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1 MAYIS ALANI TAKSİM’E!1 MAYIS ALANI TAKSİM’E!



Faşist AKP iktidarı Taksim 1 Mayıs Alanımızı yine halka kapatmak istiyor!

Taksim 1 Mayıs alanıdır! 

Taksim’de şehitlerimizin kanı var!

Katil devlet 1977’de 35 canımızı katletti

1989’da Mehmet Akif Dalcı’yı 

1996’da 4 emekçiyi,

2013 Haziran Ayaklanması’nda 8 kişiyi katletti...

Kanımız hala meydanlarda duruyor! 

77’lerden bugüne tek bir katil cezalandırılmadı!.. 

Katil AKP katilleri koruduğu gibi kanımızla sulanan 1 Mayıs Alanımızı

bize yasaklıyor! 

Hiçbir Güç 1 Mayıs Alanını halka kapatamaz....

HALKIMIZ!

EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN 

1 MAYIS’TA TAKSİM’E

İŞÇİLER, MEMURLAR, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, AVUKATLAR, DOKTORLAR,
MÜHENDİSLER... 

ESNAFLAR, YOKSUL GECEKONDU HALKIMIZ, 
AYDINLAR, SANATÇILAR... 

BAKIRKÖY’DE BAĞIMSIZLIK MEYDANI’NI DOLDURAN YÜZ BİNLER...

Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Mustafa Doğru
Genel Yayın Yönetmeni:
Emel Keleş
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.

Billurcu Sok. No: 20 / 2  
Beyoğlu/İSTANBUL
Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık

Adres: Gülbahar Mah. Cemal Sahir
Sok. Kral Apt. 7/1 B Blok No: 17
Daire: 6  Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel: (0-212) 216 41 78

Faks: (0-212) 216 41 79

Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE 
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland

ISSN: 1305-7944

Baskı: Ezgi Matbaacılık-Sanayi
Cad. Altay Sok. No: 10
Çobançeşme / Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02

Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre:6 Frank
Hollanda: 4

Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4
Euro

www.yuruyus.com info@yuruyus.com
Haftalık Süreli Yerel Yayın

Siyasi Dergi          
Fiyatı: 1 TL

Tel: (0-212) 251 94 35



İ ç i n d e k i l e r
42 Savaşan Kelimeler: Psikolojik

sorun değil, emperyalizmin
yarattığı çaresizlik!

43 Hayatın Öğrettikleri: Dergi

dağıtımına herkesi katabiliriz!

44 Gençlik Federasyonu’ndan:

Yaşasın bağımsız Türkiye

45 Liseliyiz Biz: Öğrencilerin

geleceğini sınavlar karartıyor!

46 Berkin’in ismini milyonların

hafızasından hiç kimse silemez!

47 Devrimci İşçi Hareketi:

Greif işçilerine yapılan saldırının
sorumlusu AKP iktidarıdır!

48 Emek Haber: Direnişler

mücadeleyi büyütür!

49 Hasan Ferit’e söz verdik!

50 Bağımsız Türkiye konser

çalışmaları!

54 Avrupa’da Yürüyüş: Tutsakların

sesi olmaya devam edeceğiz!

55 Avrupa’daki Biz: NSU

Mahkemesi’ni gündemden
düşürmeye çalışıyorlar!     

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun... 

59 Öğretmenimiz...

28 Özgür Tutsaklardan:

30 Mart mayamızdır!
30 Mart miladımızdır!

29 Röportaj: Hak; onu almak için

mücadele edenlere layıktır!

31 Devrimci memurlar

sahipsiz değildir!

32 Tarihimizden Öğreniyoruz:

Topkapı Meslek Lisesi işgali

33 Sınıf Kini:

Onlar zengin biz ise yoksul!

34 Adalet İstiyoruz:

Halk açlık çekiyor ama
en büyük açlık

adalet açlığıdır

35 Halk Düşmanı AKP: AKP’nin

halka yönelik düşmanlığı
sınıf kininin eseridir!

36 Sanatçıyız Biz: Bilim de

psikolojik üstünlük de
sosyalizmden yanadır!

37 Gezi raporu, AKP faşizmini

aklama raporudur!

38 Selam olsun

umudun çocuklarına!

40 Berkin’in hesabını sorana

kadar durmayacağız!                   

7 ON’lar için yüz binlerce kişilik

dev koro! Ekmek, adalet,
özgürlük için yüz binler
bağımsız Türkiye talebinde

birleşti!

11 Amerikan emperyalizmine karşı

savaşmanın onurunu taşıyoruz!

Cephe’nin onurlu listesi-1

12 Resimlerle bağımsızlık konseri...                                  

14 Katil Erdoğan’ın yalanları

bir bir yüzüne çarpıyor!

16 1 Mayıs kavga gününden

Haziran Ayaklanması’na
Mehmet Akif Dalcılar’dan
Berkin Elvanlar’a Taksim’de
1 Mayıs Alanındayız!

19 Devrimci Okul: Şehitlerimiz

23 Şehitlerimizin kanıyla kızıllaşan

sosyalizmin bayrağını
Türkiye’den dalgalandıracağız!

26 TAYAD’lı Aileler: Hasta

tutsakları katlederek devrimci
tutsakları teslim alamazsınız!

4 Bağımsızlık olmadan ekmek,

adalet, özgürlük olmaz!

Yüz Binler Bağımsız Türkiye
Konseri’nde Buluştu!

Berkin’in Katilleri Cezalandırılana
Kadar Susma Türkiye!

Berkin'in Katilleri Bulunana Kadar 
Her Cuma günü  

Ankara Güvenpark’ta 18.30 - 19.30 arasında
oturma eylemi yapılacaktır 

Ankara Halk Cephesi

Adana’da Berkin İçin Adalet Eylemi
Berkin İçin, Halk İçin, Gelecek İçin
Adalet İsteyenlere Çağrımızdır
Her Cumartesi Saat: 13.00
Yer: İnönü Parkı
Adana Halk Cephesi

AKP’nin hapishanelerdeki

zulmünü duymayan kalmayacak.

Her hafta cumartesi günü saat

19.00’da, Taksim
Tünel’den

Galatasaray
Lisesi önüne

yaptığımız

yürüyüşlere

devam

ediyoruz!

1 ay boyunca her

salı saat 17.00’da

Mecidiyeköy AKP İl binası

önünde basın açıklaması ve oturma

eylemimiz olacak. Bu 1 ay içinde

hapishanelerdeki AKP zulmünü

duymayan kalmayacak!
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13 Nisan’da İstanbul Bakırköy’de
Halk Cephesi tarafından Grup Yo-
rum’un “Bağımsız Türkiye” konse-
rinin 4.’sü yapıldı. 

Konsere ülkenin dört bir yanından
-Avrupa ülkelerinden de çok sayıda ka-
tılan oldu- yüz binlerce kişi katıldı... 

Yüz binler; “KAHROLSUN
AMERİKA YAŞASIN BAĞIMSIZ
TÜRKİYE!”,

“KAHROLSUN FAŞİZM YA-
ŞASIN MÜCADELEMİZ!”,

“FAŞİZME KARŞI OMUZ
OMUZA!”,

“DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜM-
SÜZDÜR!”,

“KATİL AKP HESAP VERE-
CEK!”... sloganlarını en güçlü sesle-
riyle haykırdılar... 

“Bağımsız Türkiye” konserleri
sıradan bir konser olmanın çok çok
ötesinde, yüz binlerin EKMEK, ADA-
LET, ÖZGÜRLÜK diye haykırdığı,
halkın kendi gücünü gördüğü, hesap
sormanın en üst düzeyde bilince çı-
kartıldığı bir eylemdir.

Bağımsız Türkiye
Konserlerine Katılan
Yüz Binler Ekmek, Adalet,
Özgürlük Talepleriyle
Haziran’da Ayaklanan
Halkımızdır!

Haziran Ayaklanması’ndan sonra
düzen partisi CHP’den Kürt milliyetçi
harekete, reformist düzen içi partilerden
Fethullahçılar’a... hatta tekellere kadar
birçok kesim kendi çıkarları doğrultu-
sunda halkın öfkesini kullanmaya ça-
lıştılar. Kimi oy deposu olarak gördü.
Halkın öfkesini seçimlerle tekrar düzen
içine çekmeye çalıştı.  Kimi uzlaşma po-
litikaları doğrultusunda AKP’ye karşı
tehdit  olarak kullanmak istedi... Kimisi
de halkın öfkesini oligarşi içi iktidar kav-
gasında  yaslanacağı güç olarak gördü. 

Ancak hiçbirisinin de hesapları
tutmadı. AKP karşıtı, büyük bir öfke
taşıyan halk kitlelerinin AKP’ye kar-
şı oya dönüşeceğini umuyorlardı. Se-

çimlerden iki hafta önce Berkin El-
van’ın cenazesini İstanbul’da 3 milyon
kişi uğurlamıştı. 30 Mart yerel se-
çimleri onlar için tam bir hüsran oldu. 

Ve soruyorlar: “Haziran’da ayak-
lanan milyonlar nerede” diye.... 

Haziran’da ayaklanan halkın öf-
kesi sizin içine çekmeye çalıştığınız
düzenedir. 

Burjuvazi ayaklanmayı “çevre
duyarlılığı” olarak yansıttı. Refor-
mistler, sivil toplumcular, düzen sol-
cuları da gerçeği görmek yerine üs-
tüne atladılar. Her ağaç kesildiğinde
halkın ayaklanacağını sandılar... 

“Çevre hassasiyeti” değil halkı
ayaklandıran, AKP faşizmine karşı
olan öfkesidir. Ekmek, adalet, özgür-
lük talepleridir. Halk, öfkesini ayak-
lanarak gösterdi. Reformizmin, Kürt
milliyetçilerinin ve düzen içi solun po-
litikaları halkın bu öfkesini reformist,
uzlaşmacı politikalarla tekrar düzen içi-
ne çekmeye çalışıyor... Oysa halk,
faşist düzene karşı öfke dolu, hesap
sormak istiyor. Haziran dönemindeki
gibi olmasa da halkın bu öfkesi din-
memiştir. Sokağa çıktığı her yerde, po-
lisle çatışmaya, barikatlar kurmaya de-
vam ediyor. Faşizme karşı öfkesi geç-
medi... Adalet arayışı bitmedi halkın.
Öfke aynı biçimde kendini gösterme-
se de büyümeye devam ediyor. 

AKP faşizminin asıl korktuğu da
büyüyen halkın bu öfkesidir. 

AKP faşizminin gerçek ve tek al-
ternatifi halktır. 30 Mart yerel se-
çimleri oligarşinin yönetememe kri-
zine hiçbir çözüm olmamıştır. 

Haziran Ayaklanması’ndaki o halk
nerede diye soranlara...

İşte O Halk Bağımsızlık
Konserindeki Halktır... 
Berkin Elvan İçin
Adalet İsteyenlerdir....
63 İlde Grevlerle, Boykotlarla,
Barikatlarla Direnenlerdir!

O kitle, çözümü sandıkta aramıyor.
Reformist, uzlaşmacı politikalarda

aramıyor. Emperyalistlerde aramı-
yor. 

Halk kendi gücünü gördü. Faşiz-
me karşı direnmekten başka yol ol-
madığını biliyor. Düzen içi, reformist,
uzlaşmacı politikalarla değil, dev-
rimci politikalarla birleşiyor. Direniş
birleştiriyor halkı, devrimciler bir-
leştiriyor. Faşizmi direnerek altede-
ceğini biliyor halk. Bu da uzlaşmacı
politikalarla değil, devrimci politi-
kalarla mümkündür. Devrimci ön-
derlikle mümkündür.

Hasan Ferit’in cenazesinin alın-
ması, Berkin Elvan’ın cenazesi, ba-
ğımsızlık konseri düşmanın devrim-
ci hareketi tecrit etmek için uydurduğu
tüm demagojilerine rağmen halkı
devrimcilerin yanında birleştirmiştir.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELE-
Sİ; EKMEK, ADALET, ÖZGÜR-
LÜK MÜCADELESİNİN TEME-
LİDİR!

BAĞIMSIZLIĞIN OLMADIĞI
YERDE ÖZGÜRLÜK YOKTUR!

ADALET YOKTUR!
DEMOKRASİ YOKTUR!
AÇLIK, SÖMÜRÜ, ZULÜM

VARDIR!
Bağımsızlık, bir ülkenin ve halkın,

siyasi, ekonomik, askeri, kültürel her
alanda kendi kaderine hükmedebil-
mesidir. 

Emperyalizmin işbirlikçileri ve
ona karşı savaşmayı göze alamayan-
lar "herkesin herkese bağımlı oldu-
ğunu, küreselleşen dünyada ba-
ğımsızlığın mümkün olmadığını"
söylüyorlar... 

Bu Koca Bir Yalandır!
1-“Küreselleşen dünya”da herke-

sin herkese bağımlılığı yoktur. Kü-
reselleşen sadece emperyalist tekel-
lerin sömürüsüdür. Sosyalist sistemin
yıkılmasıyla birlikte emperyalizmin
sömürüsünün önünde ciddi hiçbir
engel kalmamıştır. 

2-Bağımlılık, hep bizim gibi yeni-
sömürge ülkelerin sömüren emper-

BAĞIMSIZLIK OLMADAN EKMEK,
ADALET, ÖZGÜRLÜK OLMAZ
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yalistlere bağımlılığı şeklindedir. 
Yani Amerika Türkiye'ye değil,

Türkiye Amerika'ya bağımlıdır. 
ÖRNEK VERECEK OLURSAK:

Türkiye Amerika'ya 3.5 milyar do-
larlık mal satarken Amerika'dan 18.5
milyar dolarlık mal almaktadır.

3-Emperyalizme bağımlılık basit
bir ticari ilişkiden ibaret değildir. Tür-
kiye emperyalistlere ekonomik, askeri
ve siyasi anlaşmalarla bağımlı hale
getirilmiştir.

4-Bizim gibi bağımlı ülkenin
ekonomi politikası kendi ülke halkı-
nın ihtiyaçlarına göre değil, emper-
yalist tekellerin ihtiyaçlarına göre,
emperyalistler tarafından belirlen-
mektedir.

5-Emperyalistler kendi krizlerini
de bizim gibi ülkeleri sömürerek at-
latmaktadır. Halkımız bir de emper-
yalistlerin kronik krizlerinin yükü al-
tında ezilmektedir. 

6-Emekçi halkımızın ürettiği tüm
değerlerin aslan payı, yani yüzde 70'i
emperyalist tekellere patent hakkı
olarak ödenmektedir. Emperyalist ül-
kelerdeki halkların refah düzeyi bize
göre daha yüksek ise bunun nedeni
emperyalist tekellerin bizden elde et-
tikleri sömürü ile kendi ülke halklarına
sus payı verebilmeleridir.

7-Sömürünün aslan payını hep
emperyalist tekeller alır. Emperyalist
tekellerden arta kalana işbirlikçi te-
keller el koyarlar. İşbirlikçi tekeller
de hiçbir zaman daha az karla yetin-
mezler. İşbirlikçisi oligarşi kendi sö-
mürü payından ödün vermediği için
halkı iki kat daha fazla sömürmek-
tedir. Emekçi halkımız ne kadar çok
çalışıp çabalasa da yoksulluktan kur-
tulamaz. Onun içindir ki; dünyadaki
18. büyük ekonomiye sahip olan ül-
kemizde milyarder tekellerin sayısı
her yıl artarken halkın açlık ve yok-
sulluğu da  tekellerin servetlerinin bü-
yümesi oranında artmaktadır. 

8-Ekonomik bağımsızlığı olma-
yanın siyasi ve askeri bağımsızlığı da
olamaz... Türkiye 1950’lerde IMF,
Dünya Bankası, NATO gibi emper-
yalist kuruluşlarla ve Amerika ile yap-
tığı ikili anlaşmalarla ekonomik, as-
keri, siyasi olarak emperyalizmin

yeni-sömürgesi bağımlı bir ülke ha-
line gelmiştir.  

9-Ülkeyi yönetenler halkın değil,
emperyalist tekellerin ve işbirlikçi oli-
garşinin çıkarlarının temsilcileridir.
Ülkeyi onlar adına yönetir. Yasalar,
kanunlar onların çıkarlarını koruya-
cak şekilde düzenlenmiştir...

10-Amerika ile ve  NATO, CEN-
TO gibi emperyalist kurumlar ile ya-
pılan askeri anlaşmalarla ordu, ulu-
sal ordu olmaktan çıkıp emperya-
listlerin çıkarlarını koruyan iç savaş
ordusuna dönüşmüştür. 

11-Topraklarımızın 35 milyon
metrekaresinde emperyalistlerin tam
denetiminde askeri üsler yapılmıştır.
Topraklarımız emperyalistlerin savaş
karargahı gibi kullanılıyor. 

Türkiye emperyalizmin yeni-sö-
mürgesi olduğu tarihten  beri onlar-
ca kez emperyalistlerin çıkarları için
başka ülke topraklarına asker gön-
derdi.  Ülke içinde ise halka karşı dar-
be yapmaktan, faşist terörün uygu-
layıcısı olmaktan başka bir işlevi

olmamıştır.
12-İşte bütün bunlardan dolayı

emperyalizme karşı bağımsızlık sa-
vaşı vermeden, emperyalistler ile
yapılan ekonomik askeri anlaşmala-
ra yırtıp atmadan, tüm emperyalist
kuruluşları, üsleri ülkemizden söküp
atmadan kendi ülkemizde bağımsız
olamayız.

13-Bağımsızlığın olmadığı yerde
özgürlük olmaz. 

14-Bağımsızlığın olmadığı ülke-
mizin yönetim biçimi demokrasi de-
ğil, faşizmdir.

15-Bağımsızlığın olmadığı ülke-
mizde burjuva anlamda da olsa de-
mokrasi olamaz. Çünkü halkımız
emperyalizm ve işbirlikçisi oligarşi
tarafından çifte sömürülmektedir. 

16-Ülkemizdeki gibi en vahşi sö-
mürünün olduğu yerde açlık, yok-
sulluk, işsizlik asla bitmez. Ülke-
mizde 50 milyonun yoksulluk sını-
rının altında, 14 milyonun da açlık sı-
nırının altında yaşamasının nedeni bu
sömürüdür...

VATAN SEVGİSİ VE VATANSEVERLİK 
Biz devrimciyiz. Vatanımızı seviyoruz.  Vatanımızın  bağımsız-

lığı, halklarımızın  özgürlüğü için, adalet için mücadele ediyoruz. 

Biz Cepheliler için köklerimize ve tarihimize sahip çıkmaktır va-
tan sevgisi.

Vatanseverlik, milliyetçilik değildir. Vatan ve vatanseverlik kav-
ramlarını burjuvazi, gericiler ve milliyetçi faşistler kullanıyor diye
bunlardan vazgeçemeyiz. Tam tersine burjuvazinin, gericilerin ve fa-
şistlerin sahte vatansever, devrimcilerin gerçek vatansever oldukla-
rını biliyor halkımız. Çünkü vatanı için canını feda edenler sadece
devrimcilerdir.

Sınıflar mücadelesi açısından millilik ve enternasyonalizm so-
rununu en iyi formüle eden hiç kuşku yok ki Marks'ın şu düşünce-
leridir: "İşçi sınıfının mücadelesi şekil bakımından ulusal, muh-
tevası bakımından enternasyonalisttir."

Burjuvazinin vatanı yoktur. Onun vatanı paradır, sömürüdür, kar-
dır... En çok parayı nerede kazanırsa burjuvazinin vatanı orasıdır.

Vatanseverlik kuru bir toprak parçasını sevmek değildir. Vatanın
bağımsızlığını, halkın özgürlüğünü savunmaktır vatanseverlik. 

Vatansever olmanın ölçüsü, anti-emperyalist olmaktır. 

Vatanını sevmeyenler devrimcilik de yapamazlar...

Onun için burjuvazinin vatanseverliği sahtedir... Onlar vatanse-
ver değil, vatan hainleridir!
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17-Bu kadar vahşi sömürünün so-
nucu sosyal patlamalardır. Onun için
oligarşinin yönetim biçimi demokra-
si değil, faşizmdir. Faşist yasalar,
mahkemeler, ordu, polis ve diğer ku-
rumları olmadan halkı yönetemezler.
Ülkemizde faşizm Tayyip Erdo-
ğan’dan ibaret değildir. Yeni sömür-
geciliğin sonucudur.

18-Demokrasi, 5 yılda bir halkın
önüne konulan seçim sandığından
ibarettir. Yani demokrasi denilen şey
bizim ülkemizde faşizmin MASKE-
SİDİR!

19-İŞTE BUNUN İÇİN EMPER-
YALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK
MÜCADELESİ OLMAZSA OL-
MAZDIR! BAĞIMSIZLIK OLMA-
DAN AÇLIK, YOKSULLUK, İŞ-
SİZLİK ASLA  SON BULMAZ!

20-Bağımsızlık olmadan asla de-

mokrasi olmaz! 1950’lerden beri ik-
tidardaki partilerin “demokrasi pa-
ketleri” açmalarına rağmen bir türlü
demokratikleşilememesinin nedeni
bağımlılık ilişkileridir.

Sadece AKP’nin son 12 yıllık ik-
tidarına bakın. Onlarca demokrasi
paketi açıldı. Her pakette gösterme-
lik iki-üç maddenin yanında daha
fazla baskı ve terör yasaları getirildi...
Bugünkü sonuç bütün yeni-sömür-
gecilik tarihinin özetidir.

21-Bağımsızlık olmadan kendi
vatanımızda özgür olamayız! Bugün
hiç kimse yarın herhangi bir gerekçe
ile hapishaneye atılmayacağının ga-
rantisini veremez. Hapishaneler tı-
kabasa dolduğu gibi ülkemizin ta-
mamı açık hava hapishanesine çev-
rildi.

Bunun için mücadelemiz emper-

yalizme karşı BAĞIMSIZLIK,

Faşizme karşı DEMOKRASİ,

Kapitalizme karşı SOSYALİZM
mücadelesidir!

Reformizmin, Kürt milliyetçileri-

nin, onların yedeğinden kopamayan

oportünizmin, “Kemalizmi”, “ulu-

salcılığı” keşfederek bağımsızlık mü-

cadelesini “demode” bulması sadece

emperyalizmle ve işbirlikçileriyle sa-

vaşmaktan kaçışın gerekçesidir.

Biz “Bağımsız Türkiye” şiarıyla

yüzbinleri devrim cephesinde birleş-

tirmeye devam ediyoruz. 

Bağımsızlık mücadelesi verme-

yenler anti-emperyalist olamaz! Em-

peryalizm çağında anti-emperyalist ol-

mayanlar devrimci de, demokrat da

olamaz.

Halka Saldırı Yasalarına Karşı

Direnmek Meşrudur
İstanbul Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde, 2013 yılı

Mayıs ayında 206.586 m²’lik alan "Afet riskli alan"  ilan
edilmişti. Bu alanda 1971 hanede yaşayan 5.394 kişi-
yi tehdit eden "Kentsel Dönüşüm Projesi”ne karşı, 11
Nisan’da saat 21.00’da Ezgi Düğün Salonu’nda 350 ki-
şinin katılımıyla halk toplantısı yapıldı. Toplantıya ma-
hallede bulunan derneklerin yanı sıra, Göztepe Mahalle
muhtarı, Halkın Hukuk Bürosu, Çağdaş Hukukçular
Derneği, Halkın Mühendis Mimarları ve Alibeyköy Halk
Komitesi temsilcileri katıldı.

Halk toplantısında 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi” hakkındaki kanun hakkın-
da bilgilendirme yapılarak, Kentsel Dönüşüm adı altında
uygulanan bu rant projesinin, halka ve kazanılmış hak-
lara karşı bir saldırı yasası olduğu belirtildi. Söz konusu
yasa siyasi, hukuki, ekonomik ve teknik açıdan ele alı-
narak, bu saldırı yasasına karşı halkın en meşru hakkının
direnme hakkı olduğu vurgulandı. Yapılan bilgilen-
dirmeden sonra, gerek 6306 sayılı Afet riskli alanların
dönüştürülmesi hakkındaki yasa, gerekse de kentsel dö-
nüşüm uygulamaları hakkında mahalle halkının soru-
ları cevaplandırılıp, bu rant ve talan projesinin karşı-
sında ancak halkın örgütlü mücadelesi ile durulabile-
ceği anlatıldı.  Toplantı sonunda halk tarafından, Göz-
tepe Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği kurulması-
na ve dönüşüm saldırıları karşısında bu dernek çatısı
altında örgütlü bir şekilde mücadele edilmesine karar
verilerek toplantı sonlandırıldı.

Devrimcilere,
Bugünün Pir Sultanlar’ına
Saldırmaktan Vazgeçin!

Ankara Halk Cephesi 11 Nisan’da, Çorum'da Pir Sul-
tan Abdal Derneği'nin üye ve çalışanlarına yönelik yapı-
lan baskılarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan ey-
leme katılan dernek üyesi kadınlara soruşturma açıldığını
bu yaşananların ilk olmadığını ve derneğin kuruluşundan
beri polis baskısına maruz kalındığı, derneğe gelen gidenlerin
polis tarafından tehdit edildiği, muhbirliğe zorlandığı,
ama hiçbir gücün onları yollarından döndüremediği anla-
tıldı. Açıklamanın devamında “… Pir Sultan Abdal Derneği,
Alevi halkımız başta olmak üzere, tüm halkın inanç öz-
gürlüğü için mücadele etmektedir. Alevilere yönelik inkâr,
asimilasyon politikasına karşı; zo-
runlu din derslerine, Alevi köy-
lerine cami yapılmasına, ce-
mevlerine ibadethane statüsü ve-
rilmemesine karşı mücadele et-
mektedir. Çünkü Çorum Pir Sul-
tan Abdal Derneği bu ülkede
verilen bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinin bir par-
çasıdır. Ve öyle olmaya devam
edecektir. AKP'yi ve Çorum po-
lisini uyarıyoruz. Haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi veren dev-
rimcilere, bugünün Pir Sultan-
lar’ına saldırmaktan vazgeçin”
sözleriyle açıklama bitirildi.



Grup Yorum 4. kez Bakırköy’de
yüz binlerle buluştu. Bakırköy’de
yüz binlerin hep beraber söylediği
marşlarla ve çektiği halaylarla Halk
Ayaklanması’nda şehit düşenler anıldı,
mücadeleye devam sözü verildi. Grup
Yorum’un düzenlediği 4. Bağımsız
Türkiye Konseri, Haziran Ayaklan-
ması’nın coşkusuyla başladı. Geceden
başlayan hazırlıkların ardından 13
Nisan sabahı konser alanı yeniden
düzenlendi.

Bu yıl önceki yıllardan farklı ola-
rak alanda yer alan direklere ayak-
lanma şehitlerinin isimleri verildi.
Ahmet Atakan, Ali İsmail Kork-
maz, Abdullah Cömert, Ethem Sa-
rısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni
Yıldırım, Hasan Ferit Gedik ve
Umudun Çocuğu Berkin Elvan da
yüz binleri meydanın en yüksek, en
kızıl noktalarından selamladı. Kon-
serde Grup Yorum’a Bülent Emrah
Parlak, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu,
Ezel Akay, Niyazi Koyuncu, Barış
Atay, Ogün Sanlısoy, Erdal Bay-
rakoğlu, Hilmi Yarayıcı, Erkan
Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu,
Adile Yadırgı, Ayla Yılmaz, Tolga
Sağ, Yılmaz Çelik, Menderes Sa-

mancılar, Eşber Yağmurdereli, Tay-
fun Talipoğlu, Selçuk Balcı, Taj
Kurdistani, Hüseyni Omeri ve Be-
şik Dans Topluluğu’nun olduğu bir-
çok sanatçı ve dans grubu eşlik etti.

Hummalı çalışmalarla alan adeta
kızıla boyandı. Daha kapılar açılma-
dan bine yakın kişi kapıda bekliyor,
alkışlar ve sloganlarla konser alanına
girmek için sabırsızlanıyordu. Alan
hem bir eylem hem de festival alanı
gibi canlıydı. Halk Cephesi pankartları
ve standlarıyla alanda yer aldı. TA-
YAD’lı Aileler tutsak ürünlerini, Dev-
Genç’liler yarattıkları direnişlerle,
tutsak öğrencileri anlatan pankartla-
rıyla ve tutsak arkadaşlarının tecrite
karşı üretimleriyle donattılar masa-
larını. Halkın Mühendis Mimarları
ise karavanlarını, adım adım Ankara
yürüyüşlerinin, Şenay, Gülsüman
Halk Bahçeleri’nin tanıtımını yapar-
ken Yürüyüş Dergisi standında ve
genel olarak alanda da dergi dağıtımı
yapıldı. Ayrıca neredeyse her stantta
artık Bağımsız Türkiye konserleriyle
özdeşleşen yıldızlı berelerle Grup
Yorum fularlarının ve son albümü
“Halkın Elleri”nin satışı yapıldı. 

Alana girer girmez kitleyi Yorum’a

EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN 

YÜZ BİNLER BAĞIMSIZ TÜRKİYE YÜZ BİNLER BAĞIMSIZ TÜRKİYE 

TALEBİNDE BİRLEŞTİTALEBİNDE BİRLEŞTİ

ON’lar için Yüz Binlerce Kişilik Dev Grup Yorum KorosuON’lar için Yüz Binlerce Kişilik Dev Grup Yorum Korosu

u Yüz binler Bağımsız Türkiye
düşleriyle 4. Kez Bakırköy’de
Buluştu! 

u Yüz Binler 4. Kez
Bakırköy’de “Kahrolsun
Amerika, Yaşasın Bağımsız
Türkiye” Dedi!

u Yüz Binler AKP Faşizmine
Karşı Demokrasi için, Ekmek,
Adalet,  Özgürlük için
Bağımsız Türkiye Dediler!

u Yüz Binlerce Kişilik Dev Bir
Koro... Yüz Binler ON’lar İçin
Grup Yorum’la Birlikte
Umudun Türkülerini
Söylediler!

u And Olsun Şehitlerimize...
Dünyayı Bir Kez de
Türkiye’den Sarsacağız!

u And Olsun Şehitlerimize...
Onlara Bağımsız, Demokratik
Bir Türkiye Armağan Edeceğiz!
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destek için sattıkları kızıl karanfillerle
Halk Cepheliler karşıladı.

Grup Yorum’un konser programı
başlamadan önce ise; gelenler, dans
gösterileriyle adeta bir Anadolu turuna
çıkarıldı. Her yörenin dansları ve
müzikleri Bakırköy’deki bu Bağım-
sızlık Meydanı’nda sahnelendi. Kon-
ser coşkusu alana girişten itibaren
başlamıştı, sahneden attırılan slo-
ganlarla ve yapılan konuşmalarla
konser alanına değil, bir miting ala-
nına dönüştü Bakırköy. 

Taraftar gruplarından mahallelilere
kadar herkes basit bir konserde değil,
Ayaklanma şehitlerinin hesabının
sorulacağı, baştan sona Haziran
ruhu olan bir direniş çemberinin
içindeydi... Ayrıca konserde kitle ta-
rafından taşınan büyük bir Suriye
bayrağı, emperyalizme direnen Suriye
halkına alandan selam gönderiyordu.

Çarşı’dan, Galatasaray, Fenerbah-
çe ve Trabzonspor taraftarına kadar
pek çok taraftar grubu bu alana slo-
ganlarla ve pankartlarla girdi. Çar-
şılılar “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer-Çarşı” yazılı pankartla topluca
alana girerken Galatasaraylı grup
meşale yakarak girdi kapıdan.

Dans gruplarının yaptığı potpo-
rinin ardından 18 Ocak komplosuyla
tutuklanıp 1 yıl sonra tahliye olan
Veysel Şahin programın sunumunu
yaptı. Konserin sahne programı ilk
olarak karavanlarıyla ve baretleriyle
gelip, patronlar için çalışmak iste-
mediğini, “Zihnimiz düzenle bağ-
larını kopardıkça özgürüz, özgür
olmak istiyoruz” sözleriyle ifade
eden Halkın Mühendis Mimarlar’ıyla
başladı. Halkın Mühendis Mimarları,

kendi üretimleri olan Hasan Ferit
Rüzgar Tribünü’nü ve Ferhat Yürü-
teci’ni halka tanıttılar.

Mühendislerin ardından sözü tek-
rar Veysel Şahin aldı ve geçen yıl
hayatta olan Haziran şehitleri için,
ekmek, adalet, özgürlük için, devrim
şehitleri için burada toplanıldığını
belirtti. Halkı sömürenlerin bir avuç,
halkın ise alanda da toplandığı üzere
yüzbinler, milyonlar olduğunu vur-
guladı. 30 Mart-17 Nisan tarihleri
arasındaki günlerin devrim şehitlerini
anma ve umudun kuruluşunu kutlama
günleri olduğunu söyledi ve umudu
büyütmeye ve umudun şarkılarını
söylemeye devam edeceklerini bil-
dirdi. 

18 Ocak baskınlarına da değinen
Şahin, o gün F tipine atılanların
bugün konserde halkla birlikte ol-
duklarını söyledi.

Halkın Hukuk Bürosu adına sözü
Ebru Timtik’e bıraktı. Tutuklu avu-
katlar adına konuşan Timtik, öncelikle
Bakırköy Kadın Özgür Tutsaklarının
konser günü nasıl hapishaneden Yo-
rum konserine dair sesleri duymaya
çalıştıklarını anlattı ve Özgür Tut-
sakların selamını taşıdı. Konuşma-
sında Türkiyeli devrimcilerin başına
koyulan ödüle değinen Timtik,
AKP’nin Amerika ile olan işbirliğini
anlattı ve AKP’nin vatandaşlarına
düşmanlıkta ne kadar aktif olduğunu
belirtti.

Timtik’ten sonra Halkın Hukuk
Bürosu üyesi ve aynı zamanda ÇHD
Genel Başkanı olan Selçuk Kozağaçlı
sahneye çıkarak Haziran Ayaklan-
ması’nda halkın, iktidara bu kadar
kolay yönetilemeyeceğini gösterdi-

ğini, seçimlere ve yargıya güven-
memenin artık bir görev olduğunu
belirtti. Kozağaçlı, R. Tayyip’e de
seslenerek, “Sen oğlunu hakim kar-

şısına çıkarmadan, sen halkın mah-

kemelerinde yargılanmadan biz o

mahkemelere çıkmayacağız” dedi.

Kozağaçlı’dan sonra “30 Mart-
17 Nisan Umuttur” denilerek Ba-
ğımsız Türkiye düşlerimizin mi-
marları olan şehitlerimiz için 1
dakikalık saygı duruşuna geçildi.
Yüz binlerce sol yumruk havada se-
lamlandı şehitler...

Ardından sahne, tiyatro ekibine
bırakıldı. Tiyatro; Berkin’in vurul-
masını ve Cephe tarzı direnişle, son
ana kadar çatışmayla yaratılan Ha-
ziran Ayaklanması’nı anlatıyordu.
Kızıl fularlarıyla çatışanlardan biri
de sapanıyla tanınan Emine Canse-
ver’di. Tiyatronun finalinde, Emine
Cansever sapanıyla sahnede yer aldı.
Gezi direnişini ve ayaklanma ruhunu
anlatan tiyatro “Bu Daha Başlangıç,
Mücadeleye Devam” sloganıyla kar-
şılık buldu.

Tiyatronun bitiminde sahnede Ha-
ziran şehitlerinin olduğu dev çizimin
açılmasıyla devam etti program ve
Grup Yorum konserine “Zafer Tür-
küsü” ile başladı. Yoğun alkışlarla
başlayan konserde daha sonra binlerce
kızıl balon, direnirken şehit düşen
Berkin için havaya bırakıldı ve Grup
Yorum, Berkin için yaptıkları şarkıyı
okudu.

“Hasan Feritler’e, Berkinler’e
sözümüz var” diyen Grup Yorum,
ayaklanmada şehit düşenlerin katil-
lerinden halkın hesap soracağını be-
lirtti.
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HİÇBİR GÜÇ 1 MAYIS ALANI’MIZI HALKA KAPATAMAZ!

Haziran’da halk ayaklanır da Na-
zım anılmaz mı?

“Onlar ki toprakta karınca,

suda balık,

havada kuş kadar

çokturlar;

korkak,

cesur,

câhil,

hakîm

ve çocukturlar

ve kahreden

yaratan ki onlardır,

destânımızda yalnız onların mâ-
ceraları vardır”

diyordu Nazım on yıllar önce-
sinde... Bülent Emrah Parlak onun
sahnedeki sesiydi bu konserde...

Haziran’da ölmek zordur, tıpkı
Nazım gibi, genç bedenleri, bu halkın
en güzel en yiğitlerini toprağa vermek
acıdır, ama bir o kadar da onurdur…
Ve bu isyanı da kahreden ve yaratan
o halk yapmış, 8 yiğidini Haziran
sıcağına bırakmıştı.

Konser, Haziran Ayaklanma gün-
lerinin ardından örgütlenen Sanat
Meclisi’nin sahneye çıkışıyla devam
etti. Sanat Meclisi, Van depreminden
beri sokakta kalan ve artık unutul-
maya yüz tutan Van halkı için yap-
tıkları şarkıyı söyledi hep beraber.
Van halkı mevsimlerdir evsiz, kışın
soğuklarında toprağa canlarını ver-
di… Sanat Meclisi de “Sen düşün
ben üşüyorum…” sözleriyle Van’a
dikkat çekti. Şarkının ardından Van
konteynırlarından gelen Ali söz alarak
oradaki prefabrik evlerde kalanların
soğuğa ek olarak yozlaştırma ve iti-

barsızlaştırmaya karşı da direndik-
lerini anlattı, Van halkına destek is-
tedi.

Programın ilerleyen bölümlerinde
Fırat Tanış sahneye çıkarak Berkin
için Pablo Neruda’nın “Bir Ceza
İstiyorum” şiirini okudu. Kitlenin
yoğun alkışları arasında okunan şiirle
Berkin için adalet istendi.

Konser Sahnesi Değil, 

Mücadele Alanı
Mücadele demek Dev-Genç de-

mekti, Mahir’den Dayı’ya bir gele-
neğin kan-can bedeli sürdürülmesi
demekti... İşte direnen gençliğin sesi
Dev-Genç Korosu, Ulaşa Ağıt, Gün-
doğdu ve Kızıldere türkülerinde sah-
nede yerini alarak Yorum’a eşlik edi-
yordu. Kendi kavgalarının türkülerini
söylüyorlardı hep birlikte.

Cengiz Özkan, Tolga Sağ ve
Yılmaz Çelik’le beraber “Dünya’nın
Üzerinde Kurulu Direk” türküsü
söylendi. Ve onların ardından Grup
Yorum ve korosunun devrimci ka-
dınları davullarla inletti bütün alanı
“Benden selam olsun Bolu Beyine”
türküsüyle…

Yorum Korosu’nun yeni kadrosu
da söylediği “Esmerim Biçim Biçim”
türküsüyle halkı iyice coşturdu, ha-
laylar birer çifte telliye dönüştü bütün
alanda.… Şarkıların ardından geçen
yılki konserde tutsak olan Ayfer Rüz-
gar söz alarak Yorum’un yurtdışına
çıkış yasaklarına karşı 1 aylık açlık
grevini ve hiçbir saldırının onları bi-
tiremeyeceğini, yeni Yorumcular’la
yollarına hep devam edeceklerini an-
lattı.

Sonra Kazova Direnişi’ni yaratan
DİH’lilerin işçi korosuyla beraber
yeni albümden işçi şarkısı söylendi.
Kazova işçileri ellerinde kazaklarla
alanı dolaştı, satış yaptılar. 

