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Berkin İçin Adalet Yok
BOYKOT VAR!

Berkin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılana Kadar

Tüm Türkiye Adalet İçin Boykota!
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Kitabın Adı: Sol’un Tarihinde Kara Bir Leke
SOL İÇİ ŞİDDET
Derleyen: Ali Osman Köse
Yayınevi: Boran
Boran Yayınevi Özgür Tutsak Ali Osman Köse’nin derlediği
“Sol’un Tarihinde Kara Bir Leke SOL İÇİ ŞİDDET” kitabıyla yine karşınızda.
Dört ciltten oluşan kitap, 12 Mart Cuntası’yla silahlı devrim
mü cadelesinin fiziken tasfiyesinden sonra devrimci hareketlerin tekrar mü cadele sahnesine çıkışından bugü ne yaşadığı sol içi
şiddeti içeren olayları ve bu tarih boyunca sü rdü rü len ideolojik
mü cadelenin çeşitli yayın organlarımızda yayınlanmış yazılarını kapsamaktadır.
Boran yayınları bu yanıyla tarihten ders çıkartmak isteyene
“Sol’un Tarihinde Kara Bir Leke SOL İÇİ ŞİDDET” kitabıyla
çok bü yü k bir miras bırakmaktadır.
Yayınevinin önsözünde şöyle deniyor;“ ‘Birliğin Manifestosu ‘71'in ortaları... THKP-C'lilerin para açısından sıkıntıları vardır. THKO'lular ise yakın zamanda önemli tutarda bir kamulaştırma eylemi yapmışlardır. THKO'lularla ilişki kurulur ve bir miktar para alınır... 72'nin başı... Maltepe Cezaevi... Firar için çeşitli alternatifler dü şü nü lü r. Birlikte firar ana dü şü ncelerden biridir.
Ve sonuçta THKP-C'liler ve THKO'lular birlikte firar eder-
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ler... Yine aynı dönem... THKO'luların imkanları bu dönemde
çok çok sınırlıdır. Örneğin yer sorunu vardır. Sorunu THKP-C’liler çözer... Ve sonra Kızıldere... THKP-C'liler ve THKO'lular Denizler’i kurtarmak için birlikte kafa yorarlar. Aynı duyguları paylaşırlar. Öyle ki eyleme ilişkin tartışmalar, aynı örgü tü n insanlarıymışçasına yü rü tü lü r... Ve sonra birlikte bir eyleme karar verirler... Kızıldere'de yanyana, omuz omuza çatışıp şehit dü şerler... Kızıldere devrimin yolunun manifestosu olduğu kadar, belki de dü nyada fazla örneği görü lmemiş bir birlik manifestosudur...’
Alıntıyı Boran Yayınları’ndan çıkan “Birleşelim, Savaşalım,
Kazanalım” kitabının arka kapağından aldık. Sol'un birlik konusunda tarihinin en onurlu sayfalarını oluşturur anlatılan dönem. Birliğin manifestosudur anlatılanlar.
Ancak ne yazıktır ki Sol, daha sonraki dönemde bu manifestoyu sanki hiç okumamıştır. Ya da okumuş ama okuduklarının
tam tersini yapmaktadır. (...)
Bu dönemle birlikte örgü tler arasında Mahirler’in dönemindeki devrimci dayanışma değil, solun tarihinde hep utançla anılacak "sol içi çatışmalar" yer aldı. Öyle ki, sol içi çatışmalar 1
Mayıs 1977'de olduğu gibi devletin birçok kontrgerilla katlimalarına da zemin sağladı. Halk kitlelerinde devrimcilere olan gü veni
zayıflattı.
Faşist devlete tek kurşun sıkmayan örgü tler sol içi çatışmada aslan kesildiler. 12 Eylü l öncesi 3-4 yıl gibi kısa bir sü rede
onlarca, yü zlerce devrimci, sol içi çatışmada katledildi.(...)”
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Birlik Hükümeti” kurma
konusunda anlaştılar!
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Soma Maden Ocağı’nda
katliam: 300’ün
üzerinde ölü...
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Katili AKP iktidarıdır!

18 İnsanlarımızı yerin
derinliklerinde katleden
düzeninizi başınıza yıkacağız!
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23 Röportaj:
Umut mu?
Umut direniştir!

Bunlar hem hırsız, hem
yalancı, hem de din
istismarcısıdır!
Yediğiniz her lokmayı
burnunuzdan fitil fitil
getireceğiz!
Tarihimizden Öğreniyoruz:
Kocamustafapaşa
Direnişi’nden Haziran
Ayaklanması’na; devrim
kitlelerin eseri olacak!
BELTAŞ işçileri
toplu sözleşme haklarını
mahkeme koridorlarına
havale ederek değil,
direnerek kazandılar!
Adalet İstiyoruz: 19-22 Aralık
Katliamı’nı yargı eliyle
aklayanlar da katliam emrini
verenler ve uygulayanlar
kadar suçludur!
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gençlerimizi zehirleyenleri
mahallemizde barındırmayacağız!
Umudun Çocukları Orkestrası
umudu bestelemeye,
umudu şarkılara dökmeye,
yeni yerinde devam edecek!
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genel grev çağrısı!
Emperyalist Alman Cumhurbaşkanı
Gauck’tan “demokrasi dersi”
alan kurum temsilcileri;
siz kimin temsilcisisiniz?
Emperyalistlere neyin
karşılığında, neyi pazarlıyorsunuz?
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ilmek ilmek işliyoruz!
Emperyalistler, her 9 Mayıs’ta
hatırlayacaksınız; dünyada
sosyalistler var oldukça
asla kazanamayacaksınız!
Avrupa’da Yürüyüş:
Türkiye’de milyonlarla
faşizme karşı sesimizi yükselttik,
sıra Avrupa’da
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Berkin İçin, Adalet İçin
BOYKOTA KATIL!
Üniversite ve Lisele rde Berkin’in

Tarih: 24 Mayıs 2014
Saat:20.00
Doğal Park Amfi Tiyatro

43 Halkımızın emeğini çalan ve

Katillerinden Hesap Sormak İçin
Dersleri Boykot Ediyoruz!




20 Mayıs 2014 - Mimar Sinan Üni.
22 Mayıs 2014
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
9 Eylül Üniversitesi
İstanbul Ticaret Odası Lisesi
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Manisa Soma’da, Soma Holding’e
Adalet Adalet Adalet!
ait maden ocağında bir AKP katliamına
Berkin Elvan’ın katillerini bulduk.
daha tanık olduk... Ölü sayısı 300’ün
AKP, başından beri “kahraman” ilan etüzerinde. İçeride hala 100’ün üzerintiği katillerini koruyordu... Biz katillerin
de işçinin olduğu söyleniyor. Halktan
peşini bırakmadık... Katillerin kim olsakladıkları gerçekler bir yana içeride
duğu artık belli. Tüm Türkiye katillekaç işçinin çalıştığının kesin sayısını
rin kim olduğunu biliyor. Sakladıkları
bile veremiyorlar... Nedeni hiçbir çakamera görüntülerini açığa çıkarttık...
lışma düzeninin olmamasından. Ma4 polis var... Adeta sürek avındalar...
denlerde tam bir kölelik düzeni sürüBaşlarındaki amirleri hedef atış alanıyor. 15 yaşındaki çocuklardan, günna girince talimat veriyor, polislerden
delikçi işçilere kadar kayıtsız işçilerin
birisi tüfeklere gaz fişeği doldurup haçalıştırıldığı tam bir kölelik düzeni hüzır ediyor... İki polis ise tüfeği doğruküm sürüyor... İçeride kaç işçinin çadan Berkin’e nişan alarak ateş ediyor...
lıştırıldığı bile net olarak bilinmiyor...
O mesafeden atıldığında gaz fiAKP’nin besleme patronları sadeşeklerinin etkisinin ne olacağını en iyi
ce karlarını biliyorlar... Ocakta yüzlerce
polisler bilir. Yapılan atışlar doğrudan
ceset yatıyor. Soma Holding’in patronu
başa nişan alınarak öldürme kastıyla
utanmadan “devletin tonunu 140 doyapılıyor...
lara malettiği kömürü biz 23 dolara
Berkin Elvan’ı vuran polislerin kamalediyoruz. Verimi arttırdık” dimera
görüntülerinden bu artık kanıtyor. Yüzlerce madencinin canı üzelanmış
bir gerçektir. 4 polis Berkin Elrinden arttırılan bir “verim.”
van’ı taammüden öldürüyor...
Soma’da tanık olduğumuz her
şey bu düzeni yerle bir etmeden
Liseli Dev-Genç’lilerin
halkımızın acılarının asla bitmeyeceğini göstermektedir... Halboykotu tepkiyle yapılan
kımızla alay ediyorlar... Maden
boykot değildir. Baştan sona
ocağından dakikada bir işçinin ceiradi örgütlenmiş bir boykottur.
sedi çıkarken, Başbakan Erdoğan
Hiçbir gençlik örgütlenmesialçakça “bu işlerin fıtratında var”
diyerek “kaderinize razı olun”
nin programının olmadığı, bir
diyor... 1800 yıllarındaki kazalakampanya örgütleyemediği,
rı örnek vererek “Amerika’da da,
hatta sıradan bir basın açıklaİngiltere’de de, Fıransa’da da
ması dahi yapamadığı bu süoluyor” diyor. “Kaderinize boyun
reçte, Liseli Dev-Genç’liler staeğin, ölün” diyor...
tükoları
parçalayarak büyük
Ölen yüzlerce madencinin kabir cüretle boykotu hayata getili AKP’dir... Ne kader, ne kaza,
çirdiler.
ne facia... Bu bir katliamdır...
Katili bütün AKP’lilerdir...

Evet, artık katiller belli... Fakat
AKP’nin yargısının katillere dokunduğu yok... Katiller hala aramızda... Ellerinde gaz tüfekleriyle halkımızın
üzerinde terör estirmeye devam ediyor... Berkin Elvanlar’ı katletmeye
devam ediyor...

Katilleri Biz
Yargılayacağız
Berkin Elvan’ın katillerini bulmak
için ilk günden itibaren büyük bir mücadele verdik. AKP, katillerini onca
korumasına rağmen, ‘bulacağız’ dedik ve bulduk.
Şimdi “katilleri yargılayacağız” diyoruz...
Devletin elinde var olan kamera
görüntülerini inceletmek için bile büyük bedeller ödemek zorunda kaldık
ve ödüyoruz.
Diğer Haziran şehitleri için de durum farklı değil..
Hepsinin katilleri AKP iktidarı
tarafından korunup, kollanıyor.

Adalet Yok Boykot Var!
Liseli Dev-Genç’liler Gazi Mahallesi’ndeki Şair Abay Konanbay
Anadolu Lisesi’nde 7-8 Mayıs’ta
dersleri boykot etti... Okul idaresinin
boykotu kırma girişimlerinden dolayı, boykot işgale dönüştü. İşgal nedeniyle okul iki gün tatil edildi.
Liseli Dev-Genç’in yaptığı boykot
adalet mücadelemizde yeni bir boyuttur... Katiller cezalandırılana kadar
boykotları tüm ülke çapında liselerde,
üniversitelerde yaygınlaştırmalıyız.

AKP, açıkça meydan okuyor. Berkin’in katillerinin kamera görüntülerine rağmen
katillerin korunmasının başka
bir anlamı yoktur.
Mahkemeler artık AKP’nin
hırsızlıklarının, yolsuzluklarının üstünü örtmekten başka
işe yaramıyor... AKP’nin iktidarını koruyan kurumlar haline dönüştü... Katillerin cezalandırılmasını
AKP’nin yargısından beklemeyeceğiz...
Adaleti biz mücadelemizle sağlayacağız. Katilleri biz yargılayacağız... Liseli Dev-Genç’in boykot ve işgali adalet mücadelesinde önemli bir
dönüm noktası olacaktır...
AKP’nin meydan okumasına güçlü bir cevaptır...

Boykotları Tüm Ülke
Çapına Yaymalıyız
Berkin Elvan şehit düşünce ülkemizin dört bir yanında onlarca lise ve
üniversitede boykotlar gerçekleşti.
Ancak bunlar yine büyük çoğunluğu
devrimci öğrencilerin öncülüğünde
gerçekleştirilse de, esas olarak anlık
bir tepkinin sonucu yapılan boykotlardır.
Liseli Dev-Genç’lilerin boykotu
tepkiyle yapılan boykot değildir. Baştan sona iradi örgütlenmiş bir boykottur.
Hiçbir gençlik örgütlenmesinin
programının olmadığı, bir kampanya örgütleyemediği, hatta sıradan bir
basın açıklaması dahi yapamadığı bu
süreçte, Liseli Dev-Genç’liler statükoları parçalayarak büyük bir cüretle boykotu hayata geçirdiler.
Liseli Dev-Genç’in boykot çağırısı okul idaresinin tüm tehditlerine
rağmen öğrenciler tarafından karşılıksız bırakılmadı... Boykota katılım
oldukça yüksek düzeyde oldu.
Liseli Dev-Genç’in boykot ve işgali şimdi herkese örnektir.
Halka güvenmeliyiz... Hem
AKP’nin onca zulmünden bahsedip
hem de halka güvenmemek devrime
inançsızlıktır.

Haziran Ayaklanması’nın birinci
yılına giriyoruz. Haziran şehitlerinin
hepsinin de katili belli... Ali İsmail’in
katili dışında hiçbirinin katili tutuklu değil.
Bugün hemen her kesimin en temel talebi adalettir...
Haziran şehitlerinin aileleri adalet
istiyor.
Taraftar grupları adalet istiyor...
Aydınlar, sanatçılar adalet istiyor...
Balyoz davasının avukatları adalet istiyor...
Hasta tutsak yakınları adalet istiyor...
Hukukçular adalet istiyor...
Mahkemelerin durdurma kararlarına rağmen HES’lerin yapımı devam
ediyor... Mahallelerimiz, ormanlarımız, nehirlerimiz, derelerimiz yağmalanmaya devam ediyor... Adalet
yok, köylüler kendi adaletlerini kendileri arıyor...
Soma Maden Ocağı’ndaki yüzlerce ölümüz, bu yağma talan ve adaletsizliğin sonuçlarıdır... Soma’nın hesabını da ekledik adalet talebimize...

Artık basit sıradan protestolarla, dostlar alışverişte
görsün anlayışıyla hiçbir sonuç alınamaz...
Haziran Ayaklanması’nın
birinci yılına girerken Liseli
Dev-Genç’in boykot ve işgali
tam da bu noktada herkes için
örnektir... Adalet için nasıl
mücadele edileceğini göstermektedir...

Dev-Genç’liler
Şimdi Boykotu
Tüm Liselere,
Tüm Üniversitelere
Yaymalıyız
6 Kasım 2013’teki Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi’ndeki işgalden
sonra, Liseli Dev-Genç’in boykot ve
işgali gençliğin tarihine yeni bir sayfa eklemiştir. Statükoları yıkan bir
eylemdir. DTCF işgalinin Liseli DevGenç’in işgalindeki yeri belirleyicidir.
Gençlik, DTCF işgali ile açılan yolda
ilerliyor. Liseli Dev-Genç’in boykot ve
işgali de gençliğin bundan sonraki mücadelesinde belirleyici olacaktır.
Şimdi Berkin Elvan’a adalet için
boykotları tüm ülke çapında yaygınlaştırmalıyız. AKP’nin meydan okumasına karşı tüm liselerde üniversitlerde
boykot çağrıları yapmalıyız... Örgütlü
olduğumuz yerlerde bizzat örgütlemeliyiz boykotları...
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Herhangi bir lisede, üniversitede
bir boykotu örgütlemek için onlarca
Dev-Genç’li kadrolara, örgütlü insana gerek yoktur. Tek bir Dev6 Kasım 2013’teki Dil
Genç’li bütün okulu boykota çıTarih Coğrafya
kartmak için yeterlidir. Boykotlar,
Fakültesi’deki işgalden sonra
işgaller bütün öğrenci kitlesini etLiseli Dev-Genç’in boykot ve
kileyecektir... Dev-Genç örgütlenişgali gençliğin mücadelesinde yol
mesinin olmadığı yerlerde dahi
açıcı olmuştur. Statükoları yıkan
çağrılarımıza uyan onlarca okulda
bir eylemdir.
gençlik boykotlara çıkacaktır.

DTCF işgali Liseli
Dev-Genç’in boykot ve işgalinde
nasıl belirleyici olmuşsa Liseli
Dev-Genç’in boykot ve işgali de
gençliğin bundan sonraki
mücadelesinde belirleyici
olacaktır.

Bu konuda kendimize güvenmeliyiz. Kitlelere güvenmeliyiz...
Biz, AKP’nin tüm koruma çabalarına rağmen Berkin’in katillerini bulduk. Şimdi katillerin cezalandırılması için halkımızdan bu mücadeleye destek vermelerini istiyoruz.
BERKİN, ADALET MÜCA-
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DELESİNİN SEMBOLÜ OLMUŞTUR! Berkin için adalet istemek,
tüm adaletsizliklerin hesabını sormaktır. Bu temelde DEV-GENÇ olarak yapılan çağrılara Türkiye’nin dört
bir yanından cevap verilecektir...
Liseli Dev-Genç’in boykot zaferini
tüm okullara taşımalıyız... Kendimize güvenmeliyiz. Dev-Genç, gençliğin tek ve en meşru, en güvenilir örgütüdür. Dev-Genç’in söylediği her sözün kitlelerde mutlak bir karşılığı
vardır. Ve bugün Berkin’e adalet için
boykot çağrısı en geniş kesimleri harekete geçirme gücüne sahiptir.
Edirne’den Kars’a, Çanakkale’den
Van’a, İzmir’den Samsun’a, Zonguldak’tan Hatay’a, Eskişehir’den
Dersim’e, Ankara’dan Muğla’ya ve
daha onlarca şehirde, onlarca okulda
gençlik Berkin Elvan’ın katillerinin
cezalandırılması için boykotlarla adalet mücadelesine katılacaktır...
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Adalet İçin Liselerden,
Üniversitelerden Yayılan
Boykotlar Tüm Ülkeye
Yayılmalıdır!
Dev-Genç’in boykot çağrısı şu
anda İstanbul’un değişik lise ve üni-

Berkin'in Katillerini Bulduk
Şimdi de Yargılayacağız
İstanbul Bahçelievler’de bulunan
Necip Fazıl Kısakürek Lisesi’nde, 8
Mayıs günü Berkin Elvan için masa
açıldı.
‘Berkin’in Katilleri Cezalandırılıncaya Kadar Susma Türkiye’ kampanyası kapsamında açılan masada
öğrencilerden imza toplandı. Eylem
yapılıp yapılmayacağını soran öğrencilerle Berkin üzerine sohbetler edilerek toplam 66 imza toplandı.
Esenyurt Halk Cephesi Liselileri,
Esenyurt TOKİ Kız Meslek Lisesi’nde Berkin Elvan için fidan diktiler.13 Mayıs günü okula fidan diken
liseliler, fidanın üzerine “Berkin Elvan Fidanı” yazılı döviz astılar. Okul
öğrencileri, liseli Halk Cephelileri
tebrik ettikten sonra, fidanın başında
fotoğraf çektirdiler.
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versitelerinde, Ankara’da, İzmir’de,
Dersim’de, Hatay’da karşılığını bulmuştur. Boykot çağrılarını sadece
gençlik ile sınırlı bırakmayalım... Bugün halkın her kesiminin adalet talebi var. Düzenin adaleti artık sadece
AKP’nin hırsızlık düzenini korumak
için çalışıyor. Halkımız adaletin nasıl
sağlanacağını biliyor... Soma’da katledilen hiçbir işçi, ailesine düzenin
mahkemelerinden adalet beklemesini
isteyemez... Kömür vagonlarında günlerdir madenci cesedi taşınıyor... Halkın adaletinden başka adalet yoktur.

Halkımız!
Haziran Ayaklanması’nın yıldönümü yaklaşıyor. Haziran şehitlerinin
katilleri ilk günden beri biliniyordu.
Katliamın talimatını Başbakan Erdoğan verdi ve katiller AKP tarafından korunuyor.
Katilleri yargılamak için halkın her
kesimince adalet talebimizi yükseltmeliyiz...
Hukukçular; “Berkin Elvan ve
Haziran şehitlerine, adalet için ayaklanmanın yıldönümünde, katilleri koruyan mahkemeleri boykot edeceğiz”
diye çağrı yaparak adalet mücadelesini büyütebilirsiniz...

İşçiler, Kamu Emekçileri; “Berkin
Elvan ve Haziran şehitlerine adalet
için ayaklanmanın yıldönümünde çalışmayı boykot edeceğiz!” diyerek işleri durdurabilirsiniz...
Dev-Genç’liler; “Berkin Elvan
ve Haziran şehitlerine adalet için
ayaklanmanın yıldönümünde dersleri boykot ediyoruz!” diyebilirsiniz...
Yoksul mahalle halkımız; “Berkin
Elvan ve Haziran şehitlerine adalet için
ayaklanmanın yıldönümünde kepenk
kapatarak boykot ediyoruz” diye tüm
esnaflara çağrılar yapabilirsiniz...
Taksiciler, dolmuşçular; “Berkin
Elvan ve Haziran şehitlerine adalet
için ayaklanmanın yıldönümünde
kontak kapatarak ya da korna çalarak
boykota katılacağız...” diyerek tüm şöförlere çağrılar yapabiliriz...
Boykotlarla, işgallerle adalet mücadelemizi sonuç alana kadar yükseltelim. Faşizmden hesap soralım....

Berkin İçin Adalete Doğru
Bir Adım
Antalya Halk Cephesi, 3 Mayıs günü Attalos Meydanı’nda saat 15.00'da yaptığı eylemle Berkin'i anlatmaya devam etti. Durup
sonuna kadar eylemi izleyen çevredeki insanlar, eylem sonunda alkışla desteklerini gösterdiler. Eylem, faşizmin adaletsizliğini teşhir eden sloganlarla başladı. Yapılan açıklamada, Berkin'in vurulmasından beri yapılan
eylemler ve faşist iktidarın kör- sağır olmasının yanında Berkin'in katillerini korumaya
aldığı anlatıldı. Açıklamada: "İsimleri savcılığa verilen bu tetikçiler cezalandırılıncaya
kadar halkın adaleti yakalarını, peşlerini bırakmayacaklarına emin olsunlar. Halka silah
doğrulttuklarında bir daha düşünsünler. Bizler bir Berkinler ölüp binlercesiyle doğarız.
Unutmasınlar. Çünkü biz zulme, zorbalığa, sömürüye boyun eğmeyen halkız"denildi. Eylem sloganlarla bitirildi.

Katiller Cezalandırılana
Kadar Susmayacağız
Adalet Talebini
Haykıracağız
Adana'da Halk Cepheliler
11 aydır her cumartesi günü
İnönü Parkı’nda yaptıkları Berkin Elvan için adalet eylemlerine bu hafta da devam ettiler.
10 Mayıs’ta, Eğitim-Sen’in
de destek verdiği eyleme 25
kişi katılırken, yapılan açıklamada 11 aydır halkın adalet
mücadelesinin sokaklarda sürdüğü ve bu mücadele sonucu
katillerin görüntülerinin çıktığı, katiller hesap verinceye kadar da adalet mücadelesinin süreceği, katil polislerin er geç
halkın adaletine hesap vereceği vurgulandı.

Röportaj

Berkin Elvan İçin Boykot Yapan Liseli Dev-Genç’liler Anlatıyor...

BERKİN İÇİN ADALET YOK BOYKOT VAR
7-8 Mayıs
tarihlerinde
Berkin Elvan’a
adalet için Şair
Abay Konanbay Anadolu
Lisesi’nde
dersleri boykot
eden Liseli
Dev-Genç’lileAli Ülgü
rin adalet talepleri Ankara,
İzmir, Dersim, Hatay gibi illere de
yayılarak büyüyor... Liseli DevGenç’liler ile yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.

Ali Ülgü, 18, Liseli DevGenç
İstanbul Sultangazi Şair
Abay Konanbay Anadolu Lisesi Son Sınıf Öğrencisi
Yürüyüş: Şair Abay Lisesi’nde
boykota nasıl karar verdiniz?
Neden boykot gibi bir eylemi tercih ettiniz?
Ali Ülgü: Berkin şehit düştüğünde öğrenciler refleks olarak sınıflardan çıkıp bahçede oturma eylemi
yaptılar. Şair Abay öğrencileri gerçekten Berkin’in olayına çok duyarlılar. Şair Abay öğrencileri de her
seferinde meydanlarda adalet talebini
haykırmışlardır. Bizde adalet talebimizi duyurmak için tüm öğrencilerin
katılabileceği bir eylem düşündük
ve boykota karar verdik. Boykot öğrencilerin okullarından çıkmadan
hem de öğrencilerin yüzde yüz katılabileceği bir eylemdi. Zaten boykotlar, işgaller öğrenci gençliğinin
tarih boyunca en güçlü silahları olmuştur. Boykottaki amacımız Berkin
vurulduğu tarihten itibaren söylediğimiz şeydi. Berkin’in katillerini
açıklayın. Berkin yaşasaydı o da bir
liseli olacaktı. O da lise sıralarında

okuyup okul bahçesinde
koşturacaktı. Berkin için
boykot yapmayalım da ne
yapalım. Susup yerimizde
oturmamızı kimse beklemesin. Boykot kararı aldıktan sonra afişlerimizi,
bildirilerimizi, stikırlarımızı
çıkarttık. Gün gün, saat
saat program yaptık. Bir
boykot şifresi belirledik.
Bu şifre 16-15-16’ydı.Tüm
okul duvarlarına nerdeyse
bu şifreyi yazdık. Okuldaki
arkadaşlarımızla toplantılar
yapıp boykotu örgütledik. Her sınıftan
bir insan çıkarttık.
Boykot zamanında insanları sınıflardan çıkartmak için. Biz okulda afiş,
stikır yaptıkça okul idaresi de polisliğe
soyunup sivil polis gibi her dakika
peşimizde dolaşmaya başladılar. Boykot çalışmaları yaptığım için yine soruşturma açtılar. Boykottan 2 gün
önce 2 gün boyunca okul kapısına
çadır açarak müziklerle, halaylarla,
bildirilerimizle boykota çağrı yapıp
öğrencilerle boykot üzerine sohbet
ettik. Ama okul idaresi boykottan bir
gün önce tüm sınıflara girerek yarın
okulu tatil ettiklerini söyleyip 9. sınıf
ve 10. sınıfların servislerini göndermeyerek boykot kırıcılığı yaptılar.

Yürüyüş: Boykot boyunca yaşadıklarınızı anlatabilir misiniz?
Ali Ülgü: Boykot başlarken olaylı
başladı zaten. Çünkü biz ses sistemleriyle okul kapısına gittiğimizde arkadaşlarımızın okul içinde olduğunu
ama okul idaresinin kapıyı kilitlediğini
gördük. Kapıyı açmalarını söyledik
ama açmadılar. Biz de içeri atlayarak
önce okul kapısını kırdık. Sonra içerdeki arkadaşlarımızla birleşince ses
sistemlerimizi kurup okuldaki kameraları etkisiz hale getirdik. Okul idaresinin o günü tatil etmesiyle okula
çok öğrenci gelmemişti. Biz de olan

öğrencileri kattık boykotumuza. Kürt
milliyetçi hareketinin liseli yapılanması
hariç öğrenciler boykota katıldı. Okulda
güzel bir görüntü vardı. Okul camlarından pankartlar asılıydı. Boykot
programımıza başladık. Konuşmalardır,
halaylardır, tiyatrodur öğrencilerle hep
birlikte yemek yiyerek boykotu sürdürdük. Program bittiğinde derin bir
ohh çeken okul idaresi okulu işgal ettiğimizi duyunca bizimle konuşmaya
çalıştılar. Ama kararlı bir şekilde boykot
kırıcılıkları yüzünden işgal edeceğimizi
söyledik. O gece okulda kaldık. Okul
kapısına barikat kurup sabaha kadar
nöbet tutarak güvenliğimizi aldık.
Gece bir sınıfta boykot filmini izledik.
Gerçekten çok güzel bir duyguydu.
İki gün önce ders gördüğüm okulu
adalet için işgal etmiştik. Sabah olduğunda öğrenciler okula gelmeye başladılar. Saat 10.00’da tüm sınıflara
girip ajitasyonlarla öğrencileri bahçeye
çıkardık. Yine Kürt milliyetçileri sorun
çıkarttı. Çıkan sorunlar yüzünden evlerine giden öğrenciler oldu. Ama biz
yine de boykotumuzu sürdürdük. Birinci gün bizimle birlikte olan Grup
Yorum ikinci gün de bizimle birlikte
idi. Bu konuda Grup Yorum’a çok teşekkür ediyoruz. Boykotumuz bitince
mahalle içinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Gazi Dörtyol’da basın metni
okuyarak okul önünde eylemimizi bitirdik.

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014
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boykotu işgale çevirdik. Biz susmayacağız. Katiller apaçık ortada. Katiller
cezalandırılana kadar boykotlarımıza
devam edeceğiz. Şimdi de Anadolu’da
liselerde Berkin için adalet boykotları
örgütlüyoruz. Başka liselerden de
Berkin’in adını haykıracağız. 4 Haziran’da da Berkin için adalet yürüyüşünde Liseli Dev-Genç’liler olarak
en önde olacağız.

Rengin Çelik, 19, Liseli
Dev-Genç

Yürüyüş: Boykot işgale dönüştü, okul idaresinin, öğretmenlerin ve en önemlisi de öğrencilerin yaklaşımı nasıldı bu iki gün
boyunca?
Ali Ülgü: Boykotun işgale dö-

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

nüşmesinin sebebi okul idaresinin boykot kırıcılığıdır. Boykot gününde okulu
tatil ederek öğrencilerin okula gelmesini
engellemişlerdir. Okul işgali okul idaresinin ve Kürt milliyetçi hareketinin
liseli yapılanmasının bayağı canını sıkmıştı. Öğrencilerin işgale yaklaşımı
iyiydi. Akşam gelip telefon numaralarını
bırakan öğrenciler oldu. Bir polis saldırısına karşı onlara ulaşmamız için.
Bize destek veren öğretmenler de oldu
ama okul idaresinin yanında duran öğretmenler de oldu.

Yürüyüş: Dev-Genç’lilere ve
liselilere ne kazandırdı, Berkin
için yapılan bu boykot?
Ali Ülgü: Boykot dediğim gibi
öğrencilerin en güçlü silahlarından biridir. Biz de bu silahımızı kullandık.
İlk defa boykot örgütledik. Eksikliklerimiz çok oldu. Ama her sorunda bir
çözüm bulduk. Deneyim kazandık. Bu
boykot gerçekten siyasi bir başarıdır.

Yürüyüş: İleriye dönük başka
planlarınız neler?
Ali Ülgü: Berkin vurulduktan itibaren Berkin için çeşitli eylemler yaptık. Boğaz Köprüsü’nü kestik, 23 Nisan’da valiyi protesto ettik, Şair Abay
Konanbay Lisesi’nde boykot yaparak
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Yürüyüş: Şair Abay Lisesi’nde
boykota nasıl karar verdiniz?
Neden boykot gibi bir eylemi
tercih ettiniz?
Rengin Çelik: Eylemi yapma
amacımız Berkin, Berkin için adalet.
Berkin’in katilleri hala cezalandırılmadı.
O da bir lise öğrencisiydi 14 yaşında
bir çocuktu. Berkin için adalet isteğimizi
bir şekilde duyurmak; özellikle lise
öğrencilerinin de adalet bilincini
uyandırıp Berkin’in katillerinin cezalandırılması talebini bir de Şair Abay
Lisesi’nden haykırmak için yaptık eylemi. Boykot gibi bir eylem tarzını seçme
nedenimiz Berkin’i katleden AKP iktidarını sistemi ve çarpık eğitim sistemini
teşhir etmektir. Boykotun hazırlık aşamasında her şeyden önce boykotu
Berkin için yaptığımızı duyurduk.
Teker teker öğrencilere gidip boykotu,
boykotun amacını anlattık, afiş astık,
bildiri dağıttık. Son üç gün kala Şair
Abay Konanbay Lisesi önünde yağmur
çamur demeden çadır açtık. Genel
hedefimiz lise içindeki öğrencilere
boykotu tam anlamıyla kavratmak
katılımı sağlamak.

Yürüyüş: Boykot boyunca
neler yaşandı?
Rengin Çelik: Boykot günü sabah
saatlerinde oraya vardığımızda idare
lisenin kapısını kilitleyip giriş çıkışları
engelledi. Öğrenciler lise içinde mahsur
kaldı. Liseli Dev-Genç’liler olarak biz
de kapıyı kırıp içeri girdik. İdarenin
bir gün öncesinden okulu tatil etmesi
nedeniyle okul da öğrenci sayısı azdı.
Ona rağmen biz boykot programını

uyguladık. Halaylar çektik.
Boykota
katılan liseli
öğrenciler ve
Liseli DevGenç’liler
boykotun
amacını anlattı.
Rengin Çelik
Beyaz pankart
üzerine herkes
Berkin için hissettiklerini yazdı. Folklor,
tiyatro yapıldı. Marşlar söylendi; sona
doğru Grup Yorum çıkıp şarkılarını
türkülerini söyledi Berkin’in katilleri
cezalandırılsın deyip şarkılarını bitirdiler. Sloganlar eşliğinde o günkü boykot
programını bitirdik.

Yürüyüş: Boykot aslında işgale
dönüştü, okul idaresinin, öğretmenlerin ve en önemlisi de öğrencilerin yaklaşımı nasıldı bu iki
gün boyunca?
Rengin Çelik: Boykotun işgale
dönüşmesinin temel nedeni okul
idaresinin boykotu kırmak için yaptığı
girişimdir. Bir gün öncesinden son 10
dakika sınıf sınıf dolaşıp boykot günü
yoklama alınmayacağını isteyen gelsin
isteyen gelmesin deyip boykotu sabote
etmek kırmak istedi. Boykot günü
bunun üzerine katılım aza indi. Biz de
daha fazla liseliye adalet talebimizi
anlatabilmek için boykotu işgale çevirip
bir gün daha uzattık. Sonuç olarak
idarenin bu tutumu kendisine zarar
vermekten başka bir işe yaramadı.
Boykotun ikinci günü de kitlesel olarak
boykotumuza devam ettik.

Yürüyüş: Dev-Gençlilere ve
liselilere ne kazandırdı, Berkin için
yapılan bu boykot?
Rengin Çelik: Berkin için adalet
istemekte kararlı olduğumuzu göstermiş
olduk. Liseli Dev-Genç’liler olarak
Berkin’i liselilere duyurmak zorundayız,
Berkin’in hesabı faşizmden hesap sormak anlamına geliyor. Baskılardan ve
tehditlerden korkan ve sinen gençliğe
belkide bu boykotumuz cesaret olmuştur.
En azından okul idaresinden korkan
veya farklı kaygıları olan öğrenciler,
boyutumuzdaki iradeyi ve meşruluğu-

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

muzu
nasıl
savunduğumuzu
gördü.

U ğ u r
Koçak, 16,
liseli DevGenç (Avusturya)

Uğur Koçak
Yürüyüş:
Şair Abay Lisesi’nde boykota
nasıl karar verdiniz? Neden
boykot gibi bir eylemi tercih ettiniz?(eylemin amacı, hazırlık
aşaması...)
Uğur Koçak: Amacımız Berkin’in
katillerinin cezalandırılmasıdır. Berkin
vurulduğunda bizim yaşımızdaydı.
Berkin için Adalet talebi doğallığında
en geniş kesimlere ulaşmalı ama önce
Berkin’in yaşında olan liselilerden
başlamalıyız, çünkü yarın biz de sokak
ortasında ekmek almaya giderken veya
farklı bir yerde
vurulabiliriz.
Aynı zamanda
boykotu eylem
olarak tercih etmemizin nedenini kısaca açıklamak istiyorum
boykutumuzla
aynı zamanda
bozuk eğitim sisSoydan Ozan Özden temini eleştirdik.

Yürüyüş: Boykot boyunca neler yaşandı?
Uğur Koçak: Boykotumuzun
ilk günü okulun müdürü ve okul
idaresi tarafından baskı görmeye
başladık , zaten müdür boykotu kırma
amaçlı okulu
tatil ettiğini
duyurmuştu
önceki gün ,
buna rağman
biz Liseli DevGenç’lilere
yakışır bir şekilde okulun dört
bir
tarafına
pankartlarımızı
Çayan Keskin
astık ve okulu

işgal ettik, aynı zamanda birçok
öğrenciyle de tanışma imkanımız
oldu.

gerek. Bizim onlardan öğrenmemiz
gereken şeyler varken, bazı şeyleri
biz onlara öğretmeye çalışıyoruz.

Yürüyüş: Boykot aslında işgale
dönüştü, okul idaresinin, öğretmenlerin ve en önemlisi de öğrencilerin yaklaşımı nasıldı bu iki
gün boyunca?
Uğur Koçak: Öğrencilerin bir

Yürüyüş: Televizyonlarda Berkin’i vuran polislerin görüntüleri
yayınlandı, o görüntüler dava
dosyasına girdi. Bu konuda neler
düşünüyorsunuz?
Çayan KESKİN: Görüntüleri

kısmı bizi pratik olarak da yoğun
bir şekilde destekledi, her türlü işe
koştu, yaptığımız her etkinliğe katıldı,
öğretmenlerden de bize destek çıkan
oldu. Okul müdürü ve idaresi
eylemimize karşı tahammülsüzlüklerini eylemi iki gün boyunca sabote
etmeye çalışarak gösterdi.

ben de izledim. Üç dört polis resmen
direkt ateş ediyorlar. TOMA’nın kamerasındaki görüntülerde var bu.
Gereğinin yapılmasını ve suçluların
cezalandırılmasını istiyoruz. Ki diğer
polisler de katillik yapmasın.

Yürüyüş:Dev-Genç’lilere ve
liselilere ne kazandırdı, Berkin
için yapılan bu boykot?
Uğur Koçak: Bu boykot senelerdir yapılmayan eylemlerden biri ,
bu boykotla liselilerin ve DevGenç’lilerin meşruluğunu bir kez
daha ortaya koyduk. Liseli gençlerle
tanıştık onlara Berkin’i anlattık
kendimizi anlattık, aynı zamanda
Berkin’in hesabını sorma bilincini
de öğrencilere aşıladık.

Çayan KESKİN, Şair Abay
Konanbay Anadolu Lisesi 10.
Sınıf Öğrencisi
Yürüyüş: Boykota neden katıldınız?
Çayan KESKİN: Boykota Berkin Elvan’ı vuran katillerin bulunup
cezalandırılması için katıldım. Çünkü
sadece Berkin değil, yarın öbür gün
halktan herkesin başına gelebilir o
gaz kapsülü.

Yürüyüş: Boykota okul yönetiminin takındığı tavır nasıl?
Çayan KESKİN: Okul yönetimi aldıkları kararla bugün okulu
kapatıp gittiler. Boykot olacağını bildikleri halde öğrencilere “gelmeyin,
yarın tatil” dediler. Okul idaresinin
de artık bir şeylerin farkına varması

Soydan Ozan Özden, Şair
Abay Konanbay Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi
Yürüyüş: Boykota neden katıldınız?
Soydan Ozan Özden: Boykota
katılma amacım... sonuçta verilen
bir mücadele var. Mücadelenin ruhunu göstermek istiyoruz.

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

Yürüyüş: Boykota okul yönetiminin takındığı tavır nasıl?
Soydan Ozan Özden: Şimdi
objektif bakarsak bile okul yönetiminin şu an okulu kapatmaları yanlış.
Çünkü buraya bu kadar öğrenci geliyor. Bize de tatil olduğu söylendi
ama biz yine de geldik.

Yürüyüş: Televizyonlarda Berkin’i vuran polislerin görüntüleri
yayınlandı, o görüntüler dava
dosyasına girdi. Bu konuda neler
düşünüyorsunuz?
Soydan Ozan Özden: Sanıyorlardı ki bu görüntüler ortaya çıkmayacak, ama er ya da geç çıkacaktı biz
bunu biliyorduk. Zaten çoğu kişi de
bunun çıkacağına inandığı için çıktı
bunun yargıya taşınmasını istiyor. Suçluların bulunmasını istiyoruz, o çocuk
göz göre göre öldürüldü. Cinayet vakası
sayılır, şimdi de Berkin’i göz göre
göre terörist ilan etmeye çalışıyorlar.
Bu da bizim gücümüze gidiyor, orada

TÜM TÜRKİYE ADALET İÇİN BOYKOTA!
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ben de olabilirdim, başkası da
olabilirdi. O polislerin suçları
yanlarına kalmayacak.

İlknur Çakır, Şair
Abay Konanbay Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi
Yürüyüş: Boykota neden katıldınız?
İlknur Çakır: Be-

dan kasıtları elbette “bizim
adaletimizi görün, biz adaletliyiz” değildi. Berkin’in katillerinin bulunması için halk
mücadele etti mesela yürüyüşlere eylemlere katıldı, bedeller ödedi. Bu katillerin bulunması devletin adaletinden
değil; bizim her türlü baskıya,
zora karşı verdiğimiz mücadelemizin bir kazanımıdır.

Tuğba Şahinkaya,
Gazi Ticaret Meslek Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi

nim boykota kat ı l ı ş
amacım
Liseli
D e v İlknur Çakır
Genç’li
olarak Berkin için adalet istemem. Berkin’in katilleri bulunup cezalandırılıncaya kadar
Sayı: 417
bu adalet isteğimiz devam edeYürüyüş
cek.

Tuğba Şahinkaya: Öncelikle şunu söyleyeyim ben
başka bir okuldanım ama yine
de aynı okuldan arkadaşları
toplayıp destek amaçlı geldim.
Boykota Berkin Elvan için adalet istediğim için buradayım.
Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılması için buradayım.

Yürüyüş: Boykota okul
yönetiminin takındığı tavır
nasıl?
İlknur Çakır: Okul yö-

Yürüyüş: Boykota okul
yönetiminin takındığı tavır
nasıl?
Tuğba
Şahinkaya:

18 Mayıs
2014

netimi boykotu engellemek
için ilk başta birçok engellemelerde bulundu. Sabah kapıdan içeri girmelere izin vermiyorlardı fakat şu an herkes
rahatlıkla kapıdan içeri girebiliyor. Kısacası okul yönetimi
boykotun karşısındalar.

Yürüyüş: Televizyonlarda Berkin’i vuran polislerin
görüntüleri yayınlandı, o
görüntüler dava dosyasına
girdi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
İlknur Çakır: Berkin ekmek almaya giderken hedef
gözetilerek öldürüldü, daha
on dört yaşındaydı. Onu vuran
polislerin görüntüleri evet televizyonlarda yayınlandı. Bun-
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Yürüyüş: Boykota neden katıldınız?

Olumsuz bir tavırları var.
Biz bu boykotla katillerin
cezalandırılmasını istiyoruz.
Katilleri de herkes biliyor.
Okul yönetimi bize destek
verseydi çok iyi olurdu.

Yürüyüş: Televizyonlarda Berkin’i vuran polislerin
görüntüleri yayınlandı, o
görüntüler dava dosyasına
girdi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Tuğba Şahinkaya: Kimi

Gülsuyu’nda Tutuklanan
6 Devrimci Tahliye Oldu!
İstanbul’da, 19 Kasım 2012 günü GülsuyuGülensu Haklar Derneği’ne ve bazı devrimcilerin
evlerine polis tarafından baskın düzenlenmişti.
Çeteleri besleyen AKP'nin polisleri 13 devrimciyi
gözaltına almış ve AKP'nin mahkemeleri 6 devrimciyi tutuklamıştı. Halk Cepheliler’in “suç”ları
ise mahallelerinde uyuşturucu satılmasına karşı
gelmek ve Hasan Ferit Gedik Meydanı’nda yakaladıkları esrarı yakmaktı.
14 Mayıs günü tutuklu 6 Halk Cepheliler’in
3. duruşması görüldü. Mahkeme sonunda tutuklu
bulunan Serhat Yurtsever, Barış Gürbey, Hasan
Gürbey, Yener Danacı, Mesut Yavuz ve Yusuf
Aydındağ tahliye oldu.

Berkin'in Hesabı
Mahşere Kalmayacak
Mersin'de Liseli Dev-Genç'liler 3 Mayıs'ta Çiftlikköy'de ve Üniversite yolunda "Berkin'in Katillerinden Hesap Soracağız-DHKC-SPB" yazılamaları
yaptı.

Gökhan Aktaş Ameliyat Oldu!
Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in öldürüldüğü
eylemlerde, polis beslemesi çetelerin vurduğu
Gökhan Aktaş tekrar ameliyat oldu.
14 Mayıs sabah 10.30’da İçerenköy Bayındır
Hastanesi’nde ameliyat olan Gökhan Aktaş’ın durumu iyi… Yapılan ameliyat 3 saat sürdü ve
başarılı geçti. Kafasına kemikleri takıldı.

Kuruçeşme’ye
Otobüs İstiyoruz!
İstanbul Kıraç Kuruçeşme’de liselilerin KıraçYenibosna otobüs hattının mahalleden geçmesi
için başlattığı imza kampanyası sürüyor. 30 Mayıs
günü 18.00-19.00 saatleri arasında mahalle pazarında
masa açılarak toplam 100 adet imza toplandı.

kime şikayet edecekler? Kendi
kendilerini şikayet etmezler
diye düşünüyorum. Zaten kendi içlerindeki insanlar. Bu görüntüleri bizim verdiğimiz mücadelelere dayanamayarak açığa çıkardılar.

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

BERKİN İÇİN, ADALET İÇİN
BOYKOTTAYIZ!
"Berkin için adalet istiyoruz!" Bu çığlık, bu talep Berkin'in katilleri cezalandırılana kadar dilimizden düşmeyecek.
Ne Berkin'in sapanı ellerden ne de bu adalet çığlığı dillerden düşmeyecek! Adalet mücadelemizi tüm öğrenci gençlikle beraber sürdüreceğiz. Berkin bizim umudumuzun çocuğudur. Berkin bu halkın evladıdır. Bu halk cenazesinde nasıl onu sahiplendiyse şimdi tekrar bir adım atacağız. Evet o 3 milyon insanın bir parçasıyız. Okullar şimdi Berkin'in ismiyle bir kez daha yankılanacak.
Daha güçlü bir ses yükselteceğiz. Daha özgüvenli bir şekilde tavır alacağız yalanın, talanın, katliamcılığın, adaletsizliğin düzenine ve onun temsilcilerine karşı. Ve bu tavır, bu çığlık bir yerlerden dolaşıp adaletin bekçilerine ulaşacak. Bizim adalet terazimiz şaşmaz. Çünkü biz halkız. Kimin neye layık olduğunu çok
iyi biliriz. Hatice Özenler’den Hasan Selim Gönenler’e, Hasan Selim Gönenler’den Berkin’e.. Bizi bitiremediler, bitiremeyecekler.
Öğrenci gençlik artık eskisi gibi pasifize olmuş bir gençlik olarak değil, boyun eğmeyen, biat etmeyen, geri adım atmayan, adaleti canıyla, kanıyla koparıp alan emekçi bir gençlik olacaktır. Adaletin, en küçük hak isteme eyleminin dahi bedeller pahasına olduğu
bir dönemdeyiz. Berkin bunu göze almıştı. Şimdi biz de Berkin
için bir şeyleri göze alacağız. Onlar ne kadar “artık bitti” dese de;

bitmedi, bitmeyecek. İşbirlikçi AKP iktidarı ve onun hırsız, katil, faşist başbakanı bilsin ki biz “bitti” demeden bitmez! O katilleri halkın adaletine teslim edene kadar bitmeyecek! Biz var olduğumuz her yerden bu adalet çığlığını yükseltmeye devam edeceğiz. Ta ki 14 yaşında vurulup, 15’ine komada giren ve 269 gün
sonra 16 kilo bedeniyle, sizlerin vicdanınızdan daha ağır olan bedeniyle şehit düşen Berkin'in, Berkin'imizin katillerini adaletin şaşmaz terazisine teslim edene kadar..
Liselerde başlattığımız bu boykotlar artık tüm okullara
yayılıp daha gür, özgüvenli ve sonuç alıcı hale getirilmelidir.
Boykot öğrencilerin işbirlikçi okul idarelerine, baskılara, eğitime ve öğrenciliğe dair olan haklarının gaspına ve faşist okul yönetmeliklerine karşı tavır alışıdır. Grev, işçiler için neyi ifade
ediyorsa, boykot da öğrencilerin grevidir.
Devletin faşist kurumu YÖK'ün tehdit amaçlı kullandığı dersler, sınavlar, gelecek kaygısına karşı bir tavır alışımızdır, hakkımızı aramamızda ve adalet istememizdeki en önemli araçtır.
Bu yüzden tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerini 27 Mayıs Salı
günü boykota çağırıyoruz. Berkin için, adalet için derslere girmiyor, adaletsizliği boykot ediyoruz. Öğrenciler artık tepkisiz,
apolitik değil, haksızlığa, hırsızlığa, baskıya, zulme, adaletsizliğe
başkaldıran bir nesil olarak anılmalıdır. Öyle de olacaktır. Tıpkı Haziran Ayaklanması'nda gördüğümüz gibi. Ve bugün yaptığımız bu boykotlar vb. hak arama, adalet isteme eylemleri hiç
kuşkusuz yarınlarda doğacak, yayılacak ve zafere ulaşacak yeni
ayaklanmaların tohumları olacaktır. Bu yüzden tüm gençliği 27
Mayıs günü İstanbul Üniversitesi'nde yapacağımız boykota
çağırıyoruz.
Ekmek, adalet ve özgürlük için... Kara kaşlı, kara gözlü yiğidimiz, Berkin’imiz için...

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

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

LİSELİLER BÜYÜYOR HESAP SORUYOR!
Boykotun çağrısı 10 gün boyunca yapıldı. Boykot öncesi
2 gün Şair Abay Lisesi önünde açılan çadır sayesinde liselilerin boykota hazırlanışı ve sahiplenişi gerçekleşti. Liseli
Dev-Genç'liler sınıf sınıf sesli konuşma yaparak öğrencileri, boykotu sahiplenmeye davet ettiler. Okul idaresi de boykota karşı çağrı yaptı. Öğrencilere 1 günlük tatil verip
boykotu kırmaya çalıştı. Ve öğrencileri başına toplayıp
boykota katılmak isteyenleri caydırmaya çalıştı.
Boykotun ilk günü Liseli Dev-Genç'liler iradesi ve müdürün korkuları yüzünden okul tatil edilmiş, boykot başlamış oldu. Okulun camlarından pankartlar sallandırıldı. Okulun bahçesinde öğrenci kürsüsü kuruldu. Liseliler, boykotlarına Grup Yorum'un gelmesi ile daha fazla coşkulandılar.
Halaylar boykotun bir parçası oldu.
Boykotun amacı Berkin'i sahiplenmekti ve sahiplendirmekti. Berkin'in hesabını sormaktı ki öyle de oldu. Boykota katılan öğrenciler Berkin’i sahiplendiler ve katillerinin bulunmasını istediler.

Bu boykotla birlikte öğrenciler
Berkin için adalet talebini yüksek
sesle haykırdı. Berkin'in katileri
için bir ceza istedi. Kendi düşüncelerini paylaşarak, kendilerini boykota kattılar. Bu sayede liseliler kendi yapabileceklerini görmüş oldular. Bu boykot, bir eylem bilinci
oluşturmuş oldu. Bugün Berkin için boykota katılan öğrenci
kitlesi, yarın eğitim sorununda, ulaşım, sağlık sorununda da
aynı bilinçle eylem yapabilir, boykot örgütleyebilir.
Liseli Gençlik yapmış olduğu boykotla bir örnek teşkil etmiştir. Bu boykot diğer liselerde boykot yapmanın öncüsü halindedir. Okul idarelerinin boykotu kırmak istemelerinin nedeni öğrencilerin bir hak talep etme, bir eylem bilincinin olacağı ve bu bilinçle daha çok hak arayacağıdır. Okul idareleri bu boykotu da kırmakta başarısız olduğu gibi olası bir boykotu da engelleyemeyeceklerdir.

TÜM TÜRKİYE ADALET İÇİN BOYKOTA!
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Ülkemizde Gençlik

T utsak Öğrencilerin Sesini
Ülkenin Her Yanına Ulaştıracağız!

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

Tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için başlatılan kampanya çerçevesindeki eylemler ülkenin her
tarafında devam ediyor.

halka ulaştırıldı ve 90 imza toplandı.
Halka, öğrencilerin neden tutsak
oldukları anlatıldı. Halktan olumlu
tepkiler alındı.

İstanbul: 9 Mayıs’ta 12.30-15.30

Dersim: Dersim Dev-Genç’liler 7-

saatleri arasında Dev-Genç’liler, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü’nde tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için masa açıp, imza
topladılar. Okulda öğrenciler ile sohbet ettiler. Okul içerisinde afiş çalışması da yapan Dev-Genç’liler, okula 10 adet kampanya afişi astı. Masada 2 Yürüyüş Dergisi’ni de öğrencilere ulaştırdılar.
Dev-Genç’liler, aynı gün Mecidiyeköy'de “2785 Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın!” kampanyası çerçevesinde masa açtı. 1 saat süren çalışmada 80 bildiri ve 5 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Masaya davet
edilen halka öğrencilerin neden tutsak
düştükleri anlatıldı.
Dev-Genç’liler tutsak öğrencileri
sahiplenmenin ekmek, adalet ve
özgürlük mücadelesi olduğunu belirterek, tüm öğrenci gençliği ve emekçi halkı evlatlarını sahiplenmeye ve
seslerine ses vermeye çağırdı.

8 Mayıs tarihleri arasında, Tunceli
Üniversitesi’nde “Tutsak Öğrenciler
Serbest Bırakılsın” kampanyası çerçevesinde masa açıp imza topladı. 7
Mayıs günü 12.00 ile 16.00 arası açılan masaya ilgi yoğundu. Öğrenciler
ve memurlar imza vererek tutsak
öğrencilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını istediklerini belirttiler. Böyle bir kampanya başlatıldığı için teşekkür ettiler. Bazı öğrenciler ise imza föylerini alıp sınıflarında doldurtup getirdiler. İki Yürüyüş
Dergisi öğrencilere ulaştırılırken, 4
imza föyü dolduruldu. 8 Mayıs günü
saat 13.00 ile 18.00 arası açılan masada ise 5 imza föyü dolduruldu.

Kocaeli: Kocaeli'de Dev-Genç’liler 8 Mayıs günü saat 17.00'de, tutsak
öğrencilerin serbest bırakılması için
masa açtı. 2 saat açık kalan masada 1
adet Yürüyüş Dergisi, 250 adet bildiri

Antep: Dev-Genç’liler Antep Üniversitesi Kavşağı’nda tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için 13
Mayıs'ta imza masası açtı. Açılan
masada 500 adet "2776 Tutsak Öğrenci Değil Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın" başlıklı bildiri dağıtıldı,
Tavır ve Yürüyüş dergilerinin tanıtımının yapıldığı çalışmada ayrıca 150
adet imza toplandı.

Tekirdağ:

Dev-Genç'liler tutsak

“Denizlere Sözümüz Devrim Olacak”
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ölümsüzlüklerinin 42. yılında Kocaeli Üniversitesi öğrencileri
tarafından 6 Mayıs günü üniversitenin Umuttepe yerleşkesinde anıldı.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin önünde toplanan ve aralarında
Dev-Genç’lilerin de olduğu öğrenciler, slogan ve dövizleriyle yürüyüşe
geçti. Yürüyüş sırasında sık sık
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“Faşizme Karşı Omuz Omuza”,
“Yaşasın Halkın Adaleti, Katillerden Hesap Sorduk Soracağız”,
“Denizlere Sözümüz Devrim Olacak”
ve “Emperyalistler, İşbirlikçiler 6.
Filoyu Unutmayın” sloganları atıldı.
İletişim Fakültesi’nden Sosyal Tesisler’e gelen öğrenciler üç fidan için
yaptıkları saygı duruşundan sonra
müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirdi.

İstanbul

Antep
öğrenciler için basın açıklaması yaptılar. Saat 16.30'da Namık Kemal
Üniversitesi önünde yapılan açıklamaya 13 kişi katıldı. Yapılan açıklamada katil AKP'nin öğrenci gençlik
üzerindeki baskılarına değinildi.
Öğrenci gençliği yozlaştırmak, susturmak için her yola başvurulduğunu
bunun sonucu olarak 2785 öğrencinin
bugün okullarında olmayıp F tipi
hücrelerde tecrit altında tutulduğundan söz edildi.
Dev-Genç'liler 11 Mayıs günü
Hürriyet Mahallesi'ne Alkaya Bölgesi'ne, Dereağzı'na, Okullar Bölgesi'ne toplamda 25 adet ''DEV-GENÇ
yazılaması ile 1 adet ''DEV-GENÇ''
imzasıyla ''AMERİKA DEFOL'' yazılaması yaptılar.
Müzik dinletisinin ardından basın
açıklaması yapıldı.
Anma sonunda TGB’liler de (Türkiye Gençlik Birliği) Denizler’in
anmasını yapmak istedilerse de devrimcilerin müdahalesiyle engellendi.
Engellemelerinin nedenlerini ajitasyonla ifade eden Dev-Genç’liler,
Denizler’i anmanın Denizler’in mirasına sahip çıkanların hakkı olduğunu,
kendine “devrimciyim” deyip de iktidarla işbirliği yapan TGB gibi örgütlenmelerin hakkı olmadığını söyledi.

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

Hatay

İstanbul

Okulda, Sıralarda, Boykotlarda,
İşgallerdesin Berkin! Sen Hiç Ölmedin!
Berkin Elvan’ın katillerinin cezalandırılmasını isteyen
Dev-Genç’liler yaptıkları boykotlarla adalet taleplerini dile
getirmeye devam ediyorlar. Dev-Genç’liler yaptıkları çağrılarla boykotlarına devam edeceklerini söylediler.

Okulda, Sıralarda, Boykotlarda,
İşgallerdesin Berkin! Sen Hiç Ölmedin!
Berkin için 7 Mayıs’ta Gazi Mahallesi’nde bulunan Şair
Abay Konanbay Lisesi’nde yapılan boykotta Liseli DevGenç’liler okulu işgal ettiler. Boykot programı bittikten
sonra okul kapısına sıralardan barikat kurularak nöbetlerle
sabaha kadar işgal sürdü.
8 Mayıs sabahı öğrencilerin okula gelmesiyle saat
10.00’da öğrenciler derslerden ajitasyonlarla çıkarılıp boykota
katıldılar. 400 öğrencinin bahçeye inmesiyle boykot yeniden
başladı. Yine halaylarla, kürsü konuşmalarıyla boykot devam
etti. Öğlen olduğunda Grup Yorum okula gelip öğrencilerle
birlikte sohbet ederek hep birlikte türküler söyledi. Boykotu
okul bahçesinde bitirdikten sonra öğrenciler Gazi Mahallesi içinde yürüyüş yaparak sloganlarla eylemi bitirdiler.

Berkin'e Adalet İçin
22 Mayıs'ta ODTÜ Boykota!
Dev-Genç'liler ODTÜ kampüsünde 12 Mayıs'ta “Berkin'e
Adalet İçin 22 Mayıs'ta ODTÜ Boykota” çalışmalarına başladı. Kampüsün değişik bölgelerinde boykota çağıran yazılama yapılıp, kampüse ozalit asıldı. Ardından ODTÜ Fizik
bölümü önünde masa açılarak bildiri dağıtımı yapıldı.
Öğlen saatlerinde yemekhanede ajitasyonlar ve sloganlarla ODTÜ öğrencileri boykota çağrıldı. Sonrasında boykot
masasına geçen öğrenciler, toplu bir şekilde halay çekti. Akşam
yemek saatlerinde ajitasyonlar ve sloganlar eşliğinde boykota
çağrı yapan öğrenciler daha sonra yurtlar bölgesine geçerek
bildiri dağıttı.

Berkin İçin Adalet İçin Boykottayız!
22 Mayıs’ta Dersleri Boykot Et!
Berkin'in katilleri elini kolunu sallayarak dolaşıyor şimdi. Kim oldukları nerede oldukları iyice açığa çıkmışken; AKP
iktidarının korumasındalar. Tıpkı Ethem’in, Mehmet’in,

Abdullah'ın, Ali İsmail'in, Medeni'nin, Ahmet'in ve Hasan
Ferit'in katilleri gibi.
Bu ülkede adalet yoktur! Ve artık bu halk kendi adaletini yaratacak. Biz ODTÜ öğrencileri olarak, Berkin’in katilleri cezalandırılmamışken, bu ülkede ne eğitimden, ne de
bilimden söz edilemeyeceğini biliyoruz.
Berkin Elvan'ı katledenler yargılansın diye 22 Mayıs'ta
boykotta olacağız. Boykot, AKP iktidarının dizginsiz saldırısına karşı öğrenci gençliğinin üniversitelerden, liselerden
yükselen adalet haykırışıdır. Boykot, bugün gençliğin en ileri eylem biçimidir. 22 Mayıs'ta derslere girmeyelim! Berkin
için adalet talebini amfilerde, dersliklerde yükselterek
ODTÜ Boykotu’nu örgütleyelim.
Haziran şehitlerinin, Berkin'in hesabını sormak için, adaleti ellerimizle yaratmak için 22 Mayıs’ta boykota!

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

ODTÜ BOYKOT KOMİTESİ

Berkin İçin, Adalet İçin Boykottayız!
Berkin'in katilleri cezalandırılıncaya kadar ADALET istemekten vazgeçmeyeceğiz! Berkin’in hesabını soracağız, Berkin olup adaleti biz sağlayacağız!
Derslere girmiyoruz!
Dersim’deki bütün liseli öğrencilere çağrımızdır;
22 Mayıs’ta derslere girmeyelim, okullarımızdan yürüyerek 09.00’da Seyit Rıza Parkı’nda Berkin için adalet talebimizi haykıralım!
22 Mayıs günü Berkin için, adalet için derslere girmeyerek
boykota gidelim.
ÇAĞRIMIZDIR BOYKOTA KATIL!
DERSİM LİSELİ DEV-GENÇ

Berkin’in Katilleri Yargılanmadan
Hiçbir Ders Rahat Yapılmayacak
12-13 Mayıs günlerinde Hatay Samandağ’da bilidiri
değıtılarak öğrencilerle sohbet edildi. Ayrıca girilen çoğu
sınıfa ve koridorlara ‘Berkin için adalet 22 Mayıs’ta dersleri boykot et’ yazılamaları yapıldı. Aynı günlerde Liseli
Dev-Genç’liler tarafından Samandağ’daki tüm liselerin
önlerine ve içine ‘Berkin için adalet 22 Mayıs’ta dersleri
boykot et/DEV-GENÇ’ yazılamaları yapıldı.

TÜM TÜRKİYE ADALET İÇİN BOYKOTA!
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Devrim İnancı Dev-Genç’lilerle Büyüyecek
Bu yıl ODTÜ'de 26. Bahar Şenlikleri'nin 3. günü 9
Mayıs’ta geleneksel “Devrim Yürüyüşü” yapıldı. 1968
yılında devrimciler tarafından ODTÜ Stadyumu’nun tribünlerine “Devrim” yazılamasının yıldönümü nedeniyle,
her yıl yapılan devrim yürüyüşü bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Fizik Bölümü önünde başlayan yürüyüş, ODTÜ Devrim Stadyumu’nun çimlerine mumlarla
'Devrim' yazılamasıyla son buldu.
Fizik Bölümü önünde toplanan Dev-Genç’liler tek tiplerden oluşan bir kortej oluşturdu. Kortejin önünde
Mahir'in, Dayı'nın ve Sabo'nun fotoğrafları arkasında
kızıl flamalar ve Dev-Genç pankartı vardı. Yürüyüş öncesi bir araya gelen bütün öğrenciler, aralarında Dev-Genç
şehitlerinin de bulunduğu Türkiye devrim tarihi ve Haziran Ayaklanması’nda yaşamını yitirmiş şehitlerin isimlerini tek tek okuyarak yoklama yaptı. Bütün öğrenciler okunan isimler karşılığında gür bir sesle "Yaşıyor" diye haykırdı. Saygı duruşunun ardından yürüyüş başladı. Kızıl sancak taşıyan tek tiplerin arkasında Dev-Genç’liler “Berkin’in
Katilleri Yargılansın” pankartı taşıdı. Yürüyüş boyunca kortejden ve tek tiplerden etkilenen ODTÜ öğrencileri Dev-
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Devrimcilerin Olduğu Yerde
Faşistlere Yer Yok!
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde, “3
Mayıs Türkçülük Günü” için faşistler 2 Mayıs günü, saat
11.00’de pilav yenileceğinin duyurusunu yaptı. Faşistlerden biri afiş yaparken devrimci demokrat öğrenciler
tarafından yakalanıp dövüldü. Devrimci demokrat
öğrenciler 3 Mayıs’ta sabahtan itibaren okulda beklemeye başladı. Faşistler okulun en üst bölümündeki Sosyal Bilimler Fakültesi’nde toplanacaktı. Ancak bu yıl Sosyal Bilimler Yüksekokulu’nun orada pilav yediler,
Cumhuriyet Meydanı’na ve Fen-Edebiyat Fakültesi’ne
inemediler. Sonrasında Sosyal Bilimler Fakültesi’nden
dolmuşlara binip okuldan ayrıldılar. Dev-Genç’lilerin
de içlerinde olduğu devrimci demokrat öğrenciler
faşistleri teşhir ederek Fen-Edebiyat Fakültesi’nden aşağı yürüyüp okulun giriş kapısının önünde bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamadan sonra umudun sloganları atılarak, Grup Yorum’dan marşlar söylendi. Eyleme
150 kişi katıldı.

Genç kortejine katıldı. Yürüyüş devam ederken, DevGenç’liler "Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganını ve umudun adını haykırdı. Bütün devrim şehitleri yürüyüş boyunca sloganlarla anıldı. Öğrenciler stadyuma girerken Dev-Genç imzalı “Berkin’in Hesabını Soracağız” pankartı ile karşılaştı. Devrim Stadyumu’na giren
Dev-Genç’liler sloganlarla stadyumu dolaşarak alkışlar eşliğinde yürüyüşe devam etti. Tam o sırada, 'DHKC’ pankartı
ile alana giren Cepheliler alanda pankartı dolaştırdıktan sonra havaya havai fişek attılar ve sloganlar eşliğinde pankartı
asarak alandan ayrıldılar. Yürüyüşün sonunda Dev-Genç'liler stadyuma mumlarla “Devrim” yazdı.

Sakarya'da Gözaltı Terörü
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde, 8
Mayıs’ta, Dev-Genç'liler yazılama, bildiri dağıtımı ve
kuşlama yaptı. Sabah saatlerinde yapılan çalışmada yaklaşık 10 adet yazılama yapıldı, kampüs duvarları;
“Berkin Elvan Ölümsüzdür”, “Berkin'in Hesabı Sorulacak”, “2785 Tutsak Öğrenci Serbest Bırakılsın”,
“Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganlarıyla donatıldı.
Aynı gün kampüs içinde yaklaşık 1500 adet kuşlama ve 200’ün üzerinde bildiri dağıtımı yapıldı.
Çalışmanın ardından dağılan Dev-Genç'liler, Sakarya'da varlıklarını ilan etmişlerdir. Kısa süre sonra kampüs içinde ÖGB ve polis tarafından yoğun şekilde kimlik kontrolü, üst araması ve gözaltı terörü yaşandı. Gözaltı süresince açlık grevinde olan öğrencilere hastanede serum takılmaya çalışıldı, zorla müdahale işkencesi yapıldı. Savcılık sorgusu ardından öğrenciler serbest
bırakılarak, gözaltına alınanların dava açılana kadar haftada 2 gün karakola gidip imza atmasına karar verildi.

Umudun Türkülerinin Halka
leri saldırarak masayı kaldırmaya çalıştı. Baş edemeyince polis ekiplerini çağırUlaşmasını Engelleyemeyeceksiniz dılar.

kaldırmayan Dev-Genç'lilere zabıta ekip-

Kocaeli’de 7 Mayıs'ta İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde
Grup Yorum'un İzmit`te yapacağı konser için masa açıldı. 3 saat açık kalan masada 450 bildiri dağıtıldı. Masa
henüz açılmak üzereyken 3 zabıta gelerek masa için izin
alınmadığını söyleyerek kaldırılmasını istedi. Masayı
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Polis ekipleri de gelip kimlik kontrolü yapmak istedi, kimliklerini vermeyen Dev-Genç'lilere polis saldırmak isteyince Dev-Genç'liler sloganlarla
direndiler. Halkın da Dev-Genç'lileri sahiplenmesi üzerine
polis geri çekildi.

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

Tacizleriniz Bizleri Yıldıramaz!
Berkin’in Sapanı ve Coşkusuyla
Sokakları Sizlere Dar Edeceğiz!
Adana Dev-Genç polis taciziyle ilgili 10 Mayıs’ta bir
açıklama yaptı. Açıklamada: “Katil polis Adana'da tacizlerine devam ediyor. Çukurova Üniversitesi öğrencisi DevGenç'li Ali Olcay 7 Mayıs’ta Adana Emniyeti tarafından
aranarak taciz edildi.
0 507 820 01 93 numaralı telefondan adının Süleyman
olduğunu söyleyen tacizci polis, arkadaşımıza gözdağı vermeye çalışmıştır. Adana polisi daha önce de başka DevGenç’lileri arayarak gözdağı vermeye, korkutmaya çalışmıştır.
Adana polisini uyarıyoruz: Ailelerimizi ve bizi taciz
etmekten vazgeçin. Bizler Dev-Genç’liler olarak Berkin'in
elindeki sapanının, boynundaki kızıl fularının coşkusuyla sokakları size dar etmeye devam edeceğiz. Korkularınızı büyüteceğiz. Daha çok örgütleneceğiz” ifadeleriyle
açıklama bitirildi.
Antep’te de Dev-Genç’liler polislerin ailelere yaptık-

ları tacizlerle ilgili 11 Mayıs’ta açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: “Eli kanlı katil polisler Antep'te okuyan arkadaşımızın Bursa'daki ailesine giderek ‘kızınızın ne yaptığını biliyor musunuz, Bursa'ya gelmiş
nerede o, onu arıyoruz’ deyip arkadaşımızın okuma
yazma bilmeyen dedesini kandırmaya, dedesinden
imza alarak korkutmaya çalışmıştır...
Bizler neden bunu yaptıklarını biliyoruz. Kendi korkularından paranoyalarından dolayı halkı da korkutmaya
sindirmeye çalışıyorlar. Halk düşmanları arkadaşlarımızdan, ailelerimizden ve yoksul mahallelerimizden
kanlı ellerinizi çekin. Yaptığınız hiçbir şey, gittiğiniz hiçbir kapı size açılmayacaktır. Sizler mahallelerimizi, ailelerimizi geziyorsunuz, yalan söylüyorsunuz diye bizlerin
devrimcilik yapmaktan, halkın yanında olmaktan vazgeçeceğimizi mi sandınız. Yine yanıldınız. Söylediğiniz yalanlar, kurduğunuz komplolar öfkemizi arttırır, korkumuzu
değil. Bizler Dev-Genç'lileriz. Bu halkın en onurlu,
namuslu evlatlarıyız.
Annelerimiz, babalarımız, ailelerimiz ve halkımız bu
katillerin söyledikleri yalanlara inanmayınız! Kapınıza
gelirse onların yüzlerine tükürün!” sözleriyle bitirildi.

Tüm Engellemelere Rağmen Yılmadık
Bursa'da geçen hafta Grup Yorum konserinin çalışmasını yapan Halk Cepheliler polis ve zabıtalar tarafından saldırıya uğramıştı. Aynı saldırılara bu haftada
maruz kaldı. 7 Mayıs'ta Kent Meydanı’nda konser çalışması yapan Cepheliler’in kutulardan yaptıkları masa, TEM
polisleri ve zabıtalar tarafından çalındı. Kararlılıklarıyla bu saldırı karşısında yılmayan Halk Cepheliler, konser gününe kadar gerek masalarıyla olsun gerek afişlemeleriyle olsun, bildiri dağıtımlarından anonslarına
kadar, ajitasyonlarla her gün akşam 20.00’ye kadar
çalışıp Grup Yorum konserini tüm Bursa’ya duyurdular.

Türkülerimiz Hiç Susmayacak
Grup Yorum ’un Bursa Kültür Park Açıkhava’da
düzenlenen konseri 10 Mayıs’ta yağan yağmura rağmen
gerçekleşti.
Konser öncesi saat 16.00’da Bursa Eğitim-Sen şube-

Şehitlerimizi Değerlerimizi
Sahiplenmeye Devam Edeceğiz
Saat 17.30’da Fizik Bölümü önünde toplanan Halkın
Mühendis Mimarları “Yaşamın Tüm Alanlarını Sosyalist Çözümlerle Donatacağız", "Hayatı Örgütleyeceğiz",
"Sahip Olduğumuz Tüm Bilgiyi Halkın Çıkarları İçin Kullanalım", "Halkın Mühendis Mimarlarının Saflarında
Mücadele Edelim” pankartının arkasında kırmızı baretleriyle kortejdeki yerlerini aldılar. Yürüyüş öncesi her sene
olduğu gibi bu sene de Türkiye devrim tarihi ve Gezi Ayak-
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sinde verdiği söyleşinin ardından konser alanına geçen
Grup Yorum, saat 21.00’da olacak konser için hazırlıklara başladı.
Yağan yağmura aldırış etmeyerek konsere gelen
Yorum dinleyicileri, hep bir ağızdan umudun türkülerini söyleyerek, halaylar ve sloganlar eşliğinde coşkulu bir
konser yaşadı.
lanması’nda yaşamını yitirmiş şehitlerin isimleri tek tek
okunarak yoklama yapıldı. Okunan isimler karşılığında
gür bir sesle “Yaşıyor” diye karşılık buldu. Saygı duruşunun ardından yürüyüşe başlandı. Yürüyüş sırasında
“Mühendisiz Mimarız Haklıyız Kazanacağız”, “Rant İçin
Değil Halk İçin Mühendislik” sloganları atıldı. Yürüyüş
esnasında devrim yürüyüşüne katılan Yatağan İşçileri’ne
de selam gönderildi. Halkın Mühendis Mimarları kortejine 40 kişi katılırken izleyenler tarafından ilgiyle karşılandı. Yürüyüş, Devrim Stadyumu dolaşılarak alkışlar eşliğinde son buldu.

TÜM TÜRKİYE ADALET İÇİN BOYKOTA!
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Devrimci İşçi
Hareketi
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Soma Maden Ocağında Katliam:
300’ün Üzerinde Ölü...

KATİLİ AKP İKTİDARIDIR!

Soma Kömür Ocağı’nda
meydana gelen patlama, ar2554 işçi hayatını kaybetti. Sürekli sakatlık
dından çıkan yangında şu ana
yaşayanların sayısı ise 13087’dir. Kömür
kadar resmi açıklamalara göre
sektöründeki aşağıdaki istatistikler neden
245 işçi katledildi. Başbakan
iş kazası değil cinayet – katliam dediğimizi
dahil bakanlar, bürokratlar kaanlatmaktadır.
der, kaza dediler. Alınyazısı
Türkiye'de, 1941 yılından bu yana maden
dediler. Hatta Başbakan daha
ocağı kazalarında 3 bini aşkın kişi hayatını
da ileri giderek bu kazaların
kaybetti. En fazla kayıp verilen kaza, 1992'de
nerede ise zorunlu olduğunu
263 kişinin öldüğü Zonguldak'ın Kozlu ilsöyledi. Daha katledilen işçiçesindeki grizu faciası oldu.
lerin cenazeleri çıkartılmadan
1941'den bugüne kadar Türkiye'nin biriş kazalarının zorunlu olduğunu
AYNI MİKTARDA KÖMÜRÜ
söyleyip dünyadaki diğer işçi ÇIKARTMAK İÇİN AMERİKA’DA 1, çok bölgesinde yer alan kömür ve diğer
maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu
katliamlarını örnek olarak veÇİN’DE 64, TÜRKİYE’DE 361
patlaması, göçük ve yangından kaynaklı
rebilen bir Başbakan ancak faşist
İŞÇİNİN ÖLMESİ GEREKİYOR.
olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla
ve halk düşmanıdır. Başbakan
DEVLETİN DAHA ÖNCE 141
işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100
Erdoğan bu kadar halk düşmaDOLARA MALETTİĞİ 1 TON
bini aşkın kişi ise yaralandı.
nıdır. Kendilerinin başı ağrıdıKÖMÜRÜ
Ülkede en büyük maden faciası, 1992'de
ğında Amerika’ya koşarlar ama
ÖZELLEŞTİKTEN SONRA SOMA
Zonguldak'ın Kozlu İlçesi’nde yer alan Türbize ölümü reva görürler. Daha
HOLDİNG 25 DOLARA MALETTİ.
kiye Taş Kömürü İşletmesi’ne bağlı kömür
önce de AKP’nin Bakanı ZonARADAKİ FARK 300’ÜN
ocağında meydana geldi. Buradaki grizu
guldak’ta katledilen kömür işÜZERİNDE MADENCİNİN
patlamasında 263 işçi hayatını kaybetmişti.
çileri için “güzel öldüler” deCANIDIR!
mişti. Şimdi de katliamdaki soTürkiye İstatistik Kurumunca geçen mart
KİMDİR SOMA HOLDİNG?
rumluluklarını görmüyorlar, kenayında yayınlanan ve iş kazalarının sektörel
dilerini eleştirenlere efeleniyor- SEÇİM DÖNEMLERİNDE AKP’YE dağılımının yer aldığı rapora göre, Türkiye'de
BEDAVA DAĞITMASI İÇİN
lar. Hem suçlu hem de güçlüler!
iş kazalarının en fazla yaşandığı sektör,
KÖMÜR VEREN, AKP
"maden ve taş ocakçılığı" olarak belirlendi.
Hepsi aynı havadan çalıyorMİTİNGLERİNDE İŞÇİLERİ
lar; iş cinayetleri kaderdir, kaGeçen yıl iş kazalarının yüzde 10,4'ünün
MİTİNG YERİNE TAŞIYIP
çınılmazdır, gelişmenin zorunlu
madencilik ve taş ocağı sektöründe görülALKIŞLATAN FİRMADIR!
sonucudur. Hatta işçiler iş cidüğü tespit edildi. Elektrik, gaz, buhar, su
nayetlerinde katledilmezse geve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçilişme olmaz, utanmadan böyle demeye başladılar.
renlerin oranı yüzde 5,2; inşaat sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.
İş kazası denilen cinayetler ve katliamlar kader ya da kaTürkiye'de şimdiye kadar yaşanan bazı maden ocağı
çınılmaz değildir. Tamamen iş güvenliği önlemlerinin alınıp
kazaları şöyle:
alınmamasıyla ilgili bir sonuçtur. İş güvenliği önlemlerinin
7 Mart 1983: Armutçuk'ta grizu patlaması (103 ölü).
eksiksiz olarak alındığı durumlarda kural olarak iş kazası
10 Nisan 1983: Kozlu'da grizu patlaması (10 ölü).
olmaz. Yani iş kazalarının tamamı önlenebilecek kazalardır.
31 Ocak 1987: Kozlu'da göçük (8 ölü).
Ama bunu sağlamak için alınması gereken iş güvenliği
önlemleri ekonomik yüktür. Karı azaltır. Nasıl olsa sırada
31 Ocak 1990: Bartın'ın Amasra ilçesinde grizu patlaması
(5 ölü).
bekleyen bir sürü işsiz vardır. Zaten biz patronların gözünde
köpekleri kadar değer taşımayız. İstanbul’da selde minibüsün
7 Şubat 1990: Amasya Yeni Çeltik'te grizu patlaması
(68 ölü).
içinde mahsur kalıp boğulan kadın işçilerin ardından patronları
3 Mart 1992: Kozlu'da grizu patlaması (263 ölü).
benim köpeklerim kurtulmayı başardılar diyebilmişti. Ya da
Tuzla tersanelerinde yapımı biten cankurtaran sandalının
26 Mart 1995: Yozgat'ın Sorgun ilçesinde grizu patlaması
(37 ölü).
testinde kum çuvalları pahalı diye işçiler kullanılmış ve işçiler
ölmüşlerdi. Yani bir işçi kum çuvalı kadar değer taşımıyordu.
22 Kasım 2003: Karaman'ın Ermenek ilçesinde grizu
patlaması (10 ölü).
Sömürünün en yoğun olduğu, karın en yüksek olduğu
ve örgütsüzlüğün de en yüksek olduğu iş kollarından kömür
8 Eylül 2004: Kastamonu'nun Küre ilçesinde yangın
üretiminde 1991 – 2008 yılları arasında iş kazalarında
(19 ölü).

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

2 Haziran 2006: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde grizu patlaması (17
ölü).
10 Aralık 2009: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde grizu patlaması
(19 ölü).
17 Mayıs 2010: Zonguldak'ta grizu
patlaması (30 ölü).
8 Ocak 2013: Kozlu'da grizu patlaması (8 ölü).
Soma’da son katliamın gerçekleştiği kömür ocaklarını özelleştirme
ile satın alan Soma Holding’in sahipleri daha önce kömür ocağındaki
üretimin ton başına maliyetini 141
dolardan 25 dolara düşürmekle
övünüyorlardı. Peki, hangi kalemleri
kısarak tasarruf ettiler? Hammadde,
üretim tekniği gibi kalemlerde tasarruf
yapamayacaklarına göre hangi maliyet
kalemlerinde indirim yaptılar, kısıtlama
yaptılar? Biz söyleyelim, işçilik ücretleri ve iş güvenliği önlemleri. Taşeron sistemine geçerek, işçilerin ücretlerini düşürüp uzun süre çalıştırarak,
mesai saatlerini uzatarak işçilik giderlerini düşürdüler. Çalışma koşullarının ve tehlike ve risklerinin yüksek
olması nedeniyle alınması gereken iş
güvenliği önlemlerini almayarak giderlerini düşürüp karlarını arttırdılar.
İşte sonuç; şu ana kadar kesinleşmiş
300’ün üzerinde ölü...
Bugün dünyadaki belli başlı kömür
üreticileriyle kıyaslandığında ortaya
çıkan açık sonuç şudur; AYNI MİKTARDA KÖMÜRÜ ÇIKARTMAK
İÇİN AMERİKA’DA 1, ÇİN’DE
64, TÜRKİYE’DE 361 KİŞİNİN
ÖLMESİ GEREKİYOR.
AKP’nin ağababası Amerika’dır.
Amerikan Başkanı’nın sesini duymadan rahat edemezler. Amerikan maden
ocaklarında 1940 yılına kadar ölüm
oranları çok yüksek iken, 1940 –
1950 yılları arasında düşmüş, 1970’li
yıllara kadar değişim göstermemiş,
1970’li yıllardan sonra ise hızla düş-

meye başlamıştır.
Son olarak Soma’da meydana
gelen katliamdaki gelişmelere ve söylenenlere bakılırsa en çok işçinin katledildiği kaza olacak. Enerji Bakanı
Taner Yıldız’ın açıklamaları bunu
gösteriyor.
Daha yangın olduğunda madende
kaç işçinin bulunduğunu açıklayamadılar. Madenden küçük çocukların cesetleri çıkıyor. Suriyeli kaçak göçmenlerin çalıştırıldıkları söyleniyor.
AKP madenin sahibi olan şirketi korumak için özel bir çaba harcıyor.
Dün yangından sonra nerede ise tüm
televizyon kanallarında bu ocağın ne
kadar güvenli olduğu, son teknolojiyle
üretim yapıldığı, alınması gereken
tüm önlemlerin alındığı haberleri yapılıyor. O zaman sormak gerekir tüm
önlemler alındı ise bu kadar işçi neden
katledildi? AKP patronları korumak
için özel bir çaba harcıyor. Dün gece
saat 02.00’ya kadar gerçek ölü sayısını
açıklamadılar. Sayı 15 – 17 civarında
kaldı. Gece saat 02.00’de birden 151’e
çıktı. Şimdi de Enerji Bakanı” tarihin
en ölümlü kazasına hazır olun” diyor.
Neden bildiklerinizi açıklamıyorsunuz? Halktan ne gizliyorsunuz? Neyi
saklamaya çalışıyorsunuz? Bu kadar
saldırı neden? İşçilerin katledildiği
maden sahiplerinden tek bir kişiyi
bile gözaltına almamışlarken Taksim’de, Ankara’da halkı gaza boğdular.
Halktan insanların kafalarını kırmaya
başladılar. İşçileri önlenebilecek katliamlarda öldürmek serbest, hesap
sormaya çalışmak, adalet istemek suç!
İşte AKP.
Ama AKP’de biliyor ki bu geçicidir. Zaten korkularının nedeni de budur. Binlerce yeni polis almalar, yeni
kimyasal silahlar almalar, yeni
TOMA’lar almalar bu nedenledir. Boşuna. Zalimler böyle iktidarlarını koruyabilselerdi Hitler halen Almanya’yı
yönetiyor olurdu. Bu çabalar boşuna.
Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ve
bu daha başlangıç. İşte, Soma’da halkın protestolarından bir markete sığınarak kurtulmaya çalışan Erdoğan’ın
asla unutmaması gereken gerçek budur.
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

Devrimcilere Savaş Açanların

Suçları Ortaya Dökülüyor!
19- 22 Aralık Katliamı’nın sorumlularının yargılanmasını, yürüttüğü soruşturma ile engelleyen Eyüp’teki eski Savcısı
Ali İhsan Demirel’e görevi ihmal ve
görevi kötüye kullanmak iddiası ile açılan
davanın duruşması 07.05.2014 tarihinde
Yargıtay 5. Ceza Dairesinde yapıldı.
Davaya şikâyetçi Ercan KARTAL,
Serdar KARAÇELİK vekilleri olarak
Halkın Hukuk Bürosu avukatları ile bir
kısım şikâyetçileri temsilen Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar katıldı.
Savcının ilk kez duruşmaya gelip
mahkeme ve avukatlarla yüz yüze geldiği
bu duruşmada savcı daha önce yazdığı
dilekçeleri tekrar ettiğini söylemekle yetindi.
Dilekçelerinde özetle söylediği ise
şuydu; “dosya çok özellikliydi, personel
azdı, yer dardı. Ben elimden geleni yaptım.
Bu zor koşullarda bıkmadan, usanmadan
yakınmadan görevimi yaptım. Kimseyi
korumadım. Vicdanım rahattır.”
Savcının bu beyanları karşısında avukatlar doğrudan soru sorma haklarını kullanarak, savcıya hem yapmadığı, kötüye
kullandığı görevlerini hatırlattılar hem de
19-22 Aralık katliamını tüm boyutlarıyla
ortaya serdiler. Sanık savcının sorular
karşısında verdiği “hatırlamıyorum, tutanaklarda vardır, öyle gerektiği için, gereksiz bir soru” yanıtları ise katliamın
boyutları karşısında savcının umursamazlığını, arsızlığını ortaya koydu.
Savcı Ali İhsan Demirel duruşmalardan
bağışık tutulmasını isteyerek gerekirse
avukatların soracağı soruların yazılı olarak
kendisine iletilmesini istedi. Avukatlar
ise doğrudan soru sorma yetkisine ve
ceza muhakemesinin ilkelerine aykırı olduğu için böyle bir yöntemin mümkün
olmadığını, sanık savcının kendisini bilirkişi zannettiğini, sanığın avukatların
soru sorma biçim ve tarzına dair pazarlık
yapma durumunun olmadığını hatırlattılar.
Ve duruşmadan bağışık tutulma talebinin
reddi ile bir insanlık suçuna iştirak ettiği
için tutuklanmasını talep ettiler. Sanık
savcının tutuklanması talebi red, duruşmadan bağışık tutulma talebi kabul edilerek, dosya 22 Eylül 2014 tarihine ertelendi. Duruşma yaklaşık beş saat sürdü.
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Manisa Soma

İnsanlarımızı Yerin Derinliklerinde
Katleden Düzeninizi Başınıza Yıkacağız!
Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

Soma'da Yüzlerce İnsanımızı Yerin 2 km Altında Katleden Devlettir!
Hesabını Soracağız!
Soma’da yaşanan katliamla ilgili
ülkenin her tarafından devlete karşı
tepki bir anda yükselirken, katliamın
sorumlularına karşı öfke ve kin büyüyor. Türkiye’nin her tarafında basın
açıklamaları, protesto eylemleri ve
yürüyüşlerle devrimciler, halkla birlikte yaşanan katliamın hesabını sormaya devam ediyor.

İSTANBUL
Halk Cephesi – 14 Mayıs
İşte devletin halka bakış açısı:
200'ün üzerinde maden işçisinin hayatını kaybettiği açıklanırken 'ölü
sayısı endişe verici bir sayıya doğru
gidiyor' diyorlar. Biliyoruz ki yerin
altında şu anda yüzlerce işçi daha
bulunmakta... Bir tane maden işçisinin
hayatı, sizin topunuzun pis canından
daha kıymetlidir. Endişe edin tabi,
insanlarımızı yerin derinliklerinde
katleden düzeninizi başınıza yıkacağız!
Tüm Türkiye halklarımızı Soma’daki insanlarımız için sokaklara
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çıkmaya çağırıyoruz!
Devrimci İşçi Hareketi saat 12.00
de Şişli Camii önünde yapacağı eylem
sonrasında Soma'ya doğru yola çıkacağını açıkladı.
Öğrenciler, işçiler, esnaflar... Bu
vahşi katliama karşı bulunduğumuz
her yerde direnişe geçme zamanıdır.
Bugün tüm okullar boykot, tüm işyerleri grev, tüm sokaklar eylem yeridir
Yüzlerce insanımız patronların 3
kuruş daha fazla kazanmaları için
alınmayan önlemler nedeniyle katledildi. Şu anda maden ocağının
önünde bekleyen eşleri, çocukları,
ana-babalarına sahiplenme ve dayanışma borçluyuz... Adalet istiyoruz,
hesap istiyoruz... Vermeyecekler, biz
alacağız!

Halkın Hukuk Bürosu
13 Mayıs
…1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan
kömür ve diğer maden ocaklarında
yaşanan, grizu patlaması, göçük ve
yangından kaynaklı 3 binden fazla
işçi kapitalist kar hırsı uğruna can
verdi ve işçi hayatlarını yok sayan
sözüm ona "kazalarda" 100 bini aşkın

işçi yaralandı. AKP iktidarı boyunca
ise 100’den fazla işçi maden ocaklarında katledilmiştir… Ve şimdi
SOMA...
Bu tabloyu yaratan, tekellerin kâr
hırsı, taşeronlaşma ve işçi hayatını
yok sayan kapitalist düzendir. Daha
önce yaşanan katliamların hesabı sorulmadığı ve sorumluları cezalandırılmadığı için yeni katliamların önü
açılmıştır… İktidarın hiçbir açıklamasına inanmıyoruz, yalanlarını dinlemiyoruz!..
Onlar bir avuç kömür için bir
ömür verenleri düşünmezler. Onlar
yitip giden canları değil; ödeyecekleri
tazminatları düşünürler. Bizler halkımızın acısını yüreğimizde hissederken onlar halktan gerçekleri gizler,
halkı aldatırlar.
Ölüm sayısı giderek artıyor. Enerji
Bakanı “sayılar üzerinde durmayın”
diye açıklama yapıyor. İşte bakış
açısı budur. Halkı “sayılardan”, istatistiklerden ibaret gören AKP iktidarının katlettiği insanlarımızın hesabını soracağız.
Yaşanan bu katliamda işçilerin
ve ailelerinin yanındayız. Bizler halkın avukatları olarak işçi ailelerinin
acılarını paylaşmak, elimizden gelen

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

Sarıgazi

DİH-Şişli

desteği sağlamak için Soma'ya gidiyoruz. Sabır değil, hesap sorma çağrısı
yapıyoruz! Katillerin yakasını asla
bırakmayacağız.

TAYAD’lı Aileler – 14 Mayıs
…Madende çalışan işçiler, 15 yaşında çocuklarında olduğu çok sayıda
kaçak işçinin çalıştırıldığı ve bu yüzden sayının kesin bilinmediğini belirtiyorlar. İçlerinde daha 15 yaşında
çocuk işçilerin, 20 yaşında gençlerin
olduğu 205 insanımız katledildi. Bu
kaza değil katliamdır ve sorumlusu
da katil AKP' dir. AKP iktidarı boyunca binlerce işçi iş cinayetlerinde
katledildi. Sadece 2013 yılları arasında 1235 işçi hayatını kaybetmişken
bunların sorumlusu AKP görmezden
gelemez. 15 yaşlarında çocuklarımızın
ölmesine izin vermeyeceğiz. Bu sebeple dün gerçekleşen Soma da yapılan katliam AKP'nin eseridir, cezasız
kalmayacak, akıtılan her damla gözyaşının hesabını soracağız. Anaların
kan ağlayan yüreklerini özürle dindiremeyecekler. Bugün akşam yapılan
yürüyüşe biz TAYAD’lı Aileler de
katılarak AKP’den hesap soracağız.
Yüreği yanan tüm analarımızı TAYAD'lılarla birlikte katil AKP'den
hesap sormaya çağırıyoruz…

Dev-Genç – 14 Mayıs
… Bu yaşanan bir iş kazası değil
katliamdır. Karlarına kar katmanın
peşine düşen patronlar ve AKP'dir
bu katliamın sorumlusu. Maden ocağının defalarca denetimden geçtiğini,
'kaza' riskinin en az olduğu bölge
olarak gördüklerini söyleyen AKP
yalan söylüyor. Mahsur kalan işçileri
kurtarmak için 400 kişilik profesyonel
ekip gönderdikleriyle övünüyor.
Meclislerinde bile Soma üzerine
önergeyi geçiştiren, denetimi yapıldığı

yalanlarıyla katliamın üstünü örtmeye
çalışan AKP'den hesap soracağız!
Bizler Dev-Genç'liler olarak 44
yıldır nasıl işçinin-emekçinin tüm
halkın öfkesini kuşandıysak, bugün
de Soma'da katledilen işçilerin öfkesini kuşanıyoruz! Gelin öfkemizi
hep birlikte lise ve üniversitelerde
derslere girmeyerek boykotla haykıralım.

Soma Holding Sahipleri
Kapısını Kilitleyip
Kaçtı Katiller!
Öfkemizden Korkun!
… Soma’daki katliamın ardından
Türkiye’nin birçok yerinde tekellere
ve AKP iktidarına karşı halk eylemler
yaptı. İstanbul Levent’te Soma Holding’in önünde toplanan yüzlerce
kişi katliamı protesto etti. Katliamcı
patronlar patlamanın ardından, holdingin kapısını kilitleyip kaçmışlardı.
Polis kaçanlara hiçbir şey yapmazken,
katillerden hesap soranların önlerine
barikat kurarak halkın haklı tepkisini
şiddetle bastırmaya çalışıyor. 14 Mayıs günü sabah saatlerinden itibaren
AKP iktidarı halk korkusuyla AKP
binaları önlerinde TOMA’ları ve katliamcı polislerini yığdı. Katil polis,
AKP’nin binalarını nasıl koruyorsa
Soma Holding’in binasını da aynı
şekilde korumaya aldı.
Öğle saatlerinde Soma Holding
önünde toplanan yüzlerce kişi, katliamı protesto etti ve sorumlusunun
bizzat AKP iktidarı olduğunu vurguladılar. Aralarında Dev-Genç’lilerin
de olduğu kitle burada yaklaşık 2
saat sloganlar atarak ve sesli konuşmalar yaparak AKP beslemesi Soma
Holding’in katliamcı yüzünü ortaya
serdi. Konuşmalarda, “Soma’nın sorumlusu AKP iktidarından hesap so-

racağız, bu bir kaza değil cinayettir”
denildi. “Hükümet İstifa, Kader Değil
Cinayet, Bakan İstifa” dövizleri açıldı.
Dev-Genç'liler eyleme, “Soma’daki İşçileri Katleden Devlettir” pankartı
ile katıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – 14 Mayıs
Emekçiler, Öğrenciler
Hep Birlikte Hesap Soralım!
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri “SOMA’nın Hesabını Soracağız” sloganlarıyla Şişli
Camii’nin önünden geçerek Metro
ile katil Soma şirketinin 1. Levent'teki
şirketinin önüne gittiler. Metroda
sesli ajitasyonlarla halk, Soma’daki
işçi katliamının hesabını sormaya,
alanlara davet edildi. “Soma’nın hesabını soracağız!” sloganları atan
öğrencileri halk da alkışlarla destekledi.
1. Levent Metrosu’ndan Soma
şirketinin önüne kitleyle birlikte yürüyüşe geçildi. Şirket önünde yoğun
güvenlik önlemleri alan katil polisler,
patronları korumak için seferber oldu.
Soma Holding’in önünde Mimar Sinan öğrencileri olarak bir açıklama
yapıldı.
“15 yaşındaki çocukları madenlerde çalıştıran ve katleden bu pislik
düzenden, katil AKP iktidarından işçiler, emekçiler, öğrenciler hep birlikte
hesap soralım” denildi. Kitle “Hırsız
Katil AKP”, “Polis Simit Sat Onurlu
Yaşa” sloganları attı. Son olarak saat
19.00'da Taksim Tünel’e çağrı yapıldı
ve “Hırsız, Katil AKP!” sloganlarıyla
şirketin önünden ayrılarak, okuldaki
boykotu devam ettirmek için okula
geri dönüldü.
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Levent

Okmeydanı - Liseli
Dev-Genç'liler - 14 Mayıs
Saldırılarınız Ancak
Öfkemizi Büyütebilir!

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

Okmeydanı'nda bulunan İTO (İstanbul Ticaret Odası) Ticaret Meslek
Lisesi'nde Liseli Dev-Genç’liler Soma'da yaşanan katliama sessiz kalmayarak, 14 Mayıs’ta okul öğrencileriyle dersleri boykot etmek için sınıfları gezerek çağrıda bulundular.
Yapılan çağrının ardından okul bahçesinde toplanılmaya başlandı. Öğrenci gençliğin gücünden korkan okul
yönetimi, polisle işbirliği yaparak
katliama tepki olarak gerçekleştirilecek
olan yürüyüşe engel olmak için okula
girerek öğrencilere saldırdı.
4 tane akrep aracı ile okul bahçesine
giren sivil ve resmi polisler öğrencilere
saldırarak, 4 Dev-Genç’liyi işkence
ile gözaltına almıştır. Gözaltına alınan
Dev-Genç’lileri sahiplenen bir öğretmeni de döverek gö-zaltına almaya
çalışan polis, öğrencilerin karşı koyması sonrası gözaltına alamadı.

Sarıgazi – Liseli
Dev-Genç’liler – 14 Mayıs
Katillerden Hesap
Soracağız!
AKP iktidarının bu işçi katliamına
yönelik Sarıgazi Ticaret Meslek Lisesi’nde Liseli Dev-Genç’liler Soma'da katledilen işçilerin hesabını
sormak için okulun bahçesinde 1 dakikalık saygı duruşu yaparak okul
çıkışına yürüdüler. Yapılan eyleme
40 kişi katıldı, eylemde hesap soran
sloganlar atıldı.
Devrimci İşçi Hareketi (DİH) –
14 Mayıs
“Kendi Yaramıza Biz Merhem
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Adana

Oluruz”
Soma’da katledilen 200’den fazla
işçinin hesabını sormak için Devrimci
İşçi Hareketi 14 Mayıs günü Şişli
Camii önünde eylem yaptı. İşçi emeğinin ve değerinin yok sayıldığı bu
günde işçiler dayanışmayla katliamın
hesabını soruyor. DİH’liler “geleceğimiz, hayatımız, haklarımız kendi
ellerimizdedir. AKP’nin ya da başka
bir hükümetin bizim sorunlarımızı
çözmesi söz konusu olamaz. Kendi
yaramıza biz merhem oluruz” diyerek
akşam saatlerinde otobüslerle Soma’ya gideceklerini belirttiler.
DİH’in yaptığı açıklamayı sapanlı
teyze diye bilinen Haziran Ayaklanmasında sembolleşen Emine Cansever
okudu. Cansever okunan açıklamada
Soma’da işçilerin ölüm sebebinin iş
kazası değil katliam olduğunu ve AKP
iktidarının patronların karını arttırmak
için iş güvenliği önlemlerini lüks
olarak gördüğünü belirtti. Soma Kömür
İşletmesi’ni satın alan patronların da
kömür çıkarma maliyetini 141 dolarda
26 dolara işçilerin haklarını emeğini,
canını alarak indirdiğini belirttiler.
Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak’ta katledilen maden işçileri
için “güzel öldüler”, sel baskınında
minibüste ölen işçiler içinse “benim
köpeğim bile kendini kurtarabilirdi”
sözlerini anımsatan DİH’liler, madende kaç işçinin çalıştığının dahi
bilinmediğini, ölü sayılarının gizlendiğini belirttiler.
Genel grev, genel direniş çağrısı
yapan DİH’lilerin ardından Bilgesu
Erenus söz aldı ve genel grev çağrısını
desteklediğini söyledi ve 3 günlük
yas tutmanın yeterli olmadığını artık
yas tutup reklam aralarında işçilere
ağlamak istemediklerini katillerden
hesap sorulması gerektiğini vurguladı.
Yapılan açıklamaların ardından So-

ma’da katledilen işçiler için saygı duruşunda duruldu. Ardından yarım saatlik oturma eylemine geçildi. DİH’liler
Grup Yorum’un “Madenciden” isimli
şarkısıyla Soma’da ve tüm madenlerde
katledilen işçileri andılar.
Direnen İşçiler Platformu da işçi
kardeşlerine sahip çıkmak için Ankara’dan yola çıktı. Direnen işçiler
Soma’ya ulaştı.

Grup Yorum – 14 Mayıs
Yine madenler, yine adına devlet
dilinde "kaza, mukadderat, talihsizlik"
denilen cinayetler veya daha doğru
bir deyimle katliam!.. "Ölü sayısı
endişe duyacağımız aşamaya doğru
ilerliyor" diye akla, vicdana zarar
bir açıklama yapan Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, maden sahibi Soma Holding patronu
Alp Gürkan'a bir sorsun bu soruları
da halka açıklasın!
Gerçekleri istiyoruz! Açıklayamazsınız! Katiller açıklayamaz!
Belki 800 işçinin ölümüyle yüreklerimizi dağlayacak bir sonuç çıkacak Soma'daki katliamdan. AKP
faşizmi, bu katliamın altından kalkamayacak! Halk düşmanıdır AKP,
işçi düşmanıdır, yoksul düşmanıdır!
Soma'daki ölen işçiler için "tane"
diyenler, tarih ve halk önünde mutlaka
hesap verecektir!
Adalet isteyecek, ölenlerimizin
hesabını sormak için AKP faşizminin
yakalarına yapışacağız! Bir mengene
olan ellerimizden kurtulamayacaklar!
Ezgilerimizden, türkülerimizden, dillerimizden kurtulamayacaklar!
İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum, Kültür Sanat Yaşamında
Tavır Dergisi, İdil Halk Tiyatrosu, FOSEM (Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri)
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Halkın Mühendis
Mimarları – 14 Mayıs

çalıştığı sırada markette olan bir kızı
yumrukladı.

… Bizler biliyoruz ki SOMA’da
yaşanan da bir iş kazası değil cinayettir. Kapitalizmin kar hırsı, patronların çıkarı için yüzlerce maden
işçisi katledilmiştir. Katiller de “güvenlik önlemi aldık”, “kaza riski en
az bölge” yalanlarına rağmen yaptıkları katliamı biliyorlar ki şimdiden
SOMA’ya yüzlerce polis yığınak
yapmış durumda.
Halkın Mühendis Mimarları olarak
bizlere düşen patronların değil halkın
yanında, halk için mühendislik mimarlık yapmak, aynı zamanda kapitalizmin kar hırsı ile halkı sömüren
projelerin karşısında durmak, bu katliamların hesabını sormaktır. Bu yüzden Halkın Mühendis Mimarları olarak, bulunduğumuz üniversitelerde
tüm öğrenci dostlarımızı boykota çağırıyor ve tüm meslektaşlarımızı bulundukları her yerde alanlara katillerden hesap sormaya çağırıyoruz...
Halkın Mühendis Mimarları olarak
bugün (14 Mayıs) saat 21.30’da DirenKazova Kültür Merkezi önünden
karavanımızla Soma’ya, iş cinayetinin
yaşandığı yere gidiyoruz. Gelebilecek
herkesi DirenKazova Kültür Merkezi
önüne çağırıyoruz. Ayrıca cenaze ve
yol ihtiyaçlarımız için her türlü maddi
desteğe (para, yiyecek, giysi, vb.)
ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyoruz.
İletişim: 0534 916 78 83
ivmedergisi@gmail.com

ADANA

İZMİR
Halk Cephesi – 14 Mayıs
Başbakan Canını
Zor Kurtardı
Soma halkı bütün gün sokaklarda
AKP’ye karşı eylemler ve yürüyüşler
düzenledi. Başbakan Erdoğan’ın belediyeden çıkışı sırasında halk başbakanın konvoyuna taş ve şişelerle
saldırdı ve konvoydaki araçları parçaladı. Canını zor kurtaran başbakan
ve bakanlar çevredeki iş yerlerine
sığındı. Başbakan meydandaki bir
markete kaçarak orada gizlenmeye

Çukurova Üniversitesi –
14 Mayıs
Soma İçin Boykottayız!
Çukurova Üniversitesi öğrencileri
Soma'da maden ocağında yaşanan
katliamla ilgili okulda boykot çağrısında bulundu.
Ali İsmail Korkmaz (R alanı) alanında 14 Mayıs’ta sabah 8.00'dan
itibaren toplanan öğrenciler öğleden
sonra hastane önünde eylem yapan
taşeron işçilerin yanına giderek bir
süre oturma eylemine devam etti.
Çukurova Üniversitesi Dev-Genç
olarak bütün öğrencileri yarın da
boykota çağırıyoruz.

Halkımız; AKP
İşçilerin Düşmanıdır!
Birleşelim,
Hesabını Soralım!

Bu katliamın ardından Türkiye’nin
birçok yerinde tekellere ve AKP iktidarına karşı halk eylemler yaptı.
İstanbul Levent’te Soma Holding’in
önünde toplanan yüzlerce kişi katliamı
protesto etti. Katliamcı patronlar patlamanın ardından, holdingin kapısını
kitleyip kaçmışlardı. Polis kaçanlara
hiçbir şey yapmazken, katillerden
hesap soranların önlerine barikat kurarak halkın haklı tepkisini şiddetle
bastırmaya çalışıyor.
14 Mayıs günü sabah saatlerinden
itibaren AKP iktidarı halk korkusuyla
AKP binaları önlerinde TOMA’ları
ve katliamcı polislerini yığdı. Katil
polis, AKP’nin binalarını nasıl koruyorsa Soma Holding’in binasını
da aynı şekilde korumaya aldı.
Öğle saatlerinde Soma Holding
önünde toplanan yüzlerce kişi, katliamı
protesto etti ve sorumlusunun bizzat
AKP iktidarı olduğunu vurguladılar.
Aralarında Dev-Genç’lilerin de olduğu
kitle burada yaklaşık 2 saat sloganlar
atarak ve sesli konuşmalar yaparak
AKP beslemesi Soma Holding’in katliamcı yüzünü ortaya serdi.
Konuşmalarda, “Soma’nın sorumlusu AKP iktidarından hesap soracağız,
bu bir kaza değil cinayettir” denildi.
“Hükümet İstifa, Kader Değil Cinayet,
Bakan İstifa” dövizleri açıldı.
Dev-Genç’liler eyleme, “Soma’daki İşçileri Katleden Devlettir” pankartı
ile katıldı.

13 Mayıs öğle saatlerinde Manisa’nın Soma İlçesi’nde Soma Holding’e
ait maden ocağındaki trafonun patlaması sonucu göçük altında kalan işçilerden ilk gelen bilgilere göre 300’ü
öldü. Bu işçi katliamına karşılık öğle
saatlerinde Soma Holding önünde toplanan Dev-Genç’liler ve bu katliama
sessiz kalmayan yüzlerce
insan, 2 saat boyunca eylem yaptılar.
Ülkemizde günde ortalama 5 insan alınmayan
tedbirlerden dolayı iş ciİstanbul Esenyurt Talat Paşa Mahallesi’nde 8
nayeti sonucu yaşamını yi- Mayıs’ta araba ve kamyonun arka arkaya çarpması
tiriyor. İnsanlar ölürken bir sonucu hayatını kaybeden Nehir Altan için, anneler
avuç tekel de karlarına kar günü olan 10 Mayıs günü yürüyüş yapıldı.
katıyorlar. Katliamcı AKP
Mahalle halkının kamyonların geçmesini isiktidarı, tekellerin daha ra- temediği ve daha önce de benzer kazaların yahat soyması için yeni yeni şandığına dair konuşmaların yapıldığı yürüyüşte,
yasalar çıkarmaya devam “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “Halkız
ediyor. Katliamlarda ölen Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
insanların ailelerine dava
Nehir Altan’ın hayatını kaybettiği yere kadar
açmamaları için küçük mik- yüründükten sonra yola karanfiller bırakıldı. Esentarda para vererek kendi- yurt Halk Cepheliler’in de katıldığı eylemde,
lerini aklamaya çalışıyorlar. “Anneler Günün Kutlu Olsun Nehir Anne", "ÇoDün olduğu gibi bugün de cuklar Yetim Kalmasın" yazılı dövizler taşındı.
iş cinayetleri sürüyor.

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

Öldüren Kaza Değil İhmaldir

Hesap Soralım
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AMERİKA VE AVRUPA'NIN SİNEMALARI
2. PAYLAŞIM SAVAŞI İLE İLGİLİ FİLMLER ÇÖPLÜĞÜDÜR!

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014
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2. Paylaşım Savaşı Sovyetler Birliği’nin onurlu direnişi
muştur.
sonucu zafere ulaşmıştır. Ama bakarsanız Amerikan sinePeki o zaman izlediğimiz onca filmde toplama kampmasına ve Avrupa sinemasına savaşta büyük bedeller
larından kurtulan Yahudiler neden Sovyet bayrağını değil
ödeyen ve akıllarını kullanan zeki insanlar kazanmıştır,
de ABD bayrağını öperler? Şu çok beğenilen Oscarlı
yani Amerikalılar, yani Avrupa burjuvazisi...
“Hayat Güzeldir” filminin sonunda toplama kampından
AMERİKA ANCAK SAVAŞI FİLMLERDE KAZAYahudileri kurtaranlar ABD tankları olmuştu.
NABİLİR!
Tarihi çarpıtmanın ve propaganda yapmanın en iyi
Birinci Paylaşım Savaşı sonrası 1930’lu yıllarda,
yollarından biri de sinema olduğunu anlamışlar, var güçinsanlar sinemalara akın ediyordu. O dönemin ABD
leriyle kahraman Amerika masalını anlatıp duruyorlar
Başkanı Franklin Roosevelt bunu kullanmakta gecikmez.
dünya halklarına. Dünya halklarına katil, işgalci yüzlerini
gizlemek için namuslu, kahraman masallarını anlatıp duRoosevelt, beyazperdenin, halka yön verebilecek etkili
ruyorlar. Amerika bu yalanları anlatmak zorunda. Yoksa
bir politik araç olabileceğini o sırada keşfetti. Ve halkı
dünya halkları Sovyetler’e ve tabii sosyalizme hayran
uyutmak için kollarını sıvadı.
olacak, onun bilimsel gerçekliliği ve onurlu direnişine
Roosevelt, 1933’te hükümetin film yapımına doğrudan
sempati duyacak. Sovyetler Birliği bu savaşta 24 milyon
müdahalesini yasalaştırdı ve bunun karşılığında stüdyo
kahraman evladını şehit vermiştir. Sovyet halkının kanı
sahiplerine sınırsız yetkiler verdi. Roosevelt’in amacı
oluk oluk akmıştır. Vatanlarının bağımsızlığını ve Avrupa
Amerika'nın 1. Paylaşım Savaşı sonrasında, dünya pazarına
halkını da bu şekilde kurtarmışlardır, bedel ödeyerek.
sahip olmak için sinema aracılığıyla Amerikan hayranlığı
“Kapıdaki Düşman/Enemy At The Gates” dışında,
yaratmaktı.
Sovyetler Birliği'nin savaştaki rolünü ve kahramanlığını
Amerikan halkının savaştan haberi dahi yoktu ve çok
ön plana çıkaran bir film izlediniz mi? Hayır.
da ilgilendirmiyordu onları. Bunun nedeni de Amerika’nın
Savaş nutuklarıyla edebiyat dalında Nobel almış Churcpolitikalarıydı.
hill'i
göklere çıkaran İngiltere’nin kaybı ne kadar? 450
Roosevelt, sinemayı kullanmaya kararlıydı ve güçlü
bin. Peki, işgal altında red türküleriyle ünlü Fransa’nın
Amerika imajı yaratmalıydı. İmdadına, 1942 yapımı Cakaybı? 567 bin. Peki yüce ve kahraman Amerika’nın
sablanca filmi yetişti. Gişe rekoru kıran filmde, Alman
kaybı? 418 bin. Ki bu ülkelerde de savaşanlar o ülkenin
toplama kamplarından kaçarak Casablanca'ya gelen direburjuvazisi değil sosyalistleri olmuştur.
nişçilerin Lizbon üzerinden ABD'ye iltica etmeleri, bir
24 milyon Kızıl Ordu ve Sovyet Halkı'nın yanında bu
aşk hikayesi etrafında gösteriliyordu. Konu, tarihi gerçeklerle
alakası olmasa da Casablanca, dikkatleri savaşa çekmeyi
rakamlara bakın. Ama sinemalarına, kitaplarına bakarsan
başarmıştı. Filmin ilk gösterimi bu yüzden, 1943 Kasımı’nda
savaşı Amerika ve Avrupa kazanmıştır. Ki emperyalistler
General Dwight Eisenhower komutasında, Kuzey Afrisavaşa çıkarları için dahil olmak zorunda kalmışlardır.
ka’daki Alman birliklerini yenerek Casablanca’ya giren
Ama gerçekleri anlatan Sovyet filmleri de var. Bu
İngiliz ve Amerikan askerlerine yapıldı. Zaten amaç geryüzden tarihi sinema ile de çarpıtamazlar... Faşizm geçmişte
çekleri yansıtmak değildi. Savaştaki rollerinin ne kadar
kalmadı, hala hayatta, yaşıyor. Ülkemiz faşizm ile yönebüyük olduğunu anlatmaktı, yalanlar, yalanlar ile uyuttiliyor. Avrupa emperyalizmi faşist örgütleri destekliyor
mak...
ve onlarda insanlarımız aynen Alman faşizmi yıllarında
Casablanca’nın hemen sonrasında Savaş Bilgilendirme
olduğu gibi diri diri yakıyor.
Ofisi (OWI) adı altında kurulan Sinema Dairesi’ne, milliUkrayna'da faşizmin iktidara gelmesi için emperyalistler
yetçilik duygularını yükseltmek ve Amerikan ordusunun
canla başla uğraşıyorlar. Bu yüzden faşizmi anlamak ve
güçlü imajını yükseltmeyi amaçlayan propaganda filmleri
ona karşı “nasıl direnilir”i öğrenmek için Sovyet filmlerini
üretme görevi verildi. Savaş yıllarında Paramount hariç
izlemeli ve izletmeliyiz.
film stüdyoları, OWI’nin tüm senaryoları çekim öncesinde
Sovyetler Birliği sanata ve sinemaya çok önem vermiştir
okumasına ve rötuşlar yapmasına izin verdi. Ve bugüne
ve bu yüzden onlarca film yapmıştır. 2. Paylaşım Savaşı’nı
kadar Hollywood bu yalan filmleri üretme makinalığını
da anlatan birçok filmi vardır. Gersürdürüyor. Bayraklarını yere düşürmediçekleri Sovyetler Birliği’nin filmleler.
Önerdiğimiz bazı filmler:
rinden izleyelim... Bizim sanatçılarıYahudi toplama kampındaki işkenceleri 1- Chapaev, 2- Askerin Babası,
mızda
ülkemizdeki faşizmi anlatmak
ortaya çıkaranlar, Hitler’in arşivlerini ele 3- “Sıradan Faşizm/Ordinary
için
Sovyetler
Birliği’nin yani sosyageçirerek halka karşı işlenmiş suçları somut Fascism”, 4- Yıldız, 5- İnsanın
lizmin
sinemasını
örnek almalıdır.
olarak kanıtlayanlar da Sovyet Birliği olKaderi, 6- Askerin Türküsü
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Röportaj

Umut mu? Umut Direniştir!
Bağımsız Türkiye Konseri’ne Katılan Bir Milyonun
Üzerindeki Halkımız Onun İçin Umut Doluydu
13 Nisan’da Bakırköy’de 1 milyonun üzerinde halkımızın katıldığı
Bağımsız Türkiye Konseri 30 Mart’ta
yapılan yerel seçimler ve kimi kesimlerdeki umutsuzluğun nedenleri
ve 1 Mayıs üzerine Grup Yorum ile
bir söyleşi yaptık... Grup Yorum’un
değerlendirmelerini aktarıyoruz.

Yürüyüş: 30 Mart yerel
seçimlerinden sonra AKP’nin
aldığı oy oranı çeşitli
kesimlerde bir umutsuzluk
yarattı. Seçimlerden hemen
sonra Bağımsız Türkiye
Konseri’ne ise bir milyonun
üzerinde katılım oldu, bu
durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Grup Yorum: Bunca tapelerin,
arsızlıkların, hırsızlıkların, soysuzlukların ortaya çıkmasından sonra yine
yüzde kırk beşin üzerinde bir oy alması;
AKP’nin politikalarından, bu düzenin
baskılarından, sömürüsünden rahatsız
olan, bu düzenin değişmesini isteyen,
AKP’den nefret eden kitlelerde bir
umutsuzluk yaratmış durumda bu çok
açık görülüyor. “Neden yüzde kırk
beş oy aldı?”, ayrı değerlendirilmesi
gereken bir durum ama bir yandan da
Bağımsız Türkiye Konseri’ni görüyoruz. Oraya bir milyonu geçen bir
kitlenin katılması Bağımsız Türkiye
şiarının bir yandan sahipleniliyor olduğunu, bir yandan da mücadele etmek
gerektiğini düşünen halkımızın sayısının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Umutsuzluk sadece sorunu bu
düzen içerisinde çözmeye çalışanların
umutsuzluğu... Bu düzenin yerine hakça, insanca, eşitçe bir düzen kurmak
isteyenler için AKP’nin oy oranı çok
önemli değil. Bizim için de önemli
değil. Yüzde yetmiş beş oy da almış
olabilirdi AKP. Umut bizde zaten, biz
umuduz, umudu temsil ediyoruz. O
noktada bizim için bir sorun yok. Ama

umutsuzluğa kapılan kitlelere bizim umudu taşıma gibi bir görevimiz olduğunu
tekrar gösteriyor
bu yerel seçimler
aynı zamanda. Biz
buna bakarız, bizim
buna bakmamız gerekiyor, buradan
yürümemiz gerekiyor. Biz insanların
neden umutsuzluğa
kapıldığını görüyoruz, neden AKP’ye
oy verdiğini de biliyoruz, biz çözümleyebiliyoruz. Ama göremeyen, çözemeyen ve bu yüzden umutsuzluğa kapılan insanlar da var. Biz umudu onlara
taşımakla görevliyiz.
Ek olarak özellikle solda düzen
partilerinde neden umutsuzlaşıyorlar?
Çünkü halktan kopuklar. Mesela tapeler çıktı, televizyonlar, “twitter
yıkıldı”. Ama internet dünyası içindeki dar bir grup bunu konuştu kendi
içinde. Ama halka gitmediler. AKP
dedi ki “Kapı kapı dolaşacaksınız.”
Tapeleri umursamadılar. CHP kısmen
arttırdı oylarını belki ama bütün halkı
etkilemedi, halka gitmediler. Biz niye
umutluyuz, niye umutsuzluğa kapılmadık, niye coşkuluyduk? Çünkü
halka gittik, umudu hep halkta gördük.
Bu yüzden umutluyuz, umudu kaybetmiyoruz. Milyonları örgütleyeceğiz
dedik, işte milyonlar. O konsere gelen
kitle bir umuttu, umudu gösteriyordu.
Umudun halkın kendi gücünde olduğunu gösterdi konserimiz... Kimi
kesimlerdeki umutsuzluktan çok daha
güçlü bir umut vardı konserimizde.

Yürüyüş: Konsere katılan
halkın ruh hali,
motivasyonu nasıldı?
Bir umutsuzluk var mıydı?
Grup Yorum: Hayır, müthiş bir

coşku vardı. Çok güzel bir ruh hali,
umut ve öfke vardı. Konserin öncesinde çeşitli çevrelerle yapılan görüşmelerin hepsinde konuşulan; AKP’ye
karşı bir duyguyla oy verip kaybedildiği bölgeden de insanlar konsere koşacak, orada öfkesini dile getirecek.
AKP’ye karşı kazandığını düşünen
bölgeden insanlar zaferlerini kutlamak
için oraya koşacak. Bunlar bizden bağımsız belki, biz seçimleri bir arayış
olarak görmüyor olabiliriz ama oraya
gelen kesimin birçoğu oy kullanan
insanlar. Onlar orayı umut olarak gördü. Grup Yorum’un bir misyonu, yarattığı temsil ettiği değerler var sonuçta.
İnsanlar bu değerin etrafında toplanıyorlar. Sadece müzikal bir şey için
gelmiyorlar. İnsanların her halükarda,
her koşulda orada kendini ifade edeceği
bir yer, koşacağı bir yer var.
“Devrime kendi evimize gidiyormuş gibi gitmeliyiz’’ diye bir slogan
vardı. Onun gibi aslında... İnsanlar
kendi evine gidiyormuş gibi o rahatlıkla gittiler konsere çünkü sırtını
yaslayacakları bir yer vardı.

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

Yürüyüş: Bu kesimler Haziran
Ayaklanması’na da katılan
kesimler... Bu kesimlerin
umutsuzluğunun nedeni nedir?
Grup Yorum: Evet bu kesimler
Haziran Ayaklanması’na da katılmışlardır, AKP karşıtlarıdır. Fakat bunlar
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Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

sorunun AKP’nin gitmesiyle çözüleceğini düşünen küçük burjuva kesimlerdir. Çözümü yine düzen içinde
aramaktadırlar. Oysa bugün AKP,
yarın bir başkası. Geçmişte de SHPDYP koalisyonu vardı, ANAP vardı,
Çiller vardı, DSP-MHP vardı. Belki
o zaman devrimciler dışında geniş
kesimleri hedef almıyordu fakat faşizm en pervasız haliyle yine vardı.
Yani sorun bu düzenin kendisidir.
Umutsuzluğa kapılan kesimler esas
olarak çözümü düzen içinde aradıkları için umutsuzdurlar. Bugün
düzen içi çözümlerin de olmadığı
çok geniş kesimler tarafından görülmektedir. Haziran Ayaklanması da
esasında halkın çözümün kendisinde
olduğunu görmesidir. Umutsuzluğa
düşen kesimler de, esas olarak Haziran
Ayaklanması’nı düzen içine çekmeye
çalışan kesimlerdir.
Umut mu? Umut direniştir. Bağımsız Türkiye Konseri’ne katılan
bir milyonun üzerindeki halkımız
onun için umut doluydu. Konser,
halka çözümün düzenin dışında
olduğunu gösteren bir muhtevaya
sahip olduğu için coşku çok büyüktü. Halkımız umut doluydu.

Yürüyüş: Peki konserinizdeki
çözümün kaynağı nedir?
Siz çözümü nasıl
görüyorsunuz?
Grup Yorum: Coşkunun kaynağı
yine umut aslında. Kendine güven
var. Orada bir birlik var. Halk kendini
görüyor orada. Örneğin bir düzen partisinin mitingine gittiğinde birini izliyor
ama sadece kürsüye çıkan birini izlemek için gidiyor oraya. Yorum konserlerinin farkı, en önemli özelliği şu;
Yorum konserlerine gelen kitle sadece izlemeye gelmiyor, konserin
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bir parçası olmaya geliyor
oraya. Ben de o konserin bir
parçasıyım, o sloganları ben
de haykıracağım, Halk Ayaklanması şehitlerinin hesabını
sloganlarımla soracağım ve
orada bir birlik oluşturacağım bilinciyle geliyor insanlar
konsere. Ortak bir ruh ve düşüncenin bir parçası oluyor insanlar. Büyük bir ailenin, büyük
bir koronun parçası oluyorlar. Bu yüzden çok coşkulu geliyor insanlar.
Nehir gibi aka aka geliyorlar.
Ki bu sene çok ciddi bir çalışma
yapamadık. Buna rağmen bir bayrama gelir gibi, bir özel güne gelir
gibi, bir hesap sormaya gelir gibi
geldi insanlar. Bunun çok önemli
bir veri olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar o gün için, o gün orada olmak
için hazırlık yapıyorlar artık.
Yorum konserleri hiçbir zaman bir
müzik dinletisi değildir. Bir eylem
olarak görür insanlar Yorum konserini. Bir şeyler öğrenmek, bir şeyler
hissetmek, kendini yenilemek, değişmek gibi duygularla ve coşku yaşamak
gibi duygularla gelir insanlar Grup
Yorum konserine. Bir Grup Yorum
konseri gibi düşünülmemesi gerekiyor
bu Bağımsız Türkiye Konseri’nin.
Daha büyük bir hedefi var bu konserin.
Biz bunun artık yerli yerine oturduğunu
düşünüyoruz dördüncü konserle birlikte. Oraya gelen kitle de nereye geldiğini, ne için geldiğini, ne istediğini
bilen bir kitle. Rastgele, “yolum düştü”,
diye gelen bir kitle değil. Her konserimizin bir ana teması, bir ana sloganı
oluyor. Bu sene de Gezi şehitlerine
adanmıştı bu konser. Çocuklarına
sahip çıktı oraya gelen bir milyonun
üzerinde insan. O çocukların hesabını
sormak için geldiler. Gerçekten bağımsız bir Türkiye istediği için geliyor
insanlar. Bu faşist düzenden kurtulmak
için geliyorlar. Bizim konserimize gelenler düzen kafasına sahip insanlar
değiller. Bu yüzden umut diyoruz ya
zaten.
Bir de sosyalizm ve devrim için,
başka bir düzen başka bir şey istiyorlar.
Düzen dışı bir arayış için geldiler
bizim konserlerimize, Berkin Elvan’ın
cenazesine, Gezi Ayaklanması’na. Bir

kurtuluş, bir çözüm olarak gördükleri
için geliyorlar. Mahirler’e boşuna öldüler diyenler yok oluyorlar ama bir
milyonun üzerinde insan bugün somut
bir gün tek bir günde Mahir sloganı
attılar. “Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!’’ sloganının
orada bir milyonun üzerindeki insanın
ağzından atılması çok önemli bir
şeydir. Kimse kimsenin kafasına silah
dayayıp attırmıyor o sloganı. O sloganın anlamını da herkes bilir dünden
bugüne. Bu çok anlamlı bir şey.

Yürüyüş: Konserinize destek
amacıyla çok sayıda sanatçı
dostunuz da katıldı. Onların bu
kitle karşısındaki tavırları,
düşünceleri ve ruh halleri
nasıldı?
Grup Yorum: Aslında bu da bir
gelenek haline geldi. Bu sene dördüncü
konserimizi yaptık. Dört senedir birçok
sanatçıyı ağırladık. İlk seneden itibaren
Kubat, Leman Sam, Zülfü Livaneli,
Mor ve Ötesi, Hüseyin Turan, Aylin
Aslım… İki senedir de kitlesel sanatçı
grupları katılıyorlar. Sanat aslında sadece müzikle sınırlı kalmıyor Bağımsız
Türkiye Konserleri’nde. Şair, tiyatrocu,
yazar, araştırmacı, edebiyatçı birçok
sanatçı katıldı. İlk seneden beri gözlemimiz yüz binler karşısında büyük
bir coşku yaşıyorlar. Gelen sanatçılar
duyarlı, demokrat, devrimcileri tanıyan
seven veya Bağımsız Türkiye sloganının altına imzasını atacak, Bağımsız
Türkiye için bir şeyler yapacak sanatçılar. Onların orada gördükleri kitlesellik onların umutlarını tazeliyor veya
varsa karamsarlık bulutlarını dağıtıyor
örneğin. Ortak noktaları Bağımsız Türkiye konserlerinden büyük bir coşkuyla
ayrıldılar. En yorgun sanatçılar bile o
sahneye çıktıklarında ya da bizimle o
atmosferi paylaştıklarında bu coşkuyu,
umudu hissetmemesi, güçlenmemesi
mümkün değil. Çünkü kendi hayatlarında dar bencil bir dünyaları var. El
uzatanları, yardım eden kimseleri yok,
tutunacakları bir dal yok, topluca hak
arayacak bir zeminleri yok bu insanların. Konserlerimizde bu coşkuyu
görmüş olmaları ister istemez etkiliyor. Sosyalizm ideallerinden vaz-
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geçmiş olduğu söylenen bazı sanatçılar ya da birçok konuda eleştirilen
sanatçılar bile bizim konserlerimizde
sosyalizme dair inançlarını yeniden
dile getirebiliyorlar. Bunun nedeni
de bir şekilde kendilerini orada bulabilmeleri, kendini oraya yakın hissedebilmeleri. Bu da bizim doğruluğumuzu gösteriyor. Sonuç olarak
Bağımsız Türkiye Konserleri geniş
kitleleri bir araya getirirken bir
yandan da sanatçıları bir araya getiren bir gelenek haline geldi.

Yürüyüş: 1 Mayıs’ı da
soracağız... AKP çok büyük bir
kuşatmayla halkın
toplanmasına dahi engel
olmaya çalıştı ancak olamadı...
39 bin polis onlarca TOMA’ya
rağmen çatışma ve direniş gün
boyu sürdü. Halk Cephesi’nin
Bağımsız Türkiye
Konseri’ndeki yüz binlerin
coşkusuyla 1 Mayıs’a çağrısı
vardı. 1 Mayıs’ı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Grup Yorum: Bağımsız Türkiye
Konseri’nin 1 Mayıs’a etkisi var mı
diye soracak olursak; olmaz olur mu,
elbet oldu. Öncesinde güç toplama,
soluk alma, moral alma, ne yapacağını
öğrenme, prova yapma, şehitlerin hesabını sorma sözü verdi, 1 Mayıs’a
gitme sözü verdi halk konserde. Konser
nasıl yansıdı 1 Mayıs’a? Önceki yıllara
göre örgütlü kesimler, devrimciler dışında halkın büyük bir kesimi geldi 1
Mayıs’a. Her yeri kapatmalarına
rağmen halk geldi. Bu yüzden AKP
kaybetti aslında. Halkı Taksim’e
sokmaması teknik bir sonuç sadece...
Ama bugün hala tedirginlik yaşıyor
AKP ve yaşayacak da... Asıl siyasi
sonuç AKP’nin kaybettiği ve halkın
kazandığıdır. Konserin de etkisi çok
önemli. Konserin 1 Mayıs’lardan önce
olması çok önemli bir güç kazandırıyor
1 Mayıs’ları. Halkı 1 Mayıs’a hazırlıyor
aslında bu konser. Baktığımız zaman
birçok sendika var ama halktan kopuk,
kapalı kapılar ardında toplantılarla 1
Mayıs’a hazırlanıyorlar ama halkı hazırlamıyorlar, halkla bağlantıları yok,
sadece afiş hazırlıyorlar. Ama halkı

ruh olarak, düşünce olarak 1
Mayıs’a hazırlayan Türkiye’de
sadece biz varız.
Halk hareketlerinin sürekli
kendi yöntemlerini geliştirmesi
gerekiyor. Faşizm çok çeşitli yöntemlerle saldırıyor, kuşatmalar altına alıyor, engellemeye çalışıyor.
Bizim de bunları aşmak için her
türlü yaratıcılığı kullanmamız gerekiyor, sürekli bilgilerimizi güncellememiz gerekiyor, yöntemlerimizi
yenilememiz gerekiyor. Yeni direniş
yöntemleri geliştirmeliyiz. Yöntemlerimizi geliştirmedikçe bizim de hareket alanlarımız darlaşır. Yöntemler
meselesine dikkat çekmek gerekiyor.
Onun dışında politik anlamda kuşatmaya çalıştılar. İlk defa bu kadar geniş
bir ağ kurdular. Ama her yerde, Taksim’e çok uzak bölgelerde bile çatışmalar çıktı ve geç saatlere kadar çatışmalar sürdü. Halk Taksim’in kapatılmasını kabul etmedi ve polis şiddetinden korkmadı. Ölüm tehditlerine
rağmen halk geldi. Faşizmin gelirseniz
öyle olur, böyle olur demagojileri artık
tutmuyor. Eskiden tutabiliyordu ya da
ideolojik olarak halkı bir yere hapsedebiliyorlardı. Ama Haziran Ayaklanması ile birlikte halk bunu aştı. Yalanı
erken tespit edip hemen teşhir ediyor
halkımız. Mizahla mahkum ediyorlar.
Ve artık çatışıyor halkımız. Öncesinde
1 Mayıs’a hiç gelmemiş insanlar da
geldiler. Artık belli bir kısmın sorunu
değil hak arama mücadelesi bütün
halkın sorunu.

Yürüyüş: Haziran
Ayaklanması’nın yıl dönümü
yaklaşıyor. Haziran
Ayaklanması’na katılan halkla
bağımsızlık konserine katılan kitle
arasında bir bağ kurmak mümkün
mü?

Grup Yorum: Kesinlikle mümkün. 1 Mayıs’a belki akın akın insanlar gelmedi. Bu gelip geçici bir
durumdur. Gezi ile 1 Mayıs’ı bir tutmak mümkün değil elbette. Faşizmin
çok yoğun baskısı, etrafa korku salması mutlaka etkili olmuştur. Ama
Gezi’ye katılan milyonlar yok olmadılar, onlar uzaya falan gitmediler.
Belki 1 Mayıs’ta değil ama Gezi’nin

yıldönümünde yine çıkacaklar sokağa.
Yine ölümlerin, mermilerin üzerine yürüyecekler. Belki öleceklerini
bile bile çatışacaklar. Böyle bir kitle
oluştu. Bu düzen dışında umut arayan
büyük bir kitle var. Büyük bir potansiyel var artık bu ülkede. Bu
sadece Gezi ile alakalı bir durum da
değil. Kırk beş yıldır verilen bir mücadele var. Bunların birikimidir mutlaka. Öyle değerlendirmek lazım yoksa yanlışa düşeriz. Gezi ile bir anda
bilinçlenmedi bu halk. Hiçbir şey
bir anda olmaz. Ya da ayaklanmada
var olan halk şu an yok diyemeyiz.
Yok olmadılar, böyle bir şey olmaz.
Hiçbir şey vardan yok olmaz. Varlar
ama ortaya çıkaracak olan da yine
biziz.
Haziran Ayaklanması’nda doğal
bir sonuç yaşandı. Bir birikimin sonucunda bir patlama oldu. İktidar
hazırlıksız bir şekilde böyle bir şeye
yakalandı. Ama şimdi on beş yirmi
gün öncesinde planlı bir şekilde hazırlandı ve aşama aşama kuşattılar
her tarafı ve öncesinden müthiş bir
yaygara kopardı. Ön hazırlığı vardı
iktidarın.
Bağımsız Türkiye şiarını Gezi’ye
katılan kitlelerin atmaması mümkün
değil. Bu slogan, onların da sloganı… Bir ay boyunca ayaklanmaya
katılan toplam insan sayısı üç buçuk
milyon, tek bir günde Berkin Elvan’ın
cenazesine katılan insan sayısı üç
milyon. Tek günde üç milyon insan
sokağa çıktı. Ardından Bağımsız Türkiye Konseri’mize kitleler geldi. Artık
milyonlarla konuşuyoruz. Gezi bir
finaldi ama aynı zamanda bir başlangıçtı. Bu daha başlangıç yani. Politikamızın halka nasıl ulaştığı, halkı
nasıl yönlendirdiği de bizim politikamızın doğruluğudur aslında. İn-
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sanlarla buluşabiliyorsa ve çoğalabiliyorsa doğru olduğunu
gösterir. Milyonları örgütleyeceğiz iddiasını somuta dökmemiz önemli. Kendiliğinden
gelişen ayaklanma vb. olaylar,
eğer devrimci bir irade yoksa
mücadeleyi geliştirici bir işlevi
olmaz. Aynı dönem Mısır’da
30 milyon kişi meydanlara çıktı... Emperyalizmin politikalarına yedeklenmekten kurtulamadılar... Emperyalizmin ortadoğu
politikalarının bir parçası oldular. Ülkemizde de eğer devrimci bir irade
olmasaydı AKP ile hesabı olan emperyalistlerden işbirlikçi burjuvasiye,
Fethullahçılar’dan Kemalistlere çeşitli
kesimlerin politikalarının parçası olunması kaçınılmazdı... Ancak devrimci
bir irade var olduğu süreci düzeniçi,
reformist, uzlaşmacı politikaların halk
kitleleri üzerinde etkisi olmaz... Buna
biz izin vermemeliyiz...
Örgütsüz, kendiliğindenci hareketler saman alevi gibi bir anda parlar
ama söner. Örgütsüz bir kitlenin direnişi de sönecektir. Biz örgütlü kitlelerle bir şeyleri başaracağız. Belki
yetmiş altı milyonu tam anlamıyla
örgütleyemeyiz ama örgütlü bir kitleyi
faşizmin karşısına dökmeden bu ülkede
bir şey başaramayız. Gelip geçici olur.
Bağımsız Türkiye konserlerine gelen
kitle sadece bir gün geliyor ve gidiyor.
Bu çok ciddi bir kitle aslında, bizim
bu kitleyi bir yere sevk etmemiz lazım.
Bir bağları var aslında bu insanların.
“Bu Daha Başlangıç Mücadeleye
Devam’’ ya da Berkin Elvan slogan-

larını atmaya geliyor insanlar. Hareketi
devam ettirmemiz lazım. Mutlaka derneklerle, sendikalarla, meslek odaları,
sanat örgütlenmeleri ile örgütlülüğe
dönüştürmeliyiz. Dönüşmezse sönebilir
ve sönecektir. Düzen bunu söndürmeye
çalışır. Hatta söndürmeye de çalıştılar
ama devrimciler buna izin vermedi.
Mücadele ettiler, kavga ettiler, her
gün sokağa çıktılar. Berkin’in cenazesine üç milyon insan devrimciler
sayesinde katıldı.
Bir meydanı meşrulaştırmak, kazanmak için şehitler veriliyor bu ülkede, ölünüyor. Evet çünkü mücadele
büyük bedeller gerektiriyor. Ama bu
halka meşrutiyetimizi, her türlü direnişin meşrutiyetini kavratırsak önümüzde hiçbir güç duramaz. Bunu
gezide gördük.

Yürüyüş: Bağımsız Türkiye
Konseri içerik olarak da çok
politikti. Sanatçıların,
aydınların, halkımızın tavrı
nasıldı?
Grup Yorum: Özellikle bu sene
ayaklanmanın yarattığı, verilen şe-

hitlerin, ülkenin içinde bulunduğu atmosferin de yarattığı bir
sonuç itibari ile daha politik,
içerik olarak daha yoğun bir
konser oldu ister istemez. Sanatçılar artık daha politik, haksızlıklara karşı daha hassas, tepkilerini daha erken yükseltebiliyorlar, daha örgütlü hareket
etmek istiyorlar. Gönüllü tanıtıcı
oluyorlar aslında. Bir bilgiyi
paylaşarak bir güç haline getirmek ve topluca hesap sormak konusunda biraz daha bilinçli sanatçılarımız. Bunun adı bir örgütlenmedir
aslında. Belki bütün sanatçılar bunun
adını böyle koymuyor olabilirler ama
sonuç itibari ile örgütlü olmaya bir
yönelim var.
Sanat Meclisi’nin kısa sürede büyüyüp yeşermesi, Sanat Meclisi çatısı
altında değişik sanat dallarının oluşmasının sebebi de sanatçıların kendini
böyle ifade etme isteği. Ve sanatçılar
artık gerçekten daha politik. 1 Mayıs’larda çatışmaya katılmalarından,
mahkeme önlerinde sabahlamalarına,
eylemlerde gözaltına alınan sanatçılara
kadar ülkemizin sanatçısının biraz
daha politikleştiğini gösterir. Yeni
nesil sanatçılarla birlikte, yeni arayışlarda bulunan genç nesil sanatçılarla birlikte ve ayaklanmanın getirisiyle halk ve sanatçılar daha politikleşti. Ve aydınlar ve sanatçılar
daha fazla hak arama, mücadele içerisinde olma ihtiyacı ve örgütlenme
eksikliğini biraz daha yakıcı hissediyorlar.

Şehitlerimiz
Kurtuluşumuzun Yolunu
Aydınlatıyor
Dev-Genç’liler, 11 Mayıs günü Tekirdağ'ın Malkara İlçesi’nin Sarıpolat Köyü’nde yaşayan Birtan Altınbaş'ın
ailesini ziyaret ettiler. Ziyaret Birtan Altınbaş'ın mezarının
temizlenmesiyle başladı. Ardından mezara karanfiller konularak
anma yapıldı. Anmanın ardından aileye ziyarete gidildi.
Birtan Altınbaş hakkında sohbetler edilerek, katillerinin hala
yargılanmadığından söz edildi. Daha sonra köy kahvesine
gidilip köylülerle de sohbet edildikten sonra ziyaret sona
erdi.
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Hamas ve El Fetih “Ulusal Birlik Hükümeti”
Kurma Konusunda Anlaştılar

Anlaşma, Emperyalizm ve Siyonizmle
Uzlaşma ve Teslimiyet Politikasıdır
Filistin’de, Batı Şeria, yönetimini
elinde bulunduran El Fetih ve Gazze
Şeridi yönetimini elinde bulunduran
Hamas, 23 Nisan günü, Kahire’de,
Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan
görüşmelerde aralarında anlaşmazlığa ve çatışmalara son verdiklerini,
tek yönetim konusunda anlaştıklarını
duyurdular.
Her iki örgüt de bu anlaşmayı
ve birliği halkın ve özellikle gençliğin
istediğini, kendilerinin de bu çağrıya
uyduklarını belirterek; “Halkımıza
ayrılık döneminin bittiği müjdesini
veriyoruz”, “Yüksek ulusal sorumluluk çerçevesinde görüşmeler başlamıştır” açıklamasını yaptılar. Ayrıca; beş hafta içinde Devlet Başkanı
Mahmud Abbas liderliğinde bir birlik
hükümetinin kurulması için müzakerelerin başlaması ve Filistin’de altı
ay sonunda genel seçime gidilmesi
kararını aldıklarını açıkladılar. Bu
haber, bazı gazetelerde, iki örgütün
birleştiği, bazı gazetelerde ise Filistin’de tarihsel bölünmenin sona erdiği
şeklinde yer aldı.
Bu anlaşma emperyalizm ve onun
beslemesi İsrail ile uzlaşmanın anlaşmasıdır. Hamas’ın iktidara gelmesiyle, direnişle özdeşleşmiş Filistin halkının uzlaşma sürecine
hazırlanması başladı. Bu varılan
mutabakat ise artık bu sürecin finalidir.

Birlik, El Fetih’in Hamas’ı,
Emperyalizmle, Siyonizmle
Uzlaştırma Planıdