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Ücretsiz Halk Konseri İçin
İllerden Otobüs Kaldırılacaktır!
Afyon: 0546 825 25 78
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0545 814 08 63
Bursa: 0539 511 97 81
0535 682 95 67
0543 277 04 82, 0535 682 99
67 - 0539 511 97 81
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0531 829 74 90
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gerçekleri yayıyor
Öğretmenimiz...

Tecrit İçinde Tecrit
İşkencesine Son!
TAYAD'lı Aileler, devrimci tutsaklar üzerindeki
baskı ve tecrit işkencesini arttırmak için hücre
havalandırmalarına kamera takılmak, tutsakların avukatlarıyla görüşmesinin gözetlenmek
istenmesine karşı 8 Nisan'da saat 12.30'da
İstanbul Barosu Orhan Adli Apaydın Salonu’nda
basın toplantısı düzenleyecek.

Berkin Elvan İçin
Adalet İstiyoruz
Berkin’in Katilleri Bulunana Kadar Her Cuma
Ankara Güven Park'ta 18.30- 19.30 Arasında
Oturma Eylemi Yapılacaktır.
HALK CEPHESİ

Çürümüş Bir Düzeni Ancak Devrim Arındırır...
Çürümüş Düzeninizi Yıkmak İçin
Kızıldere’den Beri 44 Yıldır Savaşıyoruz!

YIKACAĞIZ!
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Gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler...
30 Mart 2014 yerel seçimleri yapıldı. Seçimlerden “sürpriz” çıkSansür ve yasaklar... hepsinde dünyamadı. Oligarşi alternatiflerini yaranın en ön sıralarında yer alıyoruz. Detamıyor. Partilerin İl Genel Meclisi ve
mokrasi üç yılda, beş yılda halkın
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alönüne konulan sandığa indirgenmiş dudıkları oy oranları; AKP yüzde 43.3,
rumda. Başbakan eleştirmeyi, yazmaCHP 25.64, MHP 17.67, BDP 4.68 oy
yı, konuşmayı dahi yasaklıyor: “Ne koaldılar. AKP 2011 genel seçimlerinzunuz varsa sandıkta hesaplaşalım”
de yüzde 50’ye yakın oy almıştı.
diyor. Sandıkta oy vermenin dışında her
AKP’nin hırsızlık, yolsuzluk, faşist tetürlü hak alma mücadelesini yasaklıyor.
rör ve ortaya saçılan tüm pisliklerine,
Düzen kendi kurumlarını, hukuişsizliğe, açlık ve yoksulluğa rağmen
kunu, yasalarını da hiçe sayıyor. Trilhala bu kadar yüksek oy alıyor olyonlarca liralık hırsızlık, yolsuzluk, rüşmasının açıklaması düzenin açmazvet gibi açık suçlar için dahi Başbakan
larıdır.
Erdoğan “sandıkta milletimiz karar ve30 Mart seçimleri tam da çürümüş
recek” diyerek bütün pis işlerinin de akdüzenin meşrebine uygun bir seçim
landığı bir işlev yükledi seçimlere.
oldu. Seçimler bitti, tartışmalar süSandıksal demokraside seçimler
rüyor... Halkın, iliğini, kanını emen,
faşizmin baskısı, terörü, açlık ve
hırsız, çürümüş bir düzenin yaptığı seyoksulluk içinde düzenden umudunu
çimlerin normal kendi kuralları içinkesen halkın çeşitli düzen partileri arade geçmesi beklenebilir mi? Çalınan,
cılığıyla tekrar düzen içine çekme arayakılan oylar... İtirazlar, yeniden sacıdır. Tıkanan sistem, seçimlerle krizyımlar sürüyor.
lerini hafifletmeye çalışır.
Tüm pisliklerini alacağı oyla örtYeni sömürgelerde sistemin yapımeye çalışan AKP, iktidar gücünü de
sal krizinden iktidardaki parti sokullanarak hırsızlıktaki ustalığını serumlu tutulduğu için seçimlerle iktiçimlerde de gösterdi.
dardaki parti değiştirilerek halkın
Emperyalistler ve işbirlikçi oligarmemnuniyetsizliği, öfkesi yeni gelen
şi parlamentoda kendi çıkarlarını temhükümet ile düzen içine çekilir.
sil edecek, AKP dışında alternatif bir
İşte, 30 Mart seçimleri oligarşi için
parti yaratamıyor. 30 Mart 2014 yerel
böyle bir işlev görmüyor. AKP yüzseçimi oligarşinin yönetememe krizine
de 45 gibi yüksek bir oy alsa da yönefes aldırmak bir yana, krizin daha
da derinleştiği seçim oldu.
Sandıksal demokraSeçimler bizim gibi ülkelerde
side
seçimler faşizmin
oligarşinin nefes borusudur. Faşizmin
baskısı, terörü, açlık ve
uygulanış biçimidir. Faşizmi örten en
önemli maskedir. Bizim gibi yeni söyoksulluk içinde düzenden
mürgelerde faşizmin diğer bir tanımı
umudunu kesen halkın çeşitli
da “sandıksal demokrasi”dir. Budüzen partileri aracılığıyla tekgün içinde bulunduğumuz durum
rar
düzen içine çekme aracıdır.
ne kadar da somut ifade ediyor bunu.
Tıkanan sistem, seçimlerle
AKP, sesini çıkartan her kesimin
krizlerini hafifletmeye çalışır.
karşısına TOMA’larla, coplarla, tazyikli suyla, gaz bombalarıyla çıkıyor.

netememe krizi seçim öncesine göre
daha da büyümüştür. Çünkü AKP’nin
yüzde 45’lik oyunun karşısında yüzde 55’lik de bir halk vardır. Ve gittikçe
büyüyen halkın öfkesi CHP, MHP gibi
partiler tarafından düzen içine çekilememektedir.
AKP’nin tüm hırsızlığına, yolsuzluğuna, yağma ve talanına rağmen
halk, CHP ve MHP’yi umut olarak
görmüyor. AKP karşısında büyüyen tek
alternatif HALKTIR! Ve bu alternatif
düzen için, reformist, uzlaşmacı değil,
direngen, devrimci bir ruh haline sahiptir. Devrimcilerin sloganları etrafında birleşmekte, devrimcilerin direniş araçlarıyla direnmektedir.
Haziran Ayaklanması ile birlikte
halk kendi gücünü gördü. CHP ve reformist solun tüm çabalarına rağmen
halkın büyüyen, hesap soran öfkesi düzen içi kanallara yönelmiyor. AKP faşizminin, düzen partileri ile alt edilemeyeceğinin her geçen gün daha çok
bilincine varıyor.
30 Mart yerel seçimleri ile AKP
kendini sandıkla aklamaya, iktidarını meşrulaştırmaya çalışırken halk,
sandıkla AKP’den hesap sorulamayacağını daha net görmeye başlayacak.
SEÇİM SONUÇLARI HİÇBİR
ŞEKİLDE AKP’Yİ AKLAYAMAZ!
AKP’NİN YÖNETEMEME
KRİZİ DERİNLEŞEREK BÜYÜYECEK!
HALKIMIZ İÇİN ALTERNATİF DÜZEN PARTİLERİ DEĞİL,
DEVRİMCİLERDİR!
AKP, ne kadar çok “milletimiz
bizi tercih etti, yine bizi seçti” diye
demagoji yapsa da, yüzde 45’lik
AKP oylarının karşısında AKP’ye
oy vermeyen ve ondan nefret eden

yüzde 55’lik bir halk var.
AKP, “arkamızda, bize oy veren şu
kadar halk var” diyerek artık iktidarını sürdüremez... Halka daha fazla terörden, baskıdan, yasaklardan başka
verebileceği hiçbir şeyi yoktur.
AKP’nin yalanları artık halkın
büyük bir kesimi üstünde etkili olmuyor. AKP’nin faşist terörü karşısında artık halk eskisi gibi susmuyor...
Halkın hala şu ya da bu düzen partisine oy veriyor olmasının hiçbir önemi yoktur. Haziran Ayaklanması’ndan beri halk, ayaklanma ruh halini koruyor. AKP faşizmine karşı ancak direnerek, savaşarak mücadele
edilebileceğini görüyor ve polis terörüne karşı taşla, sopayla, molotoflarla, barikatlarla direniyor.
Halk nezdinde devletin tüm kurumları AKP ile özdeşleşmiştir.
AKP’nin polisi, AKP’nin askeri,
AKP’nin yargısı, AKP’nin okulları,
AKP’nin sağlık kurumları vb... Halk,
devletin kurumlarına güvenmiyor.
Onun için Tayyip Erdoğan halktaki en
küçük bir kıpırtıda Haziran Ayaklanması’nı görüyor... Erdoğan’ın seçim
konuşmaları boyunca da gördük, Haziran Ayaklanması adeta kabusu oldu.
AKP, milletvekili seçimlerine kadar halka terörden başka hiçbir şey veremez. Onun için AKP’nin yönetememe krizi daha da büyüyecek. Yine
Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve erkene alınmazsa 2015’te yapılacak parlamento
seçimleri de oligarşinin yönetememe
krizini çözemeyecek.
Düzenin yönetememe krizinin derinleşmesi demek buna bağlı olarak
devrimci durumun olgunlaşması demektir.
LENİN, Sosyalizm ve Savaş
adlı eserinde, devrimci durumu
şöyle açıklıyor:
“1) Egemen sınıflar için, bir değişiklik yapmaksızın egemenliklerini
sürdürmek olanaksız hale geldiği
zaman; 'üstteki sınıflar' arasında
şu ya da bu şekilde bir bunalım olduğu zaman; egemen sınıfın politikasındaki bu bunalım, ezilen sınıfların hoşnutsuzluk ve kırgınlıklarının ortaya dökülmesini sağlayacak

bir gedik açtığı zaman; bir devrimin
olması için çoğu zaman 'alttaki sınıfların' eski biçimde yaşamak 'istememeleri' yeterli değildir; 'üstteki sınıfların da eski biçimde yaşayamaz
duruma gelmeleri' gerekir;
2) Ezilen sınıfların sıkıntıları ve
gereksinmeleri dayanılmaz duruma
geldiği zaman;
3) Yukarıdaki nedenlerin sonucu
olarak, 'barışta' soyulmalarına hiç
seslerini çıkarmadan katlanan, ama
ortalığın karıştığı zamanlarda hem
bunalımın yarattığı koşullarla ve
hem de bizzat 'üstteki sınıfların' bağımsız tarihsel bir eyleme sürüklenmeleriyle, yığınların faaliyetinde oldukça büyük artış olduğu zaman.”
Bunu şöyle özetleyebiliriz: “Yönetenlerin yani egemen sınıfların
eskisi gibi yönetememesi, yönetilenlerin de yani sömürülenlerin de eskisi
gibi yönetilmek istememesi” durumu.
13 Mart’ta İstanbul’da 3 milyon kişi
Berkin Elvan’ın cenazesini uğurlarken
aynı gün Ankara'da AKP'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve
Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler
"çok gizli" bir toplantı yaptılar. Ortam
dinlemesine takılan bu toplantıda AKP
kurmayları çürümüş düzenlerini kurtarmak için Suriye’ye karşı Suriye toprakları içinde bulunan Süleyman Şah
Türbesi üzerinden bir tezgah kurarak
savaş çıkartma planı yapıyorlar.
Komplolar, tezgahlar, kumpaslar,
yalanlar, iftiralar, linçler, katliamlar faşist devletin halkı yönetmek için başvurduğu temel yöntemlerdir. Süleyman
Şah Türbesi üzerinden de bir tezgah kurarak AKP savaş çıkartmaya çalışıyor.

30 Mart 1972’de Mahirler Kızıldere’den oligarşinin krizini büyütmek
ve çürüyen düzenlerini yıkmak
için Türkiye ve dünya halklarına kurtuluşun yolunu gösterdiler.
44 yıldır Kızıldere’nin yolundan devrime yürüyoruz.

Bu ortam dinlemesinde görünen
en temel gerçek düzenin tüm kurumlarıyla nasıl çöktüğüdür.
Halk düşmanları savaş çıkartmak
için oturmuşlar plan yapıyorlar. Fakat
tam bir acz içindeler.
AKP'nin Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun konuşmalarından düzenin nasıl çöktüğünü görüyoruz.
Şöyle diyor Davutoğlu; "Şu anda
devlet düzgün karar alabilen birkaç
birimin ve birkaç kişinin üzerinden
yürüyor..." diyor.
Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar
Güler de: "Devletin enstrümanları
çalışmıyor şu anda" diyor...
İşte AKP iktidarının içinde bulunduğu yönetememe krizinin büyüklüğü... Düzenin her yanından ortalığa pislik saçılmasının nedeni budur. Bu düzen pislik içinde çürümüştür.

Düzenin Tek Alternatifi
Devrimcilerdir!
Devrimcilerin görevi oligarşinin
yönetememe krizini derinleştirmektir!
Görünen köy kılavuz istemez.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da,
Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler
de itiraf ediyor. Bu düzen çökmüştür.
TÜSİAD üyesi işbirlikçi tekellerin
de sürekli açıklama yaparak AKP’den
rahatsızlıklarını ifade etmeleri AKP’nin
yönetememe krizinin derinleşmesindendir. Egemenler de artık bir değişiklik olmaksızın bu şekilde yönetilmek istememektedirler. Çünkü her
ne kadar AKP düzeninde en büyük karları edinseler de kendilerini güvende
hissetmiyorlar.
Reformist partilerden sürekli, “istikrar” çağrıları duyarız. İstikrar
demek, düzenin istikrarı demektir.
Düzenin istikrarı demek, sömürünün
sorunsuz sürmesi demektir. Düzen
için istikrar demek engelsiz sömürü
demektir. Devrimcilerin işi, istikrar
çağrıları yapmak olamaz. Devrimcilerin görevi, oligarşinin krizini derinleştirmektir.
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Burjuvazi Geçmiş,
Devrimciler Gelecektir!
Burjuvazi çürümüş bir düzenin

5

temsilcisidir. Çürümüşlük, burjuvazinin çalışma dünyasını, aile dünyasını,
politika dünyasını kaplamıştır ve zaten bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Ahlak, namus, şeref
onların kitabından çoktan silinmiştir.
Sınıflar mücadelesi içinde savaşan
taraflardan bu değerleri savunan ve yaşatan, yalnız devrimcilerdir.

Burjuvazinin Ahlakı,
İlkesi, Şerefi Yoktur!
Komplo, pusu, iftira, tehdit, şantaj... Hepsi bu sistemin, burjuva politikasının yöntemleridir.
Burjuvazi, değerleri ayaklarının altına alarak ezmiş, yerine para ilişkilerini, herşeye mal olarak bakan bir
anlayışı egemen kılmıştır. Burjuvazinin dü zeninin çü rü mesinin, ahlak-
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sızlığının insanın insana yabancılaşmasının nesnel yanını “tek geçer
akçenin para olması” oluşturmuştur.
İşte bu çü rü mü şlü k tablosunun
ortasında, insanlığın en soylu damarı olarak devrimciler, lekesiz tarihleriyle, pak politika tarzlarıyla ayrı bir
yerde dururlar. Burjuva politikasının
bu çü rü mü şlü ğü içinde haklı haksız
araştırmak boşunadır. Çü rü meden,
bataklıktan tek çıkış yolu, çü rü mü ş
politikacılardan tek kurtuluş yolu
vardır: Devrimcilerin önderliğinde
devrim!
44 yıldır oligarşinin çürümüş düzenini yıkmak için savaşıyoruz.
30 Mart 1972’de Mahirler Kızıldere’den oligarşinin krizini büyütmek
ve çürüyen düzenlerini yıkmak için
Türkiye ve dünya halklarına kurtuluşun yolunu gösterdiler.

44 yıldır Kızıldere’nin yolundan
devrime yürüyoruz.
30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve Umudun
Kuruluşu’nu kutluyoruz.
Şehitlerimizi anma gününü yine
Önderimiz Dayı’nın mezarında başlatıp Türkiye devrim manifestosunun
yazıldığı Kızıldere’ye gittik.
Kızıldere, çürüyen kapitalist düzenin karşısında devrimin doğum yeridir.
Çürümüş bir düzeni sadece devrim
arındırır.
44 yıldır bu çürümüş, kokuşmuş
düzeni yıkmak için savaşıyoruz!
Bağımsız, demokratik bir Türkiye’yi kurmak için 44 yıldır ölüyoruz,
öldürüyoruz.
Bu düzeni ancak biz yıkarız. Pisliği biz temizleriz...

Berkin İçin Adalet Yürüyüşü Sona Erdi
Adaleti Sağlayıncaya Kadar Susmayacağız!
8 Mart günü Antalya’dan “Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz” sloganıyla adım adım İstanbul’a doğru yürüyüşe geçmişti Halk Cepheliler. Hedeflerinde Berkin’in yanına gitmek ve adalet taleplerini duyurmak vardı. Fakat
onlar yola çıktıktan 4 gün sonra Berkin şehit düştü. Yürüyüşlerini Berkin için adalet talebiyle sürdürdüler. Polisler yürüyüşlerini provoke etmek istedi fakat başaramadı.
24 gün sonra İstanbul’a vardılar.
1 Nisan günü Kartal Meydanı’nda eylem yaparak İstanbul’a geldiklerini duyurdular. “Berkin Elvan Ölümsüzdür” yazılı pankart arkasında yalnızca kendileri değil
onlara destek sunan insanlarla beraberdiler. “Berkin Elvan Ölümsüzdür” sloganıyla başlayan eylemde Halk
Cephesi adına açıklama okundu. Açıklamaya bu ülkenin
evlatları katledilirken verilen seçim vaatlerinin yalan olduğuna vurgu yaparak başladılar. Ardından Berkin’in ölüm
haberini yürüyüş esnasında aldıklarını anlatarak “öfkemiz
ve acımız dağlara sığmadı” dediler. Berkin’in ölümünün
ardından yürüyüşü sonlandırmak yerine “Biz Berkin’den
talimatı aldık. Adalet için ülkenin bir ucundan öbür ucuna yürümeye devam edecektik” sözleriyle neden yürümeye
devam ettiklerini anlattılar. Yol boyunca halkın sahiplenmesinden bahsederek Sakarya’da bu sahiplenmenin kırılmak istendiği, polisin halkı kışkırtarak linç örgütlemeye
çalıştığı fakat Sakarya halkının buna izin vermediği anlatıldı. Kartal’dan Okmeydanı’na yürüyeceklerini, Berkin’i
kucaklamak için yola çıkmışken mezarına sapan ve bilye bırakacaklarını söylediler. Son olarak “Küçük bedeni,
koca yüreği ile Berkin’imizin bıraktığı adalet mücadele-

sini katiller halka hesap verinceye kadar sürdüreceğiz” dedi.
Eylemin ardından yürüyüşlerine devam ettiler. E5 karayolu üzerinden Okmeydanı’na doğru ilerleyen Halk Cephelilere yoldan geçen araçlar korna çalarak el salladılar.
Halk Cepheliler akşam saatlerinde Okmeydanı’na vardılar. Okmeydanı’nda ise onları Kızıldere köyüne gidecek
olan Halk Cepheliler karşıladı. Pankartlar ve havai fişeklerle
yapılan karşılama çok coşkulu geçti. Berkin’in vurulduğu yerde karanfil ve mumlarla bezeli Berkin’in fotoğrafı ile ekmeğin olduğu bir masa vardı. Masanın başına geçen adalet yürüyüşçüleri
Kartal
kısa bir konuşma yaptılar.
Konuşmalarına herkese
teşekkür ederek başlayan
Halk Cepheliler yürüyüşlerini baştan sonuna genel
hatlarıyla anlattılar. Her
türlü zorluğa rağmen yürüyüşlerini bitirmenin verdiği mutluluk yüzlerinden
okunuyordu. Son olarak
bu kutlamayı ve anmayı
yaptığı için Büyük Ailemize teşekkür ederek sözlerini bitirdiler. Ardından
pankartın arkasından kortej oluşturarak cemevi
önüne giderek Kızıldere
yolcularını uğurladılar.
Okmeydanı

AKP Çöken Düzenini Ayakta Tutmak İçin
Provokasyonlarla Savaş Planları Yapıyor!
* PROVOKASYON * KUMPAS * TEZGAH * KATLİAM * İŞKENCE *
KIŞKIRTMA * LİNÇ * YALAN * HIRSIZLIK * YOLSUZLUK * RÜŞVET
* FUHUŞ * KUMAR * YOZLAŞMA * BASKI * TERÖR * FAŞİZM

Çürümüş Devletinizi Yıkacağız!
Başbakan Erdoğan; "Bu
(Süleyman Şah Türbesi) bir imkan
gibi değerlendirilmeli bu
konjonktürde"
Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu: "Kuzey Irak'ta bir
tehdit varken biz nasıl özel
kuvvetleri devreye sokabildik?
Orada da sokmalıydık. Oradaki
adamları eğitmeliydik. Adamları
göndermeliydik. Neyse biz bunu
yapamayız ki, diplomaside ne ise
onu..."
Ferudun Sinirlioğlu: "Burada
10 dönümlük bir yurt toprağı,
uluslarası hukukta çok sağlam bir
gerekçe ayrıca meşruiyeti açısından
da böyle bir harekatın IŞİD'e karşı
bir harekatı yapıyor olarak bütün
dünya arkamızda olur. Bin kere
onda hiç tereddütünüz olmasın"
Hakan Fidan: "Ben öbür
tarafa (Suriye) 4 tane adam
gönderirim, 8 tane boş alana da
füze attırırım. Süleyman Şah
Türbesi’ne de saldırıtırım,
problem değil o!
(...) "2000'e yakın TIR
malzeme gönderdik biz oraya... "
Ongeneral Yaşar Güler: "İvedi
olarak Hakan Bey'in desteklenip
silah ve mühimmatı muhaliflere
ulaştırmasını sağlamamız lazım.
Şimdi bakın efendim. MKE
bizim sayın bakanın emrinde değil
mi efendim? Efendim yani şu
anda parayla Katar mühimmat
arıyor. Peşin para üretsin versinler
Sayın bakanın emrinde.”

Tarih 13 Mart 2014: İstanbul'da
3 milyon kişi “Katil, Hırsız AKP”
sloganlarıyla Berkin Elvan'ın cenazesini uğurluyor.
Türkiye'nin 63 ilinde ve onlarca
ilçesinde Berkin Elvan için halk
ayağa kalkmış ADALET istiyor.
AKP'den hesap soruyor.
DİSK, KESK bir günlük iş bıraktı.
Yüzlerce okulda onbinlerce lise ve
üniversite öğrencisi okul boykotu ve
çeşitli biçimlerde AKP'den hesap soran eylemler yaptı. Berkin için adalet
isteği Türkiye ile de sınırlı kalmadı;
Avrupa ülkelerinden ABD'ye Arjantin'den Mısır'a kadar Berkin için eylemler yapıldı.
Aynı gün Ankara'da AKP'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun
Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan
Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı
Yaşar Güler Ankara'da "çok gizli"
bir toplantı yaptılar.
"Çok Gizli" toplantı, "ortam dinlemesi" ile açığa çıktı. Gizli toplantının 15 dakikalık ses kaydı 25 Mart'ta
internet medyasında yayınlandı.
AKP konuşma kayıtlarının internette yayınlandığı gün yayın yasağı
koydu. Bazı gazeteler yasağa rağmen
bu kayıtları yayınladı. Daha sonra
mahkeme kararıyla AKP bu konu
hakkında "yorum yapmayı" dahi yasakladı...

Kontrgerilla Devleti
En İyi Bildiği İşi Yapıyor:
Tezgah Kurup Suriye'ye
Savaş Planlıyor!
Bu devletin kökeni saray entri-

kalarına, tezgahlara, kumpaslara,
komplolara dayanır.
Hem Osmanlı’nın mirasçısı hem
de Amerikan yetiştirmesi olarak AKP
de saray entrikalarından kontrgerilla
yöntemlerine kadar komploları, tezgahları, kumpasları en iyi bilenlerdendir.
Türkiye çapında faşist AKP iktidarına karşı milyonlar ayağa kalkınca
onlar da “kozmik” odalarında yönetememe krizlerini çözmek için Suriye’ye savaş açmanın tezgahını kuruyorlar.
AKP’nin iktidarını ayakta tutabilmek için iç savaş, dış savaş dahil
her yönteme başvurabileceğini söylüyoruz.
Başbakan Erdoğan halkları birbirine kırdırma konusunda elinden
geleni yapıyor.
Ortaya çıkan konuşma kayıtlarında da Suriye’ye karşı savaş çıkartmak için açıkça tezgah kuruyorlar.
Başbakan Erdoğan Davutoğlu’na
talimatı veriyor: “Bu (Süleyman Şah
Türbesi) bir imkan gibi değerlendirilmeli bu konjonktürde" diyor.
Tezgah şu: Sınırdan 35 kilometre
içerde Suriye toprakları 10 dönümlük
arazi içinde anlaşmalara göre “Türkiye Toprakları” olarak kabul edilen
Süleyman Şah Türbesi’ne Suriye’deki
işbirlikçi IŞİD örgütü ile anlaşıp türbenin işgal edildiği söylenecek. AKP
de bunu gerekçe göstererek Suriye’ye
savaş açacak.
Tezgah bu...
Savaş hali denilerek halkın her
türlü muhalefeti bastırılacak. Süleyman Şah Türbesi bir askeri operasyon
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ile IŞİD Örgütü’nün elinden geri
“kurtarılacak” ve böylece Başbakan
Tayyip Erdoğan “ulusal kahraman”
ilan edilecek. AKP’nin hırsızlıkları,
yolsuzlukları, evden çıkan trilyonlar,
unutulacak. Halk, “ulusal kahraman”
Erdoğan etrafında kenetlenecek.
Erdoğan yaverlerine talimatı veriyor, fakat işler hiç de içinden çıkılır
gibi değil. Düzen her yerinden lime
lime dökülüyor. “Çok gizli” olan konuşmaların dinlenmiş olması bunun
en somut göstergesi değil mi?
Talimatı alan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaverlerini toplayıp
Suriye’ye savaş açmanın gerekçesini
yaratmak için tartışıyorlar...

Emperyalistlerin ve
İşbirlikçilerin Diplomasi
Dediği Katliamların
Meşru Zeminini
Yaratmaktır!
Sayı: 411
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Suriye bütün emperyalistlerin hesabının olduğu bir yer. AKP gibi işbirlikçi bir iktidarın Suriye’ye kendi
başına savaş açıp bunu da kendi krizini
çözmek için kullanması o kadar kolay
değildir. Ne kadar çok Suriye’ye saldırmak isteseler de bunun meşru bir
zeminini yaratmak zorundalar... İşte
burjuva devlette diplomasi bunun için
yapılır.
Saldırı için meşru zemini nasıl yaratacaklarını tartışıyorlar.
Davutoğlu şöyle diyor: "Tam anlayamadım. Dışişlerinin yapması gereken ne? Yok şey için söylemiyorum.
Bizim yapacağımız başka şeyler var.
Eğer buna karar verirsek bizim bugün
Birleşmiş Milletler'e Suriye rejiminin
İstanbul Konsolosluğu’na herhangi
bir şey gerekirse bir bildirimde bulunmamız gerekiyor değil mi?”
Ferudun Sinirlioğlu: “Yalnız orada harekata karar verirsek, süpriz
etkisi olması lazım yani. Böyle bir
şey yapacaksak, ne yapacağımızı bilmiyorum da neye karar verirsek verelim önceden haber verirsek doğru
olmaz.”
Davutoğlu: “Yav tamam da onun
bir hazırlığını yapmak lazım. Ulus-

lararası hukuk açısından açığa düşmemek için, içeride Cumhurbaşkanı’yla konuşurken aklıma geldi, bizim
Türk tankı girdiğinde zaten girmiş olmuyor muyuz?”
Konuşma kayıtları açığa çıkınca
en "sert" tepkileri gösterenlerden birisi
de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.
Dinleme işini yapanların en ağır cezalarla cezalandırılacağını söyledi.
O "mülayim, ağırbaşlı, uzlaşmacı
devlet adamı" da tezgahın içinde.
Gerçek yüzü ortaya çıkınca
"mülayim"liği kalmadı.. Birden kendini
yargıç yerine koyuyor ve “bu işi yapanlar bulunup en ağır ceza ile cezalandırılacaktır” diyor.
Bir ülkeyi entrikalarla savaşa sokmak suç değil. Halk çocuklarının canının önemi yok nasıl olsa. Savaş çıkınca onların hırsız çocukları savaşa
gitmeyecek.
Başından beri Suriye’de akan her
damla kandan AKP iktidarı sorumludur.
Ferudun Sinirlioğlu: "Ben orada
da söyledim. Bir kere durum farklılaştı.
Bir kere IŞİD'e dönük harekatın uluslararası hukuk zemini var. Bunu El
Kaide diye tanımlayacağız. El-Kaide
çerçevesinde orada bir sıkıntı yok.
Ayrıca hele şimdi iş Süleyman Şah
Türbesi'ne gelince ülke toprağını savunma söz konusu...”
Vatanı parsel parsel satanların, vatanı emperyalizmin savaş karargahı
haline getirenlerin "vatan toprağı"
söylemindeki sahtekarlık MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı dahi ikna etmiyor.

Savaşta Aslolan Silah Değil
İnsan Malzemesidir
Esad iktidarını yıkmak için bütün
emperyalistler ve işbirlikçileri birleşti.
Ne kadar işbirlikçi Suriyeli varsa topladılar, her türlü eğitim olanağı, para,
silah sağladılar. Ancak Esad iktidarını
yıkmayı başaramadılar.
Orgeneral Yaşar Güler: "İvedi olarak Hakan Bey'in desteklenip silah
ve mühimmatı muhaliflere ulaştırmasını sağlamamız lazım. Sayın bakanla
konuşmanız lazım. İçişleri bakanımızı,
savunma bakanımız. Bunu konuşmanız
lazım bir yere getirmeniz lazım sayın

bakanım."
Davutoğlu: "Sayın Paşam, zaten,
adamların kapasitesini bildiğimiz için
biz girmeyelim diyoruz..."
Orgeneral Yaşar Güler: “Şimdi bakın efendim. MKE bizim sayın bakanın
emrinde değil mi efendim? Efendim
yani şu anda parayla Katar mühimmat
arıyor. Peşin para üretsin versinler,
sayın bakanın emrinde.”
Davutoğlu: “Orası o kadar silah
ve mühimmat gerek değil ki. İnsan
unsurunu düzene sokamadığmız için...”
Hakan Fidan: "200'e yakın TIR
malzeme gönderdik biz oraya."
Halkımız sadece son bir kaç ay
içinde Fethullah-AKP çatışmasında
ortaya çıkan TIR’ları biliyor. 2 bin
TIR dolusu silah. Suriye halkını kimin
katlettiğini görün. O silahlar Suriyelileri
öldürmek için gönderiliyor oraya. Bu
silahlardan Amerika başta olmak üzere
tüm emperyalistlerin haberi var.
Fakat Davutoğlu’nun da itiraf ettiği
gibi aslolan “insan unsuru”dur. Amerika’dan, İngiltere’den, Fransa’dan ordan burdan mülteci işbirlikçi Suriyelileri getirip “Özgür Suriye Ordusu”
denen çapulcuların başına lider yaratmaya çalıştılar. İşbirlikçilerden lider
yaratılamayacağının göstergesi oldu
bu çabaları. “Suriye’nin Dostları” adı
altında 90 ülke bir oldu, çapulculardan
bir “kurtuluş hareketi” yaratmaya çalıştılar. Başaramadılar...
Emperyalizmin işbirlikçilerinden
asla Davutoğlu’nun ihtiyacı olan “insan
unsuru” çıkmaz.
Davutoğlu ve yaverleri savaş planını tartışıyorlar fakat durumları per
perişan.
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın
kafası daha çok kontra yöntemlere
çalışıyor.
Fidan konuşuyor: "... Şimdi biz
iki iki daha dört eder biliyoruz. Şimdi
eğer biz, orda, ordaki şeyin bizim için
bir anlamı staratejik manada yok,
imaj vesaire var da... Şimdi biz eğer
savaşa gireceksek biz bunu baştan
planlayalım ve girelim.”
Yaşar Güler: “Biz baştan beri
bunu söylüyoruz.” (Cengaver komutan,
tutmayın... Allah allah deyip girecek...)

30 MART - 17 NİSAN’DA DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Hakan Fidan: “Yani benim kabul
edemediğim şey şu; burada ben almıyım, şimdi biz silah kullanma, Süleyman Şah gibi bir türbe için silah kullanma, Süleyman Şah gibi bir türbe
için silah kullanmayı şeye alıyoruz,
yani işte vatan toprağının işte vatan
toprağının "işte bu oda kadar" yakalaşık 10 dönümlük bir yer için silah
kullanmayı göz önüne alıyoruz, yani
oradaki 22-28 tane askerimizin şeyi
için, yahu kaç milyon insanın hayatı
için almıyoruz. Bakın bu mantık değil.
Onu söyleyim. Eğer biz silah kullanacaksak baştan bunu yapalım, bu
adamlar tehditse...”
Davutoğlu: "Laf aramızda başbakan telefonda, bu (Süleyman Şah
Türbesi) gerektiğinde bir imkan gibi
değerlendirilmeli bu konjonktürde
dedi yani."
Hakan Fidan: "Şimdi bakın, bakın
komutanım, şimdi biz gerekçeyse gerekçeyi ben öbür tarafa 4 tane adam
gönderirim 8 tane boş alana da füze
attırırım. Süleyman Şah Türbesine
de saldırtırım, problem değil o! Gerekçe üretilir. Olay böyle bir iradenin
ortaya konması. Biz savaş iradesi ortaya koyuyoruz, her zaman yaptığımız
şeyi, akıl yürütme hatasına düşüyoruz."
İşte MİT'in işi bu. Gerekçe yaratmak. Provokasyon çıkartmak. Ondan
sonra katliam yapmak. Siz savaş iradesini yeter ki ortaya koyun. Ben gerekçe yaratırım, diyor. 4 adamımızı
gönderirim Suriye tarafına. Ordan bizim taraftan boş bir araziye 8 tane
füze atarım. Al sana gerekçe. Gerekirse
Süleyman Şah türbesine de saldırtırlar.
Nasıl olsa orda nöbet tutan askerler
gariban yoksul halk çocukları.
Sinirlioğlu: "Burada 10 dönümlük
bir yurt toprağı uluslararası hukukta
çok sağlam bir gerekçe ayrıca meşruiyeti açısından da böyle bir harekatın
IŞİD'e karşı bir harekatı yapıyor olmak
bütün dünya arkamızda olur."
Yaşar Güler giriyor devreye ve
daha önce bunun için oraya gönderdiği
adamları hatırlatıyor: "Yani bizim oradaki kuvvetler 1 senedir hazır bekliyor
sayın bakanım. Dün aldığımız bir tedbir değil. 1 yıldır bekliyor orada
adamlar.”

Davutoğlu: "Biz şeyi diplomatik
olarak her şeyi yaptık" diyor... Ama
efendileri izin vermemiş... Onun için
Sinirlioğlu yine "gerekçe lazım, sağlam
gerekçe" diyor.
Fidan’ın tepesi atıyor: "Hayır ben
gerekçe üretirim yaa, gerekçe problem
değil..."
Sinirlioğlu yine Süleyman Şah Türbesi’nin çok sağlam gerekçe olduğunu
söylüyor.
Fidan boş arazi 8 füze attıktan
sonra hızını alamıyor "Gerekirse oraya
da (Süleyman Şah türbesi) bir saldırı
düzenleriz, oraya da biz saldırırız önden canım... Şeş yaparız yani..."
Kontracıların bu konuda onlarca
tecrübesi var. 6-7 Eylül olaylarında
olduğu gibi, 1 Mayıs 77'de, 16 Mart
Beyazıt'ta, Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de ve daha onlarca devlet
katliamında olduğu gibi...
Erdoğan'ın sürekli sahip çıktığı
Adnan Menderes aynı yönetememe
krizini yaşarken muhalefeti susturmak
için 1956 yılında Özel Harp Dairesi'ne
(Seferberlik Tetkik Kurulu) bir provokasyonla ülkemizdeki Rumları sürme planı yaptılar. Selanik'teki Atatürk'ün evini bombalattılar. Sonra
“Rumlar Atamızın Selanik'teki evini
bombaladılar” diye İstanbul'da yaşayan
Rumlar'a karşı gerici faşist kesimi
kışkırtarak Rumlar'ın evlerini, işyerlerini yağmaladılar, linç saldırısında
bulundular, insanları katlettiler, binlerce
Rum'un ülkemizi terk etmesine neden
oldular...
Yıllar sonra Em. Orgeneral Sabri
Yirmibeşoğlu, provokasyonu aynen
şöyle itiraf etti: “6-7 Eylül de bir
Özel Harp işidir ve muhteşem bir
örgütlenmeydi.”
Provokasyon ve komploda uzman
olan oligarşik devlet, 6-7 Eylül’deki
ırkçı yağma ve katliamın “komünist
kışkırtma” işi olduğunu iddia edip,
dönemin sosyalist aydınlarını tutukladı.
MİT Müsteşarı Fidan da "gerekçe
problem değil" diyor. Gerekirse orayı
da basarız, diyor. Orda nöbet tutan
askerleri öldürüp IŞİD öldürdü deyip
al sana Suriye'ye savaş açmak için
sağlam bir gerekçe...

Sonra Süleyman Şah Karakolu'na
“kahraman özel birlikler”le bir operasyon, bir kaç savaş uçaklarıyla bombardıman yap, paraşütçülerle havadan
karakola indirme yap karakolu geri
kurtar... Bu arada Başbakan esip gürlesin... Alın size ulusal kahraman...
Fakat Davutoğlu hala diplomasiye
takılmış. Kazın ayağı öyle değil diyor...
"Kerry bana aynen şunu söyledi peki
siz kararınızı verdiniz mi dedi bu
vurma ve şey yapma..." konusunda...
Suriye'ye saldırma konusunda AKP
de emperyalistleri kışkırtıyor. Onların
maşası olarak kullanılmaya hazır ama
hiçbirinin gözü yemiyor.
Suriye halkının direnişi her şeyi
belirliyor.
Ulusal ordunun Genelkurmay 2.
Başkanı Yaşar Güler tam bir uşak olduğunu gösteriyor. "Efendim biz verdik, 100 kere verdik Amerika'ya" diyor.
Hakan Fidan savaş kararının çok
kere verildiğini ama uygulanmadığını
söylüyor...
Yaşar Güler kararı neden uygulayamadıklarını itiraf ediyor: "Kararı
uygulayamıyoruz, yani çeşitli nedenlerle felç olmuş veziyetteyiz yani sıkıntımız o anlamda sayın bakanım.
Devlet enstrümanları çalışmıyor şu
anda...”
Davutoğlu da çaresizlik içinde çöken devletlerinin ahvalini itiraf ediyor:
"Şu anda devlet düzgün karar alabilen
birkaç birimin ve birkaç kişinin üzerinde yürüyor ben bunu..."

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

Çürümüş Düzeni
Komplolarla,
Entrikalarla, Tezgahlarla
Kurtaramazsınız
Komplolar, kumpaslar devletin en
iyi bildiği iştir. Fakat konuşma kayıtlarından anlaşılmaktadır onu bile başaramamaktadır.
Osmanlı’dan beri bu devletin tarihi
entrikalarla, komlolarla doludur... Halkın hangi kesimine saldıracaksa devlet,
komplolarla, entrikalarla saldırılarını,
katliamlarını meşrulaştırmaya alışmıştır...
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Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

1934’te Trakya olayları olarak bilinen komplo ile Trakya’da yaşayan
Yahudiler ülkemizden sürgün edildiler.
Tarihe 6-7 Eylül olayları diye geçen
1955’te “Yunanlılar Selanikte Atamızın
evini bombaladılar” komplosu ile binlerce Rum ülkemizi terk edip gitmek
zorunda kalmıştır.
1968-69’da Kanlı Pazar olarak bilinen Amerikan’nın 6. Filosunu protesto eden devrimcilere karşı faşistler
ve dinciler kışkırtılarak iki devrimci
katledildi.
1 Mayıs 1977’de yükselen devrimci
mücadeleyi bastırmak için Taksim’de
1 Mayıs’ı kutlayan halkın üzerine
uzun namlulu silahlarla ateş edilerek
34 kişiyi katlettiler...
16 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde
üniversite çıkışında öğrencilerin üzerine bomba atarak 7 öğrenciyi katlettiler...
24 Aralık 1978’de Maraş’ta “Komünistler sinemayı bombaladı” diyerek
çıkarttıkları provokasyonla resmi ra-

kamlara göre 111 kişiyi katlettiler...
1978 Çorum Katliamı’nda “Alaaddin Camisi’ni yaktılar” diyerek
Alevi halkımıza yönelik katliam yaptılar... Sivas Katliamı’nda, Gazi Katliamı’nda, 19 Aralık Hapishaneler
Katliamı’nda katliamlarını meşrulaştırmak için devlet hep provokasyonlara
başvurmuştur.

Komplolarla, Entrikalarla,
Katliamlarla Halkı
Teslim Alamayacaksınız
Komplolar, katliamlar, entrikalar
olgarşinin halkı yönetmek için kullandığı en temel araçlardır. Yukarıda
sadece bir kaç örnek verdik. Egemenlerin yüzyıllardır halka karşı başvurdukları yöntemlerdir bunlar. Ancak
halkı teslim almayı başaramamışlardır.
AKP savaş kompololarıyla çürümüş
düzenini kurtaramayacak.
Yerel seçimlerden aldığı yüzde
45’lik oy oranı da AKP’yi kurtaramayacak. AKP kendine oyvermeyen

Söz Eylemini Bitirdi
Silahın Eylemidir Şimdi

Cepheliler 27 Mart’ta İstanbul Armutlu Mahallesi'nde
silahlanma ve silah getirme çağrısı yaptı. Bundan böyle
çetelere, katillere, hırsızlara karşı silahlanmak ve mücadele
etmek gerektiğinin vurgusunu yaptı. Cepheliler 28 Mart’ta
İstanbul Okmeydanı’nda halka silahlanma ve ellerindeki
silahları, hesap sormak
için Cephelilere getirme
çağrısı yaparak, duvarlara; "Halk Düşmanlarından Hesap Sormak
İçin Bize Silah GetirinCEPHE" yazan ozalitler
astı. Ozalit asılırken silahlarla güvenlik alındı.
Alibeyköy
Eylem ajitasyon çekildikten sonra havaya ateş
edilerek bitirildi.
31 Mart günü Armutlu’da Cepheliler Ciner
Holding’e ait UCZ Market’e molotof, havai fişek ve silahlarla eylem
gerçekleştirdi. Yapılan
Armutlu
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kesimi düşman olarak göstererek kendi
tabanını hala tutabiliyor... Ancak istediği kadar oy alsın; hırsızlıklarıyla
yolsuzluklarıyla ve ortalığa saçılan
tüm pislikleriyle gayrimeşru bir iktidardır.
Çürümüş bu düzeni yıkacağız. Bu
düzeni yıkmadan halkımız bu pisliklerden kurtulamaz.

Sonuç Olarak;
1- Bu düzen çürümüştür ve boyuna
kadar pisliklerin içene batmıştır.
2- Bu düzen yıkılmadan yerine
yeni bir düzen kurulamaz...
3- AKP kurmaylarının yaptığı savaş
planları, çökmekte olan düzeni kurtarmak için yapılan planlardır.
4- Ne seçimlerden aldıkları yüksek
oy oranlarıyla, ne savaş senaryolarıyla,
ne de faşist terörle AKP çürümüş düzenlerini koruyamayacak.
5- Bu düzeni biz yıkacağız. Pisliği
devrim temizleyecek. Biz temizleyeceğiz... Çürümüş bir düzeni ancak
devrim arındırır.

eylem sonucu UCZ Market’in bir kısmı tamamen
yanarak tahrip oldu.
İstanbul Gazi Mahallesi’nde kırmızı fularlılar, 29
Mart günü Nalbur, Dört Yol ve Düz bölgelerinde “Katillerden Hesap Sormak İçin Bize Silah Getirin – Cephe”
yazılı afişler astılar. Ertesi gece katil polislerin afişleri
yırtmaya çalıştığı anlaşıldı. Ancak korkularından afişleri
tam yırtamadan kaçtıkları görüldü. Halk çağrıya destekleriyle katıldı.
Cepheliler, İstanbul Alibeyköy Akşemseddin ve Karadolap mahallelerinde 27 Mart’ta "Halkımız Katillerden
Hesap Sormak İçin Bize Silah Getirin-Cephe" ozalitleri
ve afişleri yaptı.

Gazi Halktır! Gazi Direniştir!
Gazi Yalnız Değildir!
Daha önce 12 Mart katliamcıları ile birlikte aynı
sofrada bir araya gelen, birlikte yemek yiyen muhtar
Cepheliler tarafından uyarılmıştı. Cepheliler muhtarlıkta,
muhtar içeride iken uyarı eylemi gerçekleştirmişti. Katil
polisler Gazi Mahallesi'ne 27 Mart'ta yığınak yaptı. İşkencelerle evlerde ve sokaklarda üç saat boyunca
aramalar yaptı. Saat 00.20 itibarıyla mahallede 15 akrep
ve 1 TOMA desteği ile saldırılarını sürdüren katil polis
sürüsü, üç kişiyi yaraladı. Vurularak yaralananlardan,
biri gerçek kurşun, ikisi plastik mermi ile yaralandı.
Mahallede çatışmalar sürerken, muhtarlık yakıldı.

30 MART - 17 NİSAN’DA DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

AKP Her Olaydan Kendine Bir
Mağduriyet Yaratmaya Çalışıyor!

Suçlusunuz,
Halka Hesap Vereceksiniz!
AKP’nin zulmüne karşı milyonlar ayaklandı; AKP dış güçler, faiz lobisi, darbe
girişimi diyerek mağduriyet üzerinden politika yaptı.
Evlerinden trilyonlarca lira hırsızlık,
yolsuzluk rüşvet parası çıktı; dış güçlerin
oyunu, paralel devletin darbe girişimi diyerek mağduriyet üzerinden politika yaptı.
AKP, Berkin Elvan’ı katletti; milyonlarca kişi katliama karşı ayaklandı: Halkı
sokaklara dökmek için “fişini çektiler” diyerek mağduriyet üzerinden politika yapmaya kalkıştı.
Berkin Elvan’ın cenazesinin kaldırıldığı
gün Okmeydanı’na saldıran AKP, ölen
faşist üzerinden mağduriyet politikası yapmaya kalktı.
Haziran Ayaklanması’nda 4 kişiyi katlettiler, camide içki içildi diye mağduriyet
üzerinden politika yapmaya kalktı.
Kabataş’ta iftiralarla türbanlı bacımıza
saldırdılar diyerek mağduriyet üzerinden
politika yaptılar.
Tezgah kurarak Suriye’ye savaş çıkartmaya çalışıyor; komployu açığa çıkartanları vatan haini ilan ediyor!

AKP Mağdur Değil Suçludur!
Hırsız, Katil,
Halk Düşmanıdır!
Hem suçlu, hem güçlü... AKP her olaydan kendine bir mağduriyet yaratıyor ve
onun üzerinden politika yapıyor. Halkı
mağduriyet üzerinden de baskı altına alıyor.
Haziran Ayaklanması’nda Türkiye’nin
80 ilinde milyonlarca kişi AKP’nin zulmüne
karşı ayaklandı. Polisin jopuna, panzerine
karşı direndi. AKP halkın sorunlarını dikkate
alacağı yerde, bunun iktidara karşı yapılan
darbe girişimi olduğunu, dış güçlerin kışkırtması olduğunu, çözüm sürecini istemeyenlerin işi olduğunu, faiz lobilerinin
işi olduğunu söyleyerek faşist terörünün
üstünü örterek kendi dışında herkesi suçlu,

kendini mağdur ilan etti. Mağduriyet üzerinden politika yaptılar...
Başbakan’ın, bakanların evlerinden
trilyonlarca hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet paraları çıktı, yine dış güçlerin, paralel devletin darbe girişimi olduğunu söylediler.
AKP’nin pisliklerini ortaya çıkartan,
soruşturma açan savcıları görevden alıp
sürgün etiler. Operasyon yapan polisleri
görevden aldılar...
Mağduriyet politikasıyla hırsızlıkların,
yolsuzlukların üstünü örtüyorlar...
Berkin Elvan’ı katlettiler. Katliam emrini bizzat Tayyip Erdoğan vermişti. Milyonlarca kişi Berkin Elvan’a sahip çıktı.
Katil AKP’ye karşı ayaklanıp sokağa çıktı.
Adalet istedi. AKP alçakça “halkı sokaklara
dökmek için Berkin’in fişini çektiler” diyerek yine mağduriyet politikası yaparak
katilliklerinin üstünü örtmeye kalkıştılar.
AKP’nin her konudaki yalanları ortaya
çıkmasına rağmen Kabataş’taki iftira, yalan
haber üzerinden bile mağduriyet üzerinden
politika yapmaya devam ediyor.
Ve AKP, mağduriyet politikalarını o
kadar pervasızca yapıyor ki, halkın üzerinde
kurduğu baskıyla birçok kesimde “aman
AKP mağduriyet politikası yapmasın” diyerek AKP’ye dokunmaktan korkuyorlar...
Özellikle Berkin Elvan’ın şehit düşmesinden sonra AKP seçim bürolarına
karşı yapılan eylemlerde ve Burak Can
Karamanoğlu’nun cezalandırılmasında bir
çok çevrede bunların AKP’nin işine yarayacağı söylendi. AKP’nin mağduriyet üzerinden politika yapmasına izin verilmesin
denilerek özellikle seçimler öncesi eleştirilemez, hesap sorulamaz duruma geldi.
Şimdi yerel seçimlerde oylarını da artırdılar... AKP tüm pisliklerinin üstünü seçimle örtmeye çılışıyor..
AKP MAĞDUR DEĞİLDİR.
AKP, HIRSIZ, KATİL VE HALK DÜŞMANIDIR!
AKP HESAP VERMEK ZORUNDADIR!

AKP, Berkin’in hesabını vermek zorunda... Haziran Ayaklanması’nda katledilenlerin, kafası, gözü patlatılanların hesabını verecek... AKP, Berkin Elvan’ın cenazesinin kaldırıldığı gün provokasyon yapacak kadar alçaktır.
Kasımpaşa 1453 adlı faşist gruba polisler eşliğinde, Berkin Elvan’ın cenazesinin
kaldırıldığı Okmeydanı Mahallesi’ni tekbir
sesleriyle bastırdı. Cezalandırılan bir faşist
üzerinden yine mağduriyet politikası yapmaya kalktılar...
AKP, mahkemeleri kendi mahkemeleri
haline getirdi. Devletin tüm kurumlarını
kendi pisliklerinin üstünü kapatmak ve
halka saldırmak için kullanıyor.
Pisliklerinin açığa çıkmasını engellemek
için “özel hayatın dokunulmazlığı” diyerek
internet medyasına yayın yasağı getirdi...
Ortaya çıkan açık bir tuzak var. Tezgahlar kurarak Suriye’ye savaş açmaya
kalkıyor... Binlerce yoksul halk çocuğunun
katledilmesine neden olacak savaş için
provokasyonlar hazırlamak suç değil, bunların halk tarafından bilinmesi suç oluyor.
HAYIR!
BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ...
AKP’nin mağduriyet üzerinden politika
yapmasına, demagoji yapmasına, halkı
kandırmasına izin vermeyeceğiz. Halkın
üzerine eli sopalı, satırlı çetelerini saldırtmasına izin vermeyeceğiz.

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

Sonuç Olarak;
1- Berkin’in katili AKP’dir. Bizzat Erdoğan vermiştir katliam emrini...
2- AKP, katliamlarının, hırsızlıklarının,
yolsuzlukların üzerini provokasyonlarla,
savaş kışkırtıcılığıyla, sansürle örtemez.
3- AKP mağdur değil, mazlum değil
zalimdir. Zulmün uygulayıcısıdır. 12 yıldır
ülkemizi yöneten AKP’dir.
Halkı aç bırakan, işsiz bırakan, zulmeden AKP’dir...
4- AKP’nin halka karşı yaptığı her
şeyin hesabını soracağız...
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Sansürle Ne Pisliklerinizin
Üstünü Örtebilirsiniz Ne de Çöken
Düzeninizi Kurtarabilirsiniz

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

27 Mart 2014’te Youtube’de bir ses kaydı
yayınlandı. Söz konusu kayıtlarda; Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı
Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan
Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral
Yaşar Güler’in Suriye’ye savaş planı yaptıkları
ortaya çıktı. AKP’liler tarafından üst üste
açıklamalar geldi.
Yapılan açıklamalarda; Suriye ile savaşmak için masa başında nasıl bahaneler yarattıklarından, yönetememe krizini aşmak
için gözünü kırpmadan kendi halkını bombalatabileceklerinden bahsetmiyorlar. İktidarımızı kaybetmemek için her türlü kontra
faaliyeti örgütleriz diyemiyorlar. Onları öfkeden kudurtan, yüksek güvenlikli “kozmik”
odalarının dinlenmesi ve kayıtların yayınlanmış olması.
BDP yaptığı açıklamada “dinlemelerin
kaygı verici” olduğunu söyledi. AKP kanadı
gazetesiyle, televizyonuyla hep bir ağızdan
devletin dinlenemeyeceğini ve ulusal güvenliğin zedelendiğinden sözettiler.
Bir yandan 'sınırlarımız hallac pamuğuna döndü’ itirafı, bir yandan "ulusal egemenliğin zedelendiği" gerekçesiyle Youtube
yasaklandı.
Halkımız, özellikle Haziran Ayaklanması
sürecinde, çatışmalarda internet üzerinden
haberleşme ağını kullandı. Polis saldırıları
telefon kameralarıyla çekilip dakika dakika
yayıldı. Tayyip’ in yalanları görüntülerle ispatlandı, Fas’tan telefonla ‘Alo Fatih’ deyip
bant yazısını kaldırttığını, basın sansürünü
neredeyse duymayan kalmadı.

zetecileri tutukladı ya da kovdurttu. Yolsuzluklarının, halk düşmanı politikalarının bilinmesine engel olmaya çalıştı. Yetmedi...
Kendi halkına savaş açan, hayatın her
alanına müdahale eden, halkı bölen, saflaştıran,
provokasyonları örgütleyen Tayyip; işsizliğe,
adaletsizliğe, yozlaşmanın, işçi ve bebek
ölümlerinin, yolsuzlukların, emperyalizme
bağımlılığın en üst seviyeye çıktığı iktidarın
başbakanı sansürden medet umdu, olmadı...
Halk böyle yönetilmek istemedi, “gayrı
yeter” deyip ayaklandı. Korku duvarlarını
yıkıp, TOMA’ların üstüne yürüdü. Şehitlertutsaklar verdi, kolunu, bacağını, gözünü
kaybetmeyi göze alarak sokaklara çıktı. "Bu
daha başlangıç" diyerek, iktidara hiçbir
şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterdi. AKP,
tüm karakolları, hapishaneleri işkencehaneye,
çevirdi yetmedi, işkence sokaklara taşındı.
Yetmedi, halkı sindirmeyi başaramadı…
Uyguladığı sansürle de başaramayacak.
Tarih boyunca, her coğrafyada zulme başkaldıranlar olmuştur. Anadolu halkları bugüne
kadar internet sayesinde isyan etmedi. 70'lerden bu yana devrimciler emperyalizme ve
faşizme karşı twitter, youtube aracılığıyla
savaşmadı.
Dünyanın her yerinde halklar kendi savaş
araçlarını ve mücadele yöntemlerini yaratmıştır. Bugün de AKP'nin baskı ve yasakları,
halkın ve devrimcilerin yaratıcılığı karşısında
hükümsüzdür.

Nedir Sansür?

Gerçekler gizlenemeyecek kadar güçlüdür.
Gerçekleri anlatacağız. Baskı ve yasakların
nasıl yerle bir edildiğini en iyi Cepheliler
bilir. Olmaz denileni olur kılmayı, en iyi
Cepheliler bilir. Dünya savaşlarının bile 4 yıl
sürdüğü dünyamızda biz emperyalizme ve
faşizme karşı 7 yıl direndik. Direnişimizin
büyüklüğü her geçen gün daha kendini hissettirecektir. 7 yıl tecrite karşı kesintisiz süren
irade savaşı, AKP iktidarıyla birlikte tecrite
ve sansüre karşı tarihin en güçlü direnişlerinden
birisiydi. "F tipleri, tecrit, direniş" sözcüklerinin kullanımı bile yasaklanmışken tutsaklar

Sansürün kelime anlamı; "sıkı
denetim"dir. Siyasi anlamıyla sansür, “siyasal
iktidarların ‘kamu yararı’ açısından sakıncalı
bulduğu haber, yazı, kitap, film, resim ya da
oyunların önceden incelenerek bazı bölümlerinin ya da tümünün yasaklanmasıdır.”
Kim uyguluyor sansürü? 12 yıldır tek
başına iktidar olan AKP. Devlet içinde kendilerinden olmayanları tasfiye etti. Orduda,
Yargıda, MİT'te, tüm kurumlarda kadrolaştı.
Medyayı teslim aldı, hizaya getiremediği ga-
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Peki Ne Yapacağız?
Cepheliler Ne Yapacak?

vererek direnişi anlattık. Gencecik bir ölüm
orucu savaşçısı 150'li günlerinde, tecrite ve
sansüre son verilsin diye Taksim Meydanı’nın
ortasında bedenini ateşe vererek şehit düştü.
1 Mayısların ve Taksim'in kazanılması,
Güler Zere ve diğer hasta tutsakların zulmün
elinden alınması, toplu mezarların açılması,
Türkan Albayrak, Kazova ve diğer işçi direnişleri, bağımsızlık konserleri... Bu zaferler
baskı ve koyu sansür altında kazanıldı. İğneyle
kuyu kazar gibi binbir emek ve bedellerle
taleplerimiz ve sloganlarımız halk tarafından
benimsendi. Umudun çocuğu Berkin Elvan'ın
cenazesini 3 milyondan fazla insan sahiplendi.

Sonuç Olarak;
Bir; AKP'nin yönetememe krizi derinleştikçe, halka saldırıları, baskı ve yasakları
artacaktır. Sansür bunlardan biridir. İktidarını
sürdürmesinin başka yolu kalmamıştır.
İki; AKP halkın gözünde bütün meşruluğunu kaybetmiştir, tüm kurumlarıyla çürümüştür.
Üç; İktidarın bütün yalan ve çarpıtma,
demagoji ve yasaklarını yerle bir edeceğiz.
Dört; Evden eve, kişiden kişiye, kulaktan
kulağa gerçeği anlatacağız. Afiş, bildiri, yazılama, pul vb. tüm araçları kullanacağız.
Beş; Gerçekleri biz yazıyoruz, dergimiz
Yürüyüş'ü en geniş kesimlere ulaştıracağız.
Dergimizi daha fazla sahiplenecek, okuyup
okutacağız.
Altı; En yakınımızdan başlayarak akraba,
komşu, arkadaş, ulaşabildiğimiz herkese dergimizi okutturacağız, dergimizi iki katına çıkartacağız.
Gerçeğin gücü ellerimizde... Umut biziz… Halkın iktidarını kurmak için milyonları
örgütleyecek, faşizmi yeneceğiz.
NOT: 03.04.2014 günü Anayasa Mahkemesi kararıyla twitter yasağı kaldırıldı.
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Röportaj

AKP’NİN 18 OCAK KOMPLOSU ÇÖKTÜ
Suçlu Biz Değiliz, Hırsız, Katil AKP’DİR
18 Ocak 2013 yılında komplo ile
tutuklanan Halk Cepheliler ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
Veysel Şahin: (İdil Kültür Merkezi’nden, Yaş: 47)

Devrimci sanat ve devrimci sanatçılık halkın gözünde yasadışı gösterilmeye
çalışıldı. Başaramadılar.
Yürüyüş: 18 Ocak 2013 tarihinde
İstanbul genelinde birçok ev, yasal
dernekler, kültür merkezleri ve hukuk büroları AKP’nin polisleri tarafından basıldı. İşkencelerle gözaltına alınarak, komployla, “11 çelik
kapı”, “kozmik oda” yalanlarıyla
tutuklandınız. Bir yıldan fazladır
tutsaktınız. Yaşanan süreci, düzenlenen komployu ve yalanları kısaca
özetler misiniz?
Veysel Şahin: Ben 18 Ocak tarihinde İdil Kültür Merkezi’ndeydim.
Gecenin 04.30’unda geldiler İdil Kültür Merkezi’ni basmaya. 2011’deki
baskını da aynı
saatte yapmışlardı, kurt puslu
havayı sever misali. Gündüz
vakti Okmeydanı’na gelemezlerdi, bunu göze
alamazlardı zaten. Geçen sefer
ki baskından
ders(!) çıkarmış
Veysel Şahin
olduklarından
doğrudan kapıya yüklenmeyip bu kez duvarı yıkarak
içeri girdiler. Bu nedenle beş dakikayı
almadı içeri girmeleri. Özel harekatçılar, lazerli tüfekleri, çelik yelekli
üniformalarıyla en öndeydiler; bir
kültür merkezine değil de düşman
karargahına baskın düzenler gibiydiler

sanki. “Yere yatın! Direnmeyin!”
talimatları yerine getirilmeyince, azgınca saldırmaya, yüzlerimize, gözlerimize gaz sıkmaya, tepemize beşer
onar çökmeye, vurmaya, küfretmeye,
hakaret etmeye başladılar. Ellerimizi
arkadan sıkı sıkı kelepçelediler. Demir
kelepçe bittiği için benim ellerimi
kalın plastik kelepçe ile bağladılar;
bu plastik kelepçe bileklere öyle sıkı
sıkıya oturuyor ki bilekler hemen
şişmeye ve çok ağrımaya başlıyor.
Kelepçeleme bittikten sonra çok sürmedi bizleri yerlerde sürükleyerek
dışarı çıkarmaları. Bundan sonrasının
her dakikası işkenceydi. Üst araması,
parmak izi alma, DNA örnekleri
alma, açlık grevinde olmamıza rağmen susuz bırakma. Her şey ama
her şey bir işkence aracı olarak kullanıldı. Amaç elbette susturmaktı
bizleri.
Muhalif tek bir ses bile kalmasın
ister faşizm ve kendinden olmayan
herkese düşmandır. Üç-beş soysuz
“gizli tanığın” ağzından aldığı yalanlarla veya doğrudan kendi yazdığı
senaryolara bu soysuzlara attırdıkları
imzalarla hazırlanan fezlekeler yoluyla mahkum edilmek istendik. 11
çelik kapı senaryosu ve kozmik oda
yalanı İdil Kültür Merkezi için de
servis edildi burjuva medyaya, yandaş
basına. Ve onlar da zaten gazeteciliğin
en basit ilke ve kurallarını dahi işletmeden “DHKP-C’ye büyük operasyon” başlıklarıyla verdiler haberleri. Bize yönelik bir dezenformasyon, çarpıtma faaliyeti dört bir
elden yürütüldü. Avukatlık mesleği
baskı altına alınmak istendi, devrimci
avukatlık, halkın avukatlığı mahkum
edilmeye çalışıldı. Devrimci sanat
ve devrimci sanatçılık halkın gözünde yasadışı gösterilmeye çalışıldı. Vatan haini ilan edildik tüm
basın tarafından. Fakat bütün yalanları
bir bir tükendi gitti mücadelemizin
karşısında. Büyük bir sahiplenme
yaşandı avukatlarımıza, devrimci sa-

natçılarımıza, gençliğimize... Ve mahkemelerde de yalanlarının hepsini
yüzlerine vurduk, çürüttük birer birer
polis fezlekesinden oluşmuş iddianamelerini.
Yürüyüş: Büyük bir halk ayaklanması gerçekleşti ülkemizde. Halkımızın adaletle ilgili özlemlerini
siz de takip etmişsinizdir. Serbest
kalışınızı, komplo ve yalanların iflasını bugünkü durumunu nedenleriyle anlatır mısınız?
Veysel Şahin: AKP ve cemaat
arasındaki siyasi ve ekonomik rant
kavgası, bizlerin tüm mücadele tarihimiz boyunca söylediklerimizin doğrulanmasını sağladı diyebilirim. Tüm
iktidarlar hırsızdır, halkı düşünmez
halka düşmandırlar, yalancıdırlar, demagoji yaparlar, komplocudurlar, tertipçidirler, yasa tanımazlar hatta kendi
yasalarını bile, bürokraside ve devletin
tüm organlarında kadrolaşırlar, kuvvetler ayrılığı diye bir şey yoktur,
yasama-yürütme-yargı tek elden idare
edilir, yasalar önünde herkes bir ve
eşit değildir... ve daha buna benzer
söylediklerimizin doğrulandığı günleri
yaşıyoruz.
Bu siyasi ve ekonomik rant kavgasının yaşanmasında, halkımızın
Türkiye devrim tarihinde bir ilk
olarak yarattığı Haziran Ayaklanması’nın çok büyük bir payı olduğunu
düşünüyorum, belirleyicidir hatta.
Çünkü oligarşinin krizi derinleşmiştir
halk ayaklanmasıyla. Ancak bizim
özgürlüğümüze kavuşmamızın, mahkemelerin Fethullahçı, Kemalist veya
AKP’ci olup olmaması ile doğrudan
bir ilgisi yoktur; bizim tahliyelerimizde içerisi ve dışarısıyla yürütülen
direnişin, mücadelenin etkisi vardır,
bunda da belirleyici olan budur.
Dosyalarımız tümüyle polisin fezlekesinden ibaretti, yalanlarla doluydu, bizi on dört ay hapishanede tutmaları kendi yasalarına bile aykırıydı
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aslında. Söyledikleri her şey bir bir
iflas etmişti çünkü.
Yürüyüş: Eklemek istedikleriniz...
Veysel Şahin: 14 aylık tutsaklıktan
sonra sıcak mücadelenin içerisindeyiz
yeniden. Öncelikle bunun coşkusunu
yaşadığımı söylemeliyim. Kaldığım
yerden devrimci sanatın, devrimci
sanatçılığın, en genelinde devrimciliğin gereğini yerine getirecek olmanın haklı gururunu yaşıyorum.
Tahliye olan tüm arkadaşlarım da
aynı düşüncede buna eminim. Her
şey güzel olacak, olmak zorunda.
Bize bunu Muharremler, Berkinler,
Hasan Feritler söylüyor. Ve söyledikleri bizim için talimat gücündedir.
Umut büyüyecek, büyüteceğiz!
***
Elif Sultan Kalsen; (Dev-Genç’li)

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

Yürüyüş: Siz de 18 Ocak 2013’te
gözaltına alındınız ve bir yıldan fazladır tutsaktınız. Yaşanan süreci düzenlenen komployu ve yalanları kısaca özetler misiniz?
Elif Sultan Kalsen: Biz tutuklandığımızda halk ayaklanması gibi
bir süreç yaşanmamıştı ama halkın
ayaklanmada ortaya çıkardığı öfkenin
biriktiği zamanlardı. AKP, her gün
yeni yasaklarla baskılarla katliamlarla
halka saldırıyordu. Biz, bu süreçte
onların karşısında duran en önemli
ve tek güçtük. Bu, bizi en büyük
hedef haline getiriyor ve ne kadar
doğru yolda olduğumuzu da anlıyoruz. Hemen hemen her alanda karşılarında bizi görüyorlar; kültürlerinin
karşısına alternatifini koyuyoruz, evlerimizi yıkmaya hazırlanıyorlar; mahallelerimizde direniyoruz, evimizi
yıkanın villasını yıkarız diyoruz,
torba yasalarla, KHK (Kanun Hükmünde Kararname)’lerle kıdem tazminatımızı, haklarımızı elimizden
almak istiyorlar. İşçi direnişlerini büyütüyoruz. Dünyada bir ilk olan Kazova direnişini yarattık... Halkın yönetenlere öfkesini örgütleyip milyonlar olacağız dedik. Bu iddia bu
hedef, onların korkularını büyüttü
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ve böyle komplolarla halktan ayırmaya çalıştılar.
18 Ocak baskını da büyük operasyon olarak sunuldu. Teröristler
yakalandı, 11 çelik kapı ardından
çıktılar, kozmik odalardan çıktılar,
eylem hazırlığındaydılar, askeri eğitimler veriyorlardı diye yalanlarla
terörize ettiler.
Gençlik Federasyonu’ndan gözaltına alındık ve uğruna mücadele
ettiğimiz Bağımsız Türkiye, parasız,
bilimsel eğitim gibi taleplerimizin
hiçbirinden bahsetmediler; bu kendilerini inkar olurdu. Bunun üzerini
örtmek için büyük yalanlara ihtiyaçları vardı.
Yürüyüş: Büyük bir halk ayaklanması gerçekleşti ülkemizde. Halkımızın adaletle ilgili özlemlerini
siz de takip, etmişsinizdir. Serbest
kalışınızı, komplo ve yalanların iflasının bugünkü durumunu nedenleriyle anlatır mısınız?
Elif Sultan Kalsen:Yasaklar, yalanlar, katliamlar, işkenceler açlık,
bunları yaşıyoruz ve artık böyle yönetilmek istemiyoruz. Öfke her gün
büyüyor. Halk ayaklanmasında ortaya
çıkan halkın büyüyen öfkesiydi. Her
yerde şaşmadan aynı hedeflere yüründü. AKP binaları, karakollar, Amerikan kurumları, elçilikler, medya kurumları halkın hedefiydi. Bu çok önemliydi. Tehlike olarak gördükleri devrimcileri katlettiler, tutukladılar, yalanlarla terörize ettiler ama halk devrimcilerin arkasından onların gösterdiği
hedeflere yürüdü. Emperyalizmin karargahlarını vuran Alişan abiler gösterdi
hedefleri halka. İşte bu durum komploların iflasının kanıtıdır.
Halk kendi adaleti için çıktı sokaklara. Bizler içerde büyük bir heyecanla takip ettik süreci. Halkımızla
gurur duyduk.
Halk ayaklanması, halka da büyük
bir güven verdi. Herkes, gücünü, neler
yapabileceğini gördü. Ortak tepkiler
gelişti. Berkin’in cenazesi bunun devamıydı. 269 gün Berkin’le beraber
direndi Cepheliler. Katilleri bulunsun
dedikleri için onlarca kez gözaltına

alındı
DevGenç’liler. Bunların hepsi halkın
bu cenazede birleşmesini sağladı.
Adalet için oradaydı insanlar.
Tutuklamalar
bizi adalet müE.Sultan Kalşen
cadelemizden
koparamaz, adaleti sağlayacağız.
Artık ayaklanmalar yaşamış halkın
adalet talepleri için sokaklara çıktığı,
şehitler verdiği, direndiği bir dönemdeyiz.
AKP, hiçbir politikasını sorunsuz
hayata geçiremiyor. Halk artık direniyor, “yeter” diyor. Yalanlar artık
gerçekleri gizleyemiyor.
***
Mahir BEKTAŞ; (24, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi)
Yürüyüş: Bir yıldan fazladır tutsaktınız. Yaşanan süreci Düzenlenen
komployu ve yalanları kısaca özetler
misiniz?
Mahir BEKTAŞ: 18 Ocak 2013
tarihinde, AKP iktidarının yalan ve
komploları sonucu birçok alana ve
yasal derneklere baskınlar yapıldı.
Ve sonucunda birçok insanımız tutuklandı. Ben de bu baskınlar sırasında Gençlik Federasyonu’nda 5
arkadaşımla birlikte gözaltına alındım
ve tutuklandım.
Tutuklandığımız günden itibaren
yapılan yalan haberlerle AKP, saldırılarını ve tutuklamalarını meşrulaştırmaya çalıştı. “Kozmik oda’’ ve
“11 çelik kapı’’ bu yalanların sadece
bir kısmını oluşturuyordu. Yalanların
gerçekler karşısında eriyeceğinden,
yok olup gideceğinden hiçbir kuşkumuz yoktu. Ve öyle de oldu. Söylenenlerin hepsinin yalandan ibaret olduğu bugünkü tahliyemizle birlikte
bir kez daha kanıtlandı. AKP iktidarının
basından sürekli servis ettiği “11 çelik
kapı” ve “kozmik oda” gibi pek çok
yalan, iddianamemizde bile yer almadı.
Tüm bunlar düşmanın karşımızdaki
çaresizliğidir aslında. Meşru ve haklı

30 MART - 17 NİSAN’DA DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

olan biziz. Mücadelemizin
meşruluğu karşısında hiçbir yalan duramıyor ve
bundan sonra da
duramayacak.
Sadece 18 Ocak
Mahir Bektaş
2013 tarihinde
yapılan baskınlarda değil, her baskında devrimcilere
karşı kullanılan bir yöntemdir bu.
Bizler, 14 ay boyunca anlattığım yalan
haberlerle tutuklu kaldık. Yapılan baskınla birlikte gençlik alanında verdiğimiz mücadele, avukatlarımızın kendi
alanlarında yürüttüğü mücadele, milyonları örgütlemekte gösterdiğimiz
kararlılık ve oligarşiyi sarsan eylemlerimiz engellenmek ve bitirilmek istendi. Ama başaramadılar. Ne bizleri
umdukları gibi uzun yıllar boyunca
hapiste tutabildiler ne de mücadelemizi
bitirebildiler. Kazanan meşruluğumuz
ve devrimci politikalarımız oldu.

Yürüyüş: Büyük bir halk ayaklanması gerçekleşti ülkemizde. Halkımızın adaletle ilgili özlemlerini
sizde takip etmişsinizdir. Serbest kalışınızı, komplo ve yalanların iflasını
bugünkü durumunu nedenleriyle
anlatır mısınız?
Mahir BEKTAŞ: Tutuklu kaldığımız sürece halkımızın eylemlerinin
arttığı, adalet mücadelesinin yükseldiği
bir süreç yaşadık. Haziran Ayaklanması
halkımıza çok büyük değerler bıraktı
ve büyük bir tecrübe oldu. Bizim açımızdan da milyonları örgütleme hedefinin çok uzak olmadığını gördük.
Hasan Ferit yoldaşımız mahallede çeteler tarafından katledildi. Berkin’imiz
269 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ayaklanmada
şehit düşen 8 insanımız için halkımızın
adalet arayışı büyüdü. Milyonlar, Berkin’imizin cenazesini büyük bir sahiplenme ile kaldırdı. Ülkemizde tüm
bunlar yaşanırken bizler de içeride

öfke ve kinimizi büyüttük. AKP iktidarının son zamanlarda açığa çıkan
pisliklerini, yolsuzluklarını ve bunlara
karşı yapılan eylemleri yakından takip
ettik. “Bozuk Düzende Sağlam Çark
Olmaz”, “Pisliği Devrim Temizler”
demiştik. Halkımız da bu slogan etrafında birleşti ve AKP’nin tüm saldırılarına rağmen mücadelesini sürdürdü.
Aslında bugün bizlerin tahliye olması
da yaşanan ayaklanmadan ve bugüne
kadar verdiğimiz mücadeleden bağımsız değildir. Yıllardır mahkemelerin
durumu, yalan ve düzmece ifadelerle
insanlarımızın tutuklanmasını, bu düzenin meşru olmadığını söylüyor ve
adalet mücadelemizi bedeller ödeyerek
sürdürüyoruz. Tahliye olmamızı ülkemizde yaşadığımız ayaklanma sürecine ve yoldaşlarımızın adalet mücadelesine borçluyuz. Kimse bize özgürlüğü bahşetmedi. Tarihimizde olduğu gibi direnerek ve yeni bedelleri
göze alarak kazandık.
Sürecek
Sayı: 411

Kıbrıs Sokaklarında Kızıldere Sloganları Atıldı
Kızıldere'den Kıbrıs'a Mahirler Mücadelemizde Yaşıyor
Kıbrıs Dev-Genç'liler ve Komünist Emek Hareketi,
30 Mart 2014 günü, Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da, Kızıldere şehitlerini anmak için Türkiye Elçiliği önünde
eylem düzenledi. Eylemde yapılan konuşmada, “Bundan
tam 42 yıl önce Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere
köyünde yoldaşlarımız; 12 Mart 1971 muhtırasından
sonra yakalanan Denizler’in idamını engellemek için;
emperyalizme ve faşizme yaşadıkları coğrafyayı peşkeş
çektirmedikleri için, onurlu bir yaşamı seçtikleri için,
bağımsız ve özgür bir vatanın mücadelesini verdikleri
için katledildiler ve şehit düştüler! 'Biz buraya dönmeye
değil, ölmeye geldik dediler!’ ON’lar direnişleri ve verdikleri onurlu mücadele ile 30 Mart 1972’de… başta
Anadolu olmak üzere tüm

Yürüyüş
6 Nisan
2014

dünya devrim tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdılar.
ON’lar devrimci mücadelede bir destan yazdılar ve biz
Kıbrıs’ta bağımsız, birleşik ve adil bir vatan kurmak isteyen emekçilere, ezilenlere ve devrimcilere örnek
oldular, yol gösterdiler. Direndiler! Boyun eğmeden,
başları dimdik kavga verdiler emperyalizmin kanlı katillerine karşı. Onların direnişi, egemenlerin kurdukları
faşist düzene en büyük korkuydu. Emperyalizmin kanlı
elleri makineli tüfeklerle taramışlardı ON’ları… Bizler
Kıbrıs’tan Kızıldere’ye bugün şehitlerimizi anmak için
buradayız! Mahir’ler kavgamızda yaşıyor! Kızıldere
mücadelemizle yaşıyor! Ve yaşayacak! And olsun ki
Anadolu ve Kıbrıs ezilen halkları, emekçileri ve devrimcileri olarak bizler Kızıldere’de düşenlerin yolundan
yürümeye, bayrağı daha da ileriye taşıyarak devam edeceğiz.
Yaşasın Anadolu-Kıbrıs halklarının kardeşliği ve omuz omuza
onurlu bağımsızlık mücadelesi!”
Saat 13.00'da başlayan yürüyüşte Lefkoşa caddeleri "Kızıldere Şehitleri Ölümsüzdür",
"Kahrolsun Emperyalizm",
"Kahrolsun Faşizm" sloganlarıyla yankılandı.
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Berkin Milyonların Evladı, Kardeşi, Yoldaşı
Oldu! Ölümsüzlüğe Uğurlandı
Berkin Artık Yeni Doğan

Çocuklarımızın Adıdır

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014
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Okmeydanı’na geldiğimizde geceden kalan barikatlarda, ateşlerin
is kokusu sinmiş bekliyordu insanlar.
Herkeste biraz yorgunluk olsa da
cılız bir sesle başlayan sloganlar hemen karşılığını buluyordu. İlk hecesi
tek kişinin sesiyle başlayan slogan
ardından yüzlerce kişinin sesiyle birleşip büyütüyor Berkin’in adıyla başlayan isyanı.
Ateşler yeniden harlanırken slogan
sesleri sürekli artıyor. Görevliler toplanmış sokaklarda sloganlarla rap
rap yürüyor... Onlar yürüdükçe herkesin coşkusu bir kat daha artıyor.
Sonra bir ses daha yükseliyor
ara sokaktan. Beş çocuk oldukça
ağır bir boruyu taşıyor, hepsinin
yüzünde, boynunda akşamdan kalan
bir kızıl fular ya da Berkin’in maskesi, dillerinde yine Berkin sloganları
ve her biri Berkin’den de küçük...
Bir süre onları takip edip Cemevine gittik. Cenaze saati 12.00 diye
duyurulmasına rağmen saat 9.00’dan
itibaren halk toplanmaya başlamış,
adım atacak yer yok. Daracık olan
Okmeydanı sokakları sürekli yeni
katılımlarla doluyordu. Her yerden
slogan sesleri geliyor... Yükseğe
çıkmıştım, Şark Kahvesi’ne kadar
uzanan kızıl bayraklardan yoğunluk
görülüyordu. Ancak kalabalığın ara
sokaklara ve Sibel Yalçın’a kadar
indiğini gördüğümden her yeni gelen
muhabire kitlenin nerede beklediğini
soruyorum. Her gelen savaştan çıkmış gibi, zor bela Cemevi’ne inmişler, kalabalığın Metrobüs durağından itibaren başladığını söylediler.
Daha saat 10.00’da bu kadar yoğunsa
cenazede kaç kişi olur diye konuşuyoruz aramızda. Ki cenazeyle birlikte yürüdükçe halk bir ırmak gibi
akıyor. Daha o saatlerden belliydi
milyonların Berkin için yürüdüğü...

farklı. Onun artık yaşamadığı, onun
ömründen çalınan yıllar tokat gibi
çarptı diyebilirim. Bizim evlerde ölenin en yakınları yıkamaya alınmaz
genellikle, eğer çok kötü durumdaysa,
feryat figan öldüğünü kabullenmiyorsa ancak özellikle içeri alırlar ki
artık en sevdiğinin öldüğünü bilsin,
kavrasın, biraz olsun yüreği soğusun...
Ben de bu şekilde, zoraki kavradım
ve o halini gördüm. O hiç uyumadı,
o hep direndi....
Orada toplanan milyonları hüzün
değil öfke kaplıyor onları ayakta
tutan da bu oluyor zaten. Sonra
tören yapıldı, cemevi dolup taşıyordu. Önce vurulduğu yere götürekmek su gibi canım çekiyor
düler tabutu, orada söz verildi heleşini görmek
sabının sorulacağına dair.
gülsümün yaşını silmeyi,
Herkesin en gür attığı slogan
saminin yüreğine su serpmeyi canım
‘Katil
Tayyip’ti. Kimsenin sakinçekiyor
leşmek
gibi bir derdi de yoktu. Yol
anlatamam sana...
kesen,
yuhlayan, polisi gördüğü
sana evlat acısı tattırmak istiyor cayerde
üzerine
yürüyen... halk gernım...
çekten
öfkeliydi.
E5’i kapatan grupla
kanım donuyor sen hayattayken
ilerledim Mecidiyeköy’e kadar. Hep
ruhum benden kopuyor!
Umudun Çocuğu Berkin Elvan sloanlatamam...
ganı atılıyordu. Halkımız Berkin’i
onaltı kilo ağırlık alıyorum elime
umudun
çocuğu olarak tanıdı, bildi,
öbürüne berkini
sevdi...
Ve
onun direnciyle direndi.
nasıl yedi bu gövde kendini
Polisin
üzerine
üzerine yürüyüp kabu baraj nasıl aştı bendini
tilsiniz
diyordu
herkes.
Polisle burun
269 gün nasıl şaştı
buruna
tartışanlar,
hesap
soranlar
bu kalp bu gövdeyi nasıl aştı
oldu.
Halkın
öfkesi
ve
sahiplenmesi
küçük general bu ömürden nasıl geçherkesi sarıyordu, normalde hiç
ti...
tepki vermeyenler dahi bu öfkeyle
seni 269 kere kurşuna dizesim
doluydu. Şişli’ye kortejden önce
geliyor
varıp gelişlerini çekmeyi planlıyor269 kere dua edesim...
dum. Korteji yalnızca Mecidiyeköy,
şükür diye! ŞÜKÜR
Şişli
arasında bekleyenler bile binAdalet... hey kurban olduğum
lerceydi.
Onlardan kendime yer açıp
adalet
fotoğraf
çekecek yer bulmak çok
nihayet çaldın kapımızı
zor
oldu.
Diğer sol örgütlerden genihayet güldürdün yüzümüzü
lenler
de
pankartlarıyla
bekliyordu
hoşgeldin, hoşgeldin başımızın tacı
cenazenin
gelişini.
Ama
dillerinde
diyesim geliyor...
bizim
sloganımız
vardı,
hesap
so11 Mart 2014
Berkin kefene sarılırken milyonlar
onu uğurlamak için gelmişti. Gerçekten de dışarısı çok kalabalıktı.
Ne 1 Mayıslarda, ne Bağımsız Türkiye konserlerinde böyle bir kalabalık
görmedim... Sonra, beni fotoğraf
çekmem için çağırdılar. Kefenlenirken
son kez görenlerden biriydim. Fotoğrafına bakmaya bile dayanamazken
o kefene sarılı halini görmek, beni
çok etkiledi. Berkin’i daha önce hep
uyuyor diye düşünüyordum, yani hareketsiz yattığını bilmek, fotoğrafa
bakıp hayal etmekle görmek çok

Berkin İçin
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rulacak, umudun çocuğunu katletmenin sonucuna katlanacaklar,
bundan kimsenin kuşkusu yoktu.
Ailenin durumu da gözetilerek
Halk Cephesi pankartları çok kullanılmadı. Ancak boyunlardaki
kızıl fularlar bile Cephe’yi anlatmaya yetiyordu.
Kızıl sancaklar, anaların ak tülbentiyle gelen cenaze aracı alkışlarla, coşkuyla, hayranlıkla izleniyor.
Tek tük sorun çıkaran olsa da
milyonlarca insanın bu cenazeyi
sorunsuz kaldırması Berkin’e ve
Cephe’ye duyulan saygıdandı. Mezarlığa gidene kadar on binlerce
kişi gelen cenaze alayını alkışlarla
izledi, evlerden tencere tava çalanlar, sloganlara avazı çıktığı
kadar destek olanlar... Kortej yeni
katılımlarla ilerliyordu. 4 saat süren
yürüyüş milyonlar olup çoğalıyordu. En son mezarlığa varıldığında yine her yer çok kalabalıktı.
Herkes acılı ve öfkeliydi, keşke
bu yol bitmeseydi diye konuşanlar
vardı. Çünkü Berkin toprağa girecekti artık.
Artık üzerinde yeşeren çiçeklerde büyüyecek Berkin. Tüm günün en acılı ve öfkeli anları mezarlıkta yaşandı. Gözleri dolu dolu
ağlayanından avcunu sıkıp kendi
kendine hesap sorma yemini edenine kadar herkes her duyguyu
yaşadı.
Annesinin ağıtları halkı çok
etkiledi. Biz de bir yandan video
ve fotoğraf çekimi yapıyorduk.
Halk acısını yaşarken bunun çekimini yapmak ayrıca bir yük yaratıyor insanda. Katillere karşı öfkemiz bir kat daha artarken işimizi
yapmaya çalışıyoruz. Fotoğraf çekmenin ve haber yazmanın en zor
olduğu gündü diyebilirim. Sonra
cenaze ve anma bitip kitle dağılacakken kimse ayrılmak istemiyordu.
Polisin Taksim’de Gezi Parkı’na karanfil bırakmak isteyen
kitleye saldırdığı haberini alıyoruz
ve mezarlıktan ayrılıp Taksim’e
yöneliyoruz...

DUYURU:
5. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu Büyük
Gazi Parkı’nda
Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Sempozyumun 5’incisi 16-17-18 Nisan
günlerinde Büyük Gazi Parkı’nda
yapılacak.
5. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nun tam
programı ve iletişim numaraları:
1. GÜN – 16 Nisan 2014
09.30-13.00 - 1. Oturum:
- Selamlama, Açılış, Kayıtlar…
Türkiye’den Konukların ve Bazı
Özel Yabancı Konukların Kürsü
Konuşmaları

Adalet ve Hukuk
Mücadelesi
14.3017.00 - 2.
Oturum:
Sanat Mücadelesi
Medya
Mücadelesi
18.00-21.00 - 3. Oturum:
-

Mühendislik, Mimarlık
Mücadelesi
3. GÜN – 18 Nisan 2014

13.00-14.30 yemek arası

09.30-13.00 - 1.Oturum:

14.30-17.00 - 2. Oturum:
Enternasyonalizm ve Emperyalizmin Küreselleşme Yalanları
Enternasyonalizm ve Emperyalist Saldırganlık

Emperyalizmin tecrit
politikası ve siyasi tutsaklar

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

14.30-17.00 - 2. Oturum:
Emperyalizm ve Ortadoğu
Politikası

Enternasyonalizm ve Emperyalizmin Anti Terör Listeleri
17.00-18.00 Aperatif arası

Sağlık Mücadelesi

18.00-21.00 - 3.Oturum:
- Enternasyonalizm ve Dünyada
Toplumsal Hareketlilikler (Ayaklanmalar)

18.00-21.00 - 3. Oturum:
- Meşruluk ve Devrimci Şiddet
Enternasyonalizm ve
İdeolojik Birlik
Enternasyonalizm ve
Marksizm-Leninizm-Maoizm

İletişim:
Mailler:
antiemperyalistresist@gmail.co
m,
antiimperialist@yandex.com

2. GÜN – 17 Nisan 2014
09.30-13.00 - 1.Oturum:
İşçi Mücadelesi ve Sendikalar

Phone: 00 90 539 211 99 65
Halk Cephesi – Türkiye
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Bakırköy

Bursa

Çağlayan

Berkin'in Alamadığı Ekmek,
Tayyip'in Kanlı Dişlerinin Arasında
dar Susma Türkiye” yazılı pankartı açıp kendilerini adliye önüne zincirlediler. Halk Cepheliler
sesli konuşma ve sloganlarla
katil AKP’yi ve onun işkenceci
polislerini teşhir edip saat
15.00’da eylemlerini iradi olarak
bitirdiler.

Galatasaray:

28 Mart'ta
Taksim Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen Halk Cepheliler “Berkin’in Katilleri Cezalandırılana Kadar Susma Türkiye” ve “Berkin’in Hesabı Mahşere Kalmayacak” yazılı, Halk
Cephesi imzalı iki pankart açtılar.
Açıklamanın ardından yağan
yağmura aldırmadan 24 saatlik
oturma eylemini başlattılar. Halaylarla, sloganlarla, marşlarla
oturma eylemi devam etti.

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

Gazi: Gazi Özgürlükler DerAKP’nin katil polisleri tarafından
başından gaz bombasıyla vurulup
269 gün yoğun bakımda kalmasının
ardından şehit düşmüş ve ölümsüzleşmişti Berkin. Faşist Tayyip, “talimatı ben verdim” demişti. Yani onlara
katletme özgürlüğünü vermişti ve
Berkin’i de böyle katletmişlerdi. Berkin uyanamadı belki ama Berkin’in
şehitliğiyle halk uyanmış ve AKP
faşizminden hesap soruyordu milyonlar olup.

İstanbul
Bakırköy: İstanbul Bakırköy Adliyesi
önüne 27 Mart'ta Halk Cepheliler
“Berkin’in Katilleri Yargılanana Ka-
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neği, 2 Nisan’da bir açıklama
yaparak, “Berkin’in katilleri cezalandırılıncaya kadar her gün saat
20.00-20.30 arası Fevzi Çakmak
Caddesi’ndeki Gazi Özgürlükler Derneği önünde oturma eylemi yapacağız. Tüm dostlarımızı, halkımızı o
yaşında büyükleriyle barikatta direnen
Berkin’e sahip çıkmaya çağırıyoruz”
denildi.

1 Mayıs Mahallesi:

29 Mart
günü 3001. Cadde Karakol Durağı’nda sloganlarla yürünerek Emre
Pastanesi önüne gidildi. 20 kişinin
katıldığı eylem yapılan açıklamanın
ardından bitirildi. 30 Mart günü mahallede 21 adet yazılama yapıldı.

Sarıgazi: Cepheliler Sarıgazi'de
Berkin Elvan'ı anmak için yazılama
yaptı. Aynı zamanda 30 Mart-17 Nisan haftasından kaynaklı ‘Parti ve
Cephe’ yazılamaları yapıldı.
Ölümsüzlüğe uğurlanan Umudun
Çocuğu Berkin Elvan için Sarıgazi'de
halka ekmek dağıtıldı.
26 Mart günü önlüklerini giyen
Halk Cepheliler, Sarıgazi Demokrasi
Caddesi’nde sesli konuşmalarla halka
ekmek dağıttılar.
Çayan: 25 Mart günü “Umudun
Çocuğu’na Bin Selam Olsun-Cephe”
yazılı pankartları mahallenin 4 ayrı
yerine asıldı.
Çağlayan: 27 Mart günü Berkin
için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi
önünde zincirleme eylemi yapıldı...
“Berkin’in Katilleri Cezalandırılana
Kadar Susma Türkiye” pankartını
açan Halk Cepheliler 1.5 saat boyunca
slogan ve sesli konuşmalarla Berkin
için adalet istedi. Adliye önünde yapılan her eylemde saldıran polis bu
sefer sadece izlemekle kaldı. Eylem
iradi şekilde bitirildi.

Ankara: 28 Mart’ta Ankara Halk
Cephesi ”Berkin'in Katilleri Bulunana
Kadar Adalet Nöbetindeyiz” diyerek
Güvenpark'ta oturma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme 35 kişi katıldı.

Bursa: Halk Cephesi 22 Mart'ta
Gemlik AVM önünde Berkin için
adalet nöbetine başladı.
Berkin’i vuran AKP’nin katil polisleri bulunup yargılanıncaya kadar
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Kocaeli

her hafta adalet nöbetinde olacaklarını
açıklayan Halk Cepheliler sık sık
hesap soran sloganlar attı. Eyleme
15 kişi katıldı.

Kocaeli:

Kocaeli Dev-Genç; 28
Mart’ta Cumhuriyet Parkı'nda Berkin
Elvan için 12 saatlik adalet nöbeti
tuttu. Antalya'dan İstanbul'a Berkin
için adalet yürüyüşü yapan Antalya
Halk Cephesi, Kocaeli Dev-Genç ile
birlikte nöbet tuttu. Halktan insanlar
da Halk Cepheliler’le saatlerce nöbet
tuttular. Hep beraber halaylar çekilip
türküler söylendi. Eyleme 30 kişi
katıldı.
Gazi

Amed:

Umudun Çocuğu Berkin
için 11 Mart’ta Ofis Sanat Sokağı'nda

başlayan bir haftalık oturma eylemi
18 Mart’ta yapılan açıklama ve sloganlarla bitirildi. 1 hafta boyunca
her gün yapılan oturma eylemine
ilgi büyüktü. Sokaktan geçen herkes
oturma eylemine gelip destekleri
gösterirken Sanat Sokağı esnafı oturma eylemi yapanlara çayları ile 1
hafta boyunca desteklerini gösterdiler.
Kendi yakınlarını kaybedenler de
gelip oturma eylemine destek verip
sohbet ederken katillerin dışarıda olduğu, katledenin devlet olduğu ki
hala insanların sokak ortasında katledildiğini belirttiler. Yapılan eylemi
çok anlamlı bulduklarını bunun için
herkesin bir şeyler yapması gerektiğini söyleyenler oldu. Oturma eylemi
alkışlarla ve sloganlarla bitirildi.

Hırsızlıkta Usta AKP Gazi Mahallesi’nde de Hırsızlık Yaptı!

Halk, Hırsızlığı Cezasız Bırakmadı

30 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimler sırasında
İstanbul Gazi'de 75. Yıl Mahallesi'nde AKP’nin hırsız

polisleri sandık görevlilerinin muhtar oylarının çalındığını
söylemesine rağmen polislerin göz yumması nedeniyle
halk, oy kullanılan okulu işgal etti. Polis, İstiklal
Okulu’nun bahçesine yığınak yaptı. Halk öfkeyle barikatlar
kurarak polisle çatıştı. Polisin attığı yoğun gaza rağmen
halk okulun dört bir yanını sararak polise teslim ol
çağrısı yaptı. Polisin mahallelerine yaptığı saldırıya öfke
duyan halk, 75. Yıl Mahallesi Muhtarlığı’nı ateşe verdi.
Çatışmalar çevik kuvvet polisleri mahalleden çekilinceye
dek sürdü. Okul içinden gözaltına alınanlardan mahkemeye
sevk edilen Cengiz AYDOĞAN serbest bırakıldı. Gözaltına
alınanların vücutlarının birçok yerinde darp izleri,
morluklar olduğu görüldü.

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

ODTÜ'de Kariyer Günleri İstemiyoruz!
ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nde kariyer günleri adı altında IACES
topluluğu tarafından düzenlenmek istenen etkinlik Halkın Mühendis
Mimarları tarafından iptal ettirildi. Kariyer günlerine dair yazılan
açıklama İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne asıldı. Bunun üzerine
IACES topluluğu temsilcisi, bölüm başkanı ve başkan yardımcısı
Halkın Mühendis Mimarları’yla görüşerek protesto yapılmasını istemediklerini belirttiler. Kariyer günlerine neden karşı çıkıldığı ve bu
kapsamda gelecek olan Limak Holding’in, AKP’nin uşaklığını yaptığı,
ABD ve NATO’ya hizmet ettiği Halkın Mühendisleri tarafından
açıklandı. Limak’ın patronlarının elinde Berkin Elvan ve nice gencin
kanı olduğu belirtildi. Bu yüzden ODTÜ’ye girmesine ve etkinlik
yapmasına izin verilmeyeceği söylendi. İnşaat Bölümü öğrencilerinin
asıl ihtiyacı olanın mesleklerini nasıl halk için kullanabileceklerini
anlatan etkinlikler olduğu anlatıldı. Bunun üzerine Kariyer günleri
kapsamında gelecek olan Limak Holding’in vereceği seminer iptal
edildi.

Adalet Halkın Ekmeğidir
Eskişehir’de, Haziran Ayaklanması’nda
döve döve katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın
devletin katil polislerince katledilişinden itibaren tutulan Adalet Nöbetleri’nin otuz üçüncüsü, 28 Mart günü tutuldu.
Espark önünde toplanan kitle, “Davayı
Kaçırabilirsiniz Ama Halkın Adaletinden Kaçamayacaksınız” ve “Kaybettiğiniz Görüntüleri Bulun” yazılı pankartlar açtı. 35 kişinin
katıldığı eylem, yapılan açıklamanın ardından
sona erdi.
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Kızıldere Yolu İhtilalin Yoludur!
Umuda Selam Savaşa Devam!
30 Mart-17 Nisan, Devrim Şehitlerimizi Anma ve Parti’nin Kuruluşunu Kutlama Günleri’nde ülkenin
her tarafında Cepheliler Umudu selamlıyor.

rağı asıldı. Havai fişek ve molotoflar
atılarak eylem iradi olarak bitirildi.
Kartal’da Cephe taraftarları seçime değil Cephe’’ye güvendiklerini
belirten yazılamalar yaptılar.

İSTANBUL

Kıraç - Kuruçeşme

Küçükarmutlu

Devrimci İşçi Hareketi 28 Mart’ta
İstanbul Kıraç Kuruçeşme’de Kızıldere anmasına çağrı için masa açtı.
Masada “Berkin’den Aldığımız Talimatla Kızıldere Yolunda Yürüyoruz”
başlıklı 150 tane el ilanı ile 2 Yürüyüş,
1 Kurtuluş ve 1 Tavır dergisi halka
ulaştırıldı.

31 Mart’ta İstanbul Küçükarmutlu'da Cepheliler yazılama yaparak
umudu selamladı. "THKP-C'den Devrimci Sol'a Devrimci Sol'dan DHKPC'ye 30 Mart-17 Nisan Şehitlerini
Anıyor, Umudu Selamlıyoruz" ve
"Çetelerden Hesabı DHKC SoracakDHKC” yazılamaları yapıldı.
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Okmeydanı

Gazi

Cepheliler 30 Mart akşamı Okmeydanı Sağlık Ocağı önünde korsan
eylem yaptı. “20. Yılında Partiyi Selamlıyor Savaşı Büyütüyoruz” yazılı
“Cephe” imzalı pankart ve parti bay-

30 Mart’ta Cepheliler, DHKPC’nin kuruluşunu kutlamak ve devrim
şehitlerini anmak için Gazi Karakoluna
yönelik havai fişeklerle ve molotoflarla
taciz saldırısında bulundular.. Aynı

anda Cemevi Durağında bomba süslü
pankart bıraktılar. Ardından pankart
önünde barikat kurarak ve insanları
boşaltarak önlem aldılar.
Karakolu molotoflayan ve pankartı
asan grup burada barikat başında
bekleyerek slogan ve sesli konuşmalarla parti kuruluşunu ve tüm devrim şehitlerini selamladılar. Eyleme
halk sloganlarla destek vererek ve
alkışlayarak katıldı. İradi olarak eylem
bitirildi
31 Mart’ta, Cemevi önüne ve Şair
Abay Konanbay Lisesi önüne “Kızıldere Son Değil Savaş Sürüyor”
yazılı pankartlar asıldı.

Çayan
30 Mart günü ellerinde silahları
ve molotoflarıyla Sokullu Caddesi’ne
çıkıp yolu kesen Cepheliler, caddeye
çıkıp 5 el havaya ateş ettikten sonra,
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halka yönelik bir konuşma yaptılar.
Mahir Çayanlar’ın şehit düştüğü
Kızıldere yolunda yürümeye devam
edeceklerini belirten Cepheliler,
DHKP-C’nin 20. kuruluş yıl dönümünü selamladıklarını söyledikten
sonra AKP’nin işkenceci polisinin
gelmesini beklediler. Ancak katil
polis Çayan Mahallesi’ne gelmeyince,
cadde üzerinde bekleyen Cepheliler
5 el daha havaya ateş ettikten sonra
sloganlarıyla eylemi iradi olarak sonlandırdılar.

Sarıgazi

pasta kesilerek anma bitirildi. Anmaya
17 kişi katıldı.
31 Mart günü Cepheliler 32 yazılama yaptılar.

Antalya

Armutl

30 Mart’ta Antalya Halk Cephesi,
21 kişinin katıldığı bir program düzenledi. Devrim şehitleri için saygı
duruşu ile başlayan program yapılan
konuşma ve ‘Kadife Tenli Zamanlara’
şiirinin okunmasıyla devam etti.
‘Anadolu’yum Ben’ şiirinin okunmasından sonra pasta kesildi ve ailelerin hazırladığı ikramlar sunuldu.
Hatay

Halk Cepheliler 30 Mart'ta hazırladıkları pano ve köşe ile umudun
kuruluşunu kutladılar.

Dev-Genç
Dev-Genç’liler 30 Mart günü bir
araya gelerek umudun 20. yılını selamladı.

Liseli Dev-Genç
28 Mart Şair Abay Konanbay Lisesi’nde 30 Mart Kızıldere şehitleri
için anma yaptılar. Okul idaresi anmayı engellemeye çalışsa da Liseli
Dev-Genç'lileri durduramadı. Anma
için bir sınıfı işgal eden Liseli DevGenç’liler önce, başta Kızıldere şehitleri olmak üzere tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Daha sonra bir
liseli ''Kızıldere tarihini ve Hasan
Ferit ve Berkin’i anlatan bir metin
okudu. Ardından Mahir Çayanlar’ı
anlatan bir sinevizyon izlendi.

Tokat
Kızıldere
Halk Cepheliler İstanbul ve Anadolu illerinden Tokat’ın Kızıldere
Köyüne doğru yola çıktılar. Her sene
olduğu gibi bu sene de Mahirler’i
anmak için otobüslerle Kızıldere’ye
gittiler. Kızıldere girişinde jandarmalar
yolu keserek kimlik kontrolü yaptı.
Kimlik kontrolünde Ali Kemal Aşık’ı
araması olduğu gerekçesiyle gözaltına
alındı. Kimlik kontrolünün ardından
260 kişilik Halk Cephesi kitlesi köye
sloganlarla girdi. Köye girerken de
Ormancı köyünden gelenler alkışlarla
karşıladı onları. Döviz ve flamaların
taşındığı yürüyüşte pankartları tek
tip giyimli Halk Cepheliler taşıdılar.
Yürüyerek Mahir Çayan ve yoldaşlarının şehit düştüğü eve varıldı. Ve
burada okunan açıklamadan sonra
Kızıldere şehitleri nezdinde tüm Devrim Şehitleri için anma yapıldı.

Antalya

Mersin

Mersin

Tekirdağ
Çerkezköy Halk Komitesi tarafından 27 Mart’ta Kızıldere anması
ve Bağımsız Türkiye konseri afişleri
asıldı.

Mersin’de Halk Cepheliler 30
Mart'ta Kızıldere’de şehit düşen önderlerini ve anma ve Umudun kuruluşu kutlamaları dolayısıyla program
düzenlediler.

Hatay

Samsun

30 Mart’ta, 30 Mart-17 Nisan
Devrim Şehitleri Anması yapıldı.
Yapılan saygı duruşunun ardından
günün önemi ile ilgili yazılar okundu.
Ardından bir konuşma yapıldı. Kızıldere anlatıldı. Günün anlam ve
önemi belirtildi. Programın sonunda

30 Mart-17 Nisan Umudun Kuruluşunu Kutlama ve Devrim Şehitlerini
Anma günleri için "30 Mart - 17 Nisan
Şehitlerimizi Anıyor Umudu Selamlıyoruz! - Cephe", "Umudun Adı DHKPC", "DHKC-Dev-Genç","DHKP-C"
yazılamaları yapıldı.

Samsun

Çayan

PARTİ’NİN KURULUŞUNU 20. YILINI KUTLUYORUZ!
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Direnen Milyonlara Israrımızla
Dergimizi Ulaştıralım!

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014
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Milyonlar direnmeye devam ediyor. Milyonlar bizim sloganlarımızla,
bizim direniş gelenklerimizle barikatlar arkasında direnmeye devam ediyor.
Dergi̇mi̇z di̇renen mi̇lyonların
sesi̇di̇r... Bugün hala sesi̇ni̇ çıkaramayan ama ezi̇len, horlanan ve
günü geldi̇ği̇nde öfkesi̇ni̇ kınında
tutmayacak mi̇lyonların sesi̇di̇r...
Bunun ̇içi̇n ısrarla dergi̇mi̇zi̇ asıl
sahi̇pleri̇ne, halka ulaştırmalıyız!
Son olarak 269 gündür ölüme direnen Berkin Elvan’ın şehit düşmesinin
ardından Haziran Ayaklanması’nın
etkisini bir kez daha gördük. Milyonlarca kişi umudun çocuğunu bir
deniz misali uğurladı sonsuzluğa.
Özellikle liseli gençlerimiz boykotlarla,
yoksul gecekondu halkımız yürüyüşlerle Berkin’imizi sahiplendi. Milyonlar
hesap sorma bilinciyle en direngen
haliyle cenazeyi kaldırdı. Berkin’in
şehit düştüğü gün ve sonrasında
barikatların arkasında sahiplendi Berkin’i... Berkin, Haziran Ayaklanması’nın
sembollerindendi.. 269 gündür direniyordu... Halk onun direnişi nezdinde
kendi direnişini görüyordu.
Halk artık susmuyor; işkenceye,
katliamlara, yolsuzluklara ve yozlaşmaya karşı örgütleniyor, mücadele
ediyor, bedeller pahasına direniyor...
Halk; ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesine devam ediyor...
Halkımız direniyor, çünkü ekmeğe
aç... Çünkü adalete ve özgürlüğe aç...
Berkin nezdinde halkımızın
sahiplendiği ekmek ve adalet
özlemidir...
Dergimiz halkımızın bu taleplerinin
en öz halini anlatıyor. AKP’nin yolsuzluklarını, katilliğini, işbirlikçiliğini,
hırsızlıklarını anlatıyor... Dergi,
halkımızın sorunlarını en net haliyle
dile getiriyor ve AKP’nin yüzüne atılan
bir tokat gibi gerçekleri haykırıyor...
Bunun için bedeller ödüyoruz;
tıpkı halkımız gibi... Sesimizi kısmak,
gerçekleri haykırmamızı engellemek
istiyorlar... Ama susmuyoruz. 28
yıldır ısrarla dergimizi çıkarıyoruz.

Bedeller pahasına gerçekleri
halkımıza taşımaya devam ediyoruz.
Aynı ısrar ve kararlılığı dergimizi
halka ulaştırırken de göstermeliyiz.
Mesela geçtiğimiz haftalarda Okmeydanı Mahallesi’ndeki dergi
dağıtımcılarımız dergi sayılarını arttırdılar. Israr, inanç ve kararlılıkla bu
hedeflerine ulaştıklarını anlattılar geçen
haftalardaki ropörtajlarında. Evet, ısrar
ve kararlılıkla yaptığımız her işten
sonuç alırız. Okmeydanı’ndaki dergi
dağıtımcılarımız hedeflerini büyüte
büyüte çalışmalarını sürdürüyor. Tüm
mahallelerimiz ve tüm mücadele alanları aynı tarzla dergi sayılarını arttırmalıdır. Bunun nasıl olacağı sır değildir.
Daha önce de yazmıştık;
1- Dergi dağıtımcılarımızı arttıracağız.
2- Zilini çaldığımız kapı sayısını
arttıracağız.
3- Daha önce girmediğimiz
sokağa, caddeye, mahalleye gireceğiz. Yani yeni yeni yerlere
dergimizi ulaştıracağız. Sadece bulunduğumuz alanda kalmayacak,
her zaman dergi dağıttığımız alanda sıkışmayacağız.
Önceki haftalarda Kartal’da yaptığımız toplu dergi satışında 4,5 saatte
457 dergi sattık... Bu sayı güçlü bir
sayıdır ve bize halkın ekmeğe ve
adalete nasıl susamış olduğunu göstermektedir. Halk; “kapılarımızı çalın,
kapımız size açık” demektedir bize.
Halkımız ekmek ve adalet mücadelesinde kendine umut aramaktadır.
Umut devrimcilerdedir. İşte dergimiz
bu umudun sesidir. Çaldığımız her
kapıda umudumuzu bir eve daha
taşımış oluyoruz.
Hiçbir şey, hiçbir faaliyet dergimizi
halka ulaştırmanın önünde engel olmamalıdır. Aksine dergimizi halka
ulaştırmada daha azimli olmamızı
sağlamalıdır. Bu, bizim bakış açımıza
bağlıdır.
Güncel bir örnekle anlatacak olursak; Berkin’imizin durumu ağırlaştığında yapmamız gerekeni yaptık

ve hemen hastaneye koştuk,
sahiplendik. Ailesini yalnız bırakmadık. Bu yapmamız gerekendi. Bazı
mahallelerde, alanlarda bu nedenle
dergimizle ilgili yaptığımız çalışmaları
iptal ederek koştuk hastaneye...
Mesela, bizim mahalle toplu
satışımızın olduğu bir saate denk
geldi bu gelişme. Dergiye çıkacak
olan kişi sayımız da 10 olsun. Bizim
yapmamız gereken 10 kişi hastaneye
gitmek yerine 5 kişi olarak hastaneye
giderek, çalışmamızı iptal etmemek
için diğer 5 kişinin çalışmayı
sürdürmesidir. Böylece çalışmamızın
yanında dergi satışında Berkin için
de çağrı yapar ve yanımıza halkımızı
da katarak daha kalabalık gideriz
hastaneye... Yani hem çalışma aksamaz hem de sahiplenmemiz daha
güçlü olur... Böyle bakmalıyız.
Dergimiz Berkin’in de sesi soluğudur.
Onun için yapılan eylemleri, onun
için adaleti yazmaktadır. Böyle çalışmalarımızı ve sahiplenmemizi karşı
karşıya getirmeden olumlu sonuçlar
alacağımızı göreceğiz.
Dergimiz direnen işçilerin, kamu
emekçilerinin, öğrencilerin sesidir...
Dergimiz yozlaşmaya karşı mücadele
eden yoksul mahallelerin sesidir... Dergimiz milyonların sahiplendiği Berkinler’in, tüm halkın sesidir... Bu sesi
kendi alanlarımızda ve mahallelerimizde daha fazla insana taşımak bizim
de gücümüzü büyütmek demektir. Her
alan dergi sayısının arttırılmasını kendi
alanının, kendi kampanyasının çalışmasının büyütülmesi olarak görmelidir.
Böyle baktığımızda dergimizin daha
çok insana ulaştığını göreceğiz. Daha
somut ifade edersek çalıştığımız alanın,
örgütlülüğümüzün buyüdüğünü göreceğiz. Devrim yolunda daha hızlı koştuğumuzu göreceğiz.
Şimdi tüm okurlarımızın ve dergi
dağıtımcılarımızın görevi dergimizi
direnen milyonlara ulaştırmaktır.
Önce dergi sayımızı ikiye katlayacak
sonra da hedeflerimizi büyüterek
adım adım ilerleyeceğiz...

30 MART - 17 NİSAN’DA DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Mahirler’den Alişanlar’a
Anti Emperyalizm Bayrağımızdır
Karşı devrim sözcülerinin "Bir sizi yola getiremedik"
deyişleri, ideolojik sağlamlığımız
karşısında yenilgilerinin itirafıdır. Ki
bu sağlamlık, Mahir Çayan'dan Alişan
Şanlı'ya ulaşan anti emperyalist, antioligarşik çizgimizin kesintisizliğinde
somutlanır.
Mahir, Hüseyin, Ulaşlar’ın daha
yolun başında ilan ettikleri ilk Parti
bildirisi olan "İhtilalin Yolu" çok
açık bir vurguyla başlar: Somut durumun somut tahlili olan bu tespit
şudur: "Amerikan Emparyalizminin Boyunduruğu Altında Türkiye."
Emperyalizmin sözkonusu boyunduruğunun nasıl somutlandığı,
daha ilk paragrafta vurgulanır. denir
ki: "Türkiye, yeraltı kaynaklarından
dış ticaretine, ekonomisinden politikasına, kültüründen sanatına kadar
Amerikan emperyalizminin denetimi
altında bir ülkedir."
Amerikan emperyalizminin bu
denetiminin bizim gibi ülkeler ve
halkımız için anlamı nedir? Bu soruya, şu şekilde cevap verilir İhtilalin
Yolu'nda: "...Ülke zenginliklerinin
talan edilmesi, halkın açlığı, sefaleti
ve ulusal onurun hayasızca Amerikan
postalları altında çiğnenmesi."
İhtilalin Yolu'nda kesintisiz yürüyüşümüzün feda adımlarından birisini atan Alişan Şanlı yoldaşımız
ise "Halklarımıza, Ezilen, Sömürülen
Tüm Dünya Halklarına" başlıklı "son"
mektubunda şöyle diyor: "Halkımız,
sizleri çok seviyorum. Vatan topraklarını çok seviyorum. Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı atalarımızın, dedelerimizin kanlarıyla kurtardığı vatan topraklarımızın kutsallığına inanıyorum. Amerikan postalları altında çiğnenmesini, kirletilmesini istemiyorum."
Mahir Çayan'dan Alişan Şanlı'ya
süregiden bu kesintisizlik karşısında,
Amerikan uşakları "bir sizi yola ge-

tiremedik" diyorlar. Getiremezler
de, kavganın Mahirler’inin, bu toprağın Şanlı yiğitlerini yollarından
döndüremezler.
Mahir Çayan'ın yukarıda, İhtilalin
Yolu'ndan alıntı yaptığımız tespitlerinin "eski" olan yeri, neresi? İşte
bu yüzden, şair Cahit Külebi'nin dediği gibi "...biz yine direneceğiz /
Sonuncumuza kadar."
Şöyle diyordu Cahit Külebi o şiirinde:
"Bir çocuk ağlarsa dağ başında
gözyaşında Amerika akar.
Vurdularsa birini, kanı şorladıysa
bilin ki, kurşunlarda Amerika var.
Kaç kişi köle tutulduysa, asıldıysa
darağacında Amerika var.
Ama biz yine de direneceğiz,
sonuncumuza kadar..."
İhtilalin Yolu'nda Amerikan emperyalizminin boyunduruğunun siyasal ifadesi olan sömürge tipi faşizm
ve onun perdesi olan demokrasicilik
oyununun sömürü ve zulüm çarkı
halinde nasıl döndüğü güncel biçimiyle anlattıldıktan sonra, denir ki:
"Emperyalist sömürünün dönen çarkları emekçi halkın sefaletini, yaşama
şartlarının zorluğunu daha da arttıracaktır."
Emperyalizmin sömürü çarkları,
halkımızı sefalete mahkum etmiyor
mu? Yaşam şartlarını daha bir zorlaştırmıyor mu? Evet, biz hala "eski"
düşüncelerimizi koruyoruz işte. Mahir
Çayan devrimciliği yapmamızın nedeni, Mahir Çayan'ın Marksizm-Leninizm'in ışığında aydınlattığı ülke
tablosudur. Ki emperyalist sömürünün
dönen çarkları bugün, dün olduğundan daha fazla ve ağır bir şekilde
emekçi halkın sefaletini, yaşama şartlarının zorluğunu daha da arttırmıştır.
Mahir, haklı çıkmıştır.
Haklılığının özünde bilimsellik

vardır, halktan yana olmak vardır.
İşte bu bilimsellikle, İhtilalin Yolu'nda
şöyle der Mahir Çayan:
"Emperyalizmin işgali altındaki
ülkelerde bu çark hep böyle döner.
Ülkemizde de bu çark parçalanana
kadar hep böyle dönecektir."
Emperyalizmin ve oligarşinin zulüm ve sömürü çarkı, halkımızı ezerek, vatanımızı Amerika'nın çiftliğine
çevirerek dönmeye devam ediyor
işte.
Böyle olduğu içindir ki, BİZ, hala
"eski" düşüncelerimizi savunuyor ve
hala devrimcilik yapmaya devam
ediyoruz...
Mahir Çayan, İhtilalin Yolu'nda
sadece durum tespiti yapmaz. Devrim
için yürünecek kurtuluş yolunu da
gösterir. "Halkımızın Kurtuluşu" başlığı altında, der ki Mahir Çayan:
"Emperyalizmin tahakkümüne,
karşı devrimin şiddetine karşı, silaha
sarılmaktan başka çare yoktur. Partimiz kurtuluşun yolunu halkın silahlı
savaşında görmektedir. Kurtuluş savaşımızın bugünkü biçimi gerilla savaşıdır."
Halk düşmanlarının sömürü çarkını döndürmesi karşı devrimci şiddetin bekçiliğinde mümkündür. Ki
emperyalizm ve oligarşinin, halklara
tahakküm, sömürü ve karşı devrimci
şiddet uygulaması, halkın örgütlü gücüyle
birleşmiş devrimci şiddetin de
meşru temelidir.
İşte bu
meşruluk bilinciyle,
"Bütün
yurtseverlerin ortak çabası sonucu,
uzun, yorucu ve
kanlı bir halk sa-

vaşı ile düşmanın alt
edilebileceği"nden
bahseder Mahir Çayan.
İki nokta, net ve temeldir burada:
İlki, düşmanın alt edilebileceğidir. Devrim inancının gereğidir bu. Halk düşmanlarını yenip
alt etmeye yönelik kesin inanç, zafer
bilincidir söz konusu olan.
İkincisi, emperyalizm ve oligarşinin nasıl yenileceğine dair izlenecek
kurtuluş yolu olarak "uzun, yorucu
ve kanlı bir halk savaşı"nın temel
alınışıdır.
Hedef, halk düşmanlarını yenmektir ve her hedef, kendi yolunu
da belirler. Hedefiniz devrim ise, o
zaman "uzun, yorucu ve kanlı halk
savaşı" yürüteceksiniz demektir.
Kızıldere çizgisi, bu ikisini, yani
devrim hedefini ve bu hedefe ulaşmak
için "uzun, yorucu ve kanlı bir halk
savaşını" temel alıp gereğini yapmaktan asla vazgeçmediği için devrimcidir.
Bu ikisini temel alıp gereğini yapmayanlar, İhtilalin Yolu'nda yürümeyenler emperyalizm ve oligarşiyle
uzlaşıp düzeniçi olurken, BİZ devrim
yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ki Mahir Çayan, İhtilalin Yolu'nu gösterirken "...görevimiz, bu yolda sistemli
ve yılmadan savaşmaktır." diyerek
yaşam yolumuzu da çizmiştir. Sözkonusu olan, devrimci tarihimizdir...
Zulüm ve sömürüden kurtuluş
yolunun halkın anti emperyalist, anti
oligarşik silahlı savaşından geçmesi,
ülkemizdeki reformist kesimler tarafından karalanmaya, çarpıtılmaya
çalışılmıştır her zaman. Çünkü, İhtilalin Yolu'nda atılan adımlar reformizmin teslimiyetçiliğini ezip geçer.
Devrimciliğin ne ve nasıl olduğu konusunda ortaya koyulan örnek ve
ölçü, reformistlerin gerçek yüzünü
teşhir eder.
Reformistlerin, silahlı savaşın objektif şartlarının mevcut olmadığı
iddiasına karşılık Mahir Çayan'ın İhtilalin Yolu'ndaki cevabı, tarihseldir:
"Bu şekilde tahlillerin tek amacı

teslimiyetçiliğe ideolojik kılıf giydirmektir."
Reformizm ve onun davranış biçimi olan pasifizm, emperyalizm ve
oligarşiye boyun eğmenin çizgisidir.
Emperyalizm ve oligarşiye boyun
eğerek, halkın tek kurtuluş umudunu
reddetmek, Mahir Çayan'ın ifadesiyle
söylersek, "teslimiyetçiliğe ideolojik
kılıf giydirmektir."
Oysa, yeni-sömürgecilik demek
emperyalizmin tahakkümü, işgali,
boyunduruğu demektir. Ve bu durum,
Mahir Çayan'ın İhtilalin Yolu'ndaki
ifadesiyle söylersek: "...karşı tarafın
bizzat zora, şiddete, silaha başvurması
demektir. Bu ise, silahlı savaşın objektif şartlarının mevcudiyeti demektir."
Reformizm, işte bu tabloya gözlerini kapatarak, bilimsel ve tarihsel
gerçekliği reddeder. Bu reddedişi
"makul" ve "meşru" göstermek için
demogojik açıklamalar yapsalar da,
tavırlarının özü hep aynı kalır: Teslimiyetçiliklerine ideolojik kılıf giydirmek...
Mahir Çayan, devrim yürüyüşünün nasıl sürdürülmesi gerektiğini,
zulüm ve sömürüye karşı halk cephesinin ne yapması gerektiğini "İhtilalin Yolu" bildirisinin sonunda üç
kelimeyle özetler: Kurtuluşa Kadar
Savaş...
Emperyalizmin boyunduruğu altındaki ülkemizde bu boyunduruğun
parçalanmasının, vatanın bağımsızlığı
ve halkımızın kurtuluşunun tek mümkün yolu, budur. Böyle olduğu içindir
ki, "Türkiye İhtilalinin Yolu, partimizin yoludur. Partimizin yolu halkımızın kurtuluş yoludur" der Mahir
Çayan. Ki bizi yola getirememelerinin
nedeni de budur. Çünkü, bizim, hedefi
ve o hedefe doğru nasıl yürüneceğinin
net olduğu bir yolumuz var zaten.
Ve biz, İhtilalin Yolu'nu Alişan'ın
adımlarıyla yürümeye devam ediyoruz. Kendi yolumuzu direne savaşa,
öle kala, bedelini ödeye ödeye kendimiz açarak, devrime ilerlemeye
devam edeceğiz. Durmayacağız, dönmeyeceğiz, zafere kadar yürüyeceğiz...
Amerikan emperyalizminin elçilik

karargahına karşı gerçekleştirilen
feda eyleminden sonra yapılan Cephe
açıklamasında "1970'lerden beri
THKP-C'den bugüne dünya halklarının baş düşmanı Amerika her zaman
öncelikli hedefimiz olmuştur" deniyordu. Ki Cephe, daha yolun başındayken Amerikan emperyalizmine
yönelip şehitlerinin hesabını Amerika'dan sormuştur.
THKC'nin 1 No'lu Bülteni'nde
16-17 Şubat 1971 tarihinde gerçekleştirilen eylemler "Kanlı Pazarda
şehit düşen devrimcilerin anılarına"
adanarak şöyle sıralanıp üstlenilmiştir:
"a)Amerikan askeri malzeme deposu Tuslog'un Zincirlikuyu merkezi.
b)Tuslog'un Şişli şubesi.
c)Amerikan-Türk Dış Ticaret
Bankası’nın Elmadağ şubesi.
d)ABD Başkonsolosluğu.
e)İngiltere Başkonsolosluğu.
f)Emrepyalist Amerikan kuruluş
IBM'in Gümüşsuyu'ndaki merkezi
bombalanmıştır..." (THKP-C Dava
Dosyası, Sayfa: 446, Yar Yayınları.)
O günden bu yana, dünya halklarının baş düşmanı olan Amerikan
emperyalizmi her zaman öncelikli
hedefimiz olmayı sürdürmüştür. Bunun sebebi açıktır. Ortadadır. Amerikan emperyalizminin halkımıza ve
dünya halklarına yönelik işlediği suçlardır. Bu suçların hesabını sormak,
halkların en meşru işidir. Döktüğü
kan, sürdürdüğü sömürü, sebep olduğu zulüm, işgal ve katliamlar Amerikan emperyalizmini öncelikli hedefimiz yapmıştır.
Amerikan emperyalizminin öncelikli hedefimiz oluşu, Cephe'nin
yola çıkışını ilan edişiyle dosta düşmana da açıklanmıştır. Ki THKC'nin
I Nolu Bülteni "Halkımız"a seslenirken, "Amerikan emperyalistleri
ve onun köpekleri" olarak tanımladığı halk düşmanlarını da hedefe koyar:
"...Amerikan emperyalistleri ve
onun köpekleri uzun yıllardır ülkemizi talan edip yağmaladılar; neyimiz var neyimiz yoksa alıp götürdüler. Emekçi halkımızın ve bütün

çalışanların alınterini ve emeğini
çaldılar." (age. sf: 443)
Bu gerçeklik, dün olduğu gibi
bugün, hem de daha koyu biçimlerde
sürdüğü için, Amerikan emperyalistleri öncelikli hedefimizdir. Bu yanıyla,
Mahir Çayan kimse Alişan Şanlı
O'dur. Söz konusu olan Mahir'den
Alişan'a uzanan, büyüyen, gelenekselleşen halkımızın anti emperyalist,
anti Amerikan damarıdır. Emperyalistler ve işbirlikçileri nice saldırı,
katliam ve tecrite rağmen bu damarı
kurutamadılar.
Halkımızın anti emperyalist, anti
Amerikan damarının Mahir, Hüseyin,
Ulaşlar'dan bugüne karşı devrim tarafından yok edilememesi her şeyden
önce halkımızın, devrimci ideolojimizin ve halkla bütünleşen devrimci
ideolojimizin maddi hali olan Cephe'mizin zaferidir.
Alişan Şanlı, devrimciliğinin ve
eyleminin halkın bu damarının eseri
ve zaferi olduğu bilinciyle şöyle sesleniyordu:
"Halkımız, ben sizden, içinizden
biriyim, sizin evladınızım. Bildiğim,
hissettiğim sizlerin Amerika'ya karşı
için için yanan öfkenizin bir ifadesiyim. Amerika katil katil diye dile
gelen türkünüzün bir sözüyüm."
Alişan Şanlı, halkımızın Amerika'ya karşı için için yanan öfkesini
dışarıya vuran feda ateşidir.
Alişan Şanlı; Mahir, Hüseyin,
Ulaş'ın yaşayan halidir. Söz konusu
olan ölümsüzlüktür. Ölümsüz olan
doğru, haklı, halktan yana devrimci
düşüncelerimizdir. Ki BİZ, emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin "ya
düşünce değişikliği ya ölüm" dayatması karşısında düşüncelerimizi
ölümüne savunduk daima. Zor ve
zorbalık karşısında düşüncelerimizden
vazgeçmeyi seçmedik asla.
Biz; Kızıldere'de "Dönmeye değil,
ölmeye geldik" derken de, Çiftehavuzlar'da "Bayrağımız ülkenin her
tarafında dalgalanacak" diye meydan okurken de, 19-22 Aralık'ta "Bir
canım var feda olsun halkıma, vatanıma" derken de, düşüncelerimizin
ölümsüz olduğunu biliyorduk.

Bakın; Mahir, Hüseyin, Ulaş haliyle halk, ne diyordu THKC'nin I
No'lu Bülteni'nde: "Amerikan emperyalistlerinin hakimiyetini ve yerli
uşağı sömürücü sınıfların iktidarını
yıkmak, bağımsızlığımızı kazanmak
için tek yol silahlı kurtuluş savaşıdır..."
Ve bakın, Alişan Şanlı ne diyor:
"Halkımız, güzel memleketimizde,
topraklarımızda hiçbir Amerikan
üssü, hiçbir CIA ajanı kalmayıncaya
kadar savaşmalı ve onları ülkemizden kovmalıyız. Bugün Amerikan
emperyalizmine karşı olmak, onur,
namus, şeref, haysiyet meselesidir..."
Mahir'den Alişan'a, biz, düşüncelerimizi değiştirmedik. Çünkü,
başta Amerika olmak üzere emperyalistlerin pervasızca sürdürdüğü zulüm ve sömürü değişmedi.
Mahir Çayan, THKC'nin I No'lu
Bülteni'nde Cephe'nin kararlılığını
şu sözlerle ifade ediyor: "...Amerikan
emperyalizmini ve köpeklerini ülkeden kovana kadar mücadele etmeye ve her şart altında en son savaşçı ölünceye kadar savaşını sürdürmeye kararlıdır."
İşte bu kararlılığı kuşanan Alişan
Şanlı ise "Halkımız, Amerika’ya onun
ülkemizdeki köpeklerine karış halk
kurtuluş savaşı veren Cephe’yi sahiplenin destekleyin" diyerek emperyalizmin üstüne yürümüştür. Emperyalizmin üstüne yürüyen halkın
öfkesidir. Halkların hıncıdır. Vatanseverliğimiz ve halk sevgimizdir. Ki
Mahir'den Alişan'a işte bu sevgiyi,
hıncı, devrimci damarı kurutup yokedemediler. Yola niye çıktıysak,
aynı hedef doğrultusunda ilerliyoruz.
İdeolojik sağlamlık ve devrim yürüyüşünde kesintisizlik, işte budur.
Alişan Şanlı'nın Amerikan elçiliğini hedefleyen feda eyleminin ardından yapılan Cephe açıklamasında
"Bu eylem ezilen, sömürülen 6 milyar
dünya halkının hesabıdır” deniyordu.
Ki bu hesabı sormak, elbette, Marsist-Leninistlerin tarihsel görevidir.
Bu hesap, anti Amerikan tavır alışları
dönemsel ve geçici olan kimi İslamcıların değil, milliyetçilerin hiç değil

sadece ve sadece Marksist-Leninistlerin görevidir. Ki “ezilen, sömürülen
6 milyar dünya halkanın hesabı”nın
sorumluluğu, Marksist-Leninistlerin
omuzlarındadır.
Bu sorumluluğu hissetmek, Cepheliler’in Marksist-Leninist oluşlarından kaynaklı ayrıcalıktır. Mahir,
Hüseyin, Ulaşlar’dan Alişan’a böyledir
bu. Ve hiç kuşkusuz, akıllı solculuğun,
her türden reformizm ve oportünizmin
sıradanlığını ezip geçen Marksist-Leninsit olma ayrıcalığımız, Dayı’mızın
usta ellerinde şekillenmiştir.
Ustamız, Dayımız 12 Eylül Cuntası koşullarında “Amerikancı Faşist
Cunta 45 Milyon Halkı Teslim Alamaz” dediğinde, Alişan henüz yedi
yaşında bir çocuktu. İşte o koşullarda
karşı-devrime ezdirilmeyen devrimci
irade, bugün, Alişanlar’la yürüyor
emperyalistler ve işbirlikçilerinin üzerine. Ki “Halk Yenilmez, Kahramalar
Ölmez” sözlerimizi Mahir Çayan’ın
Marksist-Leninist olma ayrıcalığıyla
dile getirdiği ve THKC’nin I No’lu
Bülteni’ndeki sözleriyle noktalıyoruz:
“Onları bugün büyük görünen
güçleri ve imkanları bize vız gelir.
Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız.
Kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur
ama kazanacağımız koca bir dünya
vardır.” (age. Syf: 44)
Marksist-Leninist olmak, işte bu
zaferden vazgeçmemektir.
Alişan Şanlı’nın fedası, “ezilen,
sömürülen 6 milyar dünya halkının
hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğimizin ilanıdır...
"Halkımız, ben sizden, içinizden biriyim, sizin evladınızım. Bildiğim,
hissettiğim sizlerin Amerika'ya karşı
için için yanan öfkenizin bir ifadesiyim. Amerika katil katil
diye dile gelen
türkünüzün bir
sözüyüm."

‘HÜCRELER
24 SAAT GÖZETİM
ALTINDA’

Özgür Tutsaklardan
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Merhaba
Sizlere Kırıklar 1 No'lu F Tipi'nden direnç yüklü selamlarımızı
gönderiyoruz.
Son dönemde izlenme ve dinlenme gerçeği üzerine çok konuşulduğuna, şikayet edildiğine tanık oluyoruz. geçmişte izlenip dinlenmekten sadece iktidar karşıtları şikayet
ederdi. Oysa şimdi AKP iktidarı da
şikayetci!
AKP'nin izlenmek ve dinlenmekten şikayet etmesi, ahlak konusunda ahkam kesmesi emin olun ki
biz tutsaklardan
çok kimseye ikiyüzlüce gelemez.
Çünkü izlenmedinlenme tartışmalarının yapıldığı günlerde
Adalet Bakanlığı tarafından hapishanelerde hücrelere kameralar
takılmakta ve
avukat görüş kabinleri cam kabinlere çevrilmektedir.
F tipi hücreleri; sekiz adıma altı
adımlık hücre ve sekiz adıma on dört
adımlık havalandırmadan oluşur. Hepi
topu bu kadarcık alanı bir de kameralarla 24 saat izlemek istiyorlar. Bahanesi güvenlik -meselenin güvenlik
olmadığı bakanlık görevlilerince itiraf edildi bu arada- olarak sunuluyor.
Esas amaçlanan ise biz tutsakları 24
saat gözetim altında tutmak ve sürekli
''denetleniyorsunuz'' hissi yaratmak.
İzlenmenin ağır bir psikolojik işkence olduğu ve ciddi sonuçlara yol açtığı bilinen bir gerçek. Bakanlığın

bunu bilmediğini düşünmek
en hafif tabirle saflık olur.
AKP bütün halkı neden
dinleyip izlemek istiyorsa biz
tutsakları da o nedenle dinlemek-izlemek istiyor; kimse direnmeye kalkışmasın, kimse düzene
başkaldırmasın, devletin gözü kulağı herkesin üzerinden bilinsin...
Elbette ki biz devrimci tutsaklar
izlenmeyi, kamera işkencesini kabul
etmiyoruz. Hücrelerimize kamera
takmayı birden çok denediler, biz ise
kameraları sökerek hapishane ida-

Ankara
resine iade ettik. Sonrasında mı?
Siyasi tutsaklara verilen hücre cezalarının toplamı bin güne yaklaştı.
Evet yanlış duymadınız; 1000 gün!
Açılan adli davalara istenen para cezalarını da ekleyin.
Avukat görüş kabinlerini yıkarak
dört tarafı cam olan kabinler yapıldı. Cam kabinler gardiyanlar tarafından izlenip dinlenebiliyor, avukatmüvekkil ilişkisinin mahremiyeti,
savunmanın gizliliği gibi haklar
ayaklar altında.
Cam görüş kabinlerine giren insan
kendini adeta akvaryumda, fanusta

hissediyor. Etrafından ise sürekli insanlar gelip geçiyor. Yani bakanlık, tutsaklara teşhir hayvanı muamelesi yapıyor. Sizce bunun ortaçağ ya da köleci dönemde insanların kafesler içinde teşhir edilmesinden farkı nedir? Tabii artık daha ''modern'', kafes değil
cam kabinler kullanılıyor!
Bizler bu uygulamayı kabul etmiyoruz, cam kafeslere girmeyi reddediyoruz ve bu nedenle avukatlarımızla görüştürülmüyoruz. Artık avukatlarımızı sadece mahkeme salonlarında görebiliyoruz. Hal böyle olunca ve biz de avukat-savunma hakkımızın
gasp edilmesini protesto edince, yeni ''disiplin cezaları'' ile karşı karşıya kaldık. Bizlere hücre, ziyaret ve
iletişim (mektup-telefon) yasağı ''cezası''
verildi.
Kandıra
F tipi hapishaneHapishanesi lerde, avukata, ziyarete, telefona çıkmanız engellenir, mektuplarınıza, kitaplara, dergilere, gazetelere el konulur ve hatta televizyon, radyonuza dahi el konulduğu olur; kamerayla
izlenirsiniz, avukat görüşleriniz gözetlenir, çıplak bedeninize kadar her
şeyiniz aranır, denetlenir. Yani denilmektedir ki: ''Tutsaklar hiçbir şeyden haberdar olamayacak, her şeyden
tecrit edilecek ve biz onların her şeyini dinleyecek-izleyeceğiz.
Kameraları da, cam avukat kafeslerini de kabul etmeyeceğiz. Baskılardan, cezalardan yılmadan direneceğiz. Özgürlük isteyen, baskıya,
izleme ve dinlemeye karşı olan herkesi tecrite karşı mücadelede yanımızda olmaya çağrıyoruz.
Selamlarımızla.
ÜMİT ÇOBANOĞLU
1 No'lu F Tipi Hapishane /
İZMİR

30 MART - 17 NİSAN’DA DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Röportaj
Komplo Çöktü: 13 çelik kapı, kozmik oda... Hepsi yalan...
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları’nın hepsi tahliye oldu!

HHB Avukatları Anlatıyor:
“Bizi özgürlüğümüze kavuşturan
halkın gücü ve mücadelesidir”

“BİRİNCİ BÖLÜM
18 Ocak’ta sabaha karşı İstanbul’da
demokratik kurumlar basılmış ve 100’e
yakın Halk Cepheli kurulan komplo
ile gözaltına alınmıştı. Basılan kurumlardan biri de devrimcilerin savunmasını yapan Halkın Hukuk Bürosu’ydu. İçerideki avukatların tamamı
tutuklanarak aylarca tecrite karşı özgür
tutsaklık geleneğinin sürdürücüsü oldular. Verilen mücadeleyle çökertilen
“operasyon” AKP’nin ayağına dolandı,
oligarşi içi çatışmayla bütün pislikler
saçıldı. Yapılan kanun değişikliğiyle
özel yetkili mahkemeler kaldırıldı,
yetkileri dağıtıldı. Bu değişiklik üzerine
tahliye olan devrimci avukatlar tutsaklık
tecrübelerini akıllarına kazıdılar.
Halkın Hukuk Bürosu Avukatları
ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

BARKIN TİMTİK
Yürüyüş: Geçmiş olsun... 14 ay
sonra tahliye oldunuz... Kısaca
nasıl tahliye olduğunuzu
hukuki olarak değerlendirir
misiniz? Hakkınızda verilen
kararı anlatır mısınız?
Av. Barkın Timtik: Teşekkür ederiz. Tutuklanmamız gibi tahliye edilişimizi de
mevcut hukuk kuralları
içinde açıkl a m a k
mümkün
değil. Siyasi
sebeplerle
tutuklandık,
yine siyasi
nedenlerle
serbest bıBarkın Timtik
rakmak zorunda kaldılar. Ama şeklen elbette hukuki bir
zemin yarattılar. Terörle Mücadele

Kanunu 10. madde ile görevli özel
yetkili ağır ceza mahkemeleri kaldırıldı. Bu mahkemelerin elinde bulundurduğu bütün dosyalar, normal
ağır ceza mahkemelerine dağıtıldı. Bizim dosyamız 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş. Avukatlarımızın
yaptığı itiraz üzerine “...üzerlerine atılı
suçun niteliği, delil durumu, delillerin
büyük oranda toplanmış olması, sanıkların savunmalarının alınmış olması, sabit ikametgah sahibi oluşları,
toplanmamış deliller yönünden etki
etme ve karartma ihtimallerinin bulunmaması, tutuklu kaldıkları süre,
benzer durumdaki sanıkların halen
tutuksuz olarak yargılanmaları, tutuklanmamın bir tedbir olup tutuklanmadan beklenen amacın şu aşamada gerçekleşmiş olması...” gerekçesiyle tahliye edilmemize karar verildi.
Bu hukuki gerekçe; ama özgürlüğümüze kavuşmamızı sağlayan asıl
şey halkımızın, meslektaşlarımızın
müvekkillerimizin bizler için verdikleri mücadele ve sahiplenmedir.
Bir duruşma daha yapmayı göze alamadıklarını düşünüyorum.

Yürüyüş: Peki komplo çöktü
diyebilir miyiz? Şimdi AKP’nin
tüm yalanları açığa çıktı... Esas
olarak sizden kurulan komplo,
açığa çıkan yalanlar ve bu
komplonun çökertilmesi
konusunda siyasi bir
değerlendirme yapmanızı
istiyoruz... Çöken sadece
komplolar da değil, asıl çöken
AKP diyebilir miyiz?
Av. Barkın Timtik: Komplo daha
ilk günden çöktü. Hiç kimse casusluk,
ajanlık, kaos timleri, kuryelik gibi
akıl-mantık dışı iddialara itibar etmedi. Aklı başında hiç kimse bu iddialara inanmaz zaten. Bizi tutuklatan

savcı, tutuklayan hakim de inanmadı.
Sadece siyasi bir kararın tetikçiliğini
yaptılar o kadar. Tutuklanacaklar
diye fetva verilmişti, tutukladılar.
Tutuklanma nedenimiz siyasidir demiştik. Neden başka avukatları değil de bizi tutukladılar? Çünkü
biz devrimcilerin avukatlığını yapıyoruz ve bu avukatlığı devrimci
tarzda yapıyoruz. Açıkça devrimden yana tarafız, kendi meslektaşlarımızı da hak ve özgürlük mücadelesi içinde örgütlenmeye çağırıyoruz, halk güçleriyle sömürücüler
ve onların yönetme aygıtı devlet arasındaki çelişkilerin uzlaşmaz olduğunu görüyor, biliyoruz. Devrimciler
siyasi iktidara tek ve gerçek alternatiftir. Bize saldırarak asıl olarak devrimcilere saldırıyorlar. Biz onları
temsil ediyoruz. Sistemin ayakta kalması, daha fazla kar etme pahasına
her geçen gün daha fazla artan açlık,
yoksulluk, işsizlik, savaş çığırtkanlığı,
katliamlar, işkenceler, aşağılanma,
baskılar... Devrimci politikaların daha
hızlı karşılık bulduğu bir sürece evrildi. Devrimciler bu zemini damla
damla, adım adım, ince ince ördüler
diye inanıyorum. Biriken emek, biriken öfke Haziran 2013’te patladı,
bir ayaklanmaya dönüştü. O günün
sloganı “bu daha başlangıç”tı.
Egemenler bu süreci bir yerde
durdurmak istiyor. Başlangıcın sonu
hepsini korkudan titretiyor. Oligarşinin yönetememe krizi asıl olarak
halkın ayaklanmasıyla, bastıkları zemininin zannettikleri kadar sağlam
olmadığını görmeleri ile oldu. Halk
ayaklanması ABD’nin artık yola AKP
ile devam edemeyeceğini gösterdi.
ABD’nin Ortadoğu’daki ılımlı islam
politikası çöktü. Dolayısıyla bu projenin figüranı AKP’nin de devri kapanmış oldu. Mısır’da yaşananlar
Tayyip Erdoğan’ı bu yüzden bu kadar
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etkiledi. bugün “müslüman kardeşler”
terör örgütü ilan edilmiş durumda.
Oysa ki düne kadar iktidardaki partiydi. AKP’nin korktuğu başına geliyor. İktidarı kaybetme korkusu onu
giderek daha saldırgan duruma getiriyor. Başı kesilmiş tavuk gibi oraya
buraya savruluyor, ne yaptığını bilmez
durumda yaptığı hiç bir şeyin sonuçlarını tam olarak kestiremiyor.

Yürüyüş: Yıllardır tutsak
müvekkilleriniz için
hapishanelere gidiyordunuz...
Sonra siz de tutsak düştünüz...
Bize F tiplerini, Özgür
Tutsaklığı anlatır mısınız?

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

Av. Barkın Timtik: “Hiç içeri
girmedik çünkü hep içerdeydik. Hiç
dışarı çıkmadık çünkü hep dışardaydık.” Halkın Hukuk Bürosu’nun en
temel faaliyet alanlarından biridir
hapishaneler. Devrimciler nerdeyse
HHB oradadır çünkü. Biz F tipinde
kalmadık ama Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde özgür tutsaklığın nasıl
yaşandığına tanıklık ettik. Özgür tutsaklık; umutlu, coşkulu, morali bozulmayan, canı sıkılmayın, ‘iflah
olmaz’ bir tutsaklıktır.
Bu tutsaklık sadece fiziksel bir
kapatılmayı ifade eder. Tutsak beyniyle, yüreğiyle, hayalleriyle her şeyiyle halkın mücadelesinin içindedir.
Üreterek direnir, direnerek büyür. 24
saat nasıl geçer anlayamaz, sürekli
bir şeyler üretir, okur, yazar, izler,
yorumlar, değiştirir, dönüştürür.

Yürüyüş: Yine avukatların müvekkilleriyle görüş yerlerinin
camdan yapılması gündemde...
Burada amaç nedir?
Uygulama ne şu anda?
Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Av. Barkın Timtik: F tipi tecrittredman modeli devrimcileri teslim
almak için yapılmış bir hapishane modeli. Fakat umdukları sonucu bulamadılar. Müvekkilimiz Ümit İlter’in dizeleriyle söylersek; “teslim olmaktansa
ölümü seçenlere, zincir vurmayı başaramayacak hiç kimse” tam da böyle
oldu. 2000-2007 Büyük Ölüm Orucu
Direnişi, 122 şehit, yaratılan gelenekler,
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değerler F tipinde tutsak edilen her
devrimci için büyük bir güç ve yol
göstericidir diye düşünüyorum. Özgür
tutsaklar bu geleneklere sonuna kadar
bağlılar ve yeni halkalar ekleyerek
direnme geleneğini zenginleştiriyorlar.
Hal böyle diye devletin de teslim almaktan bir an bile vazgeçeceğini düşünemeyiz. Devlet teslim almaya çalışmaktan asla vazgeçmez. Teslim alamıyorsa da işkence eder, eziyet eder.
Her gün yeni bir saldırıyı deniyorlar
bu yüzden. Avukat görüş yerlerinin
camdan yapılması da “her an sizi izliyorum, hapishanedesiniz, tutsaksınız”
duygusunu yaratmak için. Kabul edilirse, direnilmezse daha hızlı bir biçimde
yenileri de gelir. Hücre içlerine bile
kamera takmaya çalışabilirler.

EBRU TİMTİK
Yürüyüş: Size de geçmiş olsun
diyerek başlayalım. Sizlerin de
tahliye olmasıyla komplo çöktü
diyebilir miyiz?
Av. Ebru Timtik: Öncelikle Yürüyüş dergisi okurlarını sevgiyle selamlıyor tekrar teşekkür ediyoruz.
Komplo iyi kurulmamıştı zaten.
Avukat arkadaşların bütününe yöneltilen suçlamaların bazıları avukatlığa
bakış açısıyla avukatlığı icra ediş biçimiyle ilgiliydi. Diğer bir kısmı ise
siyasi görüşümüzle ilgiliydi ki bunlar
anayasal güvence altındaydı sözüm
ona. Bunlarla komplo kurulur mu?
Benimle ilgili ek bir suçlama daha
vardı. Bu da ilk okuyuşta kötü bir
senaryo denebilecek tarzdaydı. Ama
savcı için de mahkeme için de bunların önemi yoktu, onlar bizi tutuklamanın zamanı geldiğini düşünüyorlardı. Komplo çökertilecek kadar
bile iyi kurulmamıştı dedik. Ama
bunun ortaya çıkması için yargılama
yapılmasına gerek yoktu. Bir hakim,
dosyaya şöyle bir baksa “hadi oradan”
deyip bu kararı verebilirdi.
Dosyayı ele aldırıp bu konuda bir
karar verilmesi gerektiğini anlatansa
mücadelemizdir. Halkımızın, meslektaşlarımızın, ailemizin bizi sahiplenmesi sebebiyledir. Yoksa hukuksal
olarak bizim durumumuzda olan yüzlerce insan var hapishanelerde. Şunu

söylemeliyiz; faşizmin yargılama pratiği dünya çapında sayısız komplo
örneği ile doludur. Komplolar hiç bitmez. Faşizm ezilmedikçe komplolar
yargılı-yargısız infazlar sürer. Bu
yüzden
AKP seçimlerde
kaybetsin
ya da kazansın bir
önemi yok.
Faşizm partiyle tarif
edilmez.
Ebru Timtik
Türkiye’de faşizm kurumsallaşmıştır ve kurumları her dönem ayakta kalmıştır.
AKP’den önce de, sonra da. Bu yüzden
komplolar devam edecektir. Nazım
Hikmet’in donanma davasını hatırlayın.
O zaman AKP mi vardı? AKP faşizmi
yargısal gücü etkin olarak kullandı bu
bir gerçek, ama o kadar. AKP gitse de
komplolar devam eder. Komploları
durduracak olan halkın örgütlü gücüdür.
Haziran Ayaklanması ve sonrasında
gelişen süreç halkın gücünü göstermiştir. Komployu anlamsızlaştıran da
budur. Sindirip susturmak istiyorlardı.
Gözdağı vermek ve korku yaratmak
için bakın avukatlarınızı bile tutukladık
dediler. Halk onlara korkmadığını gösterdi. Korku duvarları aşıldı. Faşizm
burada güç kaybetti. Ama azgınlaşarak
saldırmaya devam edecektir. Başka
yöntemler kullanarak sindirmeye çalışacaktır.

Yürüyüş: Sizin bütün bu süreç
için söylemek istedikleriniz var
mı?
Av. Ebru Timtik: Başka söylemek
istediğim bir şey var mı? Var elbette,
o kadar çok ki... Tüm tutsakları selamlamak istiyorum, aklımızın bir
parçasını hapishanelerde bıraktık.Bizimle aynı durumda, hatta dosya durumları bizden daha gülünç ve basit
kurulmuş insanlar hala tutsak. Tutsak
ailelerimizi selamlamak istiyorum.
Sevdiklerimizi özgürlüğe kavuşturmak
için daha çok çalışmalıyız. Güçlü ve
örgütlü bir karşı koyuştur bunun yolu.
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Dünya Halklarının Baş Düşmanı Emperyalizm
Yeryüzünden Silininceye Kadar, Silahlanmaya ve
Halkların Kanını Dökmeye Devam Edecektir!

EMPERYALİST-KAPİTALİST SİSTEM
SAVAŞSIZ YAŞAYAMAZ!
sonuna dek 10 adet keşif amaçlı
insansız hava aracı (İHA) ScanEagle ve 48 adet Raven mini
İHA’sının birkaç ay içinde verileceğini yazdı.
Amerikan istihbaratı da Irak’ta
faaliyet gösteren El Kaide’ye bağlı
grupların yerlerini tespit ederek
bu bilgileri Bağdat ile paylaşıyor.
Obama yönetiminin, Irak’a 6 adet
Apache helikopteri satma planı
ise Kongre’ye takılınca Maliki
Rusya’dan 4 adet MI-35 saldırı
helikopteri aldı. 20’den fazla helikopter siparişi verdi.

2. BÖLÜM
Emperyalizm ve
Silah Tekelleri
Ortadoğu’da Akan
Her Damla Kandan
Sorumludur
Rapora göre, Ortadoğu’daki birçok
ülkeye tarihte görülmemiş bir oranda
silah satımı yaşanıyor. Ortadoğu devletlerinin ve bölgedeki örgütlerin,
başta ABD olmak üzere birçok ülkeden
silah alımı rekor seviyelere ulaşmış
durumda.
ABD emperyalizmi, 2005’ten beri
Irak’a El- Kaide tehdidi bahanesiyle
başta Apache helikopterleri olmak
üzere, 8 milyar doları aşan silah satışı
yaptı. Irak, Amerikan silah şirketlerinden Hellfire ismi verilen 75 adet
füze satın aldı. Amerikan New York
Times Gazetesi, Amerika, ‘tank katili’ olarak bilinen lazer güdümlü 75
adet Hellfire füzesinin teslim edildiğini
ve Irak’a ayrıca sensörlerle donatılmış
3 adet zeplin, 3 keşif helikopterin verildiğini ve bunlara ek olarak 2014

Dünyada Yaşanan
Çatışmalar
2. Paylaşım Savaşından
Bu Yana En Üst Düzeyde
Almanya’nın Heidelberg kentinde
bulunan Uluslararası Çatışmaları Araştırma Enstitüsü (Heidelberger Instituts
für Internationale Konfliktforschung),
“Çatışma Barometresi 2013” raporunu
yayınladı. Raporda 2013’te dünyada
yaşanan çatışmaların İkinci Paylaşım
Savaşı’nın bittiği 1945’ten bu yana
en üst düzeye ulaştığı bilgisi yer
aldı.
Dünya genelinde toplam 414 çatışma tespit edilmiş. 2012’de bu rakam 405 idi. Çatışmaların 45’i “yüksek şiddet içerikli”, 20’si de “savaş”
olarak tanımlamış. Savaşların 17’si
Ortadoğu ve Sahra altı Afrika ülkelerinde.
Emperyalistler silah tekellerinin
karı için “barış, demokrasi, özgürlük”
götürme adına ülkeleri işgal ediyor,
savaşlar çıkartıyor. “Arap Baharı” demagojisiyle Tunus’ta, Mısır’da, Lib-

ya’da ve halen sürmekte olan Suriye’deki olaylar bu demagoji altında
sürdürüldü. Yüz binlerce insan katledildi ve hala katledilmeye devam
ediyor. Bütün bu savaşlarda kullanılan
silahlar emperyalistlerin silahlarıdır.
Emperyalistler son zamanlarda Suriye’deki El Kaide gibi terörist örgütlere
karşı olduklarını söylüyorlar ama sürekli
tırlar dolusu silah yardımı gönderiyorlar. Ortadoğu’ya demokrasi özgürlük
götürmeleri de böyle... Demokrasi
değil, silah götürüyorlar.
Emperyalistlerin “barış, demokrasi
özgürlük” götürdükleri Ortadoğu kan
gölüne dönmüştür. Hergün yüzlerce insan katlediliyor. Halkların açlık, yoksulluk içinde yaşadığı ve sürekli silahlanan bir Ortadoğu bıraktı ardında.
ABD emperyalizmi “özgürlük” yalanıyla
önce işgal ediyor sonra silah anlaşması
imzalıyor. ABD, işgal ettiği Irak’la
2002-2009 arasında 5 milyar 200 milyon dolarlık silah anlaşması yaptı.

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

Sürekli Savaş Tehdidi
Altındaki Ortadoğu,
Emperyalistlerin
Silah Pazarıdır
Silahlanmaya en çok para harcayan
Ortadoğu ülkesi Suudi Arabistan.
Silah alımında 2003 ile 2012 arasında
yüzde 111’lik bir artışın yaşandığı
Suudi Arabistan dünyanın yedinci en
çok para harcayan ülkesi durumunda.
İngiliz Typhoon ve Amerikan F-15’leri
için sırada bekliyor. Ayrıca sahip olduğu F-15 ve Tarnado hava timlerini
modernize ediyor. Suudilerin 529
hava taşıtı ve jeti varken, 5960 misil
ve topu, 5430 askeri kara taşıtı, 233
bin 500 askeri personeli ve 241 do-
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nanma gemi ve taşıtı bulunuyor.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, bölgedeki jandarması İsrail’e
1.3 milyar dolar değerinde 6 Osprey
jeti sattı. İsrail’in 717 hava jeti ve
taşıtı, 2 bin 608 misil ve topu, 9 bin
665 askeri yer aracı, 641 bin askeri
personeli ve 73 kadar donanma gemi
ve aracı var.
2013 Temmuzunda yaşanan darbeden sonra Mısır’a silah satışını durduran ABD, kısa bir süre sonra tekrar
silah satmaya başladı. Araştırma rakamlarına göre Mısır’ın 784 savaş
jeti ve askeri hava taşıtı, 11 bin 71
misil ve topu, 5 bin 542 askeri aracı,
917 bin askeri personeli ve 180 donanma aracı var. Bu rakamlar savaşların neden çıkartıldığının, yeni
sömürge ülkelerde halkların neden aç
kaldığının da göstergesidir.

Sayı: 411

Yürüyüş
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46 Milyonun
Açlık Sınırında
Olduğu Türkiye
Silaha Yatırımda
14. Sırada
Demokrasileri Koruma Vakfı’nın
yaptığı araştırmada geniş yer verilen
ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye
bu raporda dışarıdan aldığı veya sipariş
ettiği silahlarla değil, son yıllarda silahlanmaya yaptığı yatırımlarla yer
alıyor. Türkiye’nin tank, İHA ve saldırı
helikopterleri üretmeye başladığı, bir
grup müttefik ülkelerin ortak projesi
olan F-35 yeni savaş jetlerine de partner olduğu ve bir kısmını yakında
teslim alacağını yazıyor.
Türkiye’nin 825 hava jet ve taşıtı,
8865 misil ve topu, 9755 askeri yer
aracı, 889 bin askeri personeli ve
150 donanma gemisi ve taşıtı var.
Emperyalizm ve işbirlikçisi yeni
sömürgeler her dönem bütçeden en
fazla payı silahlanmaya ayırırlar. Kişi
başına düşen milli gelir sıralamasında
64. olan, 46 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığı Türkiye, 2013
yılında, dünyada savunmaya en fazla
kaynak ayıran ülkeler arasında 20, 6
milyar dolar ile 14. sıradadır. Bu,
Türkiye’nin dört bir yanı “düşmanlarla” çevrili olduğu için değildir elbette. Emperyalist ve yerli işbirlikçi

300 bin nüfusu, 11 bin
km kare yüzölçümü olan
Katar’a ABD başta
olmak üzere
Emperyalistler
tarafından 23 milyar
dolarlık silah satılıyor.
Bu silahlar Ortadoğu
halklarını katletmek
içindir.
tekellerin karı içindir. Emperyalizmin
Türkiye’ye biçtiği rol nedeniyledir.
Amerika istiyor emperyalistlerin
saldırı karargahı üsler açılıyor. Amerika
istiyor Amerikan Predator Filosu,
İncirlik Üssü’ne yerleştiriliyor. Füze
kalkanı Kürecik’e yerleştiriliyor.
Amerika istiyor AKP, Suriye’ye
yaptırım kararı alıyor. Emperyalizmin
Ortadoğu’daki çıkarlarını temsil eden

Türkiye’de 2014 bütçesi
içinde silahlanmaya
ayrılan bütçe toplamda
50 milyar TL.
- Milli Savunma Bakanlığının
20 milyar 359 milyon TL olan 2013
bütçesi, 2014 yılı için yüzde 7 artışla
21 milyar 815 milyon TL’ye yükseltildi. Bu rakam toplam askeri harcamaların yaklaşık sadece % 89’unu
oluşturmaktadır.
-MİT’in 2013 yılında 995 milyon
569 bin TL olan bütçesi, 2014 yılı
için 1 milyar 59 milyon TL’ye çıkarıldı.
-Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
ayrılan pay yüzde 12 artışla 14 milyar 777 milyondan 16 milyar 557
milyon TL’ye yükseltildi.
-Jandarma Genel Komutanlığına
ayrılan pay 5 milyar 157 milyon
TL.
-Sahil Güvenlik Komutanlığı’na
ayrılan pay ise, 432 milyon TL’den
451 milyon TL’ye çıkarıldı.
-Telefon dinlemeleri ile ünlü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bütçesi 1.5 milyar
TL’den, 1 milyar 786 milyon TL’ye
yükseltildi.

AKP iktidarı Ortadoğu’da akan her
damla kandan sorumludur. Halkların
katilidir.

Türkiye El Kaide ve
Diğer Cihatçı Gruplara
Silah, Para Desteği
Veriyor
Demokrasileri Koruma Vakfı’nın
raporunda “Türkiye’de Terörizmin
Finansmanı-Giderek Artan Bir Endişe” adlı bir rapor yayınladı.
Türkiye’nin büyük terör gruplarının
finansmanında anahtar rol oynadığı
iddia edilen bu raporda; Türkiye’nin
teröre destek faaliyetleri 8 ayrı başlıkta
toplanıyor. Ve bunlar; İran ile altıngaz alışverişi, Suriye’deki cihatçılar,
Yasin el Kadı, Saleh al Aruri, Hamas
bağlantıları, İnsani Yardım Vakfı (İHH)
ve Çin ile yapılan savunma füzesi
anlaşması olarak sıralanıyor.

Raporda ayrıca;
- Mart 2011’de Suriye’de başlayan
savaşta muhalifleri destekleyen Türkiye’nin, 2013’ün ilk altı ayında Esad
karşıtlarına 47 ton silah yolladığı,
-Hamas’ın önde gelen liderlerinden
Saleh al Aruri’yi desteklediği ve Aruri’nin faaliyetlerini Türkiye üzerinden
yürütmesine, finansal kaynak sağlamasına ve bunu dışarıya aktarmasına
izin verildiği, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Ekim 2013’te Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal ile görüştüğü,
- Türkiye’nin Hamas’ı terörist olarak görmediği ve Gazze’deki Hamas
yönetimine finansal ve metaryel destek
sağladığı, hastane, okul, cami ve yiyecek temin ettiği,
- Türkiye’nin İnsani Yardım Vakfı
(İHH) aracılığı ile El Kaide’ye ve
diğer cihatçı gruplara destek sağladığı,
silah ve para akışına destek vererek
terör gruplarını desteklediği belirtiliyor.
Adana’da bir TIR dolusu roket
başlığı ele geçirilmesinin ardından
Hatay yolu üzerinde ağır makineli silahlar, mermiler ve mühimmat ile
yüklü 2 otobüs yakalanması, bütün
dünyanın bildiği, AKP’nin El Kaide,
El Nusra desteğini kanıtlamış oldu.
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Halklar, Amerikan
Silah Tekellerinin
Çıkarları İçin
Aç Bırakılıyor,
Katlediliyor
Emperyalizmin ve silah tekellerinin kanla, savaşla beslendiğini
gösteren bir diğer rapor da emperyalizme danışmanlık ve akıl hocalığı
yapan Deloitte‘nin raporu.
Dünyada, 140’a yakın ülkede, 700
bürosu ve 150.000 çalışanı ile emperyalist tekellere denetim, vergi ve yönetim, bankacılık, sigortacılık, tüketim
maddeleri üretimi ve pazarlama danışmanlığı yapan, en büyük ve en zengin
muhasebe şirketlerinden biri olan Deloitte de 2014 Küresel Havacılık ve
Savunma Sanayi Görünüm raporunu
yayınladı. Raporda, silah tekellerinin
karlarının 2011’de yüzde 1.9 oranında,
2012’de yüzde 1.3 oranında düştüğü,
2013’te yüzde 2.5 gelir kaybı yaşandığı
belirtiliyor. Buna sebep olarak da, başta

Irak ve Afganistan’da olmak üzere,
bölgedeki silahlı çatışmaların azalması,
“uzun süreli silahlı çatışmanın durması” gösteriliyor. “Fırsatların azalması ihtimali sürüyor” diyor. Tekellerin
akıl hocası Deloitte’nin “Fırsat” ile
kast ettiği elbette ki yeni işgaller, yeni
savaşlardır. Yani halkların kanının oluk
oluk dökülmesidir. Deloitte; darbeler
tezgahlayın, ülkeleri işgal edin, binlerce,
yüz binlerce insanı katledin ki emperyalist silah tekelleri silah satarak kasalarını doldursunlar, diyor.

Sonuç Olarak:
1- Emperyalizmin tarihi halklara
karşı yapılan katliamlar, işgal, yağma,
talan ve haksız savaşlarla doludur.
2- Dünyanın dörtbir yanında halk-

Dersim’de Yozlaşmaya Karşı
Hasan Ferit Gedik
Futbol Turnuvası Başlıyor!
Dersim’de yozlaşmaya karşı Dersim Halk Komitesi tarafından düzenlenen ve dokuz takımın katıldığı “DERSİM’DE YOZLAŞMAYA KARŞI HASAN FERİT GEDİK
FUTBOL TURNUVASI”nın kuraları 31 Mart günü turnuvanın oynanacağı halı sahada her takımdan temsilcilerin
katılımıyla çekildi.
Turnuvadaki kurallara, turnuvanın amacına değinilerek
buna göre hareket edilmesi gerektiği üzerine yapılan konuşmadan sonra kuralar çekildi. Turnuva 5 Mart günü saat
15.00’te oynanacak ilk maçla başlayacak.

Devrimci İşçi Hareketi
Bomonti’de Çalışmalarına
Devam Ediyor
28 Mart günü saat 19.00’da Devrimci İşçi Hareketi Şişli
Bomonti’de iş çıkış saatleri arasında Devrimci İşçi Hareketi
Hukuk Komisyonu’nun el ilanlarını dağıttı. 1 saat süren
çalışmada 1000 bildiri işçilere ulaştırıldı.
Ayrıca bildiriler dağıtılırken diğer DİH’liler de Grup
Yorum’ un 13 Nisan’da Bakırköy’de düzenleyeceği Halk
Konseri’nin çıkartmalarını duvarlara yapıştırdılar.

ların oluk oluk akan kanı
emperyalist tekellerin
karları için akıtılıyor.
3- Silah tekelleri sürekli silah sattıkları müddetçe ayakta kalmaktadır. Sürekli silah satmak
için, sürekli bir yerlerde savaş çıkmak
zorundadır. Ortadoğu’nun kan gölüne
çevrilmesi bundandır.
4- İşbirlikçi AKP iktidarı da Ortadoğu’da halkların kanının dökülmesinden birinci dereceden sorumludur.
Suriye’deki işbirlikçi örgütlere silah
götürdüğü kanıtlanmıştır.
5- Dünya, emperyalist saldırganlığı
en üst boyutta yaşıyor ancak henüz
halklar son sözünü söylemedi, son
savaşlarını vermediler. Emperyalizm
var oldukça bu böyle devam edecektir.
Halkların tek kurtuluş yolu emperyalizme karşı silahlanmak ve bağımsızlık
savaşı vermektir.

Bitti

Halkımızı Tohum
Şenliği’ne Bekliyoruz!
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29 Mart günü Küçükarmutlu’da düzenlenecek olan Tohum Ekim Şenliğinin 6 Nisan’a ertelenmesini duyuramadığımız dostlarımız cumartesi
günü tohumlarını,
gübrelerini ve kermes için yaptıkları
kekleri börekleri alarak şenliğin yapılacağı yere gelmişlerdi.
Tohum ekimine hevesli dostlarımızı geri çevirmek
istemediğimiz için bahçe toprağımızı gübremiz ile kardık,
kıvırcık tohumlarımızı seçtik ve viyollerimize ekimimizi
yaptık. Arkasından da can suyu verdik.
6 Nisan Pazar günkü şenliğimizin temsili örneğini
uyguladığımız tohum ekimine yaklaşık 50 kişi katıldı.
Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’nin açılışını yapacağımız
tohum ekim şenliğimize tüm dostlarımızı, halkımızı ve
meslektaşlarımızı bekliyoruz.
Başta halkımız olmak üzere, tüm meslektaşlarımızı
ve dostlarımızı tohumlarımızı toprakla buluşturmak için
Tohum Ekim Şenliği’ne bekliyoruz.
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Ders: Büyük
Düşünmek-1
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Sevgili Devrimci Okul okurları Merhaba;
Büyük düşünmek; geleceği, gelecek güzel günleri, devrimi, sosyalizmi düşünerek yaşamaktır.
Şeyh Bedreddin’in dediği gibi;
"yarin yanağından gayrı, her yerde, her
şeyde, hep beraber" diyebilmek için savaşıyoruz...
Büyük düşünmek; nerede, hangi
şartlar altında olursak olalım tüm soranlara devrimin penceresinden bakarak çözümler üretebilmektir.
Şeyh Bedreddin, yoldaşları ile birlikte ayaklanmaya başlamadan önce
halkı tanımlarken şu doğru tespitte bulunuyordu: "Halk büyük çıkarını küçük çıkarlarının önünde tuttuğu vakit kurtuluşa ulaşacaktır."
Bugün halkın büyük çıkarları devrim
ve sosyalizmdedir. Küçük çıkarları ise
günlük maişet derdi olarak özetleyebiliriz.
Biz devrimciyiz. Bizim büyük çıkarımız olan devrimin, devrimciliğimizin önüne günlük küçük sorunlar geçmemelidir.
Sorunlar her zaman olacaktır. Gözümüzde büyütmeden her sorunu kendi koşulları ve gelişimi içerisinde iradi bir şekilde diyalektik yöntemi kullanarak çözebilmeliyiz. Bunun için de hayatımızın
her anını örgütlemeli, günlük işlerimizi
iyi programlamalıyız. Bunun için kolektivizmi işletmeli ve her konuda olduğu gibi halkı örgütlemeliyiz. Temel kaynağımız halktır.
Mesela günlük yol parası meselesinden, dernek, kültür merkezi kiralarına kadar her konuda halkla dayanışma içinde
olunmalı, onları mücadeleye katarak sorunların çözümünde halkla birlikte hareket etmeliyiz.
Günlük, rutin sorunların içinde boğularak devrimin çıkarlarını arka plana atmamalıyız.
Aksini yapmak stratejik düşünmemek, yani iktidar hedefini kaybetmektir.
Büyük düşünmek sorunların çözümünde

temel olanla tali olanı ayırabilme ustalığını gösterebilmektir.
Yani baş çelişkiyi bulmak
ve çözmektir.
Bundan dolayı büyük düşünmek günlük sorunlar içinde boğulmamızı engeller, bize
yol gösterir.

BÜYÜK
DÜŞÜNMEK
 Büyük Düşünmek; Bugün
Beş Adım Öne Çıkmaktır...
Devrim, yüzyıllardır esaret zinciri
altında yaşayan halklara özgürlük, adalet ve refah getirecektir.
Devrim, tarihsel olarak gerçekleşmesi kaçınılmaz olan temel gerçeklerden
biridir. Tarihsel gelişimin zorunlu bir
sonucudur bu...
Çünkü, üretim ilişkileri ile üretici
güçler arasındaki çelişki çağımızda
uzlaşmazlık kazanmış, zorunlu uygunluk yasası bozulmuştur...
Bu çelişki bir alt-üst oluşla yani devrimle çözülecektir. Bu yüzden Lenin: "Çağımız emperyalizm ve proleter devrimler
çağı" demiştir. Ancak devrim kendiliğinden gerçekleşmeyecektir. Devrim hayatın
akışını halklardan yana yönlendirecek olan
devrimcilerin önderliğinde savaşan kitleler tarafından gerçekleştirilecektir.
Halkları emperyalist boyunduruklardan kurtaracak olan bu güç devrimcilerin elindedir. Bağımsız, demokratik ve
sosyalist bir vatan devrimle kurulacaktır.
Bu bilince sahip olan devrimcilerin

önündeki en büyük sorumluluk ve görev
beş adım öne çıkmaktır.
Büyük düşünmek, beş adım öne çıkmakta gönüllü olmaktır. Devrimciliği
bir yaşam biçimi olarak hayatın her alanına yaymaktır. Ancak bu şekilde günlük
maişet derdinden kurtulunarak devrimin sorunlarına yoğunlaşılabilir ve çözümler üretilebilir.
Dayımız diyor ki, "Mutlak karanlık yoktur." Devrime ve nihai zafere sarsılmaz inancın, halka duyulan
sonsuz güvenin ürünüdür bu sözler...
12 Eylül Amerikancı faşist Cuntası’nın en ağır baskı koşullarındayken
bile geleceği görebilen bir bakış açısının ürünüdür.
Dayımız o dönemde de büyük düşünmüş, ona göre hareket etmiş,
devrimin kurmayı olan partiyi onca
saldırının orta yerinde bu bakış açısıyla yaratmıştır. Bugün beş adım öne
çıkmak O'nun ve şehitlerimizin bize
bıraktığı mirasa da sahip çıkmaktır
aynı zamanda...

 Büyük Düşünmek;
Dava Adamı Olmak ve
Ömrünü Zafere
Adamaktır...
Devrimcilik gündüz yapılıp gece ara
verilen, arada tatil edilen bir iş değildir.
Devrim, günlük bir iş değil yıllara yayılan, yaşamın her anını dolduran bir hayat tarzıdır.
Bu yaşam biçimlerini özümseyenler
ise dava adamlarıdır. Dava adamları devrimin omurgasını oluştururlar. O nedenle bir adım öne çıkan her devrimci dava
adamı olmayı hedeflemelidir.
Dava adamları sadece "boş vakit"lerinde devrimin sorunlarıyla uğraşan kimseler değildir... Ancak günün 24 saatini
ve ömrünü devrime adayanlar dava adamı olabilir.
Ustalar "Devrimden başka hayat
yoktur" derler.
Dava adamı olmak tepeden tırnağa
feda bilinciyle kuşanmaktır.
Feda; savaşın bilindik araçlarla sürdürülemediği koşullarda yoldaki engelleri ortadan kaldırmak için halkların yarattığı en güçlü silahtır.
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Ancak kendisini devrim davasına
adayanlar feda kültürüne sahip olabilir ve
feda ruhuyla savaşabilirler. Tüm Cepheliler dava adamı olmalı feda ruhuyla savaşını sürdürmelidir.
Dava adamı olmak; halkını ve vatanını büyük bir duyguyla sevmektir.
Dava adamı olmak; en önde olmak,
ön açıcı olmaktır.
Dava adamı olmak; tereddütsüz,
koşulsuz örgütünü ve yoldaşlarını sahiplenmektir.
Dava adamı olmak; örgütü ile bütünleşerek ortak bir ruh ve şekilleniş içinde olmaktır... "Biz" diyebilmektir...
Dava adamı olmak; Niyazi Aydın
gibi, "ben varsam örgüt vardır" diyebilmektir.
Dava adamı olmak; her türlü zaafa
ve yanlışa karşı cepheden savaşabilmektir.
Dava adamı olmak; eleştirmek ve
eleştirilmekten korkmamaktır.
Dava adamı olmak; yoldaşlarına
ve şehitlerine toz kondurmamaktır.
Dava adamı olmak; emperyalizme ve
işbirlikçilerine karşı sınıf kinini, intikam
duygusunu yitirmemek, her an, her dakika
hesap sorma duygusu içinde yaşamaktır.
Ömrünün 38 yılını devrime adayan
Dayımız, örnek bir dava adamıdır. 600 şehidimiz dava adamıdır. Dava adamı olmak onlara layık olmaktır.

Önderimiz Mahir Çayan'ın da dediği gibi; "devrimcilik bir ruh, coşku ve
yurtseverlik duygusudur..."
Dava adamı olmak da bu bilinçle yaşamak ve zafere ulaşmaktır.



Büyük Düşünmek;
Cüret ve Kararlılıkla
İleri Atılmaktır...
Mevcut statükoları yıkmak, bu temelde sürekli yeni ve ileri politikalar, taktikler üretmek cüret işidir. İleri adım atmak sorumluluktur, ciddiyettir, kararlılıktır, büyük düşünmektir.
Hiç şüphe yok ki; ileri adım atmanın
bedelleri vardır. Bunlar göze alınmadığında belki ağır kayıplar verilmez, darbeler alınmaz ama iktidar da alınamaz,
devrim de gerçekleşemez.
Büyük düşünmek bir yanıyla bedelleri
göze almakken bir yanıyla da fiziki olarak
yok olmayı göze alarak ileri atılmaktır.
Emperyalizmin, işbirlikçisi oligarşinin iktidarını yıkmak ve halkın devrimci iktidarını kurmak gibi dertleri olmayanlar, reformistler bu bedellerden hep
kaçmışlardır. Bu sorumluluğu yüklenememişlerdir.

 Büyük Düşünmek;
Statükoları Parçalamaktır...

şulları kökten değiştirme görevini yerine getirirken, ML'nin klavuzluğunda
hiçbir kalıba ve şablona saplanıp kalmadan hareket etmektir. Çünkü; mesele
var olan durumu "tanımlamak", "tahlil etmek" değil, tahlil edilen durumu
değiştirme sorunudur. Bunun için gerekli olan politika, taktik, örgütlenme, mücadele yöntem ve araçlarını üretme sorunudur.
Mesela; FTKSME (Faşist Teröre
Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri) veya
SDB’ler (Silahlı Devrimci Birlikler) hiçbir devrimde yoktur. Hatta Mahir Çayan
da önermemiştir. Yani, ML literatüründe
yok diye yanlış mıdır? Tabi ki değildir!
Ülkemizin özgün koşullarına uygun üretilen mücadele ve örgütlenme biçimleridir. Cephe tarafından ML savaş literatürüne kazandırılmış ve dönemi itibariyle
görevini yerine getirmiştir...
Mücadelenin ihtiyaçları çerçevesinde yeni olanı yaratmak ancak büyük düşünmekle mümkündür.
Bu yüzdendir ki, Cepheli olmak statükoları parçalamaktır aynı zamanda...
Sevgili okurlar; bu hafta çalışmamızı burada bitiriyoruz. Haftaya kaldığımız
yerden devam ederiz, görüşmek üzere...
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Hoşçakalın..

Devrimcilik, statükoları aşma ve ko-

Devam edecek

Süngerli Oda Öncesi İşkence
İzmir 2 No'lu F Tipi Hapishanesi’nde DHKP-C tutsağı olan Gökhan Çoban’a 28 Ağustos 2013 tarihinde hapishanelerdeki uygulamaları kapı dövme eylemi yaparak
protesto ettikleri için 'süngerli oda' cezası verildi. Gökhan Çoban ve üç arkadaşı hücreye konulmadan önce gardiyanların saldırısına uğradı.
Altı saat odada tutulan Çoban, döşemeyi ve döşemeleri tutturmakta kullanılan zımba tellerini söktü. ‘Kamu malına zarar vermek’ suçlamaları ile İzmir 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan Çoban’a beş ay hapis verildi.
Hükmün açıklanması ertelendi. Mahkeme, zararın tespiti
için cezaevinden, ‘süngerli oda’nın kamera görüntülerini
isteyince, varlığı daha önce kabul edilen ancak görüntüsü hiç bilinmeyen ‘süngerli oda’nın görüntüleri ortaya
çıktı.
Gardiyanlar tarafından dövülen Gökhan Çoban ile üç
arkadaşının ‘süngerli odaya’ kapatılmadan önce sekiz

gardiyan tarafından dövüldüğü, tutuklulardan birinin kulak zarının patladığı ortaya çıktı. Tutsakların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık, dört kişinin koğuş arama kaydını istedi.
Dayak kameradan kaçırılıyor: Savcılığa ulaşan kayıtta; tutuklulardan Mustafa Özüsağlam’ın slogan atarak
direndiği, buna karşılık gardiyanların “Tatile çıkacağız!”
diyerek, müdahale ettiği, gardiyan Serhat Utku’nun da
Özüsağlam’ın kolunu kıvırarak, ‘vurmaya benzer bir hareket yaptığı’ tespit edildi. Bu dayaklar kamera görüntüleri
ile de tespit edildi.
Görüntülerden sonra yedi gardiyan hakkında ‘yaralama’ iddiasıyla, kamera kullanan gardiyan hakkında da ‘görevini kötüye kullanmak’ suçundan İzmir 13. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, bu işlemin işkence
kapsamına da girebileceğini belirterek, görevsizlik kararıyla dosyayı İzmir 3. Ağır Ceza Mahkmesi’ne yolladı.
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Devrimci İşçi
Hareketi
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Açlığa, Pahalılığa,
Yozlaşmaya, Taşeronlaşmaya,
Zulme Karşı
İşçi Meclislerinde Örgütlenelim!

İşçiler fabrikalarındaki, iş yerlerindeki sorunları çözmek için, sömürüyü
engellemek için, taşeronlaşmayı önlemek için, kıdem tazminatının gasp edilmesini önlemek için İŞÇİ MECLİSLERİNDE örgütlenmelidir.
Halkımız “ Bir elin nesi var? İki elin sesi var” der. Tek
başımıza hiçizdir. Ama bir araya geldiğimizde yaratan,
üreten biz oluruz. Bir araya geldiğimizde güç oluruz.
İŞÇİ MECLİSLERİ işçilerin kendi güçlerini görmelerini sağlayacak tek örgütlenme aracıdır.
İŞÇİ MECLİSLERİ çalışmaları işçilerin kendilerine güvenmelerini sağlayacak, yönetmeyi öğretecektir. Sorun çözmeyi, sorun çözdükçe düzeni tanımayı sağlayacaktır.
İŞÇİ MECLİSLERİ tek tek işçileri geliştirecek ve
eğitecektir.
İşçilere sınıf bilincini verecek olan İŞÇİ MECLİSLERİDİR.
İşçilere yaşadıkları sömürüyü ve çözüm yolunu gösterecek olan İŞÇİ MECLİSLERİDİR.
İŞÇİ MECLİSLERİ kıdem tazminatının gasp edilmesi, taşeronluğun genel hale getirilmesi, kölelik bürolarının yaygınlaşması gibi işçilere yönelik büyük saldırıyı göğüsleyecek olan tek güçtür. Artık sendikalar kendi varlıklarını koruyamaz hale gelmiştir. Sendikaların durumu böyle diye bekleyemeyeceğimize göre İŞÇİ
MECLİSLERİNDE örgütleneceğiz.
Her milliyetten, her inançtan işçilerin üye olabileceği İŞÇİ
MECLİSLERİ din, inanç, milliyet ayırımı yapmaz. İŞÇİ
MECLİSLERİNDE tüm işçiler eşittir. Aralarında ayırım yoktur. Çünkü patronlar hem Türkü hem Kürtü, hem Aleviyi hem
Sünniyi sömürmektedir. Patronlar işçileri sömürürken milliyet ve inanç ayırımı yapmaz. Üstelik sömürürken de eşit
sömürürler. Aleviyi, Sünniyi, Türkü Kürdü sömürüde ayırmazlar. Bu bizim ortak noktamızdır. Bizi bir araya getiren
bağ budur. Bu nedenle İŞÇİ
MECLİSLERİNDE milliyet ve
inanç ayrımı yapılmaz.
İŞÇİ MECLİSLERİNDE
işçilerin gönül verdikleri partiye, oy verdiği partiye göre de
ayırım yapılmaz.
Düzenin etkisi altındaki halk
kitlelerinde olduğu gibi işçiler de
çeşitli düzen partilerine oy veriyor olabilirler. Hatta MHP
gibi faşist partilere dahi oy veriyor olabilirler. Yukarıda da

belirttiğimiz gibi düzen yönlendirmesi altındadır ve bu İŞÇİ
MECLİSLERİ örgütlenmesinde bir ayrım temeli olamaz.
İŞÇİ MECLİSLERİNDE herkesin eşit söz hakkı vardır. Kimse başkasından daha fazla söz hakkına sahip değildir. Kimse bir başkasının söz alıp konuşmasını engelleyemez. İŞÇİ MECLİSLERİNDE her şey açıklıkla
ve her yönüyle tartışılır ve karara bağlanır. İŞÇİ MECLİSİ üyeleri arasında alt üst ilişkisi yoktur.
İŞÇİ MECLİSLERİNDE DEMOKRATİK MERKEZİYETÇİLİK ilkesi uygulanır.
Yani her konu enine boyuna tartışılır, herkesin söz söyleme hakkı vardır, engellenemez. Tartışmalar bitirilip karar alındıktan sonra artık uygulanması aşamasında herkes kararı uygulamak zorunda olmalıdır. Katılmadığınız
bir karar alınmış bile olsa eğer tartışılıp alınan bir kararsa
uygulamak gerekir. Yani tartışılıp alınan kararlar üye olan
herkesi bağlar.
İŞÇİ MECLİSLERİ işçilerin kendi sorunlarına
kendilerinin sahip çıkıp çözmesi için mücadele etmeye
başladığı demokratik, meşru örgütlenmelerdir. Zorunlu
olarak bir üst örgütlenme olmasından kaynaklı meclisin
altında çeşitli komiteler olabilir. Basın komitesi, kadın komitesi, ekonomik komite gibi.
İŞÇİ MECLİSLERİ genel bir işçi meclisi olabileceği gibi işyerlerine özgü meclisler de olabilir. Örneğin
DİRENEN KAZOVA İŞÇİLERİ MECLİSİ gibi.
İŞÇİ MECLİSLERİ her sorunu tartışır. Araştırır, karar alır ve uygular. Üyeler tarafından gündeme getirilen her
konu meclis gündeminde tartışılır ve karar altına alınır.
Elbette İŞÇİ MECLİSLERİ’nin çalışma kuralları olacaktır. Hangi zamanlarda toplanılacağı, nasıl karar alınacağı, işleyişin nasıl olacağı, meclisin temsiliyetinin nasıl yapılacağı, meclis faaliyetlerinin gerektirdiği paraların nasıl
ve nereden toplanacağı, aidat ilişkisi olup olmayacağı gibi
birçok konu tüzükle belirlenebilir. Başka meclislerle ilişkiler de yine tüzükle belirlenebilir. Bu tüzük de meclisi
kuracak olanların kendi içlerinde yapacakları tartışmalarla
belirlenir. Bu nedenlerle meclis demokratik bir örgüttür.
Ama tartışma kulüplerinden
farklı olarak aldığı kararlar da
tüm üyelerini bağlar.
Böyle bir örgütlenme hayal değildir. Geçmişte yaşa-
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nan örnekler vardır.
Ülkemizdeki ve
dünyadaki meclis
pratikleri bizim
açımızdan öğreticidir. O meclis pratiklerindeki deneyler bizim öğretmenimizdir. Ama en
başta bu deneyler bize işçilerin sorunlarının çözümünün tek yolunun meclis
olduğunu göstermiştir.
Meclisler işçilerin sorunlarına kendilerinin sahip çıkmalarını sağlayacak
tek araçtır. Eğer sorunlarımıza biz kendimiz sahip
çıkıp çözmek için mücadele etmezsek kimse bizim
sorunumuza sahip çıkmaz.
Kimse bizim sorunumuzu
bizim adımıza çözmez.
Hele patronlar ve onların
temsilcileri politikacılar
bizim sorunlarımızı asla
çözmez. Onlar patronların
sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek için
çalışıyorlar. Çünkü patronların desteğiyle iktidara geldiler. Yaptıkları pahalı kampanyaları patronlardan aldıkları bağışlarla
yaptılar. Bu nedenle de
bizi değil patronları dinlerler. Bizi kandırırlar ama
patronların isteklerini yerine getirirler.
Bu düzenin bize dayattığı çözümdür. Ama
biz kendi gücümüze güvenerek mücadele ettiğimizde kazanacak çok şeyimiz vardır.
İŞÇİLER; AÇLIĞA,
PAHALILIĞA, TAŞERONLAŞMAYA, YOZLAŞMAYA, ZULME
KARŞI İŞÇİ MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM.
DEVRİMCİ İŞÇİ
HAREKETİ

Canlı, üretken siyasi tartışma sadece istemekle olmaz.
Ona uygun bir işleyişi, örKendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
gütsel mekanizmayı sağlamakla mümkündür. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı düzenli bir bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmadığı yerde zaten canlı,
üretken bir siyasi tartışma ortamı da olmaz.
Böylece sorumlu altındakilerin, halkın
ne düşündüğünü bilmez. Alttakiler ve
halk, sorumlunun bir talimatı niye verdiğini, bir politikanın neden uygulandığını
Cepheli her şeyi tartışma sevdalısı
anlayamaz.
değildir. Yaşadığı koşulların ve zorunluİki farklı dünya gibidirler. Devrimci
lukların bilincinde olan insandır.
ilişkilerin,
yoldaşlığın harcında güven varFaşizm koşullarında öyle anlar vardır
dır.
Devrimci
ilişkilerde, örgütsel işleyişte
ki görüş ve önerileri almayı bir yana bıkolektivizm,
her
bir kişinin sorunlarını örrakalım, kararları en hızlı haliyle uygulagütün
sorunu
haline
getirirken, devrimci mümak gerekir.
cadelenin, örgütün sorunlarını da tek tek kiYukarıdan aşağıya emir ve talimatlarşilerin, devrimcinin sorunu haline getirir.
la alınan kararlar hayata geçirilir.
Altla üst arasında ortak bir ruhsal şeOrtak politika üretme adına "fikir
killenme de olmalıdır. Niyazi Aydın'ın "bejimnastikleri", "beyin fırtınaları" yapnim bulunduğum yerde Devrimci Sol varmak; "örgütsüz örgütlenmeler" diyebidır" sözü bir yanıyla bunu anlatır.
leceğimiz sivil toplum örgütleri (STK)nin
Tek başına da olsa bir karar alırken kodemokrasi anlayışıdır. Bu bazen öyle bir
lektif düşünmeyi bilir bir Cepheli... Aynı şehale gelir ki karar dahi alınamaz. Alınan
kilde her emir talimatta, her siyasi tespitkararlar uygulanamaz. Bununla iş yapamazlar, bir afiş dahi asamazlar. Çünkü
te kendi düşüncelerinin de hesaba katıldıSTK'lar isteyenin istediği gibi katıldığı, isğının bilinciyle sahiplenir. O değeri görür,
teyenin katılmadığı, hiçbir bağlayıcılığızafere kilitlenmiştir, buna göre davranır.
nın olmadığı kurumlardır.
Cepheli karar alma sürecinde, hangi
Bu anlayış sahiplerinin demokrasiden
aşamasında, hangi düzeyde katılıyorsa düanladıkları kendi istek ve çıkarlarına göre
şünüp yoğunlaşır, tartışır.
kararlar almak ve öyle davranmaktır.
Yoldaşlarını, örgütünü ikna etmeye
Kendi istek ve düşüncelerine ters kaçalışır. İkna olmaya açıktır. Boş tartışrarlar çıkarsa uygulamama, iş yapmama, yamalara, laf ebeliğine girmez.
pılanlara katılmama "özgürlüğünü" arar.
Herkesin, her şeyi tartışmaya çalıştığı
"Ortak kararlara herkes uymak
bir ortamda politika üretilemeyeceğini, iş
zorunda değil" gibi çarpık, örgüt anlayapılamayacağını bilir.
yışını tasfiye eden düşünceler savunulmaya
Cepheli örgüt bilincine sahiptir. Örbaşlar.
gütüne
ve yoldaşlarına güvenir. Aldığı emir
Cepheli böyle örgütlülük karikatürleve talimatları Cephe ruhuna uygun yorini kendine yakıştırmaz.
rumlayıp uygular.
Cepheli, sivil toplumcular gibi olamaz.
"Karar alma sürecinde yoktum, benim
Cepheli, Marksist-Leninist’tir. Demogörüş
ve önerilerim kabul edilmedi. Ben
kratik merkeziyetçiliğe inanır.
ikna olmadım vb" gerekçelerle iş yapDemokratik merkeziyetçilik, kararlamama, isteksiz, gönülsüz katılma gibi tarın aşağıdan yukarıya doğru alındığı, kavırlar sergilemez. Karar aldıktan sonra da
rar alma süreçlerine mümkün olan en geo kararın hayata geçirilmesi için en çok çaniş kesimin katıldığı, kararlar netleştirillışan, emek harcayan olur.
dikten sonra ise merkezi olarak yukarıdan
Cepheli mücadeleyi ve devrimi gelişaşağıya emir ve talimatlarla uygulanmatirmek
için düşünür ve tartışır...
sıdır.

Cepheli̇
Si̇vi̇l Toplumcu
Deği̇l Devri̇mci̇di̇r
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Tarih: 30 Mart 2014

Açıklama: 427

228 Mart Tarihinde Televizyonlarda Çıkan;
“Burak Can Karamanoğlu’nun Zanlıları Yakalandı" haberleri
Yalandır! OĞUZ KARTAL VE VOLKAN GEZER'İN

ÖRGÜTÜMÜZLE HİÇBİR İLİŞKİLERİ YOKTUR!
OĞUZ KARTAL VE VOLKAN GEZER GİZLİ TANIK VE
SAHTE DELİL İLE TUTUKLANDI!
GİZLİ TANIKLAR... SAHTE DEL İLLER... KOMPLOLAR...

AKP’NİN YARGISI BUDUR!
Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

Berkin Elvan’ın cenazesi’ne milyonlarca kişinin katılımını hazmedemeyen AKP, “Kasımpaşa 1453” adlı
faşist çeteleri ile Berkin Elvan’ın ailesinin oturduğu Okmeydanı mahallesine
baskın düzenlemişti. Cepheliler’in mahalleyi ve halkı savunmak için girdiği
çatışmada bu faşist çetenin önde gidenlerinden Burak Can Karamanoğlu
Cepheliler tarafından cezalandırıldı.
Burak Can Karamanoğlu’nun cezalandırılmasına ilişkin hemen şunu
belirtelim: Burak Can Karamanoğlu'nun ölümünden; Berkin'in cenazesinin kaldırıldığı gece provokasyon
amaçlı mahallemize saldırı düzenleyen AKP sorumludur.

AKP Seçim Öncesi
“Burak Can’ın Faillerini
Yakaladık” Diyerek
Yalanlardan Medet
Umuyor!
25 Mart Salı günü sabaha karşı
AKP’nin polisleri Okmeydanı, Örnektepe, Çayan ve Gazi mahallelerine
800 polis ve özel timlerle, TOMA’larla ve akreplerle operasyonlar yaptı.
Mahallelerimizde onlarca evi basarak
terör estirdi. Bu operasyonlarda 8
kişiyi gözaltına aldı.
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Bu operasyonlardan gözaltına alınanlardan birisi de Berkin Elvan’ın
vuruluş anına tanıklık yapan Özgür
Karagöz’dür.
Gözaltına alınan 8 kişi 28 Mart
tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

“Burak Can Karamanoğlu’nun failleri
silahları ile birlikte yakalandı. Kriminal incelemelerde Burak Can’ın
vurulduğu silah ile yakalanan silahın
aynı olduğunun kanıtlanması sonucunda iki kişi tutuklandı” diye flaş
olarak verilen haberler yalandır.

AKP’nin “Kahraman”
Polisleri, Sahte Delil
Yaratarak Oğuz Kartal ve
Volkan Gezer’i
Tutuklattı

Halkımız, Basın
Emekçileri;

Berkin'in ölüm talimatını veren
Tayyip Erdoğan, bugün de "kahraman"
polislerine sahte delil yaratma talimatını
verdi. Polis ve yargısı da bu talimatı
hızla yerine getirdi. Polis terör estirdi,
mahalle halkına gözdağı vermeye çalıştı, sahte deliller yarattı, yargısı da
mahalle halkını tutukladı. Bunun üzerinden de AKP; seçim öncesi katliam,
hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, yalan dolanına AKP'nin katil polisinin yeni
büyük "KAHRAMANLIK" haberleriyle perde çekilmeye çalışıldı.

Gerçekler Hiçbir Sahte
Delille Gizlenemez!
28 Mart tarihinde televizyonlarda

AKP DÜZENİNİN HER ŞEYİ
YALANDIR!
HİÇBİR AÇIKLAMASINA
İNANMAYIN!
AKP POLİSİNİN AÇIKLAMALARINA GÖRE YAPTIĞINIZ HABERLER ASLA GERÇEKLERİ
YANSITMAYACAKTIR!
POLİSLERİN YA DA AKP İKTİDARININ AÇIKLAMALARINA
DAYANARAK YAPTIĞINIZ HABERLERLE İSTEYEREK YA DA
İSTEMEYEREK AKP’NİN YALANLARINA, ÇARPITMALARINA, PROVOKASYONLARINA,
DEZENFORMASYONUNA ORTAK OLMUŞ OLURSUNUZ!
BU İKTİDAR YALANCIDIR!
ARTIK BUNUN İÇİN EK BİR KANIT SUNMAYA GEREK VAR MI?

30 MART - 17 NİSAN’DA DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

BAKIN AKP’YE; İKTİDARINI
AYAKTA TUTABİLMEK İÇİN
PROVOKASYONLARLA SAVAŞ
ÇIKARMAYI BİLE GÖZE ALMIŞTIR...

Gerçekleri Öğrenmek İçin
Mutlaka Basın
Büromuzun
Açıklamalarına Bakın
TEKRAR EDİYORUZ OĞUZ
KARTAL VE VOLKAN GEZER'İN
ÖRGÜTÜMÜZLE HİÇBİR İLİŞKİLERİ YOKTUR!

Gerçekler:
1- Burak Can Karamanoğlu’nun
failleri diye tutuklanan OĞUZ KARTAL ve VOLKAN GEZER’in örgütümüzle hiçbir ilgisi yoktur. OĞUZ
KARTAL ve VOLKAN GEZER
Başbakan Erdoğan’ın talimatı ile katledilen Berkin Elvan’ın komşuları ve
mahallelerine sahip çıkan kişilerdir.
2- Tutuklanan OĞUZ KARTAL
ve VOLKAN GEZER’in ev aramasında ele geçtiği söylenen silahların

Burak Can Karamanoğlu’nun vurulduğu silahla hiçbir ilgisi yoktur. Kriminal incelemelerde aynı silahlar olduğu söylenmektedir. Bu da tamamen
yalandır.
3- Operasyonlarda gözaltına alınan
8 kişinin sekizi de mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır. Ancak
AKP’nin seçim öncesi sahte başarılara
ihtiyacı vardı. Sahte bir rapor ile ele
geçen silahlar ile Karamanoğlu’nu
vuran silahın aynı olduğu söylenerek
seçim öncesi bu sahte “başarı” öyküsü
uydurulmuştur.
4- Eğer “hissiyat”ın ötesinde ortada silahların aynı silahlar olduğuna
dair bir rapor var ise yüzde yüz sahte
olduğunu bildiririz.
5- Görün AKP’nin adaletini: Oğuz
Kartal ve Volkan Gezer AKP’nin sahte
“başarı öyküsü” için tutuklanmıştır.

Gizli Tanıklar... Sahte
Deliller... Komplolar...
AKP’nin Yargısı Budur!
Halkımız! AKP’nin hiçbir dedi-

ğine inanmayın...
Basın ve televizyon kuruluşları...
AKP medyasının haline bakın: Halk
nezdinde hiçbir inandırıcılığı yoktur
artık...
Aynı duruma düşmek istemiyorsanız AKP’nin yalanlarına inanmayın.
6- 44 yıllık tarihimiz boyunca
gerçek olmayan tek bir açıklamamız
yoktur. Bizimle ilgili haberler için
mutlaka Basın Büromuzun açıklamasını bekleyin...
Aksi durumda AKP’nin yalanlarla
halkımızı aldatmasına, zehirlemesine
ortak olursunuz. Faşist AKP iktidarının amaçlarına hizmet etmiş olursunuz...
KAHROLSUN AKP FAŞİZMİ!
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ PARTİSİ CEPHESİ!
BERKİN ELVAN VE TÜM DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!..

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

Berkin İçin Mesajlar

şişsin diye, bazı “şanslı” çocuklar
ticareti öğrensin diye bizim çocuklarımız ölecek.

Özgür Mumcu (Radikal)Berkin
Elvan’ın katili, bu sabah üniformasını
giydi, işe gitti. Sonra denk geldiğinde
bir daha öldürecek, sonra bir daha.

Karganyardim: Ali İsmail ona
iyi bak, sahip çık. Mehmet onu koru.
Ethem elini sık, bırakma onun. Kardeşlerim, kardeşim size emanet.

Esnaflar: -Bugün ekmekler Berkin kokacak. Nasıl yenir ki?
- Berkin’i vuranlar, memleketi
soyanlar
- Berkin uyanmadı, Uyan Türkiye
- Öylesine sıkılmış ki yumrukları,
kimse hüzünlü olmasın. Sırası değil
hüznün.
Suavi:"Katillerin hep leş kokacaklar. Sen hep mis gibi ekmek"
Çiğdem Toker: 5n+1k, Kim?
Berkin, Ne? Ekmek, Nerede? Sokakta
yürürken, Nasıl? Başına nişan alınan
gaz fişeğiyle, Ne zaman? Sabah 7'de,
Niçin? Kötülük. Sırf kötülük olsun
diye

Özlem Yüzüak: Berkin’in Emaneti: Ekmek ve Umut
Ege Dündar: Berkin, kardeşim,
güzel ruhlu, güzel gözlü çocuk. Gözün arkada kalmasın güzel çocuk.
Belki de seni hiç hak etmedik
çocuk. Bu pislik içinde boğulan ülke,
bu kan lekeli kaldırımlar, bu kokuşmuş, çürük sistem hak etmedi seni
hiç.
Bedir İrtegün (Sporcu): Senin
o azıcık kalan bedenin hepimizin
vicdanından, insanlığından ağırdır.
Cansın (sporcu):14 yaşında bir
çocuğu devletin polisi katletti. Artık
güvenliğimiz size emanet değil
Aşkın Süzük: Korkaklar düzeninde, işçinin emekçinin kuru ekmeğine de göz dikilir. “Yeter” demenin vaktidir. Denmezse, birilerinin
ayakkabı kutuları parayla dolsun
diye, sırıtkan müteahhitlerin cebi
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@OzanR: Çocuk var 15 yaşında
100.000 dolarlık teknesi için ağlayan,
çocuk var 15 yaşında 1 liralık ekmek
için milyonları ağlatan
Candaş Tolga Işık: Çocuklar
uyurken sessiz olunur, ölürken değil.
Zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.
Fazıl Say: Suçsuz çocuk Berkin
öldü. Bu çocuğun hesabını soracağız
senden Tayyip. 269 kere soracağız.
Mehmet Yılmaz (Hürriyet): Berkin'in bakışlarından kurtulamayacaksınız. Artık neye inandığınızı bile
bilmiyoruz ama buna inanın, o bakışlar sizden bu yaptıklarınızın hesabını sormaya yetecek.
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Hayatın
Öğrettikleri
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Birleşen Halkın Yapamayacağı Hiçbir Şey Yoktur!

Cepheliler; Binlerce Komite Kuralım,
Bağımsızlık Meydanına Milyonların
Umudunu Taşıyalım!

2012 yılında düzenlediğimiz konserin
komitesinde yer almıştım. Çalışmalara
başlarken bir yandan bu çalışmaların coşkusu diğer yandan “acaba yapabilecek miyiz, hedeflerimize ulaşabilecek
miyiz, eksiklikler olacak mı?” kaygılarıyla başlamıştım.
Sonra, komiteler kuruldu, her işin bir komitesi oluşturuldu, görev bölüşümü, kitle çalışması derken çalışmalar yoğun bir koşturmacaya rağmen bir düzene oturdu. Sonra mahalle mahalle gezerek toplantılara katılmaya, komiteleri yaygınlaştırmaya başlamıştık. Her mahallede, her işyerindeokulda, her ilde-ilçede yaygın komiteler kurma hedefiyle çalışmalar yaygınlaştı. Çalışmaların yoğunlaşması ile Türkiye’nin dörtbir yanından telefonlar gelmeye “Buradan otobüs kaldıralacak mı” soruları sorulmaya başlandı.
TAYAD olarak, şehit ve tutsak aileleri ile kurduğumuz
komitelerle biz de “Bağımsız Türkiye” düşlerimizin mimarları olan şehitlerimizin, bu idealler uğruna hapishanelerde olan devrimci tutsakların sesini bulunduğumuz her
yere taşımaya başlamıştık. Bu çalışmaları yaparken ailelerimizin hepsini çalışmalara katma hedefi koyduk ve toplantılar yaptık. Ailelerimiz de çalışmaların içinde masalar açmaya, bildiriler dağıtmaya başlamıştı. Kimse “yaşlıyım, ben ne yapabilirim” demedi… Kimisi bir elinde yapışkanlı çıkartmalar evine giderken yapıştırdı, kimi toplu bildiri dağıtımlarına katıldı, çalışmaların en önünde yer
almaya çalıştı. Kurduğumuz komitelerle yaygın bir çalışma
yapabilmiştik. Ve bu sayede çalışmalara sadece şehit- tutsak ailelerimizi değil birçok kişiyi katmayı başarmıştık.
Çevremizde bulunan herkesi katabilmiştik ve onlar da çevrelerindekilerden birilerini bu çalışmalara katmıştı. Yani
dalga dalga büyümüştü çalışma. Bunu, hedeflediğimiz ve
kurduğumuz komitelerle başarmıştık.
Tüm Türkiye’de kurulan komitelerle 350 bin kişiyle
söylemiştik bağımsızlık türkülerini. Hedeflediğimizin
de üstüne çıkmıştık ve ciddi bir sorun yaşamadan bir konser örgütlemiştik. Halkın örgütlü halinin bir yansımasıydı gördüklerimiz ve bizim için de ayrı bir mutluluk olmuştu.
Gördüğümüz örgütlenmiş emekti. Gördük ki; işçi, işsiz,

memur, öğrenci, köylü, genç-yaşlı her yaştan ve her kesimden halk birleştiğinde, komitelerde birlikte çalıştığında başaramayacağı hiçbir şey yoktur.
Bağımsız Türkiye konserinin dördüncüsünü düzenleyeceğiz bu sene. Günler yaklaşıyor… Bir yandan yüzbinlerle bir arada olmanın coşkusunu diğer yandan konser hazırlıklarının yoğunluğunu yaşayacağız. Bir yandan
umut diğer yandan koşuşturmaca…
Kolay değil; Türkiye’nin dörtbir yanından insanlarımız taşınacak bu meydana ve bu, çok büyük bir emek, kolektif bir çalışma gerektiriyor.
Geçtiğimiz yıllarda “Milyonlar Hayal Değil” diyorduk.
Konserlerimizde yüzbinleri gördük. Haziran Ayaklanması’nda milyonların bedeller ödeyerek faşizme karşı nasıl savaştığına tanık olduk. 15 yaşında katledilen
Umudun Çocuğu Berkin Elvan’ın cenazesinde 3 milyon insan bir araya geldi. En öfkeli haliyle, AKP faşizminden hesap soran sloganlarla biraraya geldi
milyonlar. VE BİR KEZ DAHA BELİRTİYORUZ Kİ
BU DAHA BUZDAĞININ HEPSİ DEĞİL… İşte kuracağımız binlerce komite ile bu milyonların örgütlü bir
şekilde bağımsızlık meydanına akmasını sağlayacağız. Oradan da Taksim 1 Mayıs Alanı’na akacağız, Berkinlerimiz
ve Haziran Ayaklanması’nda şehit düşenlerimiz için hesap soracağız… Unutmayalım; bu milyonları oluşturan da
bizim yüzbinleri bulan bağımsızlık konserlerimizdir,
kurduğumuz komitelerdir… Bu ülkede milyonları bir araya getirecek olan bizim politikalarımızdır. Halk bizim sloganlarımızla çatışıyor, bizim sloganlarımızla direniyor, bizim ideallerimizle bir araya geliyor… Bu gücü, komitelerle örgütlü hale getireceğiz.
Şimdi her Cepheli’nin, her okurumuzun görevi yakınındakilerden başlayarak komiteler oluşturmaktır. Komiteleri idealleştirmeden “herkesin yapabileceği bir şey
vardır” ilkemizle kuracağız. Kimisi belki bizim gibi za-

Dev-Genç

Armutlu

30 MART - 17 NİSAN’DA DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

manını hepten ayıramayacaktır. Ama sabah işe giderken
duraktaki halka konseri duyurabilir ya da kendi mahallesinde konsere çağrı afişlerinin-bildirilerin çalışmasını yapabilir. Her akşam evleri gezebilir. Kendi çalıştığı yerde
işyerlerini-işçileri gezebilir, okuduğu okulda yanında bir
arkadaşıyla kuracağı bir komiteyle yaygın çalışmalar yapabilir… Hiç kimseyi bulamıyorsa da kendisi tek başına
çalışmalar yapabilir. İstediğimizde mutlaka bir yol –yöntem bulacağız. Şimdi görevimiz; kuracağımız komitelerle gece gündüz demeden çalışmak ve milyonları Ba-

ğımsız Türkiye konserinde birleştirmektir.
Milyonlar adalet istiyor, milyonlar özgürlük istiyor…
Milyonlar dilenci durumuna düşürülmek istemiyor. “EKMEK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK”, BAĞIMSIZLIK OLMADAN ELDE EDİLEMEZ.
Cepheliler; yüzbinleri bağımsızlık konserinde emperyalizme ve faşizme karşı birleştirmenin yolu konser komitelerini oluşturmaktır. Binlerce konser komitesi oluşturalım… Milyonların ekmek, adalet ve özgürlük talebini hep birlikte haykıralım…

Kıraç Kuruçeşme Mahallesi’nde
Elektrik Kesintilerine Karşı Toplanan
İmzalar BEDAŞ’a Verildi
Kuruçeşme Mahallesi’nde sürekli yaşanan
elektrik kesintilerinden
dolayı Kuruçeşme Halk
Komitesi tarafından bir
süre önce imza kampanyası başlatılmıştı. Mahallede elektrik trafolarının
sürekli patlaması, elektriklerin farklı sebeplerden
kaynaklı sürekli kesilmesi sebebiyle Kuruçeşme Halk
Komitesi tarafından, BEDAŞ’a
verilmesi ve sorunların çözülmesi için geçen ay toplanan
imzalar geçtiğimiz hafta BEDAŞ’a verildi.
Hafta içi açılan masalarla
imza toplamaya devam edildi.
Çarşamba günü pazar yerinde ve
perşembe günü Kuruçeşme Mey-

danı’da imza masaları açıldı.
Masalarda imza toplanarak halka toplanan imzaların cuma günü
BEDAŞ’a verileceği söylendi.
Mahalleye asılan afişlerle
28 Şubat günü imzaların BEDAŞ’a birlikte götürülmesi çağrısı yapıldı. 28 Şubat 2014
Cuma günü, toplanan 873 imza
BEDAŞ’a verildi ve sorun anlatılarak çözümü istendi.

Hatay’da
Devrimci Tutsaklar
Sahiplenildi
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Hatay Antakya merkezde PTT önünde, Halk
Cephesi devrimci tutsakları sahiplenmek için basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. Beş aydır devam eden basın açıklaması ve oturma eylemi saat 15:00 'te başladı. 16 kişinin katıldığı
eylemde halka süreç ve gezi şehitleri anlatıldı.
Sloganlar atılarak yarım saatlik oturma eylemi
sonlandırıldı.

İzmir’de Grup Günışığı 20. Yılını Coşkuyla Kutladı
Grup Günışığı 20. yılını coşkuyla kutladı. 23
Mart günü İzmir’de Grup
Günışığı 20. yıl konseri
düzenledi. Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen konsere 600 kişi katıldı.
Hakan Akmaz ve Grup
Yorum’un konuk olarak
katıldığı konser; “Yaşatmak İçin Öldüler” belgeseli
gösterimi ile başladı. Sin-

evizyonun ardından Ankara İdilcan Tiyatrosu tek kişilik oyununu sergiledi.
İkinci bölüme yine Günışığı başladı. Ardından yıllardır Günışığı’nı hiç yalnız
bırakmayan, tüm etkinliklere destek veren sanatçı dostumuz Hakan AKMAZ sahneye davet edildi. Grup Yorum’un da sahne aldığı konser Haklıyız Kazanacağız
marşıyla bitti.
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Bağımsız Türkiye Konseri’nde Milyonlar Olalım

Konserimizde Tek Yürek Olalım

İstanbul Bakırköy'de 13 Nisan'da
yapılacak olan ve milyonları hedefleyen "Bağımsız Türkiye" konser
çalışmaları coşkuyla sürüyor.

İSTANBUL
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Kıraç-Kuruçeşme: 25 Mart’ta Kuruçeşme’de afişleme çalışması yapılarak, 100 adet afiş mahallenin çeşitli yerlerine asıldı.
26 Mart günü ise Kuruçeşme’de
masa açılarak Grup Yorum şarkıları
dinletildi. 300 adet el ilanı ve 1 Tavır
dergisi halka ulaştırıldı.
Gazi: 31 Mart'ta Fevzi Çakmak Caddesi’nde masa açıldı. 400 adet el
ilanı dağıtıldı, 250 afiş mahallenin
çeşitli yerlerine asıldı.
Eminönü-Kadıköy: 31 Mart’ta DevGenç’liler Grup Yorum önlükleri giyerek, Eminönü-Kadıköy vapur seferinde marşlar, türkülerle İstanbul
halkını konsere çağırdı. Kalabalık
çıkılan eylemde bir grup sürekli marş
ve türkü söylerken, diğer bir grup
aynı esnada el ilanı dağıttı. Toplam
1100 el ilanının halka ulaştırıldığı
çalışmaya halk “helal olsun” diyerek
destek verdi.
Küçükarmutlu: 30 Mart’ta yapılan
afiş çalışmasına beş Halk Cepheli
katıldı. Yüz tane konser afişinin yanında iki yüz tane de Kızıldere afişi
yapıldı.
İkitelli: İkitelli’de Halk Cepheliler
26 Mart’ta konserin afişlerini Atatürk
Mahallesi'ne yapıştırdılar. Afişleri
gören halk konsere ilgi gösterirken
bazıları ise konserin yerini ve saatini
sordu.
Bahçelievler: 31 Mart'ta Yenibosna

1 Mayıs Mahallesi
Anadolu Haklar Derneği
Yeni Adresi:
Mustafa Kemal Mahallesi
3001 Cadde No;83/6
Çoban İşhanı
Tel; 0536 562 23 67
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Zafer Mahallesi Pazar Pazarı Caddesi’nde açılan masadan sesli çağrılarla, Yorum türküleriyle, halaylarla,
dağıtılan bildirilerle konsere çağrı
yapıldı. Yapılan çalışmada 800 adet
bildiri dağıtıldı. 1 Nisan günü de
yine Pazar Pazarı Caddesi’nde masa
açarak ve mahalle esnafı, kahvehaneler dolaşılarak konsere çağrı yapıldı.
Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi’nde
Pazar Pazarı’nda konserin el ilanlarını
dağıtan Halk Cepheliler çalışmalarını
kendi iş yerlerinde de bildiri dağıtıp
işçileri konsere çağırarak sürdürdüler.
Ayrıca Yeşilkent Mahallesi’nde konserin afişleri asıldı. Yerel seçimlerin
yapıldığı 30 Mart günü de okul
önüne gidilerek oy kullanan mahalle
halkına konserin el ilanları dağıtıldı.

Armutlu

Esenyurt

Antalya:

Dev-Genç’liler, 29
Mart'ta Kışlahan’da masa açıp, halka
konser davetiyesi dağıttılar. 30 Mart'ta
yeni sebze hal çevresi, merkez ve
belediye hizmet binası çevresine 300
tane afiş yapıldı. Kapalıyol'da konserin tanıtımı için açılan masada 4
saat boyunca bildiri dağıtıldı.

İzmir

İzmir: 31 Mart günü Dev-Genç’liler, 9 Eylül Üniversitesi'nde masa
açtılar. Üniversitenin birçok yerine
konser afişleri asıldı.

Antalya

Mersin: 1 Nisan günü Mersin'deki
demokratik kurumlar ve çevrelerine,
esnaflara 500 adet bildiri dağıtıldı.
Mersin-Kazanlı, Adanalıoğlu, Karaduvar ve Karacailyas beldelerine
toplam 500 bildiri dağıtıldı.

Mecidiyeköy

Özgür Tutsaklarımızın El Emekleri
Göz Nurları Halkla Buluştu
TAYAD'lı Ailelerin Ankara Sakarya
Caddesi'nde 15 Ocak 2014 tarihinde
başlayan Devrimci Tutsaklar ile Dayanışma Kermesi 29 Mart 2014 tarihinde bitti. TAYAD'lı Aileler son gün

olmasına rağmen fırtınada ve -3 derecede akşam saat 20.00’ye kadar kermes devam etti. Gün içi kermese gelenler halaylar çekip türküler söyleyerek destek verdi.
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55 Binden 550 Bine
550 Binden Milyonları Örgütlemeye

Berkin Elvan’ın Hesabını Sormak İçin

Bağımsız Türkiye
Konseri’nde Buluşalım!

2010 yılında Grup Yorum’un 25.
yılı için İnönü Stadyumu’nda biletli
düzenlenen konserde 55 bin kişiydik.
O gün için 55 bin kişi biletli bir
konser rekor olarak değerlendirildi.
Biz 55 bine “bu görüdüğünüz sadece buz dağının görünen kısmıdır”
demiştik... Buz dağının asıl büyük
kütlesi suyun altında kalan yani görünmeyen kısmıdır.
Cepheliler olarak buz dağının suyun altında kalan görünmeyen kısmını
suyun üstüne çıkartacağız dedik.
2011 yılında konserimizin adına
Bağımsız Türkiye Konseri dedik ve
Bakırköy’de bir pazar meydanında
tüm halkımız için bir halk konseri
yapmaya karar verdik.
Evet, tam da söylediğimiz gibiydi:
Buz dağının suyun altında kalan
kısmı çok büyüktü...
Ülkenin dört bir yanında ON’lar
için Bağımsız Türkiye Konseri komiteleri kuruldu.
Grup Yorum, halk demekti. 25
yıllık tarihinde yaptığı her şeyi halkı
için yapmış, ödediği tüm bedelleri
halkı için ödemişti.
Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye
Konseri’nin çalışmalarına Anadolu’nun dört bir yanından bire bir ulaşamadığımız halkımız da katıldı.
Tüm halkımız Bağımsız Türkiye
Konseri’ne sahip çıktı.

Çok büyük bir kollektif çalışma
hayata geçirildi.
Burjuvazi gibi çok büyük paralar
dökerek reklamlar yapacak imkanlarımız yoktu. Büyük masrafları karşılayacak sponsorlarımız yoktu.
Ama halkımız vardı. Binlerce kişi
gönüllü olarak emeğini kattı. Çok
yoğun örgütlenmiş bir emek buz dağının altındaki, dağın önemli bir kısmını daha gözler önüne serdi.
2011 yılında Bakırköy pazar alanında tam 150 bin kişi olduk.
Halkımızı tanıyorduk. Halkı doğru
politikalarla birleştirdiğinde, örgütlediğinde nasıl olacağını biliyorduk. Ve
halkımıza hep inandık. Bağımsız Türkiye konserleri artık gelenekselleşti.
2012’deki Bağımsız Türkiye Konseri’ndeki hedefimiz 300 bin kişiydi...
350 bin kişi olduk.
Bağımsızlık konserindeki 350 bin
kişi 1 Mayıs’ta da kendini gösteridi.

55 binden 550 bine,
550 binden
Milyonları Örgütlemeye
Berkin Elvan’ın
Hesabını Sormak İçin
Bağımsız Türkiye
Konseri’nde Buluşalım!

2012’de Taksim 1 Mayıs Alanı’nda
dünyanın en kitlesel 1 Mayıs’larından
birisi kutlandı.
“BİZ HALKIZ! BİZ MİLYONLARIZ!
MİLYONLARI ÖRGÜTLEYECEĞİZ” dedik.
2013 yılındaki Bağımsız Türkiye
Konseri’nde 550 bin kişi olduk. Milyonların hiç de hayal olmadığını gördük.
1 Mayıs 2013’te AKP faşizmi büyük bedellerle kazandığımız 1 Mayıs
Alanı’nı keyfi bir şekilde halka kapattı.
YASAKLARINIZI TANIMIYORUZ dedik... 1 Mayıs Alanı’nda şehitlerimizin kanı vardı. Gerekirse
yeni şehitler veririz dedik...
AKP’nin faşist polisleri bir ay
boyunca tam bir terör estirdi. Ama
yine de alanlara çıkmamızı engelleyemedi.
Haziran’da tüm halkımız faşizmin
karşısında birleşti. AKP’nin terörüne
karşı taşla, sopayla, barikatlarla direndik.
1 Mayıs’ta sokulmadığımız Taksim’e 1 Haziran’da girdik.
AKP’nin faşit polisleri kasklarını,
arabalarını dahi almayıp arkasına
bakmadan kaçmak zorunda kaldılar.
Haziran Ayaklanması’yla halkın
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önünde hiçbir gücün duramayacağını
gösterdik...
Haziran ayaklanmasında vurulup
269 gün sonra şehit düşen Berkin
Elvan’ın cenaze töreni halkın gücünü
bir kez daha gösterdi.
Halkımız!
ADALET İSTİYORUZ!
AKP HAZİRAN ŞEHİTLERİNİN KATİLLERİNİ KORUYOR!
BERKİN ELVAN’IN KATİLLERİNİ KORUYOR...
BERKİN ELVAN’IN KATİLLERİNDEN HESAP SORMAK İÇİN
BU SENE YAPACAĞIMIZ BA-

ĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİ’NDE
BULUŞALIM...
Bağımsız Türkiye Konseri’nde
katil, hırsız AKP iktidarından hesap
soralım.
Konsere katacağımız her yeni bir
insan AKP faşizmine karşı sıkılmış
kurşundur...
AKP’nin gaz fişeklerine, TOMA’larına, jopuna karşı milyonların
coşkusuyla haykıralım.
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN
BERKİN ELVAN İÇİN
HAZİRAN ŞEHİTLERİ İÇİN
ADALET İSTİYORUZ.

KATİLLERİN YARGILANMASINI İSTİYORUZ.
BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİ EMPERYALİZME VE FAŞİZME
KARŞI BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK TÜRKİYE İSTEYEN TÜM
TÜRKİYE HALKLARININ KONSERİDİR...
BAĞIMSIZ TÜRKİYE KONSERİ İÇİN, BERKİN ELVAN’IN HESABINI SORMAK İÇİN BULUNDUĞUNUZ HER YERDE KOMİTELER KURUN!
AKP FAŞİZMİNE HALKIN GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERELİM.
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Kazova'nın Direnişi
Sınırları Aşıyor
DİREN KAZOVA – DİH KAZAK VE KÜLTÜR ve
üretim kooperatifinin ürettiği formaları giyen Kübalı
Vasco Navarra takımı oyuncuları, Kazova işçilerine
mesaj gönderdi. Formaları giyerek çektirdikleri fotoğrafı
da gönderen Kübalı sporcuların mesajıyla ilgili açıklama
yapan Devrimci İşçi Hareketi, "Bu sene başında Küba’da
bulunan Bask ülkesinden sürgün insanların kurduğu
Vasco Navarra takımına ve Küba Genç Milli Takımına
forma dikip gönderdik.
Bunu yaparken amacımız sınırları aşarak emperyalizme meydan okumaktı. Emperyalist haydut Amerika’nın
ablukası altındaki Küba; sosyalizmi, sosyalist değerleri
savunmaya devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince
ablukayı deldik. Formaları Küba halkına ulaştırdık.
Gururlu ve mutluyuz. Sevinçliyiz" açıklamasında
bulundu.
Açıklama şu sözlerle bitirildi: "Ayrıca gönderdiğimiz
formalarla ilk maçına çıkan Vasco Navarra takımını 6 0’lık galibiyetlerinden dolayı da kutluyoruz."
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 Ulaşmadığımız İşçi Gerçekleri
Anlatmadığımız Emekçi Kalmayacak
Devrimci İşçi Hareketi 28 Mart’ta İstanbul Şişli
Bomonti’de iş çıkış saatlerinde Hukuk Komisyonu’nun
el ilanlarını dağıttı. Bir saat süren çalışmada 1000
bildiri işçilere ulaştırıldı. 13 Nisan’da Bakırköy’de düzenlenecek Bağımsız Türkiye Konseri’nin çıkartmaları
yapıştırıldı.

 Halk Yaşlı Bir Bilge,
Genç Bir Gözlemcidir
Diren!Kazova–DİH Mağaza ve Kültür Merkezi’nde
halk kültürünü ve geleneklerini konu alan ve her hafta
yapılacak olan seminerlerin ilki 27 Mart’ta 20 kişiyle
yapıldı. "Halk Yaşlı Bir Bilge, Genç Bir Gözlemcidir"
konulu seminerde halkın mücadeleye bakışı ve katılımı
ele alındı. Halkın düzene öfke duyduğu, ancak örgütsüzlüğünden dolayı tepkilerinin siyasallaşmadığı belirtilerek,
devrimcilerin görevlerinin bu tepkileri siyasallaştırarak
mücadele içine kanalize etmek olduğu vurgulandı.
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Ülkemizde Gençlik
Çanakkale

2785 Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın
Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek İstiyoruz Alacağız!
Antep: Gaziantep Üniversitesi önün-

ODTÜ

Tekirdağ

Dev-Genç’lilerin ülke çapında
tutsak öğrencilerin serbest bırakılması
için başlattıkları kampanya çerçevesindeki eylemler coşku ve kararlılıkla sürüyor.

Ankara-ODTÜ: Dev-Genç’liler
ODTÜ yemekhanesinde 23 Mart’ta
öğle yemeği saatlerinde tutsak öğrenciler İçin masa açarak, imza kampanyası düzenledi. 2 saat açık kalan
masada Yürüyüş, Tavır dergileri de
verildi. 2 adet imza föyü dolduruldu.

de 27 Mart’ta Dev-Genç’liler “2785
Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın”
şiarıyla çadır kurma eylemine geçti. Yapılan açıklamanın ardından sloganlarıyla çadır kurmaya başlayan DevGenç’lilere uyarı yapmadan saldıran faşist AKP’nin katil polisleri, direnen
Dev-Genç’lileri işkenceyle gözaltına
aldı. Çadırlarını parçaladı. Gözaltına alınan Dehman Göçer ve Başak Diyaroğlu 4 saat sonra serbest bırakıldılar.
Saldırı sonrası, 2 Dev-Genç’li açlık grevine ve çadıra sahip çıkmak için
aynı yere geldi. Basın açıklamasından
sonra sloganlarla temsili olarak poşetlerle çadır kurdular. Bildiri dağıttılar, imza topladılar. Halktan insanlar
minder, su, şeker getirerek açlık grevi direnişlerini sahiplendi. Katil polislerin tehditlerde bulunması üzerine
Dev – Genç’liler işkenceci polisleri
teşhir etti. Halkın da sahiplenmesiyle
polis geri çekilmek zorunda kaldı.
Zabıtaları arayan polis, çadırları onlara
söktürtmek istedi. Dev – Genç’lilerin
direnişi sonucunda onlar da çekilmek
zorunda kaldı. Direnişin 29 Mart öğlene kadar süreceği açıklandı.

Adana:

Adana İnönü Parkı’nda
Dev-Genç’liler “Tutsak Öğrenciler
Serbest Bırakılsın” adı altında basın
açıklaması yaptı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Dev-Genç’liler açık-

lamada “AKP yargısının hiçbir meşruluğu yoktur. Her tarafından lime lime
dökülen AKP iktidarı 2785 öğrenciyi
tutsak edemez” sözlerine yer verdiler.

İzmir
Dev-Genç’liler 18 Mart’ta Ege
Üniversitesi’nde masa açtılar. 6 saat
açık kalan masada tutsak öğrencilerin
serbest bırakılması için imza toplandı,
aynı zamanda Grup Günışığı’nın 20.
Yıl konserinin duyurusu yapıldı.
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Çanakkale
Çanakkale İskele Meydanı’nda
28 Mart’ta, tutsak öğrencilerin serbest
bırakılması için başlatılan kampanyanın 4. haftasında da oturma eylemi
devam etti. Eylem basın açıklamasıyla
sonlandırıldı. Açıklamada: “Bizler
Dev-Genç'liler olarak tutsak arkadaşlarımızı sahiplenmeye devam edeceğiz. Mahirler ’den devraldığımız 44
yıllık geleneğimizle, 2785 tutsak arkadaşımızı, faşizmin ve zulmün elinden tek tek çekip alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.

Tekirdağ
27 Nisan’da Alkaya ve Hürriyet
Mahallesi’nde hapishanelerde tutsak
olan 2785 öğrenci için yazılamalar yapıldı. 30 adet Dev – Genç imzasıyla
''Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın”
ve 2 adet ''Dev – Genç” yazılamaları yapıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Çocuklarımıza Yaptıklarınızın
Hesabını Soracağız

Çürüyen AKP
Gözaltılarla Bizi
Mücadelemizden
Vazgeçiremez!
Hırsız, katil AKP'nin polisi 2 Nisan’da sabah saat 04.00 sularında Bolu’da
öğrenci evlerini, yurtları basıp
Dev–Genç’lileri işkenceyle, darp ederek
gözaltına aldı. Sokak ortasında dağıtılan
Grup Yorum konserinin afişlerini, bildirilerini Yürüyüş dergisini ve Dev–Genç’lilerin kişisel kitaplarını gasp etti.
Gözaltılarla ilgili açıklama yapan
Bolu Dev-Genç’liler: “Halkın öfkesi
Dev-Genç’lilerin kini bu yapılanların hesabını sorar derhal gözaltına alınan provokasyonlarla tutuklanmaya çalışan arkadaşlarımız serbest bırakılsın!” dedi.

27 Mart'ta Çanakkale’de; Diyarbakır Silvan ilçesinde BDP mitinginden sonra halk düşmanı katil
polislerin başından vurduğu Mehmet Ezer için eylem yapıldı. Yapılan konuşmada "Berkinlerimiz ve
Mehmetlerimiz; 'F aşizme teslim olmayacağız. Bizi yenemezsiniz, korkutamazsınız. Zafer bizimdir diyor”
denildi. Çanakkale Dev-Genç, SGD
ve YDG'den 25 kişinin katıldığı
açıklamaya diğer demokratik kurumlarda destek verdi.

laksız polisleri devrimcileri rahatsız ve taciz etmeye devam diyor.
Devrimcileri tehdit eden halk düşmanlarının kullandığı arabaların
plakaları şöyle: 17 EK 462 ve 17
FL 279.
Çanakkale halkını, bu araçları
ve işkencecileri gördüğü yerde
taşlamaya çağırıyoruz.

Halk Düşmanlarını
Gördüğümüz Yerde
Taşlayalım

Kocaeli Dev-Genç’liler, 23
Mart’ta İnsan Hakları Çocuk Parkı’nda 14 kişinin katılımıyla AKP
Mitingi öncesi yapılan gözaltılar
karşı basın açıklaması yaptı.

Çanakkale’nin tacizci ve ah-

Adalet Yoksa Adalet
Halkın Elindedir
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TKMP Raporu:

Berkin Elvan İçin
24 Saat Oturuyoruz!
Sen bize adalet oldun Berkin...
Adaleti Türkiye haklarına taşıdın ve
milyonlar seni uğurlamaya geldi.
Sevgiyi-öfkeyi seninle Türkiye
halkları bir kez daha hatırladı,
yaşadı. Halk Cephesi Berkin’in
katillerinin yargılanması için 2 haftadır Galatasaray Lisesi önünde 24
saatlik oturma eylemi yapıyor. 4
Nisan günü de saat 12.00’de açıklama yaparak Halk Cephesi üyeleri
oturma eylemine başladılar.
Açıklamada, “Yoldaşları Berkin’in
katillerinin bulunması için her gün
Taksim Anıtı’nda pankart açıp
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Berkin’in katilerinin yargılanmasını istediler. Adalet isteyenlere
polis pervasızca saldırdı, gözaltına
aldı. Berkin için adalet istemekten
vazgeçmedik, 269 gün boyunca
süren bir savaş verdik” denildi.
Son olarak, “Çocuklarımız ülke
gerçeklerinden bağımsız değildir.
Halkımızın yaşadığı her türlü
zulüm çocuklarımıza da misliyle
yansır” denildi.
20 kişinin katıldığı eylemde
“Berkin Elvan Onurumuzdur,
Berin Elvan Ölümsüzdür” sloganları atıldı.

"Dört Tutsağa
Toplam 2060 Gün
Hücre Hapsi"
Tecrite Karşı Mücadele Platformu
(TKMP) 29 Mart günü Galatasaray Lisesi önünde F Tipi Hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri raporunu açıkladı.
TKMP Dönem Sözcüsü Semiha Köz
yaptığı açıklamada, F Tipi hapishanelerde devletin kişiliksizleştirme çabalarını anlatarak, "Son süreçte, tutsakların hücrelerinde kameralar yerleştirilerek yaşam alanlarının izlenmek istenmesi, avukat görüş kabinlerinin değiştirilerek 'cam fanuslara' çevrilmesi ve bu
şekli ile savunma haklarının engellenmesi, bu çerçevede süren saldırıların bir
kaçıdır" dedi.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

KIZILDERE’ DEN HAZİRAN AYAKLANMASI’ NA
Zafer için ölmesini bilenler zaten zaferi de kazanmış demektir. 30 Mart
1972' de bir gelenek yaratıldı, bir tarih
yazıldı. Öyle bir tarihtir ki bu, onurlu
yaşamanın, emeğin, cüretin resmidir.
Dönmeyi yazmadılar defterlerine. Mahir, Cihan, Sinan, Sabahattin, Saffet,
Ahmet, Hüdai, Nihat, Ömer, Ertan... Hepsi bastı tetiğe.
Mahirler’den Alişanlar’a halk kurtuluş savaşımız devam ediyor. 15'inde
Berkinler’le yeni bedeller ödüyoruz. Kızıldere geleneğini sürdüren liselilerdir
Berkin. Kızıldere Alişanlarımız’dır.
Kızıldere adımız, kimliğimizdir. Savaşın
yükü omuzlarımızda Liseli DevGenç’liler olarak yeni Berkinler olup
Kızıldere tarihimizi unutturmuyoruz. Bu
nedenledirki faşist AKP iktidarı meydan okuyor halka. Açıktan ilan ettiği savaş yetmezmiş gibi yasaklamalarına,
baskılarına yenilerini ekliyor. Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak bu halk düşmanı AKP iktidarına gençliğin ne kadar cüretli olduğunu gösteriyoruz. İşbirlikçi AKP eliyle yönetilen okullarda
lise öğrencileri baskı altındadır. Lise öğrencileri okullardan atılmakta ve disiplin cezaları ile korkutulmak istenmektedir. Tüm bu saldırılara karşı Liseli Dev-Genç’liler olarak her zaman örgütlülüğümüzü büyüterek, yeni direniş
gelenekleri yaratarak karşı koyduk
halk düşmanlarının zulmüne.
Liseli Dev-Genç’liler olarak Berkinler olup Kızıldere’nin son olmadığını oligarşiyle savaşın devam ettiğini
ve durmadan tırmandığını haykırıyoruz.
Bu tarih kanla yazıldı, kanla da yazılmaya devam ediyor. Oligarşi açıktan
meydan okuyor, "köklerini kazıyacağız" diyor. Yıllardır "bitirdik"diyorlar ama biz asla bitmeyiz. Savaş naralarımız dinmeyecek, öfkeden deliye döneceksiniz çünkü biz, milyonlar olan
halk, siz bir avuç asalağın karşısında
fabrikalarda, mahallelerde, üniversitelerde, liselerde umudu büyütüyoruz.
Kızıldere bir meşaledir, Alişan da,
Hasan Ferit de ve Berkin de.....

Mahirce Geliyoruz
Gündoğdu yolumuz devrim yoludur.
Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm şiarını haykırdılar. FKF'de gelişen
gençlik 15 Temmuzda 6. FİLO DEFOL! deyip anti- faşist, anti-emperyalist mücadeleyi yükseltiler. Alçaklar, Vedat DEMİRCİOĞLU’NU ve 2 işçiyi
katlederek görevlerine koyuldular.
Düşmanın hedefi Commer’in gelişinde ülkeyi altın tepsiyle sunmaktı, ama
Dev-Genç’liler arabasını alevlerle süsleyerek karşılık verdi. Ondan sonra
Dev-Genç’lilerin safları 15-16 Haziranlar, grevler, boykotlar, işgaller oldu.
Öğrencileri sokak ortasında kurşunlayanlara, yoksul halkı aç bırakanlara, işçilerin kanını emenlere, dünya halklarının kasaplarına çektiler tetiği; sınıflar mücadelesinde kararsızlığa, tereddüte, el titremesine yer yok dediler ve
adeleti uyguladılar.Onlar 30 Mart
1972'lere böyle süreclerden geçerek geldiler ve ON'lar “biz buraya dönmeye
değil, ölmeye geldik” diyerek devrim
yolunu aydınlattılar geriye bir miras, bir
gelenek bıraktılar.
ON'ları sahiplenen ON'lar gibi yaşayan,ON'lar gibi savaşan ve ON'lar
gibi ölenlerdir. Dev-Genç’i sahiplenmek Hatice Özenler’den Berdan Kerimgiller’e, Berdan’dan Hasan Selim
Gönenler’e kadar savaşan ve ölen
Dev-Genç'in ve Dev-Gençliler’in onurudur. Kızıldere ihtilalin yoludur. Kızıldere zaferin yoludur, bu onur bizim.
Kızıldere'den Haziran Ayaklanması'na
ALİŞANLAR'LA, MUHARREMLER'LE, BERKİNLER'LE FEDA RUHUYLA DEVRİME YÜRÜYORUZ!
Mahirce geliyoruz düşmanla uzlaşmadan, oligarşinin yasalarına, nesnel
koşullara, basın açıklamacılığa tabi
kalmadan. Mahirce geliyoruz yeni halkalar ekleyerek, yeni gelenekler yaratarak. Mahirce geliyoruz 20. yılında
umudu
selamlayarak.
YAŞASIN DEV-GENÇ! YAŞASIN
DEV-GENÇ’LİLER!
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Armutlu Onurun Mahallesidir
Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
Yozlaşma kampanyası çerçevesinde Hasan Ferit’e verilen sözle 26
Mart'ta Pastacı Arif denen torbacı ve
uyuşturucu satışı yaparak çocukları,
gençleri zehirleyenin ailesi mahalle
halkıyla birlikte evden kovuldu. Daha
sonra mahalle halkıyla birlikte dozer
çağrılarak pislik yuvası dağıtılırken,
mahallenin devrimcileri Armutlu’ da
uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmaya
izin vermeyeceklerini ve pislik yuvalarını dağıtmakla kalmayıp, yakıp
cezalandıracaklarını, yozlaşmaya karşı
mücadelenin devam edeceğini duyurarak bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte
konuşma yapan Cephe milisi “Küçük
Armutlu onurun mahallesidir, Armutlu’ da yozlaşmaya izin vermeyeceğiz”
deyip sloganlar eşliğinde havaya ateş
açarak tüm torbacılara mesaj gönderdi.
Yürüyüş Köyiçi Meydanı’nda okunan
basın açıklamasıyla sona erdi. Yapılan
yürüyüşe 170 kişi katıldı.
Akşam yürüyüşün ardından Cemevi
önünde ve yakınlarında ateş yakarak
herhangi bir çetenin ve çetelerle işbirliği
içinde çalışan polisin saldırısına karşı
nöbet tutuldu. Saat 21.30’da polisin
nöbet tutan halka saldırmasıyla çatışmalar başladı. 70 yaşındaki teyzeler
17 yaşındaki gençler hep birlikte Cemevi’nin önünde barikatlar kurdu. Cemevi bir mevzi haline dönüştü. Katil
polisin insanların yaşam hakkına saygı
duymadığı gibi halkın inançlarına da
saygısı yoktur. Armutlu halkının Cemevi önünde olduğunu bilerek gaz bombası yağdırmaya başladılar. Polis, Cem-
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evi’ni gaza boğarken önce plastik mermilerle daha sonra da öldürme kastıyla
gerçek mermilerle saldırılarına devam
etti. Polis, ellerindeki lazerlerle barikat
başında nöbet tutan Armutlu halkını
hedef alarak ateş açtı. Armutlu halkı
katil polisin bu saldırısına taşlarla,
havai fişeklerle karşılık verdi. Sabaha
kadar süren çatışmalar sırasında Cepheliler’in karakola yaptığı eylemde bir
polis yandı. Polisin durumu hakkında
net bir bilgiye ulaşılmadı. Çatışmalar
sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
Tekrar ateş yakarak Cemevi önünde
tutulan nöbet sırasında halkı gazla
plastik mermilerle taciz eden polis
öğlen saatlerine kadar Cemevi’nin bulunduğu sokağın başından ayrılmadı.
Sürekli nöbet tutanları göstererek tehdit
etti. Polisin bilinçli bir şekilde attığı
gaz bombasıyla Cemevi aracının camları kırıldı. Atılan ses bombasının ayağının dibinde patlaması sonucu Armutlu halkından bir kişi yaralandı.
Halk Cephesi ve PSAKD (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği) Armutlu
halkıyla birlikte çeteleşmeye ve yozlaşmaya karşı 27 Mart’ta saat 20.00’de
Cemevi’nden başlayarak Köyiçi Meydan’da bitirdikleri bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşten önce saat 15.00’da
Armutlu halkının yaptığı çağrı sırasında
yaşlı teyzeler ellerindeki bastonla polis
barikatlarına vurarak “Çocuklarımıza
iki gündür gaz sıkıyorsunuz, haydi
şimdi bize de sıkın. Korkmuyoruz
sizden” diyerek tepkilerini gösterdiler.
Yürüyüşe 200 kişi katıldı. Yürüyüşün
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ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
yönetim üyesi Ayşe İşeri “Gün yine ter
akıtma günü. Direnişlerle kurulan mahallemiz yozlaşma tehdidiyle karşı karşıya. Mahallemizi kurarken nasıl sahiplendiysek, nasıl direndiysek şimdi
de direnecek ve mücadele edeceğiz.

Halkımızı uyuşturucuyla zehirlemeye
çalışan çetelere karşı mücadele günüdür”
diyerek gece tutulacak nöbete çağrı
yaptıktan sonra herkes görev yerine
geçti. Mahalle halkı ateşler yakarak ateş
başında sohbet edip halaylar çekti. Tutulan nöbet mahalleyi ve mahalle halkını
çetelerden ve katil polisin olası saldırısından korumak içindir.
Halk Cephesi 28 Mart’ta İstanbul
Armutlu'da katil polislerin yaptığı saldırı konusunda açıklama yaptı. Açıklamada: “Bu fotoğraflara iyi bakın.
Fotoğraftakilerden biri Mustafa Meray’dır. Mustafa amca Hasan Ferit Gedik’in dedesidir. Dün gece Armutlu
gaza boğulurken onun evi özellikle
hedef seçildi. Mustafa amca astım hastasıydı. Fenalaştıktan sonra, hastaneye
kaldırıldı. Ölmemesi bir tesadüftü belki… Ve yanındaki de Armutlu’nun erken büyüyen çocuklarından yalnızca
biridir.
70 yaşındaki dedemizden 7 yaşındaki çocuğumuza… Gaza boğdular.
Yaktılar, yıktılar. Gördüğünüz faşizmin
çıplak gerçeğidir, hesabını soracağız”
denildi.

Yaşasın Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi Cephesi
Umuda Selam
Savaşa Devam
İstanbul Armutlu'da Cepheliler,
Parti-Cephe'nin kuruluşunu, yıl
dönümü olan 30 Mart gecesi, Armutlu Karakolu'na gerçekleştirdikleri dördüncü saldırı ile selamladı.
Armutlu Karakolu Cepheliler
tarafından havai fişek, ses bombası, molotof ve silahlarla vuruldu.

Binlerce Ferit Olup
Bataklığı Kurutacağız!
Ankara'da Halk Cephesi “Binlerce
Hasan Ferit Olup Bataklığı Kurutacağız” şiarı ile yozlaşmaya karşı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş 23 Mart
günü saat 15.00'te Şirintepe Muhtarlığı önünde toplanılması ile başladı.
Pankartlar, sancaklar, flamalarla kortejin en önünde tek tip giyinmiş olan
birlik yürüdü. Arkasından Halk Cephesi'nin, Ferit'in, Berkin'in pankartları
ile Cepheliler ve halk yürüdü.
Kortej Şirintepe 1. Cadde üzerinden yürüyerek Natoyolu’na çıktı.
Burada yol kapatılarak Tuzluçayır
Meydanı’na kadar yüründü. Yürüyüş
sırasında 200 kişi kortejde yer alırken,
her apartmanın penceresinden alkışlayanlar, sloganlara eşlik edenler de
vardı. Tuzluçayır Meydanı’nda tek
tiplerin sancakları ile çevrelediği bir
çember oluşturuldu. Burada önce

“hepinizi yozlaşmaya karşı mücadelede şehit verdiğimiz Birol Karasu
ve Hasan Ferit Gedik başta olmak
üzere tüm devrim şehitleri için” saygı
duruşu çağrısı yapıldı. Saygı duruşundan sonra kampanya komitesinden
bir Cepheli kitleye seslenerek konuşma yaptı.. Konuşmanın ardından
alanda bulunan halkla birlikte yozlaşmaya karşı mücadele yemini edildi.
Daha sonra alanda halaya duruldu.
Havanın da kararması ile birlikte
alanda sinevizyon gösterimi yapıldı.
“Çetelere Karşı Birleşelim” adlı video-kurgu ilgiyle izlendi. Eylem kampanyanın devam edeceği ve tüm halkın katılması için yapılan çağrı ile
sona erdi. Eyleme 350 kişi katıldı.
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Röportaj
Antalya’dan Adım Adım “Berkin Elvan İçin Adalet Yürüyüşü” Yapan
Halk Cepheliler İstanbul’a Ulaştılar

“Berkin’i Köy Köy İl İl Tüm Halkımıza Anlattık”
Haziran Ayaklanması’nda polisin
attığı gaz fişeği ile başından vurulan
Berkin Elvan daha hastanedeyken Antalya Halk Cephesi tarafından başlatılan
“Berkin Elvan İçin Adalet Yürüyüşü”nde 25 gün sonra Halk Cepheliler
İstanbul’a ulaştı. 269 gün hastanede
ölüme direnen Berkin, Halk Cepheliler’in yürüyüşü sırasında şehit düşmüştü, Yürüyüş’e katılan Halk Cepheliler’le Berkin’in şehitliği üzerine yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
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Ali Cemal Ulağ

Devrim Zongur

Yürüyüş: “Berkin Elvan İçin
Adalet Yürüyüşü”ne ne zaman
ve nasıl karar verdiniz?

Kütahya’da kış şartları ağırdı. Bu
tartışmalardan sonra yürümeye karar
verdik.

Mehmet Ali Uğurlu: Biz, Antalya’da Berkin’le ilgili her hafta basın
açıklamaları yapmaya, dilek feneri
uçurmaya başlamıştık. Fakat sadece
bunlarla yetinmek istemedik. Derneğimizin toplantısında farklı neler yapabiliriz diye konuştuk. Çeşitli öneriler
geldi. Otobüs tutalım, Berkin’i ziyarete
gidelim gibi fikirler oldu. Zaten bunların çoğu Anadolu’nun birçok yerinde
yapılıyordu. Daha önce, TAYAD’lıların, Gençlik Federasyonu’nun, Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar’ın bir pratiği vardı. Oralarda çok
ses getirmişti.
Gidilen yollarda il il, köy köy
Berkin’i anlatmak... Nasıl vurulduğunu, niye vurulduğunu anlatmak...
Bu anlamda böyle bir öneri geldi.
Konuşurken kıştı. Afyon, Burdur ve

Yürüyüş: “Berkin Elvan İçin
Adalet Yürüyüşü”ne katılmaya
karar verirken neler
düşündünüz, neler hissettiniz?
Mehmet Ali Uğurlu: Ben bir babayım. 25, 24 ve 10 yaşında çocuklarım
var. Bir çocuğun nasıl büyüdüğünü,
hangi şartlarda, hangi yoksulluklarla
büyüdüğünü biliyorum. Bugün Berkin’in başına gelenler yarın benim çocuğumun başına da, mahallemdeki bir
çocuğun başına da gelebilir. O anlamda
hiçbir tereddütüm olmadı. Ve bu yürüyüşte olmak bir onur, bir gurur...
Mesela Berkin’in İdil Kültür Merkezi
önünde halay çekmesi, o sapanlı, o
güzelim resmi... Berkin bizi çekti. Aslında bu yürüyüşü Berkin başlattı.
Mehmet Demir: Ben ilk günden
katılamadım, arkadaşları Antalya çıkışına kadar uğurladım.
İşimden kaynaklı ancak
Kütahya’da katılabildim
arkadaşlara. Yeni Berkinler’in, yeni Çağdaşlar’ın ölmemesi için
adalet yerini buluncaya
kadar yürüyüşün devam
etmesi gerekiyordu. Biz
de karar verdik ve yürüdük.
Devrim Zongur:
Ben üniversite öğrencisiyim. Aslında yola

Mehmet Ali Uğurlu

çıkarken üç günlüğüne çıkmıştım.
Cuma günü çıkılmıştı yola; cumartesi,
pazar yürüyüp pazartesi okuluma geri
dönecektim. Ancak yola çıktığımda
Mehmet Ali Abi’nin iki bacağının da
sakat olmasından dolayı zor yürümesine rağmen “Bu bacak kangren de
olsa keseceğim ve yine yürüyeceğim”
demesiyle kendimden utandım. O, bu
ayakla yürüyorsa ben de bir senemi
harcar yürürüm dedim. Tabii ki öncesinden de yürümeyi isterdim ama
Mehmet Ali Abi’nin o sözü beni şöyle
bir kendime getirdi. “Ben de bu yürüyüşte olmalıyım” dedim.
Yoldaş Güneş: Açık lise öğrencisiyim. Adalet için yürüdük. Ben
yoldaşlık duygusuyla yürüyüşe katıldım. İsmimin hakkını vermek için,
Berkin için, adalet için...
Ali Cemal Ulağ: İnşaat işi yapıyorum. Teslim etmem gereken işten
kaynaklı geciktim, Bilecik’te katıldım.
Ben de babayım. Bu başka bir şey
değil. Bizim de çocuklarımız var.
Benim kızım Berkin’in yaşında, 15.
Berkin liseyi göremedi, benim kızım
lisede okuyor. Yarın benim kızım
üniversiteye gidecek, kızımın sonu
Ali İsmail’in sonu gibi olmasın. Çocuklarımızın başına bir şey gelsin
istemiyorsak onlardan önce bizler
uğraşmalıyız.

Yürüyüş: Yürüyüş sırasında
neler yaşadınız?
Mehmet Ali Uğurlu: Yola çıktığımızda İzmir’den Ahmet Abi üç
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Yoldaş Güneş: Berkin’i köy köy, il il tüm
halkımıza anlattık.

Yürüyüş: Berkin
Elvan’ın
şehitlik haberini
aldığınız zaman ne
hissettiniz,
ne düşündünüz?
Mehmet Demir

Yoldaş Güneş

gün bizimle yürüdü. Devrim, üniversite öğrencisi. O da bize destek
olup geri dönecekti. Sonradan da
Bülent diye bir arkadaşımız vardı.
“İşten haber gelene kadar sizinle yürüyeceğim” dedi. Yola çıktık. Devrim
ve Bülent sonrasında bizimle sonuna
kadar yürüdüler. Yol üzerinde tipiye,
yağmura yakalandık. Saldırıların olabileceğini biliyorduk ki Sakarya’da
öyle bir saldırı yaşadık. Ama genel
olarak geçtiğimiz yerlerdeki halkın
bizlerle sohbet etmesi ya da yolda
kamyoncuların durup bizlerle sohbet
etmesi, ilgi alakaları çok iyiydi. Yürüdükçe Berkin’i insanlara anlattık
ve anladık ki hedef yerini bulmuştu.
Yolda durdurup sordular “kim duyacak” diye. Dedik “işte sen duymuşsun”, bir kişi olsa bile Berkin’i
duymuştu. Yol boyunca binlerce insan
bizi duymuştu.
Ali Cemal Ulağ: Hataylı bir kamyon şoförü sebze taşıyormuş, ilk
Burdur’da rastlamış bize. Sonra tekrar
mal alıp İstanbul’a dönerken Bilecik’te görmüş. Baktık önümüzde duruyor. Kendisi de Hataylı olduğu
için “Ben Ali İsmailler’i tanıyorum”
dedi, sohbet ettik. Fotoğraf çekildik
bize armut ikram etti. Sırf bizimle
durmak için İstanbul öncesi acele
etmiş yolda.
Mehmet Demir: Yürüdüğümüz
her yerde Berkin’i anlattık.
Devrim Zongur: Keşke yürüdüğümüz her şehirden, her köyden yürüyüşümüze katılsaydı insanlarımız.
Sonuçta İstanbul’a beş kişi geldik
ama 10 kişi gelmemiz daha farklı
olurdu. Evet bizi sahiplendi halkımız
ama dediğim gibi keşke bizimle birlikte adım adım Berkin için yürüselerdi aynı zamanda.

Yoldaş
Güneş:
Üzüldük, öfke duyduk,
bir burukluk oldu içi-

mizde.
Devrim Zongur: Tabii ki Berkin
şehit düştüğünde üzüldük. Ben o zaman eşyalarımı toplamak, okul kaydımı dondurmak için Alanya’ya gitmiştim. Tam o zaman Berkin şehit
düştü. Orada bir eylem yaptık. Sonra
yürüyüşteki arkadaşlar konuşmuşlar
ve adalet için yürüdüğümüzden kaynaklı yürüyüşümüze devam ettik.
Ben de hemen arkadaşlara yetiştim.
Tabii ki öfkemiz hıncımız kat kat
arttı. Berkin’in şehitliği bizi yola
daha hırsla bağladı.
Mehmet Demir: Dediğim gibi,
yürüyüşün başında yoktum. Sabah
haberlerde gördüm, arkadaşları aradım. Haber verdim. Yürüyüşe devam
edeceklerini söylediler. Çünkü yürüyüş
adalet için yapılıyordu. Ve adalet
yerini bulmamıştı. Göstermelik yargılamalar yapılıyordu. Ve katiller
“ben bilmiyorum, ben hatırlamıyorum,
gaz fişeği kullanmadım” diyordu.
Mehmet Ali Uğurlu: Berkin’i
tanımıyoruz. Yüz yüze oturup sohbet
etmedik. Ama Berkin, bu ülkede yaşayan, birazcık vicdanı olan herkesin
çocuğu gibiydi. Berkin evlerimizin
bir parçası olmuştu. Anlatılacak bir
duygu değil. Kabullenemedik. Cenazeye yoğun bir katılım olduğu için
Berkin için, adalet için yürümeye
devam ettik. Çünkü biz adalet için
yürüyorduk ve adalet henüz sağlanmamıştı.
Ali Cemal Ulağ: Ben Antalya’da
işteydim. Eşim televizyondan duyup
beni aradı. Antalya’da anma yaptık
akşamına. Kızımı düşündüm. Ben
olsam ne yapardım diye. İnsanın aklına her şey geliyor. Hiç kimseyi
dinlemem, gerekeni yaparım diyor

insan. Hemen işlerimi bitirip yürüyüşe
katıldım.

Yürüyüş: Berkin şehit düştü,
katilleri sokakta geziyor.
Biliyoruz bu düzen adaleti
sağlamayacak. Berkin’in
katilleri sokakta geziyorlar. Bu
konuda ne söylemek istersiniz?
Yoldaş Güneş: Hesabını sorana
kadar mücadele edeceğiz, savaşacağız...

Mehmet Ali Uğurlu: Usta
demiş ya “Adalet halkın ekmeğidir” diye. Berkin’i vuran katiller yakalanmadı. Bu, katillerin
önünü açtı ve Mehmet vuruldu.
Artık çocuklarımız vuruluyor.
Adalet arayışımız sonuna kadar
devam etmeli.
Biz yürüdük, Berkin’in katilleri bulundu mu? Hayır bulunmadı, bulunmayacak belki de.
Başbakan bizzat “emri ben verdim” diyor. Yani katiller yargılanana kadar mücadele devam etmeli. Bu da halkın örgütlülüğünden geçiyor.
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Antalya’dan çıktıktan sonra büyük
ailemiz, yoldaşlarımız bizi il il karşıladı. Bu örgütlülüğü büyüttükten
sonra adalet anlayışımız daha da somutlaşacak. Adaleti aramak mücadeleden geçiyor. Elbette ki bu yolda
kimilerimiz ölecek, kimilerimiz işkencelerden geçirilecek, kimilerimiz
sevdiklerinden ayrılacak, kimilerimiz
tutsak düşeceğiz. Ama adalet anlayışımızı terk etmememiz lazım. Bugün 14 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesinden sonra, bir ülkenin başbakanı kalkıp annesini yuhalatabiliyorsa; bu yarın tüm halka gelecektir.
Hani Almanya’da papazın hikayesi
var ya; “döndüm baktım kimse kalmamıştı.” Çünkü onlar o mücadele
ruhunu kaybettiler, kimse kalmadı.
Ama bizim ülkemiz öyle olmayacak.
Çünkü biz mayamızı Mahirler’den
aldık, biz mücadeleyi bırakmayacağız.
Nerede adaletsizlik varsa biz orada
olacağız. Böyle böyle, tek tek tuğlalarla o evi öreceğiz.
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SANAT BİR CEPHEDİR
CEPHE SAVAŞ ALANIDIR
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Sınıflar, ideolojiler sürekli bir savaş halindedir.
Sanat da emperyalizm ile ezilen halklar arasındaki bu
savaşta bir cephedir.
Cephe dediğimiz, savaşın ön mevzisidir. Silahların
kuşanıldığı, düşmanla açıktan savaşıldığı, ilkesizliklerin,
kuralsızlıkların, belirsizliklerin savaşı kaybettirdiği yerdir.
Sanat cephesinde silahımız müziğimiz, edebiyatımız,
karikatürümüz, filmimiz, tiyatromuz... yani sanatın her koludur. Sanatımızı elimizde egemenlere karşı bir silah haline
getiren, doğru hedefe yönlendiren ise ideolojimizdir.
Bu yüzden sanat alanındaki asıl silahımız ideolojidir.
İki ideoloji çarpışır bu cephede.
Düzenin sanatı burjuva ideolojisi ile yoğrulmuştur ve
silahını halka doğru çevirmiştir. Burjuva ideolojisinin
yozluğu, pisliği, ahlaksızlığı akar hepsinden. Çürüme,
cinsellik, iflah olmaz bir bireycilik burjuva sanatının
özetidir.
Düzen sanatının nitelikleri burjuva ideolojisinin kendisidir aslında. Bu sanatın halka vereceği hiçbir şey
yoktur. Özünde burjuva ideolojisinin halkın değerlerine
saldırısının sanatıdır yapılan.
Kimi zaman çok ustaca ve sinsice yapar bu işi. Teknolojinin nimetlerini özgürlük ambalajı içinde sunarak
insanların dikkatini üzerine çeker ve kusmaya başlar
kendi iğrenç ideolojisini. Dışardan nasıl görünürse
görünsün burjuvazinin sloganlarıyla doludur içi. "Her
koyun kendi bacağından asılır", "böyle gelmiş böyle
gider", "hayatta hiçbir şey ölmeye değmez" vs. vs...
Burjuvazinin sanatında hiçbir şey masum değildir.
Müzikleriyle, dizileriyle, filimleriyle önümüze getirdiği
her sanatla etrafımızı sarar ve teslim olun çağrısı yapar.
Onun istediği gibi yaşamamızı, düşünmemizi dayatır.
Bunun karşısında sanatımızı silah haline getirmeliyiz.
Onun yoz kültürünün, sanatının, ideolojisinin üstüne
atılan bir taş, mermi, molotof olmalıdır sanatımız. Sandinist
devrim önderlerinden Thomas Borge'nin dediği gibi "Sanatlarımıza silahmışcasına, silahımıza da sanatmışcasına
sarılmalıyız."
Burjuva ideolojisinin sanat cephesindeki etkisini yok
etmek ve devrimci ideolojiyi hakim kılmak görevimiz.

Bu yüzden devrimci sanat, savaşçı sanattır. Düzen
ideolojisiyle dişe diş mücadele eder.
Bu savaşın asıl silahı ideoloji olduğuna göre doğru ve
yanlışı ayıran çok berrak bir ideolojik çizgimiz olmalıdır.
Bu çizgi ilkelerimiz ve kurallarımızdır.
Bu çizgi tarihimizdir.
Bu çizgi şehitlerimizdir.
Bu çizgi geleneklerimizdir.
Bizi doğru yoldan çıkarmayacak olan bunlardır.
Hedefi açık ve net gösteren, nasıl savaşılacağını
gösteren bunlardır.
Sanat eserleri beyindeki düşüncelerin yansımasıdır.
Kafası net olmayan bir sanatçının güçlü eserler verebilmesi,
burjuvazinin çürümüş ideolojisine darbeler vurabilmesi
mümkün değildir. İdeolojik netlikten uzak bir sanatçı
cephe de nereye ateş edeceğini bilmeyen bir asker gibidir.
Rastgele ateş açar ve kendini vurur.
Amacımız ve hedefimiz net olmalıdır. Silahımızı
doğru yer nişanlamalıyız.
Ancak bu şekilde sanatımızı, bizim için adaletin,
iyinin; düşman içinde korkunun simgesi haline geterbiliriz.
Bunu yapabilmek için geleneklerimizin, tarihimizin,
şehitlerimizin gösterdiği basit bir soru vardır: "Kim için?"
Doğru yön "kim için" sorusuna verilen doğru cevaptır.
Halk için mi, bir avuç asalak için mi?
Devrim için mi, düzen için mi?
Halkın sanatını yapmayan düzenin sanatını yapıyor
demektir. Bu noktada halka karşı görevini unutanlara,
sorumsuz davrananlara karşı esnek olmayacağız. Taviz
vermeyeceğiz. "Kim için?", "ne için" sorularını soracak,
sorgulatacağız.
Unutmamalıyız ki yapılan yanlışlar, verilen tavizler,
ilkesizlikler bizim cephemizi küçültürken, düzenin cephesini
büyütür. Bu yüzden ideolojik mücadelede hata ve eksikleri
bir devrimciye yakışır şekilde acımasızca eleştirmeliyiz.
Ancak bu şekilde sanatı bir cephe gibi ele alabilir,
müziğimizi, tiyatromuzu, edebiyatımızı... Tüm sanat araçlarımızı düşmanı vuran birer silah gibi kullanabiliriz.

30 MART - 17 NİSAN’DA DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

Avrupa’da
Anadolu Federasyonundan:
Uzun Yürüyüşümüz Başladı

Kuşatmayı Yaracağız
Düşünce özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve politik tutsaklara özgürlük için yürüyüş başladı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılımcıların yer aldığı uzun yürüyüş 18 Mart’ta Almanya’da Anayasa Koruma Örgütün’ün önünde saat 11.30‘da
başladı.”Politik Tutsaklara Özgürlük Anadolu Federasyonu”,
“Irkçılığa Karşı Olmak Suç Değil, Görevdir”, “Politik Tutsaklara Özgürlük Anadolu Federasyonu” pankartları Almanca
ve Türkçe olarak taşındı.
Uzun Yürüyüş 1. gün: Almanya’da anayasa koruma örgütünün önünde başlayan eylem bir saat sürdü. Eylem boyunca
Almanca ve Türkçe "Hepimiz 129 A-B’yiz", "Politik Tutsaklara Özgürlük", "Direne Direne Kazanacağız" sloganları atıldı. Ayrıca yapılan konuşmada Alman devletin politik tutsaklar üzerindeki baskıları teşhir edildi. Rote Hilfe adına söz alan
konuşmacı 129 paragrafının kabul edilemez olduğunu, bu yasalara karşı ortak mücadele edilmesini vurguladı. Daha sonra,
Dom Kilisesi’nin önünde yürüyüşçülerle ve halkın katılımıyla miting gerçekleştirildi. Burada 200 bildiri dağıtıldı ve yasaklanmak istenen Anadolu Federasyonu önlükleri, uzun yürüyüşçüler tarafından giyildi. Eylem; Özkan Güzel’in tutsak olduğu hapishane önünde yapılacak miting çağrısıyla sonlandırıldı. Anadolu Federasyonu tutsağı Özkan Güzel’in kaldığı hapishane önünde saat 16.00’da eylem başladı. Yapılan açıklamada Özkan Güzel‘in Wernicke Korsakoff hastası olduğu, bu
yüzden Türkiye devleti tarafından tahliye edilen Özkan Güzel’in
Prf. Nobert Leygraf’ın (bu Prf. Norveç’te 77 kişiyi katleden
katile akıl sağlığı yerinde değildir raporu veren kişidir) verdiği raporla "sağlığı açısından hapishanede yatmasında sakınca
olmadığını" belirti. Saat 17.00’da eylem Wuppertal Hapishanesi’nde tutsak olan Muzaffer Doğan için destek miting çağrısıyla bitirildi. Wuppertal Hapishanesi’nin önünde eylem
18.00‘da başladı. Yapılan açıklamalarda 129 A-B yasaları protesto edilirken Wuppertal Anti-Fa grubu tarafından da destek
verildi.
2. gün: Sabah saat 09.00’da Wuppertal Anadolu Federasyon Derneği’nden yürüyüşe başlandı. Saat 11.00’de
Düsseldorf’da bulunan Eyalet Parlamentosu önüne gelen uzun
yürüyüşçüler, burada bir açıklama yaptılar. Açıklamada politik tutsaklara yönelik yaptırımların, baskıların kabul edilemez olduğu ve bunlara son verilmesi gerektiği belirtildi.
Dört kişiden oluşan heyet uzun yürüyüşün nedenini anlatan
dosyayı parlamentodaki partilere verilmek üzere görevliye
teslim etti. Düsseldorf merkezinde yapılan açıklama ile birlikte, 500 adet bildiri dağıtıldı ve talepleri içeren 1000 imza
toplandı. Eylem, Bochum Hapishanesi’nde tutsak olan Şadi

Özpolat ile dayanışma çağrısıyla sonlandırıldı. Bochum Hapishanesi önünde basın açıklamasında, Şadi Özbolat’ın yıllardan beri haksız suçlamalarla tutsak edildiği, sürekli baskı ve yıldırma politikalarına karşı boyun eğmediği, baskılara
direnerek geri adım attırdığı belirtildi.
Saat 16.00’da Dortmund Hafen’de, yapılan açıklamanın
ardından 500 bildiri dağıtıldı, 50 imza toplandı. Saat
19.30’da, “Düşünce Özgürlüğü İçin Örgütlenme Hakkı ve
Meşruluk” semineri gerçekleştirildi.

Devrimci Tutsaklarımızı Asla Yalnız
Bıraktığımızı Göremeyeceksiniz!
Devrimci tutsakların özgür bırakılması çıkılan uzun yürüyüş devam ediyor. Düne kadar birlikte çalıştıkları arkadaşlarını yalnız bırakmamak ve onlar özgür oluncaya dek mücadeleyi sürdürmek için çıkıldı bu yola.
Uzun Yürüyüş şehir şehir dolaşılarak sokak sokak bildiriler
dağıtılarak, standlar açılarak, demokratik kitle örgütlerinin
gezilmesi ile devam ediyor.

Antifaşistler Baskı Altında,
Irkçı Katiller Rahat
Uzun Yürüyüş’ün 9. gününde Münih'de görülen 9 insanımızın katillerinden biri olan Beate Zschape davasına katılınıldı. Mahkeme önünde "ANTİFAŞİSTLER BASKI
ALTINDA, IRKÇI KATİLLER RAHAT" yazılı Almanca pankart açıldı. Mahkeme'de yine oyun oynanmaya devam etti.
Mahkemelerin göstermelik olduğu bir kez daha görüldü. Hakimlerin savcıların saatlerce aynı soruları sorması, şahit olarak getirilen Nazi kadının katil Beahte Zshäpe’ye övgüler yağdırması, sorulan her soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum yanıtları saatlerce sürdü.
Mahkeme sonrası basına açıklama yapıldı.
Yürüyüşün 10. gününde Stuttgart'a geçildi. Burada sabah
ilk olarak IGM Sendikası ziyaret edildi. Sendika görevlilerine dosya sunuldu.
Daha sonra Stuttgart DieLinke (Sol Parti) temsilciliğine
gidildi. Yaklaşık bir saat kadar süren görüşmede tutsaklara
yapılan baskılar anlatıldı.
Stuttgart merkezinde stant açılıp bildiriler dağıtıldı. Standa gelen bir Alman ırkçıyı oradan uzaklaştırmaya çalışan Anadolu Federasyonu çalışanlarına polisin saldırısı başladı.
Polis saldırısına karşı sloganlarla kenetlenilerek direnildi. Bir saat süren bu saldırı sonrası 8 kişi gözaltına alındı.
Daha sonra gözaltına alınan kişilerin olduğu karakol önünde oturma eylemi yapıldı.
Gözaltıların bırakılmasının ardından oturma eylemine son
verildi.
Akşam saat 20.00'da devrimci tutsakların olduğu Steimheim Hapishanesi önünde siyasi tutsaklara özgürlük eylemi yapıldı. Bu sırada tutsaklar hapishaneden de ışıklar yakarak cevap vermeye çalışırken tutsaklar hapishaneden
"BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ" sloganları atıldı.
Bir kez daha içerde ve dışarda, yüreği bir çarpanlarla aynı
sloganlarla birleşiyorlardı.
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Selanik

 Hiçbir Türkiyeli Devrimci Faşist
Türk Devletine İade Edilemez!
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Berkin Elvan Ukrayna
Odesa Sokaklarında

Halk Cepheliler’in çalışmaları sonucu Yunan sol örgütleriyle birlikte Selanik’te kurulan Türkiyeli Politik Mültecilerle ve Türkiyeli Devrimcilerle Dayanışma Platformu, Hasan Koşar’la dayanışma eylemi düzenledi. Özgür
tutsak Hasan Koşar’ın konulduğu Diavata Hapishanesi’nin
önüne gelindiğinde, burada da yüksek sesle bildiri okunarak slogan atıldı. Koşar hapishaneden telefonla eyleme
katılarak katılanların çoğuyla telefonda görüştü.

13 Mart tarihinde Odesa Türk Konsolosluğu önünde
Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili bir protesto düzenlendi.
Halk Cephesi taraftarlarının öncülüğünde düzenlenen eyleme Odesa şehrindeki Türkiyeli devrimci-demokrat öğrenciler de katıldı.

Yunanistan’da Özgür Tutsaklara
Yönelik Onursuz Arama Dayatması

Varolduğumuz Her Yerde
Haykıracağız

24 Mart günü Larissa Hapishanesi’ne sevk edilen Özgür Tutsaklar’a onursuz arama dayatması yapılarak, hapishanelerinde onursuz arama uygulamasının yapılmadığını
söyleyen Adalet Bakanı tekzip edilmiş oldu. Çıplak aramaya karşı Özgür Tutsaklar Hasan Biber, Mehmet Yayla, Cengiz Bayır onursuz aramaya boyun eğmeyeceklerini, havalandırma kapıları açıldığında bu yaşananları tüm
tutsaklara anlatacaklarını telefonla ilettiler.

Belçika’nın Anvers şehrinde bulunan Groin Meydanı’nda 26 Mart günü miting yapıldı. Anvers Alevi Derneği ve Halk Cephesi de mitingde Halk Cephesi de bir
açıklama yaptı.

 Bilgehan Karpat’a Sürgün Sevkle
Gittiği Naplion Hapishanesi Girişinde
İşkence Yapıldı
Bilgihan Karpat, 26 Mart'ta Koridallos Hapishanesi’nden Naplion Hapishanesi’ne sürgün-sevk olduğu sırada Naplion Hapishanesi gardiyanları tarafından işkenceye maruz kaldı. Gardiyanlar üst araması yapma gereği bile duymadan Özgür Tutsak Bilgehan Karpat'a onursuz üst araması dayatmış işkence uygulamışlardır. Tek yıldızlı kıyafete sahip gardiyan ve başka bir gardiyan daha
Özgür Tutsak Bilgehan Karpat'ı bir odaya kilitleyerek saldırmışlar. Yapılan işkenceyi telefonla aradığı Halk Cepheliler’e anlatan Özgür Tutsak "yüzüne darbe aldığını, dişinin kırıldığını, vücudunda darp olduğunu" bildirdi.

2. İşçi Avrupa-Akdeniz Konferansı
29 ve 30 Mart tarihlerinde ReDMed Atina'da uluslararası bir konferans düzenledi. Halk Cephesi adına konuşan kişi enternasyonalizmin önemini vurgulayarak Haziran Ayaklanması ve 5. Eyüp Baş sempozyumunu anlattı.
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Belçika

 Berkin Elvan İçin Adalet

Berkin Her An Aramızda
Avrupa'nın çeşitli yerlerinde Berkin'i anma eylemleri düzenlendi.
Almanya: Stuttgart Halk Kültür Evi'nde, 23 Mart’ta
Umudun Çocuğu Berkin Elvan için anma programı düzenlendi. Programa, Berkin'i ve 269 gün sürebilen ölüme
karşı direnişini konu alan açılış konuşmasından sonra, sinevizyon izlendi ve Sami Elvan’la telefon bağlantısı yapıldı.
Yunanistan: Atina’da Berkin Elvan’ın anısına 23
Mart'ta yemek verildi. Berkin’in anısına verilen yemeğe
25 kişi katıldı.
Hollanda: Anadolu Gençlik Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan TC Büyükelçiliği önünde Berkin Elvan ve
Gezi şehitleri için protesto eylemi düzenledi. 20 Mart'ta
gerçekleşen eyleme 20 kişi katıldı.

Güler’i, Nasıl Zulmün Elinden
Aldıysak Hasta Tutsaklarımızın
Hepsini Alacağız
Avusturya’nın Innsbruck şehrinde 29 Mart'ta Museumstraßede Avrupa’daki hasta tutsaklar için bildiri dağıtıldı ve imza toplandı. 1 saat içinde 70 tane bildiri dağıtıldı ve 10 tane imza toplandı.
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Selanik

Dayanışma Halkların Silahıdır
Yunanistan'ın başkenti Atina’da Halk Cepheliler Özgür Tutsaklar için yürüttükleri kampanya çerçevesinde 29
Mart’ta Sintagma Meydanı’nda bildiri dağıttı. İki saat süren bildiri dağıtımında bine yakın bildiri dağıtıldı.
30 Mart’ta Yunanistanlı sol örgütlerin IMF’ye işten atılmalara yoksulluğa karşı meclisin önünde düzenlediği mitinge Yunanistan Halk Cephesi’de katılarak bildiri dağıtımı yaptı.
Atina’da Özgür Tutsaklarla Dayanışma Komitesi’nin
afişleri Halk Cepheliler tarafından yapıldı. 29 ve 31 Mart
tarihlerinde 500 afiş asıldı.
Propilya Meydanı’nda 27 Mart tarihinde, 4 saat açık
kalan masada bildiri dağıtımı da yapıldı. Bine yakın bildiri dağıtıldı.
Selanik’te 28 Mart akşamı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sol örgütlerle birlikte oluşturulan “Türkiyeli Politik Mülteciler ve Devrimcilerle Dayanışma Girişimi” grubunun
çağrısı ile yapılan yürüyüşe 600 kişi katıldı. Egnetia’dan
başlayan yürüyüş, faşist Türkiye Konsolosluğu’na giden
caddeye çıkılarak devam etti. Yol boyunca 1000 bildiri dağıtılıp ve 1000 kuşlama yapıldı.

 Hasan Koşar'a Özgürlük İstiyoruz
29 Mart akşamı Selanik'de Dayanışma Girişimi Türkiyeli
devrimciler üzerindeki baskılara karşı, Hasan Koşar’a özgürlük talebiyle bir dayanışma konseri düzenledi.

Yunanistan’da hapishanelerde yeni çıkarılmak istenen
yasalar ile G tipi hapishanelere geçmek isteniyor. G tipi
hapishaneler Türkiye’deki F tipi hapishaneler gibi hakların
gasp edilmesidir. Görüş haklarının kısıtlanması, hücre ve
disiplin cezalarının arttırılması ve keyfi uygulamaları, dayatmaları kapsıyor. Yeni hapishaneler yasasına karşı 28
Mart günü Propilia Meydanı’nda toplanarak meclise yüründü.

Devrimcileri İade Etmek Faşizmin
Suçlarına Ortak Olmaktır
Yunanistan hapishanelerinde tutsak olan Sinan Oktay
Özen’in Türkiye’ye iade mahkemesi 27 Mart'ta görüldü.
1 Nisan'da devam eden mahkeme öncesinde Halk Cepheliler, “HİÇBİR TÜRKİYELİ POLİTİK MÜLTECİ
TÜRKİYE FAŞİZMİNE İADE EDİLEMEZ” pankartını
açıp Samaras iktidarının Türkiye faşizmi ile işbirliğini teşhir eden bildirileri dağıtılar.

 Yunanistan’daki Devrimci
Tutsaklara Uygulanan Keyfiliğe
Son Verilmelidir
Türkiyeli Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi, 18
Mart’ta SYRIZA milletvekili, ADEDY yürütme kurulu
üyeleri ve avukatlardan oluşan bir heyetle Adalet Bakanı ile görüşerek Özgür Tutsaklar’ın taleplerini ilettiler. Adalet Bakanı ve genel sekreterin hapishanelerdeki onursuz
arama ve işkenceyi reddetmesi tartışmayı derinleştirdi. Türkiyeli devrimci politik tutsak Hüseyin Fevzi Tekin’in Türkiye’de Ölüm Orucu sonucu Wernicke-Korsakof hastası
olduğu ve bu nedenle serbest bırakıldığı yine aynı nedenle
serbest bırakılması gerektiği belirtildi.
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emperyalizme ve işbirlikçilere karşı sloganların yer aldığı pankartla katıldılar.
Halk Cephesi, işbirlikçi Samaras hükümetinin Yunanistan’daki Halk Cepheliler’e karşı uyguladığı baskı,
gözaltı ve tutuklamaları protesto eden bildiriler dağıtıldı ve alanlara afişler asıldı. Konserden ardından eylem
biti.
Hollanda

Selanik’te Amerikan Emperyalizminin
Bayrağı Ayaklar Altında Ezildi
Selanik’te, Dünya Irkçılık ve Faşizme Karşı Mücadele Günü’nde birçok sol parti, sendika, mülteci dernek
ve gruplarla birlikte Halk Cepheliler’in katılımıyla 22 Mart
günü bir yürüyüş düzenlendi. Eyleme Halk Cepheliler de

Hollanda’da Binler Irkçılığa
Karşı Yürüdü
"21 Mart Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele
Günü" çerçevesinde her yıl Amsterdam’da yapılan yürüyüş, 22 Mart günü yapıldı. Anadolu Gençlik’in de katıldığı eylemde halka Hollandaca Berkin Elvan ile ilgili bildiriler dağıtıldı. Ayrıca birçok Türkiyeliye Yürüyüş
Dergisi verildi.
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Nürnberg

Belçika

Innsbruck

Kızıldere’de Yaratılan Teslim Olmama Geleneği

Halkımızın Beyinlerinde ve Yüreklerinde

Sayı: 411

Yürüyüş
6 Nisan
2014

Kızıldere bir manifestodur, yol göstericidir. Ölenlerin
ama teslim olmayanların şehit olduğu yerdir.
Anadolu topraklarına umudun tohumlarının düşüşünün
44. yılında Kızıldere şehitlerini anmak için Avrupa'da törenler ve eylemler yapıldı.
Belçika: Liege şehrinde 30 Mart günü 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan anma GÜN DOĞDU marşının ortak söylenmesi ile devam etti. 70 kişinin katıldığı anma
Grup Yorum’un GERİSİ HAYAT şarkısının hep beraber
söylenmesi ile sürdü. Okunan şiirler ve sohbetlerin ardından
anma toplantısı sona erdi.
Yunanistan: 30 Mart günü Atina’da 30 Mart-17 Nisan devrim şehitlerini anma ve umudun kuruluşunun kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Saygı duruşuyla başlayan
anma programı Kızıldere üzerine yapılan konuşmalarla devam etti. Kızıldere adına yapılan türküler marşlar hep bir
ağızdan söylenirken anmaya katılan herkesin sırayla şiir
okumasıyla devam etti. Ardından umudun kuruluşu hazırlanan pasta ile kutlandı.
Avusturya: Innsbruck şehrinde 30 Mart'ta saygı duruşu ile başlayan anma günün önem ile ilgili bir sinevizyon
gösterimi ile devam etti. Ardından bir konuşma yapıldı.
Konuşmanın ardından insanlar kendi duygularını paylaşan konuşmalar yaptı. Anmaya 60 kişi katıldı.
Berlin’de 30 Mart günü saat 15’00’de başlayan etkinlik
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde şehit düşenler

için yapılan saygı duruşuyla başladı. Okunan açıklamanın ardından 44 yıllık tarihini özeti olan bir slayt gösterisi izlendi. 1994 yılında Sivas Zara İlçesi’nin kırsalında
şehit düşen Murat Kaymak’ın hayatının okunmasının ardından Mahir Çayan’ın HÜCREDEKİ ADALILARIN RÜYASI şiiri okundu. Ardından ailelerin evlerinde hazırlayıp getirdiği yemeklerin yenmesiyle etkinlik sona erdi.
Nürnberg'de 30 Mart günü, ‘‘KÜLTÜRLERİN DİYALOĞU” derneğinde KIZILDERE ŞEHİTLERİ ve
ON’lar anıldı.
Anma devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından anmaya katılanlara Mahir Çayan ve yoldaşlarının mücadeleye nasıl başladıkları, Kızıldere’ye nasıl ve ne için gittiklerinin tarihi kısaca anlatıldı.
Beş dakikalık sinevizyon gösteriminden sonra isteyen
Kızıldere ile ilgili görüşlerini söyledi. Kızıldere şehitleri için yazılmış olan marşlar ve şarkılar Saz eşliğinde hep
birlikte söylendikten sonra anma bitirildi.
Avusturya: 30 Mart tarihinde Viyana'da 30 Mart-17
Nisan anması ve Parti'nin kuruluşunun kutlaması yapıldı. Hep birlikte söylenilen Bize Ölüm Yok ve Haklıyız Kazanacağız marşlarıyla bitirildi.

Yürüyüş Dergisi, Zürich Devrimci İradeyi Teslim Alamayacaklar!
Sokaklarında
18 Mart Dünya Politik Tutsaklarla Uluslararası Dayanışma
29 Mart günü
İsviçre’nin Zürih
şehrinde
Halk
Cepheliler tarafından Yürüyüş Dergisi’nin 409. sayısının dağıtımı yapıldı. 40 Yürüyüş
halka ulaştırıldı.
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Günü’nde Özgür Tutsaklar Özgür Aslan ve Yusuf Taş'ın da bulunduğu Staim Hapishanesi önünde eylem yapıldı. Dayanışma kartlarının bağlandığı balonlar sloganlarla gökyüzüne bırakıldı. Daha sonra kitle Stammheim sokaklarında sloganlarla yürüyüşe geçti.

Bencilliğine Karşı Alternatif Kahvaltılarımız
23 Mart günü Köln Sanat Atölyesi'nde pazar kahvaltısı ve sohbet gerçekleştirildi.
Dortmund'da kahvaltı: Halk Komitesinin aylık kahvaltı programı 23
Mart'ta yapıldı. 8'i çocuk 30 kişinin katıldığı kahvaltıdan sonra 1 Mayıs'ta
yapılacak işler ve görev paylaşımları konuşuldu.

30 MART - 17 NİSAN’DA DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR

AVRUPA’daki BİZ

TAŞERONLAŞMA MODELİ
İŞÇİLERİN KANINI İÇMEKTİR,

AVRUPA'DA DA YAYGINLAŞIYOR!
Dünyanın her köşesinde işçiler birbirine benzer. Çünkü her yerde emekçidir, ezilendir, üretendir, yaratandır. Bu yüzden dünyanın bütün işçilerinin elleri birbirine benzerdir.
Tabii dünyanın her yerindeki patronlar, yani kapitalistler de aynıdır.
Çünkü hepsinin ortak yanları, emekçinin sırtından daha fazla kar etmektir. Üreten değil, kemirendir ve her zaman daha fazla kar edebilmek için işçinin kanını emer. Canını alıncaya kadar çalıştırır.
Avrupa gibi kapitalist ülkeler sanayi devrimlerini yapmış oldukları
için, fabrikaları vardır üretim yapılmaktadır. Tabi bu üretim işçi sınıfının
gelişimi için değil, kapitalizmin daha
fazla kar edebilmesi içindir. Sanayisi gelişmiş olduğu için de milyonlarca işçi vardır. Bu ülkelere bizim gibi
ülkelerden insanlar bu fabrikalarda çalışmak için gelmişlerdir.
Bir Alman işçide emeğinin karşılığını almaz, bir Türkiyeli de almaz.
Ama arada şöyle bir fark vardır, yabancılar en ağır işlerde çalışır. Bunun
yanında bir de dilinden ve dininden
dolayı ırkçılığa maruz kalır, bunu patronları hissettirir her daim. Aradaki
fark budur.
Almanya da düşük ücretle çalıştırmada Avrupa ikincisi ve 4 işçiden
biri düşük ücretli işlerde çalışıyor.
Sovyetler Birliği döneminde işçiler emeği ile yaşamanın ne demek olduğunu bilerek yaşadılar. Onurlarıyla ve emekleriyle. Her damla alın terinin karşılığını alarak yaşıyorlardı. İşçiler ürettikleri her şeyi kendileri
için üretircesine çalışıyorlar, bu yüzden de Sovyetler Birliği kısa sürede
dünyada eşi benzeri görülmemiş güçlü bir ekonomiye, sanayiye sahip olmuştu. İşte bunu bilen Avrupa emperyalistleri, işçilerin sosyalizme
sempati beslememesi için bazı hak-

larını vermek zorunda kalıyordu.
Ama Sovyetler Birliği dağıldıktan
sonra yani 90'lardan sonra işçi ve
emekçilere yönelik hak gaspları aralıksız devam etti. Yani kaşık ile verilen haklar kepçe ile geri alınmaya başlandı. Özellikle "Sosyal İşgücü Piyasasında Reformlar" adı altında
Ajanda 2010 yasaları adım adım hayata geçirildi. Bu süre içerisinde işsizlik, emeklilik, öğrencilere yönelik
hak gasplarının yanı sıra Almanya'nın rekabet gücünü artırma adına
işten çıkarmayı zorlaştıran yasalar tamamıyla kolaylaştırıldı, kısa süreli işler sosyal sigorta kapsamından çıkartıldı, esnek çalışma koşullarıyla
emekçiler ücret ve sosyal haklar konusunda, kendi içinde sınıflandırıldı.
Taşeron ve kiralık firmalar teşvik
edilerek düşük ücretli işçilik de artarak meşrulaştırıldı.

Taşeronlaşma,
İşçileri Yoksullaştırıyor,
Patronları Zenginleştiriyor
Patronlar daha fazla kar edebilmek
için taşeron işçiliğe yöneliyor. IG
Metall Sendikası’nın yaptığı araştırmalara göre; metal ve elektronik endüstrisinde yaklaşık bir milyon kiralık ve taşeron işçi çalışıyor. Otomobil endüstrisinde çalışan toplam, 1,13
milyon işçi arasında taşeron işçi sayısı 250 bin, kiralık firma işçi sayısı
ise 100 bin, 763 bini ise kadrolu
işçi. Bu rakamlar bize her 3 işçiden birinin güvencesiz, kölelik işçiliği olan
taşeron ve kiralık işçiliği yaptığını
gösteriyor.
46 büyük taşeron şirketin yıllık
toplam cirosu 16.5 milyar avro. Bu
şirketlerde çalışan işçiler alması gerekenden yüzde 50 daha düşük ücretle
çalışıyor.
Almanya'da kadrolu işçilere yapılan maaş artışları o kadar küçük ol-

masına rağmen patronlara bu da yetmiyor. Saati 5 avroya kadar düşürülen taşeron işçileri tercih ediyorlar.
Kadrolu işçi ya da kiralık işçinin aksine taşeron işçinin çalıştığı yer ile
özel bir çalışma saati veya sabit ücret anlaşması yok. Taşeron işçilerin
hiçbir hakkı yoktur.
Avrupa'da insanların emeklerini
karşılığını aldığı söylemleri koca bir
yalandan ibarettir. Kapitalistler daha
fazla kar edebilmek için kendi ülkelerindeki işçileri daha fazla sömürebilmek için giderek taşeronlaşma
modelini yaygınlaştırıyorlar. Almanya'da yoksulluk giderek artıyor, bunun
sebebi kapitalistlerin daha fazla kar
etme isteğidir.
Kapitalizm kendi sonunu bu şekilde getirecek. İşçi sınıfı birçok kez
göstermiştir ki örgütlü bir işçi sınıfının karşısında hiçbir güç duramaz.
Üreten ve yaratan biziz, emeğimizin
karşılığını almak için mücadele etmeliyiz.
Almanya'da taşeron işçilerin çalıştığı fabrikalarda on binlerce Türkiyeli çalışıyor. Türkiyeli işçiler de,
Alman işçilerle birlikte taşeronlaşmaya karşı mücadele etmelidir. 50 yıldır emeğimizle yaşıyoruz, emeğimizin karşılığını alabilmek için hakkımızı istemeliyiz.
Alman devleti işçilerin örgütlenmesini engellemek için ırkçılığı geliştiriyor, işsizliğin ve yoksulluğun sebebinin yabancılar olduğu yalanını
halka aşılıyor. "Yabancılar bu kadar
fazla olmasaydı bu kadar işsizlik olmazdı" politikasını sürdürüyor. Bu
politikaya karşı, Türkiyeli işçiler de
birleşmeliyiz ve gerçeği kendi halkımıza ve Alman halkına anlatmalıyız.
Emeğimizle varız, hakkımızı istiyoruz. Taşeronlaşmaya ve hak gasplarına karşı birleşelim, mücadele edelim!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
13

N i s an - 1 9

N i s an

Gürsel AKMAZ
1960 Denizli Acıpayam İlçesi Yazır Köyü
doğumlu Gürsel, mücadeleye 12 Eylül öncesi
katıldı, Acıpayam’da yoksul köylülüğün örgütlenmesinde yer aldı. Tutsaklıklar yaşadı.
Gürsel AKMAZ 1988’de yurtdışına çıkan Gürsel, Avrupa koşullarında da kavganın içinde yer aldı, emekçi, devrimci özelliklerini kaybetmedi. Bu nitelikleriyle ülkeye, kendi bölgesinin dağlarına gerilla olarak döndü. Ege Kır
Gerilla Birliği’ndeyken 1988’de tutsak düştü. İşkencehanelerden başı dik çıktı. F Tipi saldırısına karşı Buca Hapishanesi’nde DHKP-C tutsaklarının 3. Ekibi’nde Ölüm Orucuna
başladı. 16 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.

Fehime ÖZTÜRK
Samsun’da devrimci gençliğin 19 Mayıs Lisesi'ndeki ilk sempatizanlarındandı. Hareket
içinde ortaya çıkan durumda Ankara hizbine
karşı tavır alan, birkaç kız arkadaştan biri idi.
Fehime ÖZTÜRK Her saatini devrimci mücadeleye adamış, coşkusuyla tanınan bir arkadaşımızdı. Nisan 1978’de yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak aramızdan ayrıldı.

Canan KULAKSIZ
Küçükarmutlu Direniş Mahallesi’nde, dışarıda ölüme yatıp Gülsüman Dönmez’den sonra ölümü kucaklayan ikinci direnişçi oldu. Canan Kulaksız 17 Kasım 1981 yılında Rize’de
Canan KULAKSIZ doğdu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisiyken gençliğin mücadelesinde yer aldı. Aynı zamanda Ege
TAYAD’da çalıştı. F Tipi saldırısı başladığında dışarıda, İzmir’de Ölüm Orucuna başladı. Kardeşi Zehra da İstanbul’da
Ölüm Orucu eylemindeydi. Bir süre sonra Canan da İstanbul’a
geldi ve Küçükarmutlu’nun yoksul gecekondu evinde kızkardeşiyle birlikte Ölüm Orucunu sürdürdü. Direnişinin
137. gününde, 15 Nisan 2001’de yürekleri, beyinleri sarsan
bir kasırga yaratarak şehit düştü.

“Tüm dünya da üstümüze gelse
‘halkı ve vatanı için ölümü göze
alan bir insanın meşru iradesinden
siyasal haklılığından daha güçlü
bir güç olmadığını’ görmeye
devam edecekler...”
Gürsel Akmaz
Erol EVCİL
1966 Tokat-Almus Çambulak
Köyü doğumlu Erol, kendi deyişiyle “Kızıldere’nin etkisiyle büyüdü.”
Bir emekçi olarak yaşadı. 1989’da İsErol EVCİL
tanbul Bağcılar-Çiftlik’te mücadele
içinde yer almaya başladı. Mahalli
bölgelerde sorumluluklar üstlendi. 1992’de, halkın
kurtuluş savaşını sürdürmek için dağlara çıktı.
Aynı yıl tutsak düştü.
Ölüm Orucu 3. Ekibi Savaşçısı olarak Ölüm Orucuna başladı ve katliamlara, tecrit hücrelerine rağmen direnişini sürdürerek 13 Nisan 2001’de Sincan
F Tipi’nde ölümsüzleşti.

Adil CAN
1961 doğumlu Adil CAN, devrimci hareketin militan kadrolarındandı. FTKSME içerisinde yer aldı.
Beyazıt’ta
faşist bir odağın dağıtılAdil CAN
ması eyleminde jandarmalarla girdiği
silahlı çatışmada yaralı ele geçti. Tedavisinin geciktirilmesi sonucu 16 Nisan 1980’de şehit düştü.

Murat ÇOBAN
1973, Denizli doğumludur. ’90 yılının başlarından itibaren örgütlü
mücadele içinde yer aldı. Mücadele
dergisinde muhabir olarak çalıştı.
Murat ÇOBAN Muğla’da gençliğin akademik-demokratik hakları için mücadele etti.
Gözaltılar, işkenceler, tutsaklıklar yaşadı. 1994’te
Ege Kültür Sanat Merkezi bünyesinde Grup Günışığı elemanı olarak kültürel çalışmalar yürütürken
tutuklandı. Aydın Hapishanesi’nde, F Tipi hapishane
saldırısı gündeme geldiğinde, Ölüm Orucuna gönüllü
oldu. Ölüm Orucunun 177. gününde, 14 Nisan
2001’de ölümsüzleşti.

Zafere Söz
Boy verir
yaşamın, direnmenin ve
ölmenin hakçası
Toprağın şah damarında
Yiğitler ölür mü hiç
Hiç ölür mü umudun yiğitleri
Öyle bir türkü ki söylediğim
Galubeladan beri
Uğruna ölünesi
Gürsel AKMAZ

Anıları Mirasımız
“PARTİ BENİM”
Nuran Demir 17 Nisan 1995'te şehit düşmüştü.
Şehit düşüşünün ayrıntılarına ilişkin bilgilerin tamamlanması zaman aldı. Onun şehit düşmesinin
diğer pek çok şehidimizden farklı bir yanı var:
Nuran hareketle bağının kopuk olduğu bir dönemde şehit düşmüştü. Burada asıl üzerinde durmak istediğimiz hareketle bağı kopuk olmanın
ne anlama geldiğidir. Nuran şehit düşerken bu
konuda bir örnek de sunmuştur bize.
Evet, bilinir, hareketle bağın şu ya da bu nedenle kopması, kimileri için adeta denetimden
kurtulmak gibidir, hiçbir şey yapmamanın vesilesi
olur. Gerekçe hazırdır nasıl olsa: "bağım yoktu",
"ne yapacağımı bilmiyordum" vs. vs. Oysa gerçek bu değildir. Bir devrimci için her zaman, her
koşulda yapacak şey vardır ve gerçekte her devrimci istediğinde ne yapması gerektiği sorusunun cevabını da mutlaka bulur. Belki eksik yapar, belki yanlış yapar, ama bu, kavganın dışın-

KAYBEDİLDİ
Recep GÜLER
Defalarca işkencelerden geçirilmesine, 8 yıllık tutsaklığına rağmen, kavganın içinde olmaya devam etti. 1989’da
Yeni Çözüm dergisinin İzmir temsilciliRecep GÜLER ğini yaptı. İzmir’de 12 Eylül’ün ölü
toprağının aşılmasında onun önemli katkıları oldu. 1994 Nisan'ının ilk günlerinde İstanbul'da
gözaltına alındı ve kaybedildi.

Nuran DEMİR
1969’da Sivas İmranlı İlçesi’nde doğdu. Kürt-Alevi bir ailenin kızıydı. 1992’de
Nuran DEMİR Afyon İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenciyken devrimci gençlik içinde mücadeleye katıldı. 17 Nisan 1995’te bir eylem hazırlığı
sırasında silahın elinde patlaması sonucu şehit düştü.

da kalmaktan yeğdir. 12 Eylül sonrasını düşünün;
80'in, 81'in şehitlerinin pek çoğu merkezi bağların, günlük talimat ilişkilerinin alabildiğine seyreldiği bir dönemin şehitleridir. Ama onlar bu örgütsel durumu, hiçbir zaman mücadelenin dışında
kalmanın gerekçesi haline getirmemişlerdi.
Çünkü bir gerekçe aramıyorlardı.
Nuran'ın da Parti'yle bağı yoktu. Ama bulunduğu yerde baskılar yoğundu. Onun görevi bu
baskılara karşı mücadeleyi örgütlemekti. Partiyle,
Cephe'yle ilişkisi olduğunda, adı gibi biliyordu
ki kendisine söylenecek olan da buydu. Bağının
kopuk olduğu bu dönemde bir silahlı eylemin hazırlığı sırasında şehit düştü.
Parti, bulunduğu yerde Nuran'dı çünkü.
Bu, o anki ilişkiyle ya da ilişkisizlikle açıklanabilecek bir şey değildir elbette. Bu, bir sorumluluktur. Bir ruh halidir. Düşünüş tarzıdır. Parti benim diyebilmektir. Benim olduğum yerde
parti var diyebilmektir. Nuran böyle düşündü,
böyle hissetti, böyle şehit düştü. "Yoldaşlar, Parti sizsiniz" dedi bize. Son sözü, son eylemi olarak.

Gerçekleri Bizden Okuyun
Yürüyüş Ülkenin Her Yerine
Gerçekleri Yayıyor
"Yürüyüş Okuyalım, Okutalım" kampanyası çerçevesinde sokak sokak, ev ev
yapılan Yürüyüş Dergisi dağıtımları
hızla devam ediyor.

İstanbul

Ankara

Ankara

Antalya

Mecidiyeköy: 24-25-26-31 Mart’ta Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda 409. sayının tanıtımı yapıldı.
Gazi: 31 Mart'ta Fevzi Çakmak Caddesi’nde yapılan dağıtımda 30 dergi halka ulaştırıldı. Dergiyle birlikte halka Yürüyüş Dergisi kampanyasının bildirileri de
verildi.
Dergi dağıtımının ardından Halk
Cepheliler, Gazi Özgürlükler Derneği
önünde 20.00-20.30 arasında “Berkin'in
Katilleri Cezalandırılıncaya Kadar Susma Türkiye" pankartını açarak oturma
eylemi yaptılar. Eyleme 40’tan fazla insan katıldı.
Kuruçeşme: 21-22 ve 26 Mart günleri Kıraç esnaflarına ve halka Yürüyüş
Dergisi ulaştırıldı.
Sarıgazi: Halk Cepheliler 28 Mart'ta
İstanbul Sarıgazi’de Demokrasi Caddesi ve İnönü Mahallesi’nde 250 tane Yürüyüş Dergisi’nin kampanya afişi astı.
Kadıköy: Devrimci İşçi Hareketi, 25
Mart’ta Kadıköy Metro çıkışında Yürüyüş Dergisi dağıtımı yaptı.

Ankara

Çanakkale

Gemlik

Güvenpark: Ankara’da Halk Cephesi 29 Mart’ta Güvenpark önünde toplanarak, toplu dergi dağıtımına başladı.
15 Yürüyüş okurunun katıldığı toplu dergi dağıtımı sesli çağrılarla başladı. Güvenpark’tan İzmir Caddesi'ne geçildi.
Dağıtımın ardından TAYAD’lı Aileler’in açmış olduğu devrimci tutsaklar ile
dayanışma kermesi ziyaret edildi. 2 saat
süren dergi dağıtımı hep birlikte halay çekilerek sonlandırıldı. 85 dergi halka
ulaştırıldı.
Mamak: Natoyolu boyunca 26
Mart’ta Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. “Yürüyüş Okuyalım, Okutalım” kam-

panyası çerçevesinde her perşembe sabahı
olduğu gibi 2 Yürüyüş okuruyla 2 saat süreyle yapılan dergi satışında toplam 45 dergi halka ulaştırıldı.
100. Yıl Mahallesi: Ankara 100.
Yıl Mahallesi'nde 29 Mart günü Halkın
Mühendis Mimarları bir saat boyunca
Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaptılar.

Adana
29 Mart’ta da Adana Akkapı Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı. 6 Yürüyüş okurunun önlüklerle katıldığı çalışmada 70 Yürüyüş Dergisi Akkapı halkına ulaştırıldı.

Antalya
Kapalıyol'da 30 Mart’ta Yürüyüş
Dergisi tanıtım masası açtı. Yürüyüş Dergisi’ni anlatan yüzlerce bildiri dağıtıldı.

Bursa
Gemlik’te Yürüyüş okurları 30
Mart’ta 409. sayının tanıtımını yaptılar.
Halkın ilgili olduğu çalışmada 2 esnaf her
hafta dergi bırakılmasını istedi. Mahalle gençleriyle eğitim ve ülke sorunlarıyla
ilgili sohbet eden Yürüyüş okurları, Hürriyet Caddesi, Sosyal Yaşam Merkezi,
Derya ve Irmak sokak, Yeşilova ve
Gemlik’in birçok mahallesini dolaştılar.
36 dergiyi Gemlik halkına ulaştırdılar.

Çanakkale
28-29 Mart günleri Çanakkale’nin en
kalabalık ve uğrak yeri olan Kordon’da
Yürüyüş Dergisi dağıtıldı. İki gün boyunca dağıtıma 4 kişi katıldı ve toplamda
35 dergi halka ulaştırıldı.

İzmir
Buca Şirinyer ve Kuruçeşme’de 27
ve 29 Mart’ta yapılan dergi dağıtımlarında 51 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
27 Mart günü Dev-Genç’liler Ege
Üniversitesi’nde Yürüyüş masası açtılar.
5 saat açık kalan masada Yürüyüş Dergisi öğrencilere ulaştırıldı.

Ö ğretmenimiz
Öğretirken, öğrenmesini bilmeliyiz.
Eğitim sorununu devrimin ihtiyaçları
temelinde ele almalıyız...
Eğitimin nerede, ne zaman, nasıl olacağına geniş
bir açıdan bakmalıyız. Bir ev, bir fabrika lokali,
mesleki ve demokratik örgütler,
her yer eğitim yeridir...
Halkın ekonomik, demokratik, sosyal, politik
yaşamını ilgilendiren, her şeyle ilgilenerek,
eğitim alanlarımıza çekmeliyiz. Yol göstermeliyiz.
Öncülük yapmalıyız. Neyi, nasıl çözeceğini
öğretmeliyiz. Kadınlardan, çocuklara, yaşlılara,
her milliyetten ve inançtan insanlara,
Cephe anlayışı çerçevesinde öğretmeliyiz.
Halkın öğretmeni ve öğrencisi olmak zorundayız...
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