Gezi’yi anlatan Şanışer ve Alef
hip-hop müzikleriyle alanda Haziran
şehitlerini andılar... Grup Yorum’un
tüm kitleyle beraber Lanet’i iktidara
yönelik tüm sözlerin söylendiği bir
şarkıya çevirmesiyle en coşkulu söy-
lenen şarkılardan biri oldu. Ardından
Halk Cephesi konuşması yapıldı.
Halk Cephesi temsilcileri sözlerine
“Gel Ey Zafer” şiirini okuyarak baş-
ladı. Açıklamada, yapılan tüm saldı-
rılara değinilerek “Bizleri susturmak,

milyonlarla buluşmamızı engellemek

ve mücadelemizi bitirmek istediler.

Başaramadılar! Kızıldere’den, Çif-

tehavuzlar’dan ve 12 Temmuz-

lar’dan gelen gücümüzle mücade-

lemize devam ediyoruz” denildi.
“Gerekirse kendimizi yakarak yo-

lumuzu aydınlatacağız” diyen Halk
Cepheliler’in Haziran Ayaklanması’na
ve şehitlerine değindiği konuşmada
halkın uyanmak uğruna en yiğitlerini
toprağa verdiği; Mehmet Ayvalıtaş,
Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan,
Abdullah Cömert, Ali İsmail Kork-
maz, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit
Gedik ve on beşinde Berkin El-
van’ın halkın uyanma çağrısı olduğu
söylendi. 

Halk Cepheliler; “Hasan Ferit’e

söz verdik, bütün yoksul mahalleler

bizim olacak, ‘Berkin’in katilleri ce-

zalandırılana kadar susma Türkiye’

dedik. Berkin’in ve tüm ayaklanma

şehitlerinin katillerini bulma ve halkın

adaletini sağlama kararlılığıyla yo-
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lumuzda ilerliyoruz” diyerek Mu-
harremlerimiz gibi zulmün kalelerini
yıkacak yiğitlerin hep var olacağını
vurguladı.

“30 Mart 17 Nisan devrim şe-

hitlerini anma haftalarında, sosya-

lizm bayrağını her koşulda en yük-

seklerde taşıyan ve teslim olmama

geleneğini bizlere miras bırakan

tüm şehitlerimizin ve önderlerimizin

değerli anısı önünde saygıyla eği-

liyoruz ve umudumuzun kuruluşunu

selamlıyoruz. Mücadelenin bedel-

lerini en önde göğüsleyen tüm şe-

hitlerimize ve özgür tutsaklarımıza

söz olsun ki, bu geleneği ve bayrağı

hiçbir zaman elimizden düşürme-

yecek, devrimi onlara armağan ede-

ceğiz. Dünyayı bir kez de Türki-

ye’den sarsacağız” denildi. 

Açıklama 1 Mayıs’ta Taksim’e
yapılan çağrıyla “Şimdi 14’ünde

Berkinimiz’in ellerindeki zafer işa-

reti bizim adalet borcumuzdur. Tüm

ayaklanma şehitlerinin katillerinin

cezalandırılması için, ekmek için,

adalet için 1 Mayıs’ta 1 Mayıs Ala-

nı’nda, Taksim’de olacağız. Mehmet

Akif Dalcılar’dan Haziran Ayak-

lanması’na, ayaklanmadan Berkin

Elvan’a Taksim kavga alanıdır. 1

Mayıs’ta Taksim’de olacağız” söz-
leriyle sonlandırıldı. Kitleler ise
artık yeni sloganlarıyla inletiyordu
alanı;

Ne İstiyoruz? - Adalet!,
Kim İçin? - Berkin İçin
ve Mehmet’ten Berkin’e
Yürüyoruz Taksim’e!

Halk Cephesi açıklamasının ar-
dından Barış Atay “Gel Benim Bü-
yük Acım” şiirini okudu ve ardından
Grup Yorum, “Sevdanıza And Ol-
sun” şarkısıyla tüm şehitleri ve ön-
derleri, Dayı’yı selamladı.

Uluslararası
Emperyalist
Saldırganlığa Karşı 
Halkların Birliği

Konserde 5. Eyüp Baş Ulusla-
rarası Emperyalist Saldırganlığa

karşı Halkların Birliği Sempozyumu
için gelen konuklar da sahnede
yerini aldı ve hep beraber “Hasta
Siempre” şarkısı söylendi ve tüm
halk Büyük Gazi Parkı’nda yapılacak
anti-emperyalist sempozyuma davet
edildi.

Grup Yorum şarkıları söylendik-
ten sonra son yabancı konuklar Hü-
seyni Omeri ve Taj Kurdistani
sahnede Yorum’la beraber Kürtçe
şarkılar söylediler. Ağıtlar, marşlar,
halaylar... Kürt halkının kültürünü,
acılarını taşıyan ne varsa onlarla
Yorum’un ortak söylediği şarkılarda
halkla buluştu. Ve Kürt halkının öz-
gürlüğünü mücadeleyle kazanacağı
vurgulandı. Kürdistan’dan gelen Taj
Kurdistani Kürdistan’ın selamıyla
geldi İstanbul’a...

Grup Yorum’un son konukları
ise Anadolu illerinden gelen Yorum
koroları oldu. Ankara, Hatay, İzmir,
Eskişehir, Bursa ve Dersim’den ge-
len korolarla beraber “Gerisi Hayat”
marşı söylendi. Bu sırada konser
alanı sancaklarla gezilerek Umu-
dumuzun sesi bütün konser alanına
sloganlar ve marşlarla ulaştırıldı.

Daha sonra Hasan Ferit’in de-
desi ve annesi, Ahmet Atakan’ın
annesi ve Ali İsmail’in abisi söz
alarak bu konserin, alana toplanan
yüz binlerin onlara umut olduklarını
aktardılar. Ahmet Atakan’ın annesi
Hatay’dan devrimci selamlar getir-
diğini belirtti ve “Biz bir gider,
bin geliriz! Benim artık yüz bin-
lerce Ahmet’im var” dedi. Ali İs-
mail Korkmaz’ın abisi Ayaklanma
şehitlerini birer elmasa benzeterek,
Afrikalı kölelerin onlara ulaşmak
için ödedikleri bedelleri aktardı ve
onların halkın özgürlüğü için öde-
diğimiz bedeller olduğunu vurguladı.
Hasan Ferit’in dedesi Mustafa Amca,
Hasan Ferit için yazdığı şiiri okudu
ve devrimcilerin öldürülmekle biti-
rilemeyeceğini haykırdı bu şiirde...

Konserin en coşkulu anlarından
biri de kapanışta söylenen Çav Bella
marşıydı. Yüz binler sıkılı yumruk-
ları ve zafer işaretleriyle marşa eşlik
ederek, ülkemizin bağımsız olaca-
ğına olan inançla alandan ayrıldı.
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Kanlı Pazar’da şehit düşen devrim-
cilerin anılarına THKP-C’nin 1971’de
düzenlenen 16-17 Şubat Devrimci Şiddet
Harekatı sürecinde vurulan emperyalist
hedefler:

1) Amerikan askeri malzeme deposu Tus-
log'un Zincirlikuyu merkezi.

2) Tuslog'un Şişli şubesi.
3) Amerikan - Türk Dış Ticaret Bankası’nın

Elmadağ şubesi.
4) ABD başkonsolosluğu.
5) İngiltere başkonsolosluğu.
6) Emperyalist Amerikan kuruluşu I.B.M.'in

Gümüşsuyu’ndaki merkezi bombalanmıştır.
7) Salı Pazarı’ndaki Amerikan askeri botu

bombalanmış ve tahrip edilmiştir.
8) Coca-Cola, Pereja, Elvan, Mercedes

Benz, Otosan Fabrikası, Akbank ve daha pek
çok şirket ve teşekkülün hissedar sahipleri olan
Kadir Has, Mete Has, Adanalı büyük toprak
ağası Talip Aksoy'un günlük hasılatları halkımızın
devrimci kavgasında kullanılmak amacı ile ka-
mulaştırılmıştır.

u 1977 Eylül'nde NATO'nun ülkemizde

gerçekleştirdiği tatbikatları, Boğaz'da demirleyen
ABD savaş gemilerini protesto etmek için bir
kampanya başlatıldı. Kampanya boyunca bildiri,
el ilanı, pul, afiş tüm araçlar kullanılırken,
çeşitli gösteri ve toplantılar düzenlendi. Karaya
çıkan bir kısım ABD askeri denize atıldı ya da
dövüldü.

u 28 Eylül ‘77'de İTÜ Maçka Maden Fa-

kültesi DEVRİMCİ GENÇLİK tarafından işgal
edilerek ABD emperyalizmi lanetlendi.

u 1978 yılında Amerikan Kültür Ataşeliği

aracı yakıldı.

u Amerikan Board Heyeti binasına bas-

kın.
(*)Amerikan Board Heyeti, emperyalist te-

kellere bağlı gemi, uçak, tren vb. taşımacılık
işlerinin yapıldığı  bir şirket yönetim kurulunun
adıdır. 

u 1978 Kasım'ında Filistin halkının em-

peryalizme ve siyonizme karşı yürüttüğü müca-
deleye bir saldırı niteliğindeki Camp David An-
laşması'nı protesto gösterileri düzenlendi. Filistin
halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.
Aynı gün içinde ABD, İsrail ve Mısır konsolos-

lukları önünde protesto gösterileri yapıldı ve bu
ülkelerin bayrakları yakıldı, ABD'nin konsolosluk
binasını yakma girişiminde bulunuldu.

u 1978 Aralık ayında ABD emperyalizminin

geçici süre ile faaliyetlerine son verilen üslerinin
yeniden faaliyete geçmesine izin verildi. Türki-
ye'nin kendi denetimine aldığı üsleri yeniden
ABD'ye devretmesini ve ABD'nin bu üslere
asker ve teçhizat sevketmesini protesto etmek
amacıyla Amerikan Hava Yolları'nın İstanbul
Harbiye'deki bürosu önünde yollara lastik yakıp
kapatılarak gösteri yapıldı, büro taşlandı ve bom-
balanarak tahrip edildi. Yine Kültür Ateşeliği'ne
ait aracın önü kesildi, araç bomba ve kurşunlarla
tahrip edildi, İzmir'de PANAM bürosu önünde
gösteri düzenlendi, büro tahrip edildi.

u 1979 Ağustos'unda "IMF'nin Yönettiği

Değil, Tam Bağımsız Türkiye" şiarıyla yürütülen
kampanya anti-emperyalist eylemliliklerin en
kapsamlılarından biriydi. Duvar yazılarıyla,
bombalı ve bombasız pankartlarla, yasadışı
gösterilerle IMF ile oligarşi teşhir edildi. Dev-
rimci Sol'un örgütlü olduğu tüm kentlerde ve
alanlarda yürütülen bu faaliyetlere binlerce kişi
katıldı. IMF ve işbirlikçi tekellerin yarattığı
karaborsa ortamında halkın ihtiyaç duyduğu
her şeyin kimler tarafından gaspedilmiş olduğunu
göstermek için ÜNİLEVER (Sana) ve MİG-
ROS'a yönelik kamulaştırma eylemleri yapıldı.
Yiyecek kamyonları gecekondu bölgelerine gö-
türülerek halka dağıtıldı. Sadece İstanbul'da 10
işbirlikçi tekelci şirket aynı anda basıldı. Onlarca
silahlı Devrimci Sol militanı buraları bastıktan
sonra içeride çalışanlara zarar vermeden şirket
binalarını tahrip ettiler, pencerelerinden pankartlar
asıldıktan sonra binalar bombalandı.

u 12 Eylül 1980'den birkaç gün önce

Trakya'da başlayan NATO manevralarına (Anvil
Express '80 Tatbikatı'na) karşı Devrimci Sol
bir hafta sürecek bir protesto kampanyası
başlattı. Onbinlerce bidiri, el ilanı dağıtıldı.
Gösteriler yapıldı. 11 Eylül günü caddeler NA-
TO'yu teşhir edici nitelikte bombalı bombasız
yüzlerce pankartla donatıldı.

u 16 Ağustos 1990'da Ankara Ulus Çankırı

Caddesi'nde toplanan Devrimci Sol Güçler ateş-
lerle yolu iki taraftan kestikten sonra pankartlarla
yürüyüşe geçtiler. Gösteride ABD bayrağı ve
Bush'un kuklası yakıldı.

u 16 Eylül 1990'da diğer sol güçlerle or-

taklaşa olarak İstanbul Eminönü'nde 500 kişilik

bir gösteri düzenlendi. ABD İstanbul Konso-
losluğu'na siyah çelenk bırakıldı. 

u 1990 Eylül'ünde İYÖ-DER'liler belediye

otobüslerinde yaptıkları eylemlerinde bilet yerine
"Savaşa ve Zamlara Hayır" yazılı kağıtlar
atıp, ellerindeki anti-emperyalist sloganların yazılı
olduğu dövizleri otobüsün camlarına yapıştırdı.

u 1990 Eylül ayı içinde İstanbul Anakent

Belediyesi önünde BEM-DER ve KAMSEN'li
memurların öncülüğünde yaklaşık 2000 işçi
bir gösteri düzenledi. ABD bayrakları yakıldı.
Merter'de devrimci işçiler "Emperyalist Savaşa
Hayır" gösterisi düzenlediler.

u 23 Eylül 1990'da Devrimci Sol Güçler

tarafından emperyalist savaşa karşı gösteri ya-
pıldı. Gösteriye 1500 kişi katıldı.

u 8 Ekim 1990'da Emperyalist Savaşa

Hayır Komiteleri düzenledikleri basın toplan-
tısıyla kuruluşlarını kamuoyuna açıkladılar. Ko-
miteler pek çok anti-emperyalist eylemin ör-
gütleyicisi oldular.

u 11 Ekim'de 21 mahallede emperyalist

savaşa karşı ateşler yakıldı.

u 15 Ekim'de Amerikan Savaş gemisi Sa-

ratoga'nın Türkiye'ye gelişi 500 kişinin yaptığı
açlık greviyle protesto edildi. Devrimci İşçi
Hareketi tarafından iş yerlerinde bildiriler oku-
nup, Amerikan bayrakları yakıldı.

u 16 Ekim'de Emperyalist Savaşa Hayır

Komiteleri tarafından Amerikan askerlerinin
olduğu bölgelere gidilerek askerler dövülerek
cezalandırıldı.

u 17-18 Ekim'de İstanbul'un çeşitli semt-

lerinde korsan gösteriler yapıldı. Ateşler yakıldı,
Amerikan bayrakları, Bush'un kuklaları yakıldı.
Saratoga'nın gelişi, emperyalist savaş ve zamlar
protesto edildi.

u Aynı gün DEMKAD'lı kadınlar ellerinde

boş tencerelerle emperyalizmi, savaşı ve zamları
protesto ettiler. Gösterilere binlerce kadın katıldı.
Bu gösteri İstanbul'da gerçekleştirilen en yaygın,
en kitlesel gösterilerden biriydi. Devrimci İETT
işçileri emperyalizmi ve savaşı protesto etmek
için iki günlük açlık grevi yaptılar.

u 3 Şubat günü saat 19.00'da 15 dakika

süreyle ışıklar söndürülerek emperyalist savaş
protesto edildi. Eylem birçok emekçi semtinde
yaygın bir katılımla gerçekleşti.

Sürecek

Amerikan Emperyalizmine Karşı
Savaşmanın Onurunu Taşıyoruz

Cephe’nin Onur Listesi -1-



Yüz Binler AKP Faşizmine Karşı Demokrasi İçin,
Ekmek, Adalet,  Özgürlük İçin

Bağımsız Türkiye Dediler...



Yüz Binlerce Kişilik Dev Bir Koro...
Yüz Binler ON’lar İçin Grup Yorum’la

Birlikte Umudun Türkülerini Söylediler... 



TAKSİM’DE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR!14

Yürüyüş

20 Nisan
2014

Sayı: 413

Guta Bölgesi’nde kullanılan kim-
yasal silahın da, Suriye’de gerçek-
leştirilen bütün katliamların da so-
rumlusu emperyalist devletler ve
onların işbirlikçisi faşist AKP ikti-
darıdır.

Önce hafızalarımızı bir yoklayalım
ve Guta’da neler olduğunu, olaydan
sonra kimlerin ne söyleyip yaptığını
hatırlayalım.

21 Ağustos 2013 tarihinde Şam
yakınlarındaki Doğu Guta Bölge-
si’nde sarin gazı kullanıldı. Çoğu
kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık
1300 kişi canice öldürüldü. Yanyana
uzanmış bebek cesetleri dünya bası-
nında geniş yer aldı. Hem devletler
hem halklar bazında saldırıya büyük
tepki gösterildi.

Suriye’de işbirlikçi çeteler kimyasal
silah saldırısını Suriye Devleti’nin
gerçekleştirdiğini iddia etti. Kimyasal
silah kullanıldığını Suriye Devleti
doğrulayarak suçlamaları reddetti.
Yaptıkları açıklamada “tam iç savaş-
taki güçler dengesini lehimize dön-
dürdüğümüz bir aşamada kimyasal
silah kullanıp dünyayı karşımıza ala-
cak kadar ahmak değiliz” dediler.
Ve saldırıyı işbirlikçi  ‘Özgür Suriye
Ordusu’nun yaptığını söylediler.

İlk Açıklama
AKP İktidarından

Olay tüm tazeliğini koruyorken,
elde Suriye Devleti’nin sorumlu ol-
duğuna dair işbirlikçi çetelerin pek
inandırıcı olmayan iddialarından başka
belge, kanıt yokken AKP iktidarı ye-
meden içmeden savaş çığırtkanlığına
başladı. Haziran Ayaklanması’nda
“polise saldırı emrini ben verdim”
diyerek böbürlenen ve böylece 16 ki-

loyla şehit düşen 15 ya-
şındaki Berkin’le birlikte
sayıları 8’e yükselen
ölümlerin, yüzlerce sa-
katlığın, binlerce yara-
lanma, gözaltı ve tutuk-
lamanın da kendini be-
ğenmiş kibri içinde iti-
rafında bulunan Erdoğan,
Guta’da öldürülen çocuk-
ları kullanarak duygu sö-
mürüsü yapmaya kalktı. 

Ne Erdoğan, Ne Obama, Ne Ca-
meron(?) hiç bir katil öldürülen
bebeklere, çocuklara üzülemez! On-
ların bütün gözyaşları sahte, bütün
sözleri yalandır! 

AKP iktidarı olaydan sonra nere-
deyse yerinde duramadı ve Suriye’ye
savaş açılması için gücü oranında
çaba harcadı. Fransa ve İngiltere
saldırı için hazır olduklarını açıkladılar.
Rusya ve Çin karşı çıktı. BM karar
çıkartamadı.

Yalancının Mumu
Yatsıya Kadar Yanar

Gün ışığına çıkmayan gerçek yok-
tur. Ve her yalan vakti-zamanı geldi-
ğinde söyleyenin ayaklarına dolanır.
Tıpkı şimdi olduğu gibi... Üstelik bu
sefer muratlarına erişemeden söyle-
dikleri yalanlar ayaklarına dolandı.

Amerikalı Gazeteci Seymour
Hersh’in haberi geçen hafta hemen
hemen bütün gazetelerde yer aldı.
Gazeteci Seymour Hersh London Re-
view of Books’ta yer alan yazısında
“MİT ve Jandarma işbirliğiyle Esad
rejimine karşı mücadele veren, El
Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi’ne
gizli yollardan kimyasal silah yapı-
mında kullanılan malzeme sağlan-

Guta’da 1300 Kişinin Katledildiği Katliamda

El Nusra’ya Sarin Gazını AKP’nin Verdiği Ortaya Çıktı!

21 Ağustos 2013 tarihinde
Şam yakınlarındaki Doğu
Guta Bölgesi’nde sarin gazı
kullanılmış, çoğu kadın ve ço-
cuklardan oluşan 1300 kişi
katledilmişti. Emperyalistler
ve uşakları bu katliamı Esad
iktidarının yapıtığı söyledi ve
Suriye’ye saldırının gerekçesi
yapacaklardı. Ancak Esad ik-
tidarının saldırı tehditlerine
karşı sonuna kadar savaşa-
caklarını söyleyerek sağlam
durması  sonucunda emper-
yalistler saldırıyı göze alama-
dırlar.

Bugün Guta katliamını El
Nusra örgütünün yaptığı or-
taya çıktı ve El Nusra’ya da
sarin gazını AKP iktidarının
verdiği ortaya çıktı... O gün-
lerde AKP, Suriye’ye saldır-
mak için herkesten daha ‘cen-
gaver’ çıkmış ve emperyalist-
lere Suriye’ye yapılacak bir
saldırıda her türlü desteği ve-
receklerini taahhüt etmişti... 

Sonuç olarak Guta’da sarin
gazı ile katledilen 1300 kişinin
katili AKP iktidarıdır...

KATİL ERDOĞAN’IN YALANLARI

BİR BİR YÜZÜNE ÇARPIYOR!
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dığını” yazdı.  Devamında
ABD istihbaratının Tür-
kiye’yi dinlediğine ve sarin
gazı kullanımının bu din-
lemelere takıldığına, Oba-
ma ve Beyaz Saray’ın bu
istihbarata sahip oldukla-
rına yer verdi.

Seymour Hersh’in yazdıklarından
devam edelim. “2013 Mayıs ayında
Amerikan istihbaratı Türk Hüküme-
tinin El Nusra’yla işbirliği yaptığını
öğrendi. Bu dönem MİT ve jandarma
devredeydi. Obama ve Erdoğan gizli
bir yemekte buluştu. Yemekte Erdo-
ğan, Suriye konusu konuşulurken iki
kez MİT müsteşarı Hakan Fidan’a
söz vermek istedi. Erdoğan ise Oba-
ma’ya işaret parmağını göstererek
‘ama kırmızı çizginiz aşıldı’ dedi.
Obama da Hakan Fidan’ı göstererek
“Suriye’de radikallerle ne yaptığınızı
biliyoruz” dedi.

Hakan Fidan’ın
Neler Yaptığını,
Yaptırdığını
Biz de Biliyoruz!

13 Mart 2014 tarihinde Türki-
ye’nin tamamında ve dünyanın birçok
yerinde katlettikleri Berkin Elvan
için eylemler yapılırken Dışişleri Ba-
kanlığı’nın karanlık odalarında yeni
katliamlar için çok gizli toplantılar
yapılıyordu.  Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, Dışişleri Müşteşarı Fe-
ridun Sinirlioğlu, MİT Müşteşarı
Hakan Fidan ve Genelkurmay 2.
Başkanı Yaşar Güler arasında Su-
riye’ye düzenlenecek komplolarla il-
gili yapılan gizli toplantının kayıtları
önce internete sonra basına yansıdı.

O toplantıda 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, prob-
lem değil o! Gerekçe üretilir. Olay
böyle bir iradenin ortaya konması.
Biz savaş iradesi ortaya koyuyoruz,
her zaman yaptığımız şeyi, akıl yü-
rütme hatasına düşüyoruz.” (Yü-

rüyüş sayı 411 sayfa 9)

“Siz yeter ki savaşa girmek için
irade ortaya koyun, bütün tezgahları
kurarak gerekçeyi ben yaratırım” di-
yor Hakan Fidan. Nereden biliyor
böyle tezgah kurmayı Hakan Fidan?
Hangi okullarda eğitildi, hangi kurs-
lardan geçti, öğretmenleri kim? Araş-
tırın hepsinin arkasından baş katil
Amerika çıkacaktır.

Ustalarından öğrendiklerini yine
ustalarına yaranmak için toprakları-
mızı ve Suriye’yi kana bulayarak
uyguluyorlar. Toplantının başında
Hakan Fidan “2000 tıra yakın silah
gönderdik” diyor. Gönderdikleri si-
lahın haddi var hesabı yoktur.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kuru-
mu)’in resmi verilerine ve BM ka-
yıtlarına göre Haziran ayında Türki-
ye’den Suriye’ye 9303 kodlu silah
cinsinden 3.6 ton yollanmış. Tem-
muzda silah sevkiyatının ağırlığı 4.4
tona çıkmış. Guta’da yaklaşık 1.300
kişinin öldüğü söylenen kimyasal
saldırının olduğu ay silah sevkiyatı
10 ton. Savaş çığlıklarının atıldığı
Eylül ayında Suriye’ye 29 ton silah
gönderilmiş. İyi ki savaşta değiliz.
Ya bir de savaşta olsak!... Mazallah
elde ne silah kalacak ne de tır.

Suriye’den Yükselen Her
‘Ah’tan İşbirlikçi AKP,
Katil ABD Sorumludur

Hatırlanacaktır, 30 Mayıs 2013
tarihinde Adana’da El Kaide bağlantılı
Nusra Cephesi’nin evine yapılan
baskında 2 kg. sarin gazı ele geçi-
rilmişti. Polis baskında 12 kişiyi
gözaltına almış ve belgelere el koy-
muştu. Daha sonra gözaltına alınan
12 kişiden 11’i serbest bırakıldı. Em-
niyet ele geçirilen gazın sarin değil
antifiriz olduğunu açıkladı. Serbest
bırakılan 11 kişi Suriye’ye geçerek
Nusra’ya katıldı.

Olayları arka
arkaya sıraladığı-
mızda her şey açık
ve net olarak or-
taya çıkıyor. Em-
peryalist devletler
çıkarları doğrultu-
sunda dünya hari-

tasına yeni bir şekil vermeye giriştiler.
Bunun için Afganistan, Irak, Libya’yı
işgal ettiler; yaktılar, yıktılar, her
yerini kan ve gözyaşı denizine çe-
virdiler. 

Sırada Suriye vardı. Önce kuzu
postuna bürünmüş kurt olarak “kardeş
Erdoğan” ikili görüşmelere başladı.
Esad diyalog yoluyla işbirlikçileşti-
rilemeyince tehditlere başvuruldu.
Ne diplomasi ne tehdit Esad yöneti-
mine geri adım attıramadı.

Hal böyle olunca çareyi halk ara-
sında, etnik, mezhepsel, politik ayrım
yaratarak birbirine karşı kışkırtmakta
aradılar. Dünyanın bir çok yerinde
işe yarayan bu yöntem de Suriye’de
fayda etmedi.

Başka ülkelerden getirttikleri pa-
ralı askerlere kurdurdukları çetelere
“Özgür Suriye Ordusu” adını verip
Suriye’ye savaş açtırdılar. Birlik ve
beraberlikten, halk desteğinden yok-
sun, hiçbir değere sahip olmayan bu
çetelerle savaşın kazanılamayacağını
elbette emperyalist devletler de, iş-
birlikçi hükümetler de bilir.

Dış müdahale şart! Onun için
başka bir devletin müdahalesine ge-
rekçe yaratmaya çalışıyorlar. Gerçek
nedeni söyleyemezler. Biz oraya
enerji yatakları, pazar olanakları,
uluslararası tekellerin çıkarları için
giriyoruz diyemezler. Halkların ikna
edilmesi lazım. Ne diyecekler? De-
mokrasiden, insan haklarından bah-
sedecekler... Yeterli gelmedi mi, tek-
rarlanmaktan etkisini mi kaybetti...
O zaman yetiştirdikleri Hakan Fi-
danlar ne güne duruyor? Füze de at-
tırırlar, kimyasal silah da kullandı-
rırlar.

Sonuç olarak; AKP Suriye’de
akan her damla kandan doğrudan
sorumludur. Biz bunu başından beri
söylüyorduk. Bugün söylediklerimizin
kanıtları ortaya çıkmaktadır. 



“O gün yüreğimizde
mavzer

Güneş alnımızı yakıyor

Beş bin kardeş yürüyor
güneşe

Mehmet kavgayı
öğretiyor”

1 Mayıs 1989

Diyorlardı ki; “Ellerinde
taşlar, bilyeler, sapanlar,
yolu kesiyor, lastik yakıyor,
ille de Taksim’e gireceğiz
diyorlar… Devletin güvenlik
güçleri ne yapacaktı, elbette
gereğini yapacaktı.”

Gereği yapıldı (!) Mehmet Akif
Dalcı, hedef gözetilerek bir polis ta-
rafından silahla başından vuruldu.
Taş diye elinde tuttuğu yüreğiyle
boylu boyunca uzanıp, Berkin gibi
uykuya daldığında, gözleri Taksim
Meydanı’na bakıyordu. 

Taksim Meydanı gerçekte ne ifade
ediyordu?

“Neden Taksim? Bu ısrar niye,

alan fetişizmi yapılıyor. Bırakalım

alanları, salonlarda kutlayalım, bay-

ram havasında geçsin” vb. düşün-
celeri taşıyanlar, Taksim gerçeğine
uzak dururken biz, “Taksim 1 Mayıs
alanıdır. 1 Mayıs Taksim’de kut-
lanmalıdır” diyerek, o çıplak gerçeği
haykırıyorduk.

Çünkü o meydanda, 1977 1 Ma-
yısı’nda 36 devrimci, işçi, emekçinin
kanı, yüzlercesinin yaralı bedeni var-
dı.

Çünkü o meydanda, Dev-Genç’in
o katliam saldırısında alanı terk et-
meyen, anıtın üzerinde dalgalanan
şanlı bayrağı, kavga ruhu vardı.

Ve fakat, yine o meydanda dev-
rimcilerin, işçi ve emekçilerin kontr-

gerilla tarafından düzenlenen katli-
amla kanlarının dökülmesine zemin
hazırlayanların tarihe geçen kara le-
kesi vardı.

Faşizm, 1 Mayıs Alanı’nın anla-
mını bildiği için yasak koyuyorken,
o kara lekeye sahip olanlar da 12
Eylül’ün yarattığı etkiden kurtula-
mamanın ruh hali ve kanlı geçmişin
üzerlerine yapışıp kalan sorumluluk-
larının hatırlanması kaygısıyla, Tak-
sim Alanı’na çıkılmasını reddediyor,
“Salonlarda kutlanmalı” çağrısıyla
bütünleşen Türk-İş’teki kimi “solcu”
sendikacıların Taksim’e işçilerin gi-
dişini engellemek için oluşturdukları
2. adres olan Mecidiyeköy’de düzen
sendikacılarıyla aynı yerde buluşu-
yorlardı.

Taksim Meydanı bir kez daha
devrimcilere, işçi ve  emekçilere
açılmalıdır diyerek çıktık alanlara.

Yollar, sokaklar, caddeler tutulmuş,
Taksim Alanı ve çevresi cunta yılları
ve sonrasında her yıl faşizmin işgal
kuvvetleri tarafından kuşatılıyorken,
geri dönemezdik.

“Bakın bir sokak işte,
Mehmet çıkıyor

Öbür sokakta

yine Mehmet çıkıyor

Beş bin Mehmet
koşuyor güneşe

Ölüm yağmuru hiç
dinmiyor”

12 Eylül Cuntası son-
rası yaşanan en kitlesel
çatışma gerçekleşir. Bin-
lerce işçi, emekçi, dev-
rimci çatışa çatışa işgal
altına alınmış 1 Mayıs
Alanı’na girmeye çalışır.
O güne kadar görülmemiş
bir saldırıyla karşılaşır-
lar.

Alana girmek isteyen-
lerin yüreğinde ateş, bilincinde öfke
ve ellerinde topladıkları taş ve sopa-
dan başka bir şey yoktur. Karşılığında
ise sıkılan kurşunlar, açılan yaylım
ateşleri, panzerler olur. Saldırı sonucu
ağır yaralananlar, Ali İsmail Korkmaz
gibi bir başına yakalanıp öldüresiye
dövülenler olur.

Zeytinburnu semtinin devrimci
işçilerinden Mehmet Akif Dalcı, ku-
cağındaki taşları tükettiğinde Ethem
Sarısülük gibi başından vurulur…
Vurulmadan önce yerden kucağına
topladığı birkaç taş ile çekilmiş fo-
toğraf karesi ve yoldaşlarının yanı-
başında, başından sızan kanların oluş-
turduğu kızıl bir kan gölü ile öne
çıkan katliam görüntüleri, ekranlarda
yerini alır.

Mehmet Akif Dalcı vurulmuş,
yüzlerce devrimci yaralanmış, yerden,
helikopterden ölüm kusan namluların
yaylım ateşiyle öfke daha da büyü-
dü.

“Kuşandık genç öfkeni

Taşların kucaklarımızda

Bizlere öğrettiğin kavga
kavgamız

Büyüyor omuzlarımızda”

1 MAYIS KAVGA GÜNÜNDEN HAZİRAN AYAKLANMASI’NA

MEHMET AKİF DALCILAR’DAN BERKİN ELVANLAR’A

TAKSİM’DE 1 MAYIS ALANI’NDAYIZ

TAKSİM’DE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR!16



Çatışmanın en yoğun
hali Mehmet’in vurulduğu
Tarlabaşı Bulvarı’nda ya-
şanır. Mehmet’in yoldaş-
ları orada, yanında, omuz
başındadır. Mehmet’in öğ-
rettiği gibi taşları savu-
rurlar işgalcilerin üzeri-
ne.

O gün Taksim Alanı’na
fiziken girilemez belki,
ancak Taksim Alanı, Meh-
met Akif Dalcı ile zapt
edilmiştir artık.

Mehmet Akif Dal-
cı’nın cenazesi de direnişi
kadar görkemli olur. Ce-
nazeye katılan kitle bütün
gün polisle çatışır. Polis
otoları, bankalar, devlete
ait kurumlar tahrip edilir.
Zeytinburnu sokakları
Mehmet Akif Dalcı’nın
cenazesiyle yankılandı.
Çatışmalar Topkapı’ya ka-
dar yayıldı. 1 Mayıs’ın
öfkesi 2 Mayıs’a böyle
taşındı…

Cenaze layıkıyla kal-
dırıldıktan sonra adalet ta-
lepleri dile getirildi. Meh-
met’i vuran polis, görüntü
ve tanıklarla sabit olsa da,
tıpkı bugün olduğu gibi
katillerin korunması, de-
lillerin karartılması, adalet
talebini dile getirenlerle
oyun oynanması yoluna
gidilir. Bu da yetmezmiş
gibi yüze yakın kişi tu-
tuklanarak Bayrampaşa
Özel Tip Hapishanesi’ne
gönderildi.

Gün adaleti yerine
getirme, katillerden he-
sap sorma günüdür…
Faşizmin adaleti, halka
karşı adaletsizlik üzerine
kuruluysa, elbette halkın
da kendi adaletinin olması
da analarımızın ak sütü
gibi helal ve bir o kadar
da meşrudur…

1 Mayıs Alanı’na ve
şehitlere sahip çıkarken

BAĞIMSIZLIK MEYDANI’NDAN BAĞIMSIZLIK MEYDANI’NDAN 

1 MAYIS ALANI TAKSİM’E1 MAYIS ALANI TAKSİM’E
İŞÇİLER, MEMURLAR, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER,                      

AVUKATLAR, DOKTORLAR, MÜHENDİSLER...             

ESNAFLAR, YOKSUL GECEKONDU HALKIMIZ, 

AYDINLAR, SANATÇILAR... 

BAKIRKÖY’DE BAĞIMSIZLIK MEYDANI’NI 

DOLDURAN YÜZ BİNLER...

Faşist AKP iktidarı Taksim 1 Mayıs Alanı’mızı yine halka kapatmak is-
tiyor! “Ancak benim istediğim yerde, benim istediğim gibi 1 Mayıs kutlaya-
bilirsiniz” diyor.

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır! Taksim’de şehitlerimizin kanı var. 

Katil devlet 1977’de 35 canımızı katletti. Katilleri hala elini kolunu sal-
layarak geziyor. Tek bir katil cezalandırılmadı. 

1989’da Mehmet Akif Dalcı’yı katlettiler... Faşist devlet halkın adaleti te-
celli edene kadar katil polisini korudu... 

1996 1 Mayısı’nda Kadıköy’de 4 emekçiyi katletti, katilleri hala ceza-
landırmadı. 

2013 Haziran Ayaklanması’nda 8 kişiyi katletti....

Kanımız hala meydanlarda duruyor! 77’lerden bugüne tek bir katil ce-
zalandırılmadı... Katil AKP katilleri koruduğu gibi kanımızla sulanan 1
Mayıs Alanı’mızı bize yasaklıyor! 

Hiçbir güç 1 Mayıs Alanı’nı halka kapatamaz....

HALKIMIZ! 

13 Nisan’da yüz binler olup nasıl Bakırköy’de Bağımsızlık Meydanı’nı
doldurduysak 1 Mayıs’ta da Taksim 1 Mayıs Alanı’mızı doldurmalıyız! 1
Mayıs Meydanı’nda şehitlerimizin kanı var. 1 Mayıs Alanı’nı 1 Mayıs Alanı
yapan şehitlerimizin kanıdır. Ödediğimiz bedellerdir. 

AKP Taksim’i 1 Mayıs’a kapatarak emekçi halkın tarihini de silmek is-
tiyor. Tarihi olmayanın geleceği de olmaz. AKP, halkın direnişlerle dolu ta-
rihini çarpıtarak kendine göre tarihi yeniden yazmak istiyor. Sahte böbür-
lenmelerle tarih yazılmaz. Tarihi bedel ödeyenler yazıyor. Tarihi üretenler,
yaratanlar yazıyor. 

AKP’nin kanımızla yazılan tarihimizi çarpıtmasına, kanla kazanılan
alanlarımızı gasp etmesine izin vermeyeceğiz... 

Hiçbir güç 1 Mayıs Alanı’mızı emekçi halkımıza kapatamaz... Gerekirse
yeni şehitler pahasına 1 Mayıs Alanı’mıza sahip çıkacağız. 

Halkımız! Şimdi görevimiz 1 Mayıs Alanı’mızı yüz binlerle doldur-
maktır. 

AKP faşizminin halkı teslim alamayacağını bir kez daha 1 Mayıs
Alanı’nı yüz binlerle doldurarak gösterelim... 

TÜM HALKIMIZI EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN, 

FAŞİST AKP İKTİDARINDAN HESAP SORMAK İÇİN 

1 MAYIS’TA TAKSİM’E 

HALK CEPHESİ KORTEJİNE ÇAĞIRIYORUZ!

17HİÇBİR GÜÇ 1 MAYIS ALANI’MIZI HALKA KAPATAMAZ!



adalet tutan ellerde harekete
geçmekte gecikmedi…

“Atılım süreci” olarak
tarihe geçen 1990 yılında
Halkın Adaleti, ilk eylemini
Mehmet Akif Dalcı’yı kat-
leden Kazım Çakmakçı adlı
polisi cezalandırarak ger-
çekleştirdi…

“Hasretin o büyük güne

Savaşarak varacağız

Silahımız söyleyecek son
sözü

Haklıyız kazanacağız”

Alanlar Bizim

Alanlarda Kanımız,
Canımız Var
Alanlarda
Tarihimiz,
Geleneklerimiz,
Değerlerimiz
Yatıyor

Faşizm bunu bildiği için
yasaklıyor, işgal altına alıyor,
halka ait tüm değer ve gele-
nekleri ortadan kaldırmak
için saldırıyor, baskı altına
alıyordu.

Bunu yaparken yeni kat-
liamlarla birlikte koca bir
kenti işgal altında tutmaktan,
genç, yaşlı, çoluk çocuk de-
meden gazlara boğmaktan
geri durmuyor, en ufak bir
ahlaki ve vicdani sorumluluk
dahi duymuyordu.

Haziran Ayaklanması da
göstermiştir ki, mesele sadece
bir alan meselesi değildir. Sınıf
savaşımının, kavga gerçeğinin,
savaşanların irade çatışmasının
en somut halinin yaşanıyor
olmasıdır asıl mesele.

