, gelişen
olayları iyi görmeli, iyi tahlil edip
çözmeli ve değişen yeni koşullara ve
bu koşullardan doğan, bizim savaşı-
mızın ihtiyaçlarına göre yenilenmelidir.
Savaşa göre şekillenmiyorsa bir sa-
vaşçı, orada durağanlık başlar. Ve
eski savaş yöntemleri geçersizleşir.
Savaşın yönlendireni, kurmayı olamaz.
Düşmanın yönettiği bir savaşın ar-
dından sürüklenen olur. Savaşın ihti-
yacına göre şekillenmeyen savaşçı;
örgütün ihtiyacını karşılayamayaca-

ğından sadece kendini tatmin ediyor,
kendini belli başlı işlerle oyalayıp sa-
vaşı büyütmüyordur. Kendi gerçeğini
göremeyen savaşçı için bu; dinamizmi,
militanlığı yok eden ve onu büro-
kratlaştıran, sıradanlaştıran bir şeydir.
Savaşçı, savaşın ihtiyaçlarına göre
şekillenir. Sürecimizin savaşçısı Onur
Polat’ın kır gerillası olup da şehirde
eylem yapması gibi, olanaksızlıklara
aldırmayan, silaha-maddi güce tap-
mayan savaşçılarımız gibi, demokratik
alanda bir savaşçı gibi yaşayan kad-
rolarımız gibi, her zaman, bulunduğu
her yerde son anına kadar savaşın ih-
tiyacını karşılayıp ertesi gün şehitliğe
giden Şafak ve Bahtiyar gibi…

Savaş bir yapı gibi yükselir. Ve
savaşçı bu yapıda harç gerekiyorsa
harç olur kanıyla, sular toprağını...
Tuğla lazımsa tuğla olur yapıya, sağ-
lam-güçlü eylemleriyle. Bu yapının
her parçası savaşçının ellerindedir.
Bu nedenle nerede, nasıl bir iş varsa,
savaşçı o işi yapabilecek yetkinlikte
ve istekte olmalıdır.

Savaşın ihtiyaçları değişkendir. Sa-
vaşçı kendini buna hazırlar. Bilir ki,
düşman kendini sürekli yeniliyor.
Bizim mücadele metodlarımıza göre
yeni silahlar geliştiriyor, teknolojisini
geliştiriyor, takip-bilgi alma yöntemleri
geliştiriyor. Savaşçı da bunlara karşı
yöntemler üretmek zorundadır. Buna
göre şekillenen savaşçı hızlıdır; hızlı
hareket eder, hızlı düşünür, beyni buna
kilitlenmiştir. Her zaman düşmandan
bir adım önde olmayı hedefler. Savaşın
ihtiyaçları her süreçte değişebilir. Bu-
gün sürecin ihtiyacı olan savaşçı,
savaşa göre düşünmeyi bilmeli, savaşçı
bir beyne sahip olmalıdır. Savaşın ih-
tiyacını gören ve emir beklemeden
ihtiyacı karşılayan olmalıdır. Bunun
için sürekli işleyen, düşünen, üreten
bir beyne sahip olmalıdır. Savaşçı, sa-
vaşın bütününü gören olmalı ve bütün
savaşı kendi yönetiyormuş gibi duyarlı
olmalı. Savaşa dair hiçbir şeyi kendi

dışında görmemelidir savaşçı. 
Bugünün savaşçısı hızlı ve doğru

kararlar alabilmeli, asla tereddüte düş-
memelidir. Sürecin hızından daha hızlı
olmalı ve aldığı kararları cüretle uy-
gulamalıdır. Yani bugün acemilik, tec-
rübesizlik diyerek hataları meşrulaştıran
olmamalı, savaşta hızla ustalaşmaya
çalışmalıyız. Bugünün savaşçısı usta-
cılığı ve yaratıcılığı savaşın içinde ve
savaşarak öğrenebilir. Savaşçı gördüğü
bu durumlarda hızla değişendir. De-
ğişmeyen, savaşın ihtiyacını karşıla-
yamaz, dışında kalır. Savaşçı eskiye
takılıp kalmaz, her zaman yeni ve ge-
lişmekte olana uydurur kendini. Eski
çalışma metodu işe yaramaz olduğunda
onu devam ettirmez, darlaşmaz ve ye-
niyi üretir. Savaşı geliştirecek olanı
üretir. Sonuç olarak;

Savaşçı; mücadelenin ihtiyaçlarını
görebilen politik zekaya, sürekli dü-
şünen yaratıcı bir beyne sahiptir. Sa-
vaşçı; savaşı yönetebilen, ihtiyaçlarını
karşılayan ve buna göre hızla deği-
şendir.

Savaşçı, Savaşın İhtiyaçlarına Göre
Kendisini Şekillendirir ve Geliştirir!

Savaşçı, savaşın
ihtiyaçlarına göre

şekillenir. Sürecimizin
savaşçısı Onur Polat’ın

kır gerillası olup da
şehirde eylem yapması
gibi, olanaksızlıklara

aldırmayan, silaha-maddi
güce tapmayan

savaşçılarımız gibi,
demokratik alanda bir
savaşçı gibi yaşayan
kadrolarımız gibi, her
zaman, bulunduğu her
yerde son anına kadar

savaşın ihtiyacını
karşılayıp ertesi gün

şehitliğe giden Şafak ve
Bahtiyar gibi...

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

 ve B
iz



HALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL 
CELLADI OLACAĞIZ

Emperyali̇stler, Futbolu Kar ve 
Apolitikleştirme Aracı 
Haline Getirmişlerdir

1933’ten 1968’e kadar 35 yıl bo-
yunca Portekiz’i yöneten faşist diktatör
Antonic de Oliveira Salazar kendisine
bunu nasıl başardığı sorulduğunda “3
F sayesinde... Bu 3 F “Fado,  Fiesta
ve Futbol” cevabını verir. Futbolun
spor yapmak hedefinden çıkarıldığını,
nasıl halkı uyutma aracı haline getiril-
diğini faşist diktatör Salazar’ın açık-
lamasından anlayabiliriz. Diğer bir
faşist diktatör Franco stadyumları “be-
şik” olarak tanımlamıştır. Ve ne kadar
çok insanı stadyumlara toplarsa o kadar
çok insanı o “beşik”te uyutabilecek,
ülkeyi o denli rahat yönetecektir.

Bizim ülkemizde de, diğer tüm ül-
kelerde olduğu gibi özellikle 12 Eylül
Amerikancı faşist cunta sonrasında
futbol, yozlaştırma ve apolitikleştirme
aracı olarak kullanılmıştır. Ve günü-
müzde hala bu politika, aksamadan
emperyalizmin denetiminde ilerliyor. 

En başta kitleleri gerçek dünyadan
uzaklaştırır, kendi sorunlarından uzak-
laştırır, bir nevi uyutur, sömürüldü-
ğünün farkına varmasını bu şekilde
engeller. Çünkü kişinin kafası tamamen
futbola endekslenmiştir. Çoğu insan
için futbol bir yaşam tarzı olmuştur.

Ülke sorunları ve politikayla il-
gilenmeyen “apolitik” gençler, yaş-
lılar, halktan insanlar tuttukları takı-
mın ölümüne taraftarı haline gelirler.
Takımı kazandıkça taraftarı da ka-
zanır, kaybederse taraftarı da kaybeder
olgusu yaratılmıştır. Oysa bu gerçek
dışıdır, taraftarın kazandığı hiçbir
şey yoktur. Aksine farkında olmadan
bugününden, geleceğinden kaybeder.
Bu gibi koyu taraftar kitleleri takımı
dışındaki her takıma ve takımın ta-
raftarlarına düşman gözüyle bakar
bu bakış açısı da emperyalizmin ya-
rarınadır. Taraftar kavgaları demek
emperyalizmin istediği gibi halkın
birbirine düşmanlaşması demektir.

Zaman zaman burjuvazi bu du-
rumlara “Holiganizm, tribün

terörü”der. Bu kavramlar asıl olarak
bu sorunu yaratan düzen temsilcileri
tarafından kendi sorumluluklarını ört-
bas etmek için üretilir. Yani tepkileri
ve söylemleri göstermeliktir. Emper-
yalizm bir diğer yanıyla futbolla genç-
lerimize özellikle yoksul halk çocuk-
larına, kısa yoldan köşeyi dönme kül-
türünü empoze etmektedir. Futbolcu-
ların yaşamlarını aldıkları milyon do-
larları, futbolu, futbolculuğu özendirir.
Evet, emperyalizm futbolu tüm dün-
yada en etkin biçimde kullanıyor.

Halkların yozlaşmasında, beyninin
uyuşturulmasında en işe yarar silah-
larından biridir futbol. Emperyalizm
tüm politikalarında sistematik düşünür
demiştik. Evet, yozlaştırma olarak
güçlü bir politikadır futbol. Bu şekilde
hem sömürü iktidarını ayakta tutuyor,
hem de futboldan yine halkları sö-
mürerek para kazanıyor. Aslında fut-
bolu halkın gözünde bir yanıyla bu
nedenle de cazip hale getiriyor.

Futbol emperyalizmin en büyük
sermayelerinden biridir, içerisinde mil-
yonlar dönen bir sermayedir. Emper-
yalizm için futbolcuların giydiği for-
malar, üzerindeki reklamlar tamamen
emperyalizme gelir kaynağıdır. For-
maların üzerindeki “Adidas, Avea,
Vodafone, Toyota, Coca Cola… vb.”
gibi sponsor şirketler doğrudan em-
peryalizme bağlıdır. Ayrıca yine fut-
bolcuların giydiği formalar takımın
taraftarları tarafından yoğun talep
görür. Bunu bilen emperyalizmin iş-
birlikçisi tekelci burjuvazi, bu durumu
hemen yeni bir sömürü aracına çevirir.
Örnegin “Beşiktaş Vodefon Arena Sta-
dı” açıldıktan sonra, ardından da Be-
şiktaş’ın süper lig şampiyonu olmasıyla,
Beşiktaş ürünleri satan Kartal Yuvası
mağazaları gündeme geldi. “Kartal
Yuvası Genel Müdürü Esra  Hoşcan
bu sezon şampiyonluğun garantilen-
mesinin Kartal Yuvası’na talebi art-
tırdığını belirtti. Mağazanın finansal

rakamları hakkında da bilgi veren
Hoşcan “1 Haziran 2015-2016 dö-
nemini kapsayan mali yılımızda ciro-
muz 60 milyon TL olacak. Gelecek yıl
için ise 100 Milyon TL hedefliyoruz”
dedi. 

Beşiktaş’ın her sezon farklı popüler
futbolcuları olduğunu da işaret eden
Hoşcan, bu sezonun gol kralı olan
Mario Gomez’in formasının en çok
talep görenler arasında bulunduğunu
aktardı”. (Milliyet 14 Mayıs 2016)

Kar hırsıyla hareket eden tekelci
burjuvazi emperyalizme doğrudan
bağlıdır. Kartal Yuvası mağazası da
öyledir. Türkiye genelinde 76 satış
noktasına hizmet ediyorlar. Bu ma-
ğazaların sadece İstanbul sayısı 33’tür.
Hedeflerinin daha yüksek olduğunu
belirten Hoşcan, Anadolu ve farklı
illerde de mağazalar açmaya yöne-
leceklerini söylüyor.

Yani bu şu demektir, kan emici
tekeller (emperyalizmin karnınıda
yutmak) için ülkemizi futbol, spor
adı altında bir ağ gibi sarıyor. Futbol
bu şekilde tekelci burjuvazinin karına
kar katan, emperyalizimin sömürü-
sünün güçlenmesine en etkili politika
oluyor.

Ancak vatanımızın yer altı  ve
yer üstü zenginliklerine halkımızın
değerlerine, kültürüne, elindeki ek-
meğe el uzatan emperyalizm ve onun
ülkemizdeki işbirlikçisi faşist AKP
iktidarı ve işbirlikçileri tekelci bur-
juvaziye karşı durdurak bilmeyen
bir mücadele veriyoruz. Düşmanımızı
tanıyoruz, düşmanımız emperyalizm
ve onun işbirlikçileridir. 
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Bir F tipi hapishanenin hücresinde
tutulan üç özgür tutsak yoldaşımıza
saldırırlar. Amaçları; 21 yaşının altında
olan en genç tutsağı diğerlerinin ya-
nından koparıp almaktır. Yaş sınırı
uygulaması tecritin bir biçimi, Özgür
Tutsaklara yönelik bir saldırı olarak
uygulanmaktadır. İşte şimdi sıra o
hücredeki yoldaşlara gelmiştir. Saldırıp
işkence ederek 19 yaşındaki Özgür
Tutsağı diğerlerinin yanından koparıp
alırlar. Koridor boyunca vurup sürük-
leyerek “süngerli hücre” denilen iş-
kence hücresine kaldırıp atarlar. Kapıyı
kapatmadan önce gardiyanların ba-
şındaki işkenceci, “burada biraz burnun
sürtülsün de uslan, aklın başına gelsin
de bizimle baş edilemeyeceğini öğren
biraz...” deyip son bir tekme savurur. 

Özgür Tutsak, ağzından sızan kanın
tuzlu tadını hissederek bir süre yerde
kalır. Canı yanıyordur. İşkenceciler
yol boyu vurulmadık bir yerini bırak-
mamışlardır. Öylece yerde yatarken
düşünür. Yapayalnızdır burada. İşken-
cecilerin karşısında yapayalnız... Sün-
gerli işkence hücresinin tam içinde
yapayalnız... Burada bağırsa çağırsa
bile kimse duymaz... Öyle mi?.. Acaba
direnmese midir?.. Acaba artık yeter
midir?.. Hem ne değişecektir ki!..
Susmalı, biraz da olsa sinmeli mi... 

Ne demiştir işkenceci başı: “...bu-
rada biraz burnun sürtülsün de uslan,
aklın başına gelsin de bizimle baş
edilemeyeceğini öğren...” 

Uslanmak, Usanmak 
Değil Direnmektir 
Bizim Geleneğimiz...

Aslında, F tipi tecrit işkencesinin

mantığını en açık ve kaba haliyle
özetlemiştir işkenceci. 

Öyle ya; F tipi tecrit işken-
cesinin mantığı, hedefi budur. Burada
burnun sürtülecektir... Burada, us-
landırılacak, bir diğer ifade ile teslim
alınacaksın... Burada, aklını başına
getirecekler... Ne demek, alkını ba-
şına getirmek? Cevabı açıktır: Yani
düşünce değişikliği dayatacaklar...
Seni inançlarından, değer, ideal ve
devrimci düşüncelerinden arındırıp
teslim alacaklar... Seni devrimci ya-
pan ne varsa hepsini birer birer çü-
rüterek posanı çıkartıp yıldıracaklar...
Sonuç olarak, sana F Tipi tecritin
içinde faşizm ve emperyalizmle baş
edilemeyeceğini öğretecekler... Kirli
ve kanlı amaçları işte budur. 

Genç Özgür Tutsak, birden ayağa
kalkıp slogan atmaya, hücrenin sün-
gerlerini kopartmaya ve tepesindeki
kamerayı sökmeye başlar. Kendi
ifadesi ile söylersek; “O anda yerde
yatarken Şenay anaları, Canan ve
Zehralar’ı düşündükçe bana bir güç
geldi... Canan’ın benim yaşımdayken
şehit düştüğünü biliyordum. Onları,
şehitlerimizi düşündükçe bana bir
güç, bir güven geldi ve fırlayıp kalk-
tım ayağa. Direnmeliydim, hem de
şimdi daha fazla...” 

Genç Özgür Tutsak yoldaşımızın
vurguladığı işte o “GÜÇ” ve “GÜ-
VEN” esas olarak Büyük Direnişi-
mizin yarattığı ve Büyük Direnişimizi
yaratan devrimci iradedir. Devrimci
irade, ortaya koyulduğu her yer ve
zamanda ZAFER demektir. 

Özgür Tutsakların Güç
ve Güveni Tarihseldir... 

Canan ve Zehralar’ın şehit düş-
tüğü yıllarda, yaşları hayli küçük
olan yoldaşlarımız şimdi birer Özgür
Tutsak olarak F Tipi hapishanelerin
hücrelerinde direniş bayrağını yük-

seltiyorlar. O güç ve güveni kuşa-
narak faşizmin tecritine, her türden
saldırısına, dayatmasına ve baskıla-
rına karşı direnmeye devam ediyorlar.
Söz konusu olan direniş geleneğinin
kesintisizliğidir ve zafer, işte bu ke-
sintisizliğin ta kendisidir. 

Direniş geleneğimizi yok ede-
meyen, eş deyişle düşünce değişikliği
dayatmasında başarılı olamayan fa-
şizm, büyük bir tahammülsüzlükle
hapishanelerdeki devrimci tutsaklara
saldırmaya devam ediyor. 

Gün geçmiyor ki, yeni bir sürgün
haberi almayalım. Gün geçmiyor
ki, şu ya da bu hapishanedeki yol-
daşlarımıza yeni bir saldırı haberi
almayalım. Baskılar ve işkenceler
çeşitlenerek devam ediyor. En son
Rıza Yıldırım yoldaşımızda olduğu
gibi hasta tutsaklarımızı katletmeye
devam ediyorlar. On saatlik sohbet
hakkını uygulamıyorlar. Ve dahası,
kitap ve dergilerimizi sınırlamak
için adım atıyorlar... 

İşte bütün bu saldırıların karşı-
sında aşılmayan tek bir barikat vardır:
Özgür Tutsakların direniş barikatı... 

Özgür Tutsakların 
Direniş Barikatı... 

Faşizmin hiçbir saldırısı, tecriti,
işkencesi bu barikatı çökertememiştir. 

Çünkü, bu direniş barikatının
mayasında işte o tarihsel güç ve gü-
ven vardır. Büyük Direnişimizin
Ocak 2007’deki zaferinden bu yana,
bütün saldırıları göğüsleyip püskürt-
tük. Tecrit, mimari olarak sürdürülse
bile ideolojik, politik, kültürel olarak
ayaklarımızın altında ezildi. Büyük
Direnişimizin sağladığı moral üs-
tünlük ile, bulunduğumuz her yerde
işte o GÜÇ ve GÜVEN’i büyütüp
savunduk. F tipi hücreleri direniş
mevzileri haline getirdik. Hücreler-
den yılgınlığın sessizliği değil, Özgür

Faşizmin Tecriti, İşkencesi, Sürgünü,
Kitap Yasaklaması Varsa... 

ÖZGÜR TUTSAKLARIN DA 
GENEL DİRENİŞİ VARDIR...

Yürüyüş
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Tutsakların direniş türkülerinin engel
tanımaz sesleri yükseldi. 

Oportünizm ve Kürt milliyetçiliği,
yaşadıkları “uzlaşma” ve “barış” sü-
recini hapishanelerde de en pespaye
haliyle sürdürdüler. Hasta tutsak olan
yoldaşları faşizm tarafından gözlerinin
önünde birer birer katledilirken, sus-
tular... Susmayı içlerine sindirebildiler...
Çünkü, hasta tutsaklar konusu gibi
yakıcı bir konuyu dahi faşizmin insafına
bırakmışlardı. Öyle ya, Dolmabahçe
koltuklarına oturanlar için hasta tut-
saklar bile, mücadele değil; “müzakere”
konusu olabildi. Sonuç malum: Birer
birer ölürken hasta tutsaklar, kendi
arkadaşlarının kulakları sağır, gözleri
kör olmuştu artık... Çürümenin bir
boyutu da işte budur. Allah bu denli
çürüyenleri ıslah eder inşallah. Amin(!)
Çünkü bunlar faşizm ve emperyalizmin
ıslahına maruz kalmışlardır... 

Biz ise hasta tutsaklarımız için
yer ile gök arasında içeride ve dışa-
rıda yapılmayan bir şey neredeyse
bırakmadık. Faşist itlerin eline terk
etmedik hasta tutsak yoldaşlarımızı. 

“... F Tipi Tecrit 
Politikasını Kesin Olarak
Yendiğimizi Gördüm...”

Ocak 2007’den bu yana direniş
çizgimizin kesintisizliğini diri bir
şekilde sürdürdük. Her hangi bir
tutsaklık deneyimine sahip olmayan
yoldaşlarımız bile, yukarıda bahse-
dilen GÜÇ ve GÜVEN ile hareket
ettiler. Kendilerini tecrite ezdirme-

diler. Direndiler ve ürettiler. 
Şehit komutanlarımızdan Hasan

Selim Gönen, tahliye olduktan sonra
bu gerçekliğe dair şöyle diyordu: 

“...Hapishaneden güçlenerek çık-
tım, diyorum. Kafamda en küçük
bir soru işareti yok mücadeleye dair.
F Tipi tecrit politikasını kesin olarak
yendiğimizi de net biçimde gördüm
ayrıca...” (Tarihi Yazanlar Konuşu-
yor. Syf: 27 Boran Yayınevi) 

Faşizm de bu gerçeğin farkındadır.
Ve bu nedenle, bu gerçeği değiştirmek
için saldırmaktadır. Hükümet düze-
yinde söz vermelerine rağmen Sohbet
Hakkı’nı bin türlü yalan söyleyerek
uygulamamaları... Yaşanan sürgünler...
Baskı ve saldırılar... Ve en son olarak
da kitap ve dergi yasaklamaya kalk-
maları... İşte o GÜÇ ve GÜVENİ,
yani devrimci iradeyi aşındırmak, dev-
rimci düşünceyi yok etmek içindir.
Ama bir kez daha aynı sonucu yaşa-
yacaklar, başaramayacaklar. Çünkü
nerede olursak olalım, bulunduğumuz
yerlerde kaç kişi olursak olalım... Fa-
şizmin tecrit saldırısının, baskı ve iş-
kencelerinin, hasta tutsakları serbest
bırakmamasının, kitap yasaklamaya
kalkmalarının karşısına GENEL Dİ-
RENİŞİMİZ’i çıkartıyoruz. 

Genel Direniş; Tarihsel
Kazanım ve 
Kararlılığımızdır... 

Genel Direniş; Özgür Tutsakların
direniş geleneğinin, devrimci irade-
sinin dışa vurumudur. 

Genel Direniş; tutsaklık koşul-
larında saldırılarını arttıran AKP fa-
şizminin saldırılarına karşı hodri
meydan demektir... 

Genel Direniş; Büyük Direnişi-
mize son verilmediğinin sadece ARA
VERİLDİĞİNİN ilanı ve dosta düş-
mana hatırlatılmasıdır... 

Genel Direniş; katledilen hasta
tutsaklarımızın, Rıza Yıldırımlar’ın
hesabının sorulacağının haykırılma-
sıdır... 

Genel Direniş; kitap ve dergile-
rimizden can bedeli de olsa vazgeç-
meyeceğiz demektir... 

Genel Direniş; tarihsel güç ve
güvenimizle yeni zaferler kazana-
cağımızın ilan edilmesidir... 

Genel Direniş; Şafaklardan Ça-
yanlar’a süren devrim yürüyüşümü-
zün attığı tarihsel adımların önünü,
hapishanelerden kesmek isteyen fa-
şizme “Geçit Yok” deyişimizdir... 

Genel Direniş; dayatılan hiçbir
statüyü tanımayacağımızın ilanıdır... 

Genel Direniş, kitap ve dergile-
rimizi sınarlayıp yasaklamaya kalkan,
saldırıyı; doğrudan siyasi kimliğimize
yönelik görüp cevabını ona göre ve-
receğiz demektir... 

Genel Direnişimiz; HEPİMİZ
BİRİMİZ, BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN
deyişimizdir... 

Bütün dostlarımızı ve halkımızı
GENEL DİRENİŞ saflarına çağırı-
yoruz. Gelin onuru ve umudu birlikte
büyütelim, direnelim, kazanalım...

Hasta Tutsak Kemal Avcı'ya
Yapılan Saldırıların
Hesabını Soracağız

Kemal Avcı kemoterapi görmesi gereken kanser
hastası bir hasta tutsaktır. Silivri 2 No’lu Hapis-
hanesi’nde 27 Haziran'da kapı altında gardiyanların
saldırısına uğradı. Özgür tutsak Kemal Avcı, devlet
hastanesi hapishanede kalabilir raporu verdiği için
hapishane koşullarında yaşamak zorunda bırakılıyor.
Hastanede yer yok gerekçesiyle kemoterapi göre-
miyor. 8. kürde olması gerekirken hala 4. kürde
ve 45 kiloya inmiştir.
Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
TAYAD’LI Aileler

Devrimci Tutsaklara Yapılan 
Saldırılara Sessiz Kalmayacak 

Hesabını Soracağız
Edirne F Tipi Hapishanesi’nde sabah sayımına hapishanenin

işkenceci 1. müdürü Haydar Ali Ak’ın da gelmesi üzerine
Ayberk Demirdöğen, “senin ne işin var burada?” diye sormasının
hemen ardından gardiyanlar tarafından saldırıya uğramış, darp
edilmişti. 

TAYAD'lı Aileler 30 Haziran'da bununla ilgili yaptıkları
açıklamada: "F tipi hapishanelerde sürdürülen tecrit politikalarına
yeni keyfi uygulamalar, hak gaspları ve hücre saldırılarına
karşı mücadelemizi yükselteceğiz. AKP’nin Adalet Bakanlığı’nın,
hapishane idaresinin özgür tutsaklara uyguladığı bu işkencelere
teslim olmayacak, devrimci tutsaklara uygulanan her türlü
işkence ve tecriti kıracağız" dediler.
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Adalet halkın ellerindedir. O el-
leri birleştirmek ve hedefe yöneltmek
için yollardaydık. 

Adalet, herkesin hak ettiğine ka-
vuştuğu düşüncesinin verdiği tatmin
duygusudur. Bu tatminin mevcut
düzen içinde gerçekleşmesi asla
mümkün değildir. Bu nedenle adalet
talebi basit bir talep gibi görünse
de karşılanması için katetmemiz
gereken uzun bir yol var. Büyük,
köklü alt-üst oluşlar gerektiriyor. 

Adalet egemenlerin de gözboya-
mayla giderilmesine çalıştığı, çar-
pıttığı bir kavramdır. Bunu nasıl ya-
parlar? Hukuk ve adaletin bir ve
aynı şeymiş gibi algılanmasına yol
açarak yaparlar örneğin. Bu ülkenin
gelmiş geçmiş en zulümkar partisinin
adı Adalet ve Kalkınma Partisi’dir.
Yine bu partinin öncüllerinden birinin
de adı doğrudan Adalet Partisi’ydi
ve halka adaletin temini için yola
düştükleri yalanını söylediler yıllar-
ca…

Adalet kavramı, adaletsizliğin
hüküm sürdüğü koşullarda mutlaka
giderilmesi gereken bir duyguya
dönüşür. Adaletsizlik olduğu için
adalet özlemi vardır. Bu duygunun
tetiklediği müthiş güçlü bir istek
vardır. Adaletsizlik arayışa yol açar.
Adaletsizlik isyana yol açar. Herkes
kendi kavlince kendi adaletini arar. 

Adalet sınıfsal bir kavramdır. Sı-
nıflara ayrılmış bir toplumda eşitsizlik
ve sömürü üzerine kurulu bir top-
lumda herkesin kendi adaleti var. 

O nedenle yürüyüşümüz boyunca
sürekli vurguladık; adaletsizlik ha-
yatın içindedir. Sadece mahkeme
salonlarında, adliye koridorlarında
değildir adaletsizlik, her anımızda-
dır...

Bizim yürüyüşümüz, adaletsiz-
liğin ne kadar hayatımızın içinde ol-
duğunu göstermeye ve bizi alıştırmak
istedikleri bu adaletsizliği bilince çı-

kararak mücadele etmeye çağrıdır.. 
Yol boyunca asgari ücret ada-

letsizliktir, dedik.. 
İş güvencemizin olmaması, ya-

rınsızlık, geleceksizlik, adaletsizliktir
dedik. 

Eğitim hakkımızın olmaması,
sağlıklı bir çevrede yaşayamamak,
çocuklarımızı tedavi ettirememek,
maaşlarımızdan bize sorulmadan
yapılan kesintiler... adaletsizliktir. 

İki milyonu aşkın Suriyeliyi va-
tansız bırakmak adaletsizliktir.. 

Büyük hırsızlara, yolsuzluk ya-
panlara, rüşvetçilere, zimmetçilere,
tecavüzcülere, çocuk istismarcılarına,
kadın cinayeti işleyenlere, katliam-
cılara mahkemelerde hak ettikleri
cezaların verilmemesi adaletsizliğin
görünen yüzüdür.. 

Tüm bunların varlığı ise; bir top-
lumsal sistemin ürettiği yaralardır.
Bünye hastalıklıdır ve sürekli hastalık
üretmektedir. Bu düzen suç üret-
mektedir. Sonra da kendi yol açtığı
sonuçları, cezalara bağlayarak adalet
sağladığı yalanını dayatmaktadır. 

Adaletsizlik bütün dünyadadır
ve bu adaletsizliğe bizi alıştırmak
istiyorlar. Alışmayacağız, kanıksa-
mayacağız diyoruz biz de..,

Bu yürüyüşle göstermek istedi-
ğimiz, herkesçe görülenin, bilinenin
normal kabul edilmemesi gerektiğiydi. 

Koskoca adalet sarayları neden
yapılır? Adalet mülkün temelidir
yazısı neden başımızı çevirdiğimiz
her yanda karşımıza çıkar.. 

Çünkü adım başı adaletsizlik vardır. 
Hayat başka şey, iktidar başka

şey söylemektedir. İktidar yalan
söylemektedir. Bu yalanlara alıştı-
rılmak başka bir adaletsizliktir. 

Emperyalizmin işlediği suçlara
bir ceza istedik. Bu cezayı ancak
dünya halkları verecektir. 

Hırsız da katil de tecavüzcü de
kapitalist, emperyalist düzenin ken-

disidir. O nedenle bu düzen ortadan
kaldırılmak zorundadır. Adalet işte
bu koşullarda meydana gelir... Bu
koşulların meydana getirilmesi için
yapılan her eylem, atılan her adım
adalet eylemidir. 

Biz bu nedenle yürüdük.. 
Elimiz kolumuz bağlı adaletsiz-

likleri izlememizi istiyorlar. Duruş-
malara girelim çıkalım, düzenin ya-
lanlarının parçası olalım.. 

Adaletsizliklere susmak adalet-
sizliklere ortak olmaktır. 

Adaletsizliklere sessiz kalmak
onaylamaktır. 

Hayır, bizim her duruşmada bi-
lincimiz kamçılanıyor, duygularımız
bileniyor. Sessizlikle geçiştirmiyo-
ruz. Ne duruşmalarda bunu yapı-
yoruz, ne de hayatın içinde. Çünkü
biliyoruz alışmak fark etmemeyi
doğurur. Bilincimizi köreltir.

Kapitalizim sadece el emeğimize
el koymaz. Akıl ürünlerimize de el
koyar. Beynimizi de sömürür. Bunun
adı yabancılaşmadır. Yabancılaşma
olgusu bizi solucanlar gibi yerlerde
süründürür. Şairin şiirindeki gibi
“yaşamak... sade yaşamak... yosun
solucan harcıdır..” 

Biz insanız. Düşünen, hisseden,
öfke duyan, aklının bildiklerini el-
leriyle yapanız. Susamayız, dura-
mayız, yoksa ölürüz, yoksa çürürüz... 

Bu yürüyüş bizim kendi bilinci-
miz için de gerekliydi. Bir arkada-
şımız “bu yürüyüş, bizim kendi içi-
mizde de yaptığımız adalete giden
bir yürüyüştü” diye ifade etmiş ken-
disiyle yapılan bir röportajda. 

Evet işin bir yanı da buydu...
Kendimizle de yaptığımız bir he-
saplaşmaydı bu... 

Fiziksel olarak sınırlarımızı aştı-
ğımız, her adımımızda halk ve vatan
gerçeğimizle karşılaştığımız, yavruları
katledilmiş anaların gözlerine yeniden
baktığımız, sözlerini yeniden bey-

Halkımız Adalete Doyuncaya Kadar, 
Halkın Avukatları Mücadele Etmeye 

Devam Edecekler!

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Bu Yürüyüş Hem Bir İlan Hem Bir Sözdür... 

Yürüyüş
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nimizden geçirdiğimiz bir hesaplaşma,
bir iç yolculuk aynı zamanda...

Diğer yanı da, faşizmin hüküm
sürdüğü, kendine aydın diyenlerin,
öyle bilinenlerin pencereden burnunun
ucunu göstermeye korktuğu, çekindiği
koşullarda siyasi cüreti yüksek bir
eylemdi. 

Büromuz kendi varlığıyla düzenin
hukukuna bir meydan okuyuştur.
Devrimcilerin kendi adaletini ve hu-
kukunu oluşturabileceğinin, kendi
ideolojimizle yaşamımızı şekillendirip
yeni bir hayatı kurabilmenin köprü-
südür. Avukatlar için bir alternatiftir,
yoldur. Böyle bir yürüyüşü bizim
büromuz dışında yapabilecek hukuk
kurumu yoktur. Yaptığımız gerekliydi,
olması gerekendi. Biz olması gerekeni
yapabilmekle gurur duyamayız fakat
başkaları açısından nasıl yapılabilir
kılarızın cevabı olmak isteriz. Adalet

istemek yeni bir toplumsal düzen
kurmayı istemektir. Düzen dışı bir
taleptir. Elbette her düzen dışı talep
beraberinde bedelleri, zorlukları da
getirir. Biz bu zorluklara ve bedellere
hazırlanıyoruz. Yapmamız gereken
çok şey var, biliyoruz... 

Adalet yürüyüşü güçlü bir ey-
lemdir ve asla vazgeçmeyeceğimizin
ilanıdır. Dilekçeyle, taleple, duruş-
mayla, adliyeyle sınırlı değildir ara-
yışımız, sokaklarda, yollarda, halkı-
mızın içinde, halkla birlikteyiz.  Ve
adaleti elleriyle getirecek olanların
gözlerine bakarak yürüdük... Bir he-
defle, siyasi iktidarın kalbine Anka-
ra’ya yürüdük. Siyasi iktidarı, ada-
letsizliklerin üreticisi, koruyucusu,
aklayıcısı devleti hedef göstererek
yürüdük. Bu nedenle siyasi gücü ve
etkisi yüksek bir eylemdi. 

Biz tarihe not düşüyoruz ve halk-

larımıza söz veriyoruz... Hiç ama
hiçbir adaletsizliği unutmayacağız.
Ne  Cizre bodrumlarında susuzluktan
kavrularak katledilenlerimizi, ne be-
denleri çırılçıplak yerlerde sürükle-
nenleri, ne depremlerde onbinlerle
öldürülenleri, ne iş cinayetlerinde
yüzer yüzer alınan canları... 

Ve emperyalist-kapitalist sistemin
insanları, beyinlerini çürüterek, de-
ğersizleştirirek, yabancılaştırarak ya-
şayan ölüler haline getirdiğini, mil-
yonlarca insanı aç bıraktığını, mil-
yonlarcasını yoksulluğa, çaresizliğe
terkederek katlettiğini... Hiç ama hiç-
birini... Unutmayacağız.

Bu yürüyüş hem bir ilan hem bir
sözdür.. 

Halkımız adalete doyuncaya ka-
dar, halkın avukatları mücadele et-
meye devam edecekler... 

Recep Hasar’ın uyuşturucu satıcıları tarafından vu-
rulduğu Gazi Sekizevler Bölgesi’nde vurulduğu sokağın
başındaki bir parka 30 Haziran'da Recep Hasar’ın adı
verildi.

3 günlük açlık grevi direnişi öncesinde ve direniş sü-
recinde çağrısı duyurusu yapılan açılışın hemen öncesinde
tüm ziller çalınarak halk balkonlara çağrıldı. Buradan
da parka gelmeleri için çağrı yapıldı. 19.00’da alkışlarla
parka geçildi. Kısa bir anlatımla Recep için toplanıldığı,
Recep’in kim olduğu ve parka onun adının verileceği
anlatıldı. Recep nezdinde yozlaşmaya karşı mücadelede
düşenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından
Recep’in kişiliği, çalışmaları anlatıldı. Halk Meclisi'nde
onunla birlikte çalışma yürüten arkadaşları Recep’i
anlattı. O an orada parkta bulunanlardan Recep’i tanıyanlar
onun çalışkanlığı, atılganlığı ile mahallede bir sorun ol-
duğunda özellikle oturdukları yerde hemen herkesin Re-
cep’e söylediğini anlattı. Bir kadın madde kullanan kızı
kaybolduğunda Recep’e söylediğini ertesi gün Recep’in
kızını köprü altında bulup evine getirdiğini anlattı.
Recep’in vurulduğu akşam yanında olanlardan olayın
tanığı olanlar o akşamı ve Recep’in nasıl öne atıldığını
anlattı. Anlatımlardan sonra Ümit İlter’in "Umutla Çı-
kagelen" şiiri okundu. Hep birlikte "Bize Ölüm Yok"
marşı söylendi. Parka Recep’in adının verileceği ve
parkın temizliğinden bakımına, serserilerden temizlen-
mesine kadar her şeyi yapacaklarına dair söz verildiği
söylendi. Mahalle halkı da çocuğu gibi bakacağına dair
söz verdi, tabela ağaca alkışlarla çakıldı. Parkın açılışını
kutlamak için omuz omuza halaya duruldu. Açılışta

orada bulunan Halkın
Mühendis Mimarları
da hemen yakınlarda
kuracakları Halk Bah-
çesi ile ilgili bilgi ver-
di, duyurusunu yaptı.
Açılış programı bo-
yunca sık sık “Recep
Hasar Ölümsüzdür”,
“Recep’in Hesabını
Soracağız”, “Çeteler
Halka Hesap Vere-
cek”, “Yozlaşmaya
İzin Vermeyeceğiz”, “Gazi Cephedir Mücadeledir” slo-
ganları atıldı. Programa  130 kişi katıldı.

ÇÇocuklarımız Recep Hasarlar’la Tertemiz Büyüyecek!

Yeşilkent Halk Meclisi 23 Haziran’da, 2 Temmuz
Parkı’nda halka film gösterimi yaptı. Gösterimin yapı-
lacağı alana “Gücümüz Birliğimizdir! Yeşilkent Halk
Meclisi” pankartı, sinevizyon aleti ve perde asılarak
hazırlıklar tamamlandı. İftar yemeğinin ardından başlayan
gösterimde “Hacivat ve Karagöz” filmi izletildi ve
halk tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Mahalle ço-
cuklarının da dahil olduğu gösterime 35 kişi katıldı.

Halk İçin Ücretsiz Sinema
Günlerimiz Aralıksız

Devam Ediyor

10 Temmuz
2016

Yürüyüş

Sayı: 529

31SIRTIMIZDAN VURDULAR!



1 Mayıs öncesidir. Anadolu’daki
bir komitenin gündemi 1 Mayıs ha-
zırlıkları ve İstanbul’daki 1 Mayıs’a
kaç kişiyi katabilecekleridir. Kim
var kim yok, kimlere gidebiliriz bir
liste çıkaralım denir ve 200 kişinin
adı sayılır. Sıra bu kişilere nasıl ula-
şılacağına gelince “şu gelmez…”,
“bu çalışıyor gelmez…”, “onu ça-
ğırmaya gerek yok…” derken 200
kişilik liste 50 kişiye iner. 1 Mayıs
gelip çattığında ise yola düşen insan
sayısı 12 kişidir, üstelik komitede
bu tür yorumları yapanlardan da gel-
meyenler olur… 

Yukarıdaki örnekte yanlış olan
nedir? Burada biraz düşünelim. Ko-
mitedekilerin ilişkilerimiz hakkındaki
kestirmeci yaklaşımlar mı? 200 kişilik
listeyi 50 kişiye indirmek mi? Yani
200 kişinin hepsine 1 Mayıs’ta Tak-
sim’de olalım çağrısı yapılsa iyi, ör-
nek bir kitle çalışması yapılmış mı
sayacağız? Bunlar da sorundur, tar-
tışılması gerekir, ama asıl sorun, asıl
yanlış kitle çalışması ve kitle kavra-
mının darlaştırıldığıdır. “Kitle çalış-
ması, kitleye gitmek” dendiğinde
bizi yıllardan beri tanıyan, eylemle-
rimize, konserlerimize katılan insanlar
akla gelir. Yeni bir insana gitmek,
yeni bir evin kapısını çalmak, bil-
meyen birine 1 Mayıs’ın tarihini,
Taksim’de olmanın önemini anlatmak
yoktur yukarıdaki örnekte. 

Örneği biraz değiştirerek alanı-
mıza, birimimize uyarlamak zor ol-
masa gerek. Kitap satışlarında da
benzer sorunları yaşıyoruz. Kitapla-
rımız basılıyor ve her seferinde aynı
kişinin kapısını çalıyoruz. Sonra da
mesele kitap satmaktan çıkıyor; “ona
daha yeni piknik bileti sattık…”,
“şundan otobüs parası istedik…”
şeklinde parasal bir mesele haline
geliyor. Kitabın içerikleriyle birlikte
hangi kesimin ilgisini çekeceğini,

okuyanı hangi noktada geliştirebi-
leceğini düşünmüyoruz. “Düzen Çü-
rütür Devrim Yaşatır” kitabını aile-
sinde uyuşturucu bağımlısı olan bi-
rine veya tedavi olmak isteyen ancak
kendinde o gücü bulamayan bir

madde bağımlısına okutabileceğimiz
gibi bizi pek de tanımayan insanlara
halkçı çözümlerimizi anlatmak için
verebiliriz. “Bu Halk Bu Vatan Bizim”
kitabını devrimcilerin halkını, vatanını
nasıl sevdiğini göstermek için oku-
tabiliriz. 

Herhangi bir konuda ihtiyacımız
olan olanak veya maddi ihtiyaçlar
için de aynı şekilde düşünmeliyiz.
Sorunumuza kitlemizin de kafa yor-
masını sağlamanın yollarını bulmalı,
halka gitmeliyiz. 

Esasında örgütlenme konusunda
karşılaşacağımız her türlü zorluğu,
sorunu kitleye giderek çözebiliriz.
Demek oluyor ki, bizim sonuç ala-
mamamızın, başarısızlıklarımızın al-
tında yatan temel sorun “KİTLEYE
GİTMEMEK”tir. Herkesin yapabi-
leceği bir şey vardır, herkes müca-
delemizin bir ucundan tutabilir, herkes
bu savaşın bir parçası olabilir… diye
düşünmemektir. 

1 Mayıs gündemine tekrar dö-
nersek, basına da yansıdı; sendikalar
üyelerini deyim yerindeyse zorla Ba-
kırköy’e götürdü. Bakırköy’deki iş-
çilerin, emekçilerin yüreği Tak-
sim’deydi, Taksim’de olmadıkları
için pişmanlık duymuşlardı. İşte biz
böylesi bir kitle olduğunu bilerek,
“1 Mayıs alanı Taksim’dir” meşru-
luğuyla kitle çalışması yapmalıydık.
Yaptığımız çalışmanın sonucunda
kaç kişiyi katabileceğimiz ayrı bir
sorun olurdu. Biz halkın gündeminde
olan 1 Mayıs’a nasıl baktığımızı,
nasıl düşündüğümüzü ve ne yapaca-
ğımızı anlatmış, bu vesileyle ulaştı-
ğımız kitleyi artırmış olurduk. 

Özetle büyük düşündüğümüzde,
iktidarı hedefleyen bir bütünün par-
çaları gibi hareket ettiğimizde pla-
nımız, programımız, dilimiz, hedef-
lerimiz de ona göre olur. Her şeye iş

diye bakarsak ne örgütlenecek kitleleri
görürüz, ne de duyarlı kitleleri hare-
kete geçirebiliriz. 

Umutlu olmak, inançlı olmak, id-
dialı olmak devrimcilere hastır. Neden
böyledir? Çünkü EMEK İNSANI
UMUTLU YAPAR. Bir örnekle açık-
layalım mücadele etmeyen insanın
niye umutlu, inançlı, iddialı olama-
dığını… Mücadeleden uzak birini
düşünün, ne görür ülkemize, halkı-
mıza baktığında? Sadece ona göste-
rileni, yani iktidarın saldırganlığını,
oyların yarısının iktidar partisine çık-
tığını, Kürdistan’da binlerce insanın
katledildiğini; eğitimin, sağılığın,
adaletin daha kötüye gittiğini… Di-
renenleri, halkı örgütleyenleri görebilir
mi? Göremez. çünkü öncelikle kendisi
vazgeçmiştir direnmekten, sonrasında
ise fiziksel uzaklık düşünce olarak
uzaklaşmayı da getirir. Görse bile
“direniyorlar da ne oluyor iktidar
kendi bildiğini okuyor” diye düşü-
nebilir. Ayrıca kendi emeği ile aldığı
bir yol, yarattığı bir olanak, değiş-
tirdiği, geliştirdiği bir insan yoktur
ki, bir hedefin gerçekleşme ihtimalini
deneyim haline getirsin.

Başka bir örnek… Dedikodunun
alıp başını gittiği bir birimde bunu
engellemek için bir şey yapmayan,
insanları eğitmeyen, onları doğru dev-
rimci faaliyetlere sevk etmeyen bir
devrimci dedikoduyla baş edebilir mi?
Edemez. Aksine müdahale edilmeyen
her yanlış meşrulaşır ve yapanı, göz
yumanı çürütür, çürüyen insan daha
çok yanlış yapar ve o kişiyle tartışılacak,
iş yapılacak bir zemin kalmaz. 

Kitlelere gittiğimizde, kitlelerle iç
içe olduğumuzda bazen islami geleneğe
yakın, AKP’ye oy vermiş bir aileye,
bir esnafa kendimizi daha iyi anlata-
bildiğimizi, o insanların alternatifsiz
oldukları için durdukları yeri de ona
göre belirlediklerini, aslında bizden
çok uzakta olmadıklarını görürüz. 

Eskişehir’de “Yozlaşmaya Karşı
Anadolu Halk Festivali” çalışmaları
kapsamında emeğini, olanağını katan
mahallenin demokrat, CHP’li, Alevi

KİTLE ÇALIŞMASINDAKİ
YANLIŞLARIMIZ
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diye bilinen esnafları olmadı örneğin.
Bunun da nedenleri olmakla birlikte
umulmadık insanlar bu festivali des-
tekledi, kimi çocuklar için balon
uçurtma verdi, kimi afiş astı, kimi
maddi katkı sağladı… 

Zonguldak’ta maden girişini pat-
latıp kendini içeriye hapseden işçiler
içinde aman hükümete, cumhurbaş-
kanımıza yönelik bir slogan atılmasın
diyenler vardır. Vardır çünkü çalışacak

bir iş bulamamakla AKP arasındaki
bağı kuramamaktadır… 

Sonuç olarak kitleyi kategorize
etmek için bile yani “şunlara gidilir,
bunlara gidilmez” demek için bile
kitleyle iç içe olmak, farklı durum-
larda onların tepkilerini gözlemle-
yebilmek gerekir. 

Her eylemden, her kampanyadan
her “iş”ten önce; 

1. Büyük düşüneceğiz, yaptığımız

işin devrimle bağını kuracağız. 
2. Hedef belirleyeceğiz, hedef be-

lirlerken gerçeği yansıtmayan ön-
yargılardan uzak duracağız. 

3. Hedeflerimize önce en yakını-
mızdakini ortak edeceğiz, yani ken-
dimizi, kitlemizi eğiteceğiz. 

4. Emek vereceğiz, yani kendi-
mizi, emeğimizi sakınmayacağız.
Daha çok kapı çalacağız, daha çok
insana kendimizi anlatacağız. 

Eskişehir Polisi Ahlaksızdır, Alçaktır, Acizdir!
Ailelerimize, Değerlerimize
Saldırmaktan Vazgeçin!

Eskişehir Halk Cephesi polisin ailelere yaptığı tacizle ilgili 3
Temmuz'da bir açıklama yaptı. Açıklamada: "1 Temmuz'da bir ar-
kadaşımızın babası katil polisler tarafından aranmıştır. Arkadaşımızın
babasının izin günü olduğunu bu yüzden evde olduğunu bilen
polisler; 'ya sen kendin gel seni araçla alalım ya da evinden ekip
otolarıyla alırız' diye tehdit ettikten sonra sivil araçla evin önünden
alınmış 1 ay öncesinde olduğu gibi yine adliyeye götürülmüştür.
Adliyenin içinde bir öncekinden daha sert bir konuşma geçmiş,
tehditler daha açık hale gelmiştir. Arkadaşımızın ailesinin köyünden,
evlerinin içinde yapılan konuşmalardan bahseden ahlaksız polis,
'sizinle ilgili her şeyi biliyoruz' diye ailemizi korkutmak istemiştir.
'Kızın her gün sokaklarda geziyor, devrimcilerle görüşüyor. Ne
yaparsa yapsın, ama onlarla görüşmesin. Buna engel olmak için
sen çalışma evde kal, kızına sahip çık' demiş, 'birlikte program
yapın' şeklinde aklınca nasihatlerde bulunmuş, '1 Mayıs ile ilgili
davası İstanbul’da sürüyor, daha cezası verilmedi. Sizin aileniz de
diğerlerininki gibi. Hiçbir suç işleyen yok. O yüzden kurtulabilir
kızın, onunla ilgilen' demiştir... Eskişehir polisi ailelerimizden bu
halkın en onurlu evlatlarını sahiplenmemelerini, devrimci mücadeleyi
sürdürmemelerini istemektedir. Çocukları fuhuşun, uyuşturucunun
bataklığında kalsın ama ülkesinin kendinin halkın sorunlarına uzak
dursun bencil olsun istemektedir. Bunun içindir ki bu son 2 ayda
arkadaşlarımızın 6. kez taciz edilmesi, tehdit edilmesi, takip
edilmesi. Şunu duymak istiyorsunuz, şunu görmek istiyorsunuz:
Korku. Bizi yalnız bırakmak çaresiz koymak istiyorsunuz! Asla
bunu göremeyeceksiniz! Ne kadar alçakça planlar yapsanız da
sizin planlarınızı boşa çıkartacağız! Korkmayacak yılmadan mü-
cadelemize devam edeceğiz!

Bir başka saldırı da Çiğdem Yakşi’nin mezarına yapılmıştır.
Şehidimizin mezarına diktiğimiz çiçekler sökülmüş, isminin
yazılı olduğu tahta çalınmıştır. Mezarlara dahi saygısı olmayan,
halkın her kesimine saldıran bu zihinler nasıl oluyor da bizlerin
babalarına annelerine nasihat veriyor? Veremez! Çünkü onlar
AKP’nin politikalarını hayata geçirme pahasına para karşılığında
halkın ahlakına, namusuna, canına göz dikmişlerdir. Çünkü
onlar halkın çocuklarının katilidirler. Buradan son kez sesleniyoruz;
bizim değerlerimizden ailelerimizden o pis kanlı ellerinizi
çekin! Ailelerimizi rahat bırakın!.." denildi. 

Ali İsmail Korkmaz Festival
Alanında
Buluşalım

Samandağ’da
gelenekselleşen Ev-
vel Temmuz Festi-
vali’nde bu yıl da
15 Temmuz’da
Grup Yorum, umu-
dun türküleriyle ye-
rini alacak. Resmi
başvuruların tamam-
lanmasıyla birlikte kitle çalışmaları da tüm hızıyla
devam ediyor. 4 Temmuz’da Armutlu ve Elektrik
Mahallelerinde 200 afiş asıldı. Afişleme sırasında
her sene olduğu gibi halka yalan söyleyenler Evvel
Temmuz Komitelerinin çalışmaları ve ajitasyonlarıyla
boşa çıkarıldı. Her sene “Grup Yorum Gelmeyecek,
Festival 14 Temmuz’da bitecek” şeklinde provokatif
söylemler olsa da, halk her zaman Grup Yorum’un
direniş türkülerini dört gözle bekleyip, Halk Cephelileri
gördükleri her yerde Yorum gelecek mi sorusunu
sormaya başladı. Halk Cepheliler, bu yıl da Samandağ
sahilinde on binlerle adalet için türkülerini söyleyecek. 

Hatay Halk Cepheliler: “Adaletin olmadığı ülke-
mizde halk çocukları katlediliyor. Bu da yetmezmiş
gibi katiller devlet eliyle korunmaktadır. Bu yüzden
bu yıl Evvel Temmuz’da katiller için bir ceza istemek
için katledilen halk çocukları için adalet isteyeceğiz.
Tüm Hatay halkını provokasyonlara ve yalan haberlere
aldırmadan Samandağ sahilinde Ali İsmail Korkmaz
festival alanında buluşalım” çağrısı yaptı. Antakya’nın
Armutlu sokakları 3 Temmuz'da Evvel Temmuz afiş-
leriyle donatıldı. Bazı esnaflar camlarına yapıştırmak
için afiş ve daha fazla kişiye festivali duyurmak için
el ilanı istedi... Aynı zamanda pazar yerinde ve
Armutlu sokaklarında 1000 adet el ilanı dağılarak
halk, festivale ve önceki günler olacak olan panellere
davet edildi. 100 adet afiş yapıştırılan çalışma 4
kişinin katılımıyla 2 saat sürdü.
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Evet, orada, o evde devrimin
herhangi bir sorununu çözecek bir
olanak yatıyor olabilir.

Elbette kapı kapı halkımızı do-
laşmazsak, şehirlerin, ilçelerin, ka-
sabaların, mahallelerin her sokağını,
yollarını arşınlamazsak, devrimin
olanaklarını geliştiremeyiz, savaşı
büyütemeyiz.

Bu yüzden bizim hayata bakışımız,
“devrimin ihtiyaçlarını nasıl karşıla-
rım, olanaklarını nasıl çoğaltabilirim,
savaşı nasıl büyütebilirim” şeklinde
olmalıdır.

Mesela; orta ölçekli bir esnaf dı-
şardan bakıldığında suya-sabuna do-
kunmayan bir yaşam sürüyormuş gi-
bidir. Lakin gerçek farklı olabilir. O
esnaf apolitik de olabilir. Ya da fa-
şizme öfke duyan, adaletsizliklere
tepkili, ilerici düşüncelere sahip biri
de olabilir. Tanımadan-ilişki kurmadan
öyle midir değil midir bilemeyiz…
Belki de o esnaf devrim için ekono-
mik, askeri veya istihbari bir olanak
yaratacaktır. Tanışmadan, hayatına

girmeden bunu bilemeyiz!
Her yere, her şeye “devrimin ola-

nağı olabilir, devrimin olanağı haline
getirebilirim” bakış açısıyla bakmak,
devrimi istemekle eşdeğerdir.

Zira devrimin her olanağı, her in-
sana, her araca, ihtiyacı vardır. Her
şey, devrimin bir ihtiyacını gideren
bir olanak olabilir. Her insan, devrime
lojistik destek veren, devrime katkı
sunan biri haline de gelebilir.

“Devrim kitlelerin eseri olacaktır”
der ustamız.

Devrimin her ihtiyacını giderecek
olanak kitlelerde yani halklardadır.
Gitmeden, görmeden, tanımadan bunu
göremez-bilemeyiz”

Devrime kadar bizim hiçbir zaman
bankalarda bekleyen paralarımız, de-
polarda silme dolu silahlarımız ol-
mayacak…

Her ihtiyacımızın (para, silah, ev,
araç, kadro) kaynağı halklardır. Devrimi
yapacak olan halk, devrimin olanak-
larını da bağrında taşıyor. Bunu em-
peryalistler de biliyor ve bu yüzden

korkuyorlar bizden. Emperyalizmin
korkularını büyütecek olan da bizim
hayata bu bakış açısıyla bakmamızdır.

Mesela; Elif Sultan’ı aylarca katil
oligarşinin ölüm mangaları bulamadı.
Taksim’de İstanbul’un göbeğinde po-
lisin tepesine kurşunlar yağdırdı ama
yine de yakalanmadı. Neden? Çünkü
halk bağrında sakladı kızları Elif
Sultan’ı…

Bu zamana kadar neleri neleri
gözden kaçırmışız diye hayıflanma-
mak için, keşke dememek için bakış
açımızı değiştirmeliyiz.

Devrim kolektif mücadelenin, or-
tak hareketin tek hedef doğrultusunda
yürümesi ile gerçekleşmektedir. Kimi
insan silah verecek, kimi kendini
feda edecek, kimi evini açacak, kimi
ihtiyaçlar için para-malzeme verecek,
kimi bizi başka olanaklarla buluştu-
racak, kimi savaşın ön cephesinde
yer alacak…

Bakış açımızı savaşın-devrimin
olanaklarını yaratmak, geliştirmek
hedefine göre geliştirelim.

Bizim Gitmediğimiz Her Mahallede,
Sokakta, Evde, Kapılar Ardında…

DEVRİMİN HERHANGİ BİR SORUNUNU ÇÖZECEK
OLANAKLAR YATIYOR OLABİLİR!

Düzenin Okullarına Alternatif
Halk Okullarını Yaygınlaştıralım
Örgütlülüğü Büyütelim

Mersin: Halk Cepheliler 2 Temmuz'da Haklar Der-
neği’nde tutsaklara birlikte mektup yazdıktan sonra Yü-
rüyüş dergisinin 527. sayısında bulunan “Anadolu
Cephesi” ve “Öğretmenimiz” isimli yazıları okuyup de-
ğerlendirdi. 3 Halk Cephelinin katıldığı çalışma, ertesi
gün yapılacak olana kahvaltıya birçok kişinin katılımını
sağlama kararı alınarak sonlandırıldı.

Gazi: Gazi’de Günay Özarslan Direniş Sokağı’nda 1
Temmuz'da "Adalet" konulu Halk Okulu çalışması kar-
şılıklı sohbet, söyleşi şeklinde yapıldı. Bir direniş odağı
olan sokakta adalet kampanyası hakkında bilgi verilerek
başlandı sohbete. Adaletin her türlüsünü yaşayan Gazi
halkı ne için adalet istediğini belirtti. Herkes kendi
yaşadığı en can yakıcı sorunundan yola çıkarak adaletsizliği
anlattı. "Neden Adalet İstiyoruz?" sorusuna cevaplar ve-
rildikten sonra adalet talebi nasıl daha fazla yaygınlaştı-
rılabilir üzerine konuşuldu. 

Mahallede yaşanan polis teröründen; devletin perva-

sızlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirenler oldu.
Devletin katliamcılığına polisin terörüne karşı daha fazla
insana gitmek, onlara da mahallede yaşananları anlatarak
mücadeleye katmak üzerine öneriler geldi. Tüm öneriler
de dikkate alınarak bir öneri üzerinde duruldu. "Polis
Terörüne Son" kampanyasını anlatmak için, halkı ortak
sorun etrafında birleştirmek için var olan tencere- tava
çalma eylemi öneriler arasında söylendi. Bunun üzerine
bölge bölge komiteler kurularak halkın polis terörüne
olan tepkisinin sokağa çıkması hedeflendi. Kimlerin
hangi bölgede, hangi sokakta çalışma yapacağı belirlen-
dikten sonra Halk Okulu çalışması sonlandırıldı. Çalışmaya
50 kişi katıldı. Hep birlikte halaylar çekildikten sonra
Sivas Katliamı’yla ilgili sloganlar atıldı.

içimizden birinden

Gazi
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“Sen benden önce şehit düşersen
seni yazacak, anlatacağım abla” de-
miştin bir gün attığımız voltaların
birinde. 

Öyle çok anı geliyor ki aklıma
seninle paylaştıklarımız... Hepsi öyle
doğal, güzel, öyle yaşanılası ve ya-
şatılası ki... Çok gülüyorduk. Ağız
dolusu, huzurlu gülüşler eksik ol-
mazdı sohbetimizde, voltalarımızda...
Bakırköy Hapishanesi’nde ve dışarda
hayatı birlikte örüyorduk, birbirimize
bir şeyler katıyorduk, katıyoruz. 

Şafak’ın şehitliğinden sonra şiir
yazdın mı sorularına karşılık şiir -
yazı yazmayı da bıraktım, kalemi de
bıraktım demiştim, gerçekten de bı-
rakmıştım. Sense bana kızardın, ba-
kışın gözlerimin önünde şu an. Neden
yazmıyorsun, yaz diyordun. Hasan
Ferit Gedik’e yazdığın Dedeme Mek-
tup şiiri gibi yaz diyordun. Bense
“Şiir yazmak mevzu değil, şiir gibi
yaşamak ve şiiri yaratmak” dedi-
ğimde cevabın öğretici ve yol gös-
tericiydi: BUGÜN YAZARSIN, YA-
RIN YARATIRSIN SONRA DA
KENDİN ŞİİR OLURSUN. 

Çok kişi kavga yoluna girer çıkar,
sonuna kadar götüren olur, yarı yolda
bırakan... Kimileri olur ki, yoldaş
nedir dedin mi, akla o gelir. İşte sen
de bunlardan biriydin Çiğdem. Yoldaş
sıcaklığın, samimiyetin, gözlerinin
ışıltısı, harekete ve yoldaşlarına bağ-
lılığın, kendini aşma çaban... Yol-
daşlığın tüm güzelliğindeydi ömrün.
Hızlı, canlı, heyecanlı, bazen panik,
emekçi, militan, hep halay başı...
Hep türkü güzelliğinde... 

1 Mayıs komitesindeydik seninle.
Çok güzel geçecek deyip heyecanını
bize de yaymıştın. Ve görselliğiyle,
militanlığıyla gerçekten çok güzel
geçmişti. Kırmızı tişörtler yaptırmış-
tık, Berkin ve Mehmet Akif’in re-
simlerinin olduğu. Sonra Berkin el-
divenleri, Berkin sapanları... İnce
ayrıntıları da düşünerek, özenerek
hazırlanmıştık. Emeğin çoktu o 1

Mayıs’ta. Yeni fikirlere
açıktın, “hemen yapalım
çok güzel olur” derdin.
Güvenirdin, güvendiğini
hissettirirdin. 

Seninle ortak yan-
larımızdan birisi duy-
gusallığımızdı. Şehidi-
miz oldu mu, gözleri-
mizi birbirimizden ka-
çırırdık. Çünkü kesin
ikimiz de ağlamış olur-
duk. Ağlamaya vakit
yok gülüm, demiş ya
şair, ya da ağlamayı ya-
pacak bir şeyleri olma-
yanlara bırakmak...
Böyle sözleri derdik demesine ama
gözlerimizden süzülenlere de engel
olamazdık o zamanlar. 

Biz sevgimizi ağlamakla değil
hesap sormayla somutlarız. Bunu
ikimiz de bildiğimiz için göz göze
gelmezdik. Senin şehitliğini öğren-
diğimde gözlerim isimlerinize odak-
lanmıştı. Berna ve Çiğdem... İki ateş
topu düştü yüreğime o an. 

Ve seninle yaptğımız son sohbet-
lerden birisi. Okmeydanı Anadolu
Kahvesi Durağı’nda polis bir yolda-
şımızı sürükleyerek kaçırmıştı. Sen
o an yolun karşı tarafındaymışsın.
Görünce Okmeydanı’na doğru koş-
muşsun. “Nasıl hızlı koştum abla,
görmeliydin” diye anlatıyorsun he-
yecanlı heyecanlı. Bense şaşırmış ve
niye diye sormuştum. Çünkü sen
yoldaşın gözaltına alınırken kaçacak
kişi değilsin. Düşmanın üstüne atı-
lırdın. “Bu sefer beni yakalayama-
yacaklar, artık tutuklanmayacağım.
Bu sefer ben onlara gideceğim” de-
miştin ama bu kadar hızlı olacağını
bilemezdim...

Oysa iki adım yaşama, bir adım
ölüme yakın olduğumuz zamanlar-
dayız. Yanıbaşımızda öyle sakin ha-
zırlanmıştın ki eylemine. Hiçbirimiz
anlamamıştık. Sadeliğin hep üzerin-
deydi yine. Bazen üzerimizdeki te-

bessümlü ve içten bakışlarını yaka-
lardım. Derin derin bakardın. Umut
yayan o bakışlarının aslında sessiz
bir vedalaşma olduğunu sonradan
anladım. 

Sen bir sıra neferiydin Çido...
Eylemin hiç kimseyi şaşırtmadı. Çün-
kü bizim Çido yapardı. Gözü kara,
yüreği tertemiz, hesapsız, çıkarsız...
Şimdi emin ol ki adımladığımız
kavga yolunda kalbimizin atışlarına
karıştı kalp atışların. Kavganın rüzgarı
Çiğdemce kokuyor nicedir. Ve sar-
malıyor senin gibi hesapsız çıkarsız
yürekleri. Büyütüyor da. 

Cephelilerin ömürleri kavganın
namlusuna sürülmüş bir mermidir.
Ve siz hedefini bulan hesap soran
bir mermi oldunuz. 

Her hayat bir romandır ve her in-
san kendi romanının kahramanıdır,
diye düşünürüm hep. Siz okunması
gereken en güzel ve öğretici kitap-
lardansınız. 

Biz kendi satırlarımızı yazmaya,
romanımızı tamamlamaya devam
ediyoruz. Emin olun ki son satırımız
sizin satırınız olacak. VE ZAFER... 

Yüreğiyle, beyniyle gerçekten
Cepheli olan herkes kendi zaferini
yaratacak. Ve Cephelilerin kazandığı
her bir zafer devrimin tuğlası olacak. 

Yoldaşları Çiğdem Yakşi’yi Anlatıyor...
“Bugün Yazarsın, Yarın Yaratırsın, 

Sonra da Kendin Şiir Olursun”

10 Temmuz
2016

Yürüyüş
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Kamu emekçile-
ri olarak her gün ayrı bir

saldırı ile karşı karşıyayız. Gün geç-
miyor ki  açığa alınma, işten çıkarma,
soruşturma haberi almayalım. Demo-
kratik hakkını kullanan bir emekçiden,
iftar yemeğine katılmayan öğretmenlere
açılan soruşturmalar  akla mantığa sığ-
madığı gibi, hukuksuz da… Elbette
faşizmin yaşandığı ülkemizde açığa
alınmalar, soruşturmalar, sürgünler
AKP’nin saldırı politikalarından ayrı
düşünülemez. 

Emekçi kitlelerini  Yeni Personel
Rejimi Yasası’na, uyguladığı faşizme
karşı ses çıkaramaz hale getirmek, çı-
karabilecek olanların önlemini almak
istiyor. Yeni Personel Rejimi Yasası’nın
adım taşlarından biri olan yeni bir uy-
gulama ile karşı karşıyayız. Performansa
dayalı çalışmanın ilk ayağı müdürlerin
öğretmenlere “performans değerlen-
dirme” olarak karşımıza çıktı. Mebbis
üzerinden belli kriterlerle bir emekçi
başka bir emekçiye değerlendirtiliyor.
Nedir bu kriterler? Öğrenci-öğretmen
ilişkisi, öğretmen-veli ilişkisi, öğret-
menin planları uygulaması, derse za-
manında girip çıkma vb. kriterle her
zaman-sıklıkla-hiçbir zaman gibi de-
ğerlendiriliyor. 

Eğitim öğretim yılı beş dakikada
bir müdürün bilgisayar ekranında bu
kriterlere vereceği cevaplarla bir not
oluşturuluyor. Bakanlığın belirlediği
üç beş madde bizim emeğimizi de-
ğerlendirebilir mi? Ayrıca neredeyse
tüm yöneticilerin yandaş sendikalılar

tarafından seçildiği bir ülkede
yapılan değerlendirmenin ob-
jektif olabileceğine bize kim
inandırabilir? Tayin dönem-
lerinde bir okuldan bilgi al-
mak için okul müdürü aran-
dığında hocam namaz kılıyor
musunuz, oruç tutuyor mu-
sunuz, hangi sendikaya üye-
siniz sorularıyla karşılaşıyor
emekçiler. Bu yöneticiler mi
bizim öğretmenliğimize not
verecek!

Yönetici kadrolaşmasını tamamla-
yan AKP, kendisinden olmayan tüm
emekçilere düşmandır. Emperyalistlere
işbirliği politikalarını gerçekleştirmek
(GATS Antlaşması)  eğitimi özelleş-
tirmek istiyorlar. İlk ayağında buna
karşı çıkabilecekleri sindirmek isti-
yorlar.

Performans notu vermek asla ma-
sum görülemez. Yatan öğretmen ve
çalışan öğretmen ayrımı bu değerlen-
dirmelerle ölçülemez. Her gün değişen
eğitim sistemi, eğitim fakültelerinin
niteliksizleştirilmesi, yaratmak istenen
öğrenci ve öğretmen profilleri bunları
yaratmıştır.  Bugün bir Fakir Baykurtlar,
bir Rıfat Ilgazlar çıkmıyorsa bu em-
peryalizmin bize dayattığı ve faşizm
eliyle yürüttüğü yozlaşma politika-
sından ayrı değildir.

Bizler, angaryalara değil, öğren-
cimize, emeğimizle, kendi kuraca-
ğımız eğitim programlarıyla, asla ül-
kemiz gerçeklerinden uzak olmadan,
devrimci  mücadelemizle bu ablu-

kaları yıkacağız! Bize dayatılan kri-
terleri, değerlendirmeleri kabul et-
miyoruz! 

Yap-boz tahtası yapılan eğitim
sistemi, emekçilere yapılan hak gasp-
ları, akla mantığa sığmayan siyasi
soruşturma ve skandal kararları ile
değerlendirilecek olan katil AKP hü-
kümeti ve onun kuklası Milli Eğitim
Bakanlığı’dır. 

Verilen not ne olursa olsun bu de-
ğerlendirmeyi kabul etmiyoruz. Tüm
baskı, soruşturma, gözaltı, işten atma-
larınıza karşı İş Güvencesi  mücade-
lemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

İŞ GÜVENCEMİZİ 
İSTİYORUZ ALACAĞIZ!
PERFORMANS 
DEĞERLENDİRİLMESİNE
HAYIR!
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ 
KAZANACAĞIZ
KAMU EMEKÇİLERİ 
CEPHESİ

PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİ 
KABUL ETMİYORUZ!

İş Güvencemiz İçin Direnecek 
Kazanacağız
Mersin: KEC ( Kamu Emekçileri Cephesi) Özgür Çocuk Parkı'nda “Köle
Değil Emekçiyiz İş Güvencemizi İstiyoruz” imza masası açıldı. Masanın
açılmasıyla birlikte sivil polisler tarafından etrafları sarılarak izin ve
valiliğe bildirim olmadığı gerekçesiyle masanın kaldırılması istendi. 
Masa açmanın demokratik ve meşru bir hak olduğu söylenerek direnildi.
Sonuçta bir saat açık kalan masada bilgilendirme yapılarak imzalar top-
landı.

Antep

Mersin

Yürüyüş
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Ülkemizde eğitim politikalarını
emperyalizmin uzmanları belirle-
miştir. Eğitim sistemi emperyalizmin
ve oligarşinin ihtiyaçlarına göre şe-
killenmiştir. 

Kurtuluş Savaşı sonrası oluşturu-
lan eğitim sistemi, sosyalist ülkeler-

den etkilenmeler taşısa da (Köy Enstitüleri bu
etkilenmenin sonucudur) asıl olarak kapita-
list eğitim sistemiydi. ABD ile gerçekleştirilen
yeni-sömürgecilik ilişkileri eğitimde de kendi-
ni gösterdi. 

Dünyada sosyalizmin gelişimini önlemeye
çalışan emperyalizm, eğitimi de bunun için
araç olarak kullandı. Ülkemizi bağımlılaştı-
ran ABD, en başta eğitim sistemine el attı. 
27 Aralık 1949’da ABD ile yapılan anlaşma
ile iki ülke arasında “karşılıklı bilgi alış-verişi
yapmak amacıyla”(!) eğitim komisyonları ku-
ruldu. Eğitimin kilit noktalarına yerleştirilen
ABD’li uzmanlarca ülkemizde Amerikan eği-
tim sistemi yerleştirilmeye çalışıldı ve bunun
yanında ABD’ye kurs amaçlı insanlar gönde-
rilmeye başlandı. 

Dinci-şovenist eğitimle, düzen, kendi politi-
kalarına uygun bir gençlik hedefledi. Halkın
mücadelesine karşı tetikçi, vurucu güç olarak
kullanabildiği-faşizme kitle tabanı yarattığı
bir eğitim politikasıdır bu. 

Ülkesinin bağımsızlığını, vatanının özgür-
lüğünü isteyen; hak ve özgürlük mücadele-
sinde olan, parasız eğitim isteyen gençlik ise
linçlerle, baskılarla, okuldan atmalarla sustu-
rulmaya çalışılır. 

Lenin çağımızın emperyalizm ve proleter devrimler çağı olduğunu söylemiş-
tir... Uyguladığı  baskı ve sömürü ile devrimin objektif koşullarını emperyalizmin
yarattığını artık meselenin subjektif koşullar olduğunu; yani örgüt, kadro ve
program oluduğunu... örgütümüz var, programımız var, meselenin kadrolarımızı
eğitmek, yetiştirmek olduğunu anlatabiliriz... Ve bu  gerçekle 180 milyonluk bir

köylü ülkesinde, Lenin başarmıştır devrim yapmayı... Marks, bundan 160 yıl önce tespit
etmiş insanlık dışı bu sistemde insan kalmanın tek yolu bu insanlık dışı sisteme karşı
savaşmaktır.

devrimcilik neden 
zorunluluktur

Ülkemizde Gençlik

Ekrem Akın Savaş
Ekrem Akın Savaş 1970 yılında Bursa İnegöl’de doğdu. 
Dev-Genç’in yönetici kadrolarından biriydi. 
İstanbul Reşitpaşa’da bir otobüste faşist bir planton gö-
revlisinin müdahalesi sonucu meydana gelen olayda çatış-
maya girdi. Otobüsten uzaklaştıktan sonra, Reşitpaşa’daki
evinde polis tarafından pusuya düşürüldü. Ama o burada
da tüpgazı silah yaparak direndi ve 31 Ağustos 1992’de 
şehit düştü.

şehitlerimizden öğreniyoruz...

GENÇLİĞİN 
MİLİTANLIĞININ, 
CÜRETİNİN,
YARATICILIĞININ ADI 
EKREM

Ekrem ve milisleri zor
koşuların savaşçılarıydı...
Ev, para hiçbir şey yoktu.
Gerekirse dışarıda kalacak-

lardı ama söylenmeyecek ve işlerinin başında ola-
caktı. Ekrem işte bu zor koşullarda birçok kişinin
üstlenemeyeceği şeyleri üstlendi. Zorlukları aştı,
kısa sürede toparlandılar.

24 saat devrimcilik, belki kimilerinde "olması
gereken bir hayal"di, ama Ekrem'de 24 saatin bile
yetmediği bir dinamik vardı... Sohbette, oturuşta,
kalkışta, eylemde, örgütlenmede bir militandı. En
olumsuz koşullarda cüretli davranırdı. Yoldaşlarını
sever, onlar için her türlü fedakârlığı yapardı. Ama
zaaflar karşısında acımasızdı. Yoldaşlarına güve-
nirdi, denetimi hiçbir zaman bırakmazdı. 

31 Ağustos’ta bir belediye otobüsünde, faşistin
biriyle tartışmaya girdi, tartışmaya sivil polis müda-
hale edip Ekrem'in üzerine yürüdü. Ekrem silahlıy-
dı. Karşılık verdi sivil polise ve çatışarak çekildi.
Üssüne çekildi ama çok zaman geçmeden üssü
de sarıldı... Mermisi tükenmişti, evdeki piknik tüpü-
nü patlattı polis kuşatmasını yarmak için...

Ardından, fedakarlığı, coşkusu, militanlığıyla
dolu dolu bir yaşam, yol gösteren bir yöneticilik,
komutanlık örneği bıraktı. 

GGençlik Federasyonu’ndan
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Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Liseliyiz Biz

LİSELİLER NASIL YAŞARLAR? 
Liselilerin yaşamı daha çok okul,

ev ve dershane üzerinden şekillenir.
Gününün büyük bir bölümünü okul-

da geçirir. Liselinin arkadaşları okulunda 
ya da okul çevresindedir. 

Liseli, daha çok derslerine çalışır, arkadaşlarıyla
vakit geçirir. Son süreçte, bilgisayarda
ya da internet kafelerde zamanlarını 

doldurmaktadırlar. Bu anlamıyla günü birlik 
yaşarlar. Yaşamlarında okul ve

evin dışında sabitleşmiş bir şey yoktur. 

YOKSULLUĞUN MATBAASI
BU HAFTA DUVARLARA NE YAZALIM:

“BAŞKASINI YENEN GALİPTİR. 
KENDİNİ YENEN KAHRAMANDIR 

EĞİTİM BİZİ KAHRAMANLAŞTIRIR.”
Aşılmaz denileni aşan da bulunur. 

Özlü Söz
Lenin’den

AKP’NİN TUTUKLAMA TERÖRÜNE
KARŞI 14 TEMMUZ’DA ADALET İÇİN
SEDA’NIN MAHKEMESİNDE OLALIM! 

Eğitim emperyalizm ve işbirlikçisi 

oligarşinin sömürü düzeninin, 

yoz kültürünün devamını ve ucuz 

kalifiye eleman yetiştirilmesi dışında; 

kar getiren bir sektör haline 

(özel okullar-üniversiteler-dershaneler)

dönmüştür. Ülkemizdeki eğitim sisteminin

nasıl çalıştığına en çarpıcı örnek ise; 

Cumhuriyet kurulduğundan bugüne 

geçen 88 yılın sonunda hala nüfusun 

% 13’ü, yani 4 milyon 640 bin kişinin 

okuma-yazma bilmiyor oluşudur. Sosyalist

bir ülkeden örnekle karşılaştırırsak; 

Sovyetler Birliği’nde 1917 Ekim Devrimi 

öncesi, Çarlık döneminde halkın % 65’inden

çoğu okuma yazma bilmiyordu. Ekim 

devriminden sonra, sosyalist eğitim 

politikasıyla başlatılan okuma yazma 

seferberliğiyle kısa bir 

sürede, 1939 yılına 

gelindiğinde okuma- yazma

oranı % 90’lara ulaşmıştır. 

Eğitim anayasada belirtildiği 

gibi bir haktır. Ve bu hakkı 

eğitim çağına gelmiş her vatan-

daşın kullanmasını sağlamak

da devletin görevidir. Ancak

gerçekte, eğitim paralı hal-

dedir ve bir hak değildir.

Merhaba 
Liseli Dev-Genç’liler... 

EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİDİR?
Eğitim ile örgütümüzün ve insanımızın, 

SAĞLAMLIĞINI,
DAYANIKLILIĞINI, 

SAFLIĞINI
korumak istiyoruz. Bunları korumak 

için eğitim zorunludur. 
Eğitim, örgütümüzün  
SAVAŞMA GÜCÜNÜ 

daha yükseğe çıkarmak için zorunludur. 
Eğitim, görevlerimizi yapabilmemize 

hizmet etmelidir.
-EĞİTİM ile ne yapmak istiyoruz?

- Doğru düşünmeyi öğretmek istiyoruz. 
- Güçlükleri yenmeyi öğretmek istiyoruz,

- Sorun çözmeyi öğretmek istiyoruz, 
- Dayanıklı olmayı öğretmek istiyoruz,

- Savaşma ve kazanma azmini 
geliştirmek istiyoruz.

Evet ortada bir gerçek var.  İnsanlarımız-
la, objektif durum arasında bir açı var. Bir
mesafe var. Bu mesafeyi kapatmanın tek

ama tek yolu EĞİTİMDİR. 
Başka bir yol yoktur.

Yürüyüş

10 Temmuz
2016
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� Polis Tacizine Son!
Malatya Liseli Dev-Genç, ar-

kadaşlarının katil polisler tarafından
taciz edilmesi ile ilgili yazılı bir
açıklama yayınlayarak kısaca şu
sözlere yer verdi; “Katil polisler
durmak bilmiyor; geçtiğimiz gün-
lerde bir Dev-Genç’li arkadaşımızın
evinin önünden başlayarak akşama
kadar takipte kalıp taciz etmişlerdir.
Katiller hiçbir şey ellerinden gelmese
bile insanlarımızı, arkadaşlarımızı
taciz etmeye, psikolojik üstünlük
kurmaya çalışıyor, izin vermeye-
ceğiz. Günden güne azgınlaşan bir
kinle üzerimize geliyorlar, çünkü
onlar da biliyor haksızlar, suçlular.
Halkın bunu öğrenmesinden kor-
kuyorlar ama biz halkımıza her za-
man umudu ve gerçeği vereceğiz.”

� Başsağlığı Mesajları
Dev-Genç; 3, 4 Temmuz’da ya-

yınladıkları başsağlığı mesajlarında
ilk olarak Dev-Genç’li Aysun Sa-
ban’ın dedesi ve Devrimci Sol sa-
vaşçısı şehidi Ali Saban’ın babasının
vefat ettiğine ilişkin ve Muğla’da
tutsak olan Dev-Genç’li Berkan Kı-
lıç’ın babası Zeynel Kılıç’ın vefatı
üzerine tüm Dev-Genç’liler olarak
başsağlığı mesajı yayınlayarak üzün-
tülerini belirtti.

� Halkımıza Her Yol ve
Yöntemle Ulaşacak
Örgütleyeceğiz

Dev-Genç'liler 1 Temmuz'da Ka-
dıköy Bahariye Caddesi eski Yapı
Kredi Bankası önünde stant açtı.
Açılan masada 5 Yürüyüş dergisi,
2 Dev-Genç dergisi, 1 Tarihi Ya-
zanlar Konuşuyor kitabı, 1 Genç-
lik-2 kitabı, 1 Adımız İsyan şiir ki-
tabı, 1 Umudun Çocuğu Berkin El-
van kitabı, 2 Bizim Felsefe kitapçığı
halka ulaştırıldı. Halktan insanlar
Dev-Genç'lilere kolay gelsin dilek-
lerinde bulundu. Ayrıca bir kişi sol
yumruğunu havaya kaldırarak Dev-
Genç'lilere "Kolay gelsin yoldaşlar!”
dedi. 2 Dev-Genç'linin katıldığı ça-
lışma saat 17.30’da bitirildi.

� Liseliler Tatillerine 
Mücadeleyi Büyüterek 
Devam Ediyor

Liseli Dev-Genç’liler 29 Hazi-
ran’da Okmeydanı Anadolu Par-
kı’nda masa açtı. Açılan masada 3
Yürüyüş dergisi, 150 Grup Yorum
konser bildirisi, 100 adet Halk Mec-
lisi toplantı bildirisi halka ulaştırıldı.
Halkın konsere yoğun ilgisi vardı.
İki saat süren çalışmaya 2 liseli ka-
tıldı.

� Kitap Okuyalım
Gelişelim, Geliştirelim 

Gazi'de 3 Temmuz'da bir araya
gelen liseliler kitap okuma günü
yaptı. Okuma bir ailenin evinde ya-
pıldı. Aileye adalet mücadelesi ve
mücadele uğruna şehit düşenler an-
latıldı, konuyla ilgili sohbet edildi.
İki saat süren okuma grubuna 4
liseli katıldı. Liselilerin yanı sıra
aile de kitap okuma grubuna katıldı.
Aileyle birlikte kitap okuma çalış-
ması yapıldı. “Sevgi Emektir” ki-
tapçığı okundu. Okumanın ardından
kitapçıkla ilgili sohbet edildi. "Biz
nasıl severiz? Halk kültüründe sevgi
nasıldır? ” diyerek uzun süre tartı-
şıldı. "Devrimciler halkını sever,
vatanını sever, beraber kavgayı
omuzladığını, devrim mücadelesini
taşımayı bileni sever. En güzel biz
severiz. En güzel devrimciler sever."
denildi. Aileye de sevginin öne-
minden bahsedildi. Fikirleri dinlendi.
Liselilerle bir sonraki okuma gru-
bunda tekrar buluşmak istediklerini
dile getirdiler. Aileye teşekkür edildi
ve okuma grubuyla ilgili program
çıkartıldı. Dev-Genç'liler ayrıca 1
Temmuz'da Gazi Mahallesinde (Gazi
Parkı'nda) kitap okuma gruplarında
buluştu. Geçen hafta başlanılan
“Gazi Halktır Gazi Devrimdir” ki-
tabına bu haftada devam edildi. Bu
hafta kitaptan Anadolu’dan gelip
mahalleye yerleşen Anadolu halkının
zorlukları mahallenin kurulum aşa-
maları hakkındaki bölüm okunup
üzerine sohbet edildi. Çalışmaya 5
kişi katıldı. 

Dev-Genç’li 
Seda Kaya 
Kaçırıldı!

IŞİD’li çeteler ellerini kollarını sal-
layarak bombalar patlatıp yüzlerce
insanı katlederken seyreden katil po-
lisler söz konusu devrimciler oldu-
ğunda adım adım takip edip eşkiya
gibi kaçırıyor ve tutuklanıyor!

Dev-Genç: 
"AKP’nin katil polisleri 1 Tem-

muz’da Dev-Genç’li Seda Kaya’yı ka-
çırdı. İki Dev-Genç’li arkadaşımızı İn-
cirli metrobüs köprüsünde yürürlerken
10 kadar katil polis arkadaşlarımızın
önünü kesip Seda Kaya’yı aranması
olduğu gerekçesiyle alelacele kaçır-
mışlardır. Bu devlet de onun kapı kö-
pekliğini yapan katil polisler de gayri-
meşrudur, adeta mafya gibi siyah trans-
portlarla devrimcileri kaçırıyor. Dev-
Genç’li Seda Kaya Vatan Emniyeti’ne
götürülmüştür. Başına gelecek herhangi
bir şeyden siyasi şube polisleri sorum-
ludur."

Liseli Dev-Genç:
"AKP’nin Halktan Korkusu Bü-

yüyor! Yarattığı Korku Denizinde
Kaybolacak, Tarihin Çöplüğüne Gi-
decek!

Seda Kaya, halk savaşçısı Şafak
Yayla’yı sahiplendiği için, mezarını
ziyaret ettiği için Nisan ayının başında
tutuklanmış ve 2,5 ay hukuksuz ve
keyfi bir şekilde hapishanede tutul-
duktan sonra tahliye edilmişti. Özgür-
lüğüne doymadan, bu sefer de Küçü-
karmutlu Mahallesi’nde polis terörüne
ve yıkımlara karşı mahalle halkının
yanında olduğu, onlarla birlikte direnişe
katıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Seda
nezdinde devrimci gençliğe gözdağı
verilmek isteniyor. Ülkenize, toprağı-
nıza, değerlerinize, sorunlarınıza sahip
çıkmayın, ‘Susun! Oturun!’ deniyor!
Susmayacağız! Durmayacağız! Gele-
ceğimizi çalmanıza ve kirletmenize
izin vermeyeceğiz! Seda’yı sizin elle-
rinize terk etmeyeceğiz, sahip çıkacak,
adaleti biz sağlayacağız!"

Ülkemizde Gençlik
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Ülkemizde Gençlik

Evvel Temmuz Festival Çalışmaları
Adana Halk Cephesi Akkapı Mahallesi’nde birincisi

düzenlenecek olan Evvel Temmuz Festivali için 29 Haziran’da
afiş çalışmaları yapıldı. Mahalle halkının ilgisi yoğundu ve
kendi evlerinin bulunduğu sokaklara afiş astılar. Yapılan
çalışmada 150 adet afiş asıldı.

Adana’nın Kara Yusuflu ve Kayışlı Mahallelerinde 4
Temmuz'da Evvel Temmuz Festivali’nin afişleri asılarak,
bildiri dağıtıldı. Bildiri dağıtımı sırasında girilen evlerde
yemek ve meyve ikramında bulunuldu. Evvel Temmuz’un
birlik ve dayanışma olduğu, örgütlü bir halkın yenilemeyeceği
anlatıldı. Bunun üzerine daha fazla örgütlenmek, AKP ve
ABD’nin işbirlikçi çetelerine karşı festival günü bir arada
olmak gerektiği vurgulandı. Yoğun ilginin olduğu çalışma
sırasında 15 adet Yürüyüş Dergisi de halka ulaştırıldı.

Adana’nın Yavuzlar, Sinan Paşa, Akıncılar, Kiremithane,
Mutlu Mahalleleri ile Yüreğir Otogarı ve Buruk Mezarlığı
civarında Evvel Temmuz Festivali’nin afişleri asıldı. 4
Temmuz'da 250 adet afişin asıldığı çalışma 3 saat sürdü.
Afişleme esnasında yoldan geçen insanların olumlu tepkileri
vardı.

Adana Liseli Dev-Genç Adana Bey mahallesi ve Akkapı
Mahallesi’nde 28 Haziran’da liseliler Evvel Temmuz Fes-
tivali’ne çağrı için kapı çalışması yaparak bildiri ve dergi
dağıttı. Halka; Yürüyüş dergisinin 2 ay içinde 2 kez basıldığı,
Durukan Adıyan’ın tutuklandığı, dergi çalışanı Ebru Yeşi-
lırmak ve Halk Cepheli Gökhan Yıldırım’ın devletin eli
kanlı polislerince saldırıya uğrayıp katledilmek istendiği
anlatıldı. Ebru Yeşilırmak’ın durumun ağır olması ve akci-
ğerinin parçalanması halkta tepkilere yol açtı. 

Birliktelikten, Paylaşımdan,
Yoldaşlıktan, Dostluktan Korku-
yorlar!

Gençlik Kampını Engelleme-
ye Kimsenin Gücü Yetmeyecek!

10 yılı aşkın süredir, Gençlik
Federasyonu olarak, her yılın Tem-
muz ayı içerisinde "Alternatif Yaz
Kampları" düzenliyoruz. Anado-
lu’nun birçok ilinden liseli ve üni-
versiteli gençliğin katıldığı bu
kamplarda, burjuvazinin gençliğe
dayattığı ahlaksız, kendi kültürün-
den uzaklaşmış ve alkolik tatil an-
layışından uzaklaşıp birlikte eğlenip
birlikte öğrendiğimiz, paylaştığımız
bir süre geçiriyoruz. Son yıllarda
ise AKP’nin gençliğe saldırılarının
bir parçası haline gelmiştir Alternatif
Yaz Kamplarımız. Kimi yıllar katil
polisler ailelerimizi arayarak teh-
ditlerde bulunmuş ‘silah-bomba
yapımını öğretiyorlar’ diyerek
kamplarımızı terörize etmişlerdir.
Kimi zaman ise gece yarıları bas-
kınlar düzenleyerek arkadaşlarımızı
gözaltına almışlardır. Biz her zaman
kamplarımızın meşruluğunu sa-
vunduk ve açık şekilde adresleri-
mizi belirterek ailelerimizin dost-
larımızın kamplarımıza gelip zi-
yaretlerde bulunmalarının çağrı-
larını yaptık. AKP’nin katil polis-
lerinin kıt akıllarıyla kampta ‘silah
bomba eğitimi’ veriyorlar deme-

lerini ise ‘madem böyle bir eğitim
veriliyor ve polislerde bunun far-
kında neden müdahale edilmiyor’
diyerek ailelerimize sorgulatmı-
şızdır. Bu yıl ise daha kampımız
başlamadan bir irade savaşına baş-
ladık. Kamp yeri ayarlamak için
gezdiğimiz Çanakkale-Küçükkuyu
beldesinde Jandarma tüm kamp
alanlarını gezerek gayri meşru bir
şekilde kamp sahiplerini baskı
altına almış ve tehdit etmişlerdir.
Görüştüğümüz hemen her kamp
yeri ‘size yer verirsek jandarma
ruhsatımızı iptal edecek’ diyerek
kaygılarını dile getirmiştir. AKP;
tacizci, tecavüzcü hırsız TÜRGEV,
Ensar Vakfı gibi kurumları hemen
hemen her imkanın sunulduğu
kamplar düzenleyip, gençleri ge-
ricileştirip kendi faşist kadroları
haline getirmeye çalışırken, dev-
rimci demokrat kurumların kamp-
larını düşmanlıkla yasaklayıp en-
geller çıkarıyor.

Tüm engellemelere rağmen bu
sene de kampımızı 10-20 Temmuz
tarihleri arasında gerçekleştirecek,
yozlaşmaya karşı alternatiflerimizi
büyüteceğiz. Hiçbir genci AKP’nin
tecavüzcü, hırsız ellerine bırak-
mayacak Dev-Genç saflarında ör-
gütleyeceğiz.

Dev-Genç

Liseli Dev-Genç’li Neslihan 
Albayrak’a Özgürlük!

Dersim`de Yürüyüş dergisi dağıttığı, Berkin
Elvan için adalet talebinde bulunduğu ve parasız
eğitim istediği için tutuklanan Liseli Dev-
Genç’li Neslihan Albayrak`ın ilk mahkemesi
24 Haziran günü Tunceli Adliyesi’nde görüldü.
Güvenlik gerekçesiyle mahkemeye getirilmeyen
ve SEGBİS’te ifade vermesi istenince bunu
kabul etmeyen Neslihan tamamen yasal ve de-
mokratik haklarını kullandığı için tutuklandığını,
görüntülü ifade vermeyi kabul etmediğini
söyledi. Mahkeme tam bir hukuksuzluk örneği
sergileyerek kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle
tahliye vermedi ve mahkemeyi 10 Ağustos ta-
rihine erteledi. Bununla ilgili açıklama yapan
Liseli Dev-Genç kısaca şu sözlere değindi; “16
yaşındaki bir liselimizin adalet talebi bile sizi
korkutuyor. Kaçma şüphesiymiş! Biz buradayız,
bu toprakların devrimcileriyiz. Binlerce yıllık
onurlu bir tarihin evladıyız. Bu vatan toprakla-
rında adalet mücadelesi vermeye devam ede-
ceğiz. Liseliler; Neslihan’ı yalnız bırakmayalım.
Mektup yazalım, kitap yollayalım, kart atalım.
Neslihan Albayrak - Elazığ E Tipi 
Hapishanesi - Elazığ

Güneşten, Denizden, Kumdan, 
Çadırdan Korkuyorlar!

Yürüyüş
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UNICEF, (Birleşmiş Milletler Ço-
cuklara Yardım Fonu) çocuk hakla-
rının uygulanmasını destekleme ko-
nusunda çalıştığı söylenen Birleşmiş
Milletler kurumudur. Emperyalist
sömürü düzeni kan ve gözyaşı üzerine
kuruludur ve bu sistem sürekli suç
işler. Bu yüzünü gizlemek içinde
kendisine bağlı yardım görünüşlü
kurumları, projeleri, çalışmaları dü-
zenler. UNICEF  bunlardan bir ta-
nesidir. Kapitalist sistemin neden ol-
duğu sorunları bilirler, emperyalizmin
ihtiyaç duyduğu araştırma ve ince-
lemeleri, verileri ile ortaya koyarlar.
Raporlar hazırlarlar ama bu raporlarda
nedenleri ortaya koymazlar, emper-
yalist devletlere önerilerde bulunurlar.
Örneğin UNICEF  her yıl dünya ço-
cuklarının durumu hakkında rapor
hazırlar. “Dünya Çocuklarının Du-
rumu 2016”  raporunu da 28 Haziran
2016 günü yayınladı. Bu rapor em-
peryalizmin katliamcı yüzünü çarpıcı
bir biçimde vermektedir aslında. Ra-
porda denmektedir ki “2030’a ge-
lindiğinde 69 milyon çocuk, çoğu
önlenebilir nedenler yüzünden ya-
şamını yitirmiş olacak; 167 milyon
çocuk yoksulluk içinde yaşamını sür-
dürecek ve 750 milyon kadın da

henüz çocuk yaştay-
ken evlenmiş olacak-
tır... Bölgede ilerleme
eşit ya da adil biçim-
de gerçekleşmemekte
ve bu durumun fatu-
rası da çocuklara ke-
silmektedir. Çocuk-
ların yoksulluk içine
düşme olasılıkları ye-
tişkinlere göre daha
büyüktür. Risklerin en yüksek olduğu
yer Doğu Avrupa olmakla birlikte
bu durum Avrupa Birliği ülkelerinin
çoğu için de geçerlidir. Avrupa’da
hareket halinde olan ve sığınma ola-
nağı arayan mülteci ve göçmen ço-
cuklar toplumda en fazla dışlanmış
kesimi oluşturmaktadır…

Bununla birlikte okuldan erken
ayrılma riskinin en yüksek olduğu
kesimlerin, en yoksul ailelerin ergen
yaşlardaki çocukları ile etnik ve dilsel
azınlıklara mensup çocuklardan oluş-
tuğu da bilinmektedir. ” 

Bu rapordaki vahşi kapitalizmin
gerçeğini tekrar edelim. 2030 yılında
69 milyon çocuk ölmüş olacak. 167
milyon çocuk yoksulluk içinde ya-
şayacak. Yedi yıl süren 2. Emperyalist
Paylaşım Savaşı’nda ölenlerin sayısı
da 70 milyon üzerindedir. Bu rapora
göre ise sadece gelecek yedi yıl
içinde ölecek çocuk sayısı 2. Paylaşım
Savaşı’nda ölenlerin sayısı kadardır.
Bu sayıya emperyalizmin saldırgan-
lığı, böl-parçala politikaları, sömürü
politikaları nedeniyle yaşanan katli-
amları ekleyin. Bir sistem yaşayabilsin
diye oluk oluk kan akıyor. Bu sistem
kelimenin gerçek anlamı ile kan ve
ter ile besleniyor. Ve bunu da gizle-
mek için raporlar düzenliyorlar. 

Bu raporun iki amacı vardır: Bi-
rincisi, halkların çözümü başka yerde
aramasını engellemek, çözümü yine
BM gibi kuruluşlardan beklemeleri
istenir. BM öneride bulunacak, bu
sonucu yaratan emperyalistler değilmiş
gibi onlardan çözüm üretecekler. Ka-
tilinden merhamet ve adalet beklemek

mümkün mü? Emeğimizi gasp ederek
eşitliğe, sömürüye, açlığa ve adalet-
sizliğe neden olanlardan yardım bek-
lenir mi?  İkincisi; emperyalizme veri
sunmak. Emperyalist ülkeler kendi
politikalarının hayata nasıl yansıdığını,
yarattığı sonuçları bu raporlar üze-
rinden görür ve yeni politikalar üre-
tirken bunları esas alırlar. Çıkan so-
runları halklar lehine değil, sermaye
lehine çözmeye çalışırlar. Bu tablo
karşısında sistemi daha iyi nasıl sür-
dürebiliriz ve en iyi karı nasıl sağlarız.
Buraya yoğunlaşırlar. Çocuk ölüm-
lerini daha karlı hale getirmenin yolu
varsa bundan hiç çekinmezler. Yine
raporun bir yerinde “Eşitsizlik kaçı-
nılmaz değildir, ona karşı mücadele
etme yolunu seçebiliriz” denilmektedir. 

Yani çocuk ölümlerinin önüne
geçmek sadece tercih meselesidir.
Emperyalizm bunu tercih etmiyor,
çünkü bu tercih karlı ve faydalı de-
ğildir. 7 yılda 69 milyon çocuk. Yılda
ortalama bir milyon çocuk. Sömü-
rünün, açlığın, yoksulluğun, adalet-
sizliğin ortasında ölümleri hesap edi-
lebiliyor. Ve öldürülebilecek yaştalar.
Doyacak, eğitim görecek olanakta
değiller… Yani yaşatmak için değeri
olmayan ama “öldürülebilecek yaşta”
olan çocuklar bunlar...

Emperyalistler çocuklarımızı “öl-
dürebilecek yaşta” “sömürülecek
yaşta” görüyor... Ama onları yaşatı-
lacak birer değer olarak görmüyorlar.
Onları yaşatmanın kar olarak bir kar-
şılığı yok çünkü…

Çürüyen emperyalizmin değer
sisteminde kar ve sömürüden başka
bir ölçü yoktur.

UNICEF “ 2030’da 69 Milyon Çocuk Yaşamını Yitirecek” diyor
Bu Tespit Emperyalist Düzenin Katliamcılığının İtirafıdır

“ÖLDÜRÜLEBİLECEK” YAŞTA OLAN ÇOCUKLARIMIZ...

“ (...)Çevresinde küme
küme sazlar duruyordu. 

Sonra botları bağlı
Amerikan subayları

geldiler. 
Vücutları delik deşik,
elbiseleri lime lime 

vurulmuş Vietnam
çocuklarına baktılar; 

Öldürülecek
yaştaydılar? Dediler

ajanslar tekrarladılar
bu sözleri 

Öldürülecek yaştaydı-
lar?”

(Çetin Altan Vietnam-
lı Çocuklara Ağıt) 
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Ukrayna’da bir bölge, hemen Rusya
sınırında, 2013 yılında tüm dünyanın
gündemine oturdu. Donbass Bölgesi’nde
yer alan, hemen Rusya sınırındaki Do-
netsk ve Luhansk’tan bahsediyoruz. Uk-
rayna halkı Rusya ve Avrupa Birliği,
yani 2 ateşin arasında kalmış, yükselen
faşist saldırılar karşısında ise bir direniş
başlatmıştı. Halk Cephesi Uluslararası
İlişkiler Komitesi olarak aradan geçen 3
yılda 2 kez bu anti-faşist bölgelere gittik
ve onlarla birlikte Sovyetler Birliği’nin
Hitler faşizmini tarihin çöplüğüne attığı
o zafer günün coşkusunu yaşadık. 

Her yanı SSCB tarihi ile dolu olan
Donbass bölgesi Sovyetler Birliği’nin
silahsız bir biçimde kurulduğu bir yer.
Çünkü Bolşevikler Çarlık Rusya zama-
nında belediye seçimlerine girmişler ve
bu belediyeyi kazanmışlar. 1917 Ekim
Devrimi yaşanırken zaten bu belediyeler
Bolşeviklerin hakimiyetinde olduğu için
silahlı çatışma yaşanmamış. Bugün de
şehirlerin birçok yeri SSCB’den kalan
heykellerle dolu, Lenin, Genç Milisler,
Feliks Dzerjinski (KGB Kurucusu) vb.
gibi birçok Bolşevik kadronun heykelleri
hala varlığını koruyor. 

Bu tarihe ve geçmişe sahip olan
Donbass halkı, Ukrayna’daki faşizmi
de kabullenmemiş ve Rusya desteği
ile de olsa silahlı ayaklanma gerçek-
leştirerek, Ukrayna’dan ayrıldılar. Fa-
şizme karşı direniş yanıyla ilerici bir
silahlı ayaklanma niteliği gösteren bu
ayaklanma bugün kendi özgünlüğünde
ayakta durma savaşı veriyor. 

Turuncu Devrim’den 
Halk Cumhuriyeti’ne 

Bugün silahlı çatışmaların durduğu
ancak savaşın bitmediği Donbass’a
Halk Cephesi olarak 7 Mayıs 2016 ta-
rihinde gerçekleştirilecek olan Antifaşist
Konferans’a katılmak için gittik. 

Burası Avrupa kıtası içinde de özel
bir yere sahip. Bu yüzden Avrupa’nın
birçok ülkesinden bu bölgeye gelen halk-
lardan oluşan milis birlikleri sınır böl-
gesinde bulunan cephelerde görev alıyor.

Avrupa’daki demokrat ve ilerici kesim-
lerden buraya sürekli bir ilgi var ve
farklı ülkelerde kurulan komitelerle Don-
bass’a yönelik propaganda çalışmaları
yapılıyor. 

Gelenekselleşen Uluslararası Eyüp
Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu’nda bu
bölgeden katılan dostlarımız bizi ve ver-
diğimiz savaşı yakından tanımak için
kalabalık şekilde gelmişlerdi. Sempoz-
yumun hemen ardından, 6 Mayıs günü
de biz Luhansk ve Donetsk cumhuri-
yetlerine giderek onlarla Sovyetler’in
zafer günü kutlamasına ve yapılan anti-
faşist konferansa katıldık. 

Luhansk ve Donetsk daha yeni ku-
rulan cumhuriyetler, bu yüzden bizim
alıştığımız biçimde kurumsallaşmış devlet
yapılarına sahip değiller. Savaşın durduğu,
ancak bitmediği bir süreçte ziyaret ettik
burayı. Kafanızı çevirdiğiniz her yan
devlet dairesi değil, ancak askeri üniforma
giymiş halk milisleriyle her yerde karşı-
laşmanız mümkün. 

Bütün ileri ve güzel yönlerine rağ-
men oportünist solun söylediğinin ak-
sine bölgede yaşananları bir devrim
gibi niteleyemeyiz. Faşist saldırıların
yükseldiği noktada halkın Rusya des-
teğiyle silahlanarak faşist Ukrayna’dan
koptuğu, şimdi yıkıntılardan yeni bir
devlet kurmaya çalıştıkları bir bölge. 

Bu iki küçük cumhuriyet Ukrayna’dan
ayrılmış olsa da gerçek anlamda bir ba-
ğımsızlıktan ya da sosyalist bir nitelikten
söz etmek mümkün değil. Rusya’nın,

Ukrayna’daki olayların başından itibaren
bu bölgedeki askeri organizasyonu ör-
gütlemiş, silah ve gıda yardımları ger-
çekleştirmiş olması hala bu bölgelerde
etkili olmasını sağlayan bir durum. 

Biz bölgeye giriş esnasında yaşanan
sorunlar sebebiyle 7 Mayıs’taki kon-
feransın sınırlı bir bölümüne katıla-
bildik. Konferansa Belarus, Polonya,
Almanya, İspanya, Rusya’dan delegeler
katıldı. Rusya’dan katılan delegelerin
bir bölümü Rusya milliyetçileriydi.
Bu yanıyla iki cumhuriyetin yönetim-
lerinin ve konferansı düzenleyen Lu-
gansk Komünist Hareketi’nin de Rusya
ile olan ilişkisi anlaşılıyordu. 

8 Mayıs Pazar günü konferansın
basın toplantısı gerçekleştirildi. Burada
milliyet ayrımı yapılmaksızın yoksul sı-
nıfların faşizme karşı mücadelesinin yük-
seltilmesi gerektiği vurgulandı. Donbass
halkının AB emperyalizmi altında, faşist
bir yönetim içinde yaşamayı reddettiği
için her türlü bedeli göze alarak bu
savaşa girdiği ve zafere ulaştığı vurgu-
landı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden
gelen katılımcılar da anti-emperyalist
mücadele çağrısı yaptılar. Almanya’dan
gelen delegeler, Libya’da, Suriye’de em-
peryalizmin gerçekleştirmiş olduğu sal-
dırılarla Donbass’ın bağının olduğunu
vurguladı. 

Çeşitli ülkelerden gelen katılımcılarla
Türkiye’deki devrimci mücadele üzerine
de sohbetler yapıldı. Dostlarımızın Tür-
kiye’deki mücadeleye ve Türkiyeli dev-
rimcilere olan ilgisi yoğundu. Türki-

Halk Cephesi - Uluslararası İlişkiler Komitesi: 
Sovyetler’in Faşizme Karşı Zafer Günü (9 Mayıs 1945) 

Kutlamasında Donbass Halkıyla Birlikteydik!
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ye’deki süreçle ilgili birçok soru soruldu. Türkiyeli devrimcilerle
dayanışmaya hazır olduklarını vurguladılar. 

9 Mayıs günü Sovyetler Birliği’nde yaşayan halklar için
farklı bir anlam ifade ediyor. Bu tarih devrimcilerin faşizme
vurdukları darbeyi kutladıkları bir gün, faşizme karşı sosyalizmin
zaferinin kutlandığı bir gün. Bir yanıyla büyük bir coşku hakim
ancak diğer yanıyla halklar 20 milyon insanın ölümünden
dolayı da şehitlerini anıyor, ki tanıştığımız pek çok insanın
yakınları faşizme karşı direnişte yaşamını kaybetmiş. 

Biz de konferansa katılan delegelerle birlikte Lugansk
merkezindeki 9 Mayıs etkinliklerine katıldık. Lenin heykelinin
önünde kutlamalar yapıldı, meydanda geniş katılımlı yürüyüşler
gerçekleşti. Bu yürüyüşlerde Lugansk halkı, Nazi faşizmine
karşı savaşta kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyordu. 

Binlerce insan, ellerinde dedelerinin, babalarının, koca-
larının fotoğraflarıyla adımladı 2 yıl önce yine silahların ça-
tıldığı meydanda. Yüzlerde yılgınlık, karamsarlık yok. Ciddi
bir ifade var ama robotik değil, coşkulu ve öfkeli bir ciddiyet.
Gözler duygu yüklü, alana indiğinizde halk hep bir ağızdan
“Hurra” diye bağırıyor. Sovyetler zamanında tüm halkların
faşizmin üzerine bu nara ile koştuğu düşünüldüğünde,
halkların tüm yıkımların ardından hep bir umut ve direnme
gücünü içinde yaşattığını her adımda hissedebiliyorsunuz. 

Bu etkileyici yürüyüşün ardından şehirde Ukrayna ordusu
tarafından bombalanmış ve kurşunlanmış evleri ziyaret ediyoruz.
Kürdistan’a da gitmiştik, benzer görüntüler orada da vardı.
Emperyalizm ve yönetim biçimi faşizm dünyanın her yanında
halklara ortak acıları yaşatıyor. Buna karşı direnişimizin de or-
taklaşması gerekiyor. Bu faşist, barbar saldırganlığa karşı barış
söylemleriyle katledilmeyi beklememek, emperyalizmin celladı
olmak gerekiyor. 

Son olarak sınır bölgelerinde ziyaretler gerçekleştirdik. Bu
bölgede de Halk Cumhuriyetlerinin milis güçleri var. Yeni
kurmuş oldukları cumhuriyetlerini koruyorlar. Cumhuriyetin
milis güçleri dışında devrimci yapılar da buralarda örgütlü du-
rumda. Halklar tarafından en çok tanınan yapı, Prizrak (Hayalet)
Tugayı, geçen sene bu tugayın komutanlarından Aleksey Moz-
govoy Ukrayna kontrgerilla timleri tarafından katledilmişti.
Şimdi onun yerine birliği Aleksey Markov komuta ediyor. Bu
birlik Avrupa’nın birçok yerinden gelen savaşçılarla oluşturulmuş,
Donbass halkı için 7/24 sınırda nöbet tutuyor. 

Donbass bölgesine yaptığımız ziyaret oldukça verimli geçti.
Bölgeyi daha yakından tanıma şansına ulaştık. Cumhuriyette
yaşayan halk ile olan ilişkilerimizi arttırdık. Rusya’yla bağımlı
ilişkiler geliştiren bu halk yönetimleriyle oradaki solun ilişkisini
görünce bir kez daha ideolojik hattımızın ne kadar güçlü
olduğunu gördük. 

Buradaki dostlarımızla ve Donbass halkıyla dayanışmayı
büyütmemiz, ilişkimizin gelişmesi, karşılıklı etkileşim, hem
bizim hem dostlarımızın mücadelesine katkı sunacak. 

Tüm dünyada sürekli yeni birlikler kuran emperyalistlere
karşı, dünya halklarının birlikler oluşturması gerektiği gerçeğini
hayatın içinde bir kez daha anlayarak vatanımıza geri dön-
dük...

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler 2009 yılında Mar-
mara Gemisi katliamından sonra donmuş durumdaydı.
Sözde donmuş durumdaydı. Gerçekler öğle değil. Askeri
anlaşmalar ve birçok anlaşma ilişkilerin gergin ve kötü
gösterilmesine rağmen devam etti. İşbirlikçi AKP iktidarı
hiçbir zaman İsrail’le ilişkilerini bozmadı. Sadece belirli
zamanlarda veya seçim zamanlarında halkın siyonizme
tepkisini istismar ederek daha fazla oy kazanmak için
yapmıştır.  Şimdi de Ortadoğu’da yalnızlaşma politikasından
dolayı İsrail’e tekrar sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
AKP İsrail’den yaptıkları katliamlardan dolayı özür dile-
mesini ve katledilen ailelere tazminat ödenmesini istemiş,
İsrail sadece operasyonel hatalar nedeniyle özür diledi.
Türkiye’nin meseleyi uluslararası mahkemeye taşımaması
şartı ile. Türkiye’nin talep ettiği bir başka konu Gazze’ye
ambargonun kalkması idi.  Görüldüğü gibi Gazze’ye uy-
gulanan ambargo da kalkmıyor. İsrail’in sıkı denetimi
altında Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım yapmasına
ve Gazze’nin yeniden inşasına katkı sağlamasına izin ve-
riliyor. Aslında bir anlamda Türkiye anlaşmayla Gazze
ablukasının meşruiyetini tanımış oluyor.

İşbirlikçi AKP iktidarı ve Erdoğan hiçbir zaman Fi-
listin halkını katleden İsrail devletiyle ilişkilerini
bozmadı. Erdoğan için Filistin halkının katledilmesi
umurunda değildir. O sadece kendi çıkarını, İsrail ve
emperyalizmin çıkarını düşünür.

HAMAS örgütü lideri Halid Meşal Erdoğan sanki çok
büyük bir iş yapmış gibi teşekkür ediyor. Konuşmasında
şunu dile getiriyor: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Türk halkının, Gazze’deki halkımıza olan destekleri ve
ablukanın hafifletilmesi yönündeki çabalarını takdir eder,
kendilerine teşekkür ederiz”. Filistin davasını Suudi Ara-
bistan, Katar, Ürdün gibi ülkelerle birlikte satan Erdoğan’a
teşekkür ediyor. Riyakârlığın bu kadarı!

Filistin davasını destekleyen Suriye Devletini güçsüz
bırakmak için Amerikan maşası olan işbirlikçi AKP ve
Erdoğan Suriye’de, Irak’ta ve Ortadoğu’da yaşanan
katliamlardan sorumludur. Emperyalizme ve işbirlikçi-
lerine karşı mücadelede Suriye Devleti başarılar ka-
zandıkça Erdoğan çılgına döndü. Ve daha fazla her
tarafa saldırmaya başladı. Ama çırpındıkça batıyor,
komşularla sıfır sorun diyen Erdoğan’ın hiçbir komşu-
suyla ilişkisi kalmadı. Filistin halkına ve tüm halkımıza
çağrımızdır! Bu yalancılara inanmayın kendi ülkesini
emperyalizme peşkeş çeken Erdoğan sizi hayli hayli
satar.

Kurtuluşumuz emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
birlikte mücadele etmekten geçer. Anti-Emperyalist
Cephede birleşelim, savaşalım kazanalım.

Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Filistin Halkı Yalnız Değildir!
Kahrolsun Emperyalizm ve İşbirlikçileri!
Suriye Halk Cephesi

Ortadoğu’da Yaşanan Katliamların 
Baş Sorumlusu Emperyalizm ve 

İşbirlikçisi AKP ve Erdoğan’dır İsrail’in 
Dostu Olan Filistin Halkının Dostu Olamaz
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Ankara Adalet İstiyoruz Açlık Grevi Günlükleri
3. Gün- 29 Haziran: Bugün açlık grevimizin 3. günü.

Bugün bir kişi eksiğiz açlık grevinde, Mehmet amca 2
günlük açlık grevini dün tamamladı. Sabah yerleri temiz-
ledikten sonra günlük gazeteleri okumaya başladık.

Dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki katliam
tüm gazetelerin manşetindeydi… Getirilen yayın yasağı ne-
deniyle ve facebook – twitter’a gün içerisinde giremediğimiz
için ne kadar doğru sayılar bilemiyoruz. Gerçek olan şu ki;
faşist AKP iktidarı, tüm politikalarıyla Türkiye halklarına
hayatı cehenneme çevirmek istiyor. AKP’nin elleriyle besleyip
büyüttüğü cihatçı çeteler, halkı katletmeye devam ediyor.
Evet, adalet listemiz kabarıyor; Atatürk Havalimanı’nda kat-
ledilen insanlarımız için de adalet istiyoruz! AKP’nin katil
polisleri, Gazi Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi muhabiri Ebru
Yeşilırmak’ı ortada hiçbir şey yokken sırtından vururken; on
binlerce kişinin seyahat ettiği bir havalimanında katliam
yapmaya gelenleri “engelleyemiyor”. Devrimcileri, halkı
katleden bu düzene karşı adalet istiyoruz, tüm bu yaşananlar
da bizi daha çok bileyliyor…

Saat 10.00’da Dev-Genç’liler ziyaretimize geldi. Saat
11.00’da 1984 Ölüm Orucu ile ilgili Direniş Ölüm ve
Yaşam kitabından bölümler okuduk. Ardından Feridun
amca, direnişi bizzat yaşayan canlı tanığı olarak; 12 Eylül
sonrası süreci, solun hapishaneler tavrını, bizim tavrımızı
ve 84 Ölüm Orucu direnişini anlattı.  Özgür Tutsak Umut
Şener’in babası ve Sultan Işıklı’nın annesi ziyaretimize
geldi. Bakırköy Kadın Hapishanesi’ndeki tutsaklarımıza
kitap sınırlaması getirdiklerinden bahsetti. Akşam da derneği
toparlayarak, kalacağımız evlere dağılarak 3. günü bitirdik.

4. Gün – 30 Haziran: Sabah 08.00’da ÇHD’ye geldik
ve ortalığı toparladık. Sonra ise günlük gazeteleri okuduk.
Saat 10.00’da geçen haftaki Yürüyüş dergisinden “11 Soruda
Rekabet” ve “İnsan insanın kurdu mudur gerçekten” isimli
yazıları hep birlikte okuduk ve tartıştık. Ardından Sincan F
Tipi Hapishanesi’ne mektup yazdık. Açlık grevi direnişimiz
ile ilgili bir dosya hazırlamıştık. Bugün TAYAD’dan Mehmet
amca ve İbrahim amca bu dosyayla birlikte demokratik kitle
örgütlerini, sendikaları, odaları dolaştı.

Saat 13.00’da DİSK / Genel-İş binası önünde Oya Baydak
direnişi ile ilgili bir basın açıklaması vardı. Basın açıklamasına,

açlık grevcilerinden Eser arkadaşımız katıldı. Neden açlık
grevi yaptığımızı anlattı ve herkesi direnişimizi ziyaret etmeye
çağırdı. Öğleden sonra Hukukta Sol Tavır Derneği’nden,
Dev-Genç’ten, Halkın Mühendis Mimarları’ndan, Devrimci
İşçi Hareketi’nden ve FOSEM’den direnişimizi ziyaret
edenler oldu. Akşama doğru Ankara Halk Cephesi ve Ankara
DİH’in de katılımıyla 20 kişi olduk. Hep bir ağızdan şarkılar,
türküler söyledik. 

5. Gün - 1 Temmuz: Ziyaretçilerimiz hiç eksik olmadı.
Bizi desteklemek için gelenlere açlık grevinin adeletsizliklere
karşı olduğunu, herkesin bugün her şeyden çok, adalete ihtiyacı
olduğunu anlattık. Ertesi gün neler yapacağımızı konuştuktan
sonra bu günü de sonlandırdık umutla... 

6. Gün – 2 Temmuz: Bugün 3 kişi eksik devam
ediyoruz açlık grevine… TAYAD’lı amcamız: “Burası
memur şehri ben burada Elin Altı Direnişi’nde vardım.
Ondan dolayı biliyorum cumartesi gününü; kimseyi öğleden
önce bulamazsın.” 12.00 gibi TAYAD’lı  Mehmet amca
ziyaretimize geldiler. Akşam 19.00’da genel sorunlarımız
için toplantı olacak, onun da çağrısı yapıldı. Herkesin ka-

Devrimcileri, Halkı Katleden Düzene Karşı Adalet İstiyoruz!
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tılması gerektiği söylendi ve toplantıya mut-
laka katılacaklarını söylediler.  Toplantı baş-
ladı. Sorun çözüldü. Toplantıya katılanlarla
beraber pankart ve etraf toparlandı. ÇHD’nin
son günü olduğunu söyledik, yarın İdilcan
Kültür Merkezi’nde devam ediyoruz. 

7. Gün – 3 Temmuz: ÇHD’de bize ver-
dikleri süre sona erdi. Yeni yerlerle de konuşuldu
ama hepsi bayramdan sonraya attılar. Biz de
Ankara İdilcan Kültür Merkezi’ne geldik. Dev-
Genç’li arkadaşlarımızdan birinin getirdiği ga-
zeteyi okumaya başladık. Saat 12.00’a doğru
ziyaretçilerimiz geldi. Ziyaretçilerle hep baraber
sohbet ettik beraber çay içtik. Adalet Okulu’ndan
iki kişi ziyaretimize geldi, onlarla sohbet etik.
Gün boyunca ziyaretçilerimiz geldi. Bir Liseli
Dev-Genç’li ile sohbet ettik.

Akşama doğru da haberleri izledik. Bağ-
dat’ta bombalı saldırı olduğunu duyduk. Ar-
mutlu’da Grup Yorum konseri olacaktı. Ar-
mutlu halkından 5 insanımız trafik kazasında
hayatını kaybettiği için konseri ileri bir
tarihe ertelediler.

8. Gün – 4 Temmuz: (…) TAYAD’lı
Mehmet amca geldi ziyaretimize, bol bol
sohbet ettik. Açlık grevi için Halkın Mühendis
Mimarları’ndan bir abimiz geldi. Önlüğünü
verdik açlık grevine başladı. 11.00’da ziya-
retçilerimiz gelmeye başladı. Ziyaretçileri-
mizle başladık sohbet etmeye. Dergilerimiz
geldi, ziyaretçilerimizle birlikte dergi oku-
maya başladık. Derginin başyazısını toplu
okuduk ve ne öğrendiğimizi söyledik. Akşam
da ziyaretçilerimiz gelmeye devam etti.
Açlık grevi direnişçilerinden biri bağlama
çalmayı öğreniyordu. Gelen ziyaretçi güzel
bağlama çalıyordu ve bize bir-iki türkü çal-
dı…

9. Gün - 5 Temmuz: Bayramın 1. günün-
deyiz. Herkes güzel kıyafetlerini giymişti. Saat
10.00’da bayram ziyaretine gelenler oldu. TA-
YAD’ı aradık bayramlaşmak için orada Dev-
Genç’li arkadaşlar vardı, onlarla da bayramlaştık.
Bir arkadaşımız destek 3 günlük açlık grevine
başladı. Gelen ziyaretçilerle sohbet ettik. Destek
açlık grevcisinin babası geldi, babasıyla sohbet
ettik. Neden açlık grevi yapıyoruz, devrimcilik
nedir gibi sorular sordu biz de cevapladık.
Dernekteki arkadaşlar ve ailelerimiz mezar
ziyaretine gittiler ve bizim için de karanfil
koydular. Akşama doğru da gelen ziyaretçile-
rimiz oldu. Telefonla mesaj gönderenler oldu.
Tutsağımız Latif Mollaahmetoğlu’nun babası
bir abimize bayram mesajı göndermiş. 

Gazi Mahallesi’nde 2 Temmuz'da 4 kişi ile Recep Hasar Parkı'nın
çevresinde kapı çalışması yapıldı. Yürüyüş dergisinin tanıtımı ve da-
ğıtımının yanı sıra Şeyh Bedrettin’den Berkin’e oyununun bildirilerinden
dağıtıldı. Evlerinin önündeki parka Recep’in adının verilmesinden
çok memnun olduğunu belirtenler, katil-hırsız polisin gelip park
tabelasını nasıl çaldığını anlatanlar oldu. Evine davet eden yaşlı bir
ailenin evine girilerek su içildi, soluklanıldı, tiyatroya davet edildi.
Başka bir aile de kahve ikram etti. Çalışma sırasında Recep’ten sık
sık bahsedildi, Yürüyüş dergisi dağıtımcıları çok sıcak karşılandı. Üç
saat yapılan çalışmada 55 Yürüyüş Dergisi, 150 adet tiyatro bildirisi
halka ulaştırıldı.

Yozlaşmaya, Çeteleşmeye, Polis Terörüne,
Katliamlara Karşı Karşı Adalet istiyoruz!
Adalet İçin Açlık Grevindeyiz!

Gazi Açlık Grevi Günlükleri
Gazi - Nalbur Parkı: Yozlaşmaya, çeteleşmeye karşı Nalbur Parkı’nda

27 Haziran’da başlayan 3 günlük açlık grevi eyleminin 2. gününde sabah
saatlerinden itibaren mahalle halkı yaşlısı genciyle ziyarete gelmeye başladı.
İlk güne göre daha kalabalık geçen 2. günde parkın çevresindeki ailelerden
çay demleyip getirenler, şeker alıp getirenler oldu. 16 yaşında tutsak
edilen, 2 ay tutsak kalan Gazili gençlerden Mertcan Ok’un açlık grevi
yapılan parka gelmesiyle büyük bir sevinç yaşandı, özlem giderildi. Havai
fişekler patlatıldı, birlikte sloganlar atıldı. Halaylarla türkülerle açılışı
yapılan parka İbrahim Çuhadar’ın adı verildi. 

Gazi - Son Durak Hakan Kasa Parkı: Son Durak bölgesinde polis
tarafından katledilen Hakan Kasa’nın adının verildiği parkta polis terörüne
ve katliamlara karşı adalet talebiyle açlık grevi eylemi yapılıyor. Taksicilerin,
mahalle gençlerinin, işe giden işçilerin hep beraber sürdürdüğü direniş
akşam saatlerinde gün içinde yaşadıklarını birbirlerine anlatarak geçiyor.
Gün içerisinde de parka gelenlere adalet taleplerini, açlık grevi direnişlerini
anlattılar. Bir kişi gelerek; “ben de açlık grevine girmek istiyorum” dedi.
Bu kişiyle neden açlık grevine katılmak istediği ile ilgili röportaj yapıldı.
Gün sonunda hep birlikte direniş türküleri söylendi.

Gazi - İbrahim Çuhadar Parkı: Gazi Mahallesi’nde 29 Haziran’da
Adalet Kampanyası kasamında İbrahim Çuhadar Parkı çevresinde kapı ça-
lışması yapıldı. Saat 21.00’da adalet için sloganlar atıldı, ajitasyon çekildi.
Işıklarını açıp kapatarak, tencere-tava çalarak Gazi halkı polis terörüne
tepki gösterdi. Tencere-tava eyleminin ardından açlık grevi direnişinin
sürdüğü İbrahim Çuhadar Parkı’nda davul çalınarak halay çekildi.

Gazi - Sekizevler Bölgesi: 27 Haziran’da başlayan adalet için açlık
grevi eylemlerinin biri de Gazi Mahallesi Sekizevler bölgesinde Recep
Hasar’ın vurulduğu evin sokağında bulunan parkta gerçekleşti. Gazi
Mahallesi gibi örgütlü mahallelerde devletin bizzat uyuşturucu satıcılarının,
çetelerin önünü açtığını anlatmak; Recep gibi nice yiğit gençleri
katleden uyuşturucu çetelerine dikkat çekmek için yapılan açlık grevi
direnişi 3 gün sürdü.

Sloganlarla mahallenin çocukları ile birlikte yapıldı hazırlıklar.
Parka gelir gelmez çevreden ablalar, teyzeler gelmeye başladı. Yapılan
açlık grevi eylemi anlatıldı. Recep için destek açlık grevi yapmak
isteyenler oldu. Yozlaşma üzerine yapılan sohbetlerde “Recepleri ya-
şatmalıyız” denildi. Gün sonunda kapı çalışması ile parka Recep
Hasar’ın adının verileceği duyuruldu. Davulla türküler söylendi, halaylar
çekildi ve direniş sonlandırıldı.

Halkımıza Ulaşmaya Örgütlenme Çalışmasını Büyük
Bir Özveri ve Emekle Yapmaya Devam Ediyoruz
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Ülkenin farklı yerlerinde Halk Cepheliler yaptıkları
açlık grevi ve açıklamlarla adalet talebini dile getirdi...

İstanbul  Alibeyköy: Alibeyköy’de Halk Cepheliler olarak,
Ankara’daki avukatlara destek amaçlı 2 günlük açlık grevi
yaptık. Halkımız bu ülkede adalet yok. Adaleti devrimciler
sağlayacak. Parasız eğitim istedikleri için tutuklanan Dev-
Genç’liler için, 15’inde katledilen Berkin Elvan için, Kürdistan’da
anne karnında katledilen çocuklarımız için adalet istiyoruz.

Sarıgazi: Sarıgazi Halk Cephesi olarak 1 Temmuz’da, Sa-
rıgazi Pir Sultan Parkı’nda destek açlık grevine başladık.
Bizler halk çocuklarıyız, bu halkın evlatlarıyız ve adalete açız.
Bu ülkede adalet yok, adalet istediğimiz için açlık grevindeyiz.
Katledilen tüm halk çocukları için Grup Yorum’un engellenen
konserleri için, Yürüyüş dergisi çalışanı Durukan Adıyan için
ve dergi dağıtırken katledilmek istenen, sırtından vurulan Ebru
Yeşilırmak için açlık grevindeyiz. Adaletsizliğe boyun eğme-
yeceğiz. Biliyoruz ki bu ülkede adaleti biz sağlayacağız.

FOSEM - 30 Haziran 2016: 
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri olarak ülkemizde ve

dünyada yaşanan adaletsizliklere karşı adalet talebi ile üç
günlük açlık grevine gireceğiz. Her gün setlerde köle gibi ça-
lıştırılan işçiler için, yasaklanan, sansür konulan filmlerimiz
için, fotoğraf çekiyor diye tutuklanan, işkence gören, polisin
saldırısına maruz kalan arkadaşlarımız için, parçalanan sergi-
lerimiz için, gaz bombası ile dağıtılmaya çalışılan film göste-
rimlerimize yapılan saldırılara karşı koymak için adalet istiyor
ve üç günlük açlık grevine giriyoruz. Tüm Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri’ni adalet talebimize destek olmaya, halkın sanatını
yapmaya çağırıyoruz. Bu zinciri kırmanın tek yolu mücadeleyi
büyütmektir. Adaletsizliğe karşı mücadeleyi büyütmeye çağı-
rıyoruz. Tüm fotoğraf ve sinemacılar birleşelim, halk için
sanat yapalım! İdil Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz
açlık grevine tüm dostlarımızı davet ediyoruz!

Grup Yorum: Yasaklanan konserlerimiz için, çalınan
enstrümanlarımız için, kepçelerle, zırhlı araçlarla basılan
konserlerimiz için, vize yasaklarının kaldırılması için, sa-
natımız üzerindeki baskıların kaldırılması için, ülkemizde
ve dünyamızda yaşanan adaletsizlikler için, 3 günlük açlık

Adalet İstiyoruz, Alacağız!

Adaletsizliklerin Fotoğraflarını ve 

Videolarını Bize Ulaştırın!

İletişim : 0212 238 81 46  

0554 976 23 72 

idilfosem@gmail.com 

facebook.com/idilfosemm 

twitter.com/idilfosem
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grevine gireceğiz!
Şeker bayramı ile birlikte bizler

de Grup Yorum olarak 3 günlük
açlık grevine gireceğiz.  Bugün
Türkiye’nin en büyük konserlerini
veren grup olarak anılıyoruz, bunu
ise  dik duruşumuza borçluyuz.
Halk için halktan yana yaptığımız
sanata borçluyuz. Bugün ülkemize
baktığımızda ise sanata yönelik
baskıların iyice artmış olduğunu
görüyoruz, ya sarayın sanatını ya-
pacaksın ya da yasaklarla, soruş-
turmalarla, tutuklamalarla boğu-
şacaksın. Evet, aydın olmak bedel
istiyor, biz bu bedeli ödüyoruz ve
ödemeye de devam edeceğiz. Gaz
bombalarıyla, zırhlı kepçelerle sah-
nelerimize, konser alanlarımıza
saldırmalarına boyun eğmiyor,
Gazi Mahallesi’nde olduğu gibi
yeni gelenekler yaratarak kamyon
kasalarında halkımızla buluşuyo-
ruz. Meydanları, caddeleri konser
alanlarına çeviriyor, yasaklanan
bir konsere karşın bin konser ya-
parak cevap veriyoruz.

Bizleri susturamayacaklarını, sa-
natımızı engelleyemeyeceklerini çok
iyi biliyorlar.  Bu hafta Okmeyda-
nı’nda ve Küçük Armutlu’da iki
konser vereceğiz. Sahiplenmeye ve
bizimle birlikte açlık grevine katıl-
maya çağırıyoruz. Gün sessiz kal-
manın günü değildir. Adaletsizliklere
karşı sesimizi yükseltip, tek bir yum-
ruk olmamızın günüdür.”

Hatay - Kamu Emekçileri Cep-
hesi: “Kamu emekçileri olarak her
gün ayrı bir saldırı ile karşı karşıyayız.
Gün geçmiyor ki açığa alınma, işten
çıkarma, soruşturma haberi alma-
yalım. Basın açıklamasına katılan,
düşüncelerini ifade eden, iftar ye-
meğine katılmayan ve sosyal med-
yada paylaştıklarından dolayı emek-
çiler hakkında soruşturmalar açılıyor,
açığa alınma, disiplin cezası, hakaret
davaları ve sürgünler ile cezalandı-
rılmaya çalışılıyor.Yeni Personel Re-
jimi Yasası’nın bir adımı olan yeni
bir uygulama ile karşılaşıyoruz. Bu
eğitim öğretim yılının sonunda ilk
defa okul müdürleri öğretmenlere
performans değerlendirme notu verdi.
Hangi kriterlere göre puan verildiğini,
değerlendirmenin objektif olmadığını

biliyoruz! Ayrıca neredeyse tüm yö-
neticilerin yandaş sendikalılar tara-
fından seçildiği bir ülkede yapılan
değerlendirmenin objektif olabile-
ceğine bizi kim inandırabilir? Tayin
dönemlerinde bir okuldan bilgi almak
için okul müdürü arandığında hocam
namaz kılıyor musunuz, oruç tutuyor
musunuz, hangi sendikaya üyesiniz
sorularıyla karşılaşıyoruz. Bu yö-
neticiler mi bizim öğretmenliğimize
not verecek! Yönetici kadrolaşmasını
tamamlayan AKP, kendisinden ol-
mayan tüm emekçilere düşmandır.
Emperyalistlere işbirliği politikalarını
gerçekleştirmek (GATS Antlaşması)
eğitimi özelleştirmek istiyorlar. Per-
formans notu vermek asla masum
görülemez. Yatan öğretmen ve ça-
lışan öğretmen ayrımı bu değerlen-
dirmelerle ölçülemez. AKP kendi
ideolojisini hayata geçirmek adına
hergün eğitim sistemini değiştiriyor.
Son üç ayda 16 bin 646 kişi hakkında
soruşturma açılmıştır. 50 kişi gö-
revden men edilmiştir. Bizler, gelecek
kaygısı olmadan yaşamak istiyoruz.
Bugün bu saldırıya karşı birleşip
mücadele etmezsek, iş güvencemiz
olmayacak! Bunun için tüm kamu
çalışanlarını 1 günlük açlık grevimize
destek olmaya ve birlikte mücadele
etmeye çağırıyoruz.”

Mersin:  Mersin Halk Cephesi
olarak 2 Temmuz’da 1 günlük açlık
grevine başladık. Amacımız, hede-
fimiz; bu ülkede adaletin sağlan-
masıdır. Ankara’da Halkın Hukuk
Bürosu avukatları 27 Haziran’da 1
aylık açlık grevine başladılar ve
aynı gün Türkiye’nin birçok yerinde
onlara destek amaçlı açlık grevleri
yapıldı. Bizler de Mersin’den avu-
katlarımızın adalet çığlıklarına ses
olmak amacıyla 2 Temmuz’da ger-
çekleşen Sivas Katliamı’nın ve hal-
kımızın yaşadıkları bütün katliam-
ların faillerinin yakalanıp yargılan-
ması talebiyle açlığa yatıyoruz. Hal-
kımıza duyurulur.

Antalya Halk Cephesi: Ada-
letsizliklere, baskılara, katliamlara
karşı Antalya Halk Cephesi olarak
Antalya Özgürlükler Derneği’nde
4 Temmuz'da 1 günlük açlık grevi
yaptık.

Alibeyköy:  26 Haziran’da Alibeyköy
Cengiz Topel Caddesi ve Akşemsettin Mahallesi
bölgelerine, 2 Temmuz’da Okmeydanı Sibel
Yalçın Park’ında gerçekleşecek olan anma
programı ve Grup Yorum konseriyle ilgili 250
adet afiş ve 1 adet de yazılama yapıldı.

Armutlu: Armutlu'daki 3 Temmuz Grup Yo-
rum Konseri için 30 Haziran'da Köyiçi Meyda-
nı’nda 2.5 saat masa açıldı, 600 el ilanı dağıtıldı.
Bir yandan konser masası açıkken bir yandan da
Adalet Çadırı’nın inşası sürüyordu. Çadırımızı
kendi ellerimizle yıkıp yeniden daha güzel bir
çadır yaptık. Sonra hep birlikte Grup Yorum ön-
lüklerimizle çadırımızın önünde fotoğraf çektirdik.
Masanın açık olduğu süre boyunca gelip kısa
süreli masada duranlar, meyve getirenler, “bir
ihtiyacınız var mı?” diye soranlar oldu. Aynı gün
2. ve 3. bölgede 3 saat boyunca kapılar çalınarak
el ilanı dağıtıldı ve konser hakkında bilgi verildi.
Kapı çalışmasında 300 el ilanı dağıtıldı.

Aynı gün, Armutlu’da kapı çalışmaları sürdü.
5 kişiyle yapılan kapı çalışmasında 2. ve 3.
bölgede tüm evlere bildiri bırakıldı. Yapılan
çalışmada 300 eve bildiri verildi. Çalışma 3
saat sürdü.

Attığımız Her Gol 
Dayanışmayı Büyütür!
Adana’da bu sene ilki düzenlenecek olan

Evvel Temmuz festivali kapsamında olan Hasan
Balıkçı Futbol turnuvası başladı. İlk maçlar
27 Haziran'da Akkapı’da bulunan Neli Halı
Saha’da yapıldı. Yapılan maçlar şöyle: Kızılordu
ile DEAD takımları arasında oynandı. DEAD
Kızılordu’yu 25- 6 farkla yendi. Aynı gün
içinde Cephe Gücü ile Akkapı Gücü takımları
arasında oynandı. Oynanan maçta Akkapı Gücü
Cephe Gücü’nü 14-6 üstünlükle yenip maçı
bitirdiler. Maçlar dostluk ve dayanışma içinde
oynandı.

Engellemelere Rağmen 
Konser Çalışmaları 

Son Ana Kadar Sürdü



Halk Cepheliler İstanbul mahalle-
lerinde ve Anadolu illerinde bulun-
dukları yerlerde şehitlerini yaşatma ve
unutturmama sözü vererek mezar zi-
yaretleri yaptı.

Mersin: 3, 4 Temmuz’da Mersin
Merkez, Tarsus ve Kazanlı’da bulunan
devrim şehitlerinin mezarları ziyaret
edildi. İlk olarak mezarlar temizlenip
yıkanarak birer çiçek bırakıldı ve top-
raklarına fidan dikildi. Son olarak Ka-
zanlı’da yapılan ziyarette Arap Alevi si
olan Bedii Cengiz’in ve annesinin mezarı
ziyaret edildi ve inançlarına göre közün
üzerine bahhur yakarak mezarın üzerine
bırakıldı. Ve her daim bağlılıklarını ko-
ruyacaklarını ve şehitlerini unutmaya-
caklarını gösteren Halk Cepheliler me-
zardan ayrıldı.

Antalya: 26 Haziran’da Büyük
Ölüm Orucu şehidi Feridun Yücel
Batu’nun mezarı ziyaret edilerek te-
mizliği ve bakımı yapıldı. Mezarda

bir dakikalık saygı duruşunda bu-
lunularak şehitlere bağlılık sözü
verildi.

Sarıgazi: Halk Cephesi, 3 Tem-
muz’da mahalledeki mezarlıkta
bulunan şehit mezarlarının bayram
nedeniyle temizliğini ve bakımını
yaptı. Temizliğin ardından şehitlerin
en çok sevdiği çiçekler topraklarının
üzerine bırakıldı.

Bahçelievler: Halk Cepheliler
4 Haziran’da Yenibosna'da bulu-
nan devrim şehitlerinin mezarlarını
ziyaret ederek temizliklerini yaptı.
Mezar ziyaretinde
96 Ölüm Orucu
şehitlerinin me-
zarları temizlendi
ve silindi. Ardın-
dan şehitlere bağ-
lılık sözü verile-
rek program son-
landırıldı.

Hasan Ferit Gedik, uyuşturucu çeteleri tarafından Gül-
suyu'nda katledildi. AKP’nin yargısı, Hasan Ferit’in katillerini
teker teker serbest bırakıyor. Adalet isteyenlere ise katil
polisler her mahkemede azgınca saldırıyor. 3 yıldır çeteler
her mahkemede Hasan Ferit’in avukatlarına, ailesine sal-
dırıyor. Sorulmamış hiçbir hesap bırakmadık. Hasan Ferit’in
katillerinden hesap sormak için 13 Temmuz’da saat 10.00’da
Kartal Adliyesi'nde olalım!

Mahkemelerden Adalet Çıkmıyor Adalet Halkın Elle-
rindedir!

Halk Cephesi
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Şehitlerimiz En Değerlilerimiz, Yol Göstericilerimiz, Onları 
Halkımızın Kültürü İle Yaşatmaya, Unutturmamaya Devam Edeceğiz

Geleceği Kuracağımızın 
İnancıyla…

Gazi Mahallesi’nde bayram sabahı Günay Özarslan
Direniş Sokağı’nda hep beraber kahvaltı yapıldı. Kahvaltının
ardından mezar ziyareti yapıldı. “Dayı’nın mezarı başında
anma yapıldı. Sonra tek tek tüm mezarlar gezildi, yıkandı.
Bazı şehitlerin başucunda anlatımlar oldu, bazılarında sevdiği
türküler söylendi. Mezar ziyaretinden sonra Gazi Özgürlükler
Derneği’nde bayramlaşma gerçekleşti. Ardından da Gazi
Mahallesi’nin dört bir yanına dağılarak şehit aileleri gezildi.
Gazi esnafı da bayramda unutulmadı; taksici, minibüsçü,
fırıncı, demirci, berber tek tek gezilerek lokum ikram
edildi. 1. günün akşamında da Gazi Kent Ormanı’nda bir
bayram programı yapıldı. Bayramların devrimciler açısından
önemi; birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemi üzerine
kısa bir konuşma yapıldı.

Devrim şehidimiz Ali Saban’ın babası Salim Saban
amcamızı 4 Temmuz’da kaybettik. Ailesine ve tüm se-
venlerine baş sağlığı diliyoruz. Salim amcamız her
zaman devrimcileri sahiplenir, her bayramda yolumuzu
gözler, mutlaka beklerdi. Yaşlı haliyle bahçesindeki
meyvelerden ikram etmek için ağaçlara tırmanır, meyve
toplardı “çocuğumun yoldaşları, arkadaşları gelmiş”
diyerek kucak açardı. Salim amcamızın o sıcacık
yüreğini, emekçiliğini unutmayacağız.

İstanbul Avcılar'dan Halk Cepheli aileler, Erzurum'a
giderek, DHKP- C kır gerilla şehidi Çayan Gün'ün ailesini
ve mezarını ziyareti etti. Erzurum'a giden aileler şehidin
ailesi tarafından kapıda karşılandı. Evinde misafir eden
aile, mutluluklarını dile getirdi. İstanbul’dan geldiklerini
söyleyen ailelere "bunca yolu bizim için mi geldiniz"
diyerek duygulandı. Bu söze karşılık olarak şehit aileleri;
"dünyanın bir ucunda olsa da gider ziyaret ederiz. Şehitlerimiz
değerlerimizdir ve sahipsiz değildir" dedi. 

Devrim Şehidimiz Ali Saban’ın Babası
Salim Saban Amcamızı Kaybettik

Hasan Ferit Gedik İçin 
Adalet İstiyoruz! 
Katillerin Ensesinde Olacağız!

Mersin’de Şehidimiz 
Celal Semiz’in 40 Yemeği Verildi

Dünyanın Bir Ucunda Olsa da
Şehit Ailelerimizi Ziyaret Ederiz

Mersin Cemevi’nde, Avrupa’da ölümsüzleşen Halk
Cepheli Celal Semiz’in ailesi tarafından, 3 Haziran’da
ölümünün 40. gününde yemek verildi. Halk Cephelilerin
de katıldığı yemekten sonra aile ile birlikte evlerine geçilip
sohbet edildi. Celal Semiz’in anıları sohbette ağırlık konusu
oldu. Ailemiz yapılan ziyaretten memnun olduğunu ve
tekrar beklediklerini belirttiler.



Halkın olumlu de-
ğerlerine sahip çıkıp,
geleneklerini yaşatan
Halk Meclisi, birçok
mahallede halkımızla
birlikte iftar sofrası
kurdu. Kardeşliğin,
dayanışmanın, payla-
şımın güzel örnekle-
rinin yaşandığı iftar
yemeklerine halkın il-
gisi yoğundu.  

Gazi Halk Mec-
lisi:  Gazi Son Durak
bölgesinde, 4 Tem-
muz’da iftar yemeği
verildi. Alan güven-
liği, alan düzenleme,
yemek dağıtımı ol-
mak üzere üç ana
maddede isimler ko-
mitelere yerleştirildi.
Hazırlıklar tamamla-
nıp ezanın okunma-
sına 2 dakika kala
Gazi Halk Meclisi adı-
na konuşma yapıldı. 

Ezanın okunma-
sıyla iftarlar açıldı. Ye-
meğin yendiği sırada
duyuru yapan Gazi
Halk Meclisi, iftara

katılanları Büyük Gazi Parkı’nda oynanan “Bedrettin’den
Berkin’e Hakikat Savaşı Sürüyor’’ isimli tiyatro oyununa
davet etti. Yemeğin ardından çöplerin toplanması, sokağın
temizlenmesinin ardından hep beraber tiyatro oyununa
gidildi. Toplamda yemeğe 500 kişi katıldı.

Altınşehir Halk Meclisi: Altınşehir’in Bayramtepe-
Filistin Mahallesi’nde Halk Meclisi tarafından, 1 Tem-
muz'da yapılan iftar yemeği tam bir dayanışma örneği
oldu. Halkın evinde yapılan yemeklerin yanına, ekmekleri
mahallenin fırıncısı verdi, karpuzları mahalleden bir em-
lakçı aldı, içecekleri mahallenin bakkalı verdi. Sofra
sokağa serildi ve iftar saati beklendi. Yemekler yenilirken
mahalle halkının getirdiği semaverlerde çay demlendi.
Türküler-marşlar eşliğinde çaylar içildi, halaylar çekildi.

Akşam vakti elektrik kesintisine rağmen çok sıcak bir
aile ortamının yaşandığı iftara yaklaşık 50 kişi katıldı. 

Yeşilkent Halk Meclisi: Yemeğin temiz ve sağlıklı
bir şekilde pişirilmesi için uygun ortamın cemevi olduğu
kararını alan Halk Meclisi çalışanları cemevi yönetimiyle
görüştü. Yemek yapılmaya devam ederken mahalleden
ve cemevinden yardıma gelenler oldu. Masa ve sandalyeler
mahallede bulunan bir düğün salonu tarafından getirildi.
Mahallenin tatlıcısı iftar yemeği için tatlı ikramında bu-
lundu. Tüm hazırlıklar tamamlandı, pankartlar asıldı,
yemek dağıtımı yapıldı. Her anı Yeşilkent Halkının
emeği ile yapılan iftar yemeğine 72 kişi katıldı.

Bağcılar Karanfiller Kültür Merkezi:  Bağcılar Yeni-
mahalle’de 30 Haziran’da iftar yemeği verildi. Yeni Ma-
halle’nin aileleri ile ortak yapılan ve herkesin bir payı
olarak verilen yemekte; “Bizler Karanfiller Kültür Derneği
olarak burada bugün iftar yemeği veriyoruz, aynı sofrada
diz kırarak dertlerimizi, sorunlarımızı ve ekmeğimizi hep
birlikte paylaşıyoruz ve bu birlikteliğimizle düşmana karşı
daha güçlü savaşıyoruz.” denildi. Yürüyüş Yolu’nda verilen
yemeğe 100 kişi katıldı.

Okmeydanı Liseli Dev-Genç: Liseli Dev-Genç’liler
29 Haziran’da, Okmeydanı’nda yapacakları iftar için Berkin
Elvan’ın vurulduğu sokakta kapı kapı gezerek bildiri
dağıttılar ve halkı davet ettiler. Bu çalışmada 100 bildiri da-
ğıttılar. Aynı zamanda Dev-Genç’liler Okmeydanı Anadolu
Parkı’nda masa açtılar. Açtıkları masada Halk Meclisi ve 2
Temmuz Grup Yorum konseri bildirisi dağıttılar. Yapılan
çalışmada toplamda 300 bildiriyi halka ulaştırdılar.

Liseli Dev-Genç'liler 30 Haziran'da Okmeydanı’nda
Berkin Elvan’ın vurulduğu sokakta iftar yemeği verdiler.
Bu iftar yemeğini dayanışmayı, birlik olmayı örgütlemek
için yaptıklarını belirttikten sonra yemeğe geçtiler.  Ör-
gütledikleri iftar sofrasına 60 kişi katıldı.

Okmeydanı Halk Meclisi: 
Çoluk Çocuğunun Rızkını 

Uyuşturucuya ve 
Kumara Verme!

Okmeydanı Halk Meclisi, 29 Haziran’da düzenleye-
ceğini duyurduğu halk toplantısını Mercan Düğün Salo-
nu’nda yaptı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda ma-
hallede oldukça yaygınlaşan uyuşturucu ve kumar sorunu
ele alındı. Katılımcılar tarafından üzerinde en çok durulan
konu ise, aleni satılır hale gelen uyuşturucu sorunu oldu.
Bu sorunun çözümü noktasında çeşitli öneriler ortaya
atıldı. Bir katılımcının “uyuşturucu ve kumara karşı daha
kalabalık toplantı tertiplersek güçlü bir şekilde yürüyüş
ve basın açıklaması yapabiliriz” önerisi katılımcılar tara-
fından kabul gördü. Toplantı tarihi hep birlikte belirlendikten
sonra toplantı iradi olarak bitirildi.

İftar Yemeklerinde 
Halkımızla Buluştuk
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Okmeydanı

Yeşilkent

Okmeydanı-Liseli Dev-Genç
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Halkımızın yüzyıllar boyu geleneklerini sürdürdüğü
bayramlar ve önemli günlerden biri olan Ramazan Bay-
ramı’nda, Halk Cepheliler halkımızın inançlarına verdikleri
değeri, yazılı açıklamalar ve mesajlar ile ifade ettiler. 

Mersin Halk Cephesi: “Halkların yarattığı ve yaşadığı
tüm güzelliklere karşıdırlar onlar. Bayramlar da halkın birlik-
teliğini yaşadığı, dayanışmanın en üst boyutta olduğu günlerdir.
Emperyalizm ne kadar yok etmeye çalışsa da bu kültür yaşa-
yacak ve yok olmayacaktır. Biz devrimciler halkın ilerici ta-
raflarına sahip çıkmış ve bu kültürü devrimleştirip ölümsüz-
leştirmeye çalışmışızdır. Bu her zaman da böyle olacaktır.
Halkımızın Şeker Bayramı’nı nice mutlu, güzel günlere olan
inancımızla kutluyoruz!”

Antep Halk Cephesi: “Ülkemiz ve coğrafyamız bugün
Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçileri tarafından kan
gölüne çevrilmişken bir bayram daha geldi. Hergün yeni
bir katliamın yaşandığı vatanımızda "Çocukların öldürül-
mediği, babaların evlerine ekmek götürebildiği bir dünya
yaratmak için  mücadelemizi büyütüyoruz. Bu mücadele-
mizde bize omuz veren halkımızın Ramazan Bayramı’nı
en içten dileklerimizle kutluyoruz.”

Suriye Halk Cephesi: "Katliamların ve direnişlerin hiç
durmadığı Ortadoğu'da bayram arifesine girdik. Her ne kadar
emperyalizm ve işbirlikçileri çıkardığı savaşlarla, katliamlarla
halkın umudunu yitirmesini sağlamaya çalışsa da halklar
düşmana karşı her cephede kazanmaya umudunu taze tutmaya
devam ediyor. Hedeflerimizi gerçekleştirmek umuduyla tüm
halkımızın ve yoldaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor
umut dolu yarınlar için dağlarda, şehirlerde savaşlara ve dire-
nenlere selamlarımızı yolluyoruz."

Halkın Hukuk Bürosu: "İçinde bulunduğumuz günleri
bayram olarak kutlayan halkımızın bayram sevincine ortak
olmak istiyoruz. Bu günler yalnız tatil günleri değil, eş
dost akraba buluşma günleri, hal hatır sorma günleri,
sevinç ve acı paylaşma günleri. Ancak bayramlar, bayram
gibi kutlanamıyor. Birlik ve beraberliğimizin önünde ko-
nulmak istenen engel var. O da emperyalizmin sömürü
politikaları. Emperyalizmin kelime anlamı küresel sömürü.
Emperyalizmin bu sömürüyü sürdürebilmek için ihtiyacı
olan şeylerse halklar arasında düşmanlık, cehalet, umutsuzluk
ve savaşlar. Bunlar oldukça emperyalizm halkları sömürebilir.
Ülkelerin zenginliklerini hoyratça kullanabilir; çocuk,
genç, yaşlı insan emeğini üç paraya kullanabilir. Ancak
biz buna izin vermeyeceğiz... Biz halkın yüzü gülsün,birlik
ve beraberlik için, ölüyoruz... Biz var oldukça emperyalizm
amacına ulaşamayacaktır...

İnsanların birbirine güvendiği, ürettiklerinin değer gör-
düğü, yerde kendine emeğine yabancılaşmamış emekçilerin
yüzünün güldüğü bayramlar bizimle beraber  olacak. Bu
inançla tüm mezhep ve inançlardan, tüm milliyetlerden
halkımızın bayramını kutluyoruz."

Gazi Halk Cephesi: “Halkız biz, halk çocuklarıyız. Bu
Halkın içinden geliyoruz, halk gibi yaşıyoruz. Acımız, sevin-

cimiz aynıdır bizim! Hal-
ka ait olan hiçbir şey
yabancı değildir bize.
Bayramlar, halkımızın
değerlerindendir. Değer
verir, önem verir hal-
kımız bayramlara.
Yoksa bile parası, büt-
çesini zorlar çocuk-
lara bayramlık eve
şeker kolonya alır.
Şeker semboliktir,
şeker tadında günler
olsun diyedir… 

Bizler de bu
yüzden halkımızın bay-
ramını kutlar, ortak oluruz adetlere, geleneklere.
Bayramın ilk günü şehitlerimizi, şehit ve tutsak ailelerimizi,
esnaflarımızı ziyaret ettikten sonra birlikte oyunlar oynadık,
türküler söyledik. Gelecek güzel günleri kuracağımızın
inancıyla bugünü paylaştık.”

Halkın Mühendis Mimarları: "Emek sömürüsünün,
zulmün, katliamların olmadığı, yoksulluğun, adaletsizliğin
olmadığı, vatanımızın parsel parsel satılmadığı, insanlarımızın
sırtından vurulmadığı, kondularımızın rant uğruna yıkılmadığı,
katillerin, sapıkların, tecavüzcülerin elini kolunu sallaya
sallaya sokakta dolaşamadığı, insanların sokağa adım atmaktan
korkmadığı, çocuklarımızın katledilmediği, bağımsız, demo-
kratik, sosyalist bir Türkiye’de çocukların doya doya şeker
yiyebildiği bayramları hep birlikte geçirmek dileğiyle; tüm
halkımızın geleneksel Ramazan Bayramı’nı kutlarız."

Bedreddin Oyunu 
Gazi Mahallesi’nde 

Gazi Mahallesi’nde Bedreddin oyunu çalışmaları ve
duyurusu yapıldı. Duyuruda: “3 Temmuz’da ‘Şeyh Bed-
reddin’den Berkin’e Hakikat Savaşı Sürüyor’ oyunumuz
Gazi Mahallesi’nde! Tüm halkımızı bekliyoruz” denildi. 

İdil Halk Tiyatrosu Gazi ekibi, 3 Temmuz’da oynanacak
olan “Şeyh Bedreddin’den Berkin’e Hakikat Savaşı Sürüyor”
oyunu için, 30 Haziran’da Ovacık Mahallesinde davul ve
kostüm eşlikli sesli çağrıya çıkıldı. Davul ve kostümlerle
sokak sokak dolaşılarak el ilanları binalara dağıtıldı. Camlardan,
balkonlardan bakanlara oyuna çağrılar yapıldı. Birçoğu “ge-
leceğiz, kolay gelsin” dedi. Dağıtıma 10 kişi katıldı. Aynı
gün, Düz bölgesinde Halk Meclisi çalışanları esnaflara ve
kahvelere duyuru kağıtları asıldı. Nalbur bölgesinde Perşembe
Pazarı’nda masa açıldı 500 adet bildiri dağıtıldı. İdil Halk Ti-
yatrosu oyuncuları da Ovacık bölgesinde sesli çağrı yapıp
bildiri dağıttılar. Ayrıca perşembe günü açılan pazarda el
ilanı dağıtıldı, sesli çağrıyla oyuna çağrıldı.

Bizim de Sokaklarımıza 
Bayram Gelecek!
Bizim de Sokaklarımıza 
Bayram Gelecek!



İSTANBUL
Alibeyköy: Halk Cepheliler 30 Haziran’da ilk olarak iki

kişi ile Karadolap Mahallesi’nde pazarda dergi dağıtımı yaptı.
O sırada AKP’nin katil polisleri ve zabıtalar gelerek dağıtımcılara
“yasal mı değil mi?” sorusunu sorarak saldırı girişiminde
bulundu. Halkın tepki vermesi üzerine oradan ayrıldılar. Bu
olay üzerine bölgeye daha fazla dağıtımcı gelerek bildiri ve
dergi dağıtımına devam etti. Dağıtım sırasında “Halkımız; bu
mahalleler bizimdir. Bizler mahallemizi kanlarımız pahasına
kurduk. Dergimiz meşrudur…” diyerek ajitasyon çekti. Yapılan
çalışmada 8 kişinin katılımı ile 65 dergi ve 300 adet Grup
Yorum konser bildirisi halka ulaştırıldı.

Altınşehir: Halk Cepheliler Şahintepe ve Bayramtepe
Mahallesi’nde 28, 29 ve 30 Haziran’da Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Bayramtepe’nin Filistin ve Tokat mahallelerinde
yapılan dergi dağıtımı çalışmasında, 1 Temmuz’da Altınşehir
Halk Cephesi’nin düzenleyeceği “Yeryüzü İftar Sofrası” için
bildiri dağıtımı da yapıldı ve katılım sözleri alındı. Dört
kişinin yaptığı çalışmada 90 dergi halka ulaştırıldı.

Gazi: Dev-Genç’liler 29 Haziran’da Pazar Yolu bölgesinde
kapı çalışması yaptı. Aynı zamanda dağıtım yaparken AKP’nin
katil köpekleri tarafından katledilmek istenen Ebru Yeşilırmak
ve Gökhan Yıldırım hakkında halka bilgi verildi. Çalışmada
58 dergi halka ulaştırıldı.

Bahçelievler: Halk Cepheliler 3 Temmuz’da Zafer Ma-
hallesi’nde Yürüyüş Dergisi satışı ve tanıtımı yaptı.  “Devletin
gerçekleri yazmamızdan korktuğu için dergimize ve dev-
rimcilere saldırmakta, katletmeye çalışmakta” olduğu anlatıldı.
Çalışmada 83 dergi halka ulaştırıldı.

Yeşilkent: Halk Cepheliler 25 Haziran’da gerçeğin sesi
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. Dağıtım sırasında Gazi Ma-
hallesi’ndeki Grup Yorum Konseri’ne çağrı yapıldı. Ayrıca

Halkın Sesiyiz, Hiçbir Güç Durduramaz 
Susturamaz Anadolu Halklarının YÜRÜYÜŞ’ünü
Halkın Sesiyiz, Hiçbir Güç Durduramaz 
Susturamaz Anadolu Halklarının YÜRÜYÜŞ’ünü

Gerçekleri yazmak, anlatmak ve halka ulaş-

tırmak bedel ve cesaret ister... Biz Yürüyüş der-

gisi emekçileri de bedeli ne olursa olsun doğru

bildiğimiz ve savunduğumuz ideoloji ve meşru-

luğumuzla on yılları aşan yayın faaliyetimizde

her türlü saldırılara bu gücümüzle karşı koyu-

yoruz. Bildiğiniz üzere bir haftamızı yine katli-

am girişimi, saldırılar, gözaltına almalar ve po-

lisle faşistlerin tacizleri ile geçirdik. 

Ayrıca dergi çalışanımız, yoldaşımız Ebru Ye-

şilırmak’ın vurulmasının ardından kendilerini

gazeteci ve aydın sanan kalemlerinden pislik

akıtan Yeni Şafak paçavrası, yoldaşımız hak-

kında yalan dolan haberler yayınlayıp, katliam

girişimini meşrulaştırmaya çalışarak; “İstan-

bul’da polisin dur ihtarına uymayan DHKP-C te-

rör örgütü üyesi vurularak yaralandı – 25 ya-

şındaki DHKP-C’li Ebru Yeşilırmak’ın örgütün ya-

yın organı olan “Yürüyüş” dergisinin muhabiri

olduğu öğrenildi” başlığını kullandı.

Evet bizler daha önceki açıklamalarımızda

ve giriş yazılarımızda belirtmiştik, bu ülkede

Adalet için, Halkı için ve Devrim için savaşan

bütün halk çocuklarının her bir sözünü kaleme

alıp halkımıza ulaştıracağız, çünkü gerçekler

bunlardır. Ve her bir sayfamız Adalet Savaşçıla-

rına feda olsun, doğru bildiğimiz bu yolda yürü-

meye bütün saldırılara karşı durarak düşmanın

korku surlarını YÜRÜYÜŞ’ümüz ile yıkacağız. 

Hatay
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çekilen ajitasyonda “hiçbir baskı, hiç-
bir gözdağı, bizi susturamaz. Yürüyüş
halkın sesidir… Yürüyüş devrimin
sesidir…” denildi. Çalışmada 113
dergi halka ulaştırıldı.

ANADOLU – 
KÜRDİSTAN

Hatay: Halk Cepheliler, Samandağ
ilçesinde ve Mağaracık Mahallesi’nde
29, 30 Haziran’da Yürüyüş Dergisi
dağıtımı yaptı. Yapılan çalışmada
halkla yapılan sohbetlerde, dergi mu-
habiri Ebru Yeşilırmak ile ilgili bilgi
verildi.  Ve Samandağ polisi Yürüyüş
dergisinin halka ulaşmaması için türlü
komplolar düzenleyerek Mart ayında
5 dergi dağıtımcısını tutuklatmıştı.
Sonrasında dergi daha fazla kişiye
ulaştırılarak halk düşmanlarının çabaları
boşa çıkarıldı. Bu yenilgiyi hazmede-
meyen halk düşmanları şimdi de dergi
dağıtımının ardından esnafları gezerek;
“bu dergiyi almayın, bu insanlarla ko-
nuşmayın aksi halde iş yerinizi kapa-
tırız” diye tehditlerde bulundu. Sa-
mandağ esnafı bu baskıların halktan
korkularından dolayı olduğunu söy-
lerken Yürüyüş dergisinin de baskılarla
susmayacağını, her zaman devrimci-
lerin yanlarında olduğunu söyledi. Son
olarak 13, 14, 15 Temmuz’da yapılacak
olan festival için çağrı yapıldı ve da-
ğıtım gününde Arap halkının geleneksel
bayramlarından biri olan Kadir gecesi
(Leyl El Kadir) bayramı kutlandı. Ça-
lışmalarda toplam 140 dergi halka
ulaştırıldı.

Adana: Halk Cepheliler Akkapı,
Dağlıoğlu Mahallesi’nde 27 Haziran
ve 1 Temmuz’da Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Halkın dergiye yoğun
ilgisi vardı. Yapılan çalışmalarda
toplam 77 dergi halka ulaştırıldı.

Mersin: Halk Cepheliler 29 Ha-
ziran’da Kazanlı Mahallesi’nde es-
naflara Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı.
Halkın ikramlarının bulunduğu ça-
lışmada halktan düzene olan tepkile-
rini,  “düzenin yarattığı sıkıntı ve so-
runlara rağmen her zaman moralli,
neşeli olmak gerekir, çünkü gülen
insanların zafere ulaşacağı, onların
kaybedecek bir şeyleri olmadığı” şek-
linde dile getirenler oldu. Ve bu, halk-
tan öğrenilecek çok şey olduğunu

gösteriyor. Ayrıca yapılan çalışmada
halkın matbaası duvarlara “Dev-
Genç” yazılamaları yapıldı. Çalışmada
toplam 16 dergi halka ulaştırıldı.

Amed: Halk Cepheliler 26, 28
ve 29 Haziran’da Batıkent, Ofis ve
Koşuyolu semtinde Yürüyüş dergisi
dağıtımı yaptı. Halkla yapılan soh-
betlerde sıcaklar ve ramazandan dolayı
halsiz olduklarını dile getirdiler. Ça-
lışmada polis tarafından vurulan Yü-
rüyüş muhabiri Ebru Yeşilırmak an-
latıldı. AKP’nin artık kendine muhalif
gazetecileri gözaltı ve tutuklamayı
yeterli bulmayıp katletmeyi istedi-
ğinden bahsedildi. Daha sonra dergi
sorulan bir masada “siz neden burada
çalışma yapıyorsunuz batıda çalışma
yapın” diyen kişiye bizim bağımsız,
demokratik ve sosyalist bir ülke için
mücadele ettiğimizi ve Kürdistan’ın
da bizim örgütlenme çalışması yap-
tığımız alanlardan biri olduğundan
bahsedildi. Yapılan çalışmalarda Özgür
Tutsak ürünleri dışında 70 dergi halka
ulaştırıldı.

Antep: Halk Cepheliler 25 Ha-
ziran’da umudun sesi Yürüyüş dergisi
Düztepe Mahallesi’nde dağıtımcılar
tarafından halka ulaştırıldı. Yapılan
çalışmalarda halkla gündem konuları
üzerine sohbet edildi. Çalışmalarda
44 dergi halka ulaştırıldı.

Malatya: Liseli Dev-Genç’liler
28 Haziran’da Çavuşoğlu Mahalle-
si’nde Yürüyüş dergisi dağıtımı ve
tanıtımı yaptı. Yapılan çalışmada halka
derginin içeriği ve ülke gündemi hak-
kında bilgi verildi. Çalışmada 15 dergi
liseliler tarafından halka ulaştırıldı.

Elazığ: Halk Cepheliler Elazığ’ın
yoksul mahallelerinden biri olan
Esentepe Mahallesi’nde 1 Tem-
muz’da esnafa Yürüyüş dergisi da-
ğıtımı yaptı. Esnaflarla gündem üze-
rine sohbet edildi. 15 dergi esnaflara
ulaştırıldı.

Dersim: Halk Cepheliler 29 Ha-
ziran’da Yürüyüş dergisi dağıttıkları
için tutuklanan Dev-Genç’liler için
bildiri dağıtımı yaptı. Çalışmada hal-
ka yapılan hukuksuzluk anlatıldı.

Adana

Bahçelievler

Hatay
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Dergimiz Bizim Ellerimiz, 
Kollarımız, Ayaklarımızdır!

El ve ayaksız yaşamak felçli olmak gibidir. Hiçbir şey
yapamazsın onlar olmadan, dergimiz de böyledir. Dergimizi
dağıtmadığımızda elimiz ve ayaklarımızı kesmiş oluruz
aslında. Dergimiz halkımızın dili, sesi, eli kolu olmalıdır.
Dergimiz halkımıza o eller ve ayaklarla neler yapmalı bunu
anlatıyor. O eller, ayaklar devrimci mücadele için çalışmalı.
Yoksa felç oluruz. Bu bakış açısıyla her hafta durmadan da-
ğıtıyoruz dergimizi Londra sokaklarında.

Yürüyüş dergimizi sahiplenmek, halklarımıza gerçekleri
anlatmak için her cumartesi iki ayrı mahallede aynı saatlerde
(14.00 – 16.00) stantlarımızı açmaya devam ediyoruz.

Wood Green’de 10 Yürüyüş  ve 2 Bizim Gençlik dergisi
halklarımıza ulaştırıldı.

Yarin Yanağından Gayrı Her Şeyi Paylaşınca Güçlüyüz
3 Temmuz Pazar günü, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde

bulunan Anadolu Kültür Merkezi’nde 7. Halk Kahvaltısı ve
halk toplantısı yapıldı. Kahvaltıdan sonra yapılan halk top-
lantısında  Sivas ve Çorum katliamında şehit düşünler anıl-
dı.

Saat 14.00’da 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı anma.
Ardından Ahmed Arif’in “Anadolu” şiiri okundu. Sivas kat-
liamıyla ilgili anlatımdan sonra o günleri hatırlayanlar duygu
ve düşüncelerini anlattılar. Katliamların bir devlet politikası
olduğunu ve bugün o katliamcıların iktidarda olduğu üzerine
konuşuldu.

Sivas'ta Katliam Yaptıranlar, Bugün İktidardadır!
Belçika’nın Liege şehrinde Liege Alevi Derneği ve

Belçika Avrupa Alevi Hareketi olarak 2 Temmuz Sivas kat-
liamının  yıldönümünde pazar günü saat 15.00’da anma
gerçekleşti. Anmaya bir dakikalık saygı duruşuyla başlandı.
Liege Alevi Derneği  Başkanı Haydar Özdemir, Sivas’ta ya-
şanan katliama ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmasını oku-
duğu bir şiir ile bitirdi. Belçika Anadolu Alevi Hareketi
adına bir arkadaş katliamların devlet politikası olduğunu
dün Sivas’ta bugün Kürdistan’ın her noktasında Anadolu’nun
bütün mahallerinde katliamlar, yıkımlarla devam ettiğini
buna karşı ancak örgütlü mücadele edilirse karşı konulabili-
neceğini belirtti. Anma programına  direniş türküleri, alevi
deyişlerinin söylenmesiyle son verildi. Anma programına
toplam 55 kişi katıldı.

HALK TOPLANTILARI HER KOŞULDA SÜRÜYOR
İngiltere’nin başkenti Londra’da, sorunların konuşulup

birlikte çözümler bulmak amaçlı her pazar yapılan halk top-
lantısı bu hafta çadırda yapıldı. 

Bu haftaki toplantının konusu Anadolu Halk Kültür Mer-
kezi’nin her sene yaptığı piknik oldu, tarih ve yapılacak
işler için komiteler oluşturuldu.

İki saat süren toplantıya yaklaşık 25 kişi katıldı.

Av ru pa’da

ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIK,
HESAP SOR!

27 Haziran'da Paris'te saat 17.00’dan akşam 20.00’a
kadar katledilen çocuklarımız için 1 günlük açlık grevi
eylemi yapıldı. Yapılan eylemde; Fransızca “Kürdis-
tan’daki Katliamlara Son!”, “Berkin Elvan İçin Adalet
İstiyoruz!”, “Halkın Ekmeğidir Adalet!” gibi dövizler
taşındı ve “neden bir günlük açlık grevindeyizi açıklayan
Fransızca bildiri okundu.

Eylem sürerken Andrea isimli İspanyol gazeteci gelip
konuşarak bizimle iletişim kurmak istediğini belirtti ve
yakın zamanda Türkiye’ye ve Kürdistan’a gittiğini belirterek
gözlemlerini anlattı.

KAZOVA VE BI.O.ME ÖĞRETİYOR
BI.O.ME 2013 yı-

lından bu yana işçi-
lerin işgali altında
olan bir fabrika. Sa-
bun ve temizlik mal-
zemeleri üreten bu iş-
yerinin temel özelliği,
Yunanistan’da işgal
altındaki ilk işyeri ol-
ması. İşçiler üretime

devam ediyor. Ancak patronun borçları gerekçe gösterilerek,
fabrikaya haciz getirildi. Bu saldırılara karşı Bİ.O.ME ve
işgal altındaki Roben kereste atölyesi işçileri 30 Nisan’dan
itibaren Çalışma Bakanlığı’nın önünde oturma eylemi başla-
tacaklar. Bİ.O.ME ile ortak etkinlik düzenlemek için Yuna-
nistan’da bulunan Kazova işçileri aynı zamanda basınla iki
röportaj gerçekleştirdiler.

Türkiye’de ve Yunanistan’da örnek oluşturan Bİ.O.ME
ile KAZOVA, 28 Nisan’da Atina’da Navarinou Parkında
bir söyleşi düzenledi. Söyleşi KAZOVA direnişini anlatan
yarım saatlik bir dokümanter ile başladı. Ardından KAZOVA
işçileri hem kendi deneyimlerini aktardılar, hem de ken-
dilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

Söyleşinin başlamasından kısa süre önce başlayan sa-
ğanak yağmura rağmen söyleşiye 50 kişi katıldı.
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Avrupa’daki Türkiyeli işçilerin
olduğu gibi, özellikle devrimcilerin
yaşam kaynağı da vatan topraklarıdır.
Vatan topraklarımızda yaşanan her
şey bizim yaşamımızı da doğrudan
doğruya etkilemektedir. 

Avrupa’ya yaşam ve ekmek kav-
gası uğruna gelen insanlarımızın ya-
şamları tamamen ülkemizdeki geliş-
melere bağlıydı. Çünkü çoluk-ço-
cukları, eşleri, dostları, aileleri ora-
daydı. 

Avrupa’ya göçün bir başka adı
da, yoksulluğa karşı savaştı. Gurbet
elde yoksulluğa karşı savaşın amacı,
ülkede kalan yarımızın da yoksullu-
ğuna karşı bir savaştı. Elli yıl boyunca
süren bu savaş, günümüzde bazı de-
ğişikliklere uğrasa da, yine aynı şe-
kilde devam etmektedir. Çünkü vatan
halen, hemen hemen her yıl ziyaret
etmeden duramadığımız, emeklili-
ğimizde döneceğimiz, cenazelerimizi
gömeceğimiz topraklardır. 

Avrupa’da dökülen terlerimiz, sö-
mürülen emeklerimizle ilk aldığımız
şey, başımızı sokacağımız bir ev ol-
muştur. Yanısıra köyümüzde ekip bi-
çebileceğimiz bir toprak parçası ol-
muştur. Çünkü, yoksulluk evsizlik
demekti, ekmeksizlik demekti. Onun
için yoksulluğa karşı savaşımızda
önce bunları edinmeye çalıştık, ça-
baladık. 

Elli yıllık emeğimizin büyük bir
bölümünü vatan topraklarına gön-
derdik. Ve her emeğimiz, bizi vatan
topraklarına biraz daha bağladı. Çün-
kü bir evimiz, bir bahçemiz-tarlamız
olunca, döndüğümüzde geçimimizi
sağlamak için bir de iş yeri kuraca-
ğımız bir bina yaptırdık. Yetmedi... 

Çünkü orada yaşlanıp, ölmeye
koşulladık kendimizi ve Türkiye’den
de emekli olabilmek için milyonlarca
insanımız, yıllar boyunca emeklilik
primlerini Türkiye’ye de ödedi. 

Yani, biz vatanımıza emeğimizle,
alınterimizle, onurumuz ve ekmek

kavgamızla bağlandık. 

Biz Bu Halkın 
Devrimcileriyiz 

Bir halk nasıl olursa, o halkın
devrimcileri de öyle olur. Bizler de
ülkemize döneceğimiz yer, savaşa-
cağımız yer olarak görmeliyiz. Biz,
Avrupa’ya ekmek kavgası uğruna,
yoksullukla savaşmak için gelen
emekçilerin devrimcileriyiz. 

Avrupa’ya göçen insanlarımız
belki yoksulluğu yok edemedi. Ama
kendi yoksulluklarına ve biraz da
çevrelerine mutlaka belirli bir gelecek
sağlayabildiler. Emekçi insanlarımız,
elli yıldır kendi iç dayanışmalarını
da yerine getirdiler. Ama kapitalizmin
yoksul bırakarak kirlettiği beyinler
de, bu emekçi insanlarımızın daya-
nışma duygularını çokça örselemiştir.
Ama asıl olarak da, elli yıldır ka-
zandığı her kuruşu, ülkeye gönder-
mesine rağmen; insan yerine konul-
mamış olmanın ezikliğini hep yaşa-
mışızdır. 

Elbette bir yandan da, birçok in-
sanımız hem kendisine ülkede bir
yaşamın şartlarını oluşturmaya çalı-
şırken, bir yandan da artık çoluk ço-
cuğumuzu da getirdiğimiz sılada da
ikinci bir yaşam kurduk. Buralarda
da emeklerimizle var olduk. İki ayrı
yaşamı kurmayı önceden belki hayal
de edemezdik. Ama oldu. Sonuçta,
Avrupa’nın birçok ülkesinde kendi
mahallelerimizi de oluşturduk. İçinde
bulunduğumuz toplumların yaşam
biçimleri, eğlence şekilleri, yemek
alışkanlıklarını da değiştirdik. Avru-
palı karpuzu bilmezdi, şimdi biliyor.
Avrupalı düğün alayını bilmezdi,
bizden görerek onlar da yapmaya
başladı. Avrupalı futbol takımlarının
zaferini bayraklarla, zafer konvoyuyla
kutlamayı bilmezdi, bizden öğrendi.
Bizim de yaşamımızı onlar çok fazla
etkiledi. Bugün yaşadığımız kuşaklar
çatışması da, onların bizim yaşam

biçimimizi etkilemesiyle şekil aldı. 
Ama ne yaparsak yapalım, biz

Türkiyeliyiz. Avrupalıların söylediği
gibi ‘Biz misafir işçi istemiştik, bir
de baktık ki insan getirmişiz’... Evet
her türlü çelişkimizle biz Avrupa’ya
geldik. Çelişkilerimizin başında da
ekmek davası vardı, yani sınıfsal çe-
lişkilerimizden dolayı geldik. Aynı
çelişkiler halen devam ediyor. Ve
biz de bu sınıflar savaşının Avrupa
cephesinde yer alan devrimciler olarak
yüzümüzü ülkemize dönmek zorun-
dayız. 

Tarihimiz Zafer ve 
Onur Tarihidir 

Ülkemiz devrimcileri dünya dev-
rim tarihine altın harflerle adını yaz-
dırmıştır. Ölüm orucu savaşçılarımızın
‘Ne yapalım, biz kahraman bir halkın
devrimcileriyiz’, sözlerini duyduğu-
muzda hangimizin içi kabarmamıştır? 

Dünya devrimci hareketlerinin si-
lah bıraktığı, emperyalizmde demok-
rasi ‘keşfettikleri’ bir süreçte, em-
peryalizme tek vuran hareketin insanı
olmanın onurunu, hangimiz yaşama-
dık? 

‘Biz Buraya Dönmeye Değil, Öl-
meye Geldik’, ‘Bize Ölüm Yok’, ‘Varsa
Cesaretiniz Gelin’, ‘Siz Devrimcilerin
Teslim Olduğunu Nerede Gördünüz,
Asıl Siz Teslim Olun’... haykırışları
hangimizin rüyalarına girmedi? 

Kanlarının son damlalarıyla du-
varlara umudun adını nakşedenle-
rinden, ölümün kuşatması altında
halaya duran kahramanlara, 122 kere
ölümü rezil edenlerimiz, gencecik
yaşamlarını halk için namluya sü-
renlerimiz... hangimizi coşku sellerine
katmadı? 

Tepeden tırnağa halk sevgisi ku-
şanmış gerillalarımız, milislerimiz
hangimizin adalet duygularını göklere
taşımadı? 

Cezalandırılan her halk düşma-
nında hangimiz yerimizde durabildik? 

Zafere ve Onura Ortağız 
Kavgaya ve Emeğe de Ortak Olmalıyız

AVRUPA’dakiBİZ

Yürüyüş
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Güler Zere gibi düşmanın elinden
çekip aldığımız hangi yoldaşımızda,
‘Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz
İçin’ duygusunu yaşamadık? 

Yüzbinlerin, milyonların ‘Bağım-
sız Türkiye’ sloganlarıyla, umudun
türkülerini söylemesi, hangimizin
tüylerini diken gibi yapmadı?... 

Biz de Kavgada Olmalıyız 
Onur sayfalarımıza daha binlerce

gerekçe sayabiliriz. Ser verip sır ver-
meyenler bizdendir. Ölen ama ye-
nilmeyenler bizdendir. Söylediğini
yapmak, yaptığını savunmak bize

hastır. İşte onur sayfalarımız hep
bunlarla doludur. 

Düşman karşısında da, mücadele
kaçkınları karşısında da hep başımızın
dik olmasını onlar sağladı. Zafere
ve onura hep ortak olduk. 

Biz bu kavganın dayanışmacısı
değiliz, biz bu kavganın sahibiyiz. 

Adalet için avukatlar yollara düş-
tüğünde, adalet çadırlarımız kurul-
duğunda, dergimizin çalışanı kur-
şunlandığında, insanlarımız katledil-
diğinde, Gazi’de konserlerimize bile
saldırıldığında... Biz de hemen tep-
kilerimizi ortaya koymalıyız. Zaferi,

onuru paylaşmak için nasıl ki, kim-
senin bize bir şey demesi gerekmi-
yorsa; ülkede verilen mücadelenin
yanında olmak için, düşmanın sal-
dırılarını protesto etmek için de, he-
men harekete geçmeliyiz. Açıkla-
malarımızla, düşman saldırılarını,
hem Türkiyeli insanlarımıza, hem
de içinde bulunduğumuz ülkenin
emekçilerine, kamuoylarına taşıma-
lıyız. Saldırılara karşı, bir ses de biz
olmalı, protestolarımızı, düşmanın
temsilcilikleri önünde sloganlarımızla
pankartlarımızla yerine getirmeliyiz. 

AKP`nin katil polisleri 27 Haziran’da Yürüyüş dergisi
muhabiri Ebru Yeşilırmak’ın bulunduğu aracı tarayarak
araçtakileri katletmeye çalıştı. Araçta bulunan Ebru Yeşi-
lırmak sırtından ağır şekilde yaralandı. 1 saat boyunca
ambulansın gelmesini engelleyen katiller Ebru’nun kan
kaybetmesine sebep olmuşlardır. Açık bir şekilde dev-
rimcileri katletmeye çalışıyorlar. Halka gerçekleri ulaştıran
Yürüyüş dergisini susturmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili
yapılan açıklamalardan derlediklerimiz şu şekilde;

Anadolu Halk Cephesi: “…Yaptığınız her katliam
ve saldırı için misliyle hesap vereceksiniz. Bizleri ne
devrim yürüyüşümüzden ne de halka gerçekleri taşıyan
Yürüyüş dergisini ulaştırmamızdan vazgeçiremeyeceksiniz.
Çünkü biz gücümüzü halktan alırız, sizin gibi halk düş-
manları AKP ve ABD’den değil. Ki saldırılarınızın nedeni
de bizim iktidar iddiamızdır. Halk düşmanları; şimdi
başınızı yastığa her koyduğunuzda korkun bizden. Çünkü
her an kapınıza dayanıp kurşunladığınız, katlettiğiniz,
sakat bıraktığınız her yoldaşımız için hesabımız olacak.
Anadolu halkları; şimdi örgütlenme zamanı, şimdi Yürüyüş
dergisi okuma ve okutma zamanı, her dergi okuru düşmana
vurulacak bir darbedir hesap sormaktır.”

Malatya Liseli Dev-Genç: “Halkımız, gün geçtikçe
AKP faşizmi yönetememe kriziyle kolluk kuvvetleriyle
işkencelerini büyütmüşlerdir ve daha da büyütmeye devam
etmektedir. Artık halkımız biz sabretmeyeceğiz ve adale-
timizi, hakkımızı alacağız tüm adaletsizliklere karşı,
bundan sonra korkuları daha da artacak ve halk savaşçı-
larından kaçamayacaklar. Yaşasın Halkın Adaleti!”.

Kuruçeşme Halk Cephesi: “AKP’nin Katil Polisi
Kana Doymuyor… AKP’nin katil polisleri halka gerçekleri
ulaştıran Yürüyüş dergisini susturmaya sindirmeye her
dönem ve süreçte çalışmıştır ama çabaları her dönem ve
süreçte boşa çıkmıştır. Halk uğruna canlarını biran olsun

tereddüt etmeden feda edecek Engin Çeberler’imiz İrfan
Ağdaşlar’ımız Ferhat Gerçekler’imiz var ve Ebru Yeşi-
lırmaklar’ımız var… Evet korkuyorlar, çünkü Yürüyüş
dergimizin gerçekleri halkımıza ulaştırmasından korkuyorlar.
Halk gerçekleri okumasın, halk ülkemizde almış başını
giden adaletsizlikleri bilmesin istiyorlar ama nafile tüm
dünya ve ülkemizin dağları taşları ve en ücra köşelerine
dahi adaletsizlikleri anlatan-anlatacak Enginler’imiz, Fer-
hatlar’ımız, İrfanlar’ımız var.”

EBRU İÇİN ADALET NÖBETİNDEYİZ!
Gazi Halk Cephesi, 27 Haziran’da Ebru Yeşilırmak’ın

yaralı halde ağzı kapatılarak, elleri ters kelepçelenerek,
katledilme çabasıyla gözaltına alındığı sokakta ki evin
önünde, “Ebru İçin Adalet Nöbeti” ne başladı. El birliğiyle
dövizler, pankart ve gölgelik hazırlandı. Halk Ebru ile
ilgili gördüklerini o gün yaşadıklarını anlattı. Halkın yar-
dımlarıyla çadır ve çevre düzenlenerek hazırlandı. Tüm
hazırlıklar tamamlandıktan sonra ne için orada bulun-
duklarına dair bir açıklama yapıldı. Ardından mahalle
halkıyla beraber halaya duruldu. “Sırtımızdan da Vursanız
İrademizi Kıramazsınız! Halk Cephesi” yazılı pankart
hazırlandı. Burada nöbetçi bırakılarak Recep Hasar
Parkı’nın açılışını yapmak üzere park alanına geçildi.
Bunu fırsat bilen katil polis, Adalet Nöbeti yapılan sokağa
gelerek nöbetçilerin üzerine plastik mermiyle saldırarak
eşyaları çaldı. Adalet mücadelemiz de, adalet nöbetimiz
de sürecek diyen Halk Cepheliler ellerinde taşlar, dillerinde
sloganlarla karakola doğru yürüyüşe geçti. “Ebru Yeşilırmak
Onurumuzdur” sloganları ile karakol önüne gelindi, taşlar,
çalınan eşyalar için karakola fırlatıldı. Tekrar sloganlarla
Cemevi önüne gelindi, ajitasyon çekildi ve eylem iradi
olarak sonlandırıldı.

Anadolu Halkının Sesi YÜRÜYÜŞ Çalışanlarını Katlederek Yıldıramazsınız!

Bu YÜRÜYÜŞ İktidar YÜRÜYÜŞ’üdür!
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“Mücadeleyi benliğimin parçası olarak görüyorum. O yoksa
ben de yokum. Mücadelemizin her bir parçasını kendimin
olarak görüyor, her eksiğimize, her ihtiyacımıza, her hedefimize
karşı kendimi sorumlu hissediyorum” 

Hasan Selim Gönen

18 Temmuz - 24 Temmuz

Hasan Selim GÖNEN
3 Mart 1983 İstanbul Üsküdar doğumlu

olan Hasan Selim Gönen aslen Selanik
göçmenidir. Hasan’ın çocukluğu da Geli-
bolu’da geçti. Liseyi Gelibolu Anadolu
Lisesi’nde okudu. 2003 yılı başlarında
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Öğ-
retmenliği Bölümü 2. sınıfta okurken Dev-

Genç’lilerle tanıştı. İstanbul Üniversitesi Gençlik so-
rumluluğu yaptı. İlk tutuklanması da 7 Kasım 2005
yılında YÖK’e karşı Ankara’da yapılan eylemde oldu.
2006 yılında İstanbul  Üniversiteler sorumluluğu ve
gençlik alan sorumluluğu yaptı. 2007 yılında Trakya
Bölgesi (Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Ko-
caeli) Gençlik sorumluluğu yaptı. 2009 yılında Cephe
savaşçısı olarak tutsak düştü. 7 Ocak 2012’de tahliye
oldu. Şimdi artık o, Komutan Rıza idi. İstanbul Gazi
Mahallesi girişinde yoldaşı Sultan Işıklı ile birlikte polisle
girdiği çatışmada karnından ağır yaralı olarak tutsak
düşen Hasan Selim Gönen kaldırıldığı Okmeydanı Has-
tanesi’nde 21 Temmuz’da şehit düşmüştür.

Salih SEVİNEL
1966, Tokat Zile doğumlu Sevinel, evli

ve bir çocuk babasıydı. Devrimciydi. F
tiplerinin tecrit hücrelerindeki tutsaklardan
biriydi. Tecrit politikası sonucu katledildi.
21 Temmuz 2004’te Tekirdağ 1 No’lu F
Tipi’nde kalp krizi geçirdi, gereken mü-
dahale yapılmayarak planlı, kasıtlı bir bi-

çimde öldürüldü.

Salih Sevinel

Levent DOĞAN:
1979 İstanbul doğumlu olan Levent

Doğan aslen  Erzincanlı’ydı. 19 Temmuz
1996’da ölüm orucunu desteklemek için
Bağcılar Namık Kemal Caddesi’nde yapılan
bir gösteri sırasında polis tarafından kat-
ledildi. 17 yaşında genç bir devrimciydi.Levent Doğan

Ali KALKAN:
Temmuz 1986’da gözaltındayken ve tutuklu

kaldığı süre boyunca gördüğü işkenceler so-
nucunda yakalandığı bir hastalık nedeniyle,
tahliye olduktan kısa bir süre sonra kaybet-
tik.

Ali Kalkan

Yüksel MUNZUR:
Dersim doğumlu. 1980 öncesi Liseli Dev-

Genç içerisinde yer aldı. Cunta öncesinde
tutsak düşerek Alemdağ Hapishanesi’nde kaldı.
1984’te İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği
Bölümü’ne girdi. Bu dönemde Öğrenci Derneği
çalışmalarına katıldı. Devrimci hareketin bir
taraftarı idi. Yüksel’i 1989 Temmuz ayında

İstanbul’da geçirdiği bir trafik kazasında kaybettik.

Yüksel Munzur

Hüsnü İŞERİ
Küçükarmutlu halkına karşı sürdürülen sa-

yısız saldırılardan birinde, 23 Temmuz 1990’da
halkla birlikte direnirken, polis tarafından kur-
şunlanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıl-
masının polis tarafından geciktirilmesi sonucu
yaşamını yitirdi.Hüsnü İşeri

Ferhan PEKER:
1957 doğumludur. 1 Mayıs Mahallesi’nde

gecekondu halkının elektrik sorununu çözmeye
çalışırken, elektirik çarpması sonucunda Tem-
muz 1978 yılında aramızdan ayrıldı.

Ferhan Peker

Hasan Selim Gönen

Halil İbrahim BAYRAKTAR:
DEV-GENÇ saflarında mücadele etti. 1980

Temmuz’unda “İşkenceye ve Faşist Teröre
Karşı Mücadele” kampanyası çerçevesinde
düzenlenen Çemberlitaş’taki gösteri sırasında
askeri tim tarafından katledildi.

H. İbrahim Bayraktar

Muammer KARAN:
Temmuz 1978’de Kartal’da faşistlerce

kurşunlanarak katledildi. 1954 doğumluy-
du.

Muammer Karan

Hatice ALANKUŞ
1946 İstanbul doğumluydu. Mimardı. Bir

THKP-C taraftarı olarak mücadelenin içindeydi.
4 Mart 1972’de cunta tarafından tutuklandı.
Gördüğü işkenceler sonucu hastalandı. Hapis-
hanede tedavisinin engellenmesi sonucu, serbest
bırakıldıktan kısa süre sonra 24 Temmuz
1973’de şehit düştü.

Hatice Alankuş



1996 Ölüm Orucu Şehitleri
Her anı eylem olan bir direnişte ölümsüzleştiler
Oligarşinin tecrit ve teslim alma politikalarına karşı, tüm ha-

pishanelerde devrimci tutsakların ortaklaşa yürüttüğü ölüm orucu,
12 şehit verilerek zaferle sonuçlandırıldı. Şehitlerden beşi, Cepheli
tutsaklardı. 20 Mayıs 1996  tarihinde binlerce tutsak süresiz açlık
grevine başladı. Direniş, 41. gününde ölüm orucuna dönüştürülerek
devam etti ve 27 Temmuz’da zaferle sonuçlandı. Tarihe 1996
Ölüm Orucu olarak geçen direnişte, 12 tutsak şehit düştü.

Direnişin tarihçesi: 6 Mayıs Genelgesi Faşist ANAYOL hü-
kümetinin Adalet Bakanı kontrgerillacı Mehmet Ağar bakanlık
koltuğuna oturur oturmaz; hapishanelerdeki zor, sürgün, tecrit ve
insan hayatına kasteden saldırı politikası daha da pervasızlaştı. 6
Mayıs Genelgesiyle baskı ve terör resmileştirildi. Peki 6 Mayıs
Genelgesi nasıl bir genelgeydi? Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın
direktifleri üzerine yayınlanan, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Cemal Sahir Gürçay imzalı 6 Mayıs 1996 tarih ve 960
18384 sayılı genelgeyle Kırklareli, Kütahya, Sakarya, Kastamonu,
İnebolu, Sinop ve Eskişehir tabutlukları açıldı. Ve hemen 7
Mayıs’ta Eskişehir Cezaevi’ne sevkler başladı. 6 Mayıs Genelgesinin
üzerinde “gizli” damgası vardı ama gerçekte gizli olan bir şey
yoktu. Amaçlananlar son derece açıktı: “Cezaevlerindeki teröristler
tek tek hücrelere atılarak bağları kesilecek”... İtirafçılık dayatılacak...
Muhtemelen teröristler direnişe geçecek... Teröristlerin etkisinde
kalan toplumun bazı kesimleri direnişi sahiplenecek.. İşte bu
aşamada teröristler zindanlarda toplumun direnişi ise sokaklarda
ezilecek ve moral üstünlük ele geçirilerek halkın direnme gücü
kırılacaktı. Teröristlerden başlanarak bütün Türkiye halkları teslim
alınacaktır. Hedef, “Gizlidir” ibaresi altında net bir şekilde göste-
rilmişti. İlk Hedef Tutsaklar. Bu noktada oligarşi taktiğini 6
Mayıs’ta yayınladığı genelgeyle açıklamış oldu. 6 Mayıs Genel-
gesi’yle daha önce direnişlerle kapattırılmış olan Eskişehir Hücre
Tipi Cezaevi yeniden açılmış, sürgün ve itirafçılaştırma politikası
devreye sokulmuş oluyordu. ...

Bu aşamada Parti-Cephe’nin oligarşinin taktiğine karşı ortaya
koyacağı devrimci taktik; ülkenin bütün hapishanelerinde
başlatılacak Süresiz Açlık Grevi temelinde, bir genel direniş
olarak belirlendi. Süresiz Açlık Grevi uzun sürece yayılan, bu

süreç boyunca propagandasını yapan ama aynı zamanda adım
adım faşizmin saldırılarını teşhir ederken bu   saldırılara karşı
halkın  tepkisini de açığa çıkaran bir direniş tarzıydı. Parti-Cephe
bunun için SAG önerisini diğer siyasetlere de sundu. SAG
temelinde yürütülen tartışmalar 20 Mayıs 1996’ya gelindiğinde
sonuca ulaştı ve 9 siyasi hareket Süresiz Açlık Grevi direnişine
başladı. Talepler 20 Mayıs günü saatler 24.00’ü gösterdiğinde
binlerce tutsak, hapishanelerde en güçlü, en kararlı sesleriyle
eyleme başladıklarını, eylemin gerekçelerini ve taleplerini dört
bir yana haykırıyorlardı: Bizler Sağmalcılar Cezaevi’ndeki DHKP-
C, MLKP, TKP(ML), TİKB,  THKP-C-HDÖ, TKP/ML, TKEP/Le-
ninist, Ekim, Direniş Hareketi tutsakları olarak faşizmin devrimci
tutsaklara yönelik saldırı politikalarını boşa çıkarmak için:

1- Tabutluk genelgesinin iptali, 2- Eskişehir ve diğer tabutlukların
kapatılması, 3- Tutsak ailelerine yönelik saldırıların durdurulması,
4- Tutsakların tedavilerinin ve duruşmalara çıkarılmalarının
önündeki engellerin kaldırılması talepleriyle, CEZAEVLERİ
MERKEZİ KOORDİNASYONU’nun kararıyla Süresiz Açlık
Grevi Direnişi’mize başlıyoruz.  20 Mayıs 1996 tarihinde Süresiz
Açlık Grevi temelinde başlatılmış olan Genel Direniş 45. günden
itibaren çeşitli hapishanelerde toplam 161 Ölüm Orucu Direnişçisiyle
ÖLÜM ORUCU’na dönüştürüldü. Bu büyük direnişte 12 şehit
verildi. Ama devrimci tutsakların ödedikleri bedel bununla sınırlı
değildi. Şu anda cezaevlerinde ölüm orucunda sakat kalan onlarca
tutsak var. Hala tedavileri engelleniyor. Hala düşman bu büyük
direnişin kazanımlarını gasp etmeye, zaferini gölgelemeye çalışıyor.
Ve onlar sakatlıklarına, bozuk sağlıklarına bakmadan hala direnişten
direnişe koşuyorlar.

Oligarşinin tüm halka yönelik saldırısının önüne bedenleriyle,
fedakarlıklarıyla, kahramanlıklarıyla barikat olmuş,  halklarına
bu büyük direnişi, bu büyük kahramanlığı armağan etmişlerdir.
Halkımız onlara borçludur. BU BORÇ, TÜRKİYE HALKLA-
RININ NAMUS BORCUDUR, ONUR BORCUDUR, VEFA
BORCUDUR.

Altan Berdan KERİMGİLLER: 1968 yılında Tarsus’ta
doğdu. Ankara’da üniversite öğrencisiyken mücadeleye katıldı.
Değişik alanlarda görevler aldı. 1992 Eylül’ünde tutuklandı.
Buca, Aydın, Bayrampaşa hapishanelerinde kaldı. Oligarşinin
saldırısını en önde  göğüsleyenlerden biri olarak Ölüm Orucu’nda
şehit düştü. DHKP-C davasından tutsaktı.

İlginç ÖZKESKİN: 1961 İstanbul doğumlu. 1977’de mü-
cadeleye katıldı. 12 Eylül koşullarında da mücadelesini sür-
dürenler içindeydi. 1987’de tutuklandı. 1991 yılında Eskişehir
tabutluğuna götürülenler arasındaydı. 4 Ocak 1996’da Ümraniye
katliamında yaralandı. Katliamdan sonra getirildiği Bayrampaşa
Hapishanesi’nde Ölüm Orucu direnişçilerinden biri olarak
ölümsüzleşti. DHKP-C davasından tutsaktı.

Müjdat YANAT: 1959 İzmir-Urla doğumluydu. Genç yaşta
mücadeleye atıldı. 1988 yılında Yeni Çözüm dergisi İzmir tem-
silcisiydi. 1989’da 1 Ağustos Genelgesi’ni protesto eyleminden
tutuklandı. Tahliye olduktan kısa bir sure sonra tekrar tutsak
düştü. Tutsakları teslim almak için saldıran oligarşinin karşısına
bu kez alnı kızıl bantlı bir direnişçi olarak çıkarak ölümsüzleşti.
DHKP-C davasından tutsaktı.

Ayçe İdil ERKMEN: 1970’de Kırklareli’nde doğdu. İstanbul
Üniversitesi’nde öğrenciyken mücadeleye katıldı. İYÖ-DER’liydi.
1990 yılında Ortaköy Kültür Merkezi’nde sanatsal faaliyetler
içinde yer aldı. 1994’te gözaltına alınarak tutuklandı. Ayçe İdil
dünyanın ilk kadın ölüm orucu şehidi olarak ölümsüzleşti. DHKP-
C davasından tutsaktı.

A. Berdan Kerimgiller İlginç Özkeskin

Yemliha Kaya Aygün Uğur Hüseyin Demircioğlu Ali Ayata

Tahsin Yılmaz Hicabi Küçük Osman Akgün Hayati Can

Müjdat Yanat Ayçe İdil Erkmen



Her koşulda direniş, insanlık onurları ve siyasi kimliklerini
oligarşiye teslim etmeyen özgür tutsaklar, beyinlerini ve
bedenlerini bir kez daha ateş hattına sürmüşlerdi ölüm
oruçlarıyla. Zafere adım adım ilerlenilen bir direnişe, halkı-
mızında omuz vermesi kavgayı büyütüyordu. Gün kararlılığın,
davaya bağlılığın sönmeyen ateşini düşmana tattırma, bari-
katlarını yıkma günüdür diyen DHKC savaşçıları her türden
eylemliliklerle tepkisini ortaya koyuyordu. Özgür tutsaklar
hapishanelerde ölümü alt etmenin mimarları olurken, savaşa
güç katmak, zulmü köşeye sıkıştırmak için dışarıda da
vurmak gerekiyordu. Eğer bu direniş ölümler istiyorsa
sadece hapishanelerde değil; sokaklarda, dağlarda, alanlarda
da ölümüne bir savaş geliştirilmeliydi. Kazanmak ödenen
bedellerle olacaktı.

Tüm kulaklar, gözler, hapishanelerden gelecek ölüm
haberlerini beklerken, ölüm haberlerinin ilkleri dışarıdan
geliyordu. Gültepe’de dört Halk Kurtuluş Savaşçısı’nın
çatışarak şehit düşmelerinden sonra daha üç gün geçmeden
bu kez ölüm haberi Bağcılar’dan geliyordu.

19 Temmuz ‘96’nın akşam saatlerinde Bağcılar Namık
Kemal Caddesi üzerinde kurulan barikat, patlatılan molotoflar
ölüm orucuna destek amaçlı yapılıyordu. Barikatın en
önünde “Devrimci Tutsaklara Kalkan Elleri Kırdık Kıracağız
DHKC” yazılı bir pankart dalgalandırıldı. Direnişin ateşiyle
DHKC savaşçıları sokakları yangın alanına çevirmişti.
Barikat ardında katılımın arttığı bir sırada işkenceci katiller
hedef gözeterek ateş etmeye başladı.

Tutsakların dışarıdaki sesi olan barikat direnişçileri,
düşmanın ateşi altında geri çekilirken bir yanda da slo-

ganlarını haykırmaya devam ediyorlardı. Levent’in
sesi sloganlara karışmıştı; “Zindanlar Boşalsın Tutsaklara
Özgürlük” ... Levent slogan atarak çekilirken, o anda
kalbine gelen tek kurşunla yere düştü. Yakın mesafeden
hedef alarak ateş eden işkenceci katiller onu tek
kurşunla kalbinden vurmuşlardı. Ve Levent çok genç
yaşındayken şehitlerimizin yanında onurlu yerini aldı.

Levent tutsaklar için eylem yapılacağını duyduğunda
hiçbir tereddüt göstermeden eyleme katıldı. Çünkü tutsakların
halklarımızın kurtuluşu için ölüme yattıklarını biliyordu.
Öncelikle insanın ne demek olduğunu biliyordu O. Bu
yüzden insan olmanın sorumluluğuyla hareket etti. Tutsakların
ölümüne sessiz kalmanın, seyirci kalmanın düşmana güç
vereceğinin bilincindeydi. Vicdanı el vermezdi susmaya.
Ve destek için yapılan bu eylemlerle; devrimci tutsaklar
için büyük bir moral güç, zafere inançlarını daha da
büyütecek misyona sahip olduklarının farkındaydı. Bu coş-
kuyla, düşmana duyduğu kinle, barikat başındaydı.

Levent 17 yaşında bir liseliydi. Erken tanımıştı faşizmi.
Mahallesini işgal eden işkencecilere taşıyla, sopasıyla
gerektiğinde gövdesiyle karşı koymayı öğrenmişti.

Kalbi 17’sinde durmuş olsa da aslında ölüm orucu di-
renişinin en genç şehidi olarak yüreği susmayacaktı Le-
vent’in. O hep faşizme karşı sloganlarını haykıracak bi-
zimle, direnişlerde yine hep önde olacak.

Yaşı küçüklerden biriydi belki ama verdiği insanlık
dersiyle büyüklerin arasına katıldı. Levent şehit düştükten
sonra geride kalanlara faşizmi daha iyi anlattı; yoldaşlarına
sahip çıkmayı, onuruna sahip çıkmayı, insan olmanın,
zulme sessiz kalmamak olduğunu, duyarlılığı öğretti.

‘96 Ölüm Orucu’nun dışarıdaki genç şehidini saygıyla
anıyoruz. Halk kurtuluş savaşımızda yaşatacağımıza söz
veriyoruz. 

Yoldaşları anlatıyor: 

ZULME SESSİZ KALMAMANIN ADI;
LEVENT DOĞAN

Kemal TÜRKLER: 
DİSK ve TİP kurucu üyelerinden,

DİSK ve Maden-İş’in yıllarca genel
başkanlığını yapan Kemal Türkler, 22
Temmuz 1980’de İstanbul Merter’de
faşistler tarafından katledildi.

Kemal Türkler

Yemliha KAYA: 1968 Maraş-Elbistan doğumluydu.
1989’da işportacıların mücadelesine öncülük yaptı. İŞ-
POR-DER yöneticisiydi. 1993 yılında Halkın Gücü gaze-
tesinde çalışmaya başladı. 1994’de gözaltına alınıp tutuklandı.
Ölüm orucunun 69. günü ölümsüzleşti. DHKP-C davasından
tutsaktı.

Aygün UĞUR: Ölüm orucunun 63. gününde 21
Temmuz’da şehit düştü. TKP(ML) davasından tutsaktı.

Hüseyin DEMİRCİOĞLU: Ölüm orucunun 67. gü-
nünde 25 Temmuz’da şehit düştü. MLKP davasından
tutsaktı.

Ali AYATA: Ölüm orucunun 67. gününde 25 Tem-
muz’da şehit düştü. TKP(ML) davasından tutsaktı.

Tahsin YILMAZ: Süresiz açlık grevinin 68. gününde
26 Temmuz’da şehit düştü. TİKB davasından tutsaktı. 

Hicabi KÜÇÜK: Süresiz açlık grevinin 69. gününde
27 Temmuz’da şehit düştü. TİKB davasından tutsaktı. 

Osman AKGÜN: Süresiz açlık grevinin 69. gününde
27 Temmuz’da şehit düştü. TİKB davasından tutsaktı.

Hayati CAN: Ölüm orucunun bitirilişinde hastaneye
kaldırılırken şehit düştü. TKP(ML) davasından tutsaktı

Vedat DEMİRCİOĞLU:
Amerikan 6. Filosu’nu protesto eden dev-

rimci vatansever öğrencilere, polisin saldırısı
sırasında, polis tarafından İTÜ Gümüşsuyu
öğrenci yurdunun ikinci katından aşağı atıldı.
Kaldırıldığı hastanede 24 Temmuz 1968’de
şehit düştü.Vedat Demircioğlu

Anıları Mirasımız



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Emperyalizmin politikalarıyla açlığa, 
işsizliğe mahkum edilen, faşizmin terörüyle
sindirilen, Anadolu halklarının kurtuluşu;
anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimden

geçmektedir. Bu savaşımızdaki düşmanlarımız
bellidir. Halka asıl düşmanlarını göstermenin

yollarını bulmalıyız. Bunun için öncelikle
bizler; emperyalizmi iyi tahlil etmeli, faşizm

gerçeğini bilince çıkarmalıyız. Halk öfke
biriktirmede ustadır. Bu öfkenin hem

patlamasını sağlamalı, hem de onu 
devrime kanalize etmeyi öğrenmeliyiz. 

Düşmanımız kimdir? Ne için ve kime karşı
savaşıyoruz? Bu soruların cevapları her gün
hayatın keskin pratiği içinde karşımıza çıkar.

Düşmanın tüm politikalarını göğüslemek,
halkı da bu politikaların karşısında saflaştırıp

savaştırmak için; Marksizm-Leninizmi 
iyi bilmeli ve burjuva ideolojisini de 

iyi tahlil etmeliyiz. 



KATLEDİLEN HALK ÇOCUKLARI İÇİN 

ADALET İSTİYORUZ!
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