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BAŞBAKAN’IN EVİNDE BOŞALTMAKLA
BİTMEYEN TRİLYONLAR...
Başbakan Erdoğan:
Büyük ölçüde derken
sıfırladınız mı (parayı) yoksa?
Bilal Erdoğan: Sıfırlamadık
henüz babacığım, şöyle ki;
bi 30 milyon AVRO gibi bir
miktar daha var. Şey yapamadık,
eritemedik henüz.

Bu Düzen Meclisiyle, Mahkemeleriyle,
Başbakanıyla, Bakanlarıyla, Milletvekilleri,
Tüm Kurum ve Kuruluşlarıyla Gayrimeşrudur!

Bu Düzen Sömürü, Hırsızlık, Yolsuzluk,

Yağma ve Talan Düzenidir!

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!

İŞÇİLERİ VE HALKIMIZI
DİRENEN KAZANIR GECEMİZE DAVET EDİYORUZ!
Çaresiz miyiz? Hayır değiliz. Biz halkız ve milyonlarız. Bizi yok edemezler.
Bizim gücümüz birliğimizdir. Yeter ki örgütlenelim.
Hayat bize, işçilere direnmeden kazanılamayacağını öğretti. TÜRKAN ALBAYRAK,
CANSEL MALATYALI, ROZATEKS, DARKMEN, AKÇAY TEKSTİL, DOLUCA İŞÇİSİ, BELTAŞ,
BEDAŞ, ŞİŞLİ BELEDİYESİ İŞÇİLERİ, BÖLGE HASTANESİ ÇALIŞANLARI, KAZOVA İŞÇİLERİ
direnmeden kazanılamayacağını bizlere gösterdiler. Açık ve nettir
DİRENMEDEN KAZANMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.
DİRENECEĞİZ VE KAZANACAĞIZ.
Direnerek kazananların direnişlerini anlatacağı, 16 Mart 2014 Pazar günü saat 13.00 – 22.30 arasında
ŞİŞLİ BELEDİYESİ KENT KÜLTÜR MERKEZİ’NDE yapacağımız DİRENEN KAZANIR etkinliklerine
halkımızı, işçileri davet ediyoruz.
GELİN VE DİRENENLERİ DİNLEYİN!
GELİN VE DİRENENLER SİZE DİRENİŞLERİNİ ANLATSINLAR!
GELİN VE DİRENİP KAZANANLAR NASIL KAZANDIKLARINI SİZLERE ANLATSINLAR!

GECEMİZE KATILAN SANATÇI DOSTLARIMIZ;
Halkımızı, işçileri “DİRENEN KAZANIR”
etkinliğimize davet ediyoruz.

 GRUP YORUM
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DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

 BARIŞ GÜNEY
 DENİZ TÜRKALİ

DİRENEN KAZANIR ETKİNLİKLERİNİN
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KOOPERATİFİNE DOKUMA MAKİNELERİ
ALINACAKTIR.
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Gece programı;
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4 Bu düzen meclisiyle, mahkemeleriyle,
tüm kurum ve kuruluşlarıyla
gayrimeşrudur!

Halkımız!
Bu Düzeni Yıkalım!

6 Hırsızlar serbest bırakıldı!
Başbakan’a göre “hak yerini
buldu”
8 AKP’de yüz binlerin korkusu
büyüyor!
10 Cepheli: Cephelinin düşmana olan
öfkesi halka sevgisi kadardır!

11 Grup Yorum halktır,
halkın desteğiyle büyüyor!

13 Sol’un Köşe Taşları:
162 hasta tutsak ölüm sınırında,
ESP bir gün oturmaya eriniyor!
15 Hasta tutsaklar serbest bırakılsın!

18 Uyan Berkin! Halk seninle...
Ülkemizde Gençlik

Patron sendikacılığına izin
vermeyeceğiz!

16 Mart Katliamı’nın hesabını
soracağız!

39 Direnişimiz dayanışmayla

24 Gençlik Federasyonu’ndan:
Direniş diri tutar
26 Röportaj: Dev-Genç’in çelikten
iradesini yenemezsiniz!
28 Röportaj: “Şimdi cop olacaktı da
siz tacizi, tecavüzü
göreceksiniz”
29 Sınıf Kini: Gencecik
insanlarımızı uyuşturucu
batağına sürükleyen bu
düzendir!

30 Tarihimizden Öğreniyoruz:
31

17 Özgür Tutsaklardan: Halkın
çocukları yalnız değildir!

36 Devrimci İşçi Hareketi:

23 Gençliğin Gündeminden:

46 Anadolu’nun tüm meydanları,

52

34 İhbarcı, muhbir Aydınlıkçılar siz

Hasta Tutsakları
Katlettirmeyeceğiz!

seçim çare değil!

51

ruhunu satan bir dönek: Birgün
köşe yazarı Akın Olgun!

öğrenciler serbest bırakılsın!

44 Ne AKP, ne CHP;

50

Gençlik meşruluk bilinciyle
çatışıyor: Yıldız Yürüyüşü
Venezuela’da ABD beslemesi,
işbirlikçi, halk düşmanları
yeniden sahnede

33 Direniş saflarını terk edip faşizme

20 Ülkemizde Gençlik: Tutsak

42

muhbirlikten, ihbarcılıktan
anlarsınız, sınıf mücadelesi
neyinize?

büyüyecek!
Röportaj: Dergimizi
halkımıza daha fazla
ulaştırmanın yolu:
istikrar, ısrar, inanç...

sokakları bizimdir!
Yürüyüş’ümüz sürüyor...
Mahallelerimizde pisliğe izin
vermeyeceğiz!
Gazi ve Ümraniye şehitlerini
saygıyla anıyoruz!
15’inde bir fidan
uyanacaksın Berkin Elvan

53 Avrupa’da Yürüyüş:
Hep direndik ve kazandık,
yine kazanacağız!
Yitirdiklerimiz...

56
58 Kulağımıza Küpe Olsun...
59 Öğretmenimiz...

Katliamların Hesabını Soracağız!
12 Mart Gazi Katliamı

Hasta Tutsaklara Özgürlük

İstanbul,

Eylemleri

Gazi Eski Karakol
12 Mart 2014 - 10.00

 İstanbul, Her Cumartesi

Ankara,

Taksim Tünel’den Galatasaray
Lisesi’ne Yürüyoruz!

18.30

Tuzluçayır Meydanı

Saat - 19.00

 Ankara, Her Salı Adalet

16 Mart Beyazıt Katliamı

Bakanlığı Önündeyiz

İstanbul Üniversitesi

saat - 12.30

Beyazıt Kapısı
16 Mart 2014 Pazar

TAYAD’lı Aileler

Gazi Mahalle si

Saat: 13.00

Bu Düzen Meclisiyle, Mahkemeleriyle, Başbakanıyla,
Bakanlarıyla, Milletvekilleriyle,
Tüm Kurum ve Kuruluşlarıyla Gayrimeşrudur!

Bu Düzen Sömürü, Hırsızlık, Yolsuzluk,
Yağma ve Talan Düzenidir!

HALKIMIZ!

BU DÜZENİ YIKALIM!
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ergün ortalığa AKP’nin yeni
bir pisliği saçılıyor.
7 Aralık günü bakan çocuklarının
evleri basıldığında, Eski İçişleri
Bakanı hırsız Muammer Güler, oğlunu
arayarak evde kaç para olduğunu sormuş, oğlu Barış Güler ise “Çok az
baba, 1 Trilyon” cevabını vermişti...
ynı sabah Başbakan Erdoğan
da oğlunu aramış. Yapılan telefon konuşmasının dinlemeleri 24 Şubat’ta internet medyasında yayınlandı.
rdoğan, oğlu Bilal Erdoğan’ı
“kriptolu” telefonuyla arayarak,
amcasını, abisini, kardeşlerini toplayıp
evdeki paraları uygun yerlere dağıtmasını söylüyor. Bütün aile gün boyu
evdeki paraları dağıtmak için seferber
oluyorlar...
rdoğan gün boyunca oğlunu
arayıp, evdeki paraları nasıl "sıfırlayacağı"nın talimatlarını veriyor.
ece saat 23.15'te oğlu babasını arayarak bilgi veriyor, yapılan telefon konuşması şöyle:
(...) Bilal Erdoğan: Bir daha
söylesene babacığım?
aşbakan Erdoğan: Diyorum ki, Muammer Bey’in
oğlu, Zafer’in oğlu, Erdoğan'ın
oğlu, Ali Ağaoğlu, Reza Zerrab gibi
filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyiyle evlerinde
arama yapıyorlar filan falan...
ilal Erdoğan: Evet,
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aşbakan Erdoğan: Tamam
mı? Şimdi diyorum ki, senin
evinde ne var ne yok. Sen bunları bir
çıkar. Tamam mı?
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ilal Erdoğan: Ben de ne olabilir baba senin para var kasada...
aşbakan Erdoğan: Onu diyorum işte. Ondan sonra ben
şimdi gönderiyorum kardeşini (Sümeyye Erdoğan). Tamam mı? (...)
aşbakan Erdoğan: Onda...
Onu şey yapalım, amcanla filan konuş, o da aynı şekilde çıkarsın,
eniştenle konuş, o da.
ilal Erdoğan: Ne yapalım bunları baba, nereye koyalım...
aşbakan Erdoğan: Belirli yerlere oralara şey yap işte (Alttan Emine'nin ‘Berat’ diye sesi geliyor)
ilal Erdoğan: Berat'da da var.
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aşbakan Erdoğan: Onu söylüyorum işte, şimdi bir araya gelin amcanı da al, Ziya eniştende var mı
yok mu bilmiyorum da, tamam mı? Burak abine de hemen şey yap. Tamam mı?
ilal Erdoğan: "Şimdi babacığım şey için aradım. Büyük ölçüde şey yaptık. Siz mi aradınız babacığım şimdi beni?

B

Çaldıkları bu paraların
her kuruşu halkımızın alınteridir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Açlıktan ölen çocuklarımızın rızkıdır...
Tayyip Erdoğan’ın paranoyalarının nedeni de budur...
Halka karşı işlediği suçları çok iyi
biliyor. Ve suçluluk psikolojisiyle,
halkın kendisinden hesap soracağı korkusuyla hareket ediyor.
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aşbakan Erdoğan: Yok ben
aramadım sen aradın.
ilal Erdoğan:Gizli numaradan arandım.
aşbakan Erdoğan: Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı

yoksa?

ilal Erdoğan: Sıfırlamadık henüz babacığım. Şöyle ki, bi 30
milyon Euro gibi bir miktar daha var.
Şey yapamadık, eritemedik henüz..."
ece saat 23.15’e kadar bütün
aile evdeki paraları başka yerlere nakletmek için seferber oluyorlar
ama hala evde oğlunun küçümseyerek
“bi 30 milyon Euro gibi bir miktar
daha var” diyor...
0 milyon Euro’nun TL ile karşılığı 90 milyon TL yapıyor...
Eski hesapla “eritemedikleri” bu 30
milyoncuk Euro 90.000.000.000.000
(DOKSAN TRİLYON) yapıyor.
imdi sadece bu 30 milyoncuk
Euro üzerinden bile baktığımızda halkımızın ne kadar büyük bir
soygunla karşı karşıya olduğunu görmekteyiz.
aldıkları bu paraların her kuruşu halkımızın alınteridir.
Tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Açlıktan ölen çocuklarımızın rızkıdır...
ayyip Erdoğan’ın paranoyalarının nedeni de budur...
alka karşı işlediği suçları çok
iyi biliyor. Ve suçluluk psikolojisiyle, halkın kendisinden hesap soracağı korkusuyla hareket ediyor.
üzlerce korumayla geziyor...
Adeta bir koruma ordusu kurdu etrafına. Kendini koruyan eleman-
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lara da güvenmiyor. Sürekli değiştiriyor...
unlar da yetmiyor, kendini korumaya dönük özel yasalar çıkartıyor.
KP, düzen nezdinde de meşruiyetini yitirmiş bir iktidardır.
endini meşrulaştırmak için yeni
yeni yasalar çıkartıyorlar.
HSYK, internet yasası, MİT yasası, torba yasalar, yeni “demokratikleşme paketi...” hepsi iktidarlarını korumak için
çıkartılan baskı ve terör yasalarıdır...
KP, halk nezdinde ömrünü
doldurmuş bir iktidardır. “Yönetenlerin de” artık AKP ile yönetilmek
istemediklerini yüksek sesle söylemeye başladığı süreçleri yaşıyoruz.
KP, halka rağmen iktidarını
ayakta tutmaya çalışıyor... Fakat bu imkansız. Belediye seçimlerinde ya da sonraki genel seçimlerde
yine en yüksek oyu alsa da, AKP’nin
halka rağmen iktidarını sürdürmesi
imkansızdır. Bu sadece halkın AKP düzenine karşı öfkesini daha da büyütmesine hizmet edecektir.
ünkü bu düzen çürümüştür ve
lime lime dökülmektedir. AKP,
HSYK’da yaptığı değişikliklerle yargıyı tamamen kendine bağlar bağlamaz,
17 Aralık yolsuzluk operasyonunda tutuklu kalan Rıza Sarraf ve hırsız bakanların çocuklarını da tahliye etti ve
artık tutuklu olan kimse kalmadı.
ırsızların el konulan paraları
geri iade edildi. Son tahliye
olan beş kişi hariç, hepsinin yurtdışı yasakları da kaldırıldı... Diğer taraftan
Grup Yorum’un yurtdışına çıkma yasağı
sürüyor. Yasaklarla, kurum baskınlarıyla, gözaltılarla, tutuklamalarla da yetinmiyor AKP. Grup Yorum’un kitleler üzerindeki etkisini kırmak için,
AKP Gençlik Kolları Dış İlişkiler Kolu’na bir broşür hazırlatarak özel linç
kampanyası başlatmış...
lbetteki bu AKP’nin korkularının ne denli büyük olduğunu
göstermektedir... Halkı birleştiren, bir araya getiren her şeyden korkuyor. Kendi
iradesi dışında halkın her ne sebeple olursa olsun bir araya gelişini kendilerine karşı bir girişim olarak değerlendiriyor.
imdi nerede, ne zaman nasıl,
miting yapılacağını kendisi belirleyecek. Gün batımından sonra hiç-
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bir eyleme, yürüyüşe, mitinge, gösteriye izin verilmeyecek...
KP, halka karşı açıktan savaşıyor. Tüm politikalarını belirleyen halk korkusudur.
eni ayaklanma girişimleri
var. Seçimlerden önce ya
da sonra seçim sonuçları ya da Ankara’daki Başbakanlık inşaatı ile 3.
köprü, havaalanı inşaatı bahane edilerek ayaklanma girişimi olacağı duyumları alıyoruz” diyerek, bütün ülkede olağanüstü hal uygulamaları getirtmeye çalışıyorlar.
onuç olarak AKP, her ne pahasına olursa olsun ele geçirdiği
iktidar gücüyle sömürü, hırsızlık, yağma talan düzenini sürdürmek istiyor.
Düzen sınırları içinde bile işlediği suçların mutlak hesabını vereceğini biliyor.
İktidarı kaybettiğinde sonunun Mısır’daki Mursi’den hiç de farklı olmayacağını biliyor. İktidarını kaybetmemek için de devletin tüm kurumlarını
kendi hizmetine soktu.
KP’nin iktidarını korumak için
bu yaptıklarının dışında uygulayabileceği başka bir politikası da
yoktur.
aşist iktidarını ayakta tutabilmek için hergün bir öncekinden
daha fazla terör uygulamak zorunda
kalacaktır.
u yanıyla bu düzen Meclisiyle,
mahkemeleriyle, Başbakanıyla, bakanlarıyla, milletvekilleriyle, tüm
kurum ve kuruluşlarıyla gayrimeşrudur!
u düzen sömürü, hırsızlık, yolsuzluk, yağma ve talan düzenidir!
KP, halka karşı savaşta her
türlü aracı kullanıyor. Burjuva
hukukunu, kendi koydukları yasaları,
on yılların oligarşik devlet geleneğini
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Çözüm AKP’nin yıkılıp
yerine CHP’nin, MHP’nin
ya da düzen içinde başka bir partinin getirilmesi değildir.
Çözüm var olan krizi daha da derinleştirip bu düzeni yıkmaktır.
Bugün “AKP’nin karşısında güçlü bir alternatif yok” deniliyor.

her şeyini bir kenara bıkarıp her türlü
araçla saldırıyor.
u düzenin hiçbir kurumu, hiçbir uygulaması, yasası meşru
değildir.
KP düzeninin meşruiyetini
burjuvazi dahi savunamamaktadır.
sas olarak düzenin özü budur.
Düzen tüm çıplaklığıyla ortaya
çıkmıştır.
mperyalistler ve işbirlikçi burjuvazi bir şekilde yeni alternatifler yaratarak bu krizi aşmaya çalışacaktır. Ancak emperyalistlerin ve işbirlikçi burjuvazinin çözümü asla halkın lehine bir çözüm olmayacak...
ALKIMIZ!
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özüm AKP’nin yıkılıp yerine
CHP’nin, MHP’nin ya da düzen içinde başka bir partinin getirilmesi
değildir.
özüm var olan krizi daha da derinleştirip bu düzeni yıkmaktır.
ugün “AKP’nin karşısında güçlü bir alternatif yok” deniliyor.
u doğru değil. Alternatiften
bahsederken CHP ya da düzen
içi başka partileri düşünenler için söylenen doğrudur. AKP bu kadar büyük
bir kriz yaşarken kitlelerin düzen içi
burjuva partileri alternatif olarak görmemesi asıl olarak gerçek alternatifinin her geçen gün daha fazla ete kemiğe
bürünmesindendir.
erçek alternatif halktır. Adı
henüz tam olarak halk kitleleri nezdinde konulamamış da olsa gerçek alternatifin her geçen gün daha da
fazla büyümesidir, oligarşinin yönetememe krizini büyüten...
U DÜZEN TÜM KURUMLARIYLA GAYRİ MEŞRU
BİR DÜZENDİR.
alk kitlelerinin bilincinde olgunlaşan budur. Bu düzenin tek alternatifi devrimdir.
LTERNATİF HALKTIR,
ÇÖZÜM HALKIN İKTİDARIDIR. TEPEDEN TIRNAĞA
GAYRİMEŞRU OLAN BU DÜZENİ YIKALIM. HALK İKTİDARINI
KURALIM.
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HIRSIZLAR SERBEST BIRAKILDI!
BAŞBAKAN’A GÖRE “HAK YERİNİ BULDU”

ONLARIN DÜZENİ HIRSIZLIK, YOLSUZLUK
YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!
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Yolsuzluk yapanlar, rüşvet ile her
türlü resmi işlerini yürütenler, dolandırıcılığın, sahtekarlığın her türlüsünü gerçekleştirenler, hırsızlar serbest kalıyor bu ülkede.
17 Aralık 2013’de Türkiye tarihinde
açığa çıkan yolsuzlukların en büyüğünün AKP iktidarı tarafından yapıldığı
ortaya çıkmıştı. Başbakanından, bakanına kadar aile boyu yolsuzluğun
çarkını kurduklarını görüyoruz.
Yolsuzluk soruşturmasının başladığı tarihte 94 kişi gözaltına alınmış
24 kişi tutuklanmıştı.
Operasyon başladığı anda paniğe
kapılan ve yaptıkları hırsızlığın ortaya
çıkmasından endişe duyan AKP iktidarı, önce soruşturmayı yürüten polisleri devamında da 9 bin polisin yerini
değiştirdi, sonra savcıları görevden
aldı, soruşturmaya yeni savcılar atadı.
Adli Kolluk Yönetmeliği’nden başlayarak, yargıyı hükümete bağlayan
kanunlar çıkartmaya başladılar. Hükümet medyası yolsuzluk ve rüşvet
karşısında kapsamlı bir sansür uyguladı,
uygulamaya devam ediyor. Operasyonun AKP iktidarına yönelik bir
komplo olduğunu iddia ettiler. Yargı
üzerindeki denetimi sağladıktan sonra
hırsızların tahliyeleri adım adım başladı.
14 Şubat 2014 tarihinde Halk
Bankası Genel Müdürü olan Süleyman Aslan ile birlikte 5 kişi
tahliye edilirken, ikinci tahliye grubu
28 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşti.
Rıza Sarraf, eski bakan çocukları
Barış Güler ve Salih Kaan Çağlayan,
Hikmet Tuner ve Özgür Özdemir de
tahliye edildiler. Bugüne kadar açığa
çıkan en büyük yolsuzluk dosyasında
tutuklu sayısı 73 günde sıfırlandı.
Başbakan evindeki paraları sıfırladığı gibi bu tahliyelerle yolsuzluk

dosyasını da
sıfırlamış
oldu. Aynı
kişilerin
tahliye talebi 17 Şubat tarih i n d e
‘kaçma
ihtimalleri’ gerekçesiyle
reddedilmişti. 11 gün sonra tahliyelerine
karar veren mahkeme “atılı suçların
lehlerine değişme ihtimali, konumları
gereği kaçma ve delilleri karartma
ihtimallerinin olmaması, sabit ikametgah sahibi olmaları ve delillerin
toplanmış olması” gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. 11 gün içerisinde
hukuki durumları değişiverdi.
Tahliye kararından sonra Tayyip
Erdoğan tahliyeler konusunda “Doğrusu benim beklentim bu istikametteydi. Niye derseniz? Şu son gelişmeleri gördükten sonra, hele hele
yargı süreci içerisinde özellikle şu
son binlerce dinleme olayları, bütün
bunlar yargıdaki gelişmelerin ne istikamette nasıl ve bu paralel yargı ki
bunu bir kısım olarak ifade etmek
istiyorum, bir kısım paralel yargı
maalesef çok haksız, mesneti olmayan
adımlar attılar ve şu anda benim ‘Er
geç hak yerini bulacaktır’ diye bir
temennim vardı ve hak yerini buldu.”
Adalet yerini buldu diyor yani.
Ve adalet anlayışının ne olduğunun
itirafını yapıyor.
“Hak yerini buldu” diyerek serbest
kalanların suçlarını yeniden hatırlayalım: TOKİ dosyası olarak bilinen
dosya da Ali Ağaoğlu ile Oğuz Bay-

raktar’ın yer aldığı bu dosyada 23
şüpheli bulunuyordu. Bunlar örgüt
kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği,
nüfuzu kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliği suçlamaları ile, Fatih dosyası olarak bilinen
bu dosyada Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir ile birlikte 27 şüpheli
gözaltına alınmıştı. Bunlar rüşvet
vermek ve almak ile suçlanmıştı.
Kara para dosyasında Rıza Sarraf,
Barış Güler, Kaan Çağlayan ve Süleyman Aslan’ın da bulunduğu dosyada 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bunlar altın kaçakçılığı, karapara
aklama, suç örgütü kurmak, rüşvet
suçları ile suçlanmıştı.
Ki bunlar soruşturma dosyasına
giren suçlardı. 25 Aralık 2013 tarihinde engelledikleri operasyon ile
yolsuzluğun ve rüşvetin, yani halka
karşı işledikleri suçların ne kadar büyük olduğu da görüldü. Başbakan aldığı rüşvetlerle evini bir kasaya dönüştürmüştü. 17 Aralık’ta evinde bulunan 1 Milyar dolar üzerindeki parayı
saklamakta güçlük çektiklerini telefon
kayıtlarından öğrendik. Urla’daki
villalar, TÜRGEV’e bağış adı altında
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verilen rüşvetler, araziler ve daha
neler neler... Bunlar hak öyle mi?
Halkın parasını çalanlar, çaldıkları
paraları nereye saklayacağını bulamayanlar, sahtekarlığı meslek haline getirenler el üstünde tutulmalı öyle mi?
Çeteciler, arsızlar, yolsuzluk yapanların
tutuklanması haksızlık öyle mi?
Maraş’ta16 yaşında bir çocuğun
27 lira çalması nedeniyle 27 ay hapis
cezası verilmesi hak mı peki?
12 kişinin gözünü çıkartan polislerin hiçbirinin tutuklanmaması, Berkin’i katletmek isteyenlerin gizlenmesi hak, öyle mi?
Haziran ayaklanması döneminde
6 kişiyi katledenlerden hesap sorulmaması hak mı? Mustafa Ali Tombul’un kafasına nişan alıp, kafatasını
tahrip edenlere dava açılmazken Mustafa Ali Tombul’a dava açılması hak
mı?
Parasız, demokratik, bilimsel eğitim isteyen Dev-Genç’lilerin 13 aydır
tutuklu kalması hak mı?
İşkencede katledilenlerin hesabını
soran, işçilerin alacağı için mücadele
eden, okuldan atılan öğrencinin davalarına bakan devrimci avukatların
15 aydır tutuklu olmaları hak mı?
Kamu çalışanlarının, çalışma güvencelerinin ortadan kaldırılmasına karşı
mücadele eden memurların 13 aydır
tutuklu olması hak mı? Bağımsız bir
ülke için mücade eden devrimcilerin
tutuklu kalması hak mı?
AKP iktidarına göre adalet budur.
Biz bu adaleti kabul etmiyoruz.
AKP’nin adaleti, halkın adaletsiz bırakılmasıdır.
AKP’nin adaleti halkın aç ve
açıkta bırakılmasıdır.
Soğuktan çocuklarımızın ölmesidir.
Hakları için mücadele edenlerin
tutuklanmasıdır.
Hasta tutsakların katledilmesidir.
Bu adaleti dağıtıp, halkın adaletinin tesisi sağlanacaktır elbet.
AKP’nin adaleti, halkın adaletinin
karşısındadır. İkisi sürekli çatışır,
ikisi bir arada yaşayamaz. İkisinden
birisi galip gelmek zorundadır. Elbette

halkın adaleti de kurulacaktır.

Yalanlarla Yönetiyorlar
AKP iktidarının ülkede satmadıkları
yer, yapmadıkları usulsüzlük, çiğnemedikleri kanun kalmadı. Ülkeyi yağmalayıp talan ediyorlar, rüşvet alarak,
halkın malını çalıyorlar. Bunu yaparken
ağızlarından milli irade, hak, din, iman
sözleri düşmüyor. AKP’ye söylenen
her söz, yapılan eylem milli iradeye
yapılmış olarak gösteriliyor.
Bütün mitinglerinde halka ne kadar
hizmet yaptıklarını anlatıyorlar. Zaten
yapmakla görevli oldukları işleri sayıyorlar, fakat yaptıkları o işlerden
ne kadar para çaldıklarını söylemiyorlar. Örneğin 3. Havaalını yapıyorlar
diye övünüyorlar, ne var ki 3. Havaalanı ile yeşil alanları tahrip ediyor,
ihaleyi verecekleri şirketlerden 100
milyon dolar rüşvet alıyorlar, bunu
da iyi bir şeymiş gibi gösteriyorlar.
3. Havaalanı yapılmasında halkın
hiç bir çıkarı yoktur. 3. Köprünün
yapılmasında da halkın çıkarı yoktur.
Bu büyük ihalelerle çıkar elde eden
sadece zenginlerdir. Ve AKP rüşvet
almak için ihaleler açıyor. Asrın projesi
dedikleri projelerinin tek amacı onun
rantını almaktır. Halka hizmet yalandır.

Hani 11 Çelik Kapı?
Yalanlarınızın Altında
Kalacaksınız!
Başta Başbakan Erdoğan olmak
üzere arsızca yalan söylüyorlar. Yalanlarla yönetmeye çalışıyorlar. Haziran ayaklanmasında da yalanlar
söyleyip halkı birbirine düşürmeye
çalıştılar. Bu yalanlar bir bir açığa
çıktı. Cami’de içki içilmesi, türbanlı
bir kadının linç edilmesi gibi...
YALANLARLA, KOMPLOLARLA TUTUKLADINIZ DEVRİMCİ AVUKATLARI
Devrimci avukatlara yönelik yapılan saldırılarla ilgili Meclis grup
toplantısında avukatlar hakkında yalanlar söyledi. 18 Ocak 2013 tarihinde
devrimci avukatlara yönelik yaptıkları
saldırı sonrasında söyledikleri sözlerin
de yalan olduğu ortaya çıktı. Ko-

nuşmasında “Bir apartman dairesinde
gecenin yarısında avukatlar toplanıp
11 çelik kapı arkasında neler yapılır?
Bu çelik kapılar tabi açılamıyor. Bir
taraftan kaynak testere ile açılmaya
çalışılıyor. İtfaiye yardımıyla buraya
giriliyor. Girince ne isterseniz o var.
Yakılmak istenen kimlikler, belgeler.
Kim bunlar? İşini iyi bilen avukatlar.
Ve dışarıda da bakıyorsunuz bazı
avukatlar “avukatlara müdahale edilemez” diyor. Hadi canım sen de.
Eğer teröre yataklık yapıyorsa bal
gibi de edilir. Avukat hakkı hukuku
savunacak terörizmi değil” demişti.
Bu konuşmasının yalanlarla dolu
olduğu Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan saldırı esnasında çekilen kamera
görüntüsünün ortaya çıkması ile anlaşıldı.
O görüntülerde büronun yalnızca
bir kapısının bulunduğu ve polisin
de kanun gereği bulunması gereken
savcıyı beklemeden, kapıyı ilk tıklatmalarından 1 dakika 41 saniye
sonra “koçbaşı” denilen aletle büronun kapısını kırmaya başlamasını
gördük. Kanuni bir zorunluluk olarak
avukat bürolarının aranmasında bulunması gereken savcı, polisin içeriye
girmesinden bir saat sonra geliyor.
Bu esnada avukatlar bir yere toplanıyor ve hareket etmeleri engelleniyor.
Savcı olmadan polisler istedikleri
yere giriyorlar. Arama kararı olduğu
söylendiği halde karar avukatlara
gösterilmiyor. Görüntüler Tayyip Erdoğan’ın yalanlarını ortaya çıkarttığı
gibi, polisin keyfi hareket ettiğini ve
suç işlediğini gösteriyor. Bir değil,
beş değil, onlarca yalanı ortaya çıktı
Tayyip Erdoğan’ın. Başka türlü yapamazlar. Yalan söylemek zorundalar.
Yalan söylemek sınıfsal özellikleridir.
Menfaatlerini ancak yalanlarla gizleyebilirler. Mızrakları hukuk, adalet,
demokrasi, milli irade ile gizliyorlar.
Fakat neyle gizlerlerse gizlesinler
mızrakları çuvala sığmıyor. Haksızlığı, adaletsizliği yalanlarla gizleyemezsiniz. Gerçek şu ki, hırsızlık,
yağma talan düzeniniz artık çuvala
sığmıyor. Hiçbir maskeyle kamufle
edemezsiniz. Halkın adaleti mutlaka
yerini bulacaktır.
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AKP’DE YÜZBİNLERİN KORKUSU BÜYÜYOR!
AKP YALANLARINI, YOLSUZLUKLARINI, HIRSIZLIKLARINI,
TALAN VE ZULMÜNÜ KİMSE BİLMESİN, DUYMASIN İSTİYOR!
YÜZBİNLERE FAŞİZMİN ZULMÜNÜ, HALKIN AÇLIĞINI VE
ÇÖZÜMÜNÜ TÜRKÜLERİYLE, EZGİLERİYLE ANLATAN

GRUP YORUM'A SALDIRIYOR!
"BİR ÜLKENİN TÜRKÜLERİNİ YAPANLAR,
YASALARINI YAPANLARDAN DAHA GÜÇLÜDÜR!"
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HİÇBİR GÜÇ HALKIN SESİNİ,
GRUP YORUM'U SUSTURAMAZ!
"Propaganda Aracı Olarak Müzik:
'Grup Yorum' Örneği" başlığıyla, Osman Timurtaş imzasıyla AKP Genel
Merkez Gençlik Kolları Dış İlişkiler
Başkanlığı bir iki sayfalık bildiri
değil tamı tamına on sayfalık bir
broşür hazırlamış. Hem de halkın
onurlu sesi olan Grup Yorum'a ilişkin
bir broşür...
Hem renkli, hem fotoğraflı...
Yorum'un halkın çeşitli kesimleriyle çekilmiş fotoğrafları var hem
de...
Belki de polisin yasadışı bir şekilde kültür merkezlerine yaptıkları
baskınlarda gaspettikleri için kendilerinde olmayan fotoğraflar bile var...
Ki bunlar da yetmemiş, Grup Yorum'la ilgisi olmayan PKK gerillarına
ait bir fotoğraf da koymuşlar...
İşte böyle bir broşür..
Ama her broşür halkın sesinin propagandasını yapmıyor, halkın açlığını,
yoksulluğunu ve uğradığı zulmü anlatan Grup Yorum'un onurlu mücadelesini sahiplenmiyor, yüceltmiyor.
Bu broşür tam tersi...
Bu broşür onuru, namusu sahip-

lenen değil... Tam tersine onurlu namuslu olmayı, halkın sanatçısı olmayı,
halkın türkülerini mahkum eden bir
şekilde hazırlanmış..
Bu broşür Grup Yorum'u "terörist"
ilan eden ve derhal mevcut baskılar
yetmiyormuş gibi yeni baskılar eklenmesini isteyen, tutuklanmalarını,
hatta mümkün olsa asılmasını isteyen
bir broşür.
Ne de olsa tekellerin emrindeler,
onlar tarafından besleniyorlar... Ne
de olsa tüm devlet, tüm iktidar onların.
İstedikleri gibi renkli-fotoğraflı,
Birinci sınıf kalite... İstedikleri gibi
her yerde dağıtmaları serbest... Hatta
polis koruması bile verirler... Proganda yapma hürriyeti onlar için...
Peki kim niye bunu yapar?
Kim neden açlık ve zülmü dile
getirenleri, teşhir edenleri "terörist"
ilan eder?..
Kim, neden açlık ve zulme karşı
sanatlarıyla direnen, halkın yanında
yer alanları mahkum eder?..
Kim, neden Grup Yorum'u hiçbir
maddi çıkar gözetmeksizin, yaşam-

larını adayanları, halkın yanında türküler yakmak uğruna gözaltı, işkence,
tutsaklık yaşayanları övmek yerine
hakaret eder, karalar?
Kim halkı, halkın sanatının temsilcilerini yok etmek ister...
Halk, Grup Yorum'un yanında ise
peki o zaman Grup Yorum'un karşısında olan kim?
Bu broşürleri çıkaran kim?
Evet sizin de tahmin ettiğiniz
gibi... halk düşmanları.
Halkın karşısında olan.
Halkın kanını emen.
Halkın sırtından sopasını eksik
etmeyen...
Şu anda tekellerin iktidarı olan.
AKP iktidarı yapıyor...
Faşizmin baş temsilcisi AKP iktidarı yapıyor.
AKP Gençlik Kolları hem de Dış
İlişkiler... Yemiyor, içmiyor.
Ülkemizdeki paralı eğitimi çözmüş gibi, ülkemizdeki ezberci eğitimi
çözmüş gibi, ülkemizdeki anti-demokratik eğitimi çözmüş gibi, ülkemizdeki halk için olmayan eğitimi
çözmüş gibi, ülkemizdeki sınavlara
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boğulan eğitimi çözmüş
gibi... hiçbir sorun kalmamış... bu konuyu ele almış...
Hem de ulusal da değil,
uluslararası bir iş yapıyor
AKP Gençlik Kolları Grup
Yorum'a saldırırken..

AKP Neden
Saldırıyor
Grup Yorum'a...
Dünkü iktidarlar neden saldırıyorlarsa AKP'de onun için saldırıyor.
Halkın açlığının, yoksulluğunun
sebebi bilinmesin isteniyor... Çünkü
bilinirse bu açlığın yoksulluğun
nedeninin iktidarları olduğu görülecektir...
AKP saldırıyor çünkü; ülkenin
tüm zenginlerini sömürürken, emperyalizme peşkeş çekerken halk
uyanmasın istiyor...
AKP saldırıyor çünkü; yolsuzluklarla, soygun, talanla emekçinin
cebindeki son kuruşa da göz dikerken kaçırdıkları milyonlarca dolar bilinmesin istiyorlar..
AKP saldırıyor çünkü; bu ülkede
onların zulmüne, talanına karşı
mücadele eden devrimcilerin olduğunu halk bilmesin istiyor...
AKP saldırıyor çünkü; halk örgütlenmesin istiyor, örgütlenirse
ilk işlerinin kendinden, kendi düzenlerinden hesap soracağını biliyor..
AKP saldırıyor çünkü; kendisini
var eden emperyalizm ve ülkemizdeki işbirlikçileri tekellerin varlıkları
onun korumasında...
AKP saldrırıyor çünkü; kimse
konuşmasın, kimse karşı çıkmasın,
herkes benim gibi düşünsün istiyor..
AKP saldırıyor çünkü; Grup
Yorum'u bitiremeyeceğini biliyor...
Halk bağını kesmeye, gençlerle
olan ilişkilerini yozlaştırmaya çalışıyor...
Broşürde "mücadele edilen grubun yaşam gücünü enerjisini teşkil
eden noktaya ağırlık merkezi kavramını atfetmekte ve ağırlık merkezine vurulacak darbenin müca-

"Ressam yalnızca şövalesinin (sehpası'nın) yazar daktilosunun, müzisyen piyanosunun başına oturup becerisini ortaya
kor, ondan sonra görevi bitmiştir, diyemeyiz. çünkü hiçbir ressam yaptığı tabloyu
herkese gösteremez, ancak sergisine gelen
sınırlı bir kesime sunabilir. Bir ozan veya
yazar şiirini, kitabını herkese okutamaz,
ancak kitabı alanlar okuyabilir. Müziği
konsere gidenler, yahut o parçanın kasetini-CD’sini alabilenler dinleyebilirler.
Radyo ve televizyon müziği daha geniş
kitlelere yayma olanağını getirmiş ise de,
radyo ve televizyon programları da belli
amaçlarla sınırlıdır.
Sınıflı toplumlarda her zaman sanatı
var olma sanatı verecektir... peki sanatçının
yapıtını kim koruyacaktır? Savaşımını
kim verecektir?
Sanat teorisyenleri, sanat tarihçileri,
estetikçiler ve eleştirmenler yapar diyebilir
misiniz? Hayır...
Resimi en iyi bilen ve savunacak olan
RESSAMDIR... Şiiri en iyi bilen ve savunacak olan da OZANDIR... Müziği en
iyi bilen ve savunacak olan MÜZİSYENDİR..."
İŞTE BUGÜN GRUP YORUM BU
MİSYONU YÜKLENMİŞTİR.
HEM MÜZİĞİNİ YAPMIŞ, HEM DE
MÜZİĞİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR.
BUNUN İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN TÜM BEDELLERİ ÖDEYEREK
GERÇEK BİR MÜZİSYEN, GERÇEK
BİR SANATÇI OLARAK DÜNÜN, BUGÜNÜN VE YARININ TARİHİNDE YERİNİ ALMIŞTIR! BUNUN NİŞANI İSE
KONSERLERİNDE TEK YÜREK, TEK
YUMRUK, TEK SES OLAN YÜZBİNLERDEN OLUŞAN HALK KOROSUDUR!

dele edilen grubu yok edeceğini" anlatıp sonra sözü
“proganda unsurunun terör örgütleri açısından
ağırlık merkezini teşkil ettiği gerçeği göz önüne alındığında, terörle mücadele
alanında örgütlerin propaganda araçlarını, metot
ve kaynaklarını işlevsiz
hale getirecek hamlelerin
bu süreçte başarı getirebileceği olasılığı değerlendirilmelidir" diyor AKP Gençlik Kolları.
Yani Grup Yorum yok edilmelidir...
Grup Yorum yokedilirse,
DHKP-C yok edilir diyor.
Açıkca hedef gösteriyor, açıkca
bugünkü saldırıları meşrulaştırırken
gelecek yeni saldırıların haberini
verip, zeminini sunuyor.
Suç işliyor.
Tarih bilgisinden bihaber olan
AKP Gençlik kolları, Clausewitz'den, Newton'dan alıntı yapmış
ama sanıyoruz bilimsellikten uzak
oldukları için bununla kalmıştır.
Faşizmin, faşizmin temsilcilerinin
sonunun ne olduğunu, halkın sanatçısı olan Grup Yorum gibi müzik gruplarının ise ölümsüzlüğünü
bilmeyecek kadar kör, cahillerdir.
Faşizm aptallıktırın pratikteki
karşılığını işte bize AKP sunuyor.
Ama elbetteki bu kadar "masum"
değil, katil, hırsız, ahlaksız bir düzenin bekçileri olan ve bu düzenin
tüm pisliğine tamamiyle batmış faşist AKP iktidarı varlık- yokluk savaşında varlık nedeninin gerçekleri
söyleyen, yüzbinlere ulaşan Grup
Yorum'a saldırarak gerçekleri yalanla boğmaya devam ediyor.
Tek "terörist" emperyalizm, tek
"terörist" işbirlikçi tekellerin bekçisi
faşist AKP iktidarıdır.
Yaşamlarını halkın müziğine
adamış, halka gerçekleri götürmek
için her türlü baskı ve zulme boyun
eğmeden başı dik yoluna devam
eden Grup Yorum değil!
Fotoğrafları bile parçalayan, müzik aletlerini kıran, sazda bile parmak izi arayan faşizmdir.
Enstrüman çalamasın diye Grup
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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Cephelinin düşmana olan öfkesi; halka, vatanına,
yoldaşlarına duyduğu sevgiyle vardır. Öfkesini ait
olduğu sınıftan, halkının ezilmişliğinden alır. Halkını
çok sevdiği için ona yönelen ellere öfke duyar. Bu
öfkeyi tüm damarlarında hisseder.
Halkına yönelen eller sömüren ellerdir. Sömürenler
halkı iliğine kemiğine kadar sömürür. Halkın sırtından
yükselir sömürenler. Halk olmazsa kendilerinin olamayacağını bilir. Ancak halk olmadan var olmayacak
biri daha vardır.
O, sömürenlerle uzlaşmaz bir savaşım içinde olan,
sömürenlerin tam karşıtı sınıfta yer alan Cephelidir. Cephelinin var olma nedeni, halktır. Cepheli halkın kurtuluşunu
halkı örgütleyerek, halkı savaştırarak, onunla omuz omuza
yürüyerek sağlayacaktır. Ve bu savaşımda onun en büyük
gücü düşmanına duyduğu öfke, halkına, yoldaşlarına,
vatanına duyduğu sevgi olacaktır ki, halkına olan sevgisi,
yoldaşlarına ve vatanına olan sevgisini de kapsar.
Bu öfke ve bu sevgi, gelip geçici değil, Cephelinin
yüreğinde ve bilincinde yer etmiş duygu ve düşüncelerdir.
Sevgi de, öfke de mayasını ideolojik netlikten alır.
Cepheli, ideolojisi konusunda çok şanslıdır. Çünkü Mahir'den Dayı'ya düşman ile reformist ve oportünist kesimlerden yağan onca oka rağmen yolundan, pusulasından
şaşmayan bir ideolojiye sahiptir. Sahip olduğu ideolojisi
ona emperyalizm ve işbirlikçileriyle onları yenene kadar
savaşmasını, uzlaşmamasını öğütler. Cepheli mücadelesinde düşmana olan öfkesiyle hareket eder.
Muharrem Karataş'ın Ankara'da 250 bin polisin
sevk ve idare edildiği Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
ve polisevine yönelik hesap sorma eylemini yapmasını
sağlayan nedir? Hangi duygu ve düşüncelerle gitmiştir
eyleme Muharrem Karataş? Kendi dizelerinde cevabını
veriyor bu soruların:
"Zamanıdır vurmanın zalimin canevine
Yorumcular’ın özellikle parmaklarına,
gırtlağına saldıran AKP faşizminin
polisleridir..
Halktan milyonları çalan bakanlar
ve oğullarını serbest bırakan, yurtdışı
yasağı bile koymazken, halkın türkülerini yapmak dışında bir "suçu"
olmayan Grup Yorum'a yurtdışı yasağı
koyan adaletsizliğin sahibi bu düzen
ve yargısı- polisi- bürokrasisiyle bu
düzendir.
Asıl "terörist" bu broşürü hazırlayanlardır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Fidel Castro'nun da dediği gibi
"Bir türkü on nutuğa bedeldir"...
Yani Erdoğan istediği kadar tüm tv
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Cephelinin Düşmana
Olan Öfkesi
Halka Sevgisi Kadardır!
HALKIMIZI VE VATANIMIZI
ÖLECEK KADAR ÇOK
SEVİYORSAK; DÜŞMANA OLAN
ÖFKEMİZ DE UĞRUNDA ÖLECEK
KADAR BÜYÜK OLMALIDIR!
haydi vuralım zalime
haydi dikelim zulmün burçlarına bayrağımızı"
Zalime öfkesidir dizelerinde okuduğumuz, tıpkı yüreğinde ve bilincinde gördüğümüz öfke gibi. Peki bu
öfke kaynağını nereden alır? Yine kendi dizeleriyle cevaplıyor Muharrem:
"bak direniyor halk
uğruna dövüştüğümüz,
can verdiğimiz Anadolu’muzun yiğit halkı"
Biz Cepheliler Muharrem'in dediği gibi halkımızı
canımızı verecek denli çok sevdiğimiz için düşmana
öfke duyuyoruz. Bu nedenle "Bir canım var, feda olsun
halkıma" diyen İbililerimiz var.
Öfke ve sevgi birbirine karşıt iki kelime gibi görünse
de, düşmana öfke ve halka duyduğumuz sevgi aynı kaynaktan
alır besinini ve Cepheli düşmana olan öfkesini an an yaşar.
Öfkesini sevgisiyle birlikte çoğaltır. Bu uğurda kendini
eğitir, şehitlerimize sımsıkı sarılır, geleneklerden, umudun
tarihinden öğrenir, iç düşmanıyla mücadeleyi elden bırakmaz.
Öfkesi yumuşayanların "hiç"leşmeye, düzeniçileşmeye
doğru gittiklerini bildiğinden öfkesinin yüreğinden kopmasına
izin vermez. Öfkesi onun moral gücüdür. Bu gücü kaybetmez.
Halka duyduğu sevgisiyle kendisini geliştirdikçe, hareketin
ihtiyaçlarına cevap verdikçe, hesap sorma bilinci gelişir.
Analarımızın, şehitlerimizin ahı mezara kalmaz diyendir
Cepheli. Bu gücü kendinde görendir. Ve bu uğurda Muharremleri kılavuz edinendir.

kanallarında, tüm gazetelerde nutuklar
atsın adamları, istediği kadar broşürler, bildiriler çıkarsınlar.. İstediği
kadar kurumlarımızı bassınlar, yıksınlar, dağıtsınlar, türkü sözlerini bile
gaspetsinler, yok etsinler...

Hayır Bir Türkü
Tüm Zulmün Karanlığını
Parçalayacaktır!
Ama ne yaparlarsa yapsınlar..
Dün nasıl sonuç alamadılarsa bugün ki faşist AKP iktidarı da sonuç
alamayacak. Grup Yorum halktır..
Halkı bitiremezler. Ne yaparlarsa yap-

sınlar, isterlerse milyonlarca broşür
yayınlasınlar halkın sanatçıları var
olmaya devam edecek. Ezen ve ezilenler var oldukça... Ezilenlerin direnen
sesi olan halk sanatçıları da olacak..
Grup Yorum olacak...
Halkı da, onun onurlu sesi olan
Grup Yorum'u da bitiremezsiniz..
Halkın türkülerini susturamazsınız..
YÜZBİNLERİ MEYDANLARA
ÇIKARTAN GRUP YORUM HALKA GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE,
AKP'NİN YALANLARINI, SOYGUN, TALAN VE ZULMÜNÜ ANLATMAYA DEVAM EDECEK..

BU DÜZEN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK, YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!

Grup Yorum Halktır,
Halkın Desteğiyle Büyüyor
Grup Yorum’un yurtdışı yasaklarının kaldırılması amacıyla Kazova
Kazak ve Kültür Merkezi’nde başlattığı açlık grevine destek açlık grevleri devam ediyor:
İstanbul'da Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği Sultangazi Şube Yönetimi
Grup Yorum’a destek açlık grevi
yaptı. 4 kişi ile başlayan destek açlık
grevi 1 Mart günü sona erdi.
İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları,
28 Şubat saat 17.30-18.30 arasında,
Mecidiyeköy Metrobüs çıkışında Grup
Yorum'un açlık grevi bildirisini dağıttı.
Yaklaşık 250 bildiri dağıtılırken birçok
insan açlık grevi yapılan yerin adresini
sordu. Yorum’u ziyaret etti.
Grup Yorum’un açlık grevinin
16. gününde bir günlük destek açlık
grevi ile destek veren Denge Hewi
1 Mart günü 14.00-15.00 arasında
Şişli Camii ve Cevahir AVM önünde
yaklaşık 500 adet bildiriyi de halka
ulaştırdı. Grup Yorum’un neden açlık
grevinde olduğunu anlatan bildiriyi
alan insanlar açlık grevi yapılan yerin
adresini aldı ve açlık grevindekileri
ziyarete gelen insanlar oldu.
Çayan Mahallesi'nde, 13 Nisan'da
Bakırköy’de Grup Yorum’un ücretsiz
vereceği Bağımsız Türkiye konserine
çağrı yapan 100 adet pul yapıştırıldı.
Sarıgazi'de uyuşturucuya, fuhuşa,
kumara, çeteleşmeye ve yozlaşmaya
karşı 16 Şubatta yapılan ve yaklaşık
4000 kişinin katıldığı, birçok kişinin
emeği olan yürüyüşün kutlaması Sa-

rıgazi'de yapıldı. Zafer kutlamasının
ardından 13 Nisan da Bakırköy'de
yapılacak olan Grup Yorum Konserinin toplantısı yapılıp 8 ayrı komite
kuruldu.

Grup Yorum ile yapılacak olan söyleşinin afişleri yapıldı. Bölgeye 61 afiş
asıldı.

Ankara
Ankara Halk Cephesi, Ankara
Sanat Meclisi Girişimi ve İdilcan
Müzik Grubu, 4 Mart’ta Sakarya
Caddesinde Grup Yorum’la dayanışma eylemlerine başladılar. 24 saatlik oturma eylemi ve açlık grevi
başlamadan önce polis “çadırı kaldırın, çevreyi kirletiyorsunuz” sözleri
ve tehditleriyle eylem yerine çok sayıda polis yığarak korku salmaya
çalıştı. Eylemde “Yurtdışı Yasaklarının Kaldırılması Talebiyle 1 Aylık
Açlık Grevinde Olan Grup Yorum'la
Dayanışma İçin 24 Saatlik Oturma
Eylemi ve Açlık Grevi Yapıyoruz!”
ve “Halkların Türküleri Sınır Tanımaz, Grup Yorum Yasaklanamaz!”
yazan ozalitler eylem alanına yerleştirildi. Eyleme başlandıktan kısa
bir süre sonra açlık grevinde olan
Grup Yorum üyesi Ali Aracı ile telefon görüşmesi yapıldı. Ali'ye destek
ve dayanışma dilekleri iletildi. Halaylar ve türkülerle süren eylemi
Mehmet Özer ve Ankaralı sanatçılar
da ziyaret ettiler. Ayrıca 9 Mart’ta
Hüseyingazi’de yapılacak Grup Yorum söyleşisi ve imza gününün de
el ilanları dağıtıldı. 3 Mart'ta da Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Hüseyingazi mahallesinde , 09 Mart'ta
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Grup Yorum, Tarihinde İlk Kez Kırıkkale'de Konser Verdi

Türkülerimizden Korkanlara Karşı
Sözlerimizi Birleştirelim
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Kırıkkale Eğitim-Sen’in 24. kuruluş yıldönümü için
düzenlediği Grup Yorum konseri, 1 Mart günü Makro
AVM’nin sinema salonunda gerçekleşti. 500 kişilik
salonda 600 kişinin katılımıyla yapılan konserde halaylar
çekildi, türküler söylendi. Grup Yorum’un sahneye çıkmasıyla beraber salonda büyük bir coşku yaşandı.
Grup Yorum da, ilk kez Kırıkkale'de konser vermenin
onurunu yaşadı.
Kırıkkale Eğitim-Sen Şube Başkanı Yüksel Şahin
bir konuşma yaparak, "Bu muhteşem gecede, Muhteşem
kutlamada hepinizi burada görmekten mutluluk duyuyorum"dedi. Yüksel Şahin konserden önce yaptığı konuşmasında “Sendikal mücadele tarihinin 24. yılındayız.

İzmir
Grup Günışığı üyeleri Grup Yorum'a
destek ve devrimci sanatçılara uygulanan baskıların kaldırılması” talebiyle 24 saatlik oturma eylemi ve
açlık grevi yaptı. 28 Şubat'ta basın
açıklaması ile başlayan eyleme halk
yoğun ilgi gösterdi.
Halktan birçok insan destek için
eyleme kısa süreli de olsa katıldı.
Gece de Günışığının yanında halktan
insanlar kaldılar. Battaniye ve çay
getirenler, bir ihtiyaç olup olmadığını
soranlar, “size nasıl destek olabiliriz?”
diye soranlar oldu. Saat 16.30’da
basın açıklamasının okunmasının ardından eylem sonlandırıldı.

Hatay
Grup Yorum Hatay Korosu 2
Mart’ta Grup Yorum’un 1 aylık açlık
grevine destek olmak için açlık grevine
girdi. Antakya Büyük Park’ta yapılan
açlık grevine saat 09.00 da dövizler,
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'Hak verilmez, alınır' şiarı ile fiili, meşru mücadele
hattıyla yola çıkan sendikalarımız tüm yasakları tuzla
buz etti" dedi.
Şahin konuşmasını şöyle bitirdi: “Grup Yorum’a yurt
dışı yasağı devam ediyor. İktidar, halkların türkülerinin
kardeşleşmesinden korkuyor. Grup Yorum halkın sanatçısıdır. Halkın sesidir. Grup Yorum susturulamaz. Grup
Yorum’un Yurtdışı yasağı kaldırılsın. Topraktan korkuyorlar, toprağa düşen tohumdan korkuyorlar. Şafaktan
korkuyorlar, ağaran günden korkuyorlar, türkülerimizden
korkuyorlar. Yürekler direniyor, yürekler birleşiyor,
sözler birleştiriyor, türküler söyleniyor. Eşlik edenler
çoğalıyor, halaylar kuruluyor" diye konuştu.

pankartlar asılarak başlandı. Eylemde,
“Grup Yorum Halktır Susturulamaz”,
“Grup Yorum’un YurtDışı Yasağı Kaldırılsın” dövizleri ve “Türküler Susmaz
Halaylar Sürer” pankartı taşındı. Halkın
yoğun ilgisinin olduğu eylemde, türküler söylenip halaylar çekildi. Tutsaklara mektup masası kitap ve tutsak
ürünleri standı açıldı. Halkın Elleri albümünden 4 tane ve çok sayıda Grup
Yorum flaması satıldı. Desteğe şehit
aileleri, tutsak aileleri, Barış Atay,
Hilmi Yarayıcı ve birçok konuğumuz
katıldı. Ahmet Atakan’ın annesi Emsal
Atakan ve ailesi, Ali İsmail’in annesi
Emel Korkmaz ve ablası, Abdullah
Cömert’in abisi Zafer Cömert katıldı.
’”Hoş geldiniz’’ ile sözlerine başlayan
Nizam Aslan şehit ailelerine konuşma
yaptı. Grup Yorum Korosu gezi direnişinde şehit düşenler için Bize Ölüm
Yok ve Haklıyız Kazanacağız marşlarını
söyledi. Şehit ailelerinin isteği üzerine
uğurlama türküsünü söyledi. Grev boyunca sık sık sloganların atıldığı eylem
17.00’de bitirildi.

Samsun
Samsun'da Dev-Genç'liler, 5 Mart
günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi camlarından
Dev-Genç imzalı "Devrimci Sanat
Engellenemez, Grup Yorum Halktır
Susturulamaz" pankartını asarak, 29
yıldır hiç susmayan, halkın haklı sesi
Grup Yorum’u selamladılar.
Hükümetin özellikle Haziran Ayaklanması’ndan sonra bir hayli şiddetlenen
baskıları ile sanata ve devrimci, muhalif
sanatçılara yönelen engellemelerine, yasaklamalarına karşı
açlık grevinde
olan Grup Yorum, 44 yıllık
geleneğin yaratıcısı Dev-Genç
ile bir kez daha
haykırdı: Türküler Susmaz,
Samsun
Halaylar Sürer!

BU DÜZEN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK, YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!

162 HASTA TUTSAK ÖLÜM SINIRINDA

ESP HASTA TUTSAKLAR İÇİN
1 GÜN OTURMAYA ERİNİYOR!
"Siz anaları dövdürtmek mi
istiyorsunuz?"
"Biz zaten 1 gün oturmayı
düşünmüyoruz"
"Sizin yüzünüzden 1 gün
oturmak zorunda kalacağız"
Tecrite Karşı Mücadele Platformu 10 Şubat 2014
gecesi hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle
Adalet Bakanlığı önünde 1 günlük oturma eylemi
yapmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya yola çıktı.
Platformun bileşeni olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP) ise hasta tutsakların özgürlüğü için yaptığımız
kampanyanın finali olan bu eylemde bir gün oturmamak
için deyim yerindeyse elinden geleni yapmıştır. ESP en
başından beri Adalet Bakanlığı önünde oturmamak için
çeşitli gerekçeler öne sürmüştür. TKMP toplantısında
Adalet Bakanlığı önünde 1 günlük oturma eylemi yapma
kararı alınmasına rağmen bir hafta sonraki toplantıda
sanki bu karar ortaklaşa alınmamış gibi, "Mecliste milletvekilleriyle görüşme yaparken bakanlığın önünde
oturma eylemi yaparsak görüşmeyi boşa düşürmüş
oluruz, bir daha randevu almamız çok zorlaşır" gerekçesiyle kararı tartışmaya açmışlardır.
Tutsaklar tecrit hücrelerinde sessiz sedasız ölüme
giderken, ESP iki üç milletvekiliyle mecliste yapılacak
bir görüşmeyle hasta tutsaklar politikasında devlete
adım attıracağını sanıyor. Aslında kendisi de biliyor
meclis görüşmelerinden bir sonuç çıkmayacağını. ESP'nin
yaptığı; önemli işler yaptığını kanıtlamaya çalışmak,
halkı ve tutsakları oyalamaktır.
Ankara'da TAYAD'lı Aileler TKMP'nin Adalet Bakanlığı
önünde yapacağı eylemi duyurmak için Yüksel Caddesi'ne
pankart asmışlardır. Pankartta eylemin yeri, günü yazmaktadır ve imzası da TKMP’dir. TAYAD'lı Aileler,
Sakarya Caddesi'nde kermesleri olmasına rağmen, eylemin
kendilerine mal edilmemesi için titiz davranmışlar ve
pankartı kendi stantlarına asmak yerine caddeye asmışlardır.
Pankartı gören ESP'liler ise öfkeye kapılıp TAYAD'lılara
"O pankartı asarken kime sordunuz?" diye sormuşlardır.
Pankartın asılma nedeni anlatılınca bu defa da
"Neden orada 1 günlük oturma eylemi yazıyor, o
karar değişti, 4 saat oldu o eylem, sizin yüzünüzden 1

gün oturmak zorunda kalacağız şimdi" demişlerdir.
TAYAD'lılar eylemde herhangi bir değişiklik olmadığını, İstanbul TKMP'nin kararının 1 gün oturma
eylemi yapmak olduğunu söylemişler fakat ESP’nin rahatsızlığı yine de giderilememiştir. Amaç kusur bulmak
olunca illa ki bir şey bulunuyor. Bu sefer de "Niye o
pankartta saat yazmıyor?" diye itiraz etmiştir ESP’liler.
TAYAD’lılar da sırf sorun çıkartmak için sorulan bu
soruya "Siz de saatlisini asın o zaman" diyerek cevap
vermişler ve tartışmayı bitirmişlerdir. Asıl biz size soruyoruz ESP, kararını ortak aldığımız bir eylemin duyurusunu yapmamız neden sizi bu kadar rahatsız ediyor?
Yaptığınız eylemleri kitlelere duyurmamak, propagandasını yapmamak gibi bir ilkeniz mi var?
Arkadaşlarımız Ankara’ya indikleri andan itibaren
ESP’nin eylemi geri bir noktaya çekme çabaları karşısında
tartışmışlardır. “Ankara TKMP eylemi ertesi güne kadar
devam ettirsin” dediğimizde; “Biz Ankara’ya karışamayız”
diyenler, İstanbul TKMP’nin aldığı kararı bozmak için
eylemin son dakikalarına kadar uğraşmaktan geri durmamışlardır. Madem Ankara’ya karışamıyorsunuz, öyleyse
sizin Ankara temsilciniz hangi hakla bizim eylemimiz
hakkında söz söyleme, biçimini değiştirme yetkisini kendinde görüyor? ESP tüm bunların cevabını vermelidir.
Ellerinde pankart-döviz gibi eşyalarla bakanlığın önüne
gitmek üzere yola çıkan TKMP bileşenlerinin önü Yüksel
Caddesi’nde polis tarafından kesilmiştir. Polis bakanlığın
önüne gidilmesine izin vermeyeceğini söylemiş ve evlatları
için İstanbul’dan kalkıp gelen 60-70 yaşındaki analarımızın,
babalarımızın üzerine azgınca saldırmış, gaz sıkmıştır.
Saldırıda 7 kişi gözaltına alınmıştır. Karşımızdaki düşman
evlatlarını sahiplenen analara saldıracak kadar alçaktır.
ESP ise bu alçaklık karşısında, üstelik 7 kişi gözaltındayken
eylemi bitirmeyi dayatmıştır. “Gözaltına alınan arkadaşlarımız
bırakılana kadar buradan kalkıp gitmeyiz. Hem zaten
eylemi bitirme saatimiz de 20.00” diyen Halk Cepheliler’e
"Siz anaları dövdürtmek mi istiyorsunuz" diyerek bizi
burjuvazinin ağzından itham etme densizliğini göstermişlerdir.
Halk Cepheliler "Analar sizin gibi düşünmüyor, onların
çocukları F Tipleri’nde her gün dayak yiyor, gelin isterseniz
analara soralım ne düşünüyorlarmış?" dediklerinde ise
bir tek anaya bile fikrini sorabilme cesaretini gösterememişlerdir. Gözaltılar bırakılana kadar kalkmama kararı
alındıktan sonra ise bu sefer de "Mecliste görüşme yapan
heyet gelince eylemi bitirelim" diye dayatmışlardır. Halk
Cepheliler bir kez daha eylemi bitirme saatinin 20.00 olduğunu ve bu kararı birlikte aldıklarını hatırlatmışlardır.
Bilmiyorsanız söyleyelim; devrimciler düşmanın saldırısı karşısında daha önceden planladıkları programlarını
değiştireceklerse, bu değişiklik tası tarağı toplayıp

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

13

kaçmak değildir. Gerekirse bizi sürüp atmaya çalıştıkları
bir kaldırım taşına tutunup günlerce kalkmamak şeklinde
olur bu değişiklik. Biz bu eylemin kararını alırken
ESP’nin "Eğer saldırırlarsa biz 1 gün oturmaktan
vazgeçeriz" dediğini hatırlamıyoruz.
Peki eylemin ortasında, gazın tozun içinde, üstelik 7
kişi gözaltındayken ESP neden eylemi bitirelim diye
dayatıyor? ESP eğer hasta tutsaklar için mücadele ettiğini
söylerken samimiyse, bu soruların cevabını vermelidir.
"Sizin yüzünüzden 1 gün oturmak zorunda kalacağız
şimdi" derken utanmıyorlar, yüzleri kızarmıyor. Sen
benim babamın hayrına mı oturuyorsun? 1 gün oturmak
zorunda kalacaklarmış, vah yazık!
Sizin onlar için 1 gün oturma zahmetine katlanamadığınız hasta tutsaklar ölümle boğuşuyor hücrelerde,
haberiniz var mı? Özgürlüklerine kavuşmak için bizlerin
dışarıda mücadeleyi yükseltmesini bekliyorlar. Demek
ki çarşaf çarşaf yayınladığınız hasta tutsak listelerinden,
raporlarından bir şey öğrenememişsiniz. Ya da her şeyi

formalite icabı yapıyorsunuz.
ESP’nin hasta tutsaklar meselesinde sergilemiş olduğu
pratikte sahiplenme yoktur, ısrar yoktur, tutsaklarımızı
faşizmin elinden alma kararlılığı yoktur. Lafta çok şey
söylerler, "yılmayacağız, mücadelemiz sürecek" vs
vs. Polis copunu görene kadardır o kararlılık, daha o
cop inmeden soluğu derneklerinde alırlar.
162’si ağır 544 hasta tutsağı faşizmin hücrelerinden
çekip almak için ısrarlı, kararlı bir mücadele vermek gerekir. Faşizm, iki basın açıklaması yapıldı diye hasta
tutsakları tahliye etmez. Biz Güler Zere’yi, Mete Diş’i,
Kemal Avcı’yı, Yasemin Karadağ’ı almak için aylarca
bıkmadan, usanmadan mücadele ettik. Denemediğimiz
yol yöntem kalmadı, kafamız gözümüz yarıldı, anlatmaktan
boğazımız kurudu ama tutsaklarımızın sesini duyurmaktan
alıkoyamadılar bizi. ESP “raporlar yayınlayarak, meclis
görüşmeleri yaparak hasta tutsaklar için mücadele
ediyorum” demesin. Kimseyi kandıramazsınız. Faşizmi
de kandıramazsınız, zaten kandıramadığınız da ortadadır.

İşkenceci Polislerin Kapısında Beklediği Kumarhaneleri Cepheliler Kapatacak!

Pisliği Devrimciler Temizleyecek!
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Cephelilerin yozlaşmaya karşı
başlattığı kampanya kapsamında yoksul halkımızın yaşadığı mahallelerdeki
yozlaştırma merkezleri, kapatmaları
için uyarılıyor. Uyarıları dikkate almayanlar ise halkın adaletine hesap
veriyor.
Birahane, kumarhane, fuhuş merkezleri, uyuşturucu satıcıları, sapıklar
ve daha bir dolu düzenin yozlaştırdığı,
yozluğun batağındaki, halkımızın yozlaştırılmasının suç ortakları devrimcilere hesap vermekten kurtulamayacaklar. Bu suçu işleyenlerin büyük
ortağı ise bizzat iktidarın kendisidir.
Polisiyle, mahkemeleriyle, hapishaneleriyle halka saldıran iktidar, bütün
olanaklarını yozlaşmayı halka yaymak
için kullanıyor. Bunun son bir örneği
İstanbul Okmeydanı'nda yaşandı.
Okmeydanı'nda, Cephelilerin kapatması için süre verdikleri bir kumarhane, verilen sürenin bitmesine
rağmen batakhanesini kapatmadı.
Cephelilere haber gönderen batakhane
sahibi, "Bir taraftan siz sıkıştırıyorsunuz kapat diye, bir taraftan polis
sıkıştırıyor kapatma diye. Kapatmayacağım!" itirafında bulundu.
Cephelilerin verdiği sürenin dolduğu gün, halkın adaletinin Cephelilerin

elinde tecelli edeceğinin bilincindeki
işkenceciler, kumarhanenin kapısında
beklediler. Kumarhanenin bekçiliğini
yapan işkenceci tanıdık bir isimdi...
Dev-Genç'lilerin Cevahir Alış Veriş
Merkezi önündeki direnişleri sırasında
döverek cezalandırdıkları Akrep Osman
lakaplı Ramazan Karaoğlan'dı.
AKP, yozlaşmanın sorumlusu,
tüm batakhanelerin baş ortağıdır.
Devrimciler batakhaneleri kapatırken,
mahallelerimizden söküp atmak için
can bedeli mücadele ederken; iktidar
polislerini bekçi köpeği olarak dikiyor
batakhane kapılarına.
Yozlaşmanın sorumlusu AKP'dir,
iktidardır.
Kumarhaneler, emeğimizin çalındığı, çocuklarımızın rızkının soyulduğu, insanlarımızın kirletildiği merkezlerdir. Her düzen kendi ahlakını
yayıyor. Halkın parasını çalan AKP,
hırsızlığını, ahlaksızlığını halkımıza
dayatıyor. Düzenlerini sürdürebilmek
için halkımızın beyinlerini kirletiyor.
Cepheliler, çocuklarımızın rızkı çalınmasın diye, emeğimiz kumar masalarında düzenin çarklarına akmasın
diye, insanlarımız düzenin ahlaksızlığıyla kirlenmesin diye mücadele ediyor.
Bir mahallede kumarhane varsa, orada

çürüme vardır... Yozlaşmak çürümektir...
İnsana ait olan tüm güzelliklerin unutulması, değerlerin yitirilmesi demektir.
Cepheliler, halkımızın değerlerine
sahip çıkmak için, kapısıda işkencecilerin beklediği batakhanelere karşı
mücadele ediyor.
Ramazan Karaoğlan'ın nöbet tutuğu
kumarhane, uyarılara rağmen kapatmayınca, Cepheliler son bir uyarı eylemi yaptı. Gece kumarhanenin girişine
pankart asan, kapının önüne molotof
atan Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit
Gedik Mücadele Ekipleri, aynı zamanda havaya da birkaç el ateş ettiler.
Kumarhanedekilerin havaya silah
sıkmasının ardından kumarhane hemen boşaltıldı.
Yozlaşmaya karşı mücadele bedeller üzerinden yürüyor. Hasan Ferit'in şehitliğiyle bu bir kez daha görülmüştür. Cepheliler, halklarının
yozlaştırılmasına karşı bu bilinçle
yürütüyorlar kampanyayı...
AKP'nin işkencecileri koruyor,
Cepheliler ise savaşıyor.
Bedel Ödeme Pahasına, Batakhaneleri Mahallelerimizden Söküp
Atacağız!

BU DÜZEN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK, YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!

Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın!
TAYAD’lı Ailelerin hasta tutsaklara
özgürlük kampanyası dahilinde Gazi
Mahallesi'nde düzenlediği hasta tutsaklarla dayanışma gecesinin çalışmaları
son günde de sürdü. 28 Şubat'ta Cemevi
önüne ve Gazi Dörtyol’a iki ayrı stant
kurularak gecenin duyurusu yapıldı.
TAYAD’lılar 27 Şubat günü Gazi
Mahallesi’nin çeşitli yerlerine 170 adet
hasta tutsaklar gecesine çağrı afişleri
astılar. TAYAD’lı Aileler yaklaşık 5
saat süren çalışmalarında 300 kapı çalarak Gazi halkını tek tek geceye davet
ettiler. Yapılan çalışmada bilet satıldı
toplamda 150 bilet dağıtıldı. Hasta tutsaklar kampanyası için bastırılan bildirilerden ise gün boyu 2000 adet dağıtıldı.
Yine, Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın Gecesi’nin yapılacağı 28 Şubat
günü de 16.00-18.00 saatleri arasında
Gazi Mahallesi’nde toplamda 100'e
yakın afiş asıldı.

Hasta Tutsakları Zulmün
Elinden Çekip Alacağız!
Hasta Tutsaklar Gecesi, kısa bir
konuşmayla başladı. Ardından, sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyon
gösteriminin arkasından ise TAYAD'ın
açıklaması okundu. Geceye katılan
Bilgesu Erenus her zaman olduğu gibi
TAYAD'lı Aileleri ve tutsakları yalnız
bırakmadı. Yaptığı konuşma, okuduğu
şiirleriyle, söylediği türküleriyle ge-

cedeki yerini aldı. Hasta Tutsaklar kampanyası sayesinde zulmün elinden çekilip alınan Kemal Avcı ve Eser Morsümbül de geceye katılarak birer konuşma yaptılar.
Denge Hewi de söylediği Türkçe
ve Kürtçe türkü ve marşlarla kitleyi
coşturdu. Coşkulu halaylar çekildi. Tiyatro Simurg da geceye katılarak bir
oyun sergiledi. Gebze Hapishanesi'nden
Özgür Tutsakların göndermiş olduğu
mesaj okundu. Mesajın okunmasının
ardından TAYAD Korosu sahneye
çıktı.TAYAD Korosu’nun söylediği türkülerin ardından Grup Yorum sahne
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Duyuru:
Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın
Hapishanelerde tedavisi
engellenen ve yaşam hakkı gasp
edilen hasta tutsaklar serbest
bırakılsın!
Tecrite son verilsin!
HER SALI, 12.30'da, ADALET
BAKANLIĞI EK BİNA
ÖNÜNDEYİZ!
TÜM HALKIMIZI
TUTSAKLARA SAHİP
ÇIKMAYA, SERBEST
BIRAKILMALARI İÇİN
MÜCADELE ETMEYE
ÇAĞIRIYORUZ.
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aldı. Grup Yorum'un söylediği kavga
türküleriyle hep birlikte halaylar çekildi. Son olarak hep birlikte Haklıyız
Kazanacağız marşı söylendi. Geceye
500 kişi katıldı.

Hasta Tutsak Mehmet
Yamaç Serbest Bırakılsın!
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Hapishanelerde 162’si acil olmak
üzere 544 hasta tutsak var. Ve AKP
iktidarı çalmaktan çırpmaktan, zulmetmekten başka bir şey yapmıyor.
Onlar yiyip içip semirirken hapishanelerden tabutlar çıkıyor. AKP iktidarı
tutsakları hastalıklarla sessiz imha
politikasıyla teslim almaya, sindirmeye çalışıyor. TAYAD’lılar “Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın” kampanyası çerçevesinde 2 Mart’ta Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi
yaptı. 25 kişinin katıldığı açıklamada,

Dev-Genç’lilere polis tarafından 5
gün boyunca yapılan saldırılar lanetlenerek, 19 Aralık Katliamı’nda
kaburga kemikleri kırılan şu an ise
ciğerleri iflas etmiş durumdaki Mehmet Yamaç hakkında bilgi verildi ve
tahliye edilmeyerek suç işlendiği belirtildi. Eylemde ayrıca Mart ayında
hasta tutsaklar için Tekirdağ ve Kandıra F Tipi hapishaneleri önünde,
Adli Tıp önünde olunacağı, her cumartesi günü saat 19:00’da Taksim
Tünel’den Galatasaray Lisesi önüne
yürüneceği duyurusu yapıldı.
Açıklamadan sonra kendileri birer
hasta tutsak olan Süleyman Acar’ın
bir şiiri ve Mehmet Yamaç’ın mektubu okundu. Daha sonra yarım saatlik oturma eylemine geçildi. Oturma
eylemi sırasında kampanyanın bildirileri o an lisenin önünden geçmekte
olan halka dağıtıldı.

Sera Çalışanları Haklarını Arıyor
Mersin adliye önünde 28.11.2012 günü sülfürik asit üretim
tesisinin çalışma koşullarını protesto ettikleri için 35 işçi hakkında
dava açılmıştı. Haklarında dava açılan işçiler, mahkemeye katılmadan önce 3 Mart'ta
basın açıklaması yaparak
hukuksuzluğu protesto
ettiler. Açıklamaya avukatlar da destek verdi.
Mahkeme 8 Mayıs 2014
tarihine ertelendi.

Tiyatro Sahnesinde Değilsek,
Mahkeme Kürsülerindeyizdir
18 Ocak 2013 tarihinde Gençlik Federasyonu, İdil
Kültür Merkezi, Yürüyüş Dergisi, TAYAD, Halkın Hukuk
Bürosu, Çağdaş Hukukçular Derneği ve diğer illerde
yapılan baskınlarda tutuklanan 55 devrimcinin yargılandığı
davanın ikinci duruşması 25 Şubat günü İstanbul Adliyesi’nde görüldü.
Mahkeme başlamadan önce Halk Cepheliler Adliye
önünde eylem yaparak, tutsakların tahliye edilmesini
istedi. İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları da tiyatro oyunlarını

16

Adaletsizliğe Karşı
Birlik Olalım
Malatya’daki tutsak aileleri çocuklarının serbest bırakılması için
imza kampanyası başlattı. Konuyla
ilgili 5 Mart’ta Malatya’daki TAYAD’lı Ailelerin yaptığı açıklamada:
“Çocuklarımız, tam 1086 gündür tecrit hücrelerindeler. Çocuklarımız suç
işlemedi. Onlar halkını, vatanını
seven gençlerdir. Gençlerimizin önünün yalan, tezgâh, düzenbazlıkla kesilmesi, engellenmesi bu toplumun
köklerine vurulan bir darbedir. İnsanlığın refahını, mutluluğunu her
şeyin üstünde tutan, bunun için mücadele eden gençlerimizin tutsaklığı
sona ermeli özgürlüklerine kavuşturulmalıdır. Bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı hep beraber duralım,
birlik olalım” sözlerine yer verildi.

Yolsuzlukların Hesabını
Soracağız
Kocaeli'de Dev-Genç’liler, 1 Şubat günü
saat 18.00'de her gün yapılan yolsuzluk eylemlerine katıldılar. Alana Fethiye Caddesi'nden
sloganlar eşliğinde yürüyen Dev-Genç’lileri
halk alkışlarla karşıladı. Eylemde kamera çekimi
yapan polisler alanda teşhir edildi. Halk bu duruma ''Katil Polis Hesap Verecek!'', ''Polis Simit
Sat Onurlu Yaşa!'' sloganlarıyla tepki gösterdi.

sergileyerek, tutuklu tiyatrocular Gamze Keşkek ve
Veysel Şahin'in özgürlüğünü istediler.
Oyunlarını, Adliye'nin önünde adaletsizliğe karşı oynayan İdil Halk Tiyatrosu, oynadıkları oyunla, yapılan
operasyonun keyfiyetini, gayri meşruluğunu anlattılar.
"Tiyatro Sahnesinde Değilsek, Mahkeme Kürsülerindeyizdir" diyen İdil'in yoldaşları, tutsak devrimci tiyatroculara sahip çıktılar. İşkencecilerin saldırılarına
rağmen Adliye önünde sergilenen oyunun ardından
çekilen halaylarla mahkeme sonucu beklendi.
Mahkeme, iki tutsağın tahliye edilmesi, duruşmanın
13 Haziran tarihine ertelenmesi ile sonuçlandı.
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Halkın Çocukları
Yalnız Değildir!
sokakları binlerce işkenceci
polis tarafından işgal edilmişken, mahalle halkı durmaz.
Barikatlar kurularak, taşla, molotofla, havai fişekle “barikatın
ardı vatandır” diyerek polisle
çatışırlar. Halkın mahallesine
Özgür Tutsaklardan
sahip çıkmasına tahammülü olmayan
katil polis, mahalle halkını hedef
alır. Berkin Elvan da evine ekmek
"Uyan Berkin
almaya giderken katil polis taraMilyonlar senin için yürüyor
fından katledilmek üzere vurulur.
Yoksul mahalleler senin için yanıyor
Berkin Elvan'ı Okmeydanı halTaksim'in ortasında umudun sesi
kı ve devrimciler yalnız bırakmaSeninle yankılanıyor
yarak sahiplendi. İstanbul ve Anadolu'nun her yerinde Halk CepheOkmeydanı ortasında elinde ekmek
liler, Berkin'i vuran polislerin ceMahalle yangın yerine dönmüşken
zalandırılması için eylemler yapSen yerinde durur musun
maya başlar. Haziran ayından bu
Berkin barikatın önünde
yana ülkenin her yerinde Berkin ElEllerinde taş
van'ı vuran polislerin cezalandıBarikatın arkası vatan diyor
rılması için eylemler sürdürülüyor.
Umudun çocuğu Berkin
İstanbul'da Halk Cepheliler’in yapmış oldukları hemen tüm eylemlere
Burası bizim diyor
katil polis saldırdı. Halk CepheliVurulup düşüyor Berkin
ler’i işkenceyle gözaltına aldı.
Düşman hain
Devrimcilerin kararlılığı karYürüyor bizim Berkin
şısında göstermelik de olsa 7 poAnkara sokaklarında
lisi savcılığa çağırmak zorunda
Umudun çocukları
kaldılar. AKP katil polisini yargıEn önde Berkin Elvan"
sıyla korumaya devam ediyor.
Öyle ya, "Benim polisim destan
Haziran Ayaklanması’nda İstanyazdı" diyen Tayyip Erdoğan'dı. Habul Okmeydanı Mahallesi’nde
ziran Ayaklanması'nda 6 insanımızı
AKP'nin katil, işkenceci polisi tarakatletti. Onlarca insanımızı sakat bıfından Berkin Elvan gaz fişeğiyle baraktılar. Destan yazdı dediği, katliam
şından vuruldu. Aylardır Berkin Elvan ölümle yaşam
arasında gidip geliyor.
Berkin Elvan'ı
katil polis neden
vurdu?
Berkin Elvan,
14 yaşında yüreği
halk ve vatan sevgisiyle dolu. Açlığa, yoksulluğa, zulme karşı olduğu
için polisin hedefi
oldu. Okmeydanı

ve işkenceydi.
Berkin Elvan aylardır komada
ölümle yaşam arasında gidip geliyor.
Onun suçu vatansever devrimcilerin
yaşadığı bir mahallede olmasıydı. Ve
mahallesine sahip çıkmasıydı. Yoksul halkın çocukları yoksulluk nedir
iyi bilirler. Çocukluk nedir bilmezler.
Barikatlar arkasında büyüyor bizim
çocuklarımız.
Berkin için vatan, yaşadığı mahallesiydi, eviydi, babasının işiydi. İnsanların açlıktan ölmediği, yoksul olmadığı topraklardı vatan.
Halk düşmanı polis işbirlikçi oligarşinin polisidir. Yüreklerinde halk
ve vatan sevgisi yoktur. Vatan millet
deyip ülkeyi satanların paralı katilleridir onlar.
Halka her türlü zulmü, işkenceyi
yapmaktan mutluluk duyan katiller
sürüsüdür.
Berkin Elvan'ın ise yaşı küçük
ama yüreği kocamandır. Ezilen, sömürülen, yoksul bırakılan halka büyük sevgisi vardır. Filistin'de, Afrika'da, Irak'ta açlıktan ölen çocukların acılarını yüreğinde hisseder. Sınıf bilincine sahiptir.
Berkin'i vuran katil polis, AKP
yargısıyla aklanabilir. Ancak Berkin'i
vuran polisler, halkın adaletinden
asla kurtulamayacak. Bizler katilleri asla unutmadık, unutmayacağız.
Halkın adaletine hesap verecekler.
Berkin Elvan'ı
milyonlar sahiplendi. Milyonlar yüreğinde "Uyan Berkin
Elvan, seninleyiz"
haykırışı ile sahiplenmeye devam ediyorlar.
Berkin Elvan
onurumuzdur.
Berkin Elvan'ın
yolunda kavgayı büyütmeye devam ediyoruz.
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Kartal

Uyan Berkin! Halk Seninle!

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

18

Haziran Ayaklanması sırasında
İstanbul Okmeydanı'nda ekmek almaya giderken polis tarafından başından gaz fişeğiyle vurulduktan
sonra 9 aydır komada olan Berkin
Elvan'ı vuranların cezalandırılması
için yapılan eylemler sürüyor.

İstanbul-Kartal
Kartal’da “Sabrımızı Sınamayın! Berkin Elvan’ı Vuran Polisleri
Açıklayın!” kampanyası kapsamında yapılan yürüyüşlerin beşincisi ve sonuncusu, 22 Şubat günü
yapıldı.
Ahmet Şimşek Koleji önünde
bir araya gelen Halk Cepheliler,
meşaleleri ve flamalarıyla minibüs
yolunu kapatarak yürüyüşe geçtiler.
Yürüyüş boyunca sık sık slogan
atan Halk Cepheliler Kartal Meydanı’na kadar yürüdüler. Meydanda
yapılan açıklamada Halk Cepheliler’in bulundukları her yerde tüm
baskılara ve gözaltılara rağmen Berkin için adalet talebini haykırmaya
devam ettikleri belirtildi. “Her hafta
Taksim’de yapılan eylemlerde arkadaşlarımız işkence ile gözaltına
alındı. Kartal’da Berkin için yapılan
afişler yırtılarak, açılan masalara
saldırılarak Berkin’i sahiplenmemiz
engellenmeye çalışıldı. Bizler her
türlü bedel uğruna Berkin için adalet
istemeye devam edeceğiz. Berkin’e
duyduğumuz sevgi, onu vuranlara

duyduğumuz öfkedir. Öfkemizi bileyecek, Berkin’in hesabını mutlaka
soracağız!” denildi.

İstanbul-Alibeyköy
19 Şubat günü Alibeyköy Akşemsettin Mahallesi’nin bir çok
yerine her hafta Cuma günü yapılan
"Sabrımızı Sınamayın Berkin’i Vuranları Açıklayın" yürüyüşünün afişleri asıldı.

Kartal

Antalya
Antalya’da Halk Cepheliler her
Cumartesi olduğu gibi 1 Mart’ta
yine Berkin için alanlardaydı. Attalos Heykeli önünde basın açıklaması için toplanan kitleye, Berkin'in
son sağlık durumu ve adalet sisteminin nasıl çürümüş olduğu anlatıldı. Halkın yağmura rağmen çember kurarak sonuna kadar dinlediği
basın açıklamasının sonunda bir
sonraki hafta Antalya'dan İstanbul'a,
Berkin'in bulunduğu hastaneye kadar yürüyüş yapılacağı, 8 Mart’taki
uğurlamaya çağrı yapıldı.

Antalya

Dersim
Aylardır polisin attığı gaz bombasıyla komada olan Berkin Elvan
ve Haziran Ayaklanması’nda katledilen Ali İsmail Korkmaz için
Dersimspor maçında Kızılşahinler
taraftarları tribünden pankart açtılar.

Dersim
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2 Mart’ta oynanan Dersimspor
- Arhavispor maçında tribünde
Berkin ve Ali’nin de resminin
olduğu “Diren Berkin Elvan Dersim Seninle” ve “Hepimiz Aliyiz
Öldürmekle Bitmeyiz” yazan
pankartlar sloganlar eşliğinde
Dersimspor tribününde açıldı.

Kırklareli
Kırklareli

Mersin

Malatya'lılar Yolsuzluğa
Karşı Yürüdü

Malatya’daki devrimci demokrat kurumların
öncülüğünde 1 Mart’ta AKP’nin yolsuzluğuna
ve hırsızlığına karşı yürüyüş yapıldı. Yürüyüş,
Malatya Kız Meslek Lisesi önünde sloganlarla
başladı ve kitle slogan atarak eski Soykan Parkı
Meydanına kadar yürüdü. Eski Soykan Parkı
meydanında eylem yapıldıktan sonra kitle dağıldı.
"Yolsuzluğa, Rüşvete, Talana Hayır! Geleceğimiz İçin Temiz Siyaset, Temiz Toplum!"
pankartı arkasında yürüyen halk : “Hırsız Var,
AKP Halka Hesap Verecek, Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarını attı. Yürüyüşe 250
kişi katıldı.

Kırklareli Babaeski'de “Berkin Elvan için Adalet İstiyoruz”
eylemi yapıldı. 2 Mart'ta Babaeski Belediye binası yanında,
“Berkin İçin Adalet İstiyoruz”,
“Berkin’i Vuranlar Cezalandırılsın” sloganları atılarak, “Küçük
yüreğine dünyaları sığdıran Berkin 13-14 kiloya kadar düştü,
çünkü Berkin’i vuran eli kanlı
katiller hala işkenceciliğe, kan
dökmeye devam ediyor. Çünkü
Berkin yaklaşık 8 aydır komada”
açıklaması yapıldı.

Tarsus
Tarsus Yarenlik alanında 4
Mart günü Berkin Elvan için eylem
yapıldı. “Berkin Elvan Mücadeleye
Devam, Diren Berkin Tarsus Seninle, Direne Direne Kazanacağız”
sloganları atıldı. Grup Yaşam Ateşi
Berkin için şarkılar söyledi ve
dilek fenerleri uçuruldu. Eylemin
sonunda 15 Mart günü Aşiyan
Balo Salonu’nda Grup Yorum
konserinin çağrısı yapıldı.

Samsun
Samsun'da 27 Şubat günü DevGenç'liler Atakum duvarlarına yazılama yaptı. Aylardır, komada
olan umudun çocuğu liseli Berkin'in adı duvarlara yazıldı. Ayrıca
geçen hafta 5 günde 30 kez polis
saldırısına uğrayan ama her defasında daha da güçlü olan DevGenç'lilerin direnişi selamlanarak
“Dev-Genç” yazılamaları yapıldı.
Sayı: 407

Halkın Sesi’ni
Susturamazsınız
Halkın Sesi Sitesi'ne yönelik saldırılara karşı, Halkın
Sesi'nin 5 Mart'ta yaptığı açıklamayı yayınlıyoruz:
"Sitemize yönelik saldırılar
sürüyor. Her gün değişik saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Biliyoruz ki her saldırıyı
boşa çıkarttığımızda, bir yenisi
gelecektir, geliyor da. Şaşırmıyoruz. Gerçeklerden korkanlar sesimizden korkuyor.
Korkuları onlarda saldırı
yöntemi geliştirmeye yöneltiyor. Buyurun eli kanlı emperyalizmin maşası olan kuklalar; elini, beynini, kendini
satmış olan sizlere hatırlatıyoruz: biz HALKIN SESİYİZ!
Susmayız! Yılmayız
Halkımız, sevgili okurlarımız, bu sabah sitemiz olan
www.halkinsesi.tv’ye yapılan

Yürüyüş
9 Mart
2014

saldırılarla başladı. Saldırı
sürmekle birlikte şimdilik önlemiş bulunuyor ve yayınımıza
devam ediyoruz. Emperyalizmin uşakları yeniden yeni saldırıların yollarını arayacaklardır, biliyoruz.
Anti-faşist ve anti-emperyalist mücadelenin ve gerçeklerin sesi olmak için çalışıyoruz. Susmadık, bundan
sonra da hiç bir saldırı karşısında susmayacağız!
Biz, Halkın Sesi emekçileri
olarak tüm okurlarımızı sitemizle dayanışmaya çağırıyoruz. Gerçekleri okuyalım, okutalım!"

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Edirne

İstanbul

Tutsak Öğrenciler
Serbest Bırakılsın
Dev-Genç'liler, tutsak 2785
öğrencinin serbest bırakılması
için tüm hızıyla eylemlerine
devam ediyorlar.

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014
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İstanbul
2 Mart günü ellerinde pankartları, dillerinde sloganlarıyla Galatasaray Lisesi’ni yine eylem alanına çevirdiler. Pankartlarını açtıktan sonra DevGenç'liler adına konuşan Gökhan İrez, hırsız bakanların arsız
oğulları ve işbirlikçilerinin göstermelik yargılamalar sonucunda serbest bırakıldıklarını
ama parasız eğitim isteyen emperyalizme karşı çıkan 2785
öğrencinin hala tutuklu olduğunu belirterek, 10 saatlik oturma eylemi yapacaklarını söyledi. İrez açıklamasının bir bölümünde 25 Şubat’ta İstanbul
Adliyesi’nde Dev-Genç’li arkadaşlarının mahkemeleri sırasında uğradıkları saldırıyı anlattıktan sonra oturma eylemine geçildi. Eyleme, karşı sokakta direnişte olan Greif işçileri de katılarak sloganlarıyla
destek verdi. Dev-Genç’liler
işçilere desteğini imza masalarına gidip imza atarak ve sloganlarla gösterdi.
Oturma eyleminden sonra 5
Dev-Genç’li keyfi bir şekilde

Edirne

gözaltına alındı. Gözaltına alınan
Yalçın Öztürk, Yunus Özbay,
Yakup Işık, Gökhan İrez, Ahmet
Bay Taksim Karakolu’na götürüldü. Dev-Genç’liler “Faşist
AKP de çok iyi bilsin ki; Bu daha
başlangıç! Yaptıklarımız daha
yapacaklarımızın yanında devede kulak. Korkularını büyütmeye, örgütlenmeye ve AKP'den hesap sormaya devam edeceğiz”
açıklamasında bulundu.

Ankara

İstanbul

Ankara Dev-Genç tutuklu
öğrencilerin serbest bırakılması
için 1 Mart Cumartesi günü Yüksel Caddesi'nde eylem gerçekleştirdi. Dev-Genç adına Özlem
Eda Ortakçı’nın yaptığı açıklamada, faşizmin insan kafesleri
olan F tiplerinde yıllarca ne ile
suçlandıklarını dahi bilmeksizin tecrit altında tutulan öğrencilerin serbest bırakılması talebi
dile getirildi.

Kocaeli

Kocaeli

Dev-Genç’liler 28 Şubat’ta,
tutsak öğrenciler için stant açıp
sesli konuşmalarla bildiri dağıtarak insanlara 2785 öğrencinin
neden tutsak edildiklerini anlattılar.Ve asıl tutuklanması gerekenlerin halk çocuklarının haksız yere tutsak edenlerin olması
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gerektiğini anlattılar. Daha sonra
üniversite içinde ve akşam saatlerinde Kocaeli Merkez'de “Tutsak
Öğrenciler Serbest Bırakılsın” başlıklı kuşlamalar atıldı.
Kocaeli Dev-Gençliler; Tutsak
öğrenciler için Sabri Yalım İnsan
Hakları Parkı'nda 4 Mart ‘ta
12.00’da ve 17. 00’da birer saatlik
masa açarak bildiri dağıtıp imza
topladılar. Sesli konuşmalarla halka
tutsak öğrencilerin demokratik haklarını kullandıkları ve “Amerika
defol” dedikleri için tutuklandıkları; diğer yandan AKP’nin hırsız çocuklarının çağırılan mahkemeye
dahi götürülemediği anlatıldı. Halkın yoğun ilgisini çeken masada 2
saatte 95 imza toplandı. Masa kaldırılırken sloganlar atıldı.

Denizli
Denizli'de Kınıklı Kampüs’ü
çevresine Dev-Genç’liler tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için yazılama yaptılar. Duvarlara toplam 15
tane ''Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın'', ''Tutsak Öğrencilere Özgürlük'' ve ''Dev-Genç'' yazılamaları yapıldı.

İzmir-Buca
Buca’nın Kuruçeşme Mahallesi’nde yoksul halkın matbaası olan
duvarlara Dev-Genç’liler yazılama
yaptı. Kuruçeşme Mahallesi DevGenç yazılamalarıyla donatıldı.

ODTÜ'de
Rant Yolu
İstemiyoruz
Halkın Mühendis Mimarları, Ankara ODTÜ'de ODTÜ’yü fethetmişcesine “Malazgirt 1071” adı
verdikleri yolun kutlamasını yapan
Başbakan Tayyip Erdoğan ve şakşakçılarının protesto edildiği direnişte yer aldılar.
25 Şubat'ta Tayyip Erdoğan ve
Melih Gökçek’in de katılımıyla gerçekleştirilen bu kutlamayı engellemenin, Ahmet Atakan’a karşı boyunlarının borcu olduğunu söyleyen
Halkın Mühendis Mimarları, Yüzüncüyıl, Çiğdem Mahallesi halk-

larının da katıldığı eylemlerle yolu
istemediklerini haykırdılar.
ODTÜ A4 kapısında binlerce
kişi, dört saat aralıksız halk düşmanlarına karşı ellerinde taşlarla
direndiler. Dev-Genç’lilerle beraber
AKP seçim aracını tahrip eden Halkın Mühendis Mimarları, polisin
gazına, plastik mermilerine karşı
çatıştılar.
Saatler süren çatışma sonunda
polisin de geri çekilmesi ile direniş
devrimci kurumlarla beraber karar
alınarak bitirildi.

Edirne’de Dev-Genç’liler
Açlık Grevinde
Soruşturmalar Cezalar
Geri Alınsın
Edirne’de; parasız eğitim istedikleri, füze kalkanına karşı çıktıkları, rehberlik masaları açtıkları ve
daha bir çok demokratik haklarına
sahip çıktıkları için 55 öğrenciye
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma açılmış ve 15
günden 6 aya kadar okuldan uzaklaştırma cezaları verilmiştir.
İşte bu duruma karşı çıkan Edirne Dev-Genç, 3 Mart’ta Trakya
Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi
önünde bir basın açıklaması yaparak
Rektörlüğün faşist politikalarına
boyun eğmeyeceklerini ve demokratik haklarına sonuna kadar sahip
çıkacaklarını belirttiler. Ayrıca açılan bu soruşturmaların ve verilen cezaların AKP’nin üniversiteleri antibilimsel, anti-demokratik bir yapıya kavuşturma; sorgulamayan, üretmeyen bir gençlik yaratma politikasının bir ürünü olduğu da ifade
edildi. BES’li memurlar da DevGenç’lilerin yanına gelerek sohbet
ettiler.
Basın açıklamasından sonra ise
Dev-Genç’liler haklarını sonuna kadar savunarak işbirlikçi Rektörlüğün
öğrencilere yönelik soruşturma saldırılarını teşhir etmek amacıyla imza
kampanyası ve 10 günlük açlık grevine başladıklarını duyurdular. 2
saat’te 140 imza toplandı. Açıklama
sloganlarla sona erdi.
İletişim Tel: 0538 849 89 01
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Hayatın
EĞİTİMİN SONSUZ GÜCÜ
Öğrettikleri

SÜREKLİLİĞİNDEDİR

Üniversite okumak için gittiğim şehirde örgütlenip devrimcilik yapmaya karar vermiştim. Fakat ilde operasyondan
sonra çok az insan kalmıştı. Ben de çok yeniydim. Eğitim çalışması almamız gerekiyordu.
Eğitim çalışmaları için başlangıçta 3 grup yapmıştık.
Eğitim çalışmalarını benim vermem gerekiyordu ama daha
önce doğru düzgün çalışma almamıştım.
Eğitim çalışması ihtiyaçtı ve karşılanması gerekiyordu. Anlatamasam bile sohbet havasında soru-cevaplarla
mutlaka iyi bir şeyler çıkar diye düşünüyordum. O süreç
çok yoğundu. Geceleri eğitim çalışmaları için kitaplardan
çalışıyordum, sabah anlatıyordum. Ben çalıştıkça kafam
açılıyordu, bir sürü yeni bilgi öğreniyordum. Pratikte anlatınca da pekişiyordu. O dönem hemen hemen tüm sorunlara çözüm bulabiliyordum. Sonra birlikte eğitim çalışması alacağım bir arkadaş geldi. Haftalık onunla çalı-

şıyorduk. Ben sadece çalışma almadan önce o konuya hazırlanıyordum. Bireysel olarak fazla bir çaba harcamıyordum artık. Ne de olsa bana da eğitim çalışması verecek biri vardı.
Sonra gerilediğimi, o öğrendiğim bilgileri de unutmaya
başladığımı fark ettim. Eskisi kadar hızlı çözüm üretemiyordum bazı konularda. Herkesin eğitim çalışmasından
verim alış şekli farklıdır tabii. Kimi okuyarak, kimisi dinleyerek daha iyi öğrenir. Her ikisinin birlikte olması daha
öğreticidir genelde. Her ne şekilde olursa olsun bireysel
eğitim bırakılmamalı. Eğitimimiz sadece başka birinden
beklenmemeli. Bu eğitimimizi ertelemek demektir. Eğitimi sürekli hale getirmezsek gelişemeyiz. Her gün yeni
bir şeyler öğrenmeliyiz.
Öğrenmeyi ertelediğimiz ya da bıraktığımız anda
hiçbir sorunumuzu çözemeyiz, gerileriz.

Gençlik Umuttur
Kocaeli Gençlik Derneği
Açıldı

Samsun

Samsun

İstanbul
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Kocaeli Gençlik Derneği 1
Mart’ta açıldı. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine eklenen yeni bir halka, yeni bir
mevzi olan dernek, 25 kişinin katılımıyla açıldı. İlk önce hep birlikte
devrim şehitleri için yapılan saygı
duruşunun ardından sırasıyla açılış
konuşması, Dev-Genç tarihi ile ilgili
sinevizyon gösterisi, şiir dinletisi yapıldı. Türküler ve marşların söylendiği program halaylarla bitirildi.

Seher Şahin
Dayanışmanın Adıdır,
Dayanışmayı
Büyüteceğiz
Dev-Genç’liler, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
“Seher Şahin ile Dayanışma Odası”
çalışmalarını sürdürüyor. DevGenç’liler odanın girişine Seher
Şahin’in siluetini çizdiler. Odanın
içerisine de Haziran Ayaklanması şehitlerini çizen Dev-Genç’liler okul
içerisinde de “15’inde Bir Fidan Berkin Elvan” , “15’inde Bir Fidan Uya-

nacaksın Berkin Elvan” ,”DEVGENÇ” , 8 Mart’ı anlatan “Sabo’larla Umudumuzu Büyütüyoruz” yazılamaları ve pek çok yere
Berkin Elvan silueti yaptılar. Oda çalışmaları sürerken okulda masa da
açan Dev-Genç’liler 14 dergiyi
öğrencilere ulaştırdılar.

Polis Simit Sat
Onurunla Yaşa!
Kocaeli’de Dev-Genç’iler, 1 Şubat’ta Fethiye Caddesi’nde yapılan
yolsuzluk eylemlerine sloganlarla
katıldılar. Kamera çekimi yapmaya
çalışan bir polis uyarıldıktan sonra
gitmemekte ısrar edince Dev
Genç’lilerden biri tarafından teşhir
edildi: ''Bunlar Hasan Ferit'in, Ethem'in, Berkin'in katilleri! Şimdi bizim fotoğraflarımızı çekip ilerde
bizlere davalar açıp mahkemelerde
bu fotoğrafları bizim önümüze delil olarak sunacaklar, adreslerimize
para cezaları gönderecekler! Katil
polisi bu alanda istemiyoruz!'' diyerek polisleri alanda teşhir etti.
Halkta “Katil Polis Hesap Verecek!”, “Polis Simit Sat Onurlu
Yaşa!” sloganlarıyla destek verdi.
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Gençliğin
Gündeminden

16 MART KATLİAMI'NIN
HESABINI SORACAĞIZ!

“Beyazıt’ta şehit düşen
silkinip kalktı kabrinden
ve elinde bir güneş gibi
taşıyıp yarasını
yıktı şahmeranın
mağarasını...”
Üniversitelerde, fakültelerde akademik her alanda gençliğin mücadelesi Dev-Genç önderliğinde büyüyor, okullardaki faşişt işgaller bir
bir kırılıyordu. Faşizmin okullardaki hareket alanları daraltılıyordu.
Faşistler okullardaki işgallerini devam ettirmek için devletle işbirliği
içinde bir katliam yaptı. 16 Mart 1978
günü İstanbul Üniversitesi Beyazıt
kapısından topluca çıkmakta olan
öğrencilerin üzerine bomba atıp taradılar. Biri Dev-Genç'li 7 öğrenciyi katlettiler, 100'den fazla öğrencinin de yaralanmasına neden oldular.
Kampüsü işgal eden devrimciler,
Dev-Genç'lilerin öncülüğünde, ertesi gün İstanbul tarihinin gördüğü en
büyük anti-faşist gösterilerden birini örgütlediler. Katliamdan sonra
kapatılan okul açılır açılmaz hemen
ilk gün 16 Mart'ın öfkesiyle faşistleri
amfilerden ve okuldan atan DevGenç'liler, faşistlerin egemenliğine de
son verdiler.
O kanlı katliam gününün üzerinden tam 36 yıl geçti. Katliamın sorumluları halen cezalandırılmadı.
Mevcut delillere rağmen açılan ilk davada katiller aklanırken, 2. dava da
AKP iktidarı tarafından zaman aşımı
denilerek düşürüldü. Katliamdan sorumlu olduğu açık olan o zamanın
komiser yardımcısı Reşat Altay da,
orduya ait olan ve katliamda kullanılan TNT bombayı Ülkü Ocakları
başkanı Abdullah Çatlı'ya teslim
eden Yüzbaşı Ali Çeviker de, bu davalarda göstermelik bile olsa yargılanmadılar. Aksine AKP döneminde
Reşat Altay İl Emniyet Müdürlüğü'ne yükseltilerek “ödüllendirildi.”

Diren Umudun Çocuğu
16'sıyken Haziran'ın
Kuşatılmışken Okmeydanı sokakları
Bombalar yağarken halkımızın üstüne
Daha 14'ünde bir çocuk
İniyor Sibel'in sokaklarına
Ekmek için Adalet için Özgürlük için
İniyor cesaretle, inançla, öfkeyle
İniyor düşmanın kafasına bir balyoz gibi
Hedef seçiyor katiller onu
Uğur'u vurdukları gibi 13 kurşunla
Sevcan'ı ezdikleri gibi panzerle
Yine hedef seçiyorlar çocuklarımızı
Geleceği elleriyle yaratacak olanları
Umudu yarına taşıyacak olanları
Zafere adım adım yürüyecek olanları
Yine bitirmek istiyorlar Berkinler’imizi
16'sında direnişçi 18'inde kahraman
olmasınlar diye
Ama yanılıyor düşman bu sefer de
Direniyor Berkinler’imiz sokaklarda
Direniyor Umudun Çocuğu
Uyan Berkin uyan
Uyanma zamanıdır şimdi
Erken büyüme zamanıdır
Taksim, Okmeydanı, Gazi
Tüm sokaklar yangın yeri
Kızıl fularlarıyla Cepheliler
Vurulduğun yerden başlayarak
Savaşıyorlar seni vuranlarla
Adalet istiyorlar senin için
Alt ediyorlar düşmanı yine
Uyan Berkin Uyan
Uyanma zamanıdır şimdi
Erken büyüme zamanıdır
Taksim, Okmeydanı, Gazi
Tüm sokaklar yangın yeri
Kızıl fularlarıyla Cepheliler
Vurulduğun yerden başlayarak
Savaşıyorlar seni vuranlarla
Adalet istiyorlar senin için
Alt ediyorlar düşmanı yine
Mustafa Hakkı Aksu

Emperyalist tekellerin işbirlikçiliğini yapan devlet öğrencilerin
anti-faşist mücadelesinin önünü kesmek için, o gün 7 devrimci öğrenciyi; Hatice Özen, Ahmet Turan
Ören, Cemil Sözen, Murat Kurt,
Abdullah Şimşek, Hamit Akıl,
Baki Ekiz'i katletti. Devrimci mücadelenin neredeyse her gün saldırıya uğradığı o dönemde, son bir çırpınışla yapılan bu saldırı da sadece
öğrencilere değildi.
Bizler Dev-Genç'liler olarak 16
Mart Katliamı’nı asla unutmadık,
unutturmayacağız. Bizler Hatice
Özenler’den devraldığımız bayrakla akademik mücadelemizi yükseltmeye devam ediyoruz, edeceğiz.
16 Mart Katliamı’nın sorumlularından da, onları aklayanlardan da
hesap soracağız. Hatice Özenler’in
mücadelesini tüm gençliğe öncülük
ederek yükselteceğiz. Faşizmi döktüğü kanda boğana kadar savaşacağız!

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

DEV-GENÇ

Her sene olduğu gibi bu
sene de faşizme karşı
demokrasi isteyen, hak ve
özgürlük mücadelesinden
yana olan herkesi
Hatice Özenler’in hesabını
sormak için, 16 Mart 2014
Pazar günü İstanbul
Üniversitesi Beyazıt Kapısı
önünde 16 Mart şehitlerini
anmaya çağırıyoruz.

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

DİRENİŞ VARSA UMUT DA VAR! UMUT VAR;
ÇÜNKÜ DEV-GENÇ'LİLERİMİZ VAR!
Direniş Diri Tutar, Çünkü Direniş Öğretir, Eğitir!

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

Tarih büyük insanların
büyük başarılarının anlatılması değil, asırlardır ezenlere ve sömürenlere karşı
savaşan ve direnen halkların yaşantısıdır. Tarih başlı
başına bir hazinedir. Bu hazineyi yaratan direnişlere bir
yenisini daha ekledik. 5
gün, yağmur çamur demeden, açlık susuzluk demeden ve işkenceci polisin
saldırılarında tek bir ah etmeden bir direniş daha yarattık. Baskıyla sindirilmeye, terörle yıldırılmaya çalışılan mücadelemizde yeni bir
halka..
Ülkemizin dört bir yanında yüzlerce hapishane var. Ve
bu hapishanelerde 2785 öğrenci tutsak. Bu sayı net değil.
Çünkü bu bilanço her gün büyüyor. Nedeni ise belli. Bu
düzen halkı çürütüyor. Şuça teşvik ediyor. Bunun karşısında ise "önlem" diye her yıl birçok hapishane inşa ediliyor. Bu hapishaneler özellikle haklar ve özgürlükler mücadelesi verenlere karşı bir terör aracı olarak kullanılıyor.
Bugün on binlerce insanımız siyasi nedenlerle tutsak edilmiş durumda. İşte bunun üç bine yakını da öğrencilerden
oluşuyor.
Öğrencilerin yeri okullar, sınıflar ve amfilerken neden
hapishanelerdeler? Cevabı çok açık: Türkiye'de demokrasi yok! Faşizm var.

Faşizmin Baskı ve Terörüne Karşı
Direniş Başlı Başına
İdeolojik Bir Zaferdir
Faşist AKP iktidarı, onun polisi, savcıları, YÖK'ü hep
birlikte öğrenci gençliğin akademik-demokratik haklarını ve özgürlüklerini gaspediyor ve gençliğin örgütlenmelerini yozlaşmayla, apolitikleştirmeyle ve örgütlülüklerini dağıtarak sindirmeye çalışıyor. Bugün kendi aralarında bir it dalaşı yapsalar da, sıra halka ve devrimcilere gelince hep beraberler. AKP'nin 12 yıllık iktidarında bu
iyice günyüzüne çıktı.
Böylesi bir durumda ülkemizde aydın olmak, demokrat olmak faşizmin baskılarına ve saldırılarına karşı direnmeyi zorunlu kılıyor. Fakat bırakalım aydınları demokratları, kendisine “devrimciyim” diyen kurum ve ör-
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gütlerin bile faşizmin
baskılarına karşı güçlü bir direnci yok. Genel olarak halktan ve
yaşam gerçeklerinden
kopuk olmanın sonucunda halka ve mücadeleye inançlarını kaybetmektedirler.
"Direnmeye gerek
yok", "Faşizmi karşımıza almaya gerek
yok", "Şimdi eylem
değil konuşma zamanı" gibi ülkemizin gerçeklerinden uzak ve iddiasız tavırlar gelişmekte ve mücadele etmemenin, bedel ödememenin gerekçeleri meşrulaştırılmaktadır. Bu anlayış solu her
geçen gün daha çok düzeniçileştirdiği gibi, halkın güvenini ve umutlarını da yıkıyor.
"Kimse direnmiyor ki sadece biz varız", "Çok azız kendimizi koruyalım", "Kaymak tabakamızı koruyalım"... Bunlar soldaki ideolojik erozyonun son yıllardaki en bariz ifadeleri oldu. Bu anlayış direnmeyi gereksiz, teslimiyeti ve
uzlaşmayı ise çare olarak sundu yıllarca.. İdeolojisine ve
meşruluğuna inanmamanın sonucuydu tüm bunlar.
Oysa ki dünyanın neresinde olursa olsun, bir adaletsizlik
ya da bir baskı varsa orada direnenler de hep vardı, varlar. Nerede bir hak kazanılmışsa, orada mutlaka bir direniş örgütlenmiş. Çünkü baskı ve teröre karşı direnmekten
başka alternatif yoktur. Direniş, bedeli ne olursa olsun kazanmak için tek çaredir. Kazananlar da sadece direnenlerdir.
Direniş başlı başına ideolojik bir zaferdir.

Direniş Bir Hayat Tarzıdır
Düzen kirletir devrim temizler. Düzen çürütür devrim
yaşatır... Bu sadece ajitatif bir cümle değildir. Mücadele
etmenin gerekliliğini çok iyi anlatan bir ifadedir. Bizler bu
hayat tarzını benimseriz. Bu hayat tarzını geliştirmeli ve
halkımızı bu kültürle örgütlemeliyiz. Baskı ve haksızlık
nerede ve nasıl olursa olsun direnmeliyiz. Cevahir Direnişi bize bunun gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Belki
sayımız çok azdı, tecrübesizdik, aile ve okul baskısı yaşıyorduk fakat tutsak arkadaşlarımızın serbest bırakılmasının yolunun bedeller pahasına direnişten geçtiğini de iyi
biliyorduk. Meşru bir hakkımızı kullandığımız için 30 kere
saldırıya uğradık. 30 seferde de geri adım atmadık. “Çadırımızı kuracağız” dedik ve her seferinde dediğimizi yap-

BU DÜZEN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK, YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!

Ülkemizde Gençlik
tık. Çadır bulamadık, muşamba
bulup bayrak sopalarına tutturarak temsili çadırlar kurduk. Yarattık. Saldırılara teslim olmadığımız gibi olanaksızlıklara da
teslim olmadık. Çünkü biz haklıyız. Orada direnişten kaçmak
bunu meşrulaştırmak, uzlaşmak
demektir. Uzlaşmak yenilmektir.
Umudumuzu yitirmektir. Umutsuz bir insan yaşayamaz. Direniş
bunu öğretti herkese. DevGenç'liler bu direniş içinde öğrendiler. İşçi, memur, köylü, esnaf... Tüm halkımıza bir kez
daha öğrettik. Faşizme karşı olan
ve adalet isteyen tüm halk kesimlerini direniş etrafında kenetledik, birleştirdik.

Direniş Umuttur
Umudu Dev-Genç'liler
Büyütüyorlar Şimdi
Cevahir Direnişi, Çağlayan
Adliyesi önündeki direnişlerimiz, DTCF İşgali... Aylardır
tutsak arkadaşlarımızın serbest bırakılması için, adalet için
haklarımızı korumak ve savunmak için birçok eylem ve
direniş örgütledik. Çünkü halkı örgütleyecek olanın savaştıracak olanın güven ve inanç olduğunu biliyoruz. Güvenimizi ve inancımızı diri tutmanın, düşman saldırılarını durdurmanın yollarını ve yöntemlerini bulmalıyız.
Adım adım, sokak sokak, meydan meydan... Direnişlerle halka güven vereceğiz. Politikalarımız buna hizmet edecek. Bunu, yalnız da kalsak başarmak zorundayız. Sol, bugün içinde bulunduğu savrulmanın ve düzeniçileşmenin
sonucunda direnişten uzak duruyor. Bedellerini göze
alamıyor. Bu da solu politikasız bırakıyor. Direnişin zayıfladığı ya da bırakıldığı yerde düşmanın saldırıları
daha çok pervasızlaşıyor.

Mücadele ve Direniş Birleştirir,
Ciddiyetsizlik ve Sorumsuzluk Ayırır
5 gün boyunca defalarca kez saldırıya uğradık fakat soldan, devrimci-demokrat olarak bildiğimiz kurum ve örgütlerden tek bir destek dahi görmedik. Direnişimiz hakkında tek bir satır dergi yazılarını okumadık. Tek bir açıklamalarına rastlamadık. Bizimle beraber direnmemeleri bir
yana, tek bir desteklerinin olmaması solun direnişten ne kadar uzaklaştığını ve düzen bataklığına saplandığını gösterdi.
Zavallılar, biçareler... Tarih bilmez, direniş bilmez, bedel bilmezler. Bildikleri, düzen içinde yaşayıp, kendilerini ve çevrelerini “sosyalistlikle”, “komünistlikle” aldatmaktır. Lafa gelince onlardan keskini yoktur. Hele ki DevGenç'i, Cephe'yi eleştirmeye, küçük-burjuva yaftası takmaya
sıra gelince, her biri birbirinden büyük tahliller yaparlar.

Direnenleri beğenmezler, aşağılarlar.
Beğenmezler ama tek bir direniş örneği de çıkarmazlar. Çıkaramazlar. Çünkü böyle bir iddiaları, hesap sorma ve adaleti
sağlama cüretleri yoktur. Sonuç
olarak sıkıyı görünce yan çizmek, kıvırmak, geri adım atmak
ve uzlaşmaktan başka yapabilecekleri birşey yoktur. Düzenin
icazet sınırlarını benimseme,
keyfi uygulamalarına uyma, dayatmalarını kabul etme, yasaklarını tanıma kaçınılmazdır. Cevahir Direnişi'ndeki tavır bu
yozlaşmayı açık seçik ortaya
serdi.

Anlayıp Öğrenip,
Direniş Çizgisinde mi
Birleşeceğiz?
Yoksa Anlamamakta,
Öğrenmemekte Israr Edip
Rekabetçilik, Statükoculuk,
İcazetçilik mi Sürdürülecek?
Direnişin doğası devrimcidir. Devrimciliğin doğası direniştir. "Direniş her insanın ruhunda vardır. Ve bunu ortaya çıkaran, alevlendirecek kıvılcımlar biziz."
Evet biz bu direnci ortaya çıkaracak ve alevlendirecek
kıvılcımları çakacağız. Daha yapacaklarımızın çok azını
yapabiliyoruz. Daha soracağımız çok hesabımız var. Biz
yaşadığımız dünyanın Türkiye'sinde devrim yapacağız, diyoruz. Bu; altı boş, yavan bir iddia değil kesinlikle... Eylemlerimizle, kampanyalarımızla iddiamızı daha çok büyüteceğiz. Yalnız kalsak da, çok büyük bedelleri tek başımıza göğüslememiz gerekse de bunu başaracağız. Tarihimiz ve ideolojimiz elimizdeki en güçlü silahlarımızdır. Dev-Genç'li olmanın onuru ve gururunu taşımak en
büyük sorumluluğumuzdur.

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

Protestocu Değil Direnişçi Olmalıyız
Hak Almalıyız Sonuç Almalıyız
Kıran kırana bir direniş sürdürüyoruz şimdi. Faşizmin
hapishanelerinde tutsak binlerce insanımız var ve onlar için
adalet ve özgürlük istiyoruz. Kimse bize bunu bahşetmeyecek. Biz kopara kopara alacağız. Bunun için direnişleri yayacağız, büyüteceğiz. Biz hep söyledik. Baskı varsa direniş de vardır! Biz şimdi bunu yaşıyoruz. Baskıya
karşı direniyoruz.
Bizler Dev-Genç'lileriz. Halkın umudu biziz. Umut her
zaman direnişlerle korunur. Baş eğmemeyle taçlanır.
Başeğmeyen bir geleneğin sahibiyiz biz!

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Röportaj

Ahmet Bay

Ali Ülgü

Devrim Uysal

Alican Demirtaş

2785 Öğrenciyi Faşizmin Zindanlarından Almaya And İçtik

Cevahir AVM Önünde 5 Günde 30 Saldırı!
Dev-Genç’in Çelikten İradesini Yenemezsiniz!

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

Dev-Genç’liler Cevahir AVM
önünde tutsak 2 bin 785 öğrencinin
serbest bırakılması için 5 gün açlık
grevi yapacaktı. Faşist AKP’nin polisi 5 günde tam 30 saldırı gerçekleştirdi. Dev-Genç’liler tam 30 kes
polisin saldırılarına karşı direnip
naylonla da olsa çadırlarını kurup
direnişlerini sürdürdüler. Kendi
programları bitene kadar 5 gün boyunca polisin her türlü saldırısına
karşı direndiler. Kazanan DevGenç’liler oldu. Direnen DevGenç’liler ile yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.

Yürüyüş: 5 günde 30 kez polis
saldırdı, her defasında
saldırılara karşı direndiniz.
Direnişi ve yaşadığınız
duyguları anlatır mısınız ?
Yalçın ÖZTÜRK: Dev-Genç’liler
olarak yıllardan beri gelen, en meşru
hakkımızın direniş olduğunu bilmek
direnmemiz için en büyük sebepti.
Faşizmin katil polisleri bizi yıldıramaz. 30 defa çadırımıza da saldırsalar,
battaniyelerimizi, kartonlarımızı, şekerlerimizi de çalsalar, direnişimizi
kıramazlar ve kıramadılar. Direniş
boyunca tüm halka teşhir olan katillere karşı sınıf kinim arttı ve yoldaşlarımızla olan aramızdaki yıkılmaz
bağları görmemi sağladı.
Alican DEMİRTAŞ: İlk başta ar-
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kadaşlarımızı sahiplenmeye, onları
faşizmin hücrelerinde yalnız bırakmamaya gittik oraya. Ancak sonrasında
başlı başına bir hak alma savaşına
dönüştü. Düşman “çadır açamazsınız”
diyordu. “Soğuktan donacaksınız” diyordu. Ama biz ilk andaki kararlılığımızdan asla taviz vermedik. Her
saldırıdan, polisin yaptığı gasptan
sonra öfkemiz, cüretimiz ve kararlılığımız arttı. Her defasında kaşlarımız
biraz daha çatıldı. En sonunda bu öfkemiz gözlerimizin karasına sığmadı.
Ve tekmelerimizde yumruklarımızda
somutlandı. 5 gün içimizde büyüttüğümüz öfkeyi haykırışlarımızla saldık
üzerlerine. Yaşadığımız duyguları sorarsanız kısaca; gitgide büyüyen somutlaşan öfkemiz, coşkumuz ve cüretimiz derim.
Semih YILAN: Evet, bize 30 kez
saldırdılar. İlk gün 13 kez saldırdılar.
3 arkadaşımızı gözaltına alıp, otobüsün
içinde öldüresiye döverek işkence
yaptılar. Ama biz Dev Genç’liyiz.
Bizleri çok katlettiler. Ama yıldıramadılar. Yine yılmayacağız. 1 günde
tam 13 kez çadır açtık. 13’ünde de
bizlere saldırdılar. Yerlerde sürükleyip
çadırlarımızdan tutun, battaniyelerimize hatta açlık grevinde kullandığımız
su ve şekerlerimize kadar çaldılar.
Ama kimi zaman halkın yardımıyla
kimi zaman da kendi imkanlarımızla
yeniden başladık. Gece yarısı 2’lerde
3’lerde gelip battaniyeleri çaldılar.

Arkadaşlarımızı o gece soğuğa mahkum ettiler. Ben gece yoktum ama
onlarla beraber üşüyordum. Her defasında halka neden orada olduğumuzu
anlattık. Bize neden saldırdıklarını,
neden işkence yaptıklarını, 20 öğrenciden nasıl korktuklarını anladık.
Korkuları, attığımız her sloganda
halkın gösterdiği her tepkide, irademizi kaybetmeden yeniden kurduğumuz her çadırla birlikte onların
iradesini sahiplenerek polisleri yılgınlaştırdığımız her saat, her dakika,
her saniye daha da arttı. Cüretimiz,
öfkemiz, adalete olan inancımızı büyüterek sürdürdüğümüz direnişimiz,
44 yıllık Dev-Genç tarihimizde yarattığımız halkalara bir yenisini daha
eklemiş oldu. Bizler her ne pahasına
olursa olsun ne kadar işkence görsek
hatta bizler de tutsak düşsek bile,
2785 öğrenciyi faşizmin zindanlarından almaya and içtik.
And olsun ki; halkımızın ve evlatlarının geleceğini karanlığın zulmünden kurtaracağız.
Ahmet BAY: Direniş boyunca
coşku vardı. Polis her defasında saldırsa da bizim kararlılığımız ve irademiz her şeyin önündeydi.
Ali ÜLGÜ: Direniş Dev-Genç’in
geleneklerinden gelen bir eylem tarzıdır. Eylem kuvvetliydi. İnsanlarımız
coşkuluydu. Birçok insanımız sakatlandı. Ama her defasında yeniden
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Durukan Adıyan

Gökhan İrez

direndi. Daha çok kitle çalışması yapılıp, daha iyi bir direniş de olabilirdi.
Cevahir direnişi önümüzdeki çadır
direnişleri için de moral-motivasyonu
arttırdı insanlarda. Benim de moral
motivasyonumu arttırdı.
Tuğçe Nur ÖZBAY: 2785 öğrencinin hukuksuzca tutuklandığı ülkemizde arkadaşlarımızı sahiplenmek,
onların serbest bırakılması için mücadele etmek, bedel ödemekten, direnmekten geçiyor. Bizler de 5 gün
boyunca böyle direndik saldırılara.
5 günlük açlık grevi sürecimizde
polis geceleyin bile saldırıp battaniyelerimizi, şekerlerimizi çaldı. Ona
rağmen çok büyük bir kararlılıkla
anlattık arkadaşlarımızı halka. Son
günde de 5 gün boyunca yaptıkları
işkencelerin hıncını almış olduk. Direniş boyunca düşmana olan öfkem
artarken, direnerek kazanacağımıza
olan inancım da bir kez daha arttı.
Devrim UYSAL:Tutsak 2785
öğrenci için açlık grevi yapacaktık
ve çadır açacaktık. Fakat çadırı her
açtığımızda polis şiddetli bir şekilde
saldırdı. Çadırımızla beraber battaniye, yorgan ve şekerlerimizi çaldı
polisler. Ama yıldıramadılar.
Gökhan İREZ: Direniş kararlılıkla başladı. Her koşulda direnecektik, saldırıyı öngörüyorduk. Kinlendik, öfkelendik, birlikte direnmenin
onurunu yaşadık.
Durukan ADIYAN: 30 kez saldırıya uğradık, evet. 3 arkadaşımız
gözaltına alındı. Son ana kadar tavrımız
ve coşkumuz aynıydı. Öyleki bunu
yediremeyen polisle çadır direnişimiz,
irade savaşına döndü. Yaşadığımız
duygular bize güç veriyordu. Halkın

Semih Yılan

Tuğçe Nur Özbay

sahiplenmesi, saldırı anlarında polise
karşı yürümeleri... Bu meşru talebin
gerçekleşmesi için başlayan direnişimizi halk da sahiplendi. Dev-Genç
coşkusu ve düşmanın bile imrendiği
moral üstünlüğümüz, bizi biz yapan
tarihimiz oldu.

Yürüyüş: Bu direniş boyunca
halkın desteği nasıldı?
Yalçın ÖZTÜRK: Halkın tepkisi,
bizi sahiplenme yönündeydi. Her
saldırıda polislere tepki gösterdiler.
Halkın sahiplenmesini kıramayan
katil polisler, geceleri kimse yokken
battaniyelerimizi çaldılar.
Alican DEMİRTAŞ: Alevi’sinden
tutun Sünni’sine, Türk’ünden
Kürt’üne, öğrencisinden-emeklisine
herkes az veya çok anladı. Bir yanlış,
bir haksızlık vardı. Yavaş yavaş halkın
yüreklerinde, bilinçlerinde öfke birikti.
Bu öfkeyi içlerinde tutmalarını beklemek, onlara haksızlık olur. Günlerdir
bize şeker, su, para yardımı yapan
halkımız, son güne kadar artarak devam eden öfkelerini kuşanıp o son
saldırıda kol kola omuz omuza direndi.
Direnişimize tanık olan tüm halkın
bilincinde artık düşmanın, haklının
kim olduğu kazananın kim olacağı
somutlandı.Örgütleyici ve bilinçlendirici bir eylem oldu halkımız için.
Semih YILAN: Bizler halkın tepkisini olumlu bulduk. Evleri yakınlarda olanların evlerine davet etmelerinden tutun da son gün haberi
olup da gelince destek açlık grevinde
bulunmak isteyenlere kadar her kesimden halkımız, gençler desteğe
geldiler. Grup Yorum da geldi. Destek
verdiklerini söylediler. Onlar 1 aylık
açlık grevindeler. Sonuna, sonuncu-

Yalçın Öztürk

muza kadar desteklediğimizi söyledik.
Onlardan önce Pir Sultan Abdal Ataşehir Şubesi de geldi. Düşman da
gördü ki bizleri Dev-Genç’lileri, halkın evlatlarını bitiremezler. Çok iyi
biliyorlarki ne kadar demagojiyle
manipüle etmeye çalışsalar da, bir
avuç olan onlar. Biz milyonlarız.
Halkız ve haklıyız.
Ahmet BAY: Halk, sahiplendi.
Kadınlar “evlatlarımızı size vermeyeceğiz” dediler. Polis halkın tepkisinden tedirgin oldu. Bu, yüzlerinden
okunuyordu.
Tuğçe Nur ÖZBAY: Halkımız
saldırılarda gerçekten çok iyi sahiplendi. Bizimle birlikte coplananlar,
geceleyin bizlere battaniye, çay getirenler oldu. Polisin saldırdığı zamanlarda da halk bizleri korumaya
çalışıyordu.
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Gökhan İREZ: Halk defalarca
saldırıyı gördü. Plastik mermilere
rağmen polislere engel oldu ve bizi
korudu.
Durukan ADIYAN: Halkın desteğini her an hissettik. Öyle ki bunun
hazımsızlığında olan polisler, halkın
olmadığı gece saatlerinde saldırıp
yorganımızı çaldılar. Ozalit ve afişlerimizi yırttılar. 5 gün boyunca işine
giden bir abi vardı. Her sabah uğrayıp
sohbet etti bizimle. İhtiyaçlarımızı
biz söylemeden karşılıyorlar, bunun
dışında internetten anlık takip edenler
evine davet eden, evinden gecenin
bir yarısı çayını, bardağını alıp gelenler
oluyordu. Bu talebimizin halkın ortak
sorunu olduğunu ve bu direnişimize
verdikleri destekle tutsak arkadaşlarımızı sahiplendiklerini biliyorduk,
somut olarak bir daha gördük.

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!

27

Röportaj

İŞKENCE YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR!

“Şimdi cop olacaktı da siz tacizi,
tecavüzü göreceksiniz”
Ankara’da 24 Ocak’ta Milli Eğitim Bakanlığı önünde Berkin Elvan
için eylem yapan Dev-Genç’li ODTÜ
Maden Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi
Ali Altunsoy ile gözaltında ve hastanede gördüğü işkenceler üzerine
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Berkin Elvan
eyleminde polis saldırısı nasıl
başladı? Gözaltına alınırken ve
gözaltında neler yaşadınız?
Ali Altunsoy: Berkin Elvan’ın
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karnesini almak için 24 Ocak 2014
Cuma günü saat 15.00’da M.E.B.
Başbakanlık girişi önünde, 9 arkadaşımla birlikte basın açıklaması yapıp, Berkin’in karnesini almak ve
Berkin’i vuranların cezalandırılması
talebiyle toplandık.
Pankartımızı açmadan başbakanlık
korumaları tarafından saldırıya uğradık.
Güvenpark’ın içinde bulunan TEM
konteynırına küfürler ve dayaklar eşliğinde sürüklenerek üst üste atıldık.
20 dakika boyunca içeride hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz
kaldık. Herkese sürekli tekme ve tokatlarla saldırdılar. Bu esnada göğsüme
gelen tekmeyle nefesim kesildi. Buna
rağmen işkenceye devam ettiler. Sonrasında, sivil polisler tarafından sürüklenerek çevik otobüsüne bindirildik.
Saldırılar otobüsün içinde de devam
etti. Bilinçli olarak kelepçe takmayarak
elleriyle, kollarımızı arkadan tuttular.
Bu esnada kadın arkadaşlarımızdan
birine “ellemekle bir şey olmaz“ diyen
ahlaksızlar, namussuzluklarını, şerefsizliklerini “şimdi cop olacaktı da siz
tacizi tecavüzü göreceksiniz” diye devam ettirdiler. Çankaya İlçe Emniyeti’ne
geldiğimizde, otobüsten ilk önce kadın
arkadaşlarımızı tekmelerle aşağıya indirdiler. Ve arama yapmayı dayattılar.
Sonrasında beni tekmelerle aşağıya

indirdiler. Hiçbir şey söylemeden 4
polis ellerimden ve ayaklarımdan tutarak kaldırdı. 5inci polis ise kemerimden tutup yukarı doğru çekerek
içeri götürdü. Sonrasında başka bir
odaya alarak daha kimliğimi almadan
ismimi söyleyerek tekme ve yumruklarla üstüme saldırdılar. Niyetleri üst
araması falan değildi. Sonrasında ellerimden ve ayaklarımdan tutarak yere
yatırdılar. Diğer bir polis ise eliyle hayalarımı sıkarak, “Ne sakladın buraya” diye dalga geçmeye başladı. Tekrar,
tekrar devam ettirdiler. Slogan atmaya
çalışıyordum ama ağzıma elini ve
dizini dayayarak bağrışlarımı ve sloganlarımı kesmeye çalıştılar. Sonrasında
yüzüstü yatırarak işkenceyi sürdürdüler.
Ama o sırada ellerim ve ayaklarım
kasıldı ve sağa sola savrulmaya başladım. Bankın kenarına defalarca kafamı
vurduğumu hatırlıyorum. Sonrasında
bayılmışım. Yüzüme su dökülmesiyle
gözlerimi açtım, vurmaya ve tekme
atmaya devam ettiler. 45 dakika boyunca kasılı bir şekilde orada kaldım.
Bu kez de zorla su içirmeye çalıştılar.
Sonrasında “ölüsü elimizde kalacak”
diye ambulansı çağırmaya ikna oldular.
Zaten ambulans geldiğinde özellikle
Numune Hastanesi’ne götürülmem istendi. Ambulansa binerken ahlaksız
polis, yüzü ve kafası örtülü bir şekilde
ambulansta yanıma bindi. Ambulansın
içerisinde ben yarı baygın bir vaziyetteyken tehditlerine devam etti.

Yürüyüş: Numune Hastanesi
Ölüm Oruçları sürecinde ve
Serdar Polat yaralandığı
dönemde de tavrı bilinen bir
hastane. Özel olarak buraya
getirilmeni ve oradaki doktorun
tavrını nasıl
değerlendiriyorsun?
Numune Hastanesi’ne götürülmem

tesadüf değildir. Bu hastane
pilot bir hastane konumda…
Hastane yönetiminden, sağlık personeline,
hatta danışmasına kadar hepsi Emniyet’le
işbirliği içinAli Altunsoy
de… Daha önceki dönemlerde haklarında sayısız
suç duyurusunda bulunulmuş ancak
herhangi bir sonuç alınamamış. Beni
hastaneye getirdiklerinde doktorundan
teknisyenine hepsiyle polis teker teker
konuştu. Doktorlar söylediğim hiçbir
şeye inanmadı. O esnada arkadaşlarım
hastaneye beni sahiplenmeye geldiler.
Hastane içerisinde doktor, sağlık görevlisi, özel güvenlik ve danışmayla
sürekli tartışmalar yaşandı. Normalde
6 ile 12 saat arasında müşahade altında
tutulmam gerekirken, 2 saat sonra taburcu edildiğim söylendi.
Bu esnada damar yoluna takılı iğneyi çıkarmak için gelen, adını sonrasında öğrendiğimiz Erkan Gür
isimli sağlık personeli diye geçinen
mengele artığı geldi. Yaka kartını çıkarmış şekilde gelen Erkan Gür bana
“Ne ODTÜ’desin ne Gazi’de Burası
Numune” diyerek, iğneyi hızlıca çekip
damarımı patlattı. Sonrasında hastane
içerisinde arkadaşlarımla özel güvenlik
arasında itiş-kakış başladı. Bu arada
bütün sivil polisler kimliğimle birlikte
ortadan kayboldu. Erkan Gür’ün şikayeti üzerine gözaltı işlemim bitmeden
tekrardan gözaltına alındım. 4 arkadaşımla birlikte bize gözaltı işlemi
uygulandı. Bu arada kimliğim hala
kayıptı ve TEM şube polisleri ortada
yoktu. Seymenler Karakolu’nda sabah
6’ya kadar bekletildik. Erkan Gür
hakkında görevini kötüye kullanma
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Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Sınıf Kini
"Edirne'de geçen yıl eylül ayında, polisin bir bara
yaptığı baskının ardından, 16 yaşındaki Y. Ç.'nin uyuşturucu alabilmek için bir günde 150 lira karşılığı 78 erkekle birlikte olduğu gerçeği ortaya çıktı" (Basından)
Y. Ç. tekil bir örnek değildir. Kapitalizmin çürümüş
düzeninde böyle birçok örnek vardır. Y. Ç. gibi gencecik
insanlarımız uyuşturucu bataklığına saplanmakla kalmıyor,
bu illeti temin edebilmek için fuhuş, hırsızlık yapmak
zorunda kalıyorlar. Yani bir gün, bir kere, bir pisliğe
değil, her gün her an sayısız kere türlü türlü pisliğe bulanıyorlar. Bu düzen, bu yozlaşma hiçbir sınır tanımaz;
kirlenmedik, kirletilmedik hiçbir şey bırakmaz.
Uyuşturucu kullanma yaşı 10-11'e kadar düşmüştür.
Fuhuşun, hırsızlığın yaşı da bundan farksızdır. Bu
halkımız için, geleceğimiz için dehşet verici bir durumdur.
Ama kapitalizmin yoz düzeninde bu olağan bir durumdur.
Okumayı yeni öğrenen bir çocuğun ilk okuyacağı kelimenin "uyuşturucu" olması, okul çağına gelen bir
kızın fuhuşa itilmesi, çocukların bayramlarda harçlıklarıyla
bakkaldan şeker almak yerine "bonzai" alması vb durumlar, onurlu, namuslu insanların hayal bile edemeyecekleri, asla kabul etmeyeceği şeylerdir.
Mahallelerimiz, okullarımız ve tüm yaşam alanlarımızda uyuşturucu artık çok rahatlıkla satılmaktadır.
Polis destekli çeteler yoksul mahallelerimizde halka
karşı terör estirmektedirler. Düzenin medyası, televizyonları, dizileri, programları, interneti, her türlü iletişim
sistemleriyle yozlaşma yaygınlaştırılmakta, gençlerimiz
bu pisliklere özendirilmektedir. Hiçbir insan durduk
yere bu pisliklere bulaşmıyor. Düzen tüm imkanlarıyla,
ve kasten adam yaralama muamelesi
için suç duyurusunda bulundum.

Yürüyüş: İşkence yapıldıktan
sonra Erkan Gür hakkında
Tabipler Birliği ve
mahkemelere başvuruda
bulundun mu?
Aldığın tepkiler nasıldı?
TİHV’den işkence raporu aldım
ancak Numune Hastanesi’nden rapor
alamadım. Çünkü o esnada beni yeniden gözaltına aldılar ve raporu
takip edemedim. Hukuki süreç ise
devam ediyor. Bu süre zarfında bazı
gazeteciler süreci takip edip medyada

Gencecik İnsanlarımızı
Uyuşturucu Batağına
Sürükleyen Bu Düzendir!
çeteleriyle uyuşturucuyu dayatıyor, zorla kullandırıyor,
zorla sattırıyor, zorla Y. Ç.'lere uyuşturucu için fuhuş
yaptırıyor.
16 yaşındaki Y. Ç.'ye zorla fuhuş yaptıran, gencecik
yaşta onurunu, gururunu ayaklar altına aldıran bu düzene
karşı sınıf kiniyle dolu olmalıyız tüm benliğimizle.
10-11 yaşındaki çocuklarımızı uyuşturucuya bulaştıran
bu düzene sınıf kiniyle dolu olmalıyız.
Hasan Ferit Gedik, bu sınıf kiniyle bu düzene "Dur!"
demek için şehit düştü. Gencecik insanlarımız uyuşturucunun, fuhuşun, yozlaşmanın bataklığına sürüklenmesin
diye genç bedeniyle barikat ördü Hasan Ferit. Bizler de
bu barikatın ardında, bu düzene karşı öfkemizi bileylemeliyiz.
Sessiz kalmak kabullenmektir. Kin duymamak yozlaşmadır. Bu pisliğe boyun eğmek, onura, namusa, hiçbir
ahlaka sığmaz. Onurumuz, namusumuz, kültürümüz, geleceğimiz için yozlaşmaya karşı mücadelede Birol Karasular’ın, Hasan Feritler’in hıncıyla dolup taşmalıyız...
Bu mücadelede silahımız örgütlülüğümüzdür. Çözüm
örgütlenmektir. En yakınımızdan, yaşam alanlarımızdan,
mahallelerimizden başlayarak onlara sahip çıkacak,
onları örgütleyeceğiz. Komiteler kurarak örgütlülüğümüzü
büyütecek, yozlaşmanın alanlarını daraltacağız. Yozlaşmanın karşısına örgütlü gücümüzle çıkacak ve bu
düzene "Dur!" diyeceğiz.
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Sınıf kinimiz bu mücadelede en önemli silahımızdır.
Bu pisliği temizleyeceğiz. Önce tüm İstanbul, sonra
tüm vatanımız tertemiz ve bizim olacak!

teşhirini yaptılar.

Yürüyüş: Ankara Dev-Genç’lilerin yaptıkları eylemlerle ve
açıklamalarla sahiplenmesini
ve işkenceye ortak olan bu doktoru teşhir etmesini nasıl
değerlendiriyorsun?
Ankara Dev-Genç hem hastane
önünde hem adliye önünde işkenceyle
ilgili basın açıklaması yaptı. İşkenceyi
yenebilmenin yolu işkenceye karşı
mücadele etmekten geçer. İşkencecileri teşhir ettikçe bunu yapmaktan
korkacaklarını düşünüyorum. Ve DevGenç bunu en iyi şekilde yapıyor.

Ülkemizde hasta tutsakların bu
işkencelerin kat kat fazlasına maruz
kaldıklarını hepimiz biliyoruz. Bunun
içinde bulunduğumuz her yerde işkenceyi teşhir etmemiz gerektiğini
düşünüyorum.

Yürüyüş: Eklemek istediğin
başka bir şey var mı?
Bütün karakollar ve devletin bütün
kurumları hastaneler de dahil olmak
üzere devrimci-demokrat her kesime
işkence yapmayı görev haline getirmiştir. Bunu ancak birlik olarak ve
birbirimizi sahiplenerek aşabiliriz. Bütün Dev-Genç’lilere teşekkür ederim!

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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1980'li yılların sonları, ölü toprağının kitleler üzerinden atıldığı, devrimci-demokratik örgütlenmelerin hayatın her alanına yayıldığı yıllardır.
Toplumsal-siyasal hayatın en dinamik
kesimi ise elbetteki ve her zamanki
gibi gençliktir. '87 Nisan Direnişi’nde
doğrulup gürleyen gençlik, öğrenci
derneklerini baskı ve denetim altına
alıp kapatmayı öngören yasa tasarısını
geri çektirmeyi başarmıştır. ANAP
iktidarına geri adım attıran Nisan Direnişi’yle öğrenci gençliğin kendi
gücüne güveni pekişmiştir. Bu kazanım, 12 Eylül'ün yenilgi havasının,
pasifikasyonunun kırılmasında önemli
bir etken olmuştur.
Hem Nisan Direnişi'nde hem de
sonraki zamanlarda örgütlenen eylem, forum ve direnişlerde, Dev-Genç'liler
yine en öndedirler. Gençlik
mücadelesinin en militan
en cüretli damarını DevGenç'liler temsil etmektedirler. Dev-Genç, bir
okul olmuş ve nice önder-yönetici-militan yetiştirmiştir.
Yücel Maral, Erol Yalçın ve Ayhan
Efeoğlu, Dev-Genç okulunda çelikleşen üç yiğit devrimcidir. Öğrenci
gençlik mücadelesinin en ön saflarında yer alan Dev-Genç kadrolarından olan Yücel, bir gerilla komutanı
olarak şehit düşerken, Erol 1 Mayıs'ın
arifesinde bir ev baskınında infaz
edilmiş, Ayhan ise, bir Halk Kurtuluş
Savaşçısı olarak gözaltına alınıp kaybedilmiştir.
Yücel, Erol ve Ayhan'ın omuz
omuza çatışıp kitleye önderlik ettikleri
eylemlerden birisi de Yıldız Yürüyüşü'dür.
Yıldız Üniversitesi'nde artan baskı
ve saldırılar karşısında 300 öğrencinin
katıldığı bir forum düzenlenir. Forum'un ardından, daha önce verilen
dilekçelerin cevabını almak üzere
rektörlüğe yürüyüş gerçekleştirilir.

Bu yürüyüş esnasında,
DevGenç'liler kitleyle
birlikte rektörlüğe
girmeyi hedeflerken oportünizm
kitlenin nabzını
YÜCEL MARAL, AYHAN EFEOĞLU, EROL YALÇIN
düşürmeye çalışıyordu. Elbet polis
de ödeyerek kararları yaşama geçirde boş durmuyordu. Kitleyi tahrik
mektir. Yürüyüş yapılacaktır!
ve taciz etmeye çalışıyor, kitlenin
Dev-Genç'lilerin kararlılığı, oporiçine sızmaya çabalıyordu. Bu sızma
girişimini fark eden öğrenciler, kimlik tünizmin ve reformizmin cesaretsizkontrolü yapmaya başlar ve sivil pol- liğine, cüretsizliğine baskın gelmiştir.
Yürüyüş başlar, yaklaşık bin öğisleri kitlenin dışına atarlar. Bunun
üzerine iyice zıvanadan çıkan polisler, renci, Yıldız'dan Beşiktaş'a doğru
provoke etmek, korkutmak amacıyla akmaktadır. Çok geçmeden, Çevik
silah çekip, ateş ederler. Öğrenciler Kuvvet ve sivil polisler vahşice salbu polis terörüne karşı sessiz kalmaz, dırırlar kitleye. Kortej sıralamasına
"polis defol" sloganıyla karşılık ve- göre kitlenin önünde bulunan oporrirler. Kitlesel bir forum ve yürüyüş tünistler, ilk saldırı anında panikleyerek dağılmaya, kaçışmaya başlarlar.
yapma kararı alınır.
Dev-Genç'liler ise soğukkanlı davranır ve "Yılgınlık Yok Direniş Var" sloganı ile kitleyi toparlamaya
çalışırlar. Yücel, Erol ve
Ayhanlar’ın en önde çatıştığı bu direniş yarım
saat kadar sürer. Kitle bölündüğü zaman, farklı kollarda çatışma devam eder.
Bu kollardan birisinde
27 Şubat 1989 günü, İstanbul Üni150
kişi
vardır,
taşlarla, sloganlarla,
versitesi Merkez Bina'da 500 kişilik
sokak
sokak
çatışarak
ilerlerler. Çatıbir forum düzenlenir ardından polis
şa-çatışa
yürüyüş
sürdürülür.
Çünkü
terörünü teşhir eden bir yürüyüş gerhaklı
ve
meşru
olan
onlardır.
Gayrimeşru
çekleştirilir. İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde de aynı şekilde kitlesel bir fo- olan, yürüyüşe azgınca saldıran işkencecilerdir. İşte bu bilinçle direnen Devrum gerçekleştirilir.
Genç'lilere
halktan destek verenler, on28 Şubat 1989'da bu kez Yıldız
ları
polisin
elinden
kurtaranlar, kapısını
Üniversitesi'nde büyük bir forum öraçıp
saklayanlar
oluyordu.
Beşiktaş'ta
gütlenir, yaklaşık 1000 kişi katılır
bir
grup,
polis
otosunu
taşlayarak
salbu foruma. Ortak platformda alınan
karar gereği forum sonrasında, yü- dırılara tepkisini gösteriyordu.
Dev-Genç'in önderliğinde gerçekrüyüş gerçekleştirilecek ve Beşiktaş'a
kadar yürünecektir. Forum coşkulu leşen bu sokak çatışması, 12 Eylül
konuşmalar, marşlar, halaylar ile bi- sonrasının ilklerinden biridir. Refortirilir. Yürüyüşün başlayacağı sırada mizmin-oportünizmin tüm geri-pasif
bazı siyasetler, polis yığınağını ve tavırlarına rağmen, Dev-Genç'in iradi
polisin saldırı hazırlığını gerekçe gös- müdahalesiyle kitlesel şiddetin, mitererek, yürüyüşün iptal edilmesini litan bir şekilde yaşama geçirildiği
önerirler. Fakat Dev-Genç'liler ka- bir eylem olarak Yıldız yürüyüşü
rarlıdır. Ki kararlı olmak, aldığı ka- gençliğin mücadele tarihinde yerini
rarlara sahip çıkmak, gereken bedelleri almıştır.

Gençlik Meşruluk
Bilinciyle Çatışıyor:
Yıldız Yürüyüşü
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Venezüella’da Darbelerin, Katliamların,
Komploların Arkasında Hep CIA Vardı

Venezüella’da ABD Beslemesi İşbirlikçi
Halk Düşmanları Yeniden Sahnede
ABD’nin özel eğittiği ve finanse
ettiği faşistler, Venezüella halkının
Bağımsızlık ve Gençlik Günü kutlamalarını yaptığı 12 Şubat’ta, “bir öğrencinin, Chavezciler’den gelen bir
motosiklet üzerinden ateş açılmasıyla
öldürüldüğünü” iddia ederek güvenlik
güçlerine ve halka yönelik bir saldırı
başlattı. Savcılık binası, devlet televizyonu gibi kamu mallarına,
halk için inşa edilen binalara
molotof kokteylleriyle saldırdılar. Bir genci öldürdüler.
Venezüella’da iki haftadır
devam eden hükümet karşıtı
gösterilerde bugüne kadar 13
kişi hayatını kaybederken 150
kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri’ni, Caracas’ta, hükümete karşı düzenlenen gösterileri teşvik etmekle suçladı.
Amerika’ya vize vermeyi vaat
ederek gösteriler organize ettiği tespit edilen Başkent Caracas’taki ABD Elçiliği’nde çalışan 3 diplomat sınır dışı edildi. Venezüella hükümeti, ülkedeki olaylarda ABD’nin
parmağı olduğuna dair ellerinde somut deliller olduğunu, Amerikalı diplomatların, ülkedeki hükümet aleyhtarlarına finansal destekte bulunduklarını, Washington’un gösteri ve protestolara açıktan ve utanmazca müdahale ettiğini açıkladı.
Amerikan yönetimi iddiaların “temelsiz ve yanlış” olduğunu açıkladı.
Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney
Venezüella’daki olaylarla ilgili yaptığı
açıklamada, “Maduro, Obama ile
bir diyalog istiyor. Fakat öncelikle
diplomatlarımızla uzlaşması ve kendi
halkıyla oluşturacağı diyaloğa odaklanması gerek” diyerek Maduro’yu

uyardı. ABD, Venezüella üzerine
kurduğu politikaların cesaretini Chavez ve sonrasında Maduro’nun uyguladığı politikalardan almaktadır.
Obama dünya halklarının katili, Venezüella halkının da ezeli düşmanıdır.
Maduro’nun Obama ile görüşerek
halledeceği hiçbir sorun olamaz.

ABD Emperyalizminin
Halktan Yana
Yönetimlere
Tahammülü Yoktur
Emperyalizm, halktan yana ve
ilerici olan, ülkesini satmayan yönetimlere tahammül edemez, onları
darbelerle indirip yerine işbirlikçilerini
getirir. İşbirlikçi, Amerikancı muhalefet temsilcileri, her fırsatta, tıpkı
2002’de yaptıkları gibi, iktidar hakkında yaydıkları yalan ve karalamalarla yönetimi yıpratmaya çalışıyorlar.
Ekonomik krizi kullanarak halkı yönetime karşı kışkırtmaya çalışıyorlar.
Meydanlarda gösteri yapıp şiddeti
uyguluyorlar.
Venezüella’da yaşanan kışkırtma
ABD’nin ve tekellerin ne ilk ne de

son karşı devrim girişimidir. Chavez’in,
1998’de başkanlık seçimlerini kazanmasından sonra Chavez’in yoksul
halktan yana olan politikaları ve uygulamaları, halkı iliklerine kadar sömüren oligarşiyi rahatsız etmiştir.
ABD işbirlikçisi muhalefet, Chavez’in
iktidara geldiğinden itibaren iktidarı
geri almak için ABD ve oligarşinin
desteği ile darbeler ve komplolar planlamıştır. 2002 Nisan’ında, Chavez’e yapılan
darbe bir ABD planıdır. Ancak
halkın Chavez’i sahiplenmesi
ile bu plan bozulmuştur. O
günden bu yana ABD, Chavez
karşıtı grupları hem parasal,
hem eğitim ve çeşitli olanaklarla desteklemektedir. Venezüella’daki siyasi grupları inceleyen Demokrasi İçin Ulusal Bağış (NED) kurumunun
Mayıs 2010 tarihli raporunda
her yıl ABD dairelerinden
gelen 40 milyon doların
Chavez karşıtı gruplara gönderildiği
yazmaktadır.

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

Maduro’nun
Kapitalist Sistemin Özüne
Dokunmayan Önlemleri
Çözüm Değildir
Chavez hayatta iken, Kasım 2012’de
başlayan ekonomik sorunlar tekellerin
ve onların spekülatörlerinin, oligarşinin
öncülüğünde patron örgütlerinin iktidarı
zora sokmak ve halkı kışkırtmak için
yarattığı sorunlardır. Üretilen bazı temel
ihtiyaç mallarının piyasaya sürülmeyip
karaborsa satılması, sürüldüğünde ise
de fahiş fiyatlarla satılması en sık başvurdukları yöntem. Aralık 2013’teki
yerel seçimler öncesi spakülatörlerin
faaliyetleri daha da yoğunlaştırıldı.
Tabi bu komplonun arkasında da her
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yerde ve her zaman olduğu gibi ABD
vardı. Hükümet, Ekim 2013’te ekonomik sabotajlara karıştığı için üç
ABD’li diplomat sınır dışı etti. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro,
burjuvazi tarafından ülkesinin sürüklenmek istendiği ekonomik krizle mücadele için parlamentodan özel yetki
istedi. Bu yetkileri “ölüm kalım meselesi” olarak tanımladı. Kasım 2013’te
hükümet, karaborsa satış yapan elektronik mağazalar zincirlerine el koydu,
genel müdürleri tutukladı. Perakendecilere yüzde 60 indirim zorunluluğu
getirdi, karaborsacılıkla mücadeleyi
arttırdı, işletmelerin kârlarını yüzde 15
ile yüzde 30 arasında sınırlamayı hedefleyen bir yasa hazırladı, döviz alımsatımına dair önlem aldı. Maduro’nun
“ekonomik savaşı” için aldığı yetkiler
ve uygulamaları burjuvaziyi rahatsız
etti. Maduro’nun yukarıda aldığı önlemler, Chavez’in de yaptığı gibi, kapitalist sistemin özüne dokunmayan
önlemlerdir. Restorasyondur.
Sayı: 407
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Reformizmin Devrim
Dediği Her Şey
% 50’den Bir Buçuk
Puan Fazla Oydur
Chavez, Venezüella halkına, “Ya
cehenneme uzanan yolu, kapitalizmi
seçeceksiniz, ya da tanrının krallığını
dünyada kurmak için, sosyalizmi”
diye seslenmiştir, ama Chavez’in
uygulamaları sosyalizm olmamıştır.
Milyonlarca insanın okuma-yazma
öğrenmesi, toprak reformu, petrol
gelirlerinden halk yararına büyük
oranda pay ayrılması, yoksullardan
yana bir yönetim kurmaya çalışması,
eğitimde, sağlıkta yapılan uygulamalar ilericidir ama devrim değil,
reformdur.
Burjuvazi var oldukça bunların
hiçbiri kalıcı değildir. Burjuvazinin
ve işveren örgütlerinin, spekülatörlerin
olduğu bir yerde devrimden bahsedilemez. Devrim, kapitalizmin üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet ilişkilerinin tasfiyesi ve üretim
araçlarının toplumsal mülkiyetidir.
Burjuvazinin zor yoluyla alaşağı
edilmesi ve kökten tasfiyesidir.
Venezüella’da kamu sektörünün
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toplam ekonomi içindeki payı
%18.4’tür. Yani üretimin %86.6’sı
özel sektöre aittir. Ve bu gün yaşanan
sorunların baş nedeni de budur.
Venezüella aynı zamanda parlamenter yolla, seçimlerle devrim olamayacağının da bir örneğidir. Chavez’in
de Maduro’nun da aldığı oylar ortadadır.
İktidara bıçak sırtında gelmişlerdir.
2012 yılında Chavez yüzde 54 oyla
seçilmiştir. Chavez’in hayatını kaybetmesinden sonra Birleşik Sosyalist
Partisi lideri Nicolas Maduro yüzde
1,5 farkla seçilmiştir. Venezüella’da
reformizmin devrim dediği her şey
% 50’ den bir puan fazla oydur.

Çözüm,
Reformlarda Değil,
Çözüm Devrimdedir
Yoksulluk, açlık, cehalet, barınma,
çalışma ve insan hakları gibi sorunların köklü çözümü reformlarla sağlanamaz. Bu sorunların çözümü devrim ve sosyalizmdedir.
Chavez de, Maduro da halkın açlığına yoksulluğuna kalıcı, köklü bir
çözüm üretememiştir. Bunu yapmaları
mümkün de değildir. Yukarıda da aktardık; Venezuella’da hala ekonominin
yüzde 86.6’sı işbirlikçi tekellerin denetimindedir. Chavez ile birlikte daha
halkçı bir politika uygulandı fakat
kapitalist ekonomi ile çatışılmadı. İşbirlikçi tekeller varlığını olduğu gibi
korudu. Chavez iktidarını yıkmak
için her türlü faliyetini sürdürdü.
Özellikle reformizm, Venezuella’daki gelişmeleri hep “devrim” diye
sundu. Halkçı politikaları sosyalizmin
inşası diye gösterdi. Reformist, düzen
içi düşüncelerini Venezuella üzerinden
meşrulaştırmaya çalıştı.

Ve n e z u e l l a ,
mevcut iktidarı kökten alaşağı etmeden devrimin olamayacağının en somut göstergesidir. Tüm
sistem, birinin diğerinden aldığı bir
fazla oya bağlıdır.
Chavez, mevcut konjonktürel durum izin verdiği ölçüde halkçı politikaları hayata geçirmiştir.
Bugün Venezüella’da yaşanan gelişmeler bu doğrunun ispatıdır. Burjuvazinin olduğu her yerde sömürü
vardır, komplo vardır. Burjuvazinin
olduğu her yerde emperyalizm de
vardır. Karşı devrim vardır. Dünyanın
sayılı petrol ihracatı yapan ülkelerinden biri Venezüella’nın petrol ve
hammadde kaynaklarından geliri tüm
halkın refah düzeyini yükseltecek
durumdayken bugün halkın yoksulluk
yaşamasının nedeni sadece uygulanan
yanlış politikalar değildir. İktidarın
niteliğindedir. Mevcut iktidar yapısı
ile tekellerin sömürüsüne son vermek
ve halkın açlığını gidermek mümkün
değildir.
İşbirlikçi tekellerin varlığına son
vermeden, halkın gerçek iktidarı hedeflenmeden, Venezuella’da Chavez’in kurduğu sistemin geleceği pamuk ipliğine bağlı olacaktır. İşbirlikçi
tekeller buldukları en küçük bir fırsatı
Maduro’yu yıkmak için kullanacaktır.
Halk ile halk düşmanları arasındaki
gerçek çatışma henüz yaşanmamıştır.
Chavez’in reformist anlayışı böyle
bir çatışmayı göze alabilecek stratejiye
de, ideolojiye de sahip değildir.
Şunu tekrar hatırlatalım; devrim
silahla yapılır, silahla korunur. Emperyalizm ve işbirlikçileriyle çatışmadan, onların iktidarına son vermeden reformlarla devrim yapılamaz.

BU DÜZEN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK, YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!

Direniş Saflarını Terk Edip
Faşizme Ruhunu Satan Bir Dönek:

Birgün Köşe Yazarı
Akın Olgun!

Ruhunu faşizme satmış döneklerin
dili uzar, çeneleri düşer,
kalemleri salya sümük olur. Kendi
düştükleri çukurun zirvesinden ahkam
kesmeden duramazlar. Örtbas etmek
istedikleri kendi rezillikleridir. Ama
hep başarısız olurlar. Çünkü direniş
kaçkınlığını örtebilecek yalan bezi
yoktur.
DY-ÖDP çevresinin Birgün Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Akın Olgun, gözyaşlarıyla sahtekarlığının, haysiyetsizliğinin lekesini silemez. Ki Birgün Gazetesi’nin köşe yazarlığı yaptığı
Akın Olgun’u tutsaklık koşullarından
tanırız. Bu yanıyla akıllı solculuğun
sesi olan Birgün Gazetesi’nde Akın
Olgun’un yazması, tencere-kapak misali,
isabetlidir. Yılgınlığın gazetesinde bu
türden bir yılgının olamaması gerçekten
çok büyük bir eksiklik olurdu(!)
Birgün’ün köşe yazarı Akın Olgun,
19-22 Aralık Katliam saldırısına kadar
“yoldaş” dediği Özgür Tutsaklar’ı ve
direniş saflarını terk etmiş bir haindir.
Faşizme ruhunu satmış bir dönektir
ve ‘Ödüllü’ akıllı solcular kervanına
katılmakta gecikmemiştir. Haliyle yılgınlığın sesi olan Birgün’de yazması
da olmazsa olmazdı(!)
Bakın 19 Aralık Katliamı’na dair
ne yazmış bu yılgın: “…‘Diri diri
yaktılar’ diyen kadın sesi. Her yılın
19 Aralığında içinizde bırakılmış tüm
acıları ayağa kaldırıp, derin bir boşluk
bırakır… Tek tek geçer, gözünüzün
önünden yüzleri. Bedeni kavrulmuş,
yeter!”
Bu pişkinlik yeter…
Senin dostun, arkadaşların yoldaşın
olamaz Akın Olgun. Sen “dost, arkadaş,
yoldaş” dediğin insanları, zalim zamanlarda terk etmiş birisin. Yoldaşlarımızı
diri diri yakanların uzattığı “ödül”ün
karşılığında, onursuzluğu tercih etmiş

birisin. İşte bu yüzden içi boş cümleler
kusan sahtekar kalemini direnişimizden
ve şehitlerimizden uzak tut Akın Olgun.
Eğer yazacaksan, 19-22 Aralık öncesi
ve sonrası arasındaki tercih değişimini
ve nasıl tahliye edildiğini anlat.
Alçaklığın sınır tanımaz haline çukur deniyor. Akın Olgun da, düştüğü
çukurun zirvesini bırakmamaya yeminli
olduğunu kanıtlamak için şöyle demiş:
“… Direnişin iç sorumluluğu hiç konuşulmadı ve konuşulmayacak belki
bir on yıl daha… Yanılsamalar, dokunulmaz bir kutsiyet içine sokuldukça gerçek ama sadece gerçek gecikecek belki o kadar…”
Büyük Direnişimiz hakkında, konuşulmayan hiçbir şey kalmamıştır.
Her şey herkesin gözleri önünde, tarihe
kanla yazılmıştır.
Sen bırak direnişin iç sorumluluğunun hiç konuşulup konuşulmadığını
da, direniş saflarını nasıl terk ettiğini,
nasıl tahliye edildiğini anlat…
Direnmenin sorumluluğu demek,
onur demektir. Ve o onuru taşıyanlar,
can bedeli direnmeyi hayatın anlamı
saydılar. Sen ise hayatının anlamını faşizme boyun eğmekte, direniş saflarını
terk edip direnişe küfretmekte buldun.
Direnişin her türden sorumluluğunu
Ahmet İbili’den Alişan Şanlı’ya direnenlerin nasıl bir feda ruhuyla taşıdığını, tarih konuşmaya devam ediyor.
Sen bırak şehitlerimiz ve direniş
üzerine kalem oynatmayı da, haysiyetsizliğinin kendisini anlat, hiç olmazsa biraz dürüst davranmış olursun.
O kadarına cesaretin var mı?
Büyük Direnişimizi karalamaya çalışmak “cüret” gerektirmiyor. Bunun
için akıllı solcu olmak yeterli. “Farkımızı
koyduk” diyenden “Aynı mahalleden
değiliz” diyenine her türden reformist,
oportünist, Büyük Direnişimize saldırıp
karalamayı sıradanlaştırdı zaten.

Söz konusu yazısında Akın Olgun,
“Kalan sağlar bizim olmadı, olamadı”
demiş. Bizim olmayanlar hainlerdir.
Şehitlerimiz yüreğimizde, gazilerimiz
omuz başımızdadır. Senin gibilerse “derin yara” , “acı” , “çığlık” kelimelerini
ardarda dizip yüzsüzlük edebiyatı yapmaya “yaşamak” diyor. Sen kaçıp
ihanet ederken bu soysuzluğu ezip geçenler yıllarca direndi. “Ah” demediler.
“Aman” demediler. Birer sıra neferi
olarak sıralarını saydılar ve ölümsüzleştiler. Ki devrimcinin ödülü işte budur:
Direnip, savaşarak şehit düşmek…
Yılgınlığın ödülü ise senin gibi olmaktır.
Devam et Akın Olgun , ‘ödül’üne
layık olmaya devam et. Ara bakalım,
bulabilecek misin değersizleşme çukurunun dibini. DY- ÖDP’nin Birgün’ü, o
değersizleşmeyi sergilemen için vermedi
mi o köşeyi sana? Layık ol yılgınlığın
ustalarına. Çünkü şu hayatta yapabileceğin başka bir şey kalmamış senin.
Büyük Direnişimizin içinde şehit
düşen, içeride başladığı ölüm orucunu
dışarda sürdürürken 19 kiloya düşen
yılların devrimcisi olarak hemen herkesin
tanıdığı Sevgi Erdoğan’ın sözüyle bitiriyoruz yazımızı: “Her şeyi seviyorum,
ihanetin dışında. Herkesi seviyorum,
halk düşmanları dışında. Canımız sevdiklerimiz için fedaya hazır.”
Hadi Akın Olgun, Sevgi Erdoğan’ı
“Bir canım var feda olsun halkıma”
diyen Ahmet İbili’yi ve 122’leri karalamaya devam et. Sana bu yakışır…
NOT: Bu çukura cevap vermeye
değmezdi ama ÖDP-DY’cilerin Birgün
Gazetesi’nde kimlere köşe yazarlığı
yaptırdığı bilinsin diye yazdık bu yazıyı. Akın Olgun’un Birgün’e nasıl
bir “değer” kattığı ortada. Hainlerin
köşe yazarı olduğu “ Halkın Gazetesi”
öyle mi? Yakışır bu rezillik DYÖDP’ye, çok yakışır…
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İhbarcı, Muhbir Aydınlıkçılar
Siz Muhbirlikten, İhbarcılıktan Anlarsınız
Sınıf Mücadelesi Neyinize?
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Aydınlıkçılar sol içinde
lanetlenmiş ihbarcı, muhbirlerdir...
1980 öncesi devrimcilerin, yurtseverlerin boy
boy resimlerini basar isimlerini, adreslerinin yanına
bildikleri kadar özgeçmişlerini yazarak, krokiler
yayınlayarak hangi siyaset
nerede çalışma yapıyor, çalışmaları kimler yapıyor sistemli bir
biçimde yayınlayarak devlete ihbar
ederlerdi. 12 Eylül’den sonra da öz
olarak ihbarcılıkları değişmemiştir.
Bu ihbarcıları reformizm, oportünizm ve Kürt milliyetçileri uzun süre
bir yılan gibi sol içinde barındırmıştır.
İhbarcı, muhbir Aydınlık gazetesinde Esin Turhan adındaki bir yazar
21 Şubat tarihli Aydınlık Gazetesinde
"N'olcak şimdi?" başlıklı bir yazdı.
Esin Turhan adlı muhbir, sendikalar
hakkında ahkam keserken DİSK'e de
akıl vermekten geri durmuyor.
Huylu huyundan vazgeçmezmiş,
Esin Turhan, Aydınlıkçılar’ın klasik
muhbirlikçiliğini yapıyor.
Şöyle diyor Turhan; "DİSK içinde
yaşanan sorunlar ortada. Orada da
bir türlü sendikal hareketi bazı örgütlerden temizleyememe sorunu yaşanıyor. DİSK solculuk yapmayı hep
örgüt kuyrukçuluğuyla karıştırdı. Bunun
için en tepeye sınıf içindeki örgütlü
gücü yüksek olan değil, siyasi örgütlerle
bağı güçlü olanlar geldi. Son olağanüstü genel kurulunda yaşananlar,
hatta bu olağanüstü genel kurula gidilmesine sebep de bu örgütlerle bağlardı. DİSK'i devrimci bir sınıf örgütü olmaktan çıkarttığını görmek
zor değil. En son Greif işçilerinin gibi
gösterilmeye çalışılan ve DİSK çatısı
altındaki Tekstil Sendikası'nın toplu
iş sözleşmesi görüşmelerini bile sürdürmesine izin vermeyen eylem bu örgütler tarafından yapıldı. DİSK'in 47.

yıl kutlamalarını bile engellediler, yaşananlar
tam bir rezillik. Genel İş'te
de durum farklı değil. Doğu ve Güneydoğu'da işçilerin aidatlarının sendika üzerinden bazı örgütlere gittiği
iddiaları yıllardır konuşulur."
Tarihleri ihbarcılık, muhbirlik, devrimci düşmanlığından başka birşey olmayan Aydınlıkçılar’dan başka ne beklenebilir! On yıllardır yaptıkları muhbirliğe devam erdiyorlar.
DİSK’i devrimcilerden temizleyince
DİSK kurtulacak.
Eyyy... alçaklar... Devrimcilerin olmadığı bir sendikanın işçi sınıfının çıkarına tek bir adım attığı dünyanın neresinde görülmüş? Devrimcilerin, sosyalistlerin öncülüğü olmadan işçi sınıfının lehine olan tek bir hak kırıntısının
kazanıldığı dünyanın neresinde görülmüştür? İşçi sınıfına devrimcilerin,
sosyalistlerin öncülük yapmadığı tek
bir mücadele örneği yoktur.
Dönüp kendi tarihinize bakın; faşist
düzene karşı örgütlediğiniz tek bir direniş, tek bir zaferiniz var mı? Provokatörlükten, direniş kırıcılığından, devrimci düşmanlığından, devrimcileri faşist devlete ihbar etmekten başka ne
var tarihinizde?
DİSK bugün CHP’nin arka bahçesi
olmuş, DİSK başkanlarının milletvekili
olması için atlama tahtası olarak kullanılıyormuş, sendikaların yönetimlerine
çöreklenen yöneticiler patronların kölesi
olmuş ne gam... İşçi Partililer için

önemli olan devrimcilerin sendikalardan tasfiye edilmesidir...
“DİSK solculuk yapmayı hep
örgüt kuyrukculuğuyla karıştırmış...”
Söyleyin nedir sizin bu örgüt
düşmanlığınız? Örgüt düşmanlığı
yapmak, halkı örgütlenmekle korkutmak faşist iktidarların işidir... Aydınlıkçılar da faşist devlet gibi on yıllardır
örgüt düşmanlığı yapmışlardır. Devrimcileri devlete ihbar etmişlerdir. İşçi
sendikalarında, memur sendikalarında
“yasadışı örgüt” demagojileriyle işçileri
devrimcilere karşı kışkırtmışlardır. İşçileri “örgüt” demagojisi ile devrimcilerden uzaklaştırmaya çalışmışlardır...
Ancak bunda da başarılı olamamışlardır. Hiçbir zaman devrimcilerin olduğu
yerde örgütlenememişlerdir. Hazımsızlığı
onun içindir. DİSK yönetimindekileri
“siyasi örgütlerle bağı güçlü olanlar”
diye suçluyor. Siyasi örgütlerle ilişkisi
olmak Aydınlıkçılara göre suç.
Sendikacıların düzen partileriyle,
işçilerin patronları konumundaki belediye başkanlarıyla, patronlarla ilişki
içinde olan sendika yönetimlerinden
rahatsız olmuyor Aydınlıkçılar, tek
dertleri devrimciler...
DİSK’in son olağan genel kurulunda
ne olmuş? Niye yazmıyorsunuz? Niye
“örgütler” demagojisi yaparak muhbirlik yapıyorsunuz?
İhbarcı aydınlıkçıların “örgütler”
dediği Devrimci İşçi Hareketi’dir.
Ne yapmıştır Devrimci İşçi Hareketi?
DİSK’in son olağanüstü genel kurulunda DİSK Genel Başkanlığı’na
adaylığını koyan Kani Beko’nun Şişli
Belediyesi’nde nasıl Mustafa Sarıgül’ün
uşaklığını yaptığını söylemiştir.
DİSK’in CHP’nin arka bahçesi yapılmasına karşı çıkmış ve işçilerin
sendikasına sahip çıkması için çalışma
yapmıştır.

BU DÜZEN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK, YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!

Şişli Belediyesi’nde örgütlü olan
DİSK/Genel-İş Sendikası’nın olağanüstü genel kurulunda işçilerin
karşısında patron konumundaki
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün listesini desteklemesini teşhir
etmiştir.
Aydınlıkçılar’ın rahatsızlığı bundandır. Onların sendika anlayışı
çok daha gerici, şovenist faşisttir.
İşçi sınıfının değil, faşist düzeni
devrimcilere karşı korumak için
sendikalarda çalışma yürütürler...
Aydınlıkçıların örnek sendikacıları Türk-İş içindeki Türk Metal
Sendikası Başkanı Mustafa Özbek
gibi faşistlerdir.
Hadi ordan ihbarcılar. Faşizmin
muhbirleri... Siz kim, işçi sınıfı
adına konuşmak kim?

Devrimciliği Ağzınıza
Almayın
Tarihiniz devrimci düşmanlığından ibarettir. Bir de devrimciliği
ağzınıza almayın...
“DİSK'i devrimci bir sınıf örgütü olmaktan çıkarttığını görmek
zor değil”miş... Kimmiş DİSK’i
devrimci bir sınıf örgütü olmaktan
çıkartan? Patron sendikacılığına
savaş açan devrimciler mi yoksa
patronların kölesi haline gelmiş
DİSK Başkanı Kani Beko ve ekibi
mi?
“DİSK'in 47. yıl kutlamalarını
bile engellediler, yaşananlar tam
bir rezillik” diyor Esin Turhan.
Neymiş “rezillik” olan? 47. yıl
kutlamalarında içki içemeden kokteyl iptal edildi diye mi hayıflanıyorsun?
Niye yazmıyorsun AKP’nin tutukladığı DİSK/Genel-İş’in avukatlığını yapan devrimci avukat
Taylan Tanay’ın sözleşmesinin neden iptal edildiğini?
Neden sormuyorsun Kani
Beko’ya DİSK çalışanı devrimci
bir işçi olan Berna Yılmaz’ın neden
işten atıldığını?
Başbakan Erdoğan tutuklatıyor,
DİSK Başkanı Kani Beko da işten
atıyor. Başbakan Erdoğan ile Kani

Beko arasındaki benzerliği göremeyecek kadar kör olamazsınız...
Ki, kör değilsiniz. Siz de onlarla
aynı noktada birleşiyorsunuz... Devrimcilere düşmanlıkta aranızda hiçbir fark yoktur.

Her Sözlerinde
Bir İhbar Var
“Greif işçilerinin gibi gösterilmeye çalışılan ve DİSK çatısı altındaki Tekstil Sendikası'nın toplu iş
sözleşmesi görüşmelerini bile sürdürmesine izin vermeyen eylem bu
örgütler tarafından yapıldı” diyor.
Ne diyorsunuz? Amerikan Greif
şirketine “aldırmayın siz bunlara,
sakın taviz vermeyin, bunlar yasa
dışı örgütler” mi diyorsunuz?
İşçi değil de kim onlar? Alçaklık
yapmayın alçaklık...
“Amerikan emperyalizmi” demagojisini dilinizden düşürmezsiniz.
Söz konusu devrimciler olunca,
AKP ile de, Amerika ile de aynı
noktada buluşuveriyorsunuz. İşte
sizin gerçek yüzünüzü de bu gibi
eylemler ortaya çıkartıyor.
Greif işçisi değilse kim onlar?
15 gündür Amerika’nın Greif fabrikası işgal edilip üretim durdurulmuş durumda. İşçi değilse dışarıdan gelen işçiler mi işgal etti
fabrikayı?
“Tekstil Sendikası'nın toplu iş
sözleşmesi görüşmelerini bile sürdürmesine izin vermiyor”larmış...
İşçiler toplu sözleşme yapabilmek için günlerdir fabrika işgalindeler. Tekstil Sendikası bir kez bile
işçilerin yanına gelip “niye fabrikayı işgal ettiniz” diye sormamıştır.
Siz ne toplu sözleşmesinden bahsediyorsunuz?
Bırakın işçi sınıfı söylemlerini...
Siz asli görevlerinize devam edin.
Durmayın devrimcileri ihbar edin.
Hangi sendikanın yönetimlerinde
hangi örgütün üyeleri var onları
ihbar edin...
Devrimcileri ihbar ederek
AKP’ye yaranabilirsiniz. Devrimcileri ihbar etmek her dönem faşist
iktidarlar için prim yapmıştır...

Sol’un Lanetlileri İhbarcı
Muhbir Aydınlıkçılar
Kü çü k burjuva milliyetçiliğinin ve karşı
devrimciliğin simgesi Aydınlıkçılar ‘80 öncesi
pervasızca yaptıkları iğrençlik ve şerefsizliklerini
gizleme ve unutturma çabası verirken karşı
devrimci çalışmalarını da sü rdü rü yorlar.
İhbarcılık ve devrimcilere saldırı Aydınlıkçıların mesleğidir. Aydınlık’ın tarihi yü zlerine
takmaya çalıştıkları maskenin kapayamayacağı
kadar iğrençtir.
‘80 öncesinde özellikle ‘70-’80 arası devrimcilerin, yurtseverlerin boy boy resimlerini basar
isimlerini, adreslerinin yanına bildikleri kadar özgeçmişlerini yazmayı da ihmal etmezlerdi.
Krokiler yayınlayarak hangi siyaset nerede
çalışma yapıyor, çalışmaları kimler yapıyor sistemli bir biçimde yayınlıyordu Aydınlıkçılar.
"49 sahte sol" başlığı ile yazı dizileri hazırlayıp
devrimci örgü tler hakkında bulabildiği tü m bilgileri;
yönetici, kadro, sempatizan yazarak konumları
ile yayınlamaya özen gösterirdi Aydınlık.
Karşı-devrimci faaliyetlerini sadece devrimcileri ihbarla sınırlamayan Aydınlıkçılar ‘78
Kasım’ında Dev-Genç'li Turgut İpçioğlu'nu katlettikleri gibi bir yandan da devrimcilere silahlı
saldırılar dü zenliyordu. Bü tü n bunları bugü n
unutturmaya inkar etmeye çalışmalarına rağmen
12 Eylü l mahkemelerinde bizzat Doğu Perinçek'in sorgusunda belirttiği gibi oligarşiye
rü ştü nü ispat etmek için gururla savunuyordu.
"Partimiz orduyu parçalamak bir yana orduyu dü şman ilan edenlerin adreslerini göstermiştir" (Doğu Perinçek'in sorgusu sf:24)
'80'lerin ortalarında ise haftalık olarak yayınlanan bir dergideki röportajda ihbarcılık konusu hatırlatıldığında ise "İsteyen ihbarcılık
desin yine yaparım" diyerek savunuyordu.
(Yeni Gü ndem 23-29 Haziran 86)
Okullar faşist işgaller altındayken gıkları
çıkmayan Aydınlıkçılar devrimciler faşist işgalleri
kırdıklarında ve faşistleri okullardan kovduklarında faşistlerin gönü llü avukatları kesilip
"şebekesi olan herkes okullara girebilmeli"
kampanyaları yapıyorlardı.
Gü nü mü zde ve ‘80 öncesinde Aydınlıkçıların
gerçek yü zleri devrimciler tarafından sü rekli
teşhir edilmiş, uygun buldukları fırsatlarda Aydınlıkçılar da gerçek yü zlerini göstermişlerdir.
Ne Tü rkiye halklarının, ne de devrimcilerin hafızası Aydınlıkçıların görmek istediği gibi zayıf
değildir.
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Devrimci İşçi
Hareketi
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Kahrolsun Patron Sendikacılığı!
Patron Sendikacılığına,
Uzlaşmacılığa, Teslimiyete İzin Vermeyeceğiz!

13 Şubat 2014 DİSK’in kuruluş yıl dönümüydü. DİSK
yönetimi Şişli Kent Kültür Merkezinde kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla bir kokteyl düzenlemişlerdi. Biz de buraya giderek patron sendikacısı DİSK ve
Genel-İş’in Başkanı Kani Beko’yu konuşturmamıştık.
DİSK’in 47. yıl kokteyli hakkında yazmaya devam ediyoruz.
Öncelikle belirtelim kuruluş yıldönümü “kokteyl”inde
salonda davetliler arasında işçiler hariç herkes vardı. Adının ilk kelimesi DEVRİMCİ olan bir konfederasyonun
kuruluş yıldönümü kutlaması yapılıyor ama salonda işçiler yok. Direnenler yok. Kimler var, başta CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül!
Mustafa Sarıgül kimdir?
İşçi sınıfı mücadelesine ne katkısı olmuştur?
Mustafa Sarıgül Genel – İş ve DİSK yöneticilerinin
patronudur.
DİSK, CHP’nin arka bahçesi olmuştur. Adeta CHP’den
milletvekili olmanın yolu DİSK’ten geçer olmuştur.
Genel-İş’in tek örgütlenme alanı CHP’nin elindeki belediyelerdir. CHP’nin izniyle belediyelerde örgütlenip ardından CHP’nin destekçisi olmuşlardır. Garip bir şekilde İstanbul’da işçilerin sorunlarını çözmeyi Mustafa Sarıgül’ün seçimleri kazanmasına bağlamışlardır. CHP’lilere göre Mustafa Sarıgül seçimleri kazanacak, Genel –
İş belediyelerde örgütlenecek ve CHP’nin izniyle işçilerin
sorunlarını çözecek!
İşte sendikacılık anlayışının geldiği pespaye nokta.
Kaldı ki Mustafa Sarıgül’ü özellikle Şişli Belediyesi işçileri iyi tanır. Genel-İş Şişli Şubesi’ni bizzat yöneten,
şube yönetiminde kimlerin yer alacağına karar veren,
temsilcileri seçen Mustafa Sarıgül’dür.
Bunun karşılığında da işçilerle asgari ücret düzeyinde toplu sözleşmeler yapan da yine Mustafa Sarıgül’dür.
Salonda Mustafa Sarıgül yalnız değildir. Yanında ÖDP,
EMEP gibi partilerin genel başkanları da bulunmaktadır.
İçkiler içilmeye başlanmıştır. Görenler zanneder ki
bütün direnişler bitmiş, direnen işçi kalmamış. Zaten direnmeye de gerek kalmamıştır. Oysa bilinen onlarca direniş
vardır. Direnişlerin bazıları fabrikaların işgali şeklinde sürmektedir. Ama davetliler arasında direnen işçiler yoktur.
İşte eylemimizin bir nedeni de budur. DİSK’in böyle
kutlanan kuruluş yıl dönümünde ne anlatılacaktır? İşçi sınıfı mücadelesine yaptıkları katkılar mı? Ne yaptılar işçiler için? CHP ile kol kola yürümekten başka ne yaptılar? Hangi işçi direnişini ilerlettiler? Aksine işçileri
binler halinde sattılar.
Salonda sadece reformistler, patronlar yoktu. Elbet teki
içki de vardı. Direnen işçiler hariç herkes ve her şey vardı.

DİSK’in 47. Kuruluş ‘Kokteyl’inde DİH ve GREİF
işçileri DİSK Yönetimini protesto etti!

Buna izin veremezdik. Devrimciliğin kuralları kesin ve
nettir. Eğilip bükülecek bir tarafı yoktur. En başta da dayanışma devrimciliğin aynasıdır.
AKP 18 Ocak 2013 tarihinde ‘terör’ operasyonu adı
altında tutukladığı devrimcilerin içinde aynı zamanda
DİSK/Genel-İş’in avukatlığını yapan Av. Taylan Tanay
ve DİSK’te çalışan Berna Yılmaz da vardı. AKP’nin tutukladığı bu iki devrimciyi DİSK de işten attı.
Her ikisinin de işçi sınıfı mücadelesi içindeki yeri tartışmasızdır. İşçi direnişlerinin en önündedirler. İşçi sınıfının mücadelesini hiçbir zaman mahkeme salonlarına,
sendika binalarına hapsetmemişlerdir.
DİSK ve Genel-İş yöneticileri de “yasal zorunluluk”
nedeniyle işten çıkartıklarını iddia etmişlerdir.
DİSK sigortaya karşı zor durumda kalmamak için işten
çıkartmak zorunda kalmış. Ayıptır, ayıp.
DİSK ve Genel-İş yöneticileri bütün halkı aptal zannediyor. Bilmiyorsanız öğrenin; İş kanunu tutuklanan işçinin 6 aydan önce işten çıkartılmasını önlemek için böyle
bir düzenleme yapmıştır.
İşçisi tutuklanan işveren işçisini 6 ay geçmeden işten
çıkartamaz.
6 ay geçtikten sonra ise takdir hakkı vardır; isterse
işten çıkartır, isterse iş akdini sürdürür.
Burjuva yasalarında, faşizmin yasalarında bile işverene takdir hakkı verilmişken DİSK ve Genel – İş yönetimi
bu hakkını neden işten çıkartma yönünde kullanmıştır?
Neden? Açıklasınlar?
Biz söyleyelim, bunun mantıklı tek cevabı devrimci düşmanlığıdır. Eğer “sigortaya prim vergisini biz yatıramayız”
diyorlarsa bunun çözümü bulunur. Ama işten atmak bir tercihtir. Mademki tercih yaptılar o zaman yaptıkları tercihlerin hesabını verecekler. Ve bu tercihleri masum değildir.
Bu tercihin ideolojik temeli patron sendikacılığıdır.
Bunun için Genel – İş ve DİSK yöneticilerine pat-

BU DÜZEN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK, YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!

ron sendikacısı diyoruz.
DİSK yönetimi bizim eylemimizden sonra yaptıkları açıklamada işçileri birbirine düşürmeye ve devrimcilere karşı kışkırtmaya çalışmış.
Neymiş GREİF işçileri konuşma sırasında imiş ama
Devrimci İşçi Hareketi’nin eylemi nedeniyle konuşamamışlar.
YALANCILAR!
Yalanlarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar...
Bu patron sendikacılarının DİSK’i düşürdüğü duruma bakın...
Sendikacılar işçiyi örgütlemiyorlar. İşçiler sendika yönetimlerine rağmen örgütleniyor. Bir işyerine sendikayı
getiriyor. Sendika yöneticileri işçiyi muhatap bile almadan patronlarla görüşüyor.
İşçiler toplu sözleşme yapmak istiyor fakat sendika
üyelerine sahip bile çıkmıyor. Patronlar ne derse onu yapıyor...
GREİF işçileri patronun toplu sözleşme görüşmelerindeki dayatmalarına karşı fabrikayı işgal ettiler. 7
gündür fabrikayı işgal eden DİSK/TEKSTİL üyesi
GREİF işçilerinin yanına ne sendikalaır TEKSTİL ne de
DİSK Genel Merkezi’nden tek bir kişi bile ziyaretlerine
gelmemiştir. İşçiler bir de seslerini Sendikalarına duyurma
sorunu yaşamışlar ve DİSK Genel Merkezi’ni işgal
etmek zorunda kalmışlardır.
DİSK yaptığı açıklamada “DİSK üyesi olmayan bir
grubun(*) sahneyi işgal etmesi nedeniyle tamamlanamamıştır” diyerek “DİSK/Tekstil sendikamıza üye olan
direnişçi GREİF işçileri söz alma talebinde bulunmuş,
programın akışını bozmayacak şekilde bu talebin karşı-

lanacağı kendilerine iletilmiştir. Ancak program işgal nedeniyle devam ettirilemediğinden bu direnişçi arkadaşlarımız kürsüden seslerini duyurma olanağını kullanamamıştır” demektedir.
İşte DİSK’in açıklamasındaki bu yalanlarına GREİF
işçilerinin kendi cevapları: “DİSK yönetimi, gerici bir
yaklaşımla görmezden geldiği, destek vermek yerine başını kumun altına gömdüğü tutumundan vazgeçmeli, GREİF’teki işgal eylemimizle, sermaye sınıfının saldırılarına karşı bir an önce eylemli bir sınıf dayanışması sergilemelidir. HAK-İŞ’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası bile
geçtiğimiz gün direnişimizi ziyarete gelip 2000 TL’lik
maddi yardımda bulunmasına rağmen üyesi olduğumuz
sendika ve konfederasyonumuz DİSK’in ve bağlı sendikalarının bu tutumu işçi sınıfı mücadelesi adına içler acısıdır. Uzlaşmacı, işçiden ve mücadeleden kaçan tutumunu
ve üç maymun oyununu inatla sürdürdüğü takdirde
DİSK yönetimi de tıpkı GREİF patronu gibi ülke ve dünya
çapında biz işçilerin hedefi haline gelecektir.
DİSK’in patron sendikacılığı bu kadar açıktır. HAKİŞ’in bile ziyaret ederek destek verdiği direnişe kendi sendikaları ziyaret ederek destek bile vermemiştir. Ancak
GREİF PATRONLARI DİSK YÖNETİMİNİN DE BU
İŞGALE KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEN AÇIKLAMASI OLMUŞTUR.
DİSK/TEKSTİL Sendikası açıkça bu işgale karşı patronların yanında olmuştur. Onun için fabrika işgalindeki işçilerin yanına bile uğramamıştır.
İşte Devrimci İşçi Hareketi, DİSK’in 47. Kuruluş yıldönümü kutlamalarında DİSK yöneticilerinin gerçek yüz
lerini açığa çıkartmıştır.
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Sendika.ORG’a Soruyoruz?
“Tuhaf” Olan Nedir? Patron Sendikacılığı mı?
Patron Sendikacılığına Karşı Mücadele Etmek mi?
DİH’in 47. yıl kokteylinde kürsüyü işgal etmesi sonucu kokteylin iptal edilmesine SendikaOrg “DİSK gecesi
bir tuhaf eylem nedeniyle iptal” diye haber yaptı... Evet;
nedir tuhaf olan... Av. Taylan Tanay ve Berna Yılmaz’ın
işten atılması tuhaf değil de onların neden atıldığının hesabını sormak mı tuhaf? Soruyoruz size Av. Taylan Tanay
ve Berna Yılmaz’ın devrimciliğinden zerre kadar şüpheniz var mı? Bunların sınıf mücadelesinden zerre kadar şüpheniz var mı? Siz de DİSK’in yönetimindesiniz. Bugüne
kadar tek bir açıklama yapmamanızın nedeni nedir? Niye
susuyorsunuz? Susuyorsunuz o kararların altında DİSK
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da imzası var... Bu
mu sizin sınıf sendikacılığınız?
Devrimcileri işten atmak “tuhaf” değil de bunun hesabını
sormak mı tuhaf?.. Soruyoruz; patron sendikacıları ile bu
kadar sizi böylesine kaynaştıran nedir? Devrimci düşmanlığında patron sendikacılarıyla sıkı sıkıya kenetlendiniz...

Burnunuzun dibindeki Kazova direnişini göremeyecek kadar gözlerinizi kör eden nedir? Bunun bir açıklaması var mı? Dünyanın öbür ucundaki işçilerin gördüğünü
görmezlikten geliyorsunuz; bu TUHAF değil mi? Bu mu
sizin sınıf mücadeleniz? İşçiler DİSK Genel Merkezi
önünde, içinde Av. Taylan Tanay ve Berna Yılmaz’ın neden
işten atıldıklarını soruyorlar... Aylardır eylem yapıyorlar...
Sesiniz çıkmıyor... Bu tuhaf değil mi? Susarak Berna Yılmaz’ın işten atılmasındaki sorumluluğunuzun üstünü örtebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Üstünden atlanılacağını
mı sanıyorsunuz?
İşçiler DİSK Genel Merkezi’ni işgal ediyor... Bu sizi
hiç utandırmıyor mu? Bunlar sizin tuhafınıza gitmiyor mu?
Neye hayıflanıyorsunuz? ‘Kokteyl’de içip içip kafayı
çekemediğinize mi? Kafayı çekip işçi sınıfı mücadelesi
güzellemeleri yapamadığınıza mı hayıflanıyorsunuz?
Bunu sizin “tuhaf”ınıza giden?..

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Kürsüye çıkıp bol keseden “işçi sınıfı mücadelesi” güzellemeleri yapmalarının önünde engel olmuştur.
İşçi sınıfının mücadelesi üzerinde içkili kokteyler düzenleyerek tepinmelerinin önünde engel olmuştur...
Geçmişte ödenen bedeller üzerinden “biz şöyle yaptık,
böyle yaptık” diyerek yalanlarla insanları kandırmasının
önünde engel olmuştur...
SORUYORUZ DİSK YÖNETİCİLERİNE O KÜRSÜDE NE ANLATACAKTINIZ?
NEYİN ŞEREFİNE KALDIRACAKTINIZ KADEHLERİNİZİ?
AV. TAYLAN TANAY VE BERNA YILMAZ’I İŞTEN
ATMANIZIN ŞEREFİNE Mİ KALDIRACAKTINIZ
KADEHLERİNİZİ?
YOKSA DİRENİŞTEKİ GREİF İŞÇİLERİNE SAHİP
ÇIKMAMANIZA MI?
DAVETLİLER ARASINDA NEDEN İŞÇİLER
YOKTU?
SİZİN BU KUTLAMAYA ÇAĞIRACAĞINIZ EN DEĞERLİ KONUĞUNUZ PATRON MUSTAFA SARI-
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GÜL MÜ?
AKP’NİN AKİL ADAMI LAMİ ÖZGEN Mİ?
KOKTEYL PROTOKOLÜNDE KESK Başkanı Lami
Özgen, ÖDP, EMEP, HDP, BDP gibi reformist partilerin
yöneticileri en önde oturuyorlar...
Soruyoruz: Bu partilerin tarihleri boyunca örgütledikleri tek bir işçi direnişi var mı? Sürmekte olan onlarca işçi
direnişi var. Tek bir tanesinde bunların imzası var mı?
DİSK’in 47. kuruluş yılı kutlamalarına bakın... PATRON
SENDİKACILARI, REFORMİST, UZLAŞMACI PARTİLER, AKP’NİN AKİL ADAMLARI, KOLTUK DEĞNEKLERİ PROTOKOLÜN EN ÖNÜNDE OTURUYOR... KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR...
DİH BU SAHTEKARLIĞA İZİN VERMEMİŞTİR...
KAHROLSUN PATRON SENDİKACILIĞI!
DİSK İŞÇİLERİNDİR! PATRON SENDİKACILIĞINA, UZLAŞMACILIĞA, TESLİMİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ!

DİREN KAZOVA – DİH OLARAK NEDEN
KÜBA’YA FORMA GÖNDERDİK?
Kazova Tekstil fabrikasının işçileri haklarını, 4 aylık maaşlarını, kıdem ve ihbar tazminatlarını patronları Somuncu
ailesine kaptırmıştı. Direndiler, halkın yardımlaşması ve dayanışması direnişlerini büyüttü. DİREN KAZOVA-DİH
KAZAK VE KÜLTÜR adında bir yer açtılar. Kendileri için,
başlarında patron olmadan, halk için ucuz ve kaliteli kazak
üretme yolunda bir adım attılar. Ardından direniş boyunca
hep söyledikleri kooperatiflerinin kuruluşu için yasal işlemleri
başlattılar. Fabrika işgalini bitirip mağaza ve kültürü açtıklarında ellerinde hiçbir şey yoktu. Tam da bu sırada Küba
Genç Milli Takımıyla BASK ülkesi milli takımının yapacakları maçta giyecekleri forma siparişi geldi. Direnen Kazova işçileri elimizde bir şey yok diye bir saniye bile düşünmeden ürettiler. Yarattılar. Formaları Küba’ya gönderdiler. Ulaşım olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle 15
Şubat 2014 tarihinde yapılan maça yetiştiremediler.
Ama bu formalar 26 Şubat 2014 tarihinde yapılacak
maçta giyilecek. Ayrıca Küba liginde bu yıl yapılacak maçlarda -tabii ki formalar dayandığı oranda- giyilecek.
Nihayetinde 20 takım forma denebilir. Ne önemi var ki
denebilir? Zaten Küba takımları kendi ülkelerinde bu formaları
yaptırabilir ve giyebilir denebilir. İşte Kazova işçilerinin yaptığının önemi tam da buradadır. Kazova işçileri uluslar arası
dayanışmanın canlı ve somut örneğini sergilemişlerdir.
Amerikan emperyalizminin abluka ve ambargosu altındaki
Küba’ya forma göndererek emperyalizme meydan okumuşlardır. Emperyalizm devasa askeri gücünü kullanarak devrimci değerleri, devrimciliği yok etmeye çalışıyor. Bunun başında da dayanışma geliyor. Emperyalizm diyor ki; kafanı yer-

den kaldırma, yanındakine bakma.
Peki, ne cevap vereceğiz? Kafamızı yerden kaldırmayalım, yanımızdakine bakmayalım mı diyeceğiz? Hayır!
Kazova direnişi
dayanışmanın
içinde büyümüştü, halkın yardımlaşma ve dayanışmasıyla büyüyen, gelişen Kazova direnişi
elbette artık kendisi de direniş merkezi olacaktı. Artık Kazova
işçileri olanakları ölçüsünde ülkede ve yurt dışında dayanışma
duygularını gösterecekti. Emperyalist kültür örgütler arasında,
halklar arasında, tek tek insanlar arasında dayanışmayı yok
etmişti. Birey olmanın erdemleri keşfedilmişti. Oysa bireycilik insanın doğasına, toplumsallığına aykırı idi. Bu nedenle devrimci değerlerini kaybetmeyenler, sosyalizm iddiasını ve idealini yitirmeyenler dayanışmayı hayatlarının her anında örgütlemeye çalıştılar. Kazova işçilerinin yaptığı da
budur. Bırakın birbirlerini tanımayanları, omuz omuza mücadele eden siper yoldaşlarının bile dayanışmayı unuttukları günümüzde Kazova işçileri öğrenmeye ve öğretmeye devam
ediyorlar. Kendi cephelerinden dayanışmayı örgütlüyorlar.
Dünyanın bir ucuna belki kargo ücreti kadar bile etmeyecek
formalar gönderiyorlar. Zaten dayanışmada bu değil midir?
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Devrimci İşçi Hareketi Senapa Stempa Direnişine Destek İçin
Stempa A.Ş nin Gebze Şubesi Önünde Eylem yaptı!

DİRENİŞİMİZ DAYANIŞMAYLA
BÜYÜYECEK DİRENEREK KAZANACAĞIZ!
Tekirdağ'da Senapa Stempa A.Ş’
nin Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında sözleşmeli
işçi olarak çalışan ve bir süre öncede
fabrika yönetiminin kendilerini kadrolu işçi statüsüne geçirmesi sözünü
bir kenara atarak işten attığı Salih Savaş, Çerkezköy’deki fabrikanın önünde çadır açarak haklı talebi için direniyor.
Devrimci İşçi Hareketi, 28 Şubat’ta Senapa Stampa A.Ş’nin Gebze Organize Sanayii Bölgesi'ndeki
fabrikasının önünde, 3 Mart'ta Salih
Savaş’ın işten çıkartılmasını protesto eden ve Salih Savaş’ın direnişini
destekleyen bir eylem gerçekleştirdi.
Eylemde yapılan açıklamada şunlara değinildi: "Direnmeye kararlı
olanları yolundan döndürebilen tek bir
yasa maddesi yoktur. Direnen eninde
sonunda kazanır. Salih Savaş da kazanacak. Kadrolu olarak işine geri dönecek. Biz Devrimci İşçi Hareketi olarak Salih Savaş’ın haklı ve meşru direnişini destekliyoruz.” Açıklamadan sonra Salih Savaş’ı destekleyen
sloganlar atılarak eylem bitirildi.

Direniş Günlüğünden:
Çadır Direnişimizin
15. Günündeyiz
Bugün çadır direnişimizin 15. gününü geride bıraktık. Saat 12.00’da
Çerkezköy’de Belediyenin önünde di-

renişimizi anlatan 100 adet bildiriyi
Devrimci İşçi Hareketi imzasıyla
halkımıza ulaştırdık.
Bildirilerde fabrika müdürünün
ve fabrikanın telefon numaralarını yazarak, halkımızdan bu haksız işten çıkartmayı fabrikayı arayarak protesto
etmelerini istedik. Direnişimizle ilgili
sohbetler ettik. Daha sonrasında 50
adet afiş Çerkezköy’ün birçok noktasına yapıştırıldı.

kararlar alıp, eylemler yaptıklarını ifade eden Greif işçileri dayanışmayla direnişin bu aşamaya kadar geldiğini belirttiler.
Sendika tarafından hiçbir ihtiyaçları karşılanmayan işçilere destek
olalım...

Halk Cepheliler
Direnen Greif İşçilerinin
Yanındaydı

İş yerlerinde yaşadıkları hukuksuz
işten atılma, özlük haklarına yönelik
saldırılar ve yaşadıkları hak gaspları
karşısında patronlarına karşı direniş
silahını kullanan Senapa Stampa,
Greif ve Goldaş işçilerinin direnişlerine destek olmak ve selamlamak
amacıyla, Devrimci İşçi Hareketi
Ankara Temsilciliği tarafından 2
Mart'ta bir eylem gerçekleştirildi.
Eylemde yapılan açıklamada, işçilere yönelik saldırıların artmasının
gericileşen iktidardan bağımsız ele alınamayacağı, yaşanan ekonomik krizin faturasının emekçilere saldırı olarak yansıtıldığı, bunun sorumlusunun
ve patronların cesaret aldığı yerin
AKP faşizmi olduğu belirtildi.
20 kişinin katıldığı eylemde “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız! Direnen
İşçiler Onurumuzdur! Senapa İşçisi
Yalnız Değildir! Greıf İşçisi Yalnız
Değildir! Goldaş İşçisi Yalnız Değildir!” sloganları atıldı.

İstanbul'da Esenyurt ve Bahçelievler Halk Cephesi, fabrikayı işgal
ederek üretimi durduran Greif işçilerini ziyaret ettiler. 2 Mart günü
fabrikaya giden Halk Cepheliler direniş çadırında işçi temsilcileriyle
sohbet ederek direnişteki gelişmelerle
ilgili bilgi aldılar. Direnmeden herhangi bir kazanımın olmayacağını belirten Halk Cepheliler buna, Cansel
Malatyalı, Türkan Albayrak, Rosateks, Darkmen ve son olarak Kazova
işçilerinin direnişini örnek gösterdiler.
İşçiler ise sendikalı olmalarına
rağmen, DİSK-Tekstil Sendikası’nın
direnişin hiçbir aşamasında yanlarında
olmadıklarını, görüşmelere dahi katılmadıklarını belirttiler. Kendi içlerinde komiteler oluşturarak çeşitli

Senapa Stampa, Goldaş
ve Greif İşçileri Yalnız
Değildir!

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Taşeron
Düzenine Son!

Goldaş İşçileri Emek Hırsızı
Patronların Peşini Bırakmıyor
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Goldaş işçileri, direnişlerin 6. haftasında kararlılıkla onurlu mücadelelerini sürdürmeye devem ediyorlar. Direnişleri sonucu haklarını kazanan Cansel
Malatyalı, direnen Kazova tekstil işçileri de Goldaş
işçilerine destek için eylemdeydi.
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda 4 Mart'ta toplanan
Goldaş işçileri “Hasan ve Sedat Yalınkaya’ya Hakkımızı Yedirmeyiz! Direne Direne Kazanacağız!” sloganları attıktan sonra Özgürlük Meydanı’ndan sahil yoluna kadar “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız! Yaşasın
Goldaş Direnişimiz!” sloganlarıyla yürüyüş yaptılar. Ardından Florya’daki Hasan ve Sedat Yalınkaya’ların evlerinin önünde “Goldaş’tan Hakkımızı İstiyoruz! Hasan
ve Sedat Yalınkaya’ya Hakkımızı Yedirmeyiz!” sloganları ile yürüyüş yaptılar. Hasan ve Sedat Yalınkaya
teşhir ettiler. Yürüyüşün ardından evin önünde basın açıklaması okundu. Ardından “Biz Goldaş işçileri Hasan ve
Sedat Yalınkaya’ya hakkımızı yedirmeyiz. Haklarımızı alana kadar her hafta buraya gelip mücadelemizi sürdüreceğiz” denildikten sonra eylem sonlandırdılar.

İşçi Katliamları Kaderimiz
Değildir! İşçi Ölümlerinin
Nedeni Patronların Kar Hırsıdır!
Devrimci İşçi Hareketi Mersin’de işçi katliamlarıyla ilgili eylem yaptı. 1 Mart’ta gerçekleşen eylemde, yaşanan son işçi katliamları anlatıldı. Yapılan açıklamada
"Türkiye'de her 6 dakikada bir iş kazası meydana gelmekte, her 2,5 saatte bir 1 çalışan sakat kalmakta, her
6 saate bir 1 çalışan da hayatını kaybetmektedir. Dünyada ise her yıl 1,2 milyon insan iş cinayetlerinde ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde her gün onlarca işçi, iş kazası denilerek katlediliyor. Sadece 2013 yılında 1235 işçi, iş kazası denilerek
katledildi. Türkiye’de iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin ölümlerinin % 95'i önlenebilir ölümlerdir.
İş güvenliği önlemleri alınmış olsa idi yukarıda belirttiğimiz istatistikteki rakamlar % 95 oranında azalacaktı.” denildi.
Eylemden sonra Mersin Haklar Derneği'nde verilen
yemekte AKP politikalarına değinildi ve hiçbir düzen partisinin halka bir şey veremeyeceği, çözümün bu sistemde
değil sosyalist sistemde olacağı ifade edildi.
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İstanbul'da Sarıyer Belediyesi
işçileri uzun zamandır eksik ve gecikmeli yatan maaşları için belediye başkanlığına yürüdüler. 20
işçi, defalarca belediye başkan yardımcılarının söz vermelerine rağmen aylardır bu durumun değişmediğini bu kez belediye Başkanı Şükrü Genç’i görüp maaşlarını geciktirenin
taşeron firma mı yoksa belediyenin mi olduğunu öğrenmek
istediklerini belirttiler. Belediye önüne gelen işçiler bir süre
bekletildikten sonra toplantı salonuna alındı.
Devrimci İşçi Hareketi’nin de katıldığı toplantıda maaşların
ödenmemesinin sebebinin belediye olduğu ortaya çıktı. Taşeron
firma ödemezse, belediyenin maaşları ödeyeceği ifade edildi. Başkan yardımcısı Mustafa Tok’a, işçiler, işten atılan arkadaşları olduğunu, onların da işe geri alınması gerektiğini söylediler. Başkan yardımcısı, isteyenin işe geri dönebileceğini
söylese de işçiler ikna olmadı ve yapılan haksızlıkların hesabını sormak için tekrar geleceklerini söyleyerek belediyeden
ayrıldılar.

Hakkımızı Yedirmeyeceğiz,
Direne Direne Kazanacağız
İstanbul Yenibosna'da İskandinav Parke isimli işyerinde çalışan ve maaşları, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları ödenmeyen işçiler aylardır fabrikaya gelmeyen
ve telefonlara da bakmayan patronlarına seslerini duyurmak için eylem yaptılar. 5 Mart Çarşamba günü saat
11.00'da Şişli Harbiye'de buluşan işçiler, "A. Selim Süslü'den Hakkımızı İstiyoruz" yazılı pankartı açarak,
Pangaltı'ndaki Selim Süslü'ye ait Promim Mimarlık önüne yürüdüler. ''Selim Süslü'ye Hakkımızı Yedirmeyiz, Direne Direne Kazanacağız, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız''
sloganları eşliğinde firmanın önüne gelerek basın açıklaması yaptılar.
Açıklamada; ''maaş ödemelerinin yapılmaması nedeniyle Aralık ayı sonunda iş bıraktıklarını, bunun
üzerine şantiyeye ürün gitmemesi sebebiyle GAP İnşaat Proje Müdürü Murat Akkuş ve Promim Mimarlık yetkilileri fabrikayı ziyaret ederek durum tesbiti yaptıklarını, ilgileneceklerinin sözünü vermelerine rağmen aylardır kendilerini oyaladıklarını söylediler. İşçiler, biz haklarımızı, alnımızın terini, emeklerimizin karşılığını istiyoruz. Bizi mağdur ettiğiniz için borçlandık, sıfırı çoktan tükettik. Faturalarımızı ödeyemedik, kiralarımızı ödeyemedik'' diyerek haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurguladılar.
Bu esnada aşağıya inen şirket yetkilisi, bir işçi ve avukatını yukarı çağırarak görüşme yaptılar. İşçiler, net bir
şey söylemeyen ve telefonla konuştukları Süslü'ye,
''Hakkımızı alana kadar buraya gelmeye devam edeceğiz'' dediler. Eylem atılan sloganlarla sonlandırıldı.

BU DÜZEN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK, YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!

Haklarımıza
Hukukumuza
Sahip Çıkalım
İstanbul'da Kuruçeşme Mahallesi'nde 2 Mart'ta Devrimci
İşçi Hareketi Hukuk Komisyonu
tanıtımı için masa açtı. 16.30-18.00 arasında açık kalan masada el ilanları ile hukuk komisyonunun bilgilendirmesi
yapılarak Kuruçeşme emekçileri ile sohbetler edildi.
28 Şubat’ta da İstanbul Beylikdüzü’ndeki Ultra Çorap
fabrikasının akşam vardiya çıkışında ve Şişli - Bomonti'de
tekstil işçilerine komisyonun tanıtımı için el ilanı dağıtıldı.
3 Mart’ta ise DoReMi Tekstil fabrikasında akşam vardiyası çıkışı el ilanları işçilere dağıtılarak DİH’in tanıtımı yapıldı. İşçilerle sohbet edildi ve Devrimci İşçi Hareketi anlatılarak Kazova işçilerinin direnişi anlatıldı.
26 Şubat'ta ise Gondol Plastik fabrikasının akşam vardiya çıkışında DİH - Hukuk Komisyonu tanıtımı için el
ilanı dağıtıldı.
Ayrıca, 28 Şubat’ta Devrimci İşçi Hareketi, Kuruçeşme
Mahallesi duvarlarına “Taşeronluk İşçiye Cehennem, Patrona Cennet” başlıklı “Taşeronluğu Mezara Gömeceğiz Elbet”, "Taşeronluk Sistemine Karşı Birleşelim, Direnelim,
Örgütlenelim” yazılı 75 adet afiş yapıştırdı.

Devrimci Memurlar
Onurumuzdur
1 Mart’ta Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri her hafta olduğu gibi Ankara Yüksel Caddesi'nde KESK’li tutsakların
serbest bırakılması için basın
açıklaması gerçekleştirdi. 30 kişinin katıldığı açıklamada; “KESK’li Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Devrimci Memurlar Onurumuzdur”, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. Açıklamada; “Bu operasyonlar
kamu emekçisi olan, örgütlü mücadele yürüten KESK’e
ve üyelerine gözdağıdır. Sindirme, susturma, hareketsizleştirme operasyonudur. Aynı zamanda örgütlü-örgütsüz
toplumun tüm kesimlerini korkutma operasyonudur. Ancak şunu bilin ki baskılarınız, komplolarınız, gözaltı ve
tutuklamalarınız bizleri mücadelemizden alıkoyamayacaktır” denildi. Ayrıca 17 Aralık yolsuzluklarına değinilerek, “AKP iktidarı HSYK düzenlemeleri, Özel Yetkili
Mahkemelerin kaldırılması, İnternet Yasağı, MİT kanunu gibi yasal değişikliklerle tüm dünyanın gözleri önüne
serilen hırsızlığının, yolsuzluğunun ve iktidar paylaşımı
adına cemaatle yürütülen dalaşında kendini güvenceye almak adına kanun değişikliklerinin meclisten alelacele geçirilmeye çalıştığından daha önce bahsetmiştik” denildi.
Eylem atılan sloganlarla bitirildi.

Mahallelerimizi Çetelere
Dar Edeceğiz
Yozlaşmaya karşı mücadele İstanbul’un mahallelerinde tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul-Çağlayan
İstanbul Çağlayan mahallesinde 4 Mart’ta uyuşturucunun içildiği ve satıldığı, her türlü pisliğin döndüğü çetelerin barınağı olan bir ev Cepheliler tarafından benzin
dökülerek ateşe verildi. Eylem sesli konuşmalar ve sloganlarla devam etti. Eylemde havaya 4 el ateş edildi. 10
dakika süren eylemi Cepheliler iradi olarak bitirdi.

İstanbul- Sarıgazi
2 Mart’ta Cepheliler Sarıgazi'de Atatürk Caddesi, Demokrasi caddesi, İnönü mahallesi ve birçok yere umudun
adını nakşetti. 'DHKP-C, DHKC, DHKC-SPB, CEPHE'
yazılamaları birçok caddeye ve mahalleye yapıldı.
Ayrıca 26 Şubat’ta devrimcilere karşı suç işleyen, ahlaksızlık yapan, fuhuş yaptıran, halkın çocuklarını zorla kaçıran Musa Odabaş, Hasan Ferit Gedik Yozlaşmaya
Karşı Mücadele Ekiplerince bacaklarına 4 kurşun sıkılarak cezalandırıldı. Cezalandırmayla ilgili halkı bilgilendiren 'Devrimcilere Karşı Suç İşleyenlerden Hesap
Sorduk Soracağız-Cephe' imzalı kuşlamalar yapıldı.

Mahallelerimizde Yozlaşmaya
İzin Vermeyeceğiz!
Ankara:
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Emperyalizmin yaydığı ve bugün halkın örgütlenmesindeki en temel engellerden biri olan yozlaşmaya karşı Cephelilerin mücadelesi sürüyor. Ankara'da da Halk
Cephesi uzun soluklu bir kampanyaya hazırlanıyor. Bu
doğrultuda 23 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı. Toplantıda, mücadelenin asıl gücünün halk komiteleri olduğunda ortaklaşıldı.

Hırsız AKP Halkın
Öfkesinden Kurtulamayacak
1 Mart’ta Ankara/Güvenpark’ta yolsuzluğa karşı eylem yapıldı. Eyleme çok sayıda kitle örgütü destek verdi. Saat 17.30’da Kızılay’da yolu trafiğe kapatan kitleye
polis tazyikli su ve biber gazlarıyla saldırdı. Yaklaşık 7 saat
süren eylemde halktan birçok kişi polise taşlarla karşılık
verdi.
34 kişinin gözaltına alındığı eylemde 6 kişi Ankara Numune Hastanesine sevk edildi. 9 kişi 18 yaşından küçük olmasından dolayı hemen bırakıldı. Kalan 25 kişi sabaha karşı 4.30’da savcılığa sevk edilmeden Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan DevGenç’li Barış Dilekçi eylemin fotoğraflarını çekmeye çalışırken, polisler tarafından işkenceyle gözaltına alınmıştı.

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Röportaj

Dergimizi Halkımıza Daha Fazla Ulaştırmanın Yolu:

İstikrar, Israr, İnanç...

Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım Okutalım kampanyası çerçevesinde dergi sayısını
iki katına çıkaran Okmeydanı’nda
dergi dağıtımcılarıyla röportaj yaptık.
Her birinin dergi dağıtmamak için
öne sürebileceği nedenleri vardı. Fakat onlar bahaneleri değil Yürüyüş’ü
seçtiler. Halkımıza daha fazla dergi
ulaştırmalıyız, dediler. Halkımızı düzenin etkisinden bir adım daha uzaklaştırmalıyız, dediler. Ve bu bilinçle
dergi dağıtıyorlar. Geri kalanını da
onlardan dinleyelim…

Özlem Yılmaz
“Önce beynimizdeki engelleri kaldırmalıyız!”
Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır
mısınız?
Özlem Yılmaz: Evliyim, bir
yaşında bir kızım var, Devrim Ayçe.
Biz onunla da çıkıyoruz dergiye,
eşim de çıkıyor. Okmeydanı olarak
ikiye katlamışız dergiyi, bu gerçekten
güzel bir duygu.

Yürüyüş: Dergiyi iki katına
çıkarmak
için nasıl
çalıştınız?
Özlem
Yılmaz: İstikrarlı olmak,
ısrarcı olmak
ve onun öncesinde inanmak.
En
önemli faktör
inanmak diye
Özlem Yılmaz d ü ş ü n ü y o rum. Önce
beynimizdeki engelleri kaldırmalıyız. Yani düzen içi alışkanlıklarımız,
günlük yaşantımız bize engel teşkil
edebiliyor. Bugün şu işim var önce
şunu yapmalıyım, dergi satışını nasıl
olsa yaparım diyerek erteliyoruz za-
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man zaman. Öyle olmamalı,
biz ideolojik bir savaş veriyoruz, bunun bilincinde olmalıyız. Ve bizim dergiyle
her girdiğimiz ev düşmana
sıkılan bir mermi. Ben böyle
bakıyorum. O yüzden de inadına bize kapı açmasalar da
o binaya girmek için ısrar
ediyorum. O hafta giremedim mi ikinci hafta... Bir şekilde giriyorum ben o binaya.
Ve mutlaka orada insanlar
buluyorum. Yani inanmak
gerçekten çok önemli. Nerede olduğun, ne için ve ne yapmak
istediğin çok önemli.
Biz evliyiz, günlük hayatımızda
dışarı çıkıp gezebiliriz tozabiliriz ve
evimizde keyif yapabiliriz. Birçok
insanla ben bunu da konuşuyorum.
Şu anda ben de evimde olur, çocuğumla ilgilenir, genç arkadaşlara da
bırakabilirim bu işi. Öyle değil mi?
Ama ben öyle bakmıyorum bu olaya.
Sonuçta o insanlara da yol göstermek,
bir şeyleri öğretmek gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz daha fazlasını
yapabilmek daha fazla insana ulaşabilmek. Bunu da yapacağız diye düşünüyorum.
Son süreçte yaşanan gözaltılar
tutuklamalar sonrasında yeni arkadaşlarımız bölgeleri bilmedikleri için
yabancılık çekiyor ilk başta. Abonelerimizi, sürekli okurlarımızı bulmak zaman alıyor. Biz iki üç ay içerisinde çat kapılarla o insanları bulduk. Dolayısıyla ne kadar çok birlikte
olup, çıkarsak sokaklara birimiz olmazsa ötekimiz... En azından bilen
bir kişi, başkasına bırakması o bilgileri, bizim için önemlidir.

Yürüyüş: Satışlarda ki artış 1
Mayıs ve Bağımsız Türkiye
konserine yansıtılacak mıdır?
Özlem Yılmaz: Bizi seven ama
bize ulaşma şansını hiç yakalayamamış insanlar var. İletişim kurma

Dergimizi kapı kapı
götüreceğiz halkımıza.
Çalmadığımız kapı zili,
girmediğimiz ev kalmayacak!
şansı yakalıyoruz bu sayede. O insanları konsere ve 1 Mayıs’a taşıyacağımıza inanıyorum.

Sabri Karakuş
Yürüyüş: Kendinizi tanıtır
mısınız?
Sabri
Karakuş:
Okmeydanı
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde 40
yıla yakındır
ikamet ediyorum. Sivas
Zara doğumluyum. Şu
Sabri
anda dekorasyon, parke işlerinde çalışıyorum.

Karakuş

Yürüyüş: Dergi sayınızı 2 katına
çıkarmak için nasıl çalıştınız?
Sabri Karakuş: Ben bire bir
dergi dağıtımcısı olmadığım için, kendi
mahallemde veya tanıdıklarıma dergiyi
öneriyorum, talepleri oluyor. Kimi
beş tane kimisi de on tane istiyor. Zamanımı dergi dağıtımına ayıramıyorum, esnaf olduğum için. Dergi dağıtmak çok zaman alan bir şey değil
ama öyle bir misyonu yüklenmediğim
için de kendi kendimi eleştiriyorum.
Dağıtmam gerekiyor, dergi sayısını
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artırmam gerekiyor. Süreç içerisinde
bunu da yapacağım. Yalnızca bizim
düşüncemize yakın olan insanlara
değil, onun dışında Yürüyüş dergisi
ile bilgisi olmayan insanlara da ulaştırmalıyız. Milyonlara ulaşma hedefimize doğruları anlatarak başarabiliriz.
Bu misyonu yerine getirmek gerekiyor.

İrfan Yılmaz
“Emek gösterince
karşılıksız kalmıyor”
Yürüyüş: Kendinizi tanıtır
mısınız?
İrfan Yılmaz: 6 senedir bu mahalledeyim. Son 5-6 aydır dergi dağıtıyorum.

Yürüyüş: Dergi sayınızı 2 katına
çıkarmak için nasıl çalıştınız?
İrfan Yılmaz: Ben yeni yerlere
gitmedim ama dergi dağıtımında ısrar
ettim. Gününde ve zamanında yapmaya çalıştık. Her yere, herkese gitmeye çalıştık. Emek gösterince karşılıksız kalmıyor. Yüz insana gidildiğinde, bunun otuz ya da kırkı alıyor
dergiyi. Daha çok gidersek, daha

Cavit Ersönmez
Vefat Etti
Sincan F Tipi Hapishanesi'nde tutulan Özgür Tutsak Arif Ersönmez’in
babası Cavit Ersönmez hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi altında olduğu
hastanede yaşamını yitiren Cavit Ersönmez'in ailesinin, sevdiklerinin ve
büyük ailemizin başı sağolsun.

çok karşılığını alırız.

Yürüyüş: Dergi satışlarında
ilginç bir olay yaşadınız mı?
İrfan Yılmaz: Dergi dağıtırken
yaşadığım ilginç bir olay... Ben sakatım,
tekerlekli sandalyede dağıtıyorum dergiyi. Şimdi elimde Yürüyüş dergisi
arabamla yolda gidiyorum, karşıdan
elli yaşlarında bir adam geldi, yanında
bir çocuk... Adam elimde dergileri görünce “Ya Yürüyüş satıyorsun da kendin yürüyemiyorsun ki” dedi. Güldü.
Ben de ona “Sen yürüyebiliyorsun
da ne yapıyorsun” dedim. Dedi “Ben
sizin gibiler için dua ediyorum.”
“Bırak Allah’ını seversen ya” dedim ben de, “Dua ile halkı aldatanlar
parayı ayakkabı kutularına dolduruyor”... Başını eğdi “Haklısın abi”
dedi gitti.
Adam benimle alay etmek istedi
ama ben buna üzülmek yerine daha
da hırslandım. Ben bunu yapabiliyorum. Daha çok insana dergiyi vermeliyim dedim. Gittiğim insanların
çoğu da dergi alıyor.

Yürüyüş: Şimdiki hedefiniz
nedir?
İrfan Yılmaz: Şimdi ki hedefi-

miz daha
çok dergimizi okuyanların
kendi çevrelerindeki
bizim birebir ulaşamadığımız
insanlara
dergiyi
İrfan Yılmaz
ulaştırtmak.
Herkes bizim ulaşamadığımız kendi çevrelerindeki insanlara verirse dergi sayımızı arttırabiliriz. Şimdi bu konuda
kendi çevremizle konuşuyoruz “Sen
kaç kişiye ulaştırabilirsin” diye.
Okmeydanı’nda 100 bini aşkın nüfus
var… Biz daha fazla insana ulaşmalıyız.

Yürüyüş: Satışlarda ki artış 1
Mayıs ve Bağımsız Türkiye konserine yansıtılacak mıdır?
İrfan Yılmaz: Elbette yansıtılacaktır. Bunun için daha fazla insana
gidilecektir. Dergi verdiğimiz tüm
insanları konsere getirmeliyiz; milyonları 13 Nisan’daki konsere getirmeliyiz diye düşünüyorum.

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

Halk Okullarını
Yaygınlaştıralım

25 Şubat’ta Sarıgazi Haklar Derneği'nde
Halk Okulu çalışması düzenlendi. Birçok konu
tartışılıp, görüşler alındıktan sonra Halk Okulu'nu
her hafta salı günleri örgütleyecek 3 kişilik komite kurulduktan sonra
çalışma bitirildi. Çalışmaya 22 kişi katıldı.
Sarıgazi Haklar Derneği'nde 4 Mart'ta Halk
Okulu eğitim çalışması düzenlendi. Konusu
'Değerlerimiz' olan Halk Okulunda kısa bir skeç
oynandı. 19.30'da başlayan Halk Okulu çalışmasına 30 kişi katıldı ve 20.45'te sona erdi.

Yoksul Mahalleler Umudumuzun Adıyla Büyüyor
27 Şubat’ta Cepheliler İstanbul Sarıgazi'de yazılama yaptı. “Umudun
Adı DHKP-C", "DHKC", "Çetelerden Hesap Soracağız - CEPHE" yazılamaları duvarlara nakşedildi.
Aynı gün Sarıgazi'de Halk Cepheliler “Yozlaşmaya Karşı Halk Komitelerinde Birleşelim - Halk Cephesi” yazılı 2 adet yazılama yapıldı.
Yine Sarıgazi'de, 8 Mart günü Kadıköy'de yapılacak olan Dünya
Emekçi Kadınlar Günü için 5 Mart’ta afiş çalışmaları yapıldı. Demokrasi
Caddesi’nde, Atatürk Caddesi’nde ve Aşık Veysel Caddesi’ne ve bir
çok yere 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nün afişlemeleri yapıldı.

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Ne AKP Ne CHP Seçim Çare Değil
Düzen partilerine oy
vermeyeceğiz. Düzen partilerinin mahallelerimizde
çalışmasına, seçim büroları
açmasına izin vermeyeceğiz. Cepheliler geçtiğimiz
hafta boyunca düzen partilerinin mahallelerimizde
yalan propagandalarla halkımızı kandırmasına izin
vermedi. İstanbul’un bazı
mahallelerinde yapılan eylemleri kısa kısa aktarıyoruz.

çağırıyor.
Halkı yoksullaştıranlar,
yozlaşmayı yaratanlar sorunlarımızı çözemezler.

Altınşehir

Sarıgazi

İstanbul
Okmeydanı

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014
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3 Mart günü düzenin faşist partileri, Okmeydanı’na yalanlarla seçim
çalışması yapmaya geldiler. Fakat
bilmelidirler ki devrimcilerin kurduğu,
kan döktüğü, bedel ödediği mahallelerde çalışma yapamazlar.
Bu temelde düzenin partilerinden
olan Saadet Partisi, esnafları dolaşırken Cephelilerin müdahalesiyle
karşılaştı. Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde seçim arabalarıyla dolaşırken
Cepheliler tarafından taşlandı. Bunun
üzerine oraya gelen Saadet Partili
bir grup da Cepheliler tarafından
teşhir edilerek, yalanları bir bir halka
ve esnaflara anlatılarak mahallenin
dışarısına çıkarıldı.
Yine aynı gün AKP'nin faşist
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Piyalepaşa Mahallesi’nde
hem seçim çalışması yapmaya hem
de halkın evlerini yıkmak için kandırmaya bir ailenin evine gelmiştir.
Tabii ki de bu korkak yanında bir
çok sivil polis arabası ve korumalarıyla dolaşmaktadır. Cepheliler mahallede yıkım çalışması yapmalarına
izin vermeyecekler. Yaptığı bir çok
toplantıda teşhir edilen Misbah bu
yaşananları anlamayarak mahalleye
tekrar gelmiştir. Cepheliler Misbah’ı
ve yanında dolaşan katil polisleri
havai fişeklerle karşılamışlardır. Halk
camlardan alkışlarla destek vererek
kimin yanında olduğunu gösterdi.

Misbah da korkudan arabasına atlayarak kaçtı.
Cepheliler bunun üzerine şunları
söylediler: “Devrimcilerin kurduğu
mahallelerde özellikle çalışma yapan
düzen partilerini uyarıyoruz. Devrimcilerin ve yoksul halkın bulunduğu
mahalleleri yalanlarınızla kandıramayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz. Faşist düzen partileri oy zamanında gelerek ve yalan vaatlerle
mahallerimizde dolaşıyor. Ama seçimin hemen sonrasında o vaatleri
nedense gerçekleşmiyor. Çünkü onlar
seçimde var sonrasında yok! Halkımız, seçim çare değildir. Seçimler
halkı aldatmak ve uyutmaktan başka
bir şey değildir. Biz de devrimciler
olarak mahallelerimizde onların çalışma yapmasına izin vermeyeceğiz.”

Esenyurt
23 Şubat tarihinde İstanbul Esenyurt'ta bulunan Cumhuriyet Halk
Partisi Seçim İrtibat Bürosu, Cepheliler tarafından molotoflandı. Esenyurt Pınar Mahallesi Bağlarçeşme
mevkiinde bulunan seçim irtibat bürosunun kapalı olduğu saatte yapılan
eylemle büro tahrip edildi. Yapılan
eylemle AKP'siyle, CHP'siyle düzen
partilerinin mahallelerimize giremeyeceği, buna izin verilmeyeceği gösterildi.
Cepheliler, halkımızı düzen partilerinin yalanlarına karşı örgütlenmeye ve kendi iktidarını kurmaya

Altınşehir Tokat Mahallesi’ne 3 Mart günü çiçekler, güller dağıtmaya
gelen “halkın gözünü nasıl
boyarım” diye düşünen
AKP belediyesi, mahalle
halkının kapısını çalıp hediyeler dağıtmaya kalktı.
Bunu gören Halk Cepheliler eli kanlı
hırsız AKP’lileri mahalle halkıyla
birlikte kovarak defetmiştir. Camlara,
sokaklara çıkan halk “hırsızlarla işimiz yok, defolun gidin mahallemizden” diye haykırınca hırsızlar arkalarına bakmadan kaçarak gitmişlerdir.
Halk Cepheliler Altınşehir’i dolaşarak, esnafların kapısına da giden
AKP’yi teşhir edip, onları yeniden
kovmuşlardır.

Çayan Mahallesi
İstanbul Nurtepe’de AKP Belediye
Başkanı Fazlı Kılıç esnafları gezerek
halkın gözünü boyamaya çalıştı. Bu
sırada halkın Cephelilere haber vermesiyle, Cepheliler Nurtepe Sedef
Caddesi’ne indiler. AKP’lileri ve yanındaki sivil katil polisleri taşladılar.
Bunun üzerine kaçacak delik arayan
katil ve hırsız sürülerine herkes kapısını kapattı. Taşlama sonucu akrep
aracından Cephelilere plastik mermi
sıkan polisle 1 saat çatışma yaşandı.
Çatışma sonucu akrep mahalleden
kovuldu ve mahallede bir süre nöbet
tutuldu.

Sarıgazi
Sarıgazi'de polisle işbirliği yaparak
seçim çalışmaları yapan AKP, devrimcilerden korkmaktadır. Polis mahallede AKP seçim bürolarını akrep
araçlarıyla sözde koruma altına almaya çalışmaktadır. Polis, Sarıgazi'de
devrimcilerden korkmakla birlikte
ellerinde sopalarla seçim bürosunun
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önünde AKP bayraklarının korumalığını yapıyor.
Sarıgazi halkı sloganlarla 1 Mart
günü saat 22:30’da AKP seçim bürosunun önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Bunun üzerine seçim bürosunun önünde nöbet tutan faşist
AKP'liler korkudan içeri kaçarak
saklandı. Daha sonra ellerinde sopalarla çıkan 30 kişilik faşist AKP'lileri devrimciler havai fişeklerle yaraladı. Sloganlarla Demokrasi Caddesi’ne çıkarak ajitasyonlar çeken
Sarıgazi halkı, polisin gaz atmasıyla
barikatlar kurarak çatıştı.

Seçimler Çare Değil Çare Devrim
İstanbul'da 25 Şubat günü İkitelli Özgürlükler Derneği'nde “Seçimlere
Bakış Açımız ve Tavrımız” konulu seminer yapıldı. Seminerde “Seçimlerin
çare olmadığı, seçimlerin halkı kandırmak, uyutmak olduğu ve çarenin
sadece Halk Komitelerinde örgütlenmek olduğu” anlatıldı.
Seminer daha sonra
karşılıklı soru-cevap şeklinde devam etti. Çay
ikramının ardından seminer bitirildi. Seminere
toplam 20 kişi katıldı.

Dövüşen ve Düşen Kadınlarımız Onurumuzdur
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken Türkiye devrim
tarihine adını yazdırmış
önder, direnişçi, kahraman kadınlarımızın, analarımızın fotoğraflarından oluşan sergi 8 Mart'a
kadar Okmeydanı'nda
İdil Kültür Merkezi'nde
sergilenecek. Tüm halkımızı, sergiyi gezmeye
çağırıyoruz...
Vatansever evlatlar
yetiştiren, omuzlarında
evlatlarının tabutlarını
taşımaktan onur duyan
şehit annesi kadınlarımız,
TAYAD'lı analarımız...
Vatanın kurtuluşu
için beyaz gelinliklerini bir yana bırakıp elde silah
savaşıp şehit düşen kadınlarımız...
Baskının, zulmün, sansürün yoğun olduğu koşullarda
hiç sakınmadan bedenlerini savaş meydanlarına süren
kadınlarımız...
İki kez sömürülmeye karşı yeni insanı yaratma yolunda
yolaçıcı olan kadınlarımız...
İşçisinden, memuruna, sanatçısından öğrencisine, hayatın her alanında emperyalizme karşı bağımsızlık,
faşizme karşı demokrasi mücadelesinde yer alan, şehit
düşen kadınlarımız...
Bizim kadınlarımız...
Sabo'nun kızları...
Dayı'nın yiğit kadın yoldaşları...
Dövüşen ve düşen tüm kadınlarımızı selamlıyoruz!
Umutları umudumuz, düşleri düşlerimizdir...
Söz verdik, Dünyayı Bir Kez de Türkiye'den Sarsacağız...

Kadını Asıl Ezen Erkek Değil Kapitalist
Düzendir, Düzene Başkaldırmadan
Kadının Özgürlüğü Kazanılamaz
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Halk
Cepheliler kutlama yaparak, kadının özgürlüğünün ancak
mücadele ile kazanılacağını söylediler.

Gülsuyu

Sayı: 407

2 Mart günü Gülsuyu Halk Cephesi, Mahir Hüseyin
Ulaş Parkı’nda kahvaltı düzenledi. 10.30’da başlayan
kahvaltıya aileler ve gençlerle mahallede yaşanan sorunlar
üzerine sohbet edildi. Yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü, Grup Yorum Konseri, Gazi Katliamı
Anması, Beyazıt Katliamı’nın Anması hakkında bilgiler
verildi. Her ay kahvaltı düzenleneceği kararı alındı.
Kahvaltıya 32 kişi katıldı.

Yürüyüş
9 Mart
2014

Pendik
Halk Cepheliler Pendik- Aydos'ta moral yemeği örgütledi.
2 Mart günü saat 19.00'da Ali Baba Sultan Kültür Derneği'nde
bir araya gelen aileler, gençler ve Halk Cepheliler hep
beraber hazırlanan yemekleri yedikten sonra genel olarak
mahalleye dair sohbet etti. Mahallelerdeki yozlaşmaya karşı
birlikte mücadele etmenin gerekliliği, yozlaşmanın kaynağının
devlet olduğu ve bu düzene karşı bedeller uğruna mücadele
etmek ve devrimcileri sahiplenmek gerektiği konuşuldu.
Ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlanan sinevizyon izlendi. Sinevizyon gösterimi sonrası
kadının mücadeledeki yeri, önemi; bu düzenin ancak kadın
ve erkeğin ortak mücadelesiyle alt edilebileceği konuşuldu.
Ardından Kadıköy'de yapılacak olan 8 Mart eylemine çağrı
yapıldı. 40 kişinin katıldığı program hep beraber söylenen
türküler ve çekilen halaylarla sonlandırıldı.

Sarıgazi
8 Mart günü Kadıköy'de yapılacak olan Emekçi Kadınlar Günü’nün afişleri Sarıgazi'nin Demokrasi, Atatürk,
Aşık Veysel caddelerine ve bir çok yerine yapıldı.
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KARTAL
KARTAL

Anadolu’nun Tüm Meydanları,
Sokakları Bizimdir!

Yürüyüş’ümüz Sürüyor!
KARTAL

KARTAL

KARTAL

Yürüyüş Dergisi’nin yıllardır her
satırının bedelini ödeyerek ortaya
koyduğu gerçekler bugün bir bir ortaya çıkıyor. AKP’nin yalanlarını,
pisliklerini, işbirlikçiliğini yazıya
döktüğümüz, kapı kapı dolaşarak
gerçekleri halkımıza taşıdığımız için
bürolarımız basıldı, sokak ortasında
vurulduk, felç bırakıldık, hücrelerde
işkencede katledildik. Ama bizi bitiremediler, Yürüyüş dergisi, çalışanları, okurları ve dağıtımcılarıyla
daha da büyüyor. Toplu dergi dağıtımlarımızla, çat kapı dergi dağıtımlarımızla ve sabah satışlarımızla her
yeni gün, yeni insanlarla buluşuyoruz.
“Ekmek, Adalet ve Özgürlük için
Yürüyüş Okuyalım, Okutalım”
kampanyası tüm illerde ve hapishanelerde yaygınlaşıyor. Anadolu’nun
tüm sokakları, meydanları, yoksul
mahalleleri bizimdir...

İstanbul
Mecidiyeköy
Yürüyüş çalışanları Mecidiyeköy
Metrobüs durağında 4 Mart günü
önlükleriyle metrobüsten inen insanları ellerinde dergilerle karşıladılar.
Haftalardır düzenli olarak satış yapıldığından dolayı artık düzenli Yürüyüş almaya başlayan insanlar olduğu gözlemlendi. Düzenli alanların
yanı sıra ilk defa Yürüyüş alanlar
da vardı. Bir-iki demeden iğneyle
kuyu kazar gibi dağıtımlarına devam
edecek Yürüyüş çalışanları. Günlük
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dağıtımda 5 dergi halka ulaştırıldı.

Beşiktaş
Dev-Genç’liler 1 Mart’ta Beşiktaş'ta dergi dağıtımı yaptılar. Dağıtımda 62 dergi halka ulaştırıldı. Dergi
dağıtımı yapan Dev-Genç’liler onları
çaya davet eden esnaflarla sohbet
ederek sorunlarını dinlediler. Dağıtım
sonrasında Dev-Genç’liler Beşiktaş
sokaklarını Ekmek Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş Okuyalım Okutalım ve “2785 Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın” kampanyalarının afişleriyle donattılar. Afiş yapılan yerlerde de halkın ilgisi yoğundu.

İkitelli
İkitelli'de Halk Cepheliler 28 Şubat’ta Yürüyüş dergisinin “Ekmek
Adalet ve Özgürlük İçin yürüyüş
Okuyalım, Okutalım” kampanyası
çerçevesinde İkitelli Haklar Derneği'nin olduğu sokağa aynı içeriğe
sahip pankart astılar.

Kartal
Kartal Meydan’ında 1 Mart’ta,
umudun sesi olan Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. Sloganlarla başlayan
dağıtımda Yürüyüş okurları burada
halka oluşturarak dergi yemini ettiler.
Dergi dağıtımı meydanda bulunan
kafelerden başladı. Masada oturan
herkese tek tek dergi soruldu. Karlıktepe Mahallesi’ne doğru yine slo-
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KARTAL
ganlar eşliğinde yol alındı. Kartal
Meydan’a geri gelen kitle geçtikleri
caddeleri marş ve sloganlarla inlettiler. Dergi dağıtımı çekilen halay
ve tekrar edilen Yürüyüş Dergisi
yemini ile sona erdi. 36 kişinin katıldığı ve dört buçuk saat süren dağıtımda toplam 457 dergi halka ulaştırıldı.

Gülbağ
Yürüyüş dergisi çalışanları “Ekmek, Adalet ve Özgürlük İçin Yürüyüş Okuyalım Okutalım” kampanyası dahilinde çalışmalarına devam ediyorlar. 5 Mart günü ellerine
afişlerini alarak Gülbağ sokaklarını
adım adım gezmeye başladılar. Her
sokağa giren Yürüyüş çalışanları 1
saatte toplamda 50 afiş astılar.

Alibeyköy
Alibeyköy Cengiz Topel Caddesi
Yürüyüş afişleriyle donatıldı. Ayrıca
Yürüyüş Dergisinin pankartı da asıldı.

Sarıgazi
Yürüyüş Dergisi kampanyası dahilinde Sarıgazi Haklar Derneği’nde
Yürüyüş dergi köşesi oluşturuldu
ve dernekten aşağı pankart asıldı.

Tekirdağ
Yürüyüş dergisi okurları 2 Mart
Pazar sabahı Babaeski Trakya Kültür
Merkezi'nde kahvaltıda buluştu. Yürüyüş Dergisi emekçilerin, yoksulların her dinden, kültürden halkın
dergisidir, dergiyi nasıl daha çok
insana ulaştırabiliriz üzerine sohbet
edildi. Kahvaltıya 9 kişi katıldı.

Ankara
Dev-Genç’liler 27 ve 28 Şubat

tarihlerinde ODTÜ kampüsünde kız
ve erkek yurtlarını dolaşarak Yürüyüş Dergisi’nin 404. sayısının dağıtımını yaptı. Kız yurdunda bütün
kapıları çalan Dev-Genç’liler konuştukları herkese tutsak öğrenciler
kampanyasının ve tutsak öğrencilerle
dayanışmanın gerekliliğinden bahsetti. 2 gün süreyle farklı yurtlarda
yapılan dergi dağıtımında DevGenç’liler toplamda 80 dergiyi
ODTÜ öğrencilerine ulaştırdı.
Kızılay’da da 10 Yürüyüş okurunun katıldığı çalışmada 49 adet
dergi halkımıza ulaştırıldı ve gündemle ilgili sohbetler edilerek halkımızın sorunları ve şikâyetleri dinlendi. Çalışma bir buçuk saat sürdü.
27 Şubat günü Mamak/Natoyolu
üzerinde Yürüyüş dergisi 405. sayının tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.
07.00-09.00 saatleri arasında işe gitmek üzere duraklarda bekleyen
emekçi halkımızla Yürüyüş dergisi,
AKP'nin yolsuzlukları ve mahallelerdeki yozlaşma üzerine sohbet
edildi. Önceki haftalarda dergimizi
tanıdığını, okuduğu fakat işe gittiği
için alamayacağını söyleyerek almayanlar olmuştu. Bu hafta ise
çeşitli bakanlıklarda, belediyelerde
çalışan halkımız da dergimizle birlikte işlerine gittiler. Çalışmada 30
dergi halka ulaştırıldı.
Tepecik'te Yürüyüş dağıtımı yapıldı. 14.00-16.00 saatleri arasında
mahalle sokak sokak, ev ev gezildi.
Yolsuzluklardan, yozlaşmadan ve
Tepecik'in en önemli sorunlarından
olan yıkımlar üzerine sohbet edildi.
3 dergi okurunun katıldığı çalışmada
toplam 35 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.
Hüseyingazi Mahallesi'nde 1 ve
2 Mart günleri yapılan çat kapı dergi

ALİBEYKÖY

ALİBEYKÖY

ANKARA

ANTALYA
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BABAESKİ
satışında 30 adet Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı. Yoksul bir mahalle
olan Hüseyingazi’de halk "bu pislik
nasıl temizlenecek?" diye sordu. Halkın siyasi partilere güvensizliği en
dikkat çeken yanlarıydı.

İzmir
İZMİR

İZMİR

BEŞİKTAŞ

2 Mart’ta Yürüyüş okurları İzmir
Karşıyaka Çarşısında halkın sesi Yürüyüş dergisinin toplu dağıtımını
yaptı. Yürüyüş dergisi ajitasyonlarla
ve birebir sohbetlerle halka tanıtıldı.
Bir buçuk saat süren dağıtımda 56
dergi halka ulaştırıldı.
Yürüyüş Dergisi okurları 2 Mart
sabahı kahvaltıda buluştu. Ege Kültür
Sanat Müzik Derneği’nde bir araya
gelen Yürüyüş okurları sohbetler eşliğinde kahvaltılarını yaptılar. Yürüyüş Dergisi çalışanlarının da katıldığı kahvaltıda 40 Yürüyüş okuru
vardı. Kahvaltının ardından sinevizyon izlendi ve dergi için hedef konuldu hep birlikte. Yapılan sohbetten
sonra da topluca dergi dağıtımına
çıkıldı.
Yürüyüş okurları yapılan kahvaltının ardından İzmir Karşıyaka Çarşısında halkın sesi Yürüyüş dergisinin
toplu dağıtımını yaptı. Yürüyüş dergisi sesli konuşmalarla ve birebir
sohbetlerle halka tanıtıldı. Bir buçuk
saat süren dağıtımda 56 dergi halka
ulaştırıldı.

Sivas

BEŞİKTAŞ
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Sivas’ta Halk Cepheliler tarafından 27 Şubat’ta merkez Seyrantepe
Mahallesi’nde iki Halk Cephelinin
katılımıyla Yürüyüş Dergisi’nin 405.
sayısının dağıtımı yapıldı. Kapı kapı
dolaşılarak yapılan ve yaklaşık 1,5
saat süren satış sonucu 50 dergi mahalle halkına ulaştırıldı. Ayrıca yine
merkez Seyrantepe Mahallesi'nde 28

Şubat’ta “Yürüyüş Okuyalım Okutalım” kampanyasının afişleri asıldı.
Afiş asma esnasında sivil polisler
Halk Cephelilere kimlik kontrolü
yaptı. Ve trafo binasına afiş asıldığı
gerekçesiyle 189’ar lira para cezası
kesti. Daha sonra afiş asmaya devam
edildi ve toplamda 50 adet afiş asıldı.

Antalya
Antalya'da gerçeğin sesi, Yürüyüş
dergisi halka ulaştırılmaya devam
ediliyor. İlk olarak hafta içerisinde
Kapalıyol'da açılan masada dergi satışı yapıldı. AKP’nin hırsızlığı, yolsuzluğu ve pisliği devrimin temizleyeceği vurgusu yapıldı.
Hafta sonu ise Göksu Mahallesi'ne
dergi satışına çıkan Dev-Genç'liler,
önce esnaflara uğrayarak onlarla sohbet etti. Geçim sıkıntısına vurgu
yapan bir esnaf, kasa kasa para çalanlara karşı mücadelenin gerekliliğinden söz etti. Şehitlerimiz bölümündeki kendileri gibi yoksul bir
Kürt olan Mazlum Güder onları etkiledi. Aileyle çaylar içildikten sonra
bir sonraki hafta tekrar görüşmek
için sözleşildi.

Eskişehir
Eskişehir Halk Cephesi’nin 2
Mart’ta Gültepe Mahallesi'nde yaptığı
dergi dağıtımı çalışmasına 7 Halk
Cepheli katıldı. Dergi dağıtımında
36 Yürüyüş dergisi mahalle halkına
ulaştırıldı. Esnafa ve mahalle halkına
Yürüyüş dergisi anlatıldı. Halkımız,
dergiye ve Halk Cephelilere yoğun
ilgi gösterdi. Dergi dağıtımı çalışması
1,5 saat sonra bitirildi.

Hatay
404 sayılı Yürüyüş'ün toplatması
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Halkın Mühendis Mimarları

Halkın Mühendis Mimarları

olduğunu öğrenen Hatay halkı okurlarımız “Yürüyüş Dergisi susturulamaz” ve “yasak tanımıyoruz” deyip,
beşer dergi alıp kendi çevresine arkadaşlarına verip sahiplenmeye başladı. Gün boyunca 400 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Antakya Merkez
75 tane, Gümüşgöze 50 tane, Sümerler ve Harbiye 75 tane, Samandağ
merkez 50 tane, Kurteres 50 tane,
Tomruksuyu 100 tane dergi halka
ulaştırıldı.
Hatay’da afişlemeler yapıldı. Yürüyüşün afişleri Çekmece, Armutlu
ve Elektirik Mahallesi'ne asılırken;
100 afiş Armutlu'ya, 40 tane de Çekmece ve Elektirik Mahallesine asıldı.
Etraftan geçen halka Yürüyüş dergisi
anlatıldı. Samandağ’da yaklaşık bir
buçuk saat süren dergi dağıtımında
270 adet Yürüyüş dergisi halka ulaş-

tırıldı.

Halkın Mimar
Mühendisleri Yürüyüş
Dergisi Kahvaltısında
Buluştu
Halkın Mimar Mühendisleri,
kahvaltı programında buluşarak Yürüyüş dergisinin kampanyasını ve
halka daha fazla ulaştırmayı konuştular.
2 Mart Pazar günü EMO İstanbul
Şubede, Saat 11.30'da başlayan programda öncelikle hep beraber kahvaltı
edildi.
Kahvaltı sonrasında süren Yürüyüş
dergisi kampanyası üzerine sohbet
edildi.
Yalan haberlere karşı Yürüyüş
dergisinin gerçekleri halka ulaştır-

Ailelerimizi Tehdit Etmekten
Vazgeçin, Korkunuzu Büyütmeye
Devam Edeceğiz
Çukurova Üniversitesi'nde
okuyan Dev-Genç’li Tuğçe
Can'ın ailesi, 27 Şubat’ta polis
tarafından aranarak taciz edildi.
0553 243 00 40 numaralı telefondan arayan ve adının Hasan
olduğunu söyleyen şahıs aileye;
“Kızınızın siyasi faaliyetler yaptığı tespit edildi. Size bilgi vermek
istiyoruz. Karakola gelmelisiniz.
Biz kızınızın başına bir şey gelmemesi için uğraşıyoruz'' dedi.
Polisler daha önce de telefonla
Tuğçe Can'ı tehdit etmişlerdi. İstedikleri sonucu alamayınca nereye saldıracaklarını şaşırmışlar
bu kez de aileyi taciz ederek

gözlerini korkutmaya çalışmaktadırlar.
Dev-Genç’lilerin konuyla ilgili
yaptıkları açıklamada; “Halkın
yanında olan devrimcilerin kimseden korkusu yoktur. Sizler halkın değil, AKP'nin katil polislerisiniz. Halkın gözündeki suçlarınız saymakla bitmez. Bizleri
korumak istediğiniz; hedef alarak
attığınız biber gazlarından, komplolarla tutuklamanızdan bellidir.
Bizim dosttan da düşmandan da
sakladığımız bir şey yoktur. Ailelerimizi taciz etmekten vazgeçin. Korkularınızı büyüteceğiz!”
denildi.

madaki öneminin konuşulduğu programda, devrimci basının önemi ve
tarihi kısaca anlatıldı.
Taksim'de ve Kartal'da yapılan
toplu satışlarda yaşananların da paylaşıldığı programda derginin okunması ve okutulmasının daha yaygın
olarak nasıl yapılabileceği tartışıldı.
Dergiyi herkesin dağıtabileceği üzerine yapılan konuşmalarda, mahallelerde her yaşta insanın dergiyi nasıl
dağıttığı somut örneklerle anlatıldı.
Derginin kollektif emeklerle çıktığı
ve aynı emekle halka ulaştırıldığı,
bunu daha fazla yapmanın da kendi
emeğimize bağlı olduğu konuşuldu.
Son olarak, toplantıya katılanların
derginin içeriği ve kampanya ile ilgili
önerileri alınarak, dergiyi iki katına
çıkarma sözü verildi. 2 saat süren
toplantıya 15 kişi katıldı.

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

Tehditleriniz
Umudun Türkülerini
Söylememize Engel
Olamaz!
Hatay Halk Cephesi, Grup Yorum Hatay
Korosu'nun polis tehdidine maruz kalması
üzerine bir açıklama yaptı. 1 Mart’ta yapılan
açıklamada, Grup Yorum Hatay korosu öğrencilerinden Remziye Şah ve Sevcan Şah’ın
ailesini polisin, 26 Şubat’ta arayarak, “Kızınızı
koro adı altında kandırıyorlar. Gittiği dernekte
beynini yıkıyorlar. Müzik eğitimi değil başka
şeyler öğretiyorlar” diyerek tehdit ettiği söylendi. 28 Şubat’ta da Yeter Aslan’ın ailesini
arayan polisin aileyi korkutmaya çalıştığı belirtilerek; “Bizi vazgeçiremeyeceksiniz. Polisin
arayıp ailelerimizi rahatsız etmesi bizleri yolumuzdan alıkoyamaz. Biz mücadelemize daha
sıkı sarılarak devam edeceğiz” ifadeleriyle
açıklama bitirildi.
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Mahallelerimizde Pisliğe
İzin Vermeyeceğiz!

20 Şubat’ta Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit Gedik Mücadele Ekipleri, İstanbul'da Kuştepe’den devrimci mahallelere
ve Nurtepe’ye gelip, uyuşturucu satıcılığı yapan ve parklarda
uyuşturucu içip insanları rahatsız eden 3 kişiyi cezalandırdı.
Taşocağı olarak adlandırılan bölgede, mahalle sakinlerinin
yoğun olarak kullandığı yeşil alanda esrar içip halkı rahatsız etmeleri üzerine Cepheliler, Taşocağı’na giderek uyuşturucu içen ve aynı zamanda okul önlerinde bunun satışını
yapan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan 3 kişiyi Sokullu Caddesi’ne çıkartıp sloganlar ve ajitasyonlarla teşhir eden Cepheliler, Nurtepe ve Çayan’da uyuşturucuya, fuhuşa, kumara ve
çeteleşmeye izin vermeyeceklerini belirtti. Royülyöş Batmanlı
Kenan, Salih ve Halit adlı torbacılar dövülerek cezalandırıldıktan sonra halkın da desteğiyle mahalleden kovuldu.
“Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir", "Çeteler Halka Hesap
Verecek” sloganları atıldıktan sonra eylem iradi olarak bitirildi.
İstanbul Sarıgazi'de ise daha önce birçok insanın telefonlarını, paralarını gasp eden ve uyuşturucu bağımlısı olup
birçok insana uyuşturucu satan, kendisinin dışında başka insanları da bu bataklığa sürükleyen Öncü Gedik adındaki hırsız, CEPHELİLER tarafından cezalandırıldı.

Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir
Biz Cepheliyiz,
Bulunduğumuz
Her Yerde Pisliği
Temizleyeceğiz!
Çayan Mahallesi’nde Cepheliler,
4 Mart’ta uyuşturucu satan ‘Kofra Hasan’ isimli torbacıyı yakalayıp, cezalandırdılar. Uyuşturucu satıcısı olan Kofra Hasan,
mahallenin tüm caddelerinde ve kahvehanelerinde gezdirildi. Çayan ve Güzeltepe mahallelerinde uyuşturucu satıp, mahallede devrimcilere saldıran çetelerle işbirliği yapan Kofra Hasan, mahallenin farklı yerlerinde, farklı uyuşturucu çetelerinin adamlarıyla ev tutup, geceleri esrar partileri veriyor. Bunları yaparken de
kendini elektrikçi olarak tanıtıyor. Güzeltepe’de ismi devrimciler tarafından bilinen, gayrimeşru işler yapan kişilerle işbirliği
içerisinde olup, kendisini güç olarak göstermeye kalkan Kofra
Hasan da halkın adaletinden kaçamamıştır. Kendi karargahlarını koruyamayan devletin gayrimeşru çocukların halkın adaleti
karşısında bir kere daha çaresiz kalmıştır. Açıklama yapan Yozlaşmaya Karşı Hasan Ferit Gedik Mücadele Ekipleri: “Biz Cepheliler, yozlaşmaya karşı bayrağımız olan Hasan Ferit Gedik’in
adını her yerde duyuracağımıza olan inancımızla, mahallelerimizi pislikten temizlemeye devam ediyoruz. Nurtepe, Güzeltepe ve Osmanpaşa mahallelerinde torbacılık yapıp, halk çocuk- Sayı: 407
larını zehirleyenlere bir kez daha sesleniyoruz! Halk çocukları- Yürüyüş
nı zehirlemekten vazgeçin, yoksa hiç kimse sizi devrimcilerin, 9 Mart
2014
halkın öfkesinden kurtaramaz! Halkın adaletine teslim olun!” sözleriyle kararlılıklarını dile getirdiler.

Tutuklamalar Suriye Halkını
Desteklememizi Engelleyemeyecek

Yasal Düzenlemelerinizle Halkı
Teslim Alamayacaksınız

Hatay’da AKP iktidarının baskılarına karşı mücadele
ettikleri, Suriye halkının direnişini sahiplendikleri için tutuklanan devrimci tutsakları sahiplenmek amacıyla, Abdullah Cömert’in katledildiği sokakta 22 Şubat tarihinde,
basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından oturma eylemine geçildi.
Oturma eyleminde Grup Yorum’un marşları söylendi.
Yoldan geçenler de eyleme destek vermek için oturma eylemine katıldı. Arabalardan zafer işareti yapanlar oldu. Toplam 45 dakika süren, 35 kişinin katıldığı eylem sloganlarla
bitirildi.

21.02.2014 kabul edilen 6526 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile TMK 10. maddesi yürürlükten kaldırılmış oldu.
Böylece olağanüstü mahkemeler, savcı ve yargıçlar, gizlilik/kısıtlılık kararları, TMK kapsamındaki suçlarda belirlenen gözaltı süreleri kaldırıldı. Konuya ilişkin ÇHD'nin yaptığı açıklamada aslında değişen birşey olmadığı, sadece olağanüstü yargılama usüllerinin genelleştiği belirtildi. Özel Yetkili Mahkemenin de tıpkı DGM’lerin ardılı olan Özel Yetkili Mahkemeler örneğinde olduğu gibi özünde değişmediği
belirtildi.

Halk İçin Sağlık İstiyoruz

İstanbul Filistin
Mahallesi’nde, 1
Mart’ta Dr. Yavuz Dizdar'ın vereceği ‘Sağlıklı Beslenme’ panelinden önce Halkın Sağlıkçıları ve Halk Cepheliler mahalle içerisinde megafonla çağrı yaptı. Mahalleye
yakın yerde bulunan Hz. Ali Camii'nin müezziniyle de panelin duyurusunun yapılması için konuşuldu. ‘Sağlıklı Beslenme’ paneli, Dr. Yavuz Dizdar'ın konuşmasıyla başladı.

Dizdar, Ergene nehrinin kirliliğine değinerek, sorunlar için
birleşme, dayanışma içinde olmak gerektiğine değindi.
Panele katılan mahalleliler sorular sorarak sağlıklı beslenebilmek için
nelerin yapılması gerektiğini öğrenmek istedi.
Panele 25 kişi katıldı.

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Gazi ve Ümraniye Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz!

HESABINI SORACAĞIZ!

Sezgin ENGİN

Hasan GÜRGEN

Fadime BİNGÖL

Ali YILDIRIM

adı şimdi Haziran olmuştur. 3.5 milyon halkımız Gazi’de olduğu gibi
79 ilde faşizme karşı ayağa kalktı.
Gazi’nin şehitlerine Haziran Ayaklanması’nın şehitleri eklendi. Gazi
şehitlerimizin hesabını Haziran şehitleriyle birlikte soracağız

Dinçer YILMAZ

Mehmet GÜNDÜZ

Gazi ve Ümraniye katliamının
üzerinden 19 yıl geçti. Katilleri cezalandırılmadı. AKP katilleri akladı.
Gazi, oligarşinin katliamı olduğu
kadar aynı zamanda halkın onurlu
mücadele tarihine yazılmış direniştir.
Gazi’nin ateşi bugün tüm ülkeyi
sarmaktadır. Gazi Ayaklanması’nın

Halil KAYA

Fevzi TUNÇ

Genco DEMİR

İsmail BALTACI

Zeynep POYRAZ

Reis KOPAL

Hakan ÇUBUK

Hasan PUYAN

Dilek SEVİNÇ

Mümtaz KAYA

İsmihan YÜKSEL

Yaşar AYDIN

SEZGİN ENGİN, en genç şehidiydi Gazi Ayaklanması’nın. Liseli
Dev-Genç’li bir devrimci olarak mücadeleye atıldı. Cepheli oldu. Ayaklanma boyunca kahramanca çatışarak şehit düştü.
FADİME BİNGÖL, Karslıydı.
Evli ve çocukları vardı. Çocukluğundan beri çalışan bir emekçi, Gazi’lilerin Cepheli ablasıydı.
DİNÇER YILMAZ, Tokat’lı, 19
yaşında konfeksiyon işçisi bir gençti, Cepheliydi. Katliama karşı ilk tep-

kinin örgütlenmesinde ve öfkenin
ayaklanmaya dönüşmesinde canla
başla çalıştı ve çatışarak şehit düştü.
HASAN GÜRGEN, 26 yaşında,
Sivas Zaralı’ydı. Emekçiydi Gazi’deki hemen hemen herkes gibi... Cephe taraftarıydı. Gazi Ayaklanmasında, Panzer’in üzerindeki üç kahramandan birisi de Hasan’dı.
ALİ YILDIRIM, 22 yaşında, Sivas’ın, Hafik ilçesindendi. Liseli DevGenç’li olmuştu. Gazi’deki saldırıyı
duyar duymaz, Okmeydanı’nda halkı toplayıp Gazi’ye doğru yürüyüşe
geçirenlerdendi. Panzerin üzerine çıkan üç gençten biri de oydu.
MEHMET GÜNDÜZ, Üç çocuk babası bir emekçiydi. 1958 Erzurum doğumluydu. Cepheli olan
Gündüz, emekçi elleriyle kurduğu
barikatların başında polis panzerinden açılan ateşle ölümsüzleşti.

HALİL KAYA, 70 yaşında, Gazi’ye
saldıran kontrgerillanın katlettiği ilk
Gazi’liydi. Halil Dede’nin akan kanı
yayıldı Gazi’nin sokaklarına. Kan öfkeye dönüştü.

GENCO DEMİR, Ümraniye’de şehit düşenlerdendi. 33 yaşında, üç çocuk babasıydı. 15 Mart’ta Gazi katliamını protesto ederken kontrgerillanın
açtığı ateşle katledildi.

ZEYNEP POYRAZ, 1970 doğumlu.
80’li yıllarda devrimcilerle tanıştı. Katliamı duyduğunda oturdukları Derbent
Mahallesi’nden koşup Gazi halkıyla
birlikte direndi, şehit düştü.

HAKAN ÇUBUK, 22 yaşında inşaatlarda su tesisatçısı olarak çalışıyordu.
İki yıldır devrimcilerle ilişkisi vardı.
Polis tarafından başından vuruldu.

DİLEK SEVİNÇ, yeni evliydi. İki
aylık hamileydi ve bir konfeksiyon işçisiydi. Direnenlerin safında karnındaki bebeğiyle ölümsüzleşti.

9 Mart
2014

İSMİHAN YÜKSEL, Katledildiğinde 52 yaşındaydı. Maraş katliamını
yaşamıştı. Ümraniye’de Maraş’ın, Gazi’nin hesabını sormak için yürürken
sırtından vuruldu.

FEVZİ TUNÇ, 22 yaşındaydı. Sloganlarıyla, öfkesiyle direnirken katledildi.

İSMAİL BALTACI, 1 Mayıs Mahallesi’nin kuruluşunda yer alan bir
emekçiydi. 15 Mart’ta Ümraniye’de saldıran polise karşı çatışırken katledildi.

REİS KOPAL, henüz 20 yaşında
bir terlik fabrikasında işçiydi. Gazi Ayaklanması’nda ise bir savaşçı. Bir emekçinin onuru ve cüretiyle ölümsüzleşti.

HASAN PUYAN, iki çocuk babasıydı. Gazi katliamını protesto için yapılan yürüyüşte katledildi.

MÜMTAZ KAYA, 22 yaşında Gazili bir delikanlıydı. Saldırıyı duyduğunda tereddütsüz Gazi’ye koştu. Halkın saflarında direndi ve şehit düştü.

Sayı: 407

Yürüyüş

YAŞAR AYDIN, halktan biriydi.
Hakan Çubuk vurulduğunda taksisine
yerleştirip hızla hastaneye yetiştirdi.
Geri dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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15’inde
1 5’inde Bir Fidan Uyanacaksın Berkin Elvan
Berkin 16 Haziran'dan bugüne 261 gündür hayata tutunmak için mücadele ediyor.
Berkin'in ailesi ve arkadaşları 261 gündür
hastanede, yanı başında Berkin'in uyanmasını
bekliyorlar. Dünyanın her yerinde bunu bekliyoruz.
1 Mart günü Viyana’da, Saat 12.00’da
“Diren Berkin Viyana Seninle! Berkin Elvan
Onurumuzdur! Sloganlarıyla başlayan eyleme
halk yoğun ilgi gösterdi. “Diren Berkin Viyana Seninle!” ve Almanca “Berkin Elvan
için Adalet!” yazan iki pankart açıldı. Berkin
için yapılan tişörtler ve Berkin'in fotoğrafları
taşındı.
Sloganların ardından Türkçe ve Almanca
bildiriler okundu. Okunan bildirilerden sonra
kitle, Berkin Elvan için adalet talebiyle 10
dakikalık oturma eylemi yaptı. Oturma
eylemi sırasında Berkin Elvan için yazılan
iki şarkı koro halinde okundu. Berkin Elvan
ve ailesi için dilek kartları yazıldı. 130
kişinin katıldığı eylem, 13.15’te bitirildi.

FRANSA-Nancy
5 Mart günü, Fransa’nın Nancy kentinde
Berkin Elvan için bir basın açıklaması düzenlendi. “Diren Berkin Elvan Seninleyiz”
pankartının açıldığı eylemde, halka Berkin
anlatıldı.

Avrupa’da

Hep Direndik ve Kazandık,

YİNE KAZANACAĞIZ!

Almanya

Almanya

Almanya
Bochum Cezaevi’nde onur kırıcı
çıplak aramaya karşı süresiz açlık
grevine başlaya Şadi Özpolat, 5 Mart
günü açlık grevinin 42. gününde direnişini zaferle sonuçlandırdı. Yapılan
ziyarete katılanlar durumunun iyi olduğunu belirttiler. Şadi Özpolat’ın
zaferi her pazar hapishane önünde
yapılan eylemde, saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

Mart günü, Şadi Özpolat’a destek olmak için bir araya gelindi. Eyleme 55
kişi katıldı.
Pazar günü DIE LINKE Milletvekili Sevim Dağdelen’le bir görüşme yapıldı. Şadi’yle ilgili hiçbir bilgi verilmiyor. Kendisine geç bilgi veriliyor, gönderdiği mektup iki hafta
sonra verilmiş. Bilindiği gibi Sevim
Dağdelen daha önceki yapılan anlaşmalarda garantör olarak anlaşmalarda imzası olan kişidir. Cezaevi
idaresi bilerek isteyerek her şeyi gizlemek istiyor. Şadi Özpolat’ın onursuz aramaya karşı iki taleplik başvurusu var. Birincisi, ziyaretçiler geldiğinde üst araması yapıldığı sırada
bir havlu verilmesi, elbiselerini vererek daha sonra perdenin arkasında
geri vermeleri. Diğer talebi açık görüş değil, cam arkasından görüşmek
istiyor. Çıplak aramayı onursuz ve
onur kırıcı olarak kabul ediyor. Bundan kaynaklı bu iki talepten birinin kabul edilmesi için açlık grevinin 38. gününde. Taleplerimizden birisi de B 1
Vitamini bilerek verilmiyor. Daha
önceki yaptığı açlık grevinden kaynaklı durumu ağırlaşıyor. Şadi Özpolat’ın talepleri derhal kabul edilsin.

AlmanyaBochum-İstasyonu
Bochum HBF karşısında 1 Mart
tarihinden itibaren her gün bilgilendirme standı açılmaya devam ediyor.
Stantta bildiriler dağıtılıyor, imzalar
toplanıyor. Toplanılan imzalar hapishane idaresine veriliyor. İmzaların
toplandığı stantta insanlara hapishane idaresine protesto faksları çekme
çağrısı yapılıyor.

Avusturya-Innsbruck

Almanya-Bochum
Onursuz aramaya karşı 23 Ocak’ta
açlık grevine başlayan Özgür Tutsak
Şadi Özpolat için Avrupa’nın her yerinde dayanışma eylemleri yapılıyor.
Bochum Hapishanesi önünde 2

Avusturya’nın Innsbruck şehrinde
1 Mart günü, saat 14.00’da, Şadi Özpolat için bilgilendirme standı açıldı.
İlk önce Türkçe ve Almanca açıklamalar okundu ve ardından bildiri dağıtıldı.

Yunanistan
Yunanistan’ın başkenti Atina’da,
içinde Halk Cephelilerin de olduğu
Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi, 5 Mart 2014 Çarşamba günü
saat 13.00’da Almanya Konsolosluğu önünde, Şadi Özpolat ile dayanışmak ve Almanya devletinin baskıcı, ırkçı ve işkenceci olduğunu teşhir etmek için basın açıklaması yaptı. Burada basın açıklaması yapılmasına konsolosluk güvenlik görevlileri izin vermek istemediler. Kısa süreli
itiş kakıştan sonra konsolosluk önünde eylem yapıldı.

Almanya-Berlin
5 Mart 2014 günü Berlin’de bulunan Adalet Bakanlığının önünde
Anadolu Federasyonu çalışanları açlık grevinde olan Şadi Özpolat ve Özkan Güzel için dayanışma eylemi
yaptı. Güzel; 26 Haziran 2013’te
Anadolu Federasyonu çalışmalarını
engellemek, çalışanlarını yıldırmak
için polisin yaptığı operasyonlarda tutsak düşen Wernicke Korsokoff hastalığı bulunan, bu yüzden Türkiye’de
devlet tarafından tahliye edilen Almanya’da mülteci konumunda bulunan çalışanımızdır.

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

Almanya-Hamburg
Almanya’nın Hamburg şehrinde
kendisine dayatılan onursuz ve keyfi aramaya karşı açlık grevinde olan
devrimci tutsak Şadi Özpolat’a destek için Avrupa’nın bir çok şehrinde
eylemler yapılmaya devam ediyor. 28
Şubat Cuma günü saat 17.30 Messehalle’deki mahkeme önünde bir araya gelen Anadolu Federasyonu çalısanları "Siyasi Tutsaklar Üzerindeki
Baskılara Son" pankartı, kızıl bayrakları açtılar. 1 saat süren eylem sloganlarla sona erdi.
Bir saat süren eylem boyunca
yoldan geçenlere, mahkemeden çıkanlara bildiri verildi.

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Özgür Tutsak
Ahmet Düzgün
Yüksel’e Sürgün!
Larissa Hapishanesi’nde
bulunan Özgür Tutsak Ahmet
Düzgün Yüksel onursuz aramayı kabul etmediği gerekçesiyle başka bir hapishaneye
sürgün edilmek isteniyor. Ahmet Düzgün Yüksel hala Larissa Hapishanesi’nde bulunuyor, hapishane idaresi sürgün tehdidine devam ediyor.

Özgür Tutsaklar Türkiye Faşizmine
İade Edilemez!
Yunanistan devletinin Halk Cephelilere yönelik saldırılarına karşı uzun zamandır yürüttükleri “Faşizme ve Emperyalizme Karşı Mücadele Etmek Suç Değildir, Faşizm
ve Emperyalizm ile İşbirliği Yapmak Suçtur!” kampanyası,
yeni tutuklamalar ve iade davalarının açılmasından sonra,
2014 yılında da devam ediyor.
28 Şubat günü Halk Cepheliler ve Yunanlı sol örgütlerden insanların da katılımıyla Atina’nın merkezi meydanlarından olan Monastiraki Meydanı’nda masa açıldı ve
sesli bildiri dağıtımı yapıldı. Meydanın metro çıkışında gerçekleştirilen eylem iki saat devam etti.

İade Davaları Hukuksuzdur
Hasan Koşar'ın serbest bırakılması ve iade davalarının durması için yapılan kampanya kapsamında Politik Tutsaklarla
Dayanışma Komitesi Selanik'te bir eylem yaptı. 1 Mart 2014
günü gerçekleşen eylemde ses düzeninden müzik yayını yapıldı ve bildiri okundu.Kampanya pankartları caddenin iki yanına asılırken, "Birimiz Hepimiz Hepimiz Birimiz İçin Yaşıyor
ve Ölüyoruz" isimli fotoğraf sergisi açılarak Türkiye'deki devrimci
mücadeleden örnekler anlatıldı. Ayrıca kampanya sloSayı: 407
ganlarının
yazılı olduğu kuşlamalar caddeye atıldı. Yunan soYürüyüş
lunun da katıldığı eylemde Amerikan bayrağı yakıldı.
9 Mart
2014

Enternasyonalizm Gücümüzdür
Yunanistan’da tutuklanan devrimciler için anarşist örgütler
Atina sokaklarında 2 Mart’ta“DHKP-C davasından yargılanan tutsaklarla dayanışıyoruz’’ afişleri asarak dayanışma
gösterdiler.
Selanikli sol örgütler tarafından oluşturulan Türkiyeli Politik Mültecilerle Dayanışma Girişimi, 27 Şubat günü bir basın toplantısıyla Hasan Koşar’ın komployla tutuklanması ve
iade politikalarına bakış açılarını anlattılar.
Basın açıklaması, EPT 3 (Yunanistan Radyo Televizyonu)
binasında gerçekleşti. Toplantıda Hasan Koşarın avukatı Efi
Teli yanı sıra, Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi adına
Murat Korkut ve iade edilmek istenen Kadir Kaya, Selanik İşçi
Merkezi adına Yorgos Papakonstantinu, SYRIZA milletvekili Despina Haralampidu, Selanik Alternatif Avukatlar Girişimi adına Bambis Kurundis, Selanik Belediye Başkan Adayı
Tiriandafilos Mitafidis, ANTARSYA adına Yorgos Triasidis,
Radikal Avukatlar işbirliği üyesi Adonis Kulüfas, Mikropolis Kültür Merkezi adına Grigoris Cilimados, Anti-Raşist Girişim adına Zahorala Veziri, KERFA adına Kostas TorpuJidis
ve KAR adına Vasilis Morellas birer konuşma yaptılar.
İki saat süren basın toplantısı soru cevap bölümü, toplantı ve Kadir Kaya’nın iade davasına katılım çağrılarıyla son buldu.
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Selanik'te F Tipi Film Gösterildi
Samaras hükümetinin emperyalizm ve faşist Türkiye devletiyle işbirliği amacıyla devrimcilere yönelik
saldırılarında yaygın bir araç olarak
kullandığı iade davalarına karşı yapılan kampanya kapsamında, iki haftadır çalışması yapılan F Tipi Film'in
gösterimi, 25 Şubat günü Selanik İşçi Merkezi'nde yapıldı.
Salona "BİRİMİZ HEPİMİZ HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN
YAŞIYOR VE ÖLÜYORUZ" ismiyle bir fotoğraf sergisi açıldı. Özgür Tutsakların ürünlerinin ve Yunanca yayınların sergilendiği bir standda açıldı. Stantda, tutsakların yaşadıkları
koşulları anlatan yazılar ve "Türkiye'de yaşamanın ve hak almanın tek yolu var: Ölümüne direnmek" sloganı yazıldı.
Saat 19.30'da, Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi
adına Halk Cepheli Mehmet Yaman bir konuşma yaparak
emperyalizmi ve onun işbirlikçisi Yunan devletini teşhir etti.
Onun ardından Avukat Efi Teli, uzun bir konuşmayla Türkiyeli devrimcilere Yunanistan'da yapılan saldırıları anlatarak, Hasan Koşar'ın tutuklanması ve iade davaları hakkında
izleyicileri bilgilendirdi.
Saat 20.00'da başlayan film ilgiyle izlendi. Filmin bitiminde izleyiciler filmi coşkuyla alkışladılar. Filmi izlemeye 120 kişi katıldı.
F tiplerinde nasıl haberleşildiğini anlatan haberleşme topları izleyicilere atıldı.

Mülteci Ölümlerinin
Sorumlusu Emperyalizmdir
28 Şubat 2014 günü Atina’nın Pirea semtinde 12 mültecinin katledilmesi protesto edildi. Yunanistan’ın demokratik
kurumları ve örgütleri tarafından yapılan toplantı ve yürüyüşle
Pirea’daki Liman Polis Merkezine yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Halk Cepheliler de “YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ” pankartıyla katılarak katliamı protesto ettiler.

BU DÜZEN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK, YAĞMA VE TALAN DÜZENİDİR!

Yozlaşma Emperyalizmin Pisliğidir

8 Mart Emekçi Kadınların Günüdür

Hamburg´da 2 Mart günü Ekin Sanat Evi’nde her ay
düzenli yapılan Pazar kahvaltısı vardı. Saat 12.00’da başlayan kahvaltıdan sonra "Avrupa’da ve Türkiye’de
Yozlaşma ve Mücadele "konulu seminer yapıldı. Seminer
saat 16.30’da dayatılan onursuz ve keyfi aramaya karşı 37 gündür açlık grevinde olan Şadi Özpolat’a destek
için Çarşamba ve Cuma günü mahkeme önünde yapılacak olan eylem çağrısı ile bitirildi

Bu sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe ilk
kez TAYAD adına katılmaya hazırlanan İsviçre TAYAD
Komitesi, hazırlıklarının son aşamasına geldi. İsviçre
8 Mart Komitesi’nde aktif olarak yer alan İsviçre TAYAD Komitesi ayrıca İsviçre’de yayınlanan "VORWÄRTS" Gazetesine de TAYAD Komite adına yarım
sayfalık yazı hazırlayıp verdi.
TAYAD Komitesinin yazısı 8 Mart günü yapılacak
basımda yer alacak. Yürüyüş esnasında Zürich’in merkezi caddesi olan Bahnhosstrasse de Almanca konuşma
yapacak olan TAYAD’lılar hazırlıklarını neredeyse tamamlamak üzereler. Geniş bir katılımın beklendiği 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Gününde yürüyüş saat 13.30 da
Zürich Hechtplatz ‘da başlayacak. TAYAD’lılar yürüyüşün ardından Alternatif Radyo Lora’nın davetlisi olarak radyoda verilecek operaya katılacaklar.

Bahar Kimyongür
İnterpolden Silindi, Şimdilik
Türkiye'nin çıkardığı İnterpol arama kararıyla gittiği
İtalya' da, 21 Kasım 2013 tarihinde tutuklanan ve ardından 2 Aralık tarihinde Brescia mahkemesi tarafından ev
hapsinde kalmak üzere serbest bırakılan Bahar Kimyongür, halen serbest bırakılmayı bekliyor.
1 Mart günü, Clea ve Halk Cephesi, Brüksel İtalyan
Konsolosluğu önünde bir eylem gerçekleştirdi. 150 kişnin bir araya geldiği eylemde “Bahar'a Özgürlük” sloganları
atıldı, “100 gün, artık yeter” yazılı dövizler taşındı.Uluslararası İnsan Hakları Federasyon başkanı Dan Van Raemdonck, “Siyasilerimizin, ifade özgürlüğünün önemini
kavramamaları tam bir skandal. Ya aptallar, ya da başka
bir ajandaları var” dedi. İnterpol fişlerini kontrol komisyonu 30 ve 31 Ocak tarihlerinde yaptığı bir toplantının ardından, Bahar Kimyongür'ün dosyasını geçici olarak
bloke etme kararı aldı. İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi Clea, 8 Ocak tarihinde başlattığı imza kampanyasıyla herkesi “Bahar Kimyongür'ün İadesine Hayır” demeye çağırıyor.

Faruk Ereren
Halkımızın Arasında
Köln Sanat Atölyesi iki haftada bir
Pazar günleri gerçekleştirdiği toplu kahvaltı programını 2 Mart günü bu özel konuğu ile birlikte gerçekleştirdi. Yıllardır
hukuksuz bir şekilde hapishanede ve tecrit koşullarında tutulan ve yargılamasında
keyfiliklere karşı hukuk mücadelesi veren ve iki hafta kadar önce tahliye edilen Faruk Ereren de kahvaltıda konuk
oldu. Kahvaltıya 25 kişi katıldı.

Zühre Anamızı Kaybettik
Adana şehitlerimizden Bülent Dil’in Annesi
Zühre Anamızı kaybettik. İngiltere Yürüyüş dergisi , “Evlatlarının, yakınlarının, dostlarının ve
Büyük Ailemizin başı sağolsun.” biçiminde
açıklama yaptı.

Mengene Artıkları Özkan
Güzel’i Serbest Bırakın!
Anadolu Federasyonu çalışanları 28 Şubat günü Berlin`de, 26 Haziran 2013 tarihinde Anadolu Federasyonuna
yönelik baskı ve yıldırma amaçlı operasyonda tutsak düsen ‘Wernicke Korsakoff’ hastası olan Özkan Güzel için
Almanca ve Türkçe olarak imza kampanyası başlattı.
Özkan Güzel için ırkçı ve yabancı düşmanı Mengele artığı Profesör NorbertLayraf ”Wernicke Korsakoffdeğil sadece beyne giden üç damarda tıkanıklık var, hapishanede yatabilir” diye rapor vermişti. Aynı Profesör
Norveç’te 77 kişiyi katleden ırkçı için ‘cezai ehliyeti yok’
raporu ile ırkçı katilin akıl hastanesine gönderilmesini
sağlamıştı. Anadolu Federasyonu çalışanları yaklaşık üç
saat süren imza kampanyası çerçevesinde 100 imza topladı. Kampanyanın Özkan Güzel`in serbest bırakılana kadar süreceği halka anlatıldı.

Sayı: 407

Yürüyüş
9 Mart
2014

Yürüyüş Dergisi Bizimdir
Almaya Essen şehrinde gerçeğin sesi Yürüyüş afişleri asıldı. Essen şehir merkezi ve birçok yerinde Yürüyüş
afişleri asılarak Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı.

Halkların Sesi Yürüyüş Dergisi Her Yerde
Haftalık Yürüyüş Dergisi standı her hafta olduğu gibi
bu hafta da devam etti. Her Cumartesi günü 14.00 - 16.00
arası Londra, WoodGreen Kütüphanesi önünde açılan
stantta Grup Yorum’un yurt dışı yasaklarına karşı başlatmış oldukları açlık grevi ve İngiltere Halk Cephesinin de destek açlık grevinde olduğu anlatıldı.
11 derginin verildiği stantta, 8 Mart’ta yapılacak olan
Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği üzerine sohbet
edilip, herkes davet edildi.

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
16 Mart - 22 Mart
Devrim ve sosyalizm umudunu büyütmek için Kır Silahlı Devrimci Birlikler içinde
yer aldılar. Umudun bayrağını taşıyacakları
yer Malatya dağlarıydı. Cesaret ve fedakarlıkla bu görevlerini sürdürürlerken, 17
Mart 1992’de oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldılar. 5 saat boyunca halk
Hasan ERKUŞ
Şerafettin ŞİRİN düşmanlarıyla çatışarak şehit düştüler.
Hasan ERKUŞ; 1972 Malatya Akçadağ İlçesi Gürkaynak Köyü doğumluydu.
Lisede mücadeleye katıldı. İşkencelerden geçirildi, yılmadı. Köyü ve çevresinde
çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra gerillaya
katıldı.
Sabit ERTÜRK; 1962’de İstanbul GülMustafa Kemal İNAN Tuncay GEYİK
tepe’de doğdu. ‘78’de mücadeleye katıldı.
12 Eylül sonrasında, yine mücadelenin içindeydi. 1984’te tutuklandı. 1988'de tahliye
edildikten sonra da yine mücadele içinde
görevler üstlenmeye devam etti.
Tuncay GEYİK; 1967’de Sivas’ta doğdu. 1988'de bu kavganın bilinçli bir miliSabit ERTÜRK Abdullah GÖZALAN tanıydı. Gazi Mahallesi’nde görevler üstlendi. GOP-KAD kurucularındandı.
Şerafettin ŞİRİN; 1961 Yugoslavya doğumluydu.
1977’de İstanbul Esenler Lisesi'nde devrimci saflara katıldı. 1980’de tutuklandı ve 5 yıl tutsak kaldı. Tahliyesinden
sonra devrim bayrağını taşımaya devam etti.
Mustafa Kemal İNAN; 1971’de Malatya’nın Akçadağ
İlçesi Gürkaynak Köyü’nde doğdu. Genç yaşta devrimİlhan YILHAN ci oldu. İstanbul'da İşpor-Der'de çalıştı. '91'de yeniden
Malatya'ya gelerek mücadelesine burada devam etti.
Abdullah GÖZALAN; İstanbul Küçükköy’de devrimci mücadele içerisinde yer aldı. Cunta yıllarında teröre, korkuya teslim olmayıp direnişi sürdürenlerdendi. 18 Mart 1981’de Bakırköy’de polisle girdiği çatışmada katledildi.
İlhan YILHAN; Dev-Genç içinde yer aldı. 19 Mart 1988’de geçirdiği bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrıldı.

Bir Dev-Genç’liydi o. Özgürlüğün kavgada kazanıldığını bilen militan bir kadındı. 16 Mart 1978’de İstanbul
Üniversitesi önünde kontrgerilla tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 6 kişiyle birlikte şehit düştü.

Hatice ÖZEN
1967 yılında Kayseri’de doğdu. Liseli Dev-Genç
saflarında çalıştı. Daha sonraları SDB üyesi oldu. 16 Mart
1991’de, İzmir’de ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye gelişini protesto için yapılan bir eylem sırasında elinde bomba patlaması sonucu şehit düştü.

Kahraman ALTUN

“Tarih bir kez daha son sözü direnenlerin
söylediğine tanıklık edecek. Bu güç bizim. Bu
güç şehitlerimizin... Onlardan öğrendik
ölümü düşmanın elinde bir silah olmaktan
çıkarmayı, ölürken zalimin yüzüne
meydan okumayı...”
Cengiz Soydaş

Hu¨seyin C¸ukurluo¨z u¨n Ce ngiz ic¸in
yazdig˘i s¸iir:
...
Se n b ize
zafer le rin en yu¨cesini
ve rdin de
gu¨ne s¸e c¸e kildin.
So¨z sana
so¨z sana
me rt delikanlimiz;
b u bayrak
ye ni zaferle re
dalgalanacak...
So¨z sana
alni mizi go¨g˘su¨ne
yasladig˘imiz ILK imiz...
K ar Mak ina miz... so¨z sana.
Y erde kalmayacak
ahi n
K irilan c¸embe r
paramparc¸a e dile ce k.
...
Biz olmadan umut
Biz o¨lme de n zafer olmaz!! !
inanc¸ ve k ar ar lilig˘iyla
alni miza ge c¸ti
kizil bantlar imiz.
Bas¸k a yolu yok:
Ya Zafer Y a O¨lu¨m!. .
...
Ey Halk!..
Bu s¸anli destan
ve o¨denen be de lle r
senin ic¸in...
Ey b u u¨lk enin aydinlari
onurlu, namuslu insanlar i;
b u be de lle r
senin ic¸in...
Ac¸ go¨zlerini zulme bas¸ eg˘mede n b ak ;
o¨lu¨le rimizde n olus¸an bu dag˘
senin ic¸in...
Hu¨seyin C¸ukurluo¨z

Bir Newroz günü şehit düştü. Onun şehitliği de F Tiplerinde ve direnişte bir “yeni gün”dü.
F Tiplerindeki ilk ölüm orucu şehidiydi. Cengiz
Soydaş, şehitliğiyle duvarları eriten, sansürün
karanlığını parçalayan Newroz ateşidir.
Cengiz Soydaş, Trabzon doğumluydu.
Cengiz SOYDAŞ 1990’da Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ndeyken, gençlik mücadelesinde yer
aldı. Dev-Genç’te, Ankara’da demokratik alanda sorumluluklar üstlendi. 1995 Temmuz’unda tutuklanarak DHKP-C davasından yargılandı. 19 Aralık saldırısında Bartın’daydı. Alnı
kızıl bantlı bir ölüm orucu direnişçisi olarak karşıladı saldırıyı. Sincan F Tipi’ne sevk edildikten sonra, 21 Mart 2001’de oligarşinin ölüm orucu bitti demagojilerinin ortasına, şehitliğiyle bir bomba gibi düştü.

Antakya Bölgesi’nde devrimci mücadele
içinde yer aldı. Birçok alanda görev almıştı, ama
asıl hayali dağlardı. 21 Mart 1996’da Hatay Yayladağ İlçesi Yeşiltepe Köyü yakınlarında sınırdan geçiş yaparken katledildi.

Devrim Yaşar ASLAN

Gökçe ŞAHİN

Turan ŞAHİN

Cephe gerillasıydılar. 20 Mart
2002’de Ordu Ünye İlçesi Yeşilkent Beldesi yakınlarında jandarma özel timleri ile çıkan çatışmada şehit düştüler.
Gökçe ŞAHİN; birliğin komutanıydı. Hacettepe ÜniversiteŞengül GÜLSOY si’nde öğrenciyken Dev-Genç
içinde yer aldı. ‘95’te tutsak düştü. Tahliye olduğunda tereddütsüz dağlara koştu.
Şengül GÜLSOY; konfeksiyon atölyelerinde çalışan yoksul bir genç kızdı. Atölyelerde öğrendi sınıf mücadelesini. Düşmanı işkencehanelerde tanıdı. ‘98’de gerillaya katıldı.
Turan ŞAHİN; gerillaları küçük yaşta tanıdı, sevdi ve 1997 Ekimi’nde onlardan biri oldu.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı Kahraman Altun’u anlatıyor:
“Onunla Geçen Bütün Zamanım
Hep Eğitici Öğretici Olmuştur”
Kahraman ile ben henüz devrimci değilken tanışmıştım.
Ve gerçekten öyle bir izlenim bırakmıştı ki bende şu an nasıl
anlatabileceğimi bilemiyorum. Onun sanki diğer insanlardan
farkı vardı. Ama bir türlü ne olduğunu çıkaramıyordum. Benimle sıradan olaylar üzerine konuşmuştu ve bu konuşmadan
o güne kadar görmediğim biçimde etkilenmiştim. Kendi kendime o günkü değerlendirmemle "İşte tam bir dost, arkadaş"
demiştim. O sıralarda kendisini sık göremediğim için adeta bir

Sovyet devriminin önderlerindendi. Daha 16 yaşında
katılmıştı devrimci harekete.
Bolşevik yeraltı örgütlenmesinin en deneyimli isimlerinden biriydi. Devrimin arifesinde Merkez Komitesi üyeliğine getirildi. İlk proleter devrimin kurulmasını sağlayacak ayaklanmanın pratik önderliğini üstlendi. Lenin’in politikalarını en iyi kavrayıp uyYakov Mihailoviç SVERDLOV
gulayanlardan biriydi. Bu nedenle girdiği her kavgada Lenin’le yan yana oldu. Sosyalizmin inşasında da birçok görevler aldı. Yorucu devrim kavgasının zayıflattığı bünyesi, yakalandığı İspanyol
nezlesini yenmesine elvermedi. 16 Mart 1919’da hayatını kaybetti. Devrim onu çok erken kaybetti.
Devrimci Sol gerillasıydılar.
Dersim Çemişgezek’te Arasor
Deresi mevkiinde oligarşinin
askeri güçleri tarafından pusuya düşürüldüler. 19 Mart
1994’de gün boyu süren çatışmada, beraberlerindeki gerilMürsel GÖLELİ
Nazım KARACA laların kuşatmayı yarmalarını
sağlayarak şehit düştüler.
Mürsel GÖLELİ; 1980 öncesi İstanbul mahalli birimlerde görev aldı. 12 Eylül sonrasında yıllarca tutsak kaldı. ‘90’da Ortadoğu’daki kamp faaliyetlerinde kamp komutanlığı ve
eğitmenlik yaptı. Dersim Gerilla Birliği’nde bir
savaşçı olarak şehit düştü.
Feride KARACA
Nazım KARACA; Nazım, 12 Eylül öncesi gençlik örgütlenmesi içinde yer alarak devrimci mücadeleye katıldı. 1990’larda Dersim dağlarına ilk ayak basan gerilla birliğindendi.
Feride KARACA; Feride, gerillada henüz yeniydi, ama
çatışmada ilk yaralananlardan olmasına rağmen, son nefesine
kadar direnmeye devam ederek şehit düştü.

özlem duyuyordum.
Daha sonraları, mücadeleye girdikten sonra bir gün bir vesile ile karşılaştım ve en büyük sevincim o zaman oldu. Kahraman'ın da devrimcilik yapması beni mücadeleye daha sıkı
bağladı. Kendime hep onu örnek alır olmuştum. Onu tanıyanlar
merhabasının dahi sıcaklığını, değişikliğini bilirler.
Bir gün gezerken istasyonda iki tane boyacının kavga ettiğini gördük. Ben hiç etkilenmemiştim. O gidip ayırdı. İki üç
dakika konuştu çocuklarla. Çocuklar birbirlerine sarılıp öpüştüler. O da onları seviyordu. Kendisi de okul yıllarında simit satıp, boyacılık yapmış. Bu yüzden çocukları çok severdi. Her fırsatta bunu belli ederdi. Mütevazı bir kişiliği vardı.
Herkesi dinlemeyi bilirdi. Kendisi ile ilgili yazabileceğim bir
anım yok. Fakat onunla geçen bütün zamanım hep eğitici öğretici olmuştur.

Kıssadan Hisse
Timur'u Timurlenk Yapan Karınca Hikayesi

Öykü
Einstein ve Odaklanma : Tıraş olmak
için neden banyo sabunu
kullanıyorsunuz?
Bir gün aile dostlarından biri,
banyoda traş olurken gördüğü Einstein’e
sordu: “Tıraş olmak için neden banyo
sabunu kullanıyorsunuz?”
Alman asıllı Amerika’lı fizikçi
Albert Einstein, düşüncelerini sadece
yaptığı icraatlara yönelttiğini belirten şu
cevabı verdi: “İki sabun zihnimi meşgul
ediyor.”

Özlü Söz
Yüksekte Yer Tutanlar
Aşağıdakiler Kadar Emniyette
Değildir.
(Gözünüz yükseklerde olmasın
bir gün halk tarafından alaşağı
edilirsiniz)

Çağatay Hanı'nın emrinde çalışan orta dereceli bir komutan olan Timur
1000 kişilik bir kuvvetle dostuna (Fahreddin) yardım etmiş, geri dönüyordu. Hem yardım ettiği için mutluluk ve gururu hem de adamlarını kaybettiği için üzüntüyü yaşıyordu.
Hiç beklemediği bir anda saldırıya uğradı. Bu saldırıya karşılık verildi ama
Timur sağ elinden ve ayağından ok yemişti.
Timur acıyla bir duvarın önüne oturdu. Eli ayağı tutmaz bir durumda hiçbir gücü kalmadığını düşünüyordu. Çok üzgündü ve her şeyin bittiğini biliyordu.
34 yaşında hayatının baharında kurduğu tüm hayalleri, bir bir uçup gidiyordu. Bunları düşünürken başını çevirdi ve bir karınca gördü. O karıncayı
takip etmeye başladı.
Karınca dayandığı dik duvara tırmanmaya çalışıyor, her defasında düşüyordu ve hiç yılmıyordu. Birçok denemeden sonra karınca o duvarı aşmayı başardı.
Timur o an içinden ''Bir karınca bunu başardıysa ben de başarırım'' dedi.
Zayıf düştüğü o durumdan hemen kurtuldu. İşte o an Timur'un dünyaya hakim olduğu ilk andı.
İnancın ve hayallerin gerçeğe doğru yöneldiği ilk andı. Timur daha sonra güçlü bir devlet kurdu ve kısa zamanda Orta Asya'nın büyük bir bölümünü egemenliği altına aldı.

Ata Sözü
Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz
Bu iki şey tamamen bir birinin karşıtıdır. Hak, hukuk ve doğruluğun bulunduğu
yerde zulüm olamaz, zalimler bulunamaz. Zulmün bulunduğu yerde ise hak yeme,
sömürü, eğrilik, azgınlık vardır ve orada da ne adalet ne de adillik vardır.

Ö ğretmenimiz
Kahramanlarımızın sıradan insanlardan farkı
devrimciliği bir yaşam biçimi olarak
kavramalarındadır.
Kendileri ile olan savaşı
sürekli kılmalarındadır.
Bir ömür boyu devrimcilik,
savaşı büyütmektir!
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'nin
savaşı 30 yıldır süren bir savaştır.
Bu savaşta Mahirler, Niyazi, Sabo, Sinanlar
halkların mücadelesine önderlik etmişler ve
Halk Kurtuluş Savaşı'nın tarihini yazmışlardı.
Bu savaşta Parti-Cepheliler öldüler,
yüzlerce öldüler ve öldürdüler. Halkı örgütlediler.
Devrimin hamalı ve kurmayı oldular.
Özverili ve fedakardılar.
Partiye, yoldaşlarına güvendiler, bağlı kaldılar.
Bu tarihin kahramanıydılar.

AKP YALANLARINI, YOLSUZLUKLARINI, HIRSIZLIKLARINI,
TALAN VE ZULMÜNÜ KİMSE BİLMESİN, DUYMASIN İSTİYOR!

YÜZ BİNLERE FAŞİZMİN ZULMÜNÜ, HALKIN AÇLIĞINI VE
ÇÖZÜMÜNÜ TÜRKÜLERİYLE, EZGİLERİYLE ANLATAN
GRUP YORUM'A SALDIRIYOR!

HİÇBİR GÜÇ HALKIN SESİNİ;
GRUP YORUM'U SUSTURAMAZ!

info@yuruyus.com

‘BİR ÜLKENİN TÜRKÜLERİNİ YAPANLAR,
YASALARINI YAPANLARDAN DAHA GÜÇLÜDÜR!’

www.yuruyus.com

YÜZ BİNLERİN KORKUSU SÜRÜYOR!