Yüz binlerin, milyonların
bir araya gelip sahip çıktığı,
uğruna kanlarını döktüğü,
canlarını verdiği bir alanı
özgürleştirme çabasının, po-
litik bir bilince, sınıf bilincine
erişmesi faşizmi korkutuyor-
du.

1977 1 Mayıs Katlia-
mı’nın sorumlularını hepi-
miz biliyoruz. Mehmet Akif
Dalcı’nın, ’96 1 Mayısı’nda
katledilenlerin sorumlularını
da…

Haziran Ayaklanma-
sı’nda kimlerin zulüm uy-
guladığını, emir ve talimat-
ları kimin verdiğini, kim-
lerin neler söyleyip neler
yazdığını da biliyoruz.

Haziran Ayaklanma-
sı’nda katledilenler, Ber-
kinler için adalet isteyen
milyonlara verilen cevabı
da biliyor, görüyor, yaşıyo-
ruz…

Mehmet Akif Dalcılar
bize yolu gösteriyor. Ber-
kinler o yolda yürümenin,
zalimin zulmüne karşı çık-
manın vicdanı olarak uyan-
ma çağrısı yapıyorlar. Bil-
menin yeterli olmadığını
anlatıyorlar.

1977’den 1989’a,
2000’lerden Haziran Ayak-
lanması’na taşınan, 1 Mayıs
Alanı ve Gezi Parkı direniş
ruhu ölmek ile bitmeyece-
ğimiz, kırmak ile tükenme-
yeceğimiz gerçeğini bir kez
daha hatırlatmıştır.

Biz milyonlarız. Onlar
bir avuç sömürücü asalak-
tır.

1 Mayıs’ta 1 Mayıs Ala-
nı’nda ’77 şehitlerimiz için,
M. Akif Dalcılar ve Berkin
Elvanlar için özgürlükleri-
mizi gasp edenlerden hesap
sormak ve kanımızla canı-
mızla kazandığımız alanları,
katil sürülerinden temizle-
mek için, M. Akif Dalcı’nın
kucağındaki taşlarla, Ber-
kin’in sapanıyla çıkalım so-
kaklara… Yeniden zapt ede-
lim bizim olan meydanları.

1 Mayıs’ta 1 Mayıs Ala-
nı’ndayız..
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Merhaba Devrimci Okul okurları.
İçinde bulunduğumuz günlerin önemi
ve anlamına uygun olarak bu hafta şe-
hitlik konusunu ele alacağız. 

Aslında şehitlik her zaman günde-
mimizde. Şehitlerimiz her zaman biz-
lerle. Sadece, özel olarak şehitlik kav-
ramını ele almadan da eğitimimizin ve
her alanda pratiğimizin içindedir on-
lar. Öyle ki bu satırlarla ifade edilecek
düşünce ve perspektiflerin
yaratıcısı da onlardır.

Tarihimiz, bugünümüz,
geleceğimiz, yarattığımız
değerler, gelenekler, ideo-
lojimizdir. 

Şehitlik kavramının
önemi ve onunla ilgili yan-
lış, çarpık görüşlerin önemi
ve ciddiyeti bundan kay-
naklıdır. Bu nedenle konu-
muz şehitlik olsa da esa-
sında sınıflar mücadelesine,
devrimci mücadeleye bu
başlıktan bir bakıştır. 

Önce isterseniz genel olarak şehit-
lik kavramını inceleyelim. Ulaşılabilen
kaynaklara göre, Türkiye solu şehitlik
kavramını 90 yıla yakın bir zamandır
kullanıyor. Daha yoğun kullanmaya
başlaması ise 60’lı yıllarla birlikte mü-
cadelenin kitleselleşmesi ve daha da şid-
detlenmesiyle; oligarşinin halka ve
devrimcilere yönelik infaz ve katliam
politikalarıyla birlikte gerçekleşiyor.
Şehitlik kavramının sol açısından  bir tar-
tışma konusu olması ise 12 Eylül son-
rasında gerçekleşmiştir. 2000 sonrası da
bu tartışmanın daha da yoğunlaştığı, çar-
pıklıkların keskinleştiği dönemdir.

Kuşkusuz neden böyle olduğu an-
laşılırdır. 12 Eylül sonrası, özel olarak
da 80’lerin sonuna doğru solun birçok
kesiminin savaşmaktan vazgeçerek
düzen içiliği tercih etmesi ve burjuva
ideolojisinin sol saflardaki etkisi şe-
hitliğe, şehitlik kavramına yaklaşım-
daki çarpıklıkları doğurmuştur. 2000

sonrasında Türkiye solunun
emperyalizmin tecrit saldırı-
sına karşı direnişten, bedeller
vermekten kaçan pratiği şe-
hitlik kavramına ilişkin çar-
pıklıklara sahip sol kesimle-
ri çoğaltmıştır. Öyle ki silahlı
mücadeleyi, klasik halk sa-

vaşını savunan, şehitler veren örgütler
kongrelerde şehitlik kavramını tar-
tışır ve reddeden kararlar alır hale
gelmiştir.

Şehitlik kavramına yaklaşımdaki
çarpık bakışları genel hatlarıyla ikiye
ayırmak mümkündür. Fakat genelde
çarpıklıkların temelinin ortak olduğunu
söylemek gerekir. 

Birincisi, ölme öldürmeyi, şidde-
ti tümden reddettiği için şehitlik kav-
ramını reddediyor. 

İkinci bakış ise, sınıf mücadelesi-
ni savunmakla birlikte, şehitlik kav-
ramının “islami-dini kökenli” bir
kavram olduğunu iddia ederek, kav-
ramın materyalizme, komünistliğe
ters bir kavram olduğunu soyluyor.

Evet, şehitlik kavramı din köken-
lidir. Dinin geliştirdiği bir kavramdır.
İslamiyet’te “din ve Allah yolunda

ölenler” şehit olarak adlandırılır. Şe-

hit kelimesinin ilk tanımı budur. Fakat
birçok kavramda, kelimede olduğu
gibi sınıflar mücadelesinin gelişimine
bağlı olarak şehitlik kavramı da an-
lamca değişime uğramıştır. Örneğin 19.
ve 20. yüzyıllarda dini anlamı zayıf-
lamıştır. Ulus devletlerin kurulduğu,
ulusların oluştuğu bu dönemde “vatan
uğruna ölmeyi” karşılayan bir anlam
kazanmıştır. Buradan hareketle diye-
biliriz ki, bizim için bugün ifade etti-
ği anlam “halk uğruna, devrim ve sos-

yalizm uğruna ölmek”tir. Burada dini
bir anlamdan söz etmek mümkün de-
ğildir şüphesiz. 

Şehitlik kavramı yalnızca Müslü-
manlıkla da mevcut değildir. Örneğin

İngilizce’de ve Fransızca’da
Mertyr, Almanca’da Mertyrer
olarak geçiyor. Belki onlar-
daki tarihsel köken farklıdır
fakat bir ihtiyaç neticesinde
böyle bir kavramın türediği
kesindir. Bir insanın ulusu,
halkı uğruna ölümü; inançları
düşünceleri uğruna ölümünü
sıradan ölümlerden farklı bir
yere koymak için dilde böy-
le bir kavram doğmuştur. 

Şehitlik kavramını isla-
mi-dini kökeni nedeniyle red-
dedenlerin düştüğü hata bu

noktayı kaçırmalarıyla ilgilidir. Sı-
nıflar mücadelesinin toplumsal geliş-
menin bir sonucu olarak toplumsal iliş-
kiler yeni olgular, değerler yaratır. Ve
dilde bunun karşılığı olmalıdır. Bura-
dan sonrasını açıklamak için akademik
fakat basit bir bilgi yeterlidir. Ya yeni
sözcükler türer ya da genişlemeleri, da-
ralmaları, kaymaları yoluyla dilde ih-
tiyaca cevap bulunur. Şüphesiz dinsel
olanı kullanmamak adına düşülen hata
sadece bu noktanın kaçırılmasıyla sı-
nırlı değildir. Bilimselliğin, komü-
nistliğin böylesine biçime indirgenmesi
esas olarak dogmatizmdir. Halkların
geçmiş toplumsal-kültürel değer mi-
raslarını reddetmektir. Halktan ko-
pukluktur. Bir yerde de kendine gü-
vensizliktir. Dinsel kökenli bir kavra-
mı kullanmayarak komünistliklerine
halel getirmemiş olduklarını sanmak-
tadırlar. 

Şehitlik halka ait bir değerdir. Güç-
lü, köklü bir değerdir. Halkların kül-
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türünde, sanatında önemli
yer tutar. Manevi dünyala-
rında özel bir yeri vardır şe-
hitliğin. Şehitlik kavramını
reddetmek, kullanmamak
halka ait bir değeri burju-
vaziye teslim etmek de-
mektir. Ki zaten burjuvazi
de bunun farkında olarak
deyim yerindeyse posasını
çıkararak kullanıyor bu kav-
ramı. İstismar ediyor. Halka karşı sa-
vaşta canını kaybedenleri, emperyaliz-
min ve oligarşinin çıkarları için savaş-
ta ölenleri “şehit” diye nitelendiriyor.
Kitleleri yedeklemeye çalışıyor, başa-
rılı da olabiliyor. M-L’lere düşen, bur-
juvazinin bu çabalarını teşhir etmek, şe-
hitlik kavramının bugün kazandığı ger-
çek anlamını, dolayısıyla haklı müca-
delemizi halka taşımaktır.

Bizim için ifade ettiği anlamı daha
somut ve tam ortaya koyalım. Devrimci
Sol dergisinin 98 Mart’ta çıkardığı
özel sayıda şöyle diyor: “Bugün bizler
açısından şehitliğin tanımı devrimin,
inançların, haklı bir davanın  ölümüne
sahiplenilmesidir” Yani bunlar için öl-
mektir.

–– Şehitliği Reddetmek
Bedel Ödemekten Kaçıştır

Başta da belirttiğimiz gibi şehitlik
konusunda solda mevcut olan yanlış ve
çarpık düşünceler doğrudan mücade-
leye yaklaşımlarıyla ilgilidir. Tek başına
bir kavramın kullanımı, kabul edilme-
si meselesi olmayıp sınıflar mücade-
lesinde aldıkları yer ve Marksist-Le-
ninist’lerle olan ilişkileriyle alakalıdır.
Şehitliğin savunulması, kavram olarak
kullanılması doğallığında bir sorum-
luluk doğurur. Doğallığında buna uy-
gun bir mücadele anlayışını, savaşma-
yı, bedeller ödemeyi-ödetmeyi, ölme-
yi-öldürmeyi kabul etmek ve hayata ge-
çirerek gerekecektir. Fakat bunlar göze
alınmıyorsa, düzen içi mücadele çizgisi
benimseniyorsa, savaşmak değil de
muhalefet etmek söz konusuysa elbet-
te şehitlik gibi bir değer böylesi ke-
simler için baskı unsuruna dönüşe-
cektir. Söylemleri farklı olabilir bu
kesimlerin, görünürde adları, hedefle-

ri de farklı olabilir. Fakat şehitliği red-
detmelerindeki temel neden ortaktır.
Bedel ödemeden yürütecekleri müca-
deleyi meşrulaştırmak için, sınıflar
mücadelesinin dayattığı nesnel bir ger-
çeği reddetmektedirler. Bunu yaparken
başvurdukları her söylem düzen içili-
gin, bedellerden kaçışın teorize edil-
mesidir.

–– Şehitlik ve
Her Türlü Bedel
Sınıflar Mücadelesinin
Bir Kuralı
Zorunluluğudur

Yukarıda da belirttik; nesnel bir ger-
çekliktir bu. Ve bu gerçekliğin reddi sı-
nıflar mücadelesinin, bilimselliğin red-
didir. Solda özellikle yenilgi dönem-
lerinin, devrimci mücadelenin ve kit-
le hareketinin gerilemesinin yarattığı,
karakteristik hale gelmiş olan bir du-
rumdur! Sınıflar mücadelesinin da-
yattığı gerçekliklere sırt çevirip burju-
va ideolojisine uygun olarak gerçekleri,
olguları, kavramları, değerleri iğdiş
ederler. Ne yapılırsa yapılsın gerçeklik
ortada durmaktadır. Bizleri ölüm sevi-
cilikle, ölümü kutsamakla, şehitliği
amaçlaştırmakla suçlamaları bu çaba-
larının ürünüdür.

Sınıflar mücadelesinde nerede yer
alınacağı tercihe bağlı olabilir. Fakat bu
mücadelenin varlığı, devam ediyor
oluşu, kuralları, kimsenin tercihiyle ala-
kalı değildir. Savaş devam etmektedir.
İki temel sınıf, burjuvazi ve proletarya
bugün bu savaşın temel taraflarıdır. Em-
peryalizm ve halklar arasındaki mü-
cadele bu savaşın çağımızda ve dünya
ölçeğinde aldığı biçimdir. Bir savaştan
söz ediyorsak, tarafların bedeller öde-
mesi kaçınılmazdır. Savaşta ölüm bir ih-

timaldir daima. Ölüm ihtima-
lini dıştalayan bir savaş müm-
kün müdür? Emperyalizm işgal
ettiği topraklardan kendi iste-
ğiyle çekilir ve halklara gerçek
anlamda bağımsızlığı verir mi?
Faşizm kendiliğinden ortadan
kalkar mı? Burjuvazi kendi
eliyle iktidarı işçi sınıfına, hal-
ka verir mi? Tarihe bakarak
herkes bu soruların cevabının

HAYIR olduğunu görür.

M-L’ler şehitliğin ve bedellerin zo-
runlu olmadığı durumlarda elbette o du-
ruma uygun bir mücadele örgütlerler.
Kimse gerekmiyorken ölümü tercih et-
miyor, edilmesini istemiyor. Fakat buna
rağmen ödenilen bedellerin, şehitlikle-
rin bizim “saplantılı” tercihlerimizden
kaynaklandığını iddia edenler var. Evet,
ortada bir tercih  söz konusudur. Fakat
bu tercih sınıflar mücadelesini tüm ku-
rallarıyla, yarattığı ve dayattığı ve zo-
runluluklarla yani sınıf bilinciyle kabul
etmemizle ilgili bir tercihtir. 

Denilebilir ki, zorunluluğun kav-
ranmasıdır. Aksi yöndeki iddialar ve
teorize etme çabaları çarpıtmadır. Biz
tarihsel ve nesnel gerçekliği doğru
tespit ediyor, buna göre YAŞIYOR,
buna göre SAVAŞIYOR ve buna göre
ÖLÜYORUZ. Bakışımızda, pratiği-
mizde “ölümü kutsamayı” görenler,
esas olarak nasıl olursa olsun yaşama-
yı çoğu kez de yaşamak adına teslimi-
yeti, düşkünlüğü savunanlardır. Söz de
yaşamı kutsal sayanlar da biz bunu ka-
bul etmiyoruz. Yaşam kutsallığını içi-
nin boşaltılması, değersizleştirilmesi-
dir onların yaptığı. “Ölüm mü yaşam mı
kutsaldır” tartışması bizim için gerek-
sizdir. Yaşam kutsaldır ve halkların ger-
çek anlamda yaşam hakkı için, sosya-
lizm için, mücadele, bu mücadelede şe-
hitlik de kutsaldır. Bu tespitin dışında
kalan tercih dayatmaları subjektivizmin
ürünüdür.

–– Şehitlik “Akıllı
Solculuğa” Aykırıdır!

“Akıllı solculuk” burjuva ideolo-
jisinin sol saflardaki etkisiyle üretilmiş
ve savunulan bir çürümedir. Akıllı sol-
culuk, bedelsiz mücadelenin adıdır.
Burjuva ideolojisinin dayattığı bencil,
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bireysel düşüncelerle aynı doğ-
rultuda düşünür akıllı solcular.
Sol literatürle ifade ederler bunları.
Burjuvazinin halklara telkinlerini
dillendirenlerdir. “Hiçbir dü-
şünce uğruna ölmeye değmez”
derler. “Devrimciler, solcular,
yaşamalıdır. Zaten düşman da
ölmenizi istiyor” derler. “Risksiz
bir devrimciliği” savunurlar.
“Geceleri evlerinde rahat uyu-
yabilecekleri” bir devrimcilik
hayal ederler. Tüm bu hayalleriy-
le düzene yerleşirler. Bu hayalleriyle
elbette bedeller, şehitlikler gerekti-
ren mücadele anlayışını mahkum et-
mek zorunda kalırlar. Saldırırlar. Bu
nedenle özünde burjuva ideolojisi
olan bencillik, bireycilik olan düşün-
celerini akıllılıkla açıklamaya çalışır-
lar. Onların akıllılık anlayışında halk
için, vatan için, sosyalizm için, ideal-
ler için ölmek, bedel ödemek, feda-
karlık yapmak yoktur. Şehitlik “akıl-
lı solculuğa” aykırıdır.

–– Şehitlik Son Değil
Bir Başlangıçtır

Sosyalist olmak, dünyaya, hayata
birey eksenli değil toplumsallıkla bak-
maktır. Şöyle diyor Bedreddin “Ya-

şamı bugünden yarına, kendi küçü-

mencik ömrüyle bir tutanlar belki an-

layamazlar. (...) Bir kişi, inancı için

vuruşurken ölürse inancı da doğ-

ruysa, o ölmüş olmaz. Tarih, gelecek

için kavga verip yitmiş bile olsa, in-

sanlık uğruna vuruşanları hiç unut-

maz.” (Erol Toy, Azap Ortakları) 
Konumuzla ilgili toplumsal bakı-

şın nasıl olacağını en öz haliyle anla-
tıyor Bedreddin. Evet, her ölüm gibi şe-
hitlik de fiziki olarak yok oluştur. Fa-
kat yaşam bir devrimci için bundan
fazlasıdır. Düşüncedir, inançtır, de-
ğerlerdir, ideolojidir, paylaşılan ide-
allerdir, güzelliklerdir, halkların sınıfsız
ve sömürüsüz geleceğidir... Bunlar
için verilen mücadeledeki ölüm son-
suza dek yaşamaktır, ölümsüzlüktür.
Yeni bir başlangıçtır. Yeni isyanların,
direnişlerin, binlerin, on binlerin dev-
rimcileşmesinin başlangıcıdır. Şehit dü-
şen bir devrimcinin geride bıraktığı dü-
şünceleri, inancı, hedefleri yoldaşla-

rında, halkında yaşamaya devam eder.
Ölümsüzlük de bu nedenle mistik bir
olgu olmayıp, bu çerçevede bilimsel-
liği ifade eder.

–– Şehitlik “Kayıp”
Değil Çoğalmaktır,
Halka Güven Vermektir

Hiçbir şehidimizin yeri doldurula-
maz. Toprağa verdiğimiz her yoldaşı-
mızla burjuvaziden soracağımız hesap
büyür, kinimiz öfkemiz büyür. Burju-
vazi bizden sevdiklerimizi, yoldaşla-
rımızı almıştır çünkü. Fakat bu gerçek,
şehitliği tam anlamıyla bir kayıp ola-
rak görmemize neden olamaz, olma-
malıdır. Bu şehitlerimize karşı so-
rumluluğumuzu unutmak olacaktır.
Şehitlik kayıp değil burjuva ideoloji-
sine ve onun etkisinde kalan her tür-
lü geri düşünceye vurduğumuz bir
darbedir. Şehitlik savunduğumuz dü-
şüncelerin ideolojimizin doğruluğu
ve gücünü yaratmak istediğimiz yeni
toplumu ve yeni insani bugünden ete
kemiğe büründürmektir. Bütün alan-
larda yürüttüğümüz mücadelenin halk
kitlelerini örgütlemek ve emperyaliz-
me ve oligarşiye karşı savaştırmaktır.
Halka, mücadele direniş çağrısı ya-
parız. Öncülüğümüzde bayrağımız al-
tında savaşmalarını isteriz. Bu savaşın
kanlı, bedelli olacağını biliriz. Halk da
bilir bunu. Devletin, emperyalizmin
zulmünü yaşayarak öğrenmiştir. Kat-
liamcılığını bilir. Halk yalnızca çağ-
rılarla harekete geçer mi? Katliamcı-
lığını bildiği düşmana karşı savaş-
ması için bu yeterli olur mu? Halk gü-
vendiği öncünün etrafında örgütlenir
ve savaşır. İşte şehitliklerle, bedeller-
le büyüttüğümüz mücadele ve değer-

ler halka güven verir. Güç verir.
Savaşma iradesini, zafer inancını
pekiştirir. Mahir Çayan “Bir di-
reniş geleneği yaratmalıyız. Bu di-
renişte bizim çoğunluğumuz bel-
ki de hepimiz ölebiliriz. Ama ge-
lecek kuşaklara bir direniş gele-
neği bırakırız” derken bu noktaya
da işaret eder. 

Şehitlik kavgaya çağırır, sa-
vaşımızı büyütür. Şehitlik düşman
karşısında düşmanı ve ölümü ye-

nerek yeni değerler yaratmaktır. Savaş
değerler yaratılarak büyüyebilir.

–– Şehitlik Okuldur
Şehitlerimiz Yol Gösteren
Öğretmenlerimiz

Devrimciliğe dair bildiklerimizi,
sahip olduklarımızı bir an için düşü-
nerek dahi şehitlerimizin üzerimizdeki
emeğini görebiliriz. Her şeyden önce
Umudu onlar var etmişlerdir. Bununla
birlikte şehitlerimiz bize kendi hayat-
larıyla mücadeleleriyle şehitlikleriyle
her konuda doğruyu yanlışı öğretirler.
Devrimcileşme süreçleri, kahraman-
laşmaları yürümemiz gereken yolu,
öğrenmemiz gerekenleri, bir an önce
üzerimizden atmamız gereken düzen
alışkanlıklarını gösterir. Şehitlik bize sa-
vaşı öğretir, ciddiyeti kavratır. Savaşın
kurallarını, ilkelerini, disiplini, eğitimin
önemini, halka bakışı, yoldaşlık ilişki-
lerini... kavratır. İlkeler, kurallar, eğiti-
me, disipline, ilişkilerimize dair bakı-
şımız... hepsi bedellerle yaratılmıştır. Şe-
hitlerimizin kanıyla, canıyla oluşmuş-
tur. Biz devrimciliğe adım attığımız ilk
günden sonra hem iradi olarak hem de
doğallığında şehitlerimizi tanımaya
başlarız. Hayatlarını okuruz. Kimisiy-
le özel bağlar da kurarız. Zorda kaldı-
ğımızda, yalpaladığımızda, düştüğü-
müzde onlardan güç alırız. Bizleri de-
netlediklerini biliriz. 

Onlara layık olmaya çalışırız. Ki, so-
rumluluk bilincimizi güçlendirir bu.
Emperyalizm ve oligarşi de farkında-
dır bunların. Bu nedenle şehitlerimizin
değerli anılarına saldırırlar. Onları hal-
ka ulaştırmamızı, onlarla bağlarımızı
güçlendirmemizi engellemeye çalışır-
lar. Onları anlattığımız kitapları, der-
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gileri toplatırlar. Şehitlerden öğren-
memizi, güçlenmemizi, şehitliğin bir
okul olmasını engellemek isterler.

–– Şehitlerimiz Savaşın
İçinde, Bizimledirler

Dayı, kongre konuşmasında şöy-
le diyor: “Bu tarih esas olarak kan-
la yazılmış, şehitlerimizin tarihidir.
Şehitlerimiz bugün fiziki olarak ara-
mızda yoklar belki. Ama düşünce-
leriyle, kavgalarıyla, yaşam biçim-
leriyle, Partili savaşma düşleriyle bu-
radalar. Bizimle birlikteler. Onların
düşünce ve kavgalarıyla daha güç-
lüyüz. En zor koşullarda dahi düş-
mana baş eğmeyen, ölen ama ye-
nilmeyen nitelikleriyle gözleri hep
üzerimizde. Bizi her an sınavdan ge-
çiriyorlar. Onların mirasını devam et-
tirmek bu sınavlardan başarıyla geç-
memize bağlıdır.” (Dursun Karataş
Kongre Belgeleri 1)

Bu sınavdan başarıyla geçmek
şehitlerimizin yarattığı değerleri ve ge-
lenekleri daha ileriye taşımak için her
şeyimizi kavgaya sunabilmektir. Bu sı-
navdan geçmek, bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm ideallerini gerçek
kılmak için savaşmak ve onlar gibi be-
del ödemeye hazır olabilmektir. Şe-
hitlerimiz bunları başarabilmemiz
için yanıbaşımızdadırlar. Kavganın
içerisinde, bizlerledirler. Bu gerçeği
mücadele içinde somutlamak iradi bir
zeminde daima hedefimiz olmalıdır.

Şehitlerimiz kitle çalışmamız için-
de, propaganda faaliyetlerimiz içinde,
demokratik ve diğer tüm kurumlaş-
malarımızda, bütün alanlardaki eylem
ve etkinliklerimizde, solla-düşmanla-
içimizdeki ideolojik mücadele, kültür-
sanat edebi üretimlerimizde, güncel
politikalarımızda İSİMLERİYLE,
EYLEMLERİYLE ve SÖZLERİY-
LE var olmalıdırlar. Sol buna karşı çı-
kar. Birçok kez, mücadelenin bedel-
ler, şehitlikler gerektirdiği dönemle-
rindeki direniş kaçkını, pasif ve tes-
limiyetçi politikalarını eleştirdiği-
mizde; şehitlerimizi direnişimizin ve
devrimci politikalarımızın doğrulu-
ğunu ortaya koymak için anlattığı-
mızda bizi şehitler üzerinden politika

yapmakla “suçlarlar”. Tırnak içine al-
mak şart. Çünkü ortada ne bir “suç”
vardır ne de “yanlış”. Şehitlerimiz stra-
tejimizin, taktik ve politikalarımızın
gereğini yerine getirirken şehit düş-
müşlerdir. Onlar bugünkü mücadele-
nin, politikalarımızın içindedirler ve
de SÖZ SAHİBİDİRLER. Aksini sa-
vunmak, ne amaçla olursa olsun, şe-
hitlerimize haksızlıktır. Onlara düş-
manın yapamadığını yapmaya çalış-
maktır, kavganın dışına çıkarmaya ça-
lışmaktır.

–– Şehitlerimiz
Zaferimizin Teminatıdır.
Onlar Gibi Yaşayacak
Onlar Gibi Savaşacak
ve Zaferi Onlarla
Kazanacağız

Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
sahip olduğu devasa askeri-teknik
güçlere rağmen, yarattıkları değer-
sizlik, bencillik, bireycilik dünyasına
rağmen halk için, vatan için, sosyalizm
için düşen her şehidimiz halkların za-
feri, düşmanımızın yenilgisidir.

Emperyalizm her şehidimiz kar-
şısında bir gerçekle yüzleşir. Halk-
ların savaşma iradesini, kararlılığı-
nı, teslim olmama, baş eğmeme gü-
cünü yenememiştir. Ölüm korkula-
cak, yok olma anlamına gelecek bir
son olmaktan çıkıp emperyalizme
inen bir darbeye, bir silaha dö-
nüşmüştür devrimcilerin, vatanse-
verlerin, direnenlerin elinde.

Bu silahımız var oldukça ege-
menler yenilmeye mahkumdurlar.
Tarihin, sayısız savaşın, direnişin,
devrimin, şehitlerin öğrettiği bir
gerçektir bu.

600 şehidimizle ve tüm devrim
ve sosyalizm şehitleriyle emperya-
lizm ve işbirlikçileri karşısında sa-
yısız kez zafer kazandık. Onları,
emperyalizmi ve işbirlikçilerini,
dünya üzerinden sileceğiz. Nihai
zaferimizi de şehitlerimizin yolun-
da yürüyerek kazanacağız.

Emperyalizm, halkları bölüp parça-
layarak yönetme, birbirine kırdırmak-
tadır. Bunun karşısında halkları birleş-
tirmek, mücadeleyi ortaklaştırarak bu
politikayı boşa çıkarmak emperyalizme
darbe vuracaktır. Emperyalizme karşı
tüm ulusların ortak dili, ortak sesi em-
peryalizme direnmektir. Bu temelde
bir araya gelen ülkelerin ortak diline bu
sene ev sahipliğini Gazi Mahallesi yap-
tı. Mahallede yapılan bu sempozyum
öncesi yapılacaklar, ne istendiği kapı-
lar tek tek çalınarak anlatıldı.

Gazi: Gazi Mahallesi Büyük

Park’ta yapılacak Eyüp Baş Sempoz-
yumu çalışmaları hızlanarak devam
ediyor. 14 Nisan günü Gazi Düz bölgesi,
Sekizler, Son Durak ve Dörtyol bölge-
lerine 500 adet sempozyum afişi ve pan-
kartı asıldı. Akşam saatlerinde toplu bil-
diri dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım sı-
rasında sempozyum hakkında bilgi-
lendirme yapıldı insanların bildiri da-
ğıtımına ilgisi yoğundu.

Çayan: 14 Nisan günü Çayan Ma-

hallesi’nde 5.Eyüp Baş Sempozyu-
mu’nun çalışmaları yapıldı.  13.00’da
Sokullu Caddesi’nde açılan masada,
Grup Yorum’un son albümünden çalan
parçalarla birlikte sempozyuma katılım
çağrısı yapıldı. Cadde üzerinde yer
alan kahvehanelere davetiye dağıtımı
gerçekleştirildi. Akşam 19.00’a kadar
açık kalan masada yaklaşık olarak 700
davetiye dağıtıldı. Ayrıca Çayan Ma-
hallesi ve ana cadde üzerine 150 afiş ya-
pıldı.

Sarıgazi: 5.Uluslararası Eyüp

Baş Sempozyumu’nun afişleri yapıldı. 

5. Eyüp Baş Uluslararası 

Emperyalist Saldırganlığa Karşı 

Halkların Birliği Sempozyumu 

Çalışmaları...



Şehitlerimizin Kanıyla Kızıllaşan
Sosyalizmin Bayrağını

Dünya Semalarında 
Türkiye’den Dalgalandıracağız

Şehitlerimizin Kanıyla Kızıllaşan
Sosyalizmin Bayrağını

Dünya Semalarında 
Türkiye’den Dalgalandıracağız

2. Bölüm

İbrahim Çuhadar yoldaşımızın
"Ya şehit olacağım ya şehit" demesi
işte bu kararlılığın şiarı olarak tarihe
kanla yazılmıştır. Hangi alanda hangi
işi, eylemi, faaliyeti yapıyorsak ya-
palım sahip olunması gereken işte
bu kararlılık ve sonuç almak dışında
başka bir seçenek tanımayan devrimci
tarzdır.

Amerikancı halk düşmanları kar-
şılarında bu tarzı gördükleri için "Bir

siz değişmediniz" itirafında bulu-
nuyorlar. Değişmeyeceğiz de. Mahir
Çayan devrimciliğine kavganın Ma-
hir'i olmaya devam edeceğiz. De-
ğişmezliğimizin özünde, devrim he-
definde vazgeçmeyişimiz vardır. Ma-
hir Çayan'dan İbrahim Çuhadar'a
Cephe tarihi demek, devrimin vaz-
geçilmez oluşunun tarihi demektir.
Bu bizim gerçeğimizdir.

Sol'un gerçeği de ortadadır. Herkes
görüyor. "Direnmeyen çürür" de-
yişimizi hayatın her an ve alanında
doğrulamaya devam ediyorlar. Mark-
sist-Leninist komünist geçinenler le-
galizmin bataklığında kulaç atıyorlar...
Dersim'de elde silah teslim olmayı
devrimci kültür ve gelenekleri ayaklar
altına alarak meşrulaştırmaya kalkı-
yorlar. Kaymak tabakayı korumaya
soyunanlar, kendi örgütlerini bile bir
bütün olarak koruyamıyorlar.

İbrahim Çuhadarlar ise Büyük
Direnişimizin kılavuzluğunda dev-
rime yürüyorlar. Sol'un Büyük Di-
renişimiz şahsında terk ettiği işte bu
yürüyüş olmuştur. Şimdi politika üre-
tecek, adım atacak mecalleri bile
yok. Savrulmaya, sapkınlığa, sağcı-

laşmaya devam ediyorlar.

Bugünün dünyasında ve ülkemizin
koşullarında devrim yolunda yürümek
İbrahim Çuhadar'ın hedefine doğru
attığı adımlara sahip olmakla müm-
kündür. Hedefe kilitlenmiş olmanın
Cepheli adımlarıdır bunlar. Çoğalt-
malıyız. Her alanda, her an ve her
işimizi yaparken bu adımları atma-
lıyız. Sonuç almaktan başarmaktan,
zaferden, tuttuğunuzu koparmaktan,
halk düşmanalarına darbe vurmaktan
başka seçenek tanımamalıyız...

"Yürümek; 

yolunda pusuya yattıklarını,

arkandan çelme attıkalarını

bilerek

yürümek..."

Emperyalistler, kokuşmuş "temsili
demokrasi tezgahlarını, demokrasi-
cilik oyununu en kaba yöntemlerle
dayatıp uygulamaya devam ediyorlar.
Bu dayatmalar karşısında geleceğe
dair umutları kalmayanlar, halklara
güvenmeyenler, devrim hedefini terk
edenler kokuşmuş demokrasicilik
oyunu içinde yer almaya çalışıyorlar.
Biz ise, tam bağımsız ve gerçekten
demokratik bir ülkeyi sağlayacak
olan halkın iktidarı için, kuşandığımız
feda ruhuyla yürüyoruz.

Devrim için ne yapılacaksa, biz
yapacağız. Bu, bizim tarihsel soru-
mululuğumuzdur. Hepimiz, her Cep-
heli bunun ağırlığını omuzlarında
hissetmeli ve gereğini yapmalıdır.
Tarihimiz böyle yazılmıştır ve yeni
sürecimizde de böyle yazılmaya de-
vam ediyor.

İşte bu tablo içinde, İbrahim Çu-

hadar yoldaşımızın "Ya şehit olaca-

ğım ya şehit" şiarı hepimize her
alanda büyük-küçük her işimize dair
"Hedefe kilitlenin, başarın, sonuç

alın" çağrısıdır.

Devrimcilik, bu çağrının gereğini
yapmaktır bizim için. Yaptığımız
işten sonuç almaktır. Karşımıza çı-
kartılan sorunları çözmektedir. He-
deflerimize ulaşmak, halk düşman-
larına vurmaktır. Devrim yürüyüşü-
müzü hızlandırmak için gereken her
adımı atmaktır. Görevlerimizi yerine
getirmede karşımıza çıkan faşizmin
zoru, oportünist-reformist kesimlerin
savruluşu ve zaafların olumsuzluğunu
ezip geçmektedir. Devrimcilik, devrim
için savaşmaktır ve savaşta ayakta
kalmak, adım atmak ve sonuç almak
için GÜÇLÜ olmak şarttır.

Mahirler Kızıldere’ye devrimin
prestiji haline gelen Denizler’e sahip
çıkmak amacıyla harekete geçtiğinde
olanaksızlıklarla kuşatılmıştır. Ama
hedeflerinden vazgeçmediler. 12 Eylül
koşullarında Amerikancı halk düş-
manlarından hesap sorarken de he-
defimizden vazgeçmedik. '90 Atılı-
mı'nı "Atılım" haline getiren de bizim
bu tarzımızdır. Ve devrime kadar da
böyle yürüyeceğiz. Hiçbir şey halk
düşmanlarının halkın gücüyle çık-
mamızı engelleyemez. O marşımızda
dediğimiz gibi; "...Gücümüz vatana
sevdamızdandır"

Gücümüz halk sevgimiz, vatan
sevdamız, halk düşmanlarına yönelik
nefretimizdedir. Bu gücü kuşanarak
hedefine kilitlenmiş olan devrimcinin
kendisi  artık, devrimin silahıdır. Ve
bu "silah"ın karşısında, karşı-devrimin
hiçbir gücü ayakta kalamaz. Fatma



Hülya'nın tırnağı bu güçle uzatılmıştır.
Yaseminler bu güçle tek kibrit çöpüyle
kendilerini feda etmişlerdir.

Bu güce sahip olmak, halk düş-
manlarından hesap sormak için "sü-

per insan" olmaya gerek yoktur.
Böyle bir "süperlik" arayan yanılır.
Yoktur böyle bir şey. Gerekli olan
sadece sıra neferidir. BİZ olmaktır.
Biz olmak, hedefe kilitlenmektir. Ki
hayat okulunun içinde, BİZ olunur.

Biz olarak yaşayanlar yeri gelince
de kuşanırlar fedayı. Bu bizim ger-
çeğimizdir.

Elimizin emekçiliği, omuzlarımı-
zın sağlamlığı, aklımızın yaratıcılığı,
irademizin sonuç alıcılığı... Biz ol-
mamıza bağlıdır. Devrim, bütün hal-
kın, BİZ olarak halk düşmanlarını
yenmesidir. Devrimci bu uğurda
BİZ'i daima büyütendir.

Biz oluşumuzun temelle-
rinde tarihimizi içselleştir-
mek ve şehitlerimize bağlılık
vardır. Bu yanıyla hedefe
kilitlenmek, şehitlere bağlılık
üzerinde şekillenir.

Kızıldere’den bu
yana, “Kurtuluşa kadar

Savaş” şiarını devrim yo-
luna kanlarıyla yazan şehit-
lerimize olan bağlılığımızla yü-
rüyoruz hedefimize.

Cepheliler’in şehit yoldaşlarıyla
olan ilişkilerin kendine has bir tarzı
vardır. Öyle ki, Cepheliler için, Ma-
hirler'den bu yana verilen şehitler
yanıbaşlarında, yüreklerinde, bilinç-
lerinde yaşayan önder ve öğretici
savaş arkadaşlarıdır.

"Ne zaman başımız sıkışsa ilk

başvurduğumuz yine şehitlerimizdir.

Bize her zaman moral güç verdiler,

öğretmeye devam ettiler" diyordu
İbrahim Çuhadar.

Cepheli her koşulda ve her zaman
şehitlerimizle omuz omuzadır. Düş-
manın bizi en olumsuz koşullarda
bile yalnız ve çaresiz bırakmaması
bu nedenledir. Yeri gelir, Sabo'yla
birlikte "Cesaretiniz varsa gelin" deriz.
Sibel'le birlikte halkın adaletini so-
mutlamayıp "Asıl siz teslim olun"

deriz...Ahmet İbili'yle birlikte "Bir

canım var, feda olsun halkıma" di-
yerek yürürüz üstüne üstüne zulmün...

“Yürümek;

yürekten

gülerekten

yürümek...”

İbrahim Çuhadar yoldaşımız, şehit
düşmeden önce şehitlerimize dair
bağlılığımız hakkında şöyle demiştir:
"... Şehitlerimizin mezarbaşlarında

kaç kez sözler verdik onlara. Devrim

sözümüzü yerine getireceğiz diye.

Katillerimizden hesap soracağız diye.

Sizler gibi olacağız dedik. Sizlerin

yolunda, izinden gideceğiz dedik.

Çünkü sizler kavgamızın mimarla-

rısınız dedik. Bizim dünümüz, bu-

günümüz, yarınımızsınız dedik. Siz-

ler şe-

hit bedenlerinizle

Anadolu' nun her karış toprağında

bize yol gösteren önümüzü açan-

larsınız dedik. Şehitlerimize bağlı-

lığımızı her zaman onlardan aldı-

ğımız güçle savaşarak yerine getir-

meye çalıştık. Çalışıyoruz."

İşte bu bağlılık üzerinde yürünür
devrime. Devrimi büyütmek, dev-
rimciliğin gereğini yapmak bu bağ-
lılığın eseridir. Bu bağlılığı zayıflat-
mak demek burjuva ideolojisine ve
faşizmin zorunun sonuç almasını ge-
tirir. Zaaflar moralsizlikler, ilke ve
kurallardaki erozyon bu zeminde ge-
lişir. Hiç kimse bu zayıflığı kendisine
yakıştırmamalıdır.

Hedefimize ulaşmanın önündeki
engeller nelerdir? Zaaflar mı? O
halde militanca hesaplaşacağız ken-
dimizle. Düşmanın zoru mu? O halde
dirençle karşılık vereceğiz. Olanak-

sızlıklar mı? O halde yaratıcı olarak
bir yolunu bulacağız.

Halk düşmanlarından hesap sor-
mamazın önünde hangi zaaf, hangi
zorluk, hangi olanaksızlıklar durabilir?
Duramaz hiçbirisi!

Biz istemezsek hiçbir şey bize en-
gel olamaz. Burjuvazinin beyinleri
teslim almaya çalışması bundandır.
Çünkü hedefine ilerleyen devrimci
irade karşısında ne kadar aciz olduk-
larını en iyi halk düşmanları bilir.

İstersek yaparız. Büyük bir coş-
kuyla, inançla militanca yürürsek bu
yolda, her hedefe ulaşırız. "Ne olursa
olsun vazgeçmeyeceğim!" diyen İb-
rahim Çuhadar'ın öğreticiliğini ha-
yatın içine taşıyıp her bir faaliyeti-
mizde somutlayarak büyütmeliyiz.
Bu görev hepimizindir ve devrime
kararlılıkla yürünecektir.

Feda Hedefe 

Kilitlenmenin

Doruğudur
Hedefe kilitlenmenin sadece

feda anı ile sınırlı olmadığını anlatır
bize İbrahim Çuhadar. Feda hedefe
kilitlenmenin doruğudur. Bu doruğu
yaratan, devrimi, hayatın içinde
adım adım, nakış nakış örgütle-

mektir. Örgütlenen, devrimci kişi-
liktir.

Düşse de kalkmayı bilmektir, he-
defe kilitlenmek. Yürüyorsan koş-
maktır. Koşuyarsan, daha hızlı koş-
maktır. Bu yanıyla hedefe kilitlenmek,
bu uğurda atılan irili-ufaklı adımların
her birinde somutlanır. İbrahim Çu-
hadar yoldaşımızın deyimiyle "şe-
hitliği hayatın içinde örgütlemek"
budur. Ömür boyu devrimcilik, elbette
şehitliği hayatın içinde örgütlemek
demektir. Hayatın okul olması da
böyle mümkündür. Bu "okul" dev-
rimci kişiliğin hedefine yürüyüşünün
okuludur. Her dersi, sınavı buna hiz-
met eder. Devrimciliği büyütenler
hayat okulunun muzaffer öğrencileri
olurlar.

"Örgütlenme olarak, halkımız ola-
rak yaşadığımız tüm sorunları be-
nimde sorunlarım olarak görüyorum.
Yaşadığımız eksiklerde, hatalarda



benim de payım var. Ben
ne kadar sorumluluk du-
yuyorsam, sorunların üs-
tünden gelirsem devrim
de o kadar gelişecek, bü-
yüyecektir. Eksik bırak-
tığımız her şey düşmana
hizmet ediyor. Düşmana
hizmet etmesini istemi-
yorum, onun için mücadele ediyorum.
Düzene karşı mücadele ederken en
büyük gücüm ve silahım, ideoloji-
mizdir, tarihimizdir, şehitlerimizdir"
diyordu İbrahim Çuhadar, devrim-
ciliğin nasıl büyütüleceğine dair.

Devrimciliği büyütmek kendi-
mizle kendi içimizde kalan düzenin
tortularıyla militanca hesaplaşmak
demektir. Açık ki; İbrahim Çuhadar'ın
ifade ettiği biçimde kendisiyle he-
saplaşmayan, halk düşmanlarından
da hesap soramaz. Bu hesaplaşma,
bir köşeye çekilerek değil, savaş
içinde savaşılarak gerçekleştirilir.
Söz konusu olan, ideolojik bir savaştır
ve devrime hizmet etmeyen her şey
kesilip atılacaktır.

“Militanca düşünmenin, doğru

sorular sormanın, hatalarımızdan

dersler çıkarmanın öneminin bir

kez daha yakıcı olduğunu gördüm"

diyen İbrahim Çuhadar, militanca
hesaplaşmanın nasıl olması gerekti-
ğini de şu sözleriyle ışık tutuyor;

“Ara yollar aramak, düzene açık
kapılar bırakmaktır. Ve uzlaşmaktır.
Düzenle uzlaşmayacağız. Sinsi sinsi
bünyemize girmeye çalıştığını bey-
nimizden çıkarmayacağız. Onun için
her davranışımızda, her işimizde, şu
soruyu sormanın gerekliliğine inan-
dım: Kime hizmet ediyor?Ki yaptı-
ğımız her şey ya düzene ya devrime
hizmet edecek. Bunun için militanca
yaklaşmaya, bu soruyu sormaya ça-
lıştım yaşam içerisinde. Neden ortada
yapmadığımız, eksik bıraktığımız her
şey düzene hizmet ediyor. Onun için
militanca düşüneceğiz, uzlaşmaya-
cağız. Böyle olduğunda sonuç aldı-
ğımızı düşünüyorum.” 

Sonuç olarak, hedefe ulaşmaktır.
İç düşmanı yenmenin, halk düşman-
larından hesap sormanın gücüne sahip
olmaktır. İbrahim Çuhadar'a “Mut-

luyum, mutululuğum şehitlerimizin
hesabını soracak olamamdır” de-
dirten, işte bu güçtür. Savaş kültürü-
nün gereğidir bu. Devrimci için duy-
guları savaşa dair olur ve içi dolu
dolu yaşanıp paylaşır. Mutluluk, halk
düşmanlarına darbe vurup halk sı-
nıflarına zafer kazandırmaktır.

Zafer kazanmak, koşullara mah-
kum olamamakla başlar. Koşullara
mahkum olmak statükoculuktur. Zor-
luklara teslim olanlar, koşullara da
mahkum olurlar. Böyleleri, devrim
yürüyüşümüzün adımlarını atmaktan
acizdirler. Böyle olmayacağız. 

Yeter ki; görev ve sorumlulukla-
rımızı İbrahim Çuhadar kararlılığında
yerine getirelim. Bu savaşçı, ruh ha-
linin eseridir.

Yaratıcı olunacak, zorluklara göğüs
gerilecek, her türden düşmana karşı
uyanık olunacak, hızlı düşünüp hızlı
davranılacak, sınıf kini kuşanılacaktır.
Olanakları en iyi şekilde, en etkili so-
nucu alacak tarzı kullanacaksın. Ola-
naksızlıkları geri adım atmanın değil,
coşkuyla ileri adım atmanın basamağı
haline getireceksin. Her ne yapacaksan
nasıl sonuç alacağını, nasıl başaracağını,
nasıl vuracağını hesaplayacaksın. Tek
başına kalsan da hedefine adım atma
güç ve cüretine sahip olacaksın. Atıl-
ması gereken adımları biz atmazsak,
kim atacak? Biz atacağız her bir adım
da biz olacağız.

Biz olmanın yolu, taşıyabilece-
ğinin en üst boyutunda sorumluluk
üstlenmekten geçer. Daha çok görev
almak ve görevlerinde de sonuç al-
maktır söz konusu olan. 

Hedefine kilitlenen Cepheli, dev-
rimin yenilmez silahına dönüşmüştür
artık. İbrahim Çuhadar yoldaşımızın
“Ölümü göze almış insan iradesinden
daha güçlü silah yoktur” deyişi , bu
gerçekliğin ifadesidir. Söz konusu

olan devrimci ideolojimi-
zin değerlerimizin, tarihi-
mizin vücut bulmuş halidir.
Hedefine kilitlenmiş dev-
rimci karşısında karşı dev-
rim acizdir. Bu çarpışmada
inisiyatif devrimindir. Ve
bu inisiyatif düzen için yı-
kıcı halk düşmanları için

korkunçtur. Çünkü bu gücü durdu-
ramaz, engelleyemezler. Karşı dev-
rimin devrim karşısında acizliğidir
bu. Kendisine devrimi somutlayan
her Cepheli, Amerikancı halk düş-
manlarının bu acizliğini de, kendi
gücünüde net olarak görür. İbrahim
Çuhadar yoldaşımızın görüp göster-
diği gerçeklik işte budur:

“Zaferi görüyorum, devrimi gö-

rüyorum. Halkımın gelecek güzel

günlerini görüyorum. Vatanımın

özgürlüğünü görüyorum” diyordu
İbrahim Çuhadar yoldaşımız. 

Burjuva ideolojisi yarattığı ya-
lanların karanlığı ve sebep olduğu
zaafların bulanıklığı işte bu bakış
açısı, dünya görüşünü yok etmek is-
tiyor. Bu amaçla hiç ara vermeden
beyinlere saldırıyor. Bireycileştirmek,
teslim almak için her aracı kullanıyor.
Düşman bencil insanları teslim alabilir
ancak, BİZ'i teslim alamaz.

Burjuvazi dayattığı bencillikle,
zaaflar, kaygılar, kuşkular, korkularla
devrimi silahsızlandırmak istiyor.
Devrimin silahı kadrolar ve kitlele-
lerdir. Devrimin silahı kadrosu, kit-
lesiyle ölümü dize getirmiş savaşçılar
ordusudur.

Sürecimizi kavramak budur, he-
defimiz de budur: Halkımızı adaletsiz
bırakmamak... 

Biz, Tiley'ler yaratan, "Dönen
dönsün ben dömezem yolumdan" di-
yen ve haklı olduğuna inandığı davası
için "ölmek var , dönmek yok" di-
yen bir halkın devrimcileriyiz. Da-
vamız haklıdır. Ekmek ve adalet da-
vasıdır bu. İşte bu haklılığın bilinciyle,
devrim davamızı ileriye taşımanın
yeni sürecinde yürümek, İbrahim
Çuhadar adımlarına sahip olmaktan
geçiyor...



TAKSİM’DE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR!26

Yürüyüş

20 Nisan
2014

Sayı: 413

AKP’nin hasta tutsaklar politi-
kası ve hasta tutsakların özgürlüğü
için mücadele ile ilgili yazı dizimizin
dördüncü ve son bölümü ile devam
ediyoruz. 

Hasta Tutsakları 
Özgürlüğüne Kavuşturmak
Tecrite Karşı Mücadeledir!

Devrimci tutsaklar, halkın özgür-
lüğü ve sömürünün kalkması için
mücadele ettiklerinden tutsak edilmiş
ve bedel ödemektedirler. Tutsakları sa-
hiplenmek mücadeleyi sahiplen-
mektir. Tutsaklarına sahip çıkmayan
ve onları önemsemeyen bir hareket
düzene teslim olur. Bunu bilen oligarşi
tutsakları teslim almak için her türlü
saldırıyı ve politikayı uygulamakta-
dır. Tutsakları teslim almak mücade-
lenin bitirilmesi demektir. 

Oligarşi tutsakları tecrit politika-
sıyla teslim almak istemektedir. Tec-
ritle oligarşi tüm toplumu teslim al-
mayı hedeflemektedir.

Hasta tutsaklara yapılan saldırılar
ve öldürülmeleri de tutsakları teslim
alma politikasının devamıdır. Hasta
tutsakları sahiplenerek ve özgür bı-
raktırarak tecrit politikalarında ezen-
ler cephesinde önemli bir gedik açıl-
mış olur. Her özgürlüğü kazanılan
hasta tutsak bizler için zafer, düşman
için yenilgidir. 

“Birimiz Hepimiz, Hepimiz
Birimiz İçin” Şiarıyla Zaferin
Ancak Bedel Ödeyerek, Bedel 
Ödeterek Kazanılacağı 
Bilinciyle Hareket Edilmelidir

TAYAD’lılar  “Güler Zere’ye Öz-
gürlük” kampanyasına “Hepimiz bi-
rimiz birimiz hepimiz için” şiarıy-
la başladılar. Bu kendine büyük bir

güvendir. Bu anlayış “ol-
mazları olur” yapar. Bunun
s o n u c u
sayısız bedeller ödenir; iş-
kenceler, tutuklamalar, kat-
liamlar yaşanır... Bu defa
katledilenler ya da tutukla-
nanlar için yeni mücadele
mevzileri açılır... Onlar için
kampanyalar başlar. Böyle
devam eder mücadele. Bu,
bitmeyen ve halka güvene
dayanan bir mücadele an-
layışıdır. Faşizme geri adım
attırmak için bu anlayışa sahip olmak
zorunludur.

Faşizm bedel ödeyeceğini gör-
meli, her saldırısının karşılığının mis-
liyle kendisini vuracağını anlamalıdır.

Hasta Tutsaklar 
Mücadele Sonucunda 
Özgür Kalacaktır!

Oligarşi kendi yasalarına bile uy-
maz. Yasalarda belirtilen en ufak
haklar bile mücadele sonucunda uy-
gulanır hale gelir. Hasta tutsakların
teşhis, muayene, tedavi, hastaneye
sevk gibi en temel haklarının kulla-
nımı bile çok kolay engellenmektedir.
Çünkü onlar tutsakları yok etme po-
litikası üzerine planlar yapmaktadır.
Bu anlayışta olan bir zihniyetin ölüm
noktasına gelmiş bir tutsağı bırakmak
için hiçbir yasasına uymayacağı çok
açıktır. Her şeyi engelleyip tutsakla-
rın ölümünü isteyecekleri baştan bel-
lidir. Onların bu oyununu ancak mü-
cadele etmek bozacaktır. Bunun dı-
şında bir gerçeklik yoktur.

Güler Zere’nin yaşadığı süreç
bundan farklı olmamıştır. İlk hasta-
landığından itibaren tedavi gecikti-
rilmiş 2 ay sonra teşhis konulduktan
sonra hastaneye sevki “sıra gelmedi,

hükümlü koğuşu yok” gerekçesiy-
le yapılmamıştır. Mücadele ile has-
taneye sevk işlemi yapılmış bir gün
sonra sıra da gelmiş, aynı hastanede
hükümlü koğuşu da olmuştur. Has-
taneye sevkinden sonra yanına refa-
katçi alınmamış ve görüş yaptırıl-
mamıştır. Hastane koşullarının teşhir
edilmesi sonucu bu imkanlar sağlan-
dığı gibi Meclis İnsan Hakları Ko-
misyonu Başkanı ve diğer resmi he-
yetler hastanede Güler Zere’yi ziya-
ret etmek zorunda kalıp rapor açık-
layarak kendilerini savunmak zorun-
da kalmışlardır.

Adli Tıp Kurumu Güler Zere’ye
“hapishanede kalmasında bir sa-

kınca yoktur” raporu vermişti. Buna
itiraz edilmiş aylarca bunu üst kurul
incelememiştir. Normal işleyişlerin-
de bu raporlar yıllar sonra incelen-
mekteydi. Yapılan eylemlilikler so-
nucunda raporları yıllar sonra ince-
lemeye almayı kural edinen ve ay-
lardır Güler Zere raporunu incele-
meyen heyet bir anda toplanmış
Cumhurbaşkanı’na raporu vermek
için kalkacak uçağa yetiştirmiştir.

Başlangıçta Cumhurbaşkanı teş-
hir olunca “bana başvuru yapıl-
madı” diye kendini savunmuştur.
Fakat mücadele sonucunda Cumhur-

AKP’nin Hasta Tutsak Politikası Tutsakları Teslim Almaktır

HASTA TUTSAKLARI KATLEDEREK

DEVRİMCİ TUTSAKLARI

TESLİM ALAMAZSINIZ!

Tüm Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın
TAYAD’lı Aileler
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başkanı bir anda başvuru olmaması-
na rağmen yetkisini kullanmak zo-
runda kalmıştır. Bunların hepsi mü-
cadeleyle olmuştur. Güler Zere en so-
nunda özgürlüğüne kavuşmuştur. 

Tüm yaşanılanlar göstermektedir
ki onlar hiçbir şeyi kendiliklerinden
yapmazlar. Bunu ancak mücadele ile
yaptırabiliriz. Mücadele sonucunda
hem kanunlarına uyarlar, hem de
“yapamayız” dedikleri şeyleri bir
anda yapmak zorunda kalırlar.

Merhamet Değil Adalet,
Af Değil Özgürlük İstiyoruz! 
Devletin Kendi Kanunlarına
Uymasını İstiyoruz!

Ne af, ne merhamet dilemez dev-
rimciler. Haklı ve meşru taleplerinde
ısrar ederler. 

Hasta tutsakların serbest bırakıl-
ması Cepheliler’in mücadelesi sonu-
cunda geçerli kabul edilen bir uygu-
lamadır. Hasta tutsağın muayene ol-
ması, tedavi edilmesi ve serbest bı-
rakılması onların kanunlarında da
kabul edilen bir düzenlemedir. Bu ka-
nunlara uymalarını sağlamak ve ge-
liştirmek demokratik hakların geliş-
tirilmesi mücadelesinin bir parçasıdır.
Her zulmün elinden alınan tutsak
halkların özgürlük mücadelesinde
bir kazanım ve düzen için yenilgidir.
Sürdürülen adalet mücadelesinin bir
parçası olarak özgür bıraktırılan her
tutsak halkların hak alma bilincini ge-
liştirir ve örgütlülüğü büyütür.  

Af ya da merhamet, sıradan keli-
meler değildir, düzenin sahiplerinin ıs-
rarla bu kelimeleri kullanmaları, bunu
dayatmaları da boşuna değildir. Bu
ayrı kavramların arkasında, uzlaş-
maz bir ideolojik kavga vardır. Dü-
zenin affına ya da merhametine sı-

ğınmak, dü-
zeni meşru-
laştırmak ve
kendi meş-
ru temelini
inkar et-
mektir. Dü-
zenin dev-
rimcilerin
g ö ğ s ü n e
takmak iste-

diği suçluluk yaftasını kabul etmek-
tir. Oysa, ülkemizin hapishanelerin-
de yatan hiçbir devrimci tutsak suç-
lu değildir. Devrimci yaşamları ve faa-
liyetleri içinde yaptıkları hiçbir şey,
suç oluşturmaz. Suç, sadece onları tut-
sak edenlere aittir. Suçlu olmayanlar,
af talep etmezler. Suçlu olmayanlar,
kimseden merhamet de dilenmezler.
Af ve merhamet, düzen içi güçlerin ve
düzen içi düşünenlerin kavramlarıdır.

Sınıflar mücadelesinin tarihi bize
gösterir ki, hiçbir hak, egemen sınıf-
ların merhametiyle gerçekleşmemiş-
tir. Sömürücü egemen sınıflarda da
böyle bir merhamet yoktur zaten.
Sınıfsal çıkarlar vardır; merhametle-
ri de ancak bu sömürücü çıkarlara hiz-
met ettiği kadar olmuştur.

Faşizm af kelimesini kabul ettir-
diği sürece kendi suçunu da örtmek-
tedir. Af dilendiğinde hasta tutsağın
hastalanmasında sanki onların suçu
yokmuş havası yaratılmak istenir.
Hasta tutsakların öldürülmesinde ve
hastalanmalarına sömürücülerin po-
litikaları yol açmaktadır. Sömürü ol-
masaydı devrimciler ve halk tutsak
edilmeyecekti. Tutsak edildikten son-
ra tecrit olmasaydı hastalıklar art-
mayacak ve ölümler olmayacaktı.
Sorunun temeli onlardır. 

Hasta tutsaklar onların kendi ka-
nunlarına uymamaları sonucu serbest
bırakılmamaktadır. Hiçbir şey onla-
rın keyfi uygulamalarına bırakılma-
yacağı gibi hasta tutsakların yaşadı-
ğı zulüm de sömürücülerin keyfiye-
tine bırakılamaz.

Tüm bu nedenlerle merhamet de-
ğil adalet, af değil özgürlük ve ken-
di kanunlarına uymalarını istiyoruz. 

Hasta Tutsakların 
Özgürlüğü İçin 
TAYAD’ın Çatısı Altında 
Mücadele Edilmelidir! 

Güler Zere, İbrahim Çınar, Ya-
semin Karadağ, Mete Diş ve Kemal
Avcı’nın her biri TAYAD’ın mücade-
lesi sonucunda zulmün elinden alın-
mıştır. TAYAD’ın hasta tutsakların
her birini özgürlüğüne kavuşturması te-
sadüf değildir. Aynı dönemlerde TA-
YAD’ın ilgilenemediği başka hasta tut-
saklar düzen tarafından öldürülmüştür.
TAYAD büyüdükçe ve güçlendikçe
ölümler olmayacaktır. TAYAD’a des-
tek verildikçe her bir tutsak için kam-
panya yapma kapasitesi artacak ve tüm
hasta tutsaklar özgürlüğüne kavuşa-
caktır. Bugün ölümü bekleyen 162
ağır, 544 hasta tutsak hapishanelerde
zulmün elindedir. Bu tutsakların ser-
best bırakılması ancak TAYAD çatı-
sı altında veya ona destek vererek
mümkün olacaktır. 

TAYAD, kararlılık demektir. Yap-
tığı kampanyalar hedeflidir. Protesto
veya birkaç basın açıklaması yapmak
üzerine özgürlük kampanyası dü-
zenlemez. Sonuç almak üzerine kam-
panya düzenler.   

Bugün TAYAD tüm özgür tut-
sakların serbest bırakılması için kam-
panya düzenlemektedir. Hedef daha
büyüktür. Bunun anlamı bugün mev-
cut olan 162 ağır, 544 hasta tutsağın
bırakılması demektir. TAYAD bu-
nun başarılacağına inanmaktadır. Bu
hedefin olabileceğini geçmişte Güler
Zere, İbrahim Çınar, Yasemin Kara-
dağ, Mete Diş ve Kemal Avcı’nın öz-
gürlük kampanyaları göstermiştir. 

162 ağır 544 hasta tutsağın ölü-
münden sorumlu olmak isteme-
yen herkesin bu kampanyanın ve
TAYAD’ın mücadelesinde yer al-
ması gerekmektedir.

Bu nedenlerle hasta tutsakların ser-
best bırakılması için başta hasta tut-
sak yakınları olmak üzere tüm halkı-
mızı, TAYAD’ın hasta tutsakların
özgürlüğü için başlattığı kampan-
yada yer alması için TAYAD mü-
cadeleye çağırmaktadır!  

Bitti...



Merhaba
“Geleceğe bir gelenek bırakmalıyız”

dedi Mahir.
Sınıflar savaşında ölen ama teslim ol-

mayan...
Anadolu’nun isyan tarihini kucak-ladı-

lar!
Ve onlar...
Feda’dan sevdaların tohumları oldular...
30 Mart mayamızdır. 30 Mart miladımızdır.
Kökleri derinlerdedir tarihimizin. “Dönen dönsün ben

dönmezem yolumdan” diyen Pir Sultanlar; “yenilirken dahi
sonuna kadar savaşacağız” diyen Hakikat savaşçıları
Börklüceler; “ok yaydan, kılıç kından çıkmalı yeri gelin-
ce” diye seslenen Baba İshaklar; “zulüm varsa isyan da
vardır” diyen Seyit Rızalar’dır köklerimiz.

Bu kökler THKP-C’de ve Devrimci Sol’da dal budak
sarmış, serpilmiş ve Anadolu halklarının umudu DHKP-
C’de filizlenmiş boy vermiştir.

Bütün bedelleri göze alarak, savaşarak öğrendik, öğ-

rendikçe savaştık. Her koşulda gerçekleri haykırmaktan
geri durmadık.

Tarihimiz Mahirler’den, Denizler’den, İbolar’dan
sonra devrimin daha fazla kanla beslendiği bir sürecin için-
deyiz.

Erdallarımız, Hasan Feritlerimiz, Hasan Selimlerimiz,
İbrahimlerimiz, Alişanlarımız, Muharremlerimiz, Berk-
inlerimiz’le umudumuzu büyütmeye devam ediyoruz.

YAŞASIN DEVRİMCİ HALK İKTİDARI
ŞAN OLSUN UMUDUMUZUN YENİ YILINA

Larissa Hapishanesi Özgür Tutsaklar

30 Mart Mayamızdır!

30 Mart Miladımızdır!

20. Yılında Umudu Selamlıyor
Savaşı Büyütüyoruz

Cepheliler İstanbul Sarıgazi’de Parti-Cephe’nin 20.
yılını yazılamalarla selamladı. Sarıgazi'de Demokrasi
Caddesi, İnönü Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Aşık
Veysel Caddesi’ne yaygın bir şekilde “20. Yılında Par-
tiyi Selamlıyor Savaşı Büyütüyoruz-CEPHE, DHKC,
DHKP-C, CEPHE, DHKC-SPB” yazılamaları yapıldı.

Çetelerden Hesap Sorduk
Soracağız!

Çetelere ve yozlaşmaya karşı yürütülen kampanya
kapsamında Armutlu’da yaşanan son çete saldırısı ve
uyuşturucu ile çocukların, gençlerin yozlaştırılmasını
sağlayanlara karşı Halk Cephesi’nin mücadelesi
devam etmektedir.

Armutlu Halk Cephesi çetelere karşı verilen
mücadele hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan
yazılı açıklamada Armutlu’nun Hasan Ferit’in mahal-
lesi olduğu ve bütün yoksul mahallelerden çeteleri
söküp atana kadar mücadelenin devam edeceği belir-
tildi. Ayrıca açıklamada “14 Nisan günü; uyuşturucu
satan, halk çocuklarını zehirleyen, devrimcilere saldı-
ran TIRIVIRI BAHRİ lakaplı torbacı  Cepheliler tar-
afından ayaklarından silahla vurularak ceza-
landırılmıştır” denildi.

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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Yunanistan’da tutuklu
olan Özgür Tutsaklarla
yaptığımız röportajı ya-
yınlıyoruz. 

Yürüyüş: Yunanistan'da tutsak
bulunan Özgür Tutsaklar
olarak 2 günlük açlık grevi
yaptınız bu direnişinizi
nedenini ve amacınızı açıklar
mısınız?

Hüseyin Fevzi Tekin: Talepleri-
mizi dile getirdiğimiz için iki günlük
açlık grevi yaptık. Tüm Özgür Tut-
sakların bir araya gelmesini istiyoruz.
Onursuz aramayı kabul etmiyoruz.
Ziyaretçilerimizin engellenmesini is-
temiyoruz. Bize yatırılan her eşyanın
bize verilmesini istiyoruz. Bu talep-
lerimi yineliyorum.

Sinan Oktay Özen: Şu anda Ko-
ridallos Hapishanesi’nde kalıyorum.
Açlık grevi direnişimizin nedeni;
onursuz arama, onursuz aramaya
karşı direndiğimiz için yaşadığımız
saldırılar. 

Bu saldırılarda Bilgehan Kar-
pat'ın dişini kırdılar, çeşitli yerlerinde
morluklar oluştu. Larissa Hapisha-
nesi’nde bu durumu protesto etmek
isteyen arkadaşları yerlerde sürük-
leyip, özellikle iki arkadaşımızı hedef
seçerek işkence yaptılar.  Bu neden-
lerle açlık grevi yaptık.

Cengiz Bayır: 3 ve 4 Nisan ta-
rihlerinde iki gün açlık grevi yaptık.
Neden olarak, Bilgehan Karpat'a ya-
pılan işkence, giriş çıkışlarda yaşanan
onursuz arama, hücreye girmediğimiz
için  saldırıya uğradık, darp edildik,
yerlerde sürüklendik. Nigrita Hapis-
hanesi’nde gardiyanlar tarafından bir
Arnavut vatandaşın öldürülmesi.

Açlık greviyle amacımız; öncelikle
bu dört maddede yaşananları protesto

etmek, dünyanın bir ucunda yalnız
da olsa hiçbir Özgür Tutsağın yalnız
olmadığını göstermek. Onursuz ara-
mayı sesimizin ulaştığı herkese an-
latmak, öldürülen Arnavut'la ilgili
olarak, bunun Türkiye'den alışık ol-
duğumuz faşist bir uygulama oldu-
ğunu anlatmaktı.

Ahmet Düzgün Yüksel: Açlık
grevimizin nedenlerini, bakanlığa
verdiğimiz dilekçemizde ayrıntılı
açıklamıştık. Onursuz arama dayat-
ması, Bilgehan Karpat'ın Nigrita Ha-
pishanesi’nde işkence görmesi, ar-
kadaşımıza yapılan işkence ve sal-
dırıda dişlerinin kırılması, darp edil-
mesini protesto amacıyla öğle ara-
sında üç saat hücreye girmeme eylemi
yapmak istemiştik ve buna saldırıldı.
Bu arada Erdoğan ve Mehmet arka-
daşımız hedef seçilerek darp edildi.
Aynı süreçte Yunanistan hapishane-
lerinde bir Arnavut tutsak zincir,
demir ve elektro şok cihazıyla yapılan
işkenceyle katledilmişti. Ve biz bunu
da, Yunanistan hapishanelerindeki
işkence sorununu da ekledik. Eyle-
mimiz protesto ve uyarı amacını ta-
şıyordu.

Hasan Biber: Atina Koridallos
Hapishanesi’nde Türkiye'ye iadelere
karşı 53 günlük açlık grevimizle,
CIA ajanlarının sorgu girişimlerine
karşı duruşmalara katılmama tavrımız
ve direnişlerimizle, onursuz arama-
larına karşı geliştirdiğimiz tavırlarımız
karşısında hapishanedeki tutsakların
büyük bir bölümü bize karşı bir
güven duymaya başladılar.

Tutsaklar arasında kazandığımız
prestiji yıkmak için işbirlikçi Samaras
hükümeti bizleri 13 Şubat'ta Koridallos
Hapishanesi’nden "daha güvenlikli"
Larissa Hapishanesi’ne getirdi. 

Larissa'ya getirildiğimizde çıplak
arama dayattılar. İlk ben aramaya çık-

tım. 7-8 gar-
diyanın oldu-
ğu odada so-
yunmamı is-
tediler, so-
yunmayaca-
ğımı belirtin-
ce 4-5 gardi-
yan ellerim-
den ve  ayak-
larımdan tu-
tarak beni yere yatırdı. "İnsanlık onuru
işkenceyi yenecek" sloganını atmaya
başlayınca tekmeleyerek üzerimi çı-
kardılar. Sağ kaburgalarıma yaptık-
larından dolayı uzun süre acı çektim. 

Hepimize aynı şekilde arama yap-
tıktan sonra hepimizi ayrı ayrı hüc-
relere attılar.

Kısa bir dönem sonra Atina İltica
Mahkemesi’ne çıkmamız için beni
ve Mehmet Yayla'yı kısa bir süreliğine
tekrar Koridallos Hapishanesi’ne gö-
türdüler. Burada işlemlerimiz bitince
Mehmet Yayla ve Cengiz Bayır yol-
daşımızla birlikte Larissa Hapisha-
nesi’ne getirdiler. Larissa Hapisha-
nesi’ne girişte, ilk günkü gibi tek
tek arama bölümüne götürdüler. Ka-
labalık bir gardiyan grubu bizleri
yere yatırarak zorla onursuz arama
yaptılar. Çıplak aramanın ardından
üçümüz yalnızca iç çamaşırımızı gi-
yerek, diğer kıyafetlerimiz ellerimizde
sloganlarla bulunduğumuz bölüme
kadar geldik.

Kısa bir süre sonra yoldaşımız
Bilgehan Karpat'a Nitriga Hapisha-
nesi’nde onursuz aramaya direndi-
ğinden dolayı işkence yapıldığı ve
işkencede dişinin kırıldığı haberini
alınca hücrelere girmeme kararı aldık.
Hücrelere girmeyerek işkenceyi teşhir
eden Yunanca sloganlar attık. Bir
süre sonra başgardiyan eşliğinde on-
larca gardiyanın saldırısına uğradık. 

Yaşadığımız tüm saldırılar ve hak
gasplarına karşı iki günlük açlık grevi

Röportaj

Yunanistan Hapishanelerindeki Özgür Tutsaklar: 

“Hak; Onu Almak İçin Mücadele Edenlere Layıktır!

Mücadelemizle Haklarımıza Layık Olacağız!”
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H. Fevzi Tekin

A. Düzgün Yüksel



yaptık. Bu süre boyunca hergün sal-
dırıları protesto eden sloganlar attık.

Yürüyüş: Hapishanelerde
bugüne kadar yaşadığınız
hak gasplarını anlatır mısınız? 

Hüseyin Fevzi Tekin: Yunanistan
hapishanelerinde yaşadığım hak gasp-
larını üç başlık altında anlatabilirim:

1)Ayrı ayrı hapishanelerde tutu-
larak uygulanan tecrit politikası,

2)Onur-
suz arama
dayatması,

3)Ziya-
retçilerimi-
zin keyfi
olarak engel-
lenmesi ve
ihtiyacımız
olan eşyala-
rımızın ve-
rilmemesi.

Onursuz arama yöntemleri Tür-
kiye'deki hapishanelerden farklı değil.
Arama adı altında çırılçıplak soyun-
mamız isteniyor. Bunu kabul etme-
diğimiz, direndiğimiz için bu uygu-
lamayı zorla yapıyorlar. Bu uygulama
sonucunda bir arkadaşımızın yüzünde
morluklar oluştu ve dişi kırıldı. 

Aynı davadan yargılandığım ar-
kadaşlarımla dahi bir araya getiril-
medik. Dördümüz de ayrı ayrı ha-
pishanelere sevkedildik. Bu durum,
çokluk içinde tecrit uygulamasının
bir başka biçimi.

Bulunduğum hapishane "yüksek
güvenlikli" bir hapishane. Geldiğim
günden beri ziyaretçim kabul edilmedi.
Koliyle gelen eşyalarım alınmadı.

Sinan Oktay Özen: Direnişimizin
taleplerini şöyle sıralayabiliriz; 

1) Soruşturmalarda, biz Yunanca
dilini bilmediğimiz için, bize Yunanca
diliyle dosyalar gönderiliyor ve bunlar
üzerinden savunma yapmamız iste-
niyor. Bu sonuçta bir baskı aracıdır. 

2) Biz Türkiyeli tutsaklar ve Özgür
Tutsaklar olarak bir arada kalmak
istiyoruz. Ortak koğuşta kalmak is-
tiyoruz. Kendi gelenek görenekleri-
mizi, yaşam biçimimizi hayata ge-

çirmek istiyoruz. Bu konuda talebimiz
var ve ortak koğuşta kalmamız is-
tenmiyor.

3) Onursuz, çıplak arama dayat-
ması...

4) Mahkeme vs sevkleri önceden
bildirilmiyor. Sabah erken gelinip
söyleniyor, telefonla avukatlarımza,
ailemize ve arkadaşlarımıza haber
vermemiz engelleniyor. Nereye sev-
kedileceğimiz vs bilgisi dahi veril-
miyor. Ancak gittiğimizde öğrene-
biliyoruz. 

5) Arkadaş ziyaretlerimiz, aile-
mizden olmadıkları gerekçesiyle ayda
bir kezle sınırlandırılıyor.

6) Kaçacağımız gerekçesiyle sü-
rekli idarenin denetimi altında tutu-
luyoruz. Her gittiğimiz yere gardi-
yanlar eşliğinde gidiyoruz. Bölüm
değiştirdiğimizde "geliyorlar" diye
diğer bölümdeki görevlilere haber
veriliyor. Sürekli göz önünde bulun-
duruluyoruz. 

7) Yine kaçma gerekçesi gösteri-
lerek hapishanenin diğer bölümlerinde
insanlarla bir arada kalamayan, ha-
pishanede sürekli sorun yaşayan ve
kendilerine sorun yaşatan tutukluların
olduğu bölümlerde tutuluyoruz.
Amaçları diğer bölümlerde olduğu
gibi rahat hareket edemememiz. Ay-
rıca, bu bölümlerde tutulanlar ha-
pishanedeki diğer tutsaklar için gü-
venilmez, uyumsuz kişiler olarak gö-
rüldüğünden sevklerde vs karşılaştı-
ğımızda ayrıca bir tecrite tabi tutu-
luyoruz böylece.

8) Kendi işlerine geldiğinde iste-
dikleri anda tercüman bulup işlerini
hallediyorlar. Bizim bir talebimizde,
yaşadığımız bir sorunda ise ancak
direterek, dayatarak, yani zorla ter-
cüman ihtiyacımız karşılanıyor. 

Bilgehan Karpat: Her hapisha-
nenin kendine göre keyfilikleri ve
hukuksuzlukları var. Ama ortak olan
ve temel olan, aynı davadan yargıla-
nan bizlerin ayrı hapishanelere ko-
nulması ve her hapishaneye girişte
çıplak aramanın dayatılması. 

Soruşturmalarımız hep Atina mah-
kemeleri tarafından yürütülüyor. Avu-
katlarımız ve arkadaşlarımız da Ati-

na'da. Ama biz-
ler hepimiz Ati-
na dışındaki
ayrı ayrı hapis-
hanelerde kalı-
yoruz. Örneğin
Mehmet Ali,
Atina'dan 7 sa-
atlik uzaklıkta
bir hapishanede
kalıyor. 

Bu durum fiili olarak bizim sa-
vunma hakkımızın gasbıdır. Hukuk-
suz ve keyfidir aynı zamanda. 

Diğer sorun da her girişte çıplak
aramanın dayatılması. Kaldığım ha-
pishanede bu dayatmayla iki kez kar-
şılaştım. Dayatmayı kabul etmeyince
de gardiyanların saldırısına uğradım.
Daha önce böyle bir şeyle karşılaş-
madıklarından olacak ya da bu onur-
suzluğa karşı direnen görmedikle-
rinden dolayı azgınca saldırdılar, de-
falarca kafama ve yüzüme vurdular.
Aynı zamanda üzerimdeki giysileri
parçalayarak çırılçıplak soydular beni.

Daha sonra bu konuyu konuşmak
için başgardiyanla görüştüğümde,
eğer soyunmazsam saldırıların devam
edeceğini söyledi ve tehdit etti.

Şu an bu sorun hala çözülmüş
değil. Her mahkeme ve hastane sev-
kinin ardından bu saldırıyı tekrar
tekrar yaşayacağız.

Bunun dışında kitap ve eşya alım-
larında sorunlar çıkıyor. Kitap ve eş-
yaları sadece arkadaş ve aile görüş-
çüleri yatırabiliyor, böyle deniliyor,
ama girişte yaşadığım sorundan kay-
naklı "iyi halimi" kaldırmışlar. Bu
nedenle arkadaş görüşçüsü kabul et-
miyorlar. Ailem de Türkiye'de olduğu
için bu noktada da sorun yaşıyorum.

Yürüyüş: Yunanistan
hapishanelerinde gördüğünüz
bu adaletsizlikler ve keyfi
uygulamalar ve hak gaspları
konusunda düşünceleriniz
nedir?

Hüseyin Fevzi Tekin: Bir nevi
uyardık iki günlük açlık grevi dire-
nişimizle. Eğer taleplerimizi dikkate
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almazsanız, biz direnmeye değişik
biçimlerde ve koşullarda devam ede-
ceğiz dedik. Yunanistan hapishane-
lerindeki Özgür Tutsaklar olarak,
Özgür Tutsaklık geleneğinden güç
alarak direnmeye ve hakkımızı ara-
maya devam edeceğiz. Bunda ka-
rarlıyız. 

Cengiz Bayır: Türkiye'de veya
dünyanın herhangi bir yerinde bu
saldırı ve dayatmalarla amaçlanan
neyse, burada da o diye düşünüyorum:
İtaat ettirmek, teslim almak. Bir emri
yerine getiriyorlar. Amerika emre-
decek, bunlar yapacak. Türkiye is-
teyecek bunlar vermek isteyecekler.
Ama tarihe işlenmiş, kanla yazılmış
kaideyi değiştiremeyecekler. Son
sözü direnenler söyleyecek.

Bilgehan Karpat: Yunanistan'ın
faşist Samaras hükümeti, Amerika ve
işbirlikçisi Türkiye'deki AKP iktida-
rının dayatmasıyla saldırıp bizleri tu-
tukladı. Hapishanelerde yaşadığımız
saldırılar da bunların devamı aslında.

Onursuz arama saldırı ve dayat-
malarıyla, bizi teslim almaya, inanç-
larımızdan, düşüncelerimizden so-

yundurmaya çalışıyorlar. Beyhude
bir çaba sonuçta. Ayrı ayrı hapisha-
nelerde bulunmamız da, bizi birbiri-
mizden tecrit etmeyi amaçlıyor temel
olarak. Zaten dilini bilmediğimiz bir
ülkenin hapishanesinde kalıyoruz.
Dil bilmediğimiz için birçok sorun
yaşıyoruz. Bir de bizi birbirimizden
tecrit etmeye, ayrı ayrı yerlere koy-
maya çalışıyorlar. Bir yandan da avu-
katlarımızın, arkadaşlarımızın bize
ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar.
Ama arkadaşlarımız Yunanistan'da
Türkiyeli devrimciler olarak bizleri
yalnız bırakmıyorlar. Dışarıda, ya-
şanan hukuksuzlukları ve saldırıları
teşhir etmek için kampanyalar dü-
zenliyorlar. Yunan solunu ve halkını,
hapishanelerde yaşanan sorunlara
karşı harekete geçirmeye çalışıyorlar. 

Sonuçta bu dayatmaları ve key-
filikleri hiçbir şekilde kabul etmiyo-
ruz, etmeyeceğiz de. En son sözü
direnenler söyler. Bizler de direni-
yoruz ve mücadele ediyoruz ve ka-
zanacağız da.

Ahmet Düzgün Yüksel: Şu anda
bizim direnişimiz karşısında biraz
şaşkınlar. Nasıl yapacaklarını bile-

miyorlar. Çok abartılı bir şekilde bir
algılama var. Burada bir kaçma olayı
oldu. Onu da bizim üzerimize attılar.
Bunu bizim bir denememiz olarak
düşündüler. Sonrasında hapishane
üzerinde helikopterler uçurdular, La-
rissa şehrinin bütün polislerini te-
yakkuza geçirdiler. Bütün hapishane
etrafında önlem aldılar vs. Yani çok
korkak bir yaklaşımları var. 

Baktığımız zaman buradaki so-
runlarımızı biz direnişle çözmek zo-
rundayız. Bir yerde sorun varsa çö-
zümü de vardır. Çözümü de diren-
mektir diyorum. Teşekkür ediyorum.

Hasan Biber: Tarihimiz hapis-
hanelerde yaşanan hak gasplarına
karşı direnişlerimizle doludur. 1984'te,
1996 ve 2000'de Büyük Direnişimizde
122 şehidimizle zaferler kazandık.
Her türlü bedeli ödemeye hazır ol-
madan haklar ve özgürlükler kaza-
nılamaz. Direnerek haklarımızı ka-
zanacağız. 

Hak onu almak için mücadele
edenlere layıktır. Bu şehitlerimizden
bize miras kalan en onurlu şiarları-
mızdandır. Mücadelemizle hakları-
mıza layık olacağız.

AKP iktidarı halka zulüm etmeye devam ediyor. 1
yılı aşkın süredir tutuklu devrimci sendikacıların bıra-
kılması için Anadolu’nun birçok köşesinde eylemler
yapılıyor. Özgür Tutsakların sesi Ankara ve İstanbul’da

haykırıldı. 

ANKARA: 12
Nisan günü Yüksel
Caddesi’nde dev-
rimci memur tut-
sakların serbest bı-
rakılması için eylem
yapıldı. Eylemde
yapılan açıklamada,
“Bizleri tutuklama
gerekçeleri iş gü-
vencemize sahip
çıkmamızdı; yine
sahip çıkıyoruz. Her
yeni günde torba ya-
sadan çıkardıkları

tayinlere, sürgünlere karşı çıkıyoruz. Hak-
lıyız karşı çıkmakta çünkü işimiz ekme-
ğimizdir. Bizim işimiz olmazsa güvene-
ceğimiz ayakkabı kutularında paralarımız,

gemiciklerimiz, şirketlerimiz yok” denildi.

İSTANBUL 11 Nisan günü Kamu Emekçileri Cep-
heliler İstanbul Adliyesi C Kapısı önünde tutsak arka-
daşları için eylem yaptı. Yapılan açıklamada, “Özel
Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının ardından Ağır
Ceza Mahkemeleri’ne devredilen davaların ikinci bir
mağduriyet yaratıldığı anlatılan açıklamada 14 aydır
keyfi bir şekilde tutulan arkadaşlarının derhal serbest
bırakılmasını istediler. Son olarak, “6 Mayıs’ta yapılacak
mahkeme, ÖYM'lerin kapatılmasından sonra 3. ACM'ye
düşen davanın duruşma tarihi 8 Temmuz’a verilmiştir”
denildi.

12 Nisan günü ayrıca Kamu Emekçileri Cepheliler
14 aydır her hafta olduğu gibi yine Galatasaray Lisesi
önünde saat 15.00’da eylem yaptı. Eylemde okunan
açıklamada, tutsak kamu emekçilerinin Türkiye'deki
hukuk sisteminin ve adaletsizliğin geldiği noktayı gös-
terdiği ve 21 Nisan'da yapılacak tutuk incelemesinde
serbest bırakılmasını istediler.

Devrimci Memurlar Sahipsiz Değildir
Onları Zulmün Elinden Çekip Alacağız!
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Kahramanmaraş Katliamı’nın bi-
rinci yıl dönümü, Aralık 1979, hem
devrimciler hem de sivil faşistler ve
devlet için büyük önem taşıyordu.
Oligarşi, halkın büyüyen mücadelesini
boğmak, halkı sindirmek için sivil
faşist terörünü kitlesel katliamlar bo-
yutuna çıkarma politikasını devreye
sokmuştu. Kahramanmaraş Katliamı
da bu amaçla örgütlenmişti. Katliamın
birinci yılında yapılacak eylemler fa-
şizmin kitleleri baskı, zor ve şiddetle,
katliamlarla teslim alma çabalarına
verilecek ciddi bir cevap olacaktı.

Devrimci Sol, başlattığı Kahra-
manmaraş Katliamı’nı Protesto Kam-
panyası'nda İstanbul ve Anadolu'nun
birçok ilinde, silahlı-silahsız çeşitli
biçimlerde ve tüm alan örgütlenme-
lerinin kendi alanlarında etkin katı-
lımıyla çok sayıda eylem örgütledi.
Liseli Dev-Genç bu süreçte ortaya
koyduğu pratikle, anti-faşist müca-
delede militan çizgisiyle kitlelere ön-
der olma misyonunu büyütmüştür.
Bu süreçte, Liseli Dev-Genç önder-
liğinde Şişli, Kuştepe, Feriköy, Ali-
beyköy Meslek, Yeşilköy, Fındıklı,
Kabataş, Akşam Ticaret, Kasım-
paşa, Zincirlikuyu Yapı Meslek,
Sarıyer liselerinde Kahramanmaraş
Katliamı’nı protesto etmek için iş-
galler yapıldı. Bununla beraber toplam
40 lisede Liseli Dev-Genç önderli-
ğinde boykotlar, forumlar ve pro-
testo yürüyüşleri örgütlendi.

Topkapı Meslek Lisesi’nin işgali
eylemi, hem genel olarak kampan-
yanın, hem de Liseli Dev-Genç'in
kampanya çerçevesinde ortaya koy-
duğu pratiğin en önemli eylemlerinden
biri olmuştur. Liseli Dev-Genç, faşist
katliamlara militan direniş çizgisiyle
örgütlediği güçlü bir kitle eylemlili-
ğiyle cevap vermiştir...

Topkapı Meslek Lisesi, Liseli
Dev-Genç'in kitle üzerindeki etkisinin
ve örgütlülüğünün oldukça ileri ol-
duğu bir okuldur. Okuldaki Liseli
Dev-Genç’li Komitesi, aynı zamanda

eylem komitesi görevini de üstlenir.
En ince ayrıntısına kadar ele alınan
eylem planına göre; okul binasının
mimarisinden doğan dezavantajı or-
tadan kaldırmak için sadece okulun
üst katının işgaline karar verilir. 

İşgalde savunma araçları olarak
1 adet 7.65 mm'lik tabanca, 50 kadar
mermi, 3 adet ses bombası ve bir
düzine kadar da molotof kokteyli
kullanım için hazır edilecektir.

Okulda iki polis sürekli olarak
görev yapmaktadır. Ancak bu polisler,
Liseli Dev-Genç’lilerin okul içerisinde
gerçekleştirdikleri forum vb türden
eylemlere müdahale edememekte-
dirler. Bu nedenle Liseli Dev-Genç’li-
ler sınıfları dolaşarak üst katta Maraş
Katliamı’yla ilgili forum yapılacağını
söylerler. Bu arada okulda bulunan
iki polis, Liseli Dev-Genç’lilerin göz
hapsindedir.

Forum için üst katta toplanan öğ-
renci kitlesine Maraş Katliamı anlatılır.
Bu katliamın Türkiye halklarını yıl-
dırmaya dönük bir saldırı olduğuna
dair konuşmalar yapıldıktan sonra,
katliamı protesto etmek için üst katın
Liseli Dev-Genç tarafından işgal edi-
leceği açıklanır. Bütün herkesten des-
tek ve katılım beklendiği, ama iste-
yenlerin evlerine gidebileceği söylenir.
İşgal kararı kitle tarafından coşkuyla
karşılanmış, onaylanmıştır. Hızla işgal
hazırlıklarına girişilir.

Okul kitlesinin katılımıyla, çok
kısa bir sürede sınıflardaki sıralar,
masalar üst kata taşınarak, merdi-
venlerden başlayan barikatlar kuruldu.
Okulda görevli iki polis ve öğret-
menler gürültülerin nedenini merak
ederek üst kata çıkmak istediklerinde
gördükleri karşısında şaşkınlık içinde
kaldılar. Aynı anlarda okulun ön ve
arka tarafına büyük boy iki pankart
asılmıştı:

"MARAŞ'IN HESABI SORU-
LACAK! - LİSELİ DEV-GENÇ"
ve "MARAŞ'I UNUTMADIK -
UNUTMAYACAĞIZ! - LİSELİ
DEV-GENÇ - DEVRİMCİ SOL"

İşgal haberinin polis ve jandarma

merkezlerine gitmesiyle beraber, oku-
lun yakınlarındaki polis karargahında
görev yapan polisler ve çok sayıda
jandarma, okulun etrafını sardılar.
Kitlenin kararlılığı ve coşkusu her
geçen dakika daha da artıyordu. İş-
galin başından beri atılan sloganlar,
söylenen marşlar ve türküler coşkuyu
büyütüyordu. 

Okulun etrafını çeviren polislerin
şefi megafonla "Teslim olun!" çağrısı
yapınca, yüzü atkılı bir Liseli Dev-
Genç’li işgal eyleminin amacını an-
latan Maraş Katliamı’nı anlatan bir
konuşmayla cevap verdi. Konuşmayı
dinleyen, Liseli Dev-Genç’lilerin ka-
rarlılığıyla karşılaşan polis şefi, "Tes-
lim olun!" çağrısını yineleyebildi.
Aksi halde zor kullanacaklarını be-
lirterek saldırı tehdidinde bulundu.
Liseli Dev-Genç’liler kararlıydılar.
Tehditlerle geri adım atmayacaklarını
havaya birkaç el silah sıkarak gös-
terdiler. Polis ve jandarma silah sesinin
şokunu yaşarken patlayan bir ses
bombası işgal eyleminin ciddiyetini,
saldırı olursa nelerle karşılaşılabile-
ceklerini anlamalarını sağlamıştı. Li-
seli Dev-Genç’liler kararlıydılar ve
sadece kendi istedikleri zaman, ey-
lemin amacına ulaştığını düşündükleri
zaman işgale son vereceklerini be-
lirttiler. Ek olarak, gözaltı yapılma-
yacağına dair teminat istenmişti.

Polisin işgali kırmak için fiili gi-
rişimleri, okula girme çabaları, dire-
nişle püskürtülüyordu. Bu esnada bi-
naya tırmanmaya çalışan bir polis
engellenmiş, hafif yaralanacak şekilde
ateş edilmişti. Saldırı için bu olayı
bahane eden, polis ve askerler içinde
bulunan POL-BİR üyesi faşist polisler,
"Arkadaşımızı öldürdüler, parçalayıp

aşağı attılar" yalanlarıyla, orada bu-
lunanları öğrenci kitlesine karşı kış-
kırtmaya çalışıyordu. 

Eylem komitesi, işgal eyleminin
amacına ulaştığı değerlendirmesi yap-
tı. Bunun yanında eldeki savunma
malzemeleri de kullanılmıştı. Polisin
"hiç kimseye bir şey yapılmayacak,
kimse gözaltına alınmayacak" sözü
belirleyici ve güvenilir olmasa da

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Topkapı Meslek Li̇sesi̇ İşgali̇

TAKSİM’DE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR!32

Yürüyüş

20 Nisan
2014

Sayı: 413



geniş kitlesellikle yapılan
eylemin daha fazla sürdü-
rülmesinin istenmeyen so-
nuçlar yaratabileceği dü-
şüncesiyle eylemin bitiril-
mesine karar verildi. Çı-
kışta saldırı olursa, dire-
nişin etkisi polis ve askerin
teşhiriyle daha da artacak-
tı.

Kitle eylem coşkusunu
yitirmeden, marşlar, tür-
küler söylüyor, sloganlar
atıyordu. Bu şekilde bari-
katlar açıldıktan sonra yü-
rüyüş kolu halinde okuldan
çıkılmaya başlandı. Tüm
kitle okuldan çıktıktan son-
ra beklenen oldu. Polis ve
askerler saldırıya geçip öğ-
rencileri dövmeye başla-
dılar. Bunun üzerine gerek
öğrenciler, gerekse mahalle
halkı ve veliler bu saldırıyı
protesto ettiler. Birçok öğ-
renci yaralanmıştı. İşgale
önderlik eden 10 Liseli
Dev-Genç’li de gözaltına
alınmıştı. Saldırı kitlede
ciddi hasar meydana ge-
tirmesine rağmen, moral
bozukluğu yaratamamış,
aksine öğrencileri birbir-
lerine daha fazla kaynaş-
tırmıştı. Eylem, mahalle
halkınca da sempatiyle des-
teklenmişti. Faşist katli-
amlara, Liseli Dev-Genç
çizgisiyle, militan direniş
çizgisiyle örgütlenmiş bir
kitle eylemliliğiyle karşılık
verilmişti. Devrimcilerin
ve halkın bu cevabı, sivil
faşist hareketin ve devletin
faşist saldırılarının halkı
yıldıramayacağını bir kez
daha göstermişti. 

Bugün de Liseli Dev-
Genç’liler, tarihlerinden al-
dıkları güçle, halka karşı
saldırıları cevapsız bırak-
mayacak, her türlü müca-
dele biçimiyle halkın mü-
cadelesini büyüteceklerdir.

Forbes Dergisi 2014 yılı dünyanın en
zenginleri listesini yayınladı. Listeye bu
yıl 42’si kadın olmak üzere, 268 yeni
zengin eklenerek sayı 1645’e yükseldi.
1645 milyonerin geçtiğimiz yıl 5,4 trilyon
dolar olan servetleri, 2014’te toplamda
6,4 trilyon dolara çıktı. 

Bu 1645 milyarder dünyadaki milyar-
larca insanın açlık-yoksulluk çekmesinin
nedenidirler. Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon, “Her gün 840

milyon insan yatağa aç giriyor” diyor.
Bunun nedeni bu 1645 asalaktır işte. 

Her yıl 18 milyon insan açlıktan öl-
mektedir. Her 5 saniyede 1 çocuk ölüyor
açlıktan… Açlığa bağlı nedenlerden ölen-
lerin toplam sayısı 70 milyondur. Yani
Türkiye’nin nüfusu kadar… Tüm bunların
sorumlusu bu 1645 tekelci burjuvalardır. 

Dünyada toplam varlıklarının yüzde
80’ine dünya nüfusunun sadece yüzde
8,4’ü sahip. Geri kalan yüzde 91,6’sı
dünya varlıklarının yüzde 20’sini pay-
laşmak zorunda! Bunun neresinde adalet
vardır? Milyarlarca insanın alın terini-
emeğini çalarak zenginleşmektedirler. 1645
milyarderin serveti 8 Türkiye etmektedir.
Bunun neresinde adalet vardır?

Yaşadığımız dünya adaletsizdir. Bunun
nedeni de, bizim alın terimizi emeğimizi
çalarak ceplerini, kasalarını dolduran bu
tekelci burjuvalardır.

Ülkemizde de durum farklı değil-
dir…

Forbes Dergisi’nin hazırladığı zenginler
listesine ülkemizden de 25 kan emici gir-
miştir. Bunlar arasında AKP iktidarı dö-
neminde daha da palazlanmış, karlarını
büyütmüş tekeller de var. Örneğin, listenin
ilk sırasında yer alan Murat Ülker, 2013’te
serveti 3.100 milyon dolar iken, 2014’te
3.700 milyon dolara çıkmıştır.

Ülkerler, Şahenkler, Saban-
cılar, Koçlar, Özyeğinler ve di-
ğerleri, AKP döneminde kar-
larına kar katmışlardır. 

Nasıl yapmışlardır bunu?
50 milyon insanı yoksul, 14
milyonu aç bırakarak…

Çeşitli hesaplamalara göre
açlık sınırı 1.130 TL, yoksul-

luk sınırı ise 3.682 TL’dir. As-
gari ücrete 42 lira zam yapıp,
milyonlarca insanı 846 lira asgari
ücretle yaşamaya mahkum ede-

rek…

Her 4 çocuktan birinin gece yatağa aç
girmesine neden olarak… Resmi rakamlara
göre 3 milyon; oysa asıl rakamın 6 milyon
olduğu; işsizler ordusu yaratarak… 23
milyon insanı “sosyal yardım”larla yaşamak
zorunda bırakarak… İş cinayetlerinde,
depremlerde, selde, trafik kazalarında in-
sanları katlederek…

Halkın tamamını eğitimsiz, sağlıksız,
ulaşım hakkının olmadığı; konut hakkının
olmadığı, tam tersi elindeki iki gözlü ge-
cekonduyu da “Kentsel Dönüşüm”le ba-
şına yıkarak…

Liste uzatılabilir; fakat gerek yoktur.
Bunlar ve daha fazlası halkın sürekli ya-
şadıkları sorunlardır. Nedeni ise emper-
yalizm, oligarşi ve onlar için iktidarda
olan AKP iktidarıdır. Bu asalaklara karşı
sınıf kiniyle dolu olmalıyız. Sınıf kiniyle
mücadeleyi büyütmeliyiz…

Bu asalakları ve onlar için iktidarda
olan işbirlikçi AKP ve diğer düzen parti-
lerini kovmadan, kendi kendimizi yönet-
tiğimiz Devrimci Halk İktidarı’nı kurmadan
kurtuluş yoktur.

Onlar gerek dünyada, gerekse ülke-
mizde iktidarda kaldıkça; bizim alın teri-
mizi-emeğimizi sömürerek, bize ait tüm
zenginliklere el koyarak karlarını katlamaya
devam edecektir. 

Böyle yaşamak zorunda değiliz. Bu
asalaklara karşı sınıf kiniyle mücadele
edip, kendi iktidarımızı kurmalıyız!

Onlar iktidarda kaldıkça açlığımız,
yoksulluğumuz  devam edecek. Çocukla-
rımız açlıktan ölmeye devam edecek. İş-
sizliğin nedeni onlardır. İş kazası denilen
iş cinayetlerinde katledilişimizin nedeni
onlardır. Onlar iktidarda durdukça bu
zulüm devam edecektir... 
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ONLAR ZENGİN
BİZ İSE YOKSUL!
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Sayın Yargıç!
Gerçeğin ağzını kapatamadıkla-

rı için
Müvekkilimin ağzını ilaçla, teh-

ditle  kapatmaya çalışıyorlar.
Yargı makamının saygınlığına

gölge  düşürüyorlar!
Burada adalete "Eller Yukarı!"

diyorlar!
Kentimiz, bu kanlı haydut çetesi-

ne karşı 
İnleyerek kendini savunmaya baş-

ladığından beri
Teslim oldu bir haftadan az bir

zaman  içinde.
Şimdi de herkesin gözleri önün-

de,
Baskıyla, tehditle adalet boğaz-

lanıyor,
Daha da kötüsü adaletin ırzına

geçiliyor.
Sayın yargıç! Lütfen bu dava bo-

zuntusunu
Reddedin artık!

Bertold Brecht
Kanlı bir haydut çetesi, bugün bi-

zim ülkemizde adaleti boğazlıyor, ır-
zına geçiyor. Kendi hırsızlıklarının,
yolsuzluklarının üstünü örtmek adı-
na yargıya her türlü müdahaleyi ya-
parken, yasaları, yargıçları, savcıla-
rı, polisleri değiştirirken halkın ada-
lete duyduğu açlıkla ilgilenmiyorlar.
İlgilenmiyorlar çünkü bu adaletsiz-
liğin kaynağı onlardır. Nazım Hikmet
Sacco ve Vanzetti isimli şiirinde
Amerika’da öldürülen iki İtalyan
işçi için, “kurban gittiler dolarla-
rın emrindeki adalete!” diyordu.
Türkiye’de de milyonlar kurban gi-
diyor, doların emrindeki adalete, iş-
birlikçilerin emrindeki adalete kur-
ban ediliyor halkımız. 

Türkiye’de kimsenin adalete inan-
cı kalmamıştır, yargı sistemi, tama-
men siyasallaşmıştır. Hakimler key-
fi ve tutarsız kararlarla günü kurtar-
maya çalışıyorlar. Tutuklamalar, tah-
liye kararları, cezalar hep bu anlayı-
şın bir sonucu oluyor. 2014 Şubat ayı

itibariyle hapishanelerde 125.983
hükümlü ve 25.329 tutuklu insan bu-
lunmaktadır. Bunlardan 502 çocuk
hükümlü, 1353 çocuk ise tutuklu.
Onlarca yargı paketi ile binlerce in-
sanın tahliye olmasına rağmen tu-
tuklu sayısı hükümlülerin beşte bi-
ridir. Hapishanede bulunan toplam
kişi sayısı  151.312’dir. Bu rakam son
on dört  yılın en yüksek rakamıdır.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür-
lüğü’nün resmi web sitesinde yer alan
istatistik rakamlar tutukluluk oranı-
nın her geçen gün nasıl arttığını
göstermektedir. Örneğin 2001 yı-
lında hapishanede bulunan toplam in-
san sayısı 55.609 iken, bu sayı 2010
yılında 120,814 kişidir. AKP sadece
dört yılda bunlara 30 bin kişi eklen-
miştir. 

Adaletsizliğin Yarattığı
Çaresizlik ve Öfke

Adaletsizliğe karşı insanlar her
daim tepki göstermişlerdir. Adalet-
sizlik büyük bir ızdırap yaratır, bu ız-
dırap yanan insanlarımız ya intihar
ediyorlar, ya da kendilerini yakı-
yorlar. Geçen hafta adaletsizliğe is-
yan eden bir kişi Ankara’daki Yar-
gıtay binası önünde kendini yak-
maya çalıştı. Basında geçen bilgiye
göre 11 Mart günü Yargıtay binası-
nın personel giriş bölümüne gelen bir
kişi üstüne benzin dökerek kendini
yakmak istemiş, yanında getirdiği
benzin dolu bidonu üzerine dök-
müş. "Burası hukuk devleti değil" di-
yerek yanında getirdiği ve içinde ev-
rak olduğu öğrenilen çantayı göste-
rip "kanıtım ise bu çantanın için-
de" demiş. Polisler kendisini engel-
leyip gözaltına almışlar. Bundan bir
gün sonra 12 Mart günü Murat Uslu
(25) isimli kişi hakkında nöbetçi İs-
tanbul 26. Sulh Ceza Mahkeme-
si'nde tutuklama kararı çıkması üze-
rine duruşma salonundan çıkıp 6. kat-
tan kendini boşluğa bıraktı. Uslu,
mermer zemine çakılmış ve hayatı-
nı kaybetmiş.

Yargının yolsuzluk ve rüşvet ope-

rasyonundaki tutumu, polisin kat-
lettiği, işkence yaptığı dosyalardaki
tavrı, devrimcilere yönelik açılan
komplo davalarındaki keyfiliği, hal-
kın hak alma mücadelesindeki ka-
yıtsızlığı, AKP’nin it dalaşında oy-
nadığı rol, adli dosyalardaki özensiz
ve ciddiyetsiz tutumu ortadadır. Yar-
gı diye bir kurum kalmamıştır. AKP
istediği yasayı çıkartıyor ve buna hu-
kuk diyor. Hayır, bu adalet değildir.
Bu, olsa olsa faşizmin adaletidir.
Diktatörlüklerde de hukuk vardır,
ama adalet yoktur. Hitler Almanya-
sı’nda da hukuk vardı, ama adalet
yoktu. Mussolini İtalyası’nda da hu-
kuk vardı, ama adalet yoktu. Orta-
çağda da yargıçlar vardı. Engizisyon
yargıçları, din adına insanları yargı-
lardı. İtiraf ettirmek için işkence ya-
parlardı. İnsanları diri diri yakarlar-
dı. Bu işlemler yapılırken kilise hu-
kuku vardı, ama adalet yoktu. 

Halkın İktidarı Yoksa
Adalet de Yoktur

Adalet halkın güvenliği, huzuru,
refahıdır. Sosyal, ekonomik, kültürel
haklara eşit oranda kavuşmasıdır.
Adalet insanı suçtan korur ve adalet
aynı zamanda suçlunun suçunu öğ-
renmesi ve eğitilmesidir. Kapitalist
sistemde adalet yoktur. Eşitsizlikler,
bireysel çıkarlar üzerine kurulu bir sis-
temde halk için adalet olmaz. Kapi-
talizmin de bir hukuku var elbette. Bu
burjuvazinin hukukudur.  Bizim ül-
kemizde ülkeyi işbirliği ile yöneten
emperyalizmin ve oligarşinin huku-
ku vardır. Hukuk onların çıkarlarını
korur. Hukuk AKP’nin çıkarlarını
koruyor. AKP’nin adaleti halk için
adaletsizliktir. Halka adalet halkın
egemen olduğu bir toplumda olur. O
zaman da halkın hukuku olur. Halkın
adaleti o zaman kurulmuş olur.

AKP iktidarı halka düşman bir ik-
tidardır. Adaleti de halka düşmandır.
İnsanların kendini yakması, intihar et-
mesi AKP adaletinin bir sonucudur.
AKP iktidarı parçalanmadıkça adalet
de boğazlanmaya devam edecektir.

Halk Açlık Çekiyor Ama

En Büyük Açlık Adalet Açlığıdır
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AKP’nin
baskıcı, geri-
ci, şovenist,

barbar politika ve uygulamalarına
karşı halkın öfkesini, adalet isteği-
ni Berkin’i sonsuzluğa uğurlarken
gördük. Halkımız aşağılanmaktan,
sömürülmekten, adaletsiz bırakıl-
maktan duyduğu öfkeyi milyonlarla
birlikte haykırdı. Ve elbette bir kez
daha korktu Erdoğan, halkın örgütlü
gücünden. Halkın ayaklanmasından,
iktidarı kendi elinden alabileceği dü-
şüncesinden korktu. Erdoğan kork-
tukça, iktidarı sallanmaya başladıkça,
halka karşı saldırganlığı artıyor, düş-
manlığı büyüyor. Tüm dünya önün-
de düşmanlarını ilan ediyor. 

Eleştiren ya da protesto eden he-
def tahtasında yer alıyor. Saldırıya uğ-
rayanların kendini savunmasını suç
olarak görüyor. Erdoğan’ın ve
AKP’lilerin bu öfke ve kini sadece on-
lara özgü değildir. Temsil ettikleri sı-
nıfın, ezenlerin, zenginlerin kinidir bu.
Çelişkiler derinleştiği, çatışmalar bü-
yüdüğü için onların sınıf kini daha iyi
görünüyor.  

AKP’nin Sınıf Kini
Berkin’e ve Onu
Sahiplenenlere, Onun İçin
Adalet İsteyenlere Yöneldi

AKP sınıf kinini, elinde tuttuğu ik-
tidar araçları ile uyguluyor, bütün ku-
rumları ile saldırıyor. Berkin Elvan ile
dile ve eyleme dönen halkın öfkesi-
ni baskıyı arttırarak, cezalandırarak
sindirmeye çalışıyor. 

İşte Berkin’e sahip çıkanlara,
onun için adalet isteyenlere uygu-
lanan cezalardan birkaçı: 

1- Kırıkkale F Tipi Hapishane-
si’nde kalan Emrah Yayla, Gökhan
Gündüz, Yusuf Kenan Dinçer ve Ta-
lat Şanlı adlı tutsaklar, 13 Mart’ta sevk
edildikleri Kırıkkale Adliyesi’nde,
Berkin Elvan’ı anarak “Berkin Elvan
Ölümsüzdür” ve “Berkin Elvan

Onurumuzdur” diye slogan attı. Ad-
liyeden döndükten sonra dört tutsak
hakkında idari soruşturma
başlatıldı.

Kırıkkale F Tipi Ha-
pishanesi Disiplin Kurulu Başkanlı-
ğı, 25 Mart’ta yaptığı toplantıda,
“gereksiz marş söylemek ve slogan
atmak” suçlamasıyla dört tutsağa
45 gün ziyaret yasağı cezası verdi. 

2- Mersin Tarsus’ta Berkin’in kat-
ledilmesini protesto eylemlerine ka-
tılanlara Karayolları Trafik Kanu-
nu’nun 14. maddesine dayanarak
365 liralık para cezası kesildi. Aynı
ceza İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ta-
rafından Berkin için yapılan eylem-
lere katılmalarından ötürü gözaltına
alınanlara kesildi. 

3- Tokat’ta Berkin Elvan için ya-
pılan anma etkinliğine katılan üni-
versite öğrencilerine de 477 TL ida-
ri para cezası kesildi. 5236 sayılı Ka-
bahatler Kanunu çerçevesinde İdari
Yaptırım Karar Tutanağı  düzenlenip
cezalar evlerine tebliğ edildi.  

4- Berkin Elvan'ın haberini yap-
tığı, haberin içerisinde Berkin Elvan'ın
sansürlemeden açık adını verdiği için
Evrensel gazetesine mahkeme tara-
fından 10 bin TL ceza kesildi.

5- TRT Haber’de çalışan muhabir
Elif Akkuş, Berkin Elvan ile ilgili
twitter mesajı nedeniyle muhabir-
likten alınarak teknik servise kaydı-
rıldı.

6- Berkin Elvan’ı vuran polislerin
bulunması için 10 Şubat tarihinde
Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde
eylem yapan altı kişi hakkında 2911
sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüş

Kanununun 24. Maddesi’ne aykırı
davranmaktan hapis cezası istemiy-

le dava açıldı. 

Bunlar belli başlı cezalar,
Berkin için eyleme katılan
yüzlerce öğrenci, öğretmen,
adliye çalışanı, özel sektörde
çalışan kişiler tehdit, baskı ile
karşılaştı. Gazetelere para
cezaları verildi. Adli ve ida-
ri soruşturmalar açıldı. Ne

de olsa gerekli talimatları mey-
danlarda haykırmıştı Erdoğan. Ber-
kin’in katledilmesi için talimat vermiş,
sonrasında katilleri sahiplenmiş, ko-
rumuştu. Bununla kalmamış, Ber-
kin’in annesi Gülsüm Ana’yı mey-
danlarda yuhalatmış, Berkin’i terörist
ilan etmişti. 15 yaşındaki Ber-
kin’inimizi katletmiş ve bundan bor-
sanın etkilenip etkilenmediğini araş-
tırmıştı. Çünkü onların tek ilgilen-
dikleri şey borsanın geleceğidir. Ken-
di zenginlikleri için her türlü katlia-
mı örgütleyebilir, her vahşeti ger-
çekleştirebilirler. Gördük ve yaşadık
yapmayacakları hırsızlık, talan et-
meyecekleri, yağmalamayacakları
hiçbir alan yoktur. Faşizm tam da bu-
dur, Başbakan Erdoğan 'kadın da olsa
çocuk da olsa gereğini yapın' diyen
bebek katilidir. 

AKP'nin keskin sınıf kini karşı-
sında halkın da sınıf kini keskin ol-
malıdır. AKP’nin çıkarları ile halkın
çıkarları birbiri ile aynı değildir ve bu
çıkarlar uzlaşmaz. AKP, zenginliğine
zenginlik katmaktan, kendi zengin-
lerinin çıkarlarını korumaktan asla
vazgeçmeyecektir. Bir dönem, dinle,
müslümanlıkla maskelediklerini bu-
gün gizleyemiyor. Hedeflerine ulaş-
mak için katletmeye, baskı politika-
larını uygulamaya devam edecektir.
Buna son verecek olan, öfkeli halkın
eyleme dönüşmüş halidir. Milyonlar
olduk, on milyonlar olacağız. Hırsız,
katil, çeteci, halka karşı terör uygu-
layan iktidar yerine halkın iktidarını
kuracağız.

Düşmanı
Halk

AKP

AKP’nin Halka Yönelik
Düşmanlığı Sınıf Kininin Eseridir! 



Emperyalizm daha fazla sömürebilmek ve kar edebilmek
için yasaları çiğnemekte sakınca görmez, bu konuda bir
ahlak ölçüsü de yoktur. İşgaller, katliamlar, provokasyonlar,
ambargolar, işkenceler, suikastler, kimyasal silah kullanımı,
her türlü işkence yöntemini hak görür kendine, insan
aklının zor alacağı her yol mübahtır onlara.

Bunlardan biri de psikolojik savaştır, bu savaşta sanat
alanı da kullanılıyor. Amerikan emperyalizminin savaşı
ahlaksızlık üzerine kuruludur, onun savaşında her türlü
yalan, riya ve onursuzluk vardır.

CIA, DR. Jivago Filmini Sovyetler

Birliği’ne Karşı Kullanmıştır!
Sovyetler Birliği iktidarı döneminde Amerikan istihbarat

örgütü CIA, her türlü psikolojik saldırı yöntemini kullandı.
Yayınevleri kurmaktan kitap yayınlamaya ve film yap-
tırmaya kadar pek çok saldırısı biliniyor. Üzerindeki
gizlilik kaydı kaldırılan belgeler içerisinde CIA'nın
Doktor Jivago romanını da Sovyetler Birliği'ne ve ko-
münizme karşı kullandığı ortaya çıktı.

1955 yılında Boris Pasternak adlı kişi tarafından
yazılan Doktor Jivago, devrim döneminde iki kadın ara-
sında kalmış olan bir adamın ahlaksızlığını meşrulaştıran
bir roman. Kitabın ana hikayesi Sovyet halkının değerlerine
saldırıdır. 

Faşizme karşı direnişte yaratılan onlarca kahramanlık
ve direniş hikayeleri varken bu adam ahlaksızlığı,
bencilliği meşrulaştıran bir kitap yazmıştı. Bu kitabı
Sovyetler Birliği’nde hiçbir yayınevi basmayarak sos-
yalizmin karalanmasına izin vermediler.

Sosyalistler bu kitabı Sovyetler'i kötülemeye, Sovyet
yaşam biçiminden soğutmaya çalışan bir metin olarak
değerlendirdi.

Pasternak'ın sosyalizmi karalayan bu kitabını bastırması
için CIA gizliden devreye giriyor ve  kitap bastırılıyor.
Yazar bu kitabıyla Nobel ödülü alıyor. Daha sonra bu ki-
tabın senaryolaşması ve filminin yapılmasını bizzat
CIA'in planladığı ortaya çıktı.

Amerika, dünya halklarının sosyalizm umudunu yok
etmek için her türlü psikolojik savaş yöntemini kullanıyor.
Hollywood'u bizzat bunun için kurmuştur. 

Hollywood filmlerine bakarsanız Vietnam'da savaşı
Amerika’nın kazandığını düşünürsünüz. Ki Amerikan
halkının birçoğunun böyle bildiği gerçeği de çıkmıştır
ortaya. Amerikan filmleri birer hayal ürünüdür. Onların
sahte kahramanları, Rambolar’dır. 

Sosyalistlerin, devrimin kahramanları ise gerçektir.

Tanyalar’dır, Pilot Aleksiler’dir. İdiller’dir, Alişanlar’dır.
Sanat halka yön verir, değerlerine değerler katmasının

önünü açar.
Sovyetler Birliği vatanseverliğin, kahramanlığın ne

demek olduğunu kitaplarında ve filmlerinde en iyi şekilde
anlatmaya çalışmıştır. Genç yönetmenlerin, sanatçıların
önü açılmıştır. Okullarda çocuklara sanat alanında ken-
dilerini geliştirmeleri için her türlü olanak yaratılmıştır. 

Emperyalizm ise "Amerikan Rüyası"nda yaşayan
bir kuşak yaratmıştır. Amerikan filmlerinde ABD'ye
karşı savaşan kişiyi konuşturmak için işkence yapılması
meşrulaştırılmıştır. İşte işkenceyi işgali "zafer" olarak
anlatmış, bencilliği özgürlük olarak göstermiştir halka.

CIA hukuk eski başmüşaviri John Rizzo yazdığı ki-
tabında, "büyük" oyuncuların CIA'ya çalıştığını, dünya
liderleri ile yaptıkları görüşmeleri kuruma rapor ettiklerini
açıklıyor. 

Rizzo’ya göre; film çekimleri, ABD dışında ve
özellikle de CIA ajanlarının operasyon yürütmekte güçlük
çektiği bir ülkede gerçekleştirildiğinde, CIA ajanları film
ekibinin arasına karışıyor. Ayrıca özellikle yurt dışındaki
propaganda faaliyetlerine destek vermeleri için aktörlerin
yardımına başvuruluyor. CIA’nın gizli finansman sağladığı
belgesellerde, bu oyuncuların rol alması talep ediliyor.
Aynı şekilde Hollywood’un dünyadaki önde gelen bir
hükümet sözcüsü ile buluşan bir oyuncu, görüşmede ge-
çenleri ayrıntılarıyla CIA yetkililerine aktarıyor.

İşte Amerika’nın gerçek yüzü budur, o sanatı da
kendi emperyalist politikaları için kullanıyor.

Sanat adına halkın ve sosyalizmin değerlerine sal-

dırılıyorsa orada yapılan sanat değildir.

John Rizzo kitabında şöyle bir örnek de veriyor:
"Büyük bir oyuncu, CIA için ajanlık yapmak istediğini

söyler. Zira rakip bir aktörün CIA’ya çalıştığını öğrenmiştir.

CIA hizmetleri karşılığında aktöre ücret teklif eder; fakat

ünlü oyuncu teklifi reddedip, onun yerine 50 bin dolar tu-

tarında kokain talep eder. CIA teklifi reddetse de, oyuncu

hizmetlerini istihbarat servisine sunmaya devam etti." 

İşte CIA için çalışan bu asalak oyuncular veya yazarlar
bu kadar ahlaksızdır. Dr. Jivago'nun yazarı da onlara
hizmet etmiştir. Dünyada iki yol yoktur. Ya halkın ve
sosyalistlerin safındasın ya da emperyalistlerin yani
Amerika'nın. Halkın değerlerine saldıran film, kitap halk
düşmanlarına hizmet ediyorsa, bu kişiler halk düşmanı
saflarındadır.

Güçlü olan devrimcilerin yarattığı değerlerdir, doğru
olan sosyalizmdir! 

Bilim de Psikolojik Üstünlük de Sosyalizmden Yanadır 
CIA'nin Yalancı ve Ahlaksız 

Sinemalarının Bunu Değiştirmeye Gücü Yetmez!
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İşte “Gezi” raporu: İçişleri Ba-
kanlığı'nın raporunda, polisin zorunlu
olarak su ve gaz kullandığı fakat
bunun da yetersiz kaldığı kaydedildi.
“VALİ'NİN ÇABASI YETERSİZ
KALDI” İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu'nun olumlu mesajları ve top-
lantılarının tatminkar karşılık bulma-
ması üzerine müzakere ile sonuç alın-
mayacağının anlaşıldığı ve Taksim'e
tekrar bir operasyon yapılması kararı
alınarak uygulandığı ifade edildi.
“POLİSE SORUŞTURMAYA GE-
REK YOK” Raporda, polisin olaylara
müdahalesinde kanuna aykırı bir işlem
bulunmadığı ifade edildi ve soruştur-
maya gerek olmadığı vurgulandı.

Sonuç: Sorumlu ne vali ne de
polis!

Haziran Ayaklanması boyunca
kimi gaz fişeği ile, kimi doğrudan
polis kurşunu ile, kimi  işkenceyle 8
kişi katledildi. Onlarcasının gözü çı-
karıldı, beyinleri sokaklara akıtıldı.
Katilleri ellerini, kollarını sallayarak
dolaşmaya devam ediyor. Erdoğan
bu katillere “kahramanlık destanı

yazdınız” diye ödül veriyor. Kendi-
lerinin kılına dokunulsa, hatta hiç
dokunulmasa da feryat ediyorlar.
Başbakan konuşurken, pankart açıp
parasız eğitim istedi diye öğrenciler
tutuklanıp, 18 ay hapis yatırılıyor...
Ama işbirlikçi AKP iktidarının  ra-
poruna göre kanuna aykırı hiçbir şey
yapılmamış. Her şey kanunlara uy-
gun... Bizzat başbakanın talimatlarıyla
8 kişinin katledilmesi normal.Yasalara
aykırı bir şey yok. Rapora göre tek
suçlu var onlar da üç-beş taşeron
işçisi zabıta. Başka suçlu yok. Ha
bir de halk var. Asıl suçlu halk... 

“Gezi” Parkı’nı işgal etmişler...
Zabıta işgalcileri parktan çıkarmak
için aralarında arbede yaşanmış...
polis işgalciler ile belediye görevlileri
arasında tampon görevi görmüş... İş-

galcilerin arasına marjinal gruplar
sızmış... Olayı da onlar çıkartmış... 

Katil AKP iktidarını korumak için
çıkartılan araştırma raporuna göre
de, “Su ve gaz yeterli olmadı...

Ancak polis kitlenin büyüklüğü,

değişkenliği ve homojen olmaması

nedeniyle müdahale taktik ve tek-

niklerinde zorlandı. Bu iç içe geç-

mişlik nedeniyle gözaltı işlemleri

isabetli yapılamadı. Kitlenin büyük-

lüğü ve artan sayısı nedeniyle su ve

gaz kullanımı da yeterli olmadı”

deniliyor. 

Yani polis bu olayları önlemek
için zorunlu olarak müdahale etmek
zorunda kalmış... Onda da yetersiz
kalmış... Yani daha çok gaz sıkma-
lıymış, daha çok insan katletmeliymiş...
8 kişi gelmiş... Katliamcı Erdoğan
konuşmaya devam ediyor: “1, 2, 3, 4

kişi ölüyor twitter alt üst. Mısır’da

300 kişi ölüyor dünya sessiz...” Tep-
kileri sayı ile ölçüyor. Erdoğan’a göre
ölenler hepi topu 8 “çapulcu”... Mı-
sır’dakiler ise “Müslüman”,“dini
bütün” adamlar. Katletme talimatını
Erdoğan verdi! Katiller de, Erdoğan
tarafından korunuyor! Bugün AKP’li-
ler adeta koruma zırhıyla korunurken,
AKP’yi desteklemeyen herkese karşı
terör estiriliyorsa, slogan atmak bile

yasaklanıyorsa HER TÜRLÜ ARAÇ,
YOL VE YÖNTEMLE DİREN-
MEK MEŞRUDUR!

Sonuç olarak AKP’nin bu raporları
katliamlarının, faşist terörünün üstünü
örtmektedir.

Katillerini korumaktadır. Bundan
sonra da katletmeye devam edeceğim
demektedir.

Katil polisleri cesaretlendirmek-
tedir.  Sahte raporlarınızla ne kendinizi
aklayabilirsiniz ne de halkı kandıra-
bilirsiniz. Halk Ayaklanması’nın ne-
deni halkı adalete ekmeğe hasret bı-
rakmanızdır, faşizminizdir, işbirlik-
çiliğinizdir. Halkı açlığa yoksulluğa
mahkum etmeniz, talan ve soygun
düzeninizdir. İşbirlikçi katil AKP bu
raporlarla katliamlarının üstünü ör-
temez. Buna izin vermeyeceğiz. Bu
düzenin adaleti yoktur. Adaleti biz
sağlayacağız. Katliamların hesabını
biz soracağız... 

Haziran Ayaklanması bir başlan-
gıçtı... AKP ayaklanmalardan kurtu-
lamayacak... AKP faşizmini halk yı-
kacak, biz yıkacağız. AKP’nin faşist
terörüne karşı direnmek haktır, meş-
rudur.

ÇÜNKÜ BİZ HALKIZ,

HAKLIYIZ.

‘GEZİ RAPORU’ AKP FAŞİZMİNİ 
AKLAMA RAPORUDUR 

BU RAPORU TANIMIYORUZ 



“Biz hiç teslim olmadık ki! 

Daha on sekizinde, ömrünün
baharında. 

Ölüm daha çok uzak yaşına. 

Umut onunla, sevinç onunla,
gelecek onunla. 

Yükselsin diye erdemin bayrağı
semalarımızda, on sekizinde,
ömrünün baharında, yüreğine
doldurup umudu, düştü hasretinin
ardına... 

Erken büyüyor çocuklarımız. 

On altı yaşında direnişçi, on
sekizinde bir kahraman. 

Öyle bilge, öyle insan. Gözle-
rinde gökyüzünün yedi rengi...”

Sibel Yalçın için yazılan bu sözler
bugün 269 gün boyunca direnen Ber-
kin Elvan’ı ifade ediyor. Tek farkla,
o da  çocuklarımız bugün faşizme
karşı direnmeyi 13-14’lü yaşlarda
öğreniyor ve 15’inde Berkin Elvan
gibi şehitliğiyle 3 milyon insanı so-
kağa dökecek bir komutana dönüşü-
yor. Çocuklarımız 14’ünde direnişçi,
15’inde bir komutan oluyor. Selam
olsun Berkinler’e, selam olsun Umu-
dun çocuklarına.

Hastane önü tıklım tıklım. Ber-
kin’in durumunun ağırlaştığını duyan
tüm Cepheliler hastane önüne gidiyor.
İlk pankartı Dev-Genç’liler asmış
yine: “Berkin Elvan Onurumuzdur”
yazıyor. Bir diğer yerde Liseli Dev-
Genç’liler pankartlarıyla selamlıyorlar
Berkin’i “Diren Berkin Hesabını So-
racağız” yazıyor. Üçüncü pankartta
ise “Diren Berkin Halkımız
Seninle/Halk Cephesi” yazıyor.

Baba Sami amca ara ara yoğun
bakımdan getirdiği haberlerle tüm
bekleyenlerin umudu oluyor. Haberler
her ne kadar iyi olmasa da Berkin’den
bir haber almak buradaki tüm bek-
leyenlerin ilk isteği. Gece hastane
içi Berkin için tüm gece nöbet tutanlar
için bir yatakhaneye dönüşüyor. Ku-
rulan çay ocağı ve oluşturulan komün

burada da Berkin için
gelenlerin haberlerle
olamasa da yağmur
altındaki sıcak çay
ikramıyla içi ısını-
yor.

Herkesin gözü
kulağı yoğun bakım
kapısında. Berkin’i
bekleyen akrabaları
ve TAYAD’lı analar,
anne ve babayla il-
gileniyor.

Hastane önünde 4 gün geceli gün-
düzlü böyle geçti. 4. gün sabahı saat
07.00’da Sami amca kara haberi hal-
kımıza verdi. “Berkin Elvan Ölüm-
süzdür”

Sonrasında Cepheliler hemen ha-
zırlıklara başlıyorlar, aile ile görüşülüp
cenazenin Adli Tıp’a sonrasında Ok-
meydanı Cemevi’ne, son olarak da
Şişli Camii önünden Feriköy Me-
zarlığı’na götürüleceği öğreniliyor.
Araçlar ayarlanıyor, bu sırada iki çe-
vik otobüsü hastane önünden gövde
gösterisi yaparcasına geçmek isterken
Cepheliler’in müdahalesi ile iskelete
dönüyor, arkasına bile bakmadan ka-
çıyor otobüs. Otobüsün bagajındaki
tüm malzemeler caddeye saçılıyor
ve herkes birer ikişer alıyor. İşte bu
AKP’nin katil polisine duyulan öf-
kenin en somut hali. Berkin ve kat-
ledilen tüm halk çocukları için adalet
özleminin taşa dönüşmüş hali. Hesap
soruyor Berkin’in yoldaşları. Daha
sorulacak çok hesap var bekle katil
AKP geliyoruz işte. Kaçarcasına gitti
çevik otobüsleri. Halkın ellerinin ne
kadar büyük olduğunu onlara bir kez
daha gösterdiler. Araçlar geldi ve
Adli Tıp önüne geçildi.

Adli Tıp önünde “Berkin’in Hesabı
Mahşere Kalmayacak Hesabını So-
racağız / Halk Cephesi” pankartı ve
Berkin’in gülen o masum yüzü kar-
şılıyor gelenleri. Berkin’in cenazesi
çıkana kadar hiç bırakılmadı o pankart.
Yağan yağmurun hiçbir hükmü yok

inancımız ısıtıyor tüm yürekleri, Ber-
kin’in gülen yüzü ısıtıyor içimizi.
Katil polis boş durmuyor yine, gü-
venlik alan arkadaşlarımızın olduğu
üst yolda sivil bir polis aracına mü-
dahale edilip oradan uzaklaştırılıyor.
Berkin’in yoldaşları bir kez daha
hesap soruyorlar. Kaçışıyor soysuzlar.
Ve uzun bir bekleyişin ardından cenaze
aracı gözüküyor kapıda, görevli zinciri
yüzlerce insanı zor kontrol altına
alıyor. Herkes görmek, dokunmak  is-
tiyor 15 yaşındaki çocuk genarelin
tabutuna. Zor oluyor durdurması.
Basın yoğun bir şekilde orada. Sami
amca ve avukatı araçtan inip açıklama
yapıyor basına. Büyük bir sessizlik
oluşuyor ve hemen sonrasında “Umu-
dun Çocuğu Berkin Elvan”, “15’inde
Bir Fidan Berkin Elvan”, “Berkin El-
van Ölümsüzdür”,  “Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganları ile
cenaze aracı ile birlikte bekleyen oto-
büslerin olduğu yola kadar karanlığı
yaran haykırışlarla yürünüyor. En kü-
çüğünden en büyüğüne herkesin yü-
zünde öfke ve adalet talebi. Bir ceza
istiyoruz Berkin’in katilleri için, bir
ceza!

Sonra Okmeydanı girişinde yol
kapatılıp pankartlar sıralanarak Ber-
kin’in 16 kiloluk bedeni omuzlara
alınıyor arkasında ve önünde binler
var. Mahalle de tıklım tıklım Berkin
için sokakta. Aynı slogandaki gibi fa-
şizme karşı omuz omuza yürünerek
cenaze cemevine ulaştırılıyor. Umudun
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çocukları Berkin’den dev-
raldıkları sancaklarla en ön-
deler, son kez dolaşıyorlar
sanki Şark Kahvesi sokak-
larını. Sanki Berkin’in en
çok sevdiği Sibel Yalçın
Parkı’na koşar adım yürü-
yorlar. Basının yine yoğun
katılımı var burada da. CNN
Avrupa’dan bile muhabirler
var. İngilizce bilenler ne-
reden geldiklerini soruyorlar
iki yabancı muhabire. Ber-
kin’in, Berkinler’in sesi
çoktan sınırları aşmış. Bu zulmü bu
katliamı duymayan kalmasın: “Katil
AKP”, “Hırsız AKP”, “Katil Tayyip
Hırsız Tayyip” Ve gece boyunca
cemevinde nöbet tutulacak ve Berkin
son kez mahallesiyle hasret giderecek.
Belki de başka Berkinler ölmesin
diye bu hasretlik.

Ertesi sabah 12 Mart Gazi Katlia-
mı’nın yıldönümü, Gazi’deki anmanın
ardından saat 12.30 gibi tüm Cepheliler
ve halkımız ekmek için, adalet için
koşuyor Okmeydanı’ na. Umudun ço-
cuğu Berkin’in hesabı mahşere kal-
masın diye bu büyük telaş. Tıklım
tıklımın ifade edemeyeceği bir sayı
var mahallede. Ne denir ki, bir kez
daha kanımızla yazıyoruz tarihi. Gö-
revliler Berkin’e yol açmak için zor-
lanıyor, halk denizi adeta görevlileri
yutuyor. Dedik ya büyüktür halkın
elleri, öfkeli elleri, tam da öyle ger-
çekten. Ve Berkin şimdi halkın o
büyük ellerini tutan omuzunda, omuz-
larda. Selam olsun sana Berkin, selam
olsun 15’indeki yüreğinde 269 gün
direnerek yaşattığın Umuda.

Mahallenin girişindeki cenaze
aracına, zor konuyor Berkin’in ce-
nazesi. Şişli’ye giden yolun ucu bu-
cağı insan. Nasıl sayılır ki bu kadar
insan? Ancak halk kelimesi bu bü-
yüklüğü bu görkemliliği ifade edebilir.
Evet Umudun Çocuğu Berkin halk
denizinin ortasında Şişli’ye doğru
ilerliyor. Sloganlar yeri göğü inletiyor.
Öğreniyoruz ki internette 3 milyon
rakamı telaffuz ediliyormuş. Ne 1
Mayıs ne Haziran Ayaklanması. Ber-
kin’den aldığı talimatla bir adım
daha öne çıktı Türkiye halkları. Şimdi
şurada bir de Berkin’in hesabını sor-

mak için vuruşarak şehit düşen Mu-
harrem Karataş’ın pankartı olsa ne
de iyi olurdu değil mi? Sevdadan
fedaya giden yolda Berkinler 14’ünde
polis kurşunlarıyla ölmesin diye çar-
pışıyor Muharremler. Ve açlığın, iş-
kencenin, zulmün kol gezdiği bir ül-
kede talimatı Berkin’den almak en
doğal haktır. Bugün halkımız rahat-
lıkla söylüyor, 3 milyon, haykırıyor:
“Talimatı Berkin’den Aldık, Hepimiz
Berkin’iz Öldürmekle Bitmeyiz”
diye. Nasıl ki bu ülkede 15 yaşındaki
çocuklarımızın ölüm fermanını baş-
bakan imzalarsa, adalet fermanını
da bu zulmü yaşayan halk imzala-
yacak elbette.

Yüreğini alan, ekmek ve adalet
isteyen 3 milyon Şişli sokaklarında
boşluk bırakmamacasına faşizme kar-
şı omuz omuza işte. Bunu sen 269
gün direnerek yarattın Berkin. Bunu
biz 122 kez ölerek, nice kuşatmalarda
direnişi duvarlara kanla yazarak ba-
şardık Berkin. Ölmek mi gerekir her
zaman? Tabi ki de hayır, ancak fa-
şizmin kol gezdiği bir ülkede bitene
kadar bu zulüm, kimseye yaşıyor
denmez zaten.

Feriköy’e doğru omuzlarda iler-
liyor Umudun Çocuğu, sloganlar
daha güçlü atılıyor. “Umudun Çocuğu
Berkin Elvan”, “15’inde Bir Fidan
Berkin Elvan”. Halkımız aynı za-
manda tüm öfkesini yaratıcılığına
katıyor. İşte bir kasap, beyaz önlüğü
ile dükkanının önünde elinde satırı
ile bir döviz açmış. Döviz de “Ber-
kin’in Katillerini Bana Verin” yazıyor.
Yazının altına da kasap imzasını at-
mış: “Kasap...” Halkımız, kitleler
ara sokaktan ilerlerken mezarlığa bu
dövizi ve kasabı gördükçe alkışlar

yükseliyor. Sahaflar
dükkan kapatmış ve
camlarına Berkin’i an-
latan dövizler asmış-
lar. 3 milyon seferber
olmuş, herkes Ber-
kin’i, katillerini an-
latmak istiyor. Herkes
adalet için, hesap so-
rulması için bir şeyler
yapmak istiyor. Ve
tüm yaratıcılığını so-
kaklara döküyor halk.

Cenazeyi taşıyan kitleyi mezarlık
almadığı için mezarlığın girişindeki
görevliler gelenleri uyarıyor, uzun
bir kuyruk bekliyor kapıda ve girişte
yine elden hiç bırakılmayan pankart:
“Berkin’in Hesabı Mahşere Kalma-
yacak, Hesap Soracağız / Halk Cep-
hesi”

Cenaze için daha mezarlıktan çı-
kılmadan Kurtuluş’ta saldırıyor
AKP’nin kiralık katilleri. Yine her
sokağı gaza boğmuşlar. İstanbul Valisi
arayıp kiralık katillerine teşekkür et-
miş, ellerinize sağlık demiş ve hemen
ardından talimatı alan soysuzlar sürüsü
saldırıya geçmiş. Sokak sokak çatışma,
sokaklarda barikatlar var. Çuval çuval
molozlar çıkarılmış bazı apartmanların
önüne. Herkes yine işin bir ucundan
tutuyor. Haziran Ayaklanması’nda
çok şey öğrendi halkımız çok şey de
öğretti. Çatışmalar gece yarısına kadar
sürüyor ve hedef yine Taksim. Bu
sefer Berkin için, adalet için yükle-
necek halkımız Taksim’e. Yasak ka-
tillerin yasağı kim durur artık. Ayak-
lanma, yasakları sahiplerine çoktan
geri iade etti. Korkuyu sahiplerine
çoktan geri verdi. Ve gece yarısına
kadar çatışılıyor Taksim’de göğüs
göğüse. Şimdi Berkin’in devrettiği
bayrak halkın ellerinde.

“Büyüktür halkın elleri
öfkeli elleri

Vurur gecesine namerdin
adı olur adaletin

Yazılsın bir kez daha

Tarihin ak sayfasına

Kavga derde deva için

Birimiz hepimiz için

Hepimiz birimiz için”
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Berkin'in katillerinin bulunması
ve tüm sorumluların halka hesap ver-
mesi amacıyla Cephe tarafından ey-
lemler yapıldı. Hesap sorma kararlılığı,
yapılan eylemlerle dile getirildi.

20. Yılında Umudu
Selamlıyor Savaşı
Büyütüyoruz! 

30 Mart günü İstanbul Gazi Ma-
hallesi’nde Cepheliler, DHKP-C’nin
kuruluşunu kutlamak ve şehitlerini
anmak için Gazi Karakolu'nu havai
fişeklerle ve molotoflarla taciz ettiler.
Aynı anda Cemevi Durağı’nda 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 ajitasyonlarla
parti kuruluşunu ve tüm devrim şe-
hitlerini selamladılar. Eyleme halk
sloganlarla destek vererek ve alkış-
layarak katıldı.

Eylem sonunda iradi bir şekilde
geri çekildiler.

Cepheliler
Umudun Savaşçısıdır

İstanbul Armutlu'da Cepheliler,
Parti-Cephe'nin kuruluşunu,  yıldö-
nümü olan 30 Mart gecesi, Armutlu
Karakolu’na gerçekleştirdikleri dör-
düncü saldırı ile selamladı.

Armutlu Karakolu Cepheliler ta-
rafından havai fişek, ses bombası,
molotof ve silahlarla vuruldu.

“Yaşasın Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi Cephesi!”, “Umuda Selam
Savaşa Devam!” sloganlarının atıldığı
eyleme 20 Cepheli katıldı.

Şehitlerimizi Selamlıyor,
Savaşı Büyütüyoruz

Cepheliler,  İstanbul Yenibosna
Zafer Mahallesi’nde 9 Nisan günü
yaptıkları eylemle Parti-Cephe’nin
20. kuruluş yılını kutlayıp devrim
şehitlerini andılar.

Parti-Cephe’nin 20. kuruluş yılı
ve devrim şehitlerini anma haftası
vesilesiyle yapılan eylem, saat
22.00’da başladı. Sloganlar eşliğinde
“20.Yılında Partiyi Selamlıyor, Savaşı
Büyütüyoruz-CEPHE” pankartı açı-
larak Pazar pazarı yolu molotoflarla
trafiğe kapatıldı.

Silah ve ses bombaları eşliğinde
devam eden eylem esnasında; devrim
şehitlerine ve Parti-Cephe’ye sık sık
vurgu yapılarak ajitasyonlar çekildi.
Konuşma aralarında silahla havaya
ateş açıldı. Eylem boyunca Parti ve
Cephe sloganları atıldı

Yaklaşık 15 dakika süren eylem
sonunda pankart caddeye asılarak
eylem iradi olarak bitirildi.

ANKARA: 30 Mart - 17 Ni-
san Devrim Şehitlerini Anma ve
Umudun 20. yılını kutlamak amacıyla
17 Nisan günü saat 15:00'da "Karşı-
yaka" mezarlığında şehitlerin me-
zarları ziyaret edildi ve türküler,
marşlar eşliğinde onlara verilen dev-

rim sözü yinelendi.

Akşamında saat 19.00'da Çağdaş
Sanatlar Merkezi’nde anma etkinliği
düzenlendi. 30 Mart-17 Nisan şehitleri
nezninde tüm devrim neferleri için
saygı duruşunun ardından, açıklama
metni okundu. Dünyayı Türkiye'den
sarsacak inanç, cüret ve kararlılığı
yaratan umuda bir kez daha selam
gönderildi.

Ardından "Bizim hikayemiz" isim-
li sinevizyon gösterisi izlendi. Şiir
ve marşlarla etkinlik bitti.

Ankara’da
Bomba Süslü Pankart

30 Mart-17 Nisan Devrim Şehit-
lerini Anma ve Parti’nin Kuruluşunu
Kutlama haftası kapsamında bu hafta
Ankara’da Cepheliler tarafından bom-
ba süslü pankartlar asıldı. Hüseyingazi
ve Keçiören’e asılan pankartlarla
Parti’nin kuruluşu selamlandı. “ŞE-
HİTLERİMİZE DEVRİM SÖZÜ-
MÜZ VAR ! DÜNYAYI BİR KEZ
DE TÜRKİYE’DEN SARSACA-
ĞIZ! DHKC” yazılı pankartlar Hü-
seyingazi’deki en işlek caddeyi gören
bir parka asılırken, Keçiören’de İncirli
Lisesi’nin yanında bulunan Yunus
Emre Parkı’na asıldı. İncirli’de pan-
kart asılırken Cepheliler’in yanından
geçen bir devriye aracı, pankartı ve
Cepheliler’i görmesine rağmen yan-
larına yaklaşamadı. Her iki bölgede
de var olan yoğun polis devriyesine
rağmen herhangi bir olumsuzlukla
karşılaşılmadan pankartlar planlandığı
yerlere asıldı.

Berkin’in Hesabını Sorana Kadar SUSMAYACAĞIZ!

Berkin’in Hesabını
Sorana Kadar DURMAYACAĞIZ!

Gazi Sarıgazi



ADANA: Kızıldere’den Büyük
Direniş'e, Büyük Direniş’ten Haziran
Ayaklanması'na, Alişanlar’la, Muhar-
remler’le, Berkinler’le Feda Ruhuyla
Kızıldere’nin Yolunda Yürüyoruz!

16 Nisan günü saat 18.00’da Ada-
na Özgürlükler Derneği’nde “30 Mart
- 17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma
Umudun Kuruluşunu Kutlama Gün-
leri" kapsamında bir anma etkinliği
düzenlendi. Etkinlik ilk olarak başta
Kızıldere  şehitleri olmak üzere tüm
dünya devrim şehitleri için yapılan
saygı duruşuyla başladı. Umudumu-
zun 20. yılı dolayısıyla yaptığı açık-
lamanın okunmasının ardından bir
şiirle devam eden anma Kızıldere’den
bugünlere tarih hakkında sohbet edi-
lerek sona erdi.

TAYAD: 14 Nisan günü saat
20.00' da "30 Mart - 17 Nisan devrim
şehitlerini anma umudun kuruluşunu
kutlamak" için TAYAD'lı Aileler bir
etkinlik yaptı.

Dernekte yapılan etkinlikte ilk
olarak başta Kızıldere şehitleri olmak
üzere tüm dünya devrim şehitleri için
yapılan saygı duruşuyla başladı. Daha
sonra umudumuzun 20. yılı dolayısıyla
yaptığı açıklama okundu.

Metnin okunmasında sonra TA-
YAD’lı bir ana Nihat Behram'ın Par-
tizan şiiri okundu.

Cepheliler Kartal’da
20. Yılında Partiyi
Selamladı

17 Nisan günü sabah saatlerinde
Cepheliler, Kartal köprüsüne “20.
YILINDA PARTİYİ SELAMLIYOR
SAVAŞI BÜYÜTÜYORUZ-DHKC”
imzalı bomba süsü verilmiş pankart
astılar. 

İkitelli’de Cepheliler
20. Yılında Umudu
Selamladılar

30 Mart-17 Nisan Devrim Şe-
hitlerini Anma Ve Umudun Kuru-
luşunu Kutlama Günlerinde İkitel-
lide Cepheliler 15 Nisan günü 20.
yılında umudu selamladılar.

Cepheliler saat 21.00 sularında
Atatürk Mahallesine çıkarak Per-
şembe Pazarı Caddesi’ne doğru
yolu trafiğe kapatarak ilerlediler.
Cepheliler Perşembe Pazarı’nda
bulunan Beş Kat cafe önüne gel-
diklerinde “20. YILINDA PARTİYİ
SELAMLIYOR, SAVAŞI BÜYÜ-
RÜYORUZ / DHKP-C” imzalı
pankart astılar. Daha sonra Cephe-
liler yol kenarında duran kontey-
nırları ve Pazar tahtalarını yola de-
virerek barikat kurdular. Cepheliler
ajitasyonlarla halka eylemlerinin
amacını anlattılar. Cepheliler “ Şe-
hitlerimizin hesabını sorduk, sora-
cağız, 30 Mart-17 Nisan devrim
şehitlerimizi anıyor ve umudu bü-
yütüyoruz” diyerek halka kısa ko-
nuşma yaptılar. Cepheliler sık, sık
“UMUDUN ADI DHKP-C”, “MA-
HİR’DEN DAYI’YA SÜRÜYOR
BU KAVGA”, “KIZILDERE SON
DEĞİL SAVAŞ SÜRÜYOR”, “TİT-
RE OLİGARŞİ PARTİ-CEPHE
GELİYOR”, “MAHİR HÜSEYİN
ULAŞ KURTULUŞA KADAR
SAVAŞ” sloganlarını coşkulu bir
şekilde attılar. Yoldaki ve pencere-
lerdeki halkta, Cepheliler’in eyle-
mine alkışlarla destek verdiler. Cep-
helilerde havai fişek ve molotof
atarak eylemlerini iradi olarak bi-
tirdiler.
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HİÇBİR GÜÇ 1 MAYIS ALANI’MIZI HALKA KAPATAMAZ!

ŞEHİTLERİMİZ

Şehitlerimiz

Önderlerimiz

Gözlerimizin önünde resimleriniz

Gözleriniz

Haftalık eleştiri-özeleştirimiz

Gözlerimiz

Buluşuyorsa gözlerinizle bilesiniz

Demek ki

Yatağında akıyor nehir

Her şey yolunda

Gözlerimiz

Buluşuyorsa gözlerinizle

Ama cüretsiz

Demek ki

O bir hafta

Nehir coşkun akmamış yatağında

Tembellik belki

Disiplinsizlik

Cüretsizlik

Belki yetersiz caba

Yolunda gitmeyen şeyler

var mutlaka

Gözlerimiz

Kaçıyorsa gözlerinizden

Öyle bir sonucu

Düşünmek bile istemem

Ki iddiamız

Her hafta

Gülerek gözlerimizin içi

Cüretle, vefayla, gururla

Çıkacağız karsınıza

Bu nehir hep coşkun akacak

76 milyon ağacı sulayacak...

Şadi ÖZBOLAT

Ankara İkitelli



TAKSİM’DE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR!42
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Emperyalizmin azgın sömürüsünün çarkları arasında
halkımız her geçen gün daha çok eziliyor. Daha çok para,
daha çok üretim, daha çok kardır bütün istediği emperya-
lizmin. Halk yoksul mu, aç mı, evsiz mi… umurunda de-
ğil.

Bir işçi gece gündüz çalışır üç kuruşa, ancak ne bakkal
borcuna yetişir ne ev kirasına, ne de çocuklarının okul
masraflarına. Ne yaparsa yapsın yettiremez elindeki para-
yı. Bir avuç asalak zevk-i sefa içinde yaşarken, yoksul
halk da evine nasıl ekmek götüreceğinin hesabını yapar.
Elinden bir şey gelmediğinde de çaresiz olduğunu düşü-
nür. 

Haberlerde çok sık duymaya başladık “psikolojik so-

runları vardı, cinnet getirdi, ailesini öldürdü…” vb.
Kayseri’de Nuri Duran, eşini ve dört çocuğunu öldürdük-
ten sonra kendini de öldürüyor. Burjuva basın “Madde

bağımlısıydı, sorunları vardı, psikolojik tedavi görüyor-

du. Adamın babası da zaten cinayet işlemiş…” vb. şek-
linde lanse etti. Sistemin pisliklerini aklayan burjuva ba-
sın, elbette asıl suçlunun sistem olduğunu belirtmez. İn-
sanlar neden intihar eder ki, bu işçi neden ailesine, çocuk-
larına kıyar ki? Olsa olsa cahilliğinden yapar. Ülkemiz za-
ten güllük gülistanlık, hiçbir sorun yok, açlık yok, yok-
sulluk, işsizlik yok, sömürü sistemi hele hiç yok. Bu refah
ortamında ancak psikolojik sorunları olanlar canice ailesi-
ni katledebilir. Böyle düşünür ve halkımızın da böyle dü-
şünmesini isterler. Halbuki bahsettikleri gibi değildir ger-
çek. Nuri Duran işsiz bir “işçi”dir. Ev kirasını ödeyeme-
yen, il dışına sıvacı olarak giderek ailesini geçindirmeye
çalışan, devletten aldığı 250 liralık yoksulluk yardımıyla
geçinmeye çalışan bir işsizdir.

İstanbul’da 2010 yılında gözaltında uğradığı hakaret
ve işkence nedeniyle intihar eder 28 yaşındaki ODTÜ’lü

Mimar Onur Yaşar Can. Ailesi hukuksal mücadele verir,
ancak bu devletin adaleti, hukuku halka değil kendilerine
olduğu için, hukuksal mücadeleleri sonuç vermez. Onur,
tekrar polis işkencesine uğramamak için intihar eder. İnti-
harına sebep, yaşadığı psikolojik sorunlar değil, polisin iş-
kencesinin yarattığı korku, çaresizliktir. Anne Hatice Can
ise hukuksal mücadeleden sonuç alamayınca intihar etti.

Şırnak’ta 3 Haziran 2010’da aşırı hız yapan zırhlı po-
lis aracı akrebin ezdiği Diren Basan 10 yaşındaydı. Di-
ren’i ezen polisle ilgili soruşturmadan sonuç çıkmadı.
Abisi Fırat Basan (19) intihar etti. Yine yaşanan bir “psi-
kolojik sorun” vardı. Sistemin adaletsizliğinin, hukuksuz-
luğun yarattığı açlık, yoksulluk, umutsuzluk, çaresizlik
yoktu. Olaylar farklı farklı da olsa, bu olayların tek nede-
ni olarak “psikolojik sorun” gösteriliyor. 

Halkın yaşadığı açlık, yoksulluk, adaletsizlik, içine
düşülen çaresizlik, umutsuzluk, hatta yaşadığı “psikolojik

sorunların” dahi sorumlusu, intihar eden insanlarımızın
katili sömürü sistemidir, bu sistemin başında bulunanlar-
dır.

Adaletin, hukukun olmadığı ülkemizde olan hukuk da,
halkı dolandırana, alınterini çalıp ayakkabı kutularına dol-
duranlara, halk çocuklarına işkence yapan, sokak ortasın-
da katledenlere vardır. En iyi evler, en iyi sağlık, eğitim,
en iyi yaşam… bir avuç asalak için vardır.

Halkımız ise açlıkla, yoksullukla, işsizlikle, adaletsiz-
likle boğuşup durmaktadır. Çaresiz kalıp çözüm bulama-
dığı zaman da intihar eder. Ki intiharı da çözüm olarak su-
nan yine bu sistemin kendisidir. Dizileri, filmleri, haber-
leriyle intiharı pompalıyor halkın bilincine.

Halkımızı öldüren bu nedenle “psikolojik sorunlar, bu-
nalımlar” değil, kapitalist sistemdir. Onun yarattığı çare-
sizlik, umutsuzluktur…

Savaşan
Kelimeler 

Psi̇koloji̇k Sorun Deği̇l,

Emperyali̇zmi̇n

Yarattığı Çaresi̇zli̇k!

Bolu F Tipi tecrit hücrelerinde bulunan Ufuk Kes-
kin'in hastalığından kaynaklı uygulaması gereken diyet
programı hapishane idaresinin keyfi tutumu sonucu en-
gellenmektedir. TAYAD’lı Aileler 15 Nisan günü hapis-
hane önünde eylem yaptı.

Açıklamadan önce Ufuk Keskin'in babası ziyarete
girdi. Polisler her zamanki gibi ortalığı provoke etmeye
çalıştı. “Burada açıklama yapamazsınız, size yasak kar-
arını getirip göstereyim dediler” bu sözler üzerine ise
“bizler sizin kararlarınızı tanımıyoruz” denildi.

"Hasta Tutsak Ufuk Keskin'in Diyet Listesi Talebi
Kabul Edilsin- TAYAD'lı Aileler" pankartının açıldığı
eylemde öncelikle AKP'nin hapishanelerdeki hasta tuts-

aklar politikası teşhir edildikten sonra,
hücrelere takılmak istenen kameralara
ve avukat görüş yerlerinin cam fanus
biçimine dönüştürüldüğü anlatıldı.

Son olarak ise “Ufuk Keskin'in tüm sağlık sorunları bil-
inmesine rağmen ‘keyfi bir şekilde’ sağlık sorunların-
dan kaynaklı yapması gereken diyet engelleniyor. Der-
hal Ufuk Keskin'in talepleri kabul edilmelidir. Buradan
uyarıyoruz bu suçu işlemekten vazgeçin. Tecrit işken-
cesiyle teslim alamadığınız
tutsakları hastalıklarını kullan-
arak biat ettiremeyeceksiniz”
denildi. Fahrettin Keskin söz
alarak Ufuk'un yaşadığı sağlık
sorunlarını ve hapishane  ida-
resinin ve savcılığının keyfi ve
gayri ciddi tutumlarını anlattı.

Hasta Tutsaklara Zulmetmekten Vazgeçin

Tüm Taleplerini Kabul Edin



Dergimizi milyonlara ulaştırmak gibi bir hedefle ha-
reket ediyoruz. Yaptığımız işlere ne kadar önem verirsek
hayatımızdaki yaşama da o kadar önem vermiş oluruz. Yü-
rüyüş Dergisi’nin kampanyası ile Anadolu’nun birçok ili-
ne gidiyoruz. Birçok ilde kendine has sorunlar ile karşı-
laşılıyor. Bunlardan bazıları, “biz daha öncesinden çok

dağıttık, bedelini ödedik, dergiyi yalnızca gençler dağı-

tır, insanlar okumuyor ondan dolayı da almıyorlar

dergiyi, gittiğimiz yerlerde kapıları açmıyorlar vb.”

Evet, Türkiye’nin birçok bölgesinde karşılaştığımız so-
runlardan bazıları. Biz devrimciyiz. Bizim hedeflerimiz
ideallerimiz var. Kendimize baktığımız zaman daha kısa
bir süre önce dağıttığımız dergiyi okumuyorduk. Belki var-
lığından bile haberimiz yoktu. 

Hayatımızın her köşesinde insanlarla yüz yüze yaşı-
yoruz. Biz devrimi hedefliyoruz. Ve hayatımızı vatanımızın
özgürlüğü için seve seve verebiliyoruz.  Nasıl seve seve
veriyorsak hayatımızı tanımadığımız insanlara, bu insanlara
emeğimizi vererek dergimizi ulaştırabiliriz. 

Anadolu’daki halkımızın nasıl emekçi olduğunu bil-
meyenimiz yoktur. Kısa süreli kaldığım bir yerde dergi-
mizin çalışmasını yaptım. Bölgedeki arkadaşla öncelik-
le 4-5 günlük bir dergi programı çıkarttık. Programın asıl
amacı biraz daha derginin ulaşmadığı yerler üzerineydi.
Pazar günü kahvaltı yaptıktan sonra toplu olarak dergiye
çıkalım dedik. Dergi deyince bazı arkadaşlar kendilerine
gerekçeler yaratmaya başlıyorlar birçok yerde. Burada da
bir arkadaşımız tedirgin olduğunu ondan dolayı dergi da-
ğıtımına çıkmak istemediğini söyledi. Derginin ne için da-
ğıtıldığı üzerine kısa bir konuştuk. Dağıtmaya niyeti ol-
duğunu kendi de söylüyor ama bir tedirginlik içinde ol-
duğu için çıkmak istemiyordu. 

Dergi dağıtımına 10 kişi çıkmıştık. Biraz önce dergi-
ye çıkmak istemeyen arkadaş 10 dakika sonra dergileri ku-
caklayarak tek başına halka dergiyi anlatmaya başladı. Bir
başka arkadaşla birlikte dergi dağıtırken, bir süre sonra ya-
nımdaki de dergileri alarak kendisi kapıları çalmaya
başladı. Bir saat içinde dergimiz bitmişti. Daha sonra ar-
kadaşa şakayla “Allahtan tedirginsin, tedirgin olmasan

arkadaşların ellerindeki dergileri de alacaksın” dedim
kısa bir gülüşme yaşandı. Daha sonra bu arkadaşımızdan
bir bölgenin dergi dağıtım sözünü aldık. Ayrıca bir kaç in-
sanı dergi satarken daha iyi tanıma fırsatım oldu. 

2 gün sonra bir ilçeye toplu dergi satışı yapma kararı
aldık. Sorumlu arkadaşla konuşurken çok umutsuz bir tab-
lo çiziyordu. Bir kaç arkadaşa sorabiliriz diyordu. Ben de
“tamam ben gider arkadaşlarla konuşurum” dedim. Ve ilk
olarak 5 kişi ile görüştük, çünkü 1 aracımız vardı. Ar-
kadaşlarla konuştukça, ilkin “olmaz” diyenler de oldu.
“Evdekiler kızar” diyenler de oldu. Sonuçta 1 günümüz

gidecekti. Küçük
bir yer olduğu
için 1 gün zaman
ayırmada kadın
arkadaşlar için
biraz sorun çı-
kartabiliyorlardı.
4-5 saat gitmek
için arkadaşlarla
sohbetlere başladım. Sohbetlerimizin bir diğer yanı da ar-
kadaşlarımızı daha iyi tanımak içindi. Sohbetlerimizin so-
nunda dergi dağıtımını söylüyordum. Biraz önemini an-
lattıktan sonra “tamam geleyim” diyenler oldu. Hatta bir
liseliye de  söylememiştim. Bizim gideceğimiz yeri duy-
duğunda “ben de geleceğim, bana neden söylemediniz”

diyerek ince bir sitem etti bize. Böylelikle 6 kişi dergi da-
ğıtımına gittik.

Kendim de elbette bir şeyler anlatırken birçok şeyler
öğrendim. Üniversiteye hazırlanan bir arkadaşımız der-
ginin hemen geldiğini görünce oturup bir göz attıktan son-
ra “hadi dergi dağıtımına çıkalım” dedi. Arkasından li-
seli bir arkadaşımız da geldi, dergiyi görünce “bugün bi-

zim mahalleye dergiye gidelim” dedi. O gün dergiye gi-
decektik zaten ama bir arkadaşımızı beklediğimiz için “ta-

mam çıkacağız ama arkadaş gelsin onunla çıkalım daha

öncesinden planlamıştık” dedim. Yalnız kendi içimden
de birçok şey düşünüyordum. Ne kadar pırıl pırıl insan-
larımız var diye. Bir taraftan da mahçup oldum kendi ken-
dime. Arkadaşlar dergiye çıkalım diyor, bense bir arka-
daşımızı bekleyelim diyorum. 

Bizim bazen kaçırdığımız birçok şeyin içinde insan-
larımızı tanımamamız yatıyor. Tanıyorum diyoruz ama bi-
raz olsun insanların sorunlarını dinlemiyoruz. Biz insan-
lara değer verdiğimizi hissettirdiğimiz zaman, milyonlar
oluruz. Hepimizin gördüğü gibi, düzen hiçbir insana de-
ğer vermez. Düzen değersizlikler üzerine kurulmuştur. Biz
bu düzene alternatif insanlar yaratıyoruz ve dergimiz bu-
nun en önemli aracı... Bunun en temeli insanları dinlemek
ve sorunları varsa birlikte çözebildiğimiz kadar çözüm üret-
mekten geçiyor. Halka gidersek elbetteki bu halk bize eme-
ğimizin değerini verir.

Sonuç olarak;

Dergi dağıtımına herkesi katabiliriz. Yeterki emek har-
cayalım, konuşalım. Dergimizin önemini kavratalım.

İnsanlarımıza güvenmeliyiz. Halka güvenmeliyiz.
Halk bu güvenimizi boşa çıkarmaz. Dergimiz halkımızın
sorunlarının çözümünü anlatıyor. Halk kendisine ait ola-
nı sahiplenir yeter ki göstermesini bilelim. Dergi dağı-
tımcılarımız da bu halktan çıkacak... Bu gözle bakması-
nı öğrenmeliyiz.

Dergi Dağıtımına Herkesi
Katabiliriz
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Ülkemizde Gençlik

Yaşadığımız topraklar; kan, gözyaşı, tarih ana ve ba-
badır anadolu halkları için. Hatta namusu kültürü,  ge-
lenekleri görenekleri, ağıtları ve sevinçleri, boğazından
geçen bir lokma  ekmektir. Yani toprak sadece toprak de-
ğildir  tüm Anadolu halkları için. Toprak ve bağımsızlık
için vuruşulur, ölünür ve öldürülür can öte değerlisi can-
la birlikte fedaya hazırdır.  Ancak ülkemizin bağımsız-
lığı,  topraklarımız için halkların ortak düşmana karşı ver-
diği kurtuluş savaşından  sonra gün gün parsel parsel sa-
tıldı bağımsızlık, gün gün parsel parsel satıldı toprak.
Amerika postalları altında çiğnetildi bağımsızlık,  hem
de Amerika ayaklarına gerek kalmadı yerli işbirlikçiler
oligarşi dünden razıydı çekti postalları ayağına,  Ame-
rika yürü ya kulum dedi; katletti, cezaevlerini doldurdu,
işkence yaptı, onunla kalmadı faşizmi sistemleştirdi,  in-
sanları çürütmeye, yozlaştırmaya, kültürlerini gelenek-
lerini unutturmaya kendi ahlaksızlıklarını hırsızlıklarını
yaygınlaştımaya çalıştı. 

Bu saldırılara karşı en büyük pay yine gençliğe kal-
dı. Çünkü gençlik geleceği, yeni olanı temsil ediyordu.
Ve eğer insanlar soysuzlaştırılmaya bağımsızlığını, top-
raklarını ele geçirmeye  çalışılıyor kendi buyunduruğu
altına kuşatıp teslim almak istiyorsa buna gençlik ile baş-
lanması gerektiğini bilir emperyalistler ve oligarşi. An-
cak gençlik de köle olmaya razı olmaz ve olmadı hiçbir

zaman ne Mahir,  Deniz,  İbo ne de bugünlere kadar
DEV-GENÇ bayrağını taşıyan hiçbir  devrimci bunu dü-
şünmedi. 

Bağımsızlık bayrağımız o günlerden Hasan Selim Gö-
nenler’e taşındı,  bu bayrağı  ülkenin can evine dikecek
dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsacağız. Çünkü bu va-
tan bizim,  dün burada biz vardık yine biz olacağız. Em-
peryalizmin açık veya gizli hiçbir saldırısını karşılıksız
bırakmayacağız. Bu savaş hayatımızın her alanında sü-
rüyor, çünkü bugün düşman hayatın her alanında. Üni-
versitede dağıttığımız bildiri, mahallelerimizde  dağıtı-
ğımız Yürüyüş Dergisi, dil ve uslubumuz, gelenek ve gö-
reneklerimiz, adalet talebimiz, hesap sorma isteğimiz hep-
si düşmana karşı sıkılmış bir kurşundur. İşte bu yüzden
bize ait olmayan özelliklerimize darbe vuracak her gün
biraz daha devrimcileşeceğiz, çünkü biz gençliğiz gele-
ceğiz, çünkü bu vatanın bağımsızlığını istiyor bunun için
mücadele ediyoruz. Yaptığımız her iş düşmana sıkılan kur-
şun olacaktır dün bayrağımız ülkemizin her tarafında dal-
galanacak. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!
şiarını hep bir ağızdan sesimizi yitirircesine haykıraca-
ğız. 13 Nisan günü aynı şiarı haykıran Grup Yorum kon-
serinde geçlik olarak  biliyoruzki,  yüz binler oyarak ola-
cağız kendi halk kültürümüzü yaşatıp bu gücümüzü ik-
tadara yönelteceğiz, bu gücümüzü örgütleyeceğiz. 

Gençlik Federasyonu’ndan

YAŞASIN BAĞIMSIZ TÜRKİYE!

İdare Saldırısına Karşı 3 Günlük
Açlık Grevindeyiz

Anakra Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki Dev-
Genç’lilere yönelik idarenin keyfi saldırısını teşhir etmek
için  Dev-Genç’liler 3 günlük açlık grevi yaptı. İlk gün
yaşanan olayın anlatıldığı bir basın açıklamasıyla başlayan
açlık grevi, sloganlar, destek ziyaretleri ve sohbetlerle de-
vam etti. Dev-Genç’liler, açlık grevini kısaca şöyle an-
lattılar: 

2. Gün: 8 Nisan günü açlık grevi çadırımızda önce-
ki gün yaşanan idare saldırısını teşhir etmek için bir açık-
lama yapıldı. İletişim Fakültesinin çeşitli yerlerine de-
kan ve dekan yardımcılarını rahatsız eden ozalitler asıl-
dı. Ardından yaşanan olayları merak eden öğrenci ve aka-

demisyenlerle
sohbetler edildi.

Gün içerisin-
de çadırımızı zi-
yaret edenlerle
birlikte halaylar
çekildi. Slogan-
larımızla ve aji-
tasyonlarımızla

taleplerimizi haykırmaya devam ettik.
İlk gün okulu ÖGB eşliğinde terk eden dekan tepki-

lerden sonra 2. gün Dev - Genç’lilerin protestosu eşliğinde
okulu terk etti. Direniş bir kez daha kazandı.

Akşam hava karardıktan sonra sıcak çay eşliğinde “Ca-
nım Kardeşim” isimli film izlendi. Ardından filmle ilgili
sohbetler edildi.

3. Gün: Gün kampüste erken başladı. Dondurucu so-
ğuk ve çadır koşuluyla yeni bir güne başlanmış olundu.
Okulda yaşanan olayla ilgili soruşturmalar başlayacağına
dair duyumlar alan Dev-Genç’liler idareyi teşhir etti. Ak-
şam saatlerinde yakılan ateşle Berkin Elvan selamlandı.
Ardından 3 günlük açlık grevi çadır eylemi sona erdi.

AKP’nin İşkenceci Katil Polisi
Elini Ailelerimizden Çek!

Mersin Dev-Genç polisin aileleri arayarak Dev-
Genç’liler hakkında söylediği yalanlara karşı yazılı bir
açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, Liseli Dev-Genç’lilerin
Yürüyüş Dergisi okuduğu için ailelerinin arandığını
ancak bu şekilde kendilerinin Yürüyüş Dergisi oku-
maktan vazgeçmeyeceği, ailelerinin de çağırdıkları
işkence merkezlerine adım atmayacağı belirtildi.
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Sınavlarda belirleyici dersin uzun
paragraflardan oluşması ve zorlaştı-
rılması öğrencileri bunaltıyor.

Liseli gençliğin kafasını kaldır-
madan ders kitaplarıyla boğuşması is-
teniyor. Bu sayede öğrenci istediğini
değil istenileni düşünecektir. Liseli
gençliğe uygulanan bu sınav baskısı
öğrencilerin başarılarını etkilemesin-
den çok psikolojik etkiler yaratıyor.
Amaçları liseli gençliğin düşünen,
sorgulayan ve üreten bir gençlik ol-
mamasıdır. Liseler, düzene uygun ka-
falar üretme merkezi haline gelmiştir.
Her okulda müfredat diyerek öğren-
cileri sermayecilere tektip amele ola-
rak yetiştiriyorlar.

YGS ve LYS sınavının salt sebebi
budur. Öğrenciler gelecek kaygısı ya-
şayacak, durmadan didinip çalışacak,
dört senenin sonunda iki saatlik bir sı-
nava girecek, o gelecek hayalleri suya
düşecek. Sonrası intiharlar ve buna-
lımlar. Aile içi gerginlikler. Düzen,
öğrencileri yarış atı gibi görüyor. Ve o
şekilde bir sınav sistemi sunuyor. O ka-
dar yıl emek verip okuduktan sonra sı-
nav baskısı ile geleceği kararan öğ-
rencilerin hesabını kim verecek.  Eği-
timin paralı olması yetmiyormuş gibi
bir de sınav yağmuruna tutup öğrenci-
leri, iyice bunaltıyorlar. Liseli gençli-
ğin düşünmesi, sorgulaması, üretmesi
yalnız demokratik bir eğitim sistemin-
de gerçekleşir. Bu eğitim sistemi ege-
men sınıfın işine gelmediğinden sı-
navlarla öğrencilerin düşünmesini,
kendisine vakit ayırmasını, sosyalleş-
mesini engellemeye çalışır.  Biz liseli
gençlik olarak asla düzenin gençliği ol-
mayacağız. Onlar sermaye patronları-
na işçi yetiştirmek istiyorlar. Biz ise sı-
navsız gelecek, parasız eğitim, demo-
kratik liseler istiyoruz. Bu talepler
haklı taleplerdir. Meşrudur. Her gencin
eğitim hakkı elinden hukuksuzca böy-
le alınmaktadır. Liseli gençliğin liselerde
örgütlenip sınavsız gelecek hakkını
savunmaları gerekmektedir. O kadar öğ-
rencinin YGS den sıfır alması çarpıcı

bir gerçekliktir. Sorunun öğrencilerde ol-
madığı ortadadır asıl sıfır alan barajı ge-
çemeyen öğrenciler değil eğitim siste-
midir. Ezberci eğitimin yakıcılığı, ders-
lerin pratikten uzak olması, ihtiyacı ve ye-
teneğine göre belirlenmemesi bu so-
nuçları almamızın nedenlerindendir.

Okullarımızın
Duvarlarındaki Adıyla

Berkinimiz Hep Bizimle...
Okmeydanı Liseli Dev-Genç'liler

10 Nisan’da İTO Ticaret Meslek Li-
sesi’nde 8 adet "Berkin Elvan Ölüm-
süzdür" yazılaması ve 1 adet "On Be-
şinde Bir Fidan Berkin Elvan" yazı-
laması yaptı. Ayrıca Grup Yorum’un 4.
Tam Bağımsız Türkiye Konseri çağ-
rı yazılaması da yapılmıştır.

Yapılan yazılamalarla Berkin El-
van'ın unutulmayacağı, okullarda ya-
şatılacağı ve kavgasının sürdüğü ya-
pılan yazılamalarla ilan edilmiştir.

Okul Yönetimi apar topar yapılan
yazılamaları sildirdi. Bu Berkin El-
van'dan ve liselilerin örgütlenmesinden
ne kadar korktuklarının açıkça ifade-
sidir.

ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİNİ SINAVLAR KARARTIYOR!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!
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Haziran Ayaklanması’nda başından gaz bombası
ile vurulan ve 269 gün komada kaldaktan sonra şehit
düşen Berkin için Anadolu’nun dört bir yanından ada-
let taleplerini yükseliyor.

ANTALYA: 12 Nisan günü 15.00’da her hafta
olduğu gibi bu haftada Berkin Elvan'ın katilinin ceza-
landırılması için eylemlere devam edildi. 

Yapılan açıklamada tüm Anadolu’da Berkin için
halkın adalet anlayışının değiştiği vurgulanırken “ada-
leti sağlayacak olanın sadece ve sadece halkın örgütlü
gücü” denildi. 15 kişinin katıldığı eylem halkında des-
teği ile son buldu.

Berkin'in katilleri cezalandırılana kadar Berkin
Elvan nezdinde tüm adaletsizliklere karşı eylemlerin
devam edeceği belirtilerek çevreden insanların yoğun
ilgi gösterdiği ve 15 kişinin katıldığı eylem sona erdi-
rildi.

ADANA: 12 Nisan günü saat 13.00’de İnönü
Parkı’nda bir araya gelen Halk Cepheliler her hafta
olduğu gibi adalet taleplerini yinelediler. Yapılan açı-
klamada; Berkin Elvan’ında halk ayaklanmasında
yaşamını kaybedenlerinde katillerinin hala ceza-
landırılmadığı vurgulandı.

İSTANBUL
Okmeydanı: 11 Mart 2014'te şehit düşen Berkin

Elvan’ın ailesi tarafından yapılan ve Berkin'in vurul-
duğu yere asılan pankarta katil polis boyalı, plastik
mermilerle saldırarak pankartı delik deşik etti.
Okmeydanı Halk Cephesi tarafından yapılan acıklam-
ada AKP polisinin bu saldırılara karşılık  Berkin’in
isminin asla unutmayacağı ve Berkin’in artık adalet
demek olduğu vurgulandı.

Sancaktepe: 8 Nisan günü Barıgazi’de 2 adet
Berkin için pankart asıldı. Yeni sağlık ocağına “BER-
KİN ELVAN’nın Katilleri Cezalandırılana Kadar
SUSMA TÜRKİYE’’ pankartı ve Sancak Park’ın
yanıdaki binaya da “Berkin Elvan Ölümsüzdür” pan-
kartı asıldı.

DUYURU:
Berkin İçin, Adalet İçin Taksim Anıt’a
Bir Ekmekte Sen Getir! Faşist AKP

iktidarının katil polislerinin kurşunları,
daha 15’inde en sevdiklerimizi koparıp
alıyor canevimizden.  269 gün boyunca
direndi evladımız ölümün koynunda. Ve
sonrasında 3 milyon insanın öfke selinde

uğurladık yavrumuzu diğer
şehitlerimizin arasına.

Berkin’i vuran katil polislerinin
açıklanmasını istiyoruz!

Berkin Elvan’ı vuran AKP’nin kiralık
katillerin cezalandırılmasını istiyoruz!

Hakkın, hukukun olmadığı bir ülkede
20 Nisan Pazar günü Taksim Anıtı’na

bırakacağımız ekmeklerle Berkin Elvan
için adalet nöbetinde olacağız!

TAYAD’lı Aileler olarak tüm
halkımıza sesleniyoruz!

“20 Nisan Pazar Günü, Berkin Elvan’ı
Vuran Katillerin Açıklanması İçin
Taksim Anıtı’na Bir Ekmek de Siz

Getirin!”
Biz O Gün Orada Olacağız!

Berkin İsmini
Milyonların Hafızasından

Hiç Kimse Silemez!

Adana Okmeydanı

Sancaktepe
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Toplu sözleş-
me görüşmeleri çıkmaza girince direnişe başlayıp ardın-
dan fabrikayı işgal eden Greif işçilerine geçen hafta polis
saldırdı ve fabrikayı boşalttı. Saldırı esnasında polisin göz-
altına aldığı işçiler serbest bırakıldı. Polis işçilere saldırarak
fabrikayı boşalttı. Bu saldırının sorumlusu AKP iktidarı,
Greif tekelinin patronları ve sendika yöneticileridir.

Greif patronları baştan beri direnişi bitirmeye, işçile-
rin direnişini kırmaya çalışmıştır. Sendika yöneticileriyle
kurulan kafa kol ilişkilerini kullanan Greif patronları baş-
tan beri sendika cephesinden hiçbir direnişle karşılaşma-
mıştır. Sözde toplu sözleşme görüşmelerini sendika yö-
netmektedir ama sendikanın toplu sözleşme sürecine mü-
dahalesi görülmemiştir. İşçiler kendi örgütlülükleriyle mü-
dahale etmiş ve direnişe başlamışlardır. Fabrika işgali, mey-
danlarda ve alanlarda yaptıkları eylemler, köprü kesmey-
le seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Haklı ve meşru ey-
lemleriyle halkın desteğini de aldılar. Halk Greif işçileri-
nin taleplerini sahiplendi. Direniş büyüdü ve patronları sı-
kıştırmaya başladı. Bu noktada tüm ilişkilerini devreye so-
kan patron; sendika yöneticilerini, polisi, tüm olanakları-
nı kullandı. DİSK / TEKSTİL SENDİKASI’nın yöneticileri
patrona karşı değil işçilere karşı mücadele ettiler. İşçilere
karşı açıklamalar yaptılar. Öyle bir tablo ortaya çıktı ki; iş-

çiler için toplu sözleşme masasına oturan sendika yö-
neticileri işçilere karşı patronun yanında mücadele et-
meye başladılar. Doğal olarak işçiler sendika yöneticile-
rine de karşı mücadele ettiler. Burada önemli ve belirle-
yici olan işçilere saldıran güçlerin kim olduğu, sayıları de-
ğil işçilerin kararlılığı, ısrarı idi. Nitekim patronlar, sendika
yöneticileri el ele vererek bazı işçileri direnişten kopart-
tılar. Ama direniş sürdü. Çünkü direnişi belirleyen sayı de-
ğil, işçilerin kararlılığıdır.

Bu noktada da AKP devreye girdi. AKP’nin polisi iş-
çilere saldırdı. Fabrika çatısına çıkıp direnen işçilere su
verilmesini bile engellemeye çalıştı. Sonuçta polis işçi-
leri gözaltına aldı, fabrika binasını boşalttı.

İşçiler direnmeye devam ediyorlar. Edecekler de. Ta-
lepleri haklı ve meşrudur. Gayrimeşru olan patronlar, AKP
hükümeti ve patron sendikacılarıdır, sarı sendikacılardır. 

Halkımız, işçiler direnen Greif işçilerinin yanındadır.
Patronlar, AKP zafer kazanmadı. Bir şey başaramadılar.
İşçilerin iradelerini teslim alamadılar. İşçileri direnişten
vazgeçiremediler. 

İnanıyoruz ki Greif işçileri direndikleri sürece kaza-
nacaklardır. Er ya da geç.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

Greif İşçilerine Yapılan Saldırının
Sorumlusu AKP İktidarı,

Greif Patronları ve Sendika Yöneticileridir

Devrimci İşçi
Hareketi

Karşı Gazetesi Basın Emekçileri
Yalnız Değildir

Karşı Gazetesi çalışanları yönetimin gazeteyi kapatma
kararının ardından haklarını alana kadar gazeteyi terk et-
meyeceklerini ve direnişe başladıklarını açıkladılar. Gaze-
te çalışanları taleplerini; içerideki maaş, ihbar tazminatı, faz-
la mesai ücretlerinin ödenmesi ve gazeteye gelirken sunu-
lan sözlerin gerçekleştirilmemesi dolayısıyla oluşan ka-
yıpların telafi edilmesi için bir anlaşma yapılması olarak or-
taya koydular.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi 15 Nisan’da
konuyla ilgili bir açıklama yaparak; “Daha önce Kazova iş-
çileri, dün Greif işçileri, bugün ise Karşı Gazetesi basın emek-
çileri. Tüm bunların ötesinde, Karşı Gazetesi yeni kurulmuş
bir yayın organı olarak belli bir iddia ile yayınına başlamış
iken gelinen noktada basın emekçilerinin maruz kaldıkla-
rı durum asla kabul edilemezdir. Derneğimiz üyesi avukat
arkadaşlarımız direnişin başlamasının hemen ardından ga-
zete binasına gitmişler ve dayanışma içerisinde olmuşlar-
dır. Karşı Gazetesi çalışanlarının haklı talepleri bir an önce
kabul edilmelidir. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şu-
besi olarak basın emekçisi arkadaşlarımızın direnişlerini se-
lamlıyoruz. Kendilerinin yanında olduğumuzu bir kez
daha duyuruyoruz. Tüm kamuoyunu, Karşı Gazetesi emek-
çileriyle dayanışmaya ve konu hakkında duyarlı olmaya ça-
ğırıyoruz” sözleriyle direnişe sahip çıktı.

Yürüyüşümüz Umuttur,
Büyüyen Umudumuzla

Kazanacağız
Yürüyüş Dergisi halka gerçekleri anlatmaya devam

ediyor. Kapı kapı, sokak sokak Yürüyüş devam ediyor.

İSTANBUL: 14 Nisan günü Kıraç-Kuruçeşme’de
Yürüyüş Dergisi satışı yapıldı. 20 dergi halka ulaş-
tırıldı. 17 Nisan günü Mecidiyeköy Metrobüs du-
rağında derginin 412. sayısını dağıttılar. 

Sabah saatlerinde yapılan dağıtımda dergi kapağın-
daki yazılar okunurken halka, Amerika’ya teslim
olunmayacağı anlatıldı. Ayrıca bir dergi okurunun
Berkin için yazdığı ve dergide yayınlanan şiir de
okundu. 

ANKARA: ODTÜ’de 10 Nisan günü  Yürüyüş Der-
gisi dağıtımı yapıldı. 55 Yürüyüş Dergisi okurlara ulaş-
tırıldı. 11 Nisan sabahı Mamak’ta Natoyolu Cadde-
si üzerinde duraklarda bekleyen emekçi halkımıza Yü-
rüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı. İki saat süren ça-
lışmada 15 Yürüyüş Dergisi halkımıza ulaştırıldı.

ADANA: 12 Nisan’da Bahçelievler Caddesi'nde Yü-
rüyüş dağıtımı yapıldı. 26 dergi halka ulaştırıldı.



Yatağan, Yeniköy ve Kemer-
köy’deki termik santrallerin özelleş-
tirilmesine karşı 10 Nisan’da Anka-
ra’ya gelerek büyük bir eylem ger-
çekleştiren ve o günden bu yana Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığı’nın karşı-
sındaki Kurtuluş Parkı’nda nöbette
olan işçilerle dayanışmak ve işçilere
destek olmak için Devrimci İşçi Ha-
reketi 15 Nisan’da bir ziyarette bu-
lundu.

17 kişiyle yapılan ziyaret “Özel-
leştirme Değil Bağımsız Türkiye İs-
tiyoruz Yatağan İşçilerinin Yanın-
dayız - Devrimci İşçi Hareketi” ya-
zılı ozalit ve “Yatağan İşçisi Yalnız
Değildir”, “İşçiyiz Haklıyız Kaza-
nacağız”, “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak” sloganlarıyla Kurtuluş Par-
kı’nın Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde
kısa bir yürüyüş yapıldı.

Direnen Yatağan işçilerinin de slo-
gan ve alkışlarla karşıladığı DİH’lilerin
ziyaretinde işçilere yönelik kısa bir ko-
nuşma yapıldı. “Özelleştirmelerin ki-
min isteği olduğu ve buna karşı sen-
dikaların tutumu anlatılarak diren-
mekten başka yol olmadığı, ancak di-
renerek kazanılacağı” anlatıldı. Ko-
nuşma esnasında işçilerin de slogan-
larla öfkelerini ve kararlılıklarını dile
getirmesi direnişin yarattığı coşkuyu
gösteriyordu. İşçilerle sohbetler edi-
lerek devam edilen ziyaret yine slo-
ganlar atılarak sonlandırıldı.

Haklarımızı Alıncaya

Kadar Direnmekten

Vazgeçmeyeceğiz
Senapa Stampa işçilerinin çadır di-

renişi 60. gününde... 

"Senapa’da çadır direnişimizin
60. gününde de yine çadırımıza çev-
re fabrikalardan gelen işçilerin yoğun
ilgisi var. Bugün aldığımız bilgiye
göre fabrika müdürü Metin Uyu-
maz görevinden istifa etmiş. Hafta-
lardır fabrikaya giriş çıkışlarını
AKP’nin katil polisleri eşliğinde ya-
pan fabrika müdürü, bizi katil polis-
lerle korkutamayacağını anlayınca is-
tifasını verdi".

“Yatağan Son Kaledir,

Yatağan Vatandır

Sattırmayacağız!” 
TES-İŞ ve MADEN-İŞ üyeleri

olan Yatağan Yeniköy ve Kemer-
köy’deki termik santrallerde çalı-
şan işçiler, 10 Nisan’da Ankara’ya
geldiler. Yeniköy ve Kemerköy
termik santrallerinin özelleştiril-
mesine karşı çıkan işçiler, Anka-
ra’nın Cebeci Mahallesi’ndeki Kur-
tuluş bölgesinde yer alan Özelleş-
tirme İdaresi’nin önünde eylem
yaptılar.

Yapılan eyleme, TÜRK-İŞ sen-
dikası yöneticileri, CHP’li millet-
vekilleri, TKP yöneticileri, Dev-
rimci İşçi Hareketi ve Kızılbayrak
da destek verdi. Özelleştirme İda-
resi önünde yapılan eylemde işçi-
ler sık sık “Türk-İş Göreve Genel
Greve” sloganı attılar. Kendilerini
Türk-İş’in yalnız bıraktığını söy-
leyen işçiler, özelleştirmelerin va-
tanı satmakla eşdeğer olduğunu
vurguladılar. MADEN-İŞ sendi-
kası Yatağan Şb. , TES-İŞ Yatağan
Şubesi dışında TES-İŞ ve MA-
DEN-İŞ’in hiçbir şubesinin destek

vermediği en azından alanda görün-
mediği bir eylemde işçiler, “Yatağan
son kaledir, yatağan vatandır sattır-
mayacağız” dediler.

Film Günlerimizde

Birlikteyiz
Devrimci İşçi Hare-

keti tarafından İs-
tanbul Kuruçeş-
me’de 10 Ni-
san’da “Sarıya
Boya” filminin
gösterimi yapıl-
dı. 14 kişinin ka-
tıldığı film beğe-
niyle izlendi.
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Direnişler Mücadeleyi Büyütür
Direnen Her Emekçinin Yanında Olacağız

Mühendislik, Mimarlık
Öğrencileri Bize Ulaşıyor

Mimarlar Odası'nın ODTÜ Kültür
Kongre Merkezi'nde 12 Nisan'da yapı-
lan genel kurulunda Halkın Mühendis
Mimarları tarafından masa açıldı. Mi-
marların ve mimarlık bölümü öğrenci-
lerinin yoğun ilgi gösterdiği masada Ba-
ğımsız Türkiye konseri tanıtımı, Yürü-
yüş Dergisi ve İvme Dergisi'nin satışı
yapıldı. Ayrıca masa da 250 adet "Halk
için Mühendislik Mimarlık" bildirisi da-
ğıtıldı. Birçok mimarlık öğrencisi Hal-
kın Mühendis Mimarları ile iletişim kur-
mak ve daha sonra da görüşmek iste-
diklerini dile getirdiler. Masa yaklaşık
4 saat açık kaldı. Açılan masada 8 adet
Yürüyüş Dergisi, 10 adet +İvme Dergisi
ve 3 adet Grup Yorum 25. Yıl DVD’si
katılımcılara ulaştırıldı.

Ankara
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Armutlu’da, 26 Mart gecesi ma-
hallenin gençlerine ve devrimcilere
yönelik silahlı saldırıda bulunan pastacı
Arif ve ailesinden hesap sorulmuş,
evleri yıkılarak mahalleden kovulmuştu.
Bunun devamında uyuşturucu çetele-
rinin mahalleye ve devrimcilere yönelik
yeni saldırılarının olabileceği düşüncesi
ile mahalle halkıyla birlikte nöbetler
tutulmuş, devriyeler atılmıştı.

Çetelerden hesap sorulduğu, po-
lisin çeteleri nasıl koruduğunun bir
kez daha gün yüzüne çıktığı çatış-
malar sonrasında mahalle halkı ile
bir araya gelerek bundan sonrası için
neler yapılacağına birlikte karar verme
çağrısı yapılmıştı. Bu çağrı sonrasında
ilk toplantı henüz mahalledeki gaz
kokusu geçmemişken 28 Mart günü
yapıldı. Hemen o günün akşamına
hem cemevine yapılan polis saldırısını
hem de çeteleri portesto eden  bir
yürüyüş kararı alındı. Bu toplantıya
60 kişi katılmıştı.

Bir gün sonra mahallenin ileri gelen
insanlarıyla 30 kişinin katıldığı daha
dar bir toplantı yapıldı ve mahallede
var olan yozlaşma sorununa ve temelde
uyuşturucu kullanımının yayılmasına
karşı neler yapılacağı üzerine konu-
şuldu. Burada çeşitli önerilerde bulunan
mahallenin gençleri, esnafı, ağabeyleri,
teyzeleri hep birlikte daha kalabalık
bir toplantı organize etmenin ve Halk
Komiteleri, Halk Meclisi kurmak ge-
rektiği kararını aldı.

Bu toplantıdan sonra dar bir ko-
mite kuruldu ve tüm halk kesimini

kapsayacak geniş bir toplantı yapmak
için nasıl bir yol izleneceği üzerine
konuşuldu ve iş bölümü yapıldı. Bu
iş bölümünden sonra Küçükarmutlu
Mahallesi’nde oturan ilk toplantıya
katılmayan insanlarla tekrar bir araya
gelindi ve 80 kişinin katıldığı bir
toplantı daha gerçekleştirildi. Burada
Halk Meclisi’nin, önemi ve nasıl iş-
lediğinden bahsedildi bir an önce
gençlerimizin geleceği ve mahalle-
mizin güvenliği için halk meclisini
kurmak gerektiği üzerinde duruldu.
Halktan gelen önerilerle Büyükar-
mutlu’dan katılım arttırılarak her ke-
simi dahil etmeliyiz denildi.

Bu toplantıda mahalle halkı çeşitli
önerilerde bulundu:

- Camilere gidilmeli, cami der-
nekleriyle konuşulmalı bu konuyla
ilgili gerekirse vaaz verilmeli

- Çeşitli yöre derneklerine gidil-
meli, dernekler bir araya gelip koor-
dineli hareket etmeli

- Cemevinde bir birlik cemi ya-
pılmalı

- Bölgelerde bölge toplantıları
yapılmalı, gerekirse sokak sokak ko-
miteler kurulmalı

- Uyuşturucu kullanıcısı gençler
tespit edilmeli, ailelere gidilmeli, ai-
lelere çağrı yapılarak gençler beraber
kurtarılmalı

- Muhtarlar, belediye, bu konuda
hep beraber çalışmalı ve bu gençler
için bir tedavi merkezi ve kültür mer-
kezi, bu tür alternatifler yaratılmalı…

Mahalle halkının önerileri tek tek

not edildi, tüm önerilerin çok değerli
olduğu belirtildi. Sonrasında teker
teker toplantıya katılanların sokakları
soruldu ve herkesin kendi komşularını
çağırması kararı alındı.

12 Nisan saat 19.00’da mahallede
bir kahvehanede gerçekleşen son
toplantıya 150’ye yakın kişi katıldı.
İki mahalle muhtarının, uyuşturucu
kullanıp bırakan gençlerin, uyuşturucu
kullanan çocukları olanların katılı-
mıyla gerçekleşen toplantıda önce
mahalle muhtarı konuştu sonra ma-
halle esnafları söz aldı.

Saat 23.00’a kadar süren toplan-
tıda birçok şey konuşuldu. Son olarak
mahallede çalışma yapan devrimci-
lerin konuşmaları birçok kişiyi duy-
gulandıran ve coşkulandıran bir ko-
nuşma oldu. Alkışlarla kesildi ko-
nuşmaları ve halk çok daha ileri
adımlar atılmasından yana tavır aldı.
Hep birlikte ne yapılacaksa; mahal-
leden kovmak, dövmek, teşhir etmek,
cezalandırmak ne gerekiyorsa yapıl-
malı artık dendi.

Sonuç olarak;
Muhtarlıklar, cemevi yönetimi,

cami yönetimi, mahalle komitesi,
spor kulübü, yöre derneklerinden
oluşan bir heyetle uyuşturucu kulla-
nıcılarının ailelerine çağrılar ve zi-
yaretler yapılacak.

Mahalleden kovulan çetecilerin
evinin olduğu yere bağımlılıkla mü-
cadele amaçlı bir merkez yapmak
kararları alındı ve Halk Meclisi’nin
temelleri atılmış oldu.

İzmir’de 18 Ocak 2013 tarihinde tutuklanan Halk
Cepheliler’in son duruşmaları 11 Nisan’da görüldü. 12
kişinin yargılandığı mahkemede tutsakların savunmalarını
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Selçuk Kozağaçlı
yaptı. Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nden kanun
değişikliği ile İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geçen
dosya için Kozağaçlı yaptığı savunmada ilk kez siyasi
bir davanın genel bir mahkemede görüldüğünü belirtti
ve bunun yıllarca verilen mücadelelerin bir kazanımı ol-
duğuna işaret etti.

Özel Yetkili Mahkemeler’in devrimcileri uzun tutuk-
luluk kararlarıyla cezalandırmaya çalıştığını ve bu mah-

kemenin de aynı kararı vermesi halinde
Özel Yetkili Mahkemeler’den bir farkı kal-
mayacağını söyledi. Av. Kozağaçlı savun-
masında siyasi davalarda özel olarak atanmış
mahkemelerin içtihatlarının (özel görüşlerinin) hiçbir
meşruluğunun kalmadığının ve artık yok hükmünde ol-
duklarının altını çizerek genel mahkemelerin kendi içti-
hatlarının oluşturulmasının önemini vurguladı. Duruşmada,
Mert Toka, Eylem Mahanda, Didem Tütenk, Gülhan
Sağaltıcı, Yusuf Dut, Gökhan Çoban, Mustafa Özüsağlam,
Emir Öztürk, Ahmet Alpözel, Ahmet Doruk Turhan,
Binali Çelik, İnan Sezer tahliye edildi.

Hasan Ferit’e Söz Verdik! Tüm Yoksul Mahalleler
Bizim Olacak! Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!

Komplolarınız Bir Bir Çöküyor 
Gerçeklerin Üzerini Örtmeye Gücünüz Yetmez
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13 Nisan’da yüz binleri “Bağımsız
Türkiye” şiarıyla bir araya getiren Grup
Yorum’un konser çalışmaları Anadolu
ve İstanbul’da son güne kadar devam
etti.

İSTANBUL
Gazi: 11 Nisan günü 15 adet konser

pankartı Son Durak, Gazi Cebeci Cad-
desi, Esentepe Mahallesi ve otobüs
sondurakları bölgelerine asıldı.

Şair Abay Lisesi’nin karşısında
açılan çadırda çalışmalar devam ediyor.
Ayrıca çadırın yanındaki durakta oto-
büslerin ve minibüslerin arkalarına afiş-
ler asılıp otobüslerin içindeki yolculara
da davetiye dağıtımı yapıldı.

Okmeydanı: Okmeydanı SSK Has-
tanesi’nden Okmeydanı’na kadar 22
pankart ve 200 afiş asıldı. Okmeyda-
nı’ndaki tüm evler tek tek gezilerek
halk konsere davet edildi. Okmeyda-
nı’nda pazarın kurulduğu gün Pazar
esnafı ve alışverişe gelen halka “Ba-
ğımsız Türkiye” konser davetiyeleri
dağıtıldı.

Çayan: 8 Nisan günü Sokullu Cad-
desi’nde masa açan Halk Cepheliler,
binlerce davetiyeyi halka ulaştırdılar.
Ayrıca Nurtepe Mahallesi’nde de toplu
davetiye dağıtımı gerçekleştirildi. Ma-
hallenin çeşitli yerlerine ve özellikle
Osmanpaşa bölgesine afişle konser du-
yurusu yapıldı.  

9 Nisan günü ise Arkadaş Kafe
önüne masa açıldı. Gün boyu açık
kalan masada binlerce davetiye dağı-
tımı gerçekleştirildi. Tem otoyolunda
ise bütün bilboardlara büyük boyutlu
Grup Yorum konser afişleri yapıldı.
Ayrıca Güzeltepe Mahallesi’ne 400
davetiye dağıtıldı.

Bahçelievler: 9 Nisan günü, So-
ğanlı Mahallesi’ne 200 afiş asıldı ve
bildiriler dağıtıldı. Akşam saatlerinde
de Güneşli ve Doğu Sanayi Sitesi’ne
200 afiş asıldı.

Çalışmaların başlangıcından itiba-
ren toplam 1500 afiş asıldı ve 25.000
bildiri-davetiye halka ulaştırıldı. 12
Nisan’da ise meydana kurulan pazarın
girişinde 2000 konser davetiyesi da-
ğıtıldı.

Esenyurt: 10 Nisan günü Depo Ka-
palı Cadde girişine masa kuran Halk
Cepheliler, konsere çağrı yapıp davetiye
dağıttılar. Aynı gün Halk Cepheliler
Beylikdüzü Marmarapark önünde, met-
robüs durağı girişinde de konserin da-
vetiyelerini dağıttılar.

12 Nisan günü Büyükçekmece sa-
hile giden Halk Cepheliler üzerlerinde
Grup Yorum önlükleriyle sahil boyunca
konser davetiyesi dağıttılar.

Atakent: 200 adet pullama yapıldı.
Atakum’da esnaflar gezilerek konsere
davet edildi.

DİH: 9 Nisan’da Azim Çorap Fab-

Bağımsız Türkiye Konser Çalışmaları
Emek ve Özveriyle Son Güne Kadar Sürdü 

1 Mayıs Ankara-ODTÜ

Esenyurt

Bahçelievler

Armutlu

TAKSİM’DE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR!
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rikası önünde bildiri dağıtımı ger-
çekleştirildi. 

10 Nisan’da ise Beylikdüzü
Metrobüs çevresi ve Bakırcılar ve
Pirinçciler Sanayi Sitesi’nde gü-
venliğin engellemelerine rağmen
80 afiş asılırken aynı zamanda halka
400 konser bildirisi ulaştırıldı. Plas-
tik fabrikalarında akşam vardiya
çıkışında fabrika önünde ve servis
araçlarında toplam 1000 bildiri da-
ğıtıldı.

11 Nisan günü  Akçaburgaz Ma-
hallesi, İsmet Bakkal civarında 3
DİH’li işçi konser tanıtımı için 50
adet afiş yapıştırdı.

TAYAD: 10 Nisan günü
saat18.00'da Şişli Camii önünde
bir araya gelen TAYAD'lı Aileler
19:30'a kadar bildiri dağıtımı yap-
tılar. Dağıtımda 3000 adet davetiye
halka ulaştırıldı.

Dev-Genç: 9 Nisan günü Be-
şiktaş Meydanı’nda masa açıldı.
400 konser davetiyesi dağıtılırken
15 Yürüyüş Dergisi’de halka ulaş-
tırıldı. 

Marmara Üniversitesi’nde 10
Nisan günü okulun giriş kapısına
ve birçok yere Tam Bağımsız Tür-
kiye konser afişleri asıldı.

Mimar Sinan Üniversitesi’nde
konser çalışmalarına 9 Nisan günü
Fındıklı Kampüsü’nde devam edildi.
Dev-Genç'liler 3 Yürüyüş Dergisi
ve 3 tane de 5. Eyüp Baş Uluslar-
arası Emperyalist Saldırganlığa Kar-
şı Halkların Birliği Sempozyu-
mu'nun kartlarını öğrencilere ulaş-
tırdılar.

İstanbul Teknik Üniversite-
si’nde 10 Nisan günü Halkın Mü-
hendis Mimarları, kampüse 300
adet konser afişi asarak 1000 adette

konser davetiyesi dağıttılar.

Sarıgazi: Atatürk, İnönü, Meclis,
Merkez mahalleleri ve Demokrasi
Caddesi, Taşdelen, Aydınlar, Yeni-
doğan ve Sultanbeyli mahallelerine
toplamında 11 bin bildiri, 3 bin afiş
ve 20 pankart asıldı.

3-10 Nisan tarihleri arasında Sa-
rıgazi Merkez’e masa açılarak konser
tanıtımı yapıldı.

ADANA:10 Nisan günü, Çuku-

rova Üniversitesi'nde Grup Yorum
konseri çalışması yapıldı. R1 ve R2
alanlarına 5 tane konser afişi asıldı.

ANKARA
Mamak’ta yapılan çalışmalarda

toplam 200’e yakın afiş yapıldı.

Seyranbağları Mahallesi’nde 9
Nisan gecesi yapılan afiş çalışmasında
ise 95 adet konser afişi ve 35 adet
Yürüyüş Dergisi afişi yapıldı.

Halkın mühendis Mimarları ve
Batıkent Halk Komitesi tarafından
60 adet afiş Batıkent Metro çıkışı
ve merkezi yerlere asıldı.

ODTÜ’de 7-8 ve 11 Nisan tarih-
lerinde yemekhanede masa açtı. 9
ve 10 Nisan tarihlerinde ise Fizik
Bölümü önünde masa açtı.

11 Nisan günü Halkın Mühendis
Mimarları Yüzüncüyıl Mahalle-
si’nde masa açarak Grup Yorum 4.
Bağımsız Türkiye konserine çağrı
yapıldı.

ANTALYA: Yeni Hal çevresinde

yırtılan afişler yenilirken Doğu Garajı
ve çevresi, şehir merkezinde afişle-
meler yapıldı. Çalışma sonunda 700
afiş asılırken 3000 tane konser da-
vetiyesi dağıtıldı.

Gazi Sarıgazi

Mimar Sinan Üni.

DİH

TAYAD

Çayan
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BALIKESİR: 6-9 Nisan tarih-

lerinde Balıkesir’in birçok mahalle-
sine konser afişleri asıldı.

Ayrıca konser çalışmaları Ban-
dırma İktisadi Ve İdari Bilimler Fa-
kültesi’nde son güne kadar masa açı-
larak devam etti.

BURSA: 8 ve 9 Nisan günleri,

Gemlik, Büyük Kumla, Küçük Kumla
ve Karacaali Köyü’nde 13 Nisan’da

yapılacak olan Bağımsız Türkiye
konseri için 150 adet afiş asıldı.

11 Nisan günü Gemlik’te Yo-
rum dinleyicilerinin de katıldığı
toplu konser davetiyesi dağıtımına
çıkıldı.

ÇORUM: 7 Nisan günü Ço-

rum'un yerel radyo yayın evle-
rinden Radyo Umut, Radyo Dost
ve Radyo Ayna’dan Grup Yorum
konser çağrısı yapmaları istendi.
Kale Mahallesi, Emek Caddesi,
Bahçelievler Bahabey Cadde-
si’nde 30 adet konser afişi dükkan
camlarına asıldı.

ESKİŞEHİR: 11 Nisan sa-

bahı Grup Yorum'un Bağımsız
Türkiye konseri için afiş asan 1
Halk Cepheli, 1 Dev-Genç'li, 1
KEC'li  gözaltına alındı. Sabah
saatlerinde gözaltına alınan dev-
rimciler öğleye doğru serbest bı-
rakıldılar.

KIRKLARELİ:
5 Nisan’da masa kurularak

halka konser davetiyesi dağıtıldı.
Kırklareli’nin merkezi yerlerine
100 adet afiş asıldı.

MERSİN: 7-11 Nisan tarih-

lerinde Mersin Üniversitesi’nde masa
açıldı. Öğrencilere konser davetiyeleri
dağıtıldı.

İZMİR: 9 Nisan günü Halk Cep-

heliler Kemeraltı girişinde 300 konser
davetiyesini 3 Yürüyüş Dergisi’ni
halka ulaştırdı.

SAMSUN: 7-9 Nisan günleri ya-

pılan çalışmalarda Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi-
limleri ve İktisat Fakülteleri'ne 100
adet pullama yapıldı.

TEKİRDAĞ: 7 Nisan günü Dev-

Genç'liler Namık Kemal Üniversitesi
önünde masa açtılar. Saat 16.30'dan
19.00’a kadar açık kalan masada
toplam 1000 adet bildiri halka dağı-
tıldı.

Dev-Genç'liler Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi'de sınıfları tek
tek dolaşarak bildiri dağıtıp sınıfların
tahtalarını ''13 Nisan'da Grup Yorum
Bağımsız Türkiye Konserine, 13 Ni-
san'da Bakırköy'e Grup Yorum Kon-
serine'' yazılamarıyla donattılar.

AnkaraAdana

Bursa

Mersin

Antalya

Cepheliler’in
Olduğu  

Hiçbir Yerde
Katil Polislere

Rahat Yok!

Bağımsız Türkiye konseri için
10 Nisan günü Gazi Mahallesi’nde
açılan çadırda nöbetçi olarak kalan
Halk Cepheliler’in karşısında Ber-
kin’in katilleri bir sivil polis aracı
ile beklemeye başladı.

Halk Cepheliler “Berkin’in ka-
tilleri mahallemizde, Bizim karşı-
mızda rahatça bekleyemezler” diye
ajitasyon çekerek, sivil polis ara-
cının camlarını, aynalarını taşladılar.
Aracın bütün camları kırıldı. Bir
anda neye uğradıklarını şaşıran
AKP’nin katil polisleri hızla oradan
kaçtılar.



Adaletinizin Köreldiği Yerde Halkın
Adaleti Halkın Yüreğine Su Serper

Hatay Halk Cephesi 8 Kasım 2013 günü gözaltına
alınıp tutuklanan dev-
rimcilerin serbest bı-
rakılması eylemleri
devam ediyor. 15 Ni-
san’da Antakya Pos-
tane önünde yapılan
açıklamada, "AKP ik-
tidarı halka zulüm
ediyor, halkı soyuyor,
halkı katlediyor. En
büyük terör örgütü

AKP’dir. Komplolarla, keyfi tutuklamalardan vazgeçin.
Biz halkız milyonlarız. Biz Berkinleriz. Tutuklamakla
katletmekle bitiremezsiniz. Arkadaşlarımız AKP’nin zul-
müne boyun eğmediği, halkın öncülüğünü yaptıkları

için, Türkiye Suriye kar-
deştir dedikleri için, 2785
tutsak öğrenciye özgürlük
istedikleri için katil iktidar
AKP’nin hedefindeler” de-
nilen açıklamada, devrimci
tutsaklar; Ahmet Atılgan,
Yılmaz Viraner, Orhan Ça-
par ve Bahar Uçucu serbest
bırakılsı istendi.

Sessiz imha politikasıyla tecrit hücrelerinde hasta
tutsakları katletmesine izin karşı Tayad’lı analar, baba-
lar evlatlarının sesini hücrelerin dışına taşımaya çalışıy-
or... 

İstanbul: TAYAD’lı Aileler her hafta cumartesi günü

saat 19.00’da Taksim Tünel’den başlayarak Galatasaray
Lisesi önüne kadar süren yürüyüşlerini bu haftadan iti-
baren “24 Saat Kamera İle Gözetleme ve Cam Kafesler
İşkencedir, Tecrit İçinde Tecrit İşkencesine Son" sloganı
ile devam ettiriyorlar.

Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde halka ajitasy-
onlarla hapishanelerde yaşanan saldırılar anlatıldı.
Eylemde yapılan açıklamayı ise TAYAD’lı Aileler adına
Neriman Keskin okudu. Açıklamada, kamera dayatması
ile tutsaklara yönelik yapılan saldırılar anlatılarak “Bu
ülkede haklar ancak dişe diş bir mücadeleyle kazanıla-
bilir. Bu ülkede hak, hukuk yok. Bu ülkede faşizm var.
Tüm bu yaşananlara biz TAYAD'lı Aileler olarak seyirci
kalmayacağız!” denildi. Açıklamanın ardından oturma
eylemine geçildi. Eyleme katılan ve destek veren Ruhan
Mavruk yaptığı konuşma ile geçmişte olduğu gibi
bugünde devrimci tutsakların yanında olduğunu söyledi
ve kendi yazmış olduğu bir şiiri devrimci tutsaklar için
okudu. 22 kişinin katıldığı eylemde açıklamaların ardın-

dan yarım saatlik oturma eylemi yapıldı.

Antalya: Halk Cephesi 8 Nisan günü saat 18.30'da

hasta tutsakların serbest bırakılması için attolos
Meydanı’nda eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada
hapishanelerde yaşanan tecrit ve devrimci tutsakların
kim olduğu anlatıldı. Devletin devrimci tutsaklar üzer-
indeki imha politikası ile hasta olan tutsakların serbest
bırakılması gerekirken ölümlerinin seyredildiği anlatı-
lan açıklamanın devamında; “Hasta tutsakların sesi
olma sorumluluğu bizlere, tüm halka düşmektedir.
Onların yaşam hakkını savunmak sizlerin ve çocuk-
larınızın yaşam hakkını savunmak, geleceğinizi savun-
maktır. Hasta tutsakları tabutluklardan, o kör hücreler-
den çekip almak bizlerin elinde ve gücündedir.
Dünyadaki hiçbir güç halkın gücünden büyük değildir.
Yeter ki haklarımızı ve ortak düşmanımızı görelim.
Bizlere düşen görev, hasta tutsaklar için omuz omuza
mücadeleyi yükseltmek, hasta tutsaklara özgürlük diye
haykırmaktır” denildi.

Evlatlarımıza Kalkan O Kirli Ellerinizi
Kıracak Hücrelerinizi Başınıza
Yıkacağız!

TAYAD’lı Aileler 12 Nisan günü hapishanelerde
devrimci tutsaklara yapılan saldırılarla ilgili bir açıkla-
ma yaptı.

Açıklamada, “Katil AKP, F tipi hapishanelerde
devrimci tutsaklara saldırmaya devam ediyor. Kameri,
cam görüş kabini saldırıları derken şimdi de hücrelerde-
ki devrimci tutsakların yer değişim talebini kabul
etmeyerek, “A Takımı” denilen polis bozması gardiyan-
larıyla devrimci tutsaklara saldırıyor” denildi.

Yürüyüşümüz Katil AKP’nin Hapishanelerdeki
Saldırıları Sona Erene Kadar Sürecek!
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Av�ru�pa’da

Almanya’nın Ham-
burg kentinde Yürüyüş Dergisi okurları 12- 13 Nisan
günlerinde Hamburg’un Sternschanze, Damtor, Feldstr
semtlerinde Yürüyüş Dergisi’nin afişlerini astılar. Yü-
rüyüş okurları afişleme yaptıkları sırada oradan geçen
bazı Türkiyeliler dergi hakkında bilgi isterken Yürüyüş
okurları derginin içeriğine ve ülke gündemine bakış açı-
sına dair açıklamalarda bulundular. 450 Yürüyüş Der-
gisi afişi Hamburg sokaklarına asıldı.

Yürüyüş okurları Reeperbahn semtinde çıktıkları der-
gi satışında 9 dergi yeni okurları ile buluşturdu.

ADEDY (Memurlar Fe-
derasyonu) ve GSEE (İşçi
Konfederasyonu)’nin kararı
ve tüm solun katılımıyla 1

günlük genel grev ve meclise yürüyüş gerçekleşti. Grev
ile kamu alanındaki işten çıkarmalar, özelleştirme ve açı-
ğa alma politikaları protesto edildi. 

Yunanistan Halk Cephesi de yürüyüşe devrimci tut-
sakları sahiplenen pankart ve bildirileriyle katıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın
başkenti Atina'da Başbakan Andonis Samaras ve Dış-
işleri Bakanı Evangelos Venizelos ile bir araya gelerek
Troyka politikalarını ve Yunan ekonomisine yönelik yeni
yaptırımlarını dikte etti.

Binlerce kişi Klatmonos Meydanı’nda toplanarak
Merkel'in gelişini protesto etti. 

Yunanistan Halk Cephesi de yürüyüşe “Açlığın
Yoksulluğun Sorumlusu Emperyalizmdir” pankartı ile
katıldı.

Faşistler, Katiller İyi Dinleyin,
Türkiyeli Devrimciler 
Yalnız Değildir!

10 Nisan günü Selanik’te iki Cephelinin mahkemesi
yapıldı. Türkiye’ye iade davaları açılan Kadir Kaya ve
Hüseyin Fevzi Tekin’in mahkemeleri görüldü. Saat
12.30 gibi öncelikle Kadir Kaya’nın duruşması başlar-
ken, Hüseyin Fevzi Tekin ağır silahlı ve kar maskeli yak-
laşık 8 tim tarafından salona getirildi. Kadir Kaya’nın iade
talebi reddedildi. H. Fevzi Tekin için duruşma 16 Nisan
günü saat 12.00’a ertelendi.

Mehkemeye yaklaşık 80 Yunanlı katıldı, mahkeme sa-
lonunda ve önünde atılan sloganlarla devrimci tutsaklar
sahiplenildi.

Türkiye’nin iadesini istediği Türkiyeli devrimcilerden
Sinan Oktay Özen’in, 9 Nisan günüda iade mahkemesi-
nin karar duruşmasında, Türkiye’nin iade talebi reddedildi.

Tutsakların Sesi Olmaya Devam Ediyoruz
Yunanistan Tutsaklarla Dayanışma Komitesi 11 Nisan

günü Atina’nın Propilya Meydanı’nda 2 saat içinde 500
bildiri dağıtıp imza topladı.

Yürüyüşümüz
Dünyanın
Her Yerinde
Umut Olmaya
Devam Ediyor

Hiçbir Türkiyeli Devrimci 
Faşist Türkiye Devletine 

İade Edilemez!

Yunanistan Halkının Yoksulluğunun
Sorumlusu Alman Emperyalizmidir

30 Mart-17 Nisan 
Şehitlerimizi Anıyor 

Umudumuzu 
Büyütüyoruz!

İşçi ve Memurlar 
Genel Greve Gitti

Umudun Adı Her Yerde 
Duvarlara İşleniyor

Türkiye'de olduğu gibi Avru-
pa’da da umudun adı yazılamaları
yapılıyor. 9 Nisan günü Nürnberg'in
duvarlarına nakış nakış işlendi.

Devrim Şehitlerini Anma Haftası kapsamında, Stutt-
gart Halk Kültür Evi’nde bir anma düzenlendi. Anma prog-
ramında tiyatro ve müzik grubunun birlikte hazırladıkları
ve başarıyla sergiledikleri "Anadolu ve Direniş" adlı oyun-
la şehitler selamlandı. Devrimci mücadelede şehit düşen
önder kadro ve savaşçıların yaşamlarından ve direnişle-
rinden kesitler anlatan oyun büyük beğeni topladı. Birlikte
yemek yenilip sohbet edildikten sonra anma sonlandırıl-
dı. Anmaya 60 kişi katıldı.

TAKSİM’DE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR!54



Almanya’nın Münih kentinde gö-
rülen NSU (Nasyonal Sosyalist Yer-
altı Örgütü) davasının 1 Nisan'da
100. duruşması yapıldı.

9 esnafımızın katillerinden, Bea-
te Zschaepe başta olmak üzere fa-
şistler suskunluğunu bozmadı. 

100 duruşma yapıldı ve bir sonuç
alınmıyor. Her şey delilleri ile orta-
dayken mahkeme hala olayları ay-
dınlatmaya çalıştığını söylüyor. Ay-
dınlatılacak bir olay yoktur. Her şey
çok açık ve net bir şekilde ortadır. 

Münih Eyalet Yüksek Mahkeme-
si, katledilen insanlarımızın aileleri ile
dalga geçiyor. Aileler her mahke-
mede Beate Zschaepe denilen Nazi
ile göz göze geliyor ve onun bu ka-
dar rahat hareket etmesine onur ko-
nuğu gibi karşılanmasına kahroluyor.

Susma Hakkı Sadece
Katillere mi Tanınıyor?

Duruşmalarda yeni bir şey çık-
mıyor. Sanıkların mafyanın Omerta
(susma) Yasası’na uyduğu söyleniyor.
Katiller sürekli susma hakkını kulla-
nıyor, bilmiyorum, hatırlamıyorum
yalanlarını anlatıyor.

Nazilere, işine gelecek her türlü
yasal hak tanınıyor. 

Avrupa'da yargılanan devrimciler,
savcının hakimin istediği yönde ifa-
de vermediğinde nasıl tehdit edildiğini
biliyoruz. Birçok kez savcı ve ha-
kimler tarafından "Eğer kabul et-
mezsen ve bizim istediğimiz şekilde

ifade vermezsen sana 5 yıl, 10 yıl ceza
veririz" şeklinde tehdit etmişlerdir. Ki
devrimci tutsaklar onların yaptırım-
larına uymadıkları için uzun yıllar ha-
pis cezaları almıştır.

Dava, Halkın
Gündeminden
Çıkarılmak İsteniyor!

Dava uzadıkça halkın gündemin-
den çıktı. Bu bilinçli bir şekilde ya-
pılmıştır. Karar gününde de böyle ses-
sizce nasıl ödüllendirileceklerini gö-
receğiz. Asıl ceza alması gerekenle-
re cezalar verilmeyecek.

Yargılanması Gereken
Alman Devletinin
Kurumlarıdır!

Alman devleti kendi kendini ce-
zalandıracak mı? Hayır! Davanın ba-
şından itibaren asıl yargılanması ge-
rekenler yargılanmadı. Sadece istih-
baratın kullandığı faşist Zschaepe
gibi onların köpekliğini yapanlar yar-
gılandı. 

Almanya Adalet Bakanı  Heiko
Maas "Alman makamlarının niçin

başarısız olduğunu, yıllarca niçin bu

olayın farkedilememiş olduğunu ve

her şeyden önce cinayetlerin neden

önlenemediğini bu dava sayesinde

öğrenmek kamuoyunun hakkı." di-
yor. Fark edilmemiş olduğu değil,
devletin bizzat kurduğu ve destekle-
diği bir örgütü halkın öğrenmesi hak-
kıdır söz konusu olan. 

NSU'ya yüz binlerce avro bizzat
Alman istihbaratı tarafından aktarıl-
mıştır. 

NSU üyelerine istihbarat kimlik-
leri verilmiştir ve bu kişiler bizzat ci-
nayetleri işlemiştir. 

Katliam sırasında Anayasayı Ko-

ruma Örgütü' nün olay yerinde oldu-
ğu kanıtlanmıştır. Adalet Bakanı’nın
telefon kayıtlarında Nazileri nasıl
desteklediği ortaya çıkmıştır.

Adalet Bakanı Maas, katliamların
nasıl işlendiğini çok iyi biliyor ve bi-
lerek çarpıtıyor.

100 duruşmadır, Alman makamları
neden başarısız oldu, neden fark ede-
medi diye tartışılıyor hala. 

Tartışılması gereken Alman dev-
letinin, insanlık suçu olan ırkçılığı bir
devlet politikası olarak uygulaması-
dır.

Ekonomik krizleri derinleştikçe fa-
şist örgütlenmelerin önünü açmaları,
Nazi hücreler kurarak devlet olanak-
larıyla eğitip silahlandırmalarıdır.

Banka soygunları, kundaklamalar,
cinayetler, saldırılar örgütlemeleridir.

Katliamların yaşandığı süreçte ve
dava sürecinde delillerin yok edil-
mesinde suçlu olan kurum İçişleri ve
Adalet bakanlıklarıdır.

Suçlu olan, faşist tetikçilerin ya-
nında, katliamı destekleyen ve delil-
lerin yok edilmesinde, Cumhurbaş-
kanı’ndan Başbakanı’na rol oynayan
herkes ölümlerimizden sorumludur!

Almanya gerçekten demokrasi-
nin olduğu bir ülkeyse, tüm siyasi so-
rumluları yargılamalı ve cezalandır-
malıdır.

Avrupa'da demokrasi olduğu koca
bir yalandır. Alman mahkemelerinden
adalet çıkmayacak biliyoruz. Gös-
termelik NSU Davası bile halkın
gündeminden düşürülmek isteniyor.
Bu davaya sahip çıkmayanlar yeni
katliamların önüne geçemeyecektir,
güçlenen ve pervasızlaşan faşistler
olacaktır. Buna izin vermeyeceğiz.
Katledilen insanlarımız için adalet
mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! 

AVRUPA’daki BİZ

NSU MAHKEMESİ’Nİ GÜNDEMDEN

DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR,

BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

27 Nisan – 3 Mayıs

“Bir devrimcinin fedakarlıkları değil, görev ve

sorumlulukları vardır.”  

Sıddık Özçelik
Yitirdiklerimiz

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

30 Nisan 1992’de Ada-
na’da bulundukları üssün
polis tarafından kuşatılma-
sı karşısında direnerek şe-
hit düştüler. Üçü de SDB
savaşçısıydılar. Üçü de sa-
vaşçı olmadan önce gece-
kondu semtlerinde faaliyet-
ler yürüttüler. 1970 Çorum

Mecitözü doğumlu Sıddık ÖZÇELİK, dev-
rimci harekete 1988’de katıldı. 1973 Ada-
na Kozan doğumlu Güven KESKİN,
1991’de SDB savaşçısı oldu. 1971 Kars
Sarıkamış doğumlu Esma POLAT, ‘86 yı-
lında mücadeleye katıldı. Şehit düşerken
örgütünün ismini duvara kanla yazdı.

Sıddık ÖZÇELİK Güven KESKİN

Karanlığa bir  kibrit çaktım
24 Nisan’da
Vara

vara
vardım

190’lara
Kaldı mı bir haftam

Bırakacaklarım 
var

varım
varırım

bıraktıklarımla o güne
ateşin kor alevine
Nasıl  mı
hızl ı
pratik

güvenli
yani bildiğimizce
Çakıldı kibrit

çaktım
çaktım
karanlığa
bir k ibrit  çaktım

yansın
yansın

kül olsun bedenim
ben yine de gülenim

koşanım
koşturanım

bu kavgamızda
sizlerle

Selma Kubat , 24 Nisan 2004

Esma POLAT

30 Nisan 1993'te İstanbul Moda
semtinde öğrencilerin kaldığı bir eve po-
lis tarafından baskın yapılıp 1 Mayıs ha-
zırlıkları yapan İYÖDER yöneticileri
Uğur Yaşar Kılıç ve Şengül Yıldıran si-
lahsız ve korumasız haldeyken tara-
narak öldürüldüler. 

Uğur, 1974 doğumluydu. İ.Ü.Vete-
riner Fakültesi öğrencisiydi. 1992-1993 öğretim yılı başında İYÖ-
DER’li öğrencilerle tanıştı. Kısa sürede İYÖDER yöneticilerinden biri
oldu. Devrimci hareketin darbe ihanetiyle karşılaştığı dönemde, te-
reddütsüz hareketi sahiplendi, kendisine darbeciler tarafından iş-
kence yapılmasına rağmen, bu tavrından bir milim taviz vermedi. 

Dev-Genç'lilerin her afişinde, bildirisinde, pankartında emeği olan
bir Dev-Genç'li olarak ölümsüzleşti. 

Şengül, örgütlü mücadele ile 1989-1990 yılında İ.Ü.’de tanıştı.
DEV-GENÇ çalışmaları içinde yer aldı. Bu çalışmalar sırasında tu-
tuklandı. Tahliye olduktan sonra İYÖDER yöneticilerinden biri oldu.
Öğrenci gençliğin İstanbul’daki hemen her eyleminde onun eme-
ği vardı. 1970 doğumluydu.

Uğur Yaşar KILIÇ

1955 doğumlu olan Sadettin, Yükseköğrenim
için geldiği Bursa’da devrimci mücadeleyle tanıştı. Bir
Dev-Genç’li olarak bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesine omuz verdi. İşçi sınıfının mü-
cadele günü 1 Mayıs 1977’de katledildi.

Şengül YILDIRAN

22 Şubat 1972 Gaziantep doğumluydu Fatma. Kürt-
Alevi bir ailenin on çocuğunun dokuzuncusuydu. Li-
sedeyken Gaziantep Özel Tip Hapishanesi'ne açık gö-
rüşlere gitmeye başladı. Devrimci Sol tutsaklarıyla ta-
nışması onun yaşamını değiştirdi. Gaziantep Üni-
versitesi MYO İnşaat Bölümü’nü kazandı. TÖDEF,
Dev-Genç çalışmalarına katıldı. 6 Kasım 1990 YÖK
boy-kotu çalışmalarından dolayı tutuklandı. 1991'de

tahliye oldu. '91 sonbaharında illegal örgütlenme  içinde yer aldı. 16-
17 Nisan operasyonunda tutuklandı. Ve uzun tutsaklık yılları baş-
ladı. 2001'de tahliye olduğunda  mücadelenin içindeydi yine. 2003
Ekim’inde 3. kez tutsak düştü. 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde kızıl ban-
dını kuşandı. Direnişinin ilerleyen günlerinde tahliye edildi. Direni-
şini dışarıda, Şişli Direniş Evi’nde sürdürerek, 354. gününde 27 Ni-
san 2006’da direnişin 122. ve son şehidi olarak ölümsüzleşti.

Fatma KOYUPINAR

Sadettin Emir
ÇINAROĞLU

Hasan KARAGÖZ

1955 Malatya doğumludur. Devrimci
Sol’un devrim ve sosyalizm mücadelesi-
nin militanlarından biriydi. 28 Nisan
1980’de Malatya Taştepe’de faşistlerin kur-
duğu bir pusuda katledildi.

1 Mayıs
1996’da Kadı-
köy’de gardiyan
olarak çalışan
Cepheli Yalçın
Levent, polisin
açtığı ateş sonu-
cu şehit düştü.Yalçın LEVENT

Devrimci Sol
taraftarıydı. 1
Mayıs gösterisin-
de İstanbul Şiş-
hane’de polis ta-
rafından açılan
ateş sonucu kat-
ledildi.Mehmet Akif DALCI



Evet ... Hülyamızı’da uğurladık. Daha dün gibi. Yazdığı
satırlar aklımda. Büyük bir coşkuyla kaleme almış mek-
tubunu. Bant takma töreninin yapılacağı günler “bizim bu-
ralar düğün evi gibi” diyor. Töreni kına yakma gibi yapa-
cağız diyor. Kınalıyor elini. Fotoğraflar çektiriyor. O güzel
saçlarını salmış, kararlılığın ifadesini yüzüne yansıtarak
fotoğraf karelerine de yansıtıyor. Bir de fotoğrafını gön-
deriyor mektubuyla. “Bu da bizim düğünümüz değil mi” di-
yerek arkasına notunu düşüyor. Biliyor ki geleneğimizde
kına yaktın mı geri dönüş yok. İlle de o nazlı yare kavu-
şulacak. Ölüm yar oluyor, dost oluyor. Nazlı mı nazlı ama
aylarca bekletti bizi. Kovaladıkça kaçtı. “Gel artık gel” di-
yen seslere inat uzaklaştı bizden. Cengiz “yeter artık” dedi
“yeter, senin de hükmün bitti” diyerek kucakladı. 

Ardı gelmedi. Birer ikişer ... ve Hülya... Onu da bir “ya-
şayan ölü” yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Kolla-
rını bağlayıp o iğrenç sıvıyı yürütmeye çalıştılar damar-
larına. Ne yaptı ne etti söktü attı. Doktoru “çok az bir gücü
kalmıştı, onu da serumu çıkarmak için harcadı” dedi. Çı-
karamadığından, sıktı hortumu, hava gitti ciğerlerine, za-

türre oldu. O kınalı elleriyle yapıyordu bunu. Bilinci, bilinçaltı
her şeyiyle kilitlenmişti o. Ferhat’a nasıl dağlar engel ola-
mazsa, ona da olamadı. Karadeniz’e yıllar sonra gitti öyle.
“Bunu çok istiyordun, istediğine kavuştun kızım” diye ağıt
yaktı anası, kendi elleriyle, alnındaki bandıyla uğurladı. 

İçimizden biriydi O. Sendin, bendim, oydu. Yıllarını ge-
çirmişti bu ailede. Daha önce de gelmişti Ulucanlar’a. Çık-
tı geri geldi. Bu işe soluğu yetmeyenlerden değildi o. Her
anını büyük bir mutlulukla, sevinçle yaptı devrimciliği. İs-
met’in öğrencisiydi o. Eleştirileriyle, vuruşlarıyla daha da
güçlendirdi onu İsmet. O da “İsmet’e layık olacağım” di-
yordu zaten. Onlarca kadın arkadaşımızın yükünü aldı omu-
zuna. Özgürlük düşlerinin emekçisi oldu. Evet dediğin gibi
gerektiği yerde ciddi, gerektiği yerde şakacı. Kafatasından
hediyelerde yolladı bize, özgürlük düşleri çabalarında. En-
gelleri aşmak için günlerce uyumadı da. Kimi zaman abla
oldu kimi zaman ana, kardeş. Herkes belki “asık suratıy-
la” hatırlar onu, ben gülüşüyle hatırlıyorum. Güldü mü gü-
zel gülerdi, mutluluğu yansırdı suratına, yansıtırdı da. 26
Eylül’den sonra ailemizin iradesini bir kez daha tanıttı, da-
yattı onlara Ulucanlar’da. Azız, koşullar kötü vb. demedi.
Gücün ne demek olduğunu biliyordu ve o güçle dikiliyor-
du karşılarına. Onların çektikleri acıların her saniyesi bi-
lincimize kazınıyor. O acılar ki bir ananın evladını dünyaya
getirirken çektiği acılar gibidir. Güzeldir, zaferin sancıla-
rıdır. O acılardan zafer doğacaktır. Ama şunu da unut-
masınlar ki biz bu topraklarda var oldukça rahat uyku yüzü
göremeyecekler. Buralar yetmez. Bizi yerin yedi kat dibi-
ne soksunlar farketmez orada da volkan gibi patlarız... 

Ulucanlar’dan Bir yoldaşı
Fatma Hülya TÜMGAN’ı anlatıyor: 

Ferhat’a nasıl dağlar engel olamazsa,
ona da olamadı...

Anıları Mirasımız

Mehdi Duran ALKAN

30 Nisan günü, İstanbul’da
kaldıkları ev polis tarafından
basılarak katledildiler.

Mücadele yeniden gelişiyor-
du. 1 Mayıs '88'de kavga büyük
olacaktı. Devrimciler hazırlanı-
yordu ve kararlıydılar. Oligarşi bu
devrimci çıkışı engellemek için

günlerce önceden basından, TV'lerden tehdit bildirileri ya-
yınlamaya başladı. Katılımı azaltmak, kitleleri sindirmek için
günler öncesinden gözaltı operasyonları başlatıldı. Ve oligarşi
terörünü 1 Mayıs'ın arifesinde iki DEVRİMCİ SOL savaşçı-
sını, Öztürk Acari ve Salih Kul'u katlederek sürdürdü. 

Öztürk Acari ve Salih Kul, 1 Mayıs hazırlığı içindeydiler. 

Okmeydanı'nda bulundukları evde ölüm mangaları ta-
rafından kuşatıldılar ve katledildiler.

Öztürk ACARİ Salih KUL

5 Mart 1968’de Samsun’un Vezirköprü İlçe-
si’nde doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğ-
rencisiyken Dev-Genç’li oldu. Üniversiteyi bitirip
bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Mücadele
Dergisi temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Bir-
çok kez gözaltına alındı iki kez tutuklandı, her se-
ferinde yeniden mücadeleye koştu. 1994 ba-
şından bu yana tutsaktı. Ulucanlar Hapishane-
si’ndeki Parti-Cepheli tutsakların temsilcisiydi. 19-

22 Aralık Katliamı’nda zulmü durdurmak için en öne çıkan feda
savaşçılarından biriydi. Ölüm orucu gönüllüsüydü. 28 Nisan
2001’de Ölüm Orucu Direnişçisi olarak ölümsüzleşti.

Fatma Hülya TÜMGAN

Selma Kubat, Malatya Arguvan Koyuncu
Köyü'nde 1978'de doğdu. Lise yıllarında dev-
rimcileri tanıdı. Tercihleri giderek netleşti ve
gençlik hareketinde görev ve sorumluluklar üst-
lendi. F tiplerine karşı Armutlu'da direnişe des-
tek eylemi yaparken 13 Kasım 2001'de göz-
altına alınıp tutuklandı. 10. Ölüm Orucu Eki-
bi’nde yer aldı. 1 Mayıs 2004’te, Saraçhane’de
yoldaşları kızıl bayraklarıyla Büyük Direniş’in

kararlılığını 1 Mayıs alanlarına taşırken o da feda ateşleriyle
katıldı 1 Mayıs’a. 1 Mayıs günü Gebze Hapishanesi’nde be-
denini tutuşturarak ölümsüzleşti.

Selma KUBAT

Sibel AÇIKALIN

1975 Tokat Zile İlçesi Karşıyaka Köyü do-
ğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elek-
tronik Mühendisliği öğrencisi ve TÖDEF’liydi. İs-
tanbul’da 1 Mayıs gösterilerine katıldıktan son-
ra, 2 Mayıs 1993’te Trabzon’a dönerken geçir-
diği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

1 Mayıs 1977’de katledilen 35 şehitten biri-
si olan Sibel Açıkalın Dev-Genç sempatizanıy-
dı. 1 Mayıs 1977'de Dev-Genç kortejinde yürü-
dü. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde oku-
yordu. 1 Mayıs 1977'de kontrgerilla devleti ta-
rafından katledildi.



"Baca eğri de olsa duman doğru
çıkar"

Doğuştan iyi ve doğru olan kişi, kötü bir
ortam içinde bulunsa bile niteliğini
yitirmez. Bu durum nesneler için de
geçerlidir.

Ata Sözü

"Çözümde görev almayanlar
problemin bir parçası olurlar."

(Goethe)

Özlü Söz

Gülümsüyorum! Çünkü biliyorum ki;
gülümsemek dostlarıma karşı sunduğum
en iyi ikram, düşmanlarıma karşı en asil
darbedir.

Yılmaz Güney

Söz

Tam seçimler sürecinde yani
herkesin muhtarlık afişleri yaptığı
bu son süreçte Cepheliler, Gazi
Mahallesi'nde Kızıldere afişine
çıkarlar... Afişleme yaparken
yanlarına gelen bir amca,
"GIZIMMM BU NERENİN
MUHTARI?" der. Cepheliler de
amcayı karşılarına alıp Mahir
Çayan'ın kim olduğunu
anlatmışlar...

Bu Nerenin
Muhtarı

"Bir bak, kimin silahları daha
etkili ve kimin askerleri daha
özenle seçilmiş ve eğitilmiş.
Denildiği gibi asker hergün talim
yapmaya cephede korkup
duraksar; komutanlar hergün talim
yapmazsa cephede ne yapacağını
şaşırıp, duruma uygun
davranamaz" 

(Savaş Sanatı- Sun Tzu)

Kıssadan HisseKULAĞIMIZA 
KÜPE OLSUN

ACININ RENGİ

...ey acılara tat veren güzellik

Yüreğimize hoşgeldin

Geldin de

Çiçekli dallara döndürdün 

öfkemizi

Artık ister dolu yağsın 

ömrümüze

İsterse kar

Biz ki bildikten sonra sevmeyi

Bütün sabahlar

Acı renginde olsa ne çıkar.

ADNAN YÜCEL

Şiir

"Karamanın koyunu, sonra
çıkar oyunu"

Bu iş şimdilik olağan görünüyor,
ama altından neler çıkacağını sonra
anlayacaksınız.

Deyim



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Şehitlerimizin kanlarıyla, canlarıyla, dişlerini tırnağına takarak
yaptığı savaş çağrısının cevap bulması, her şeyden önce savaşçı,

militan bir ruhu ve bilinci gerekli kılıyor. 
Böyle bir savaş, ihtiyaç duyduğu insan tipinin özelliklerini de ortaya

çıkartıyor. 
Onları geliştirip ilerletiyor, mücadelenin gerek duyduğu özelliklerle
donatıyor. Savaşmak için bu donanımı zorunlu kılıyor. Disiplinden

yaratıcılığa, bürokratizmle mücadeleden üretkenliğe, sıradan insanlar
olmamaktan savaşı her hücresinde hissetmeye, programlı çalışmaktan
olmazları elinin tersiyle itmeye kadar pek çok faktör bu militan ruhun

temellerini atıyor. 
Oligarşinin bütün hesaplarını devrimci iradenin biçimlendirdiği

savaşçı bir kişilik üzerinde yoğunlaştırması da bu yüzden...
Saldırganlığı, yalanları, katliamları, karalamaları ve provokasyon

çabaları bu yüzden... 
Çünkü bütün değerlerini emperyalizme ve oligarşiye karşı verilen

savaşa sunan, öfkesini, şiddetini, isyancılığını, yiğitliğini bu savaştan
esirgemeyen insan malzemesi savaşın yönünü de belirliyor... 

Her aşamadan güçlenerek çıkmanın, durdurulamamanın, baş
eğmemenin içini dolduruyor. Bütün bunlar ise militan bir ruha ve

savaşma coşkusuna her şeyden daha fazla ihtiyaç duyuyor.



BAĞIMSIZLIK MEYDANI’NDAN BAĞIMSIZLIK MEYDANI’NDAN 

1 MAYIS ALANI TAKSİM’E!1 MAYIS ALANI TAKSİM’E!

TAKSİM’DE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR! 

HİÇBİR GÜÇ 1 MAYIS ALANIMIZI 

HALKA KAPATAMAZ!
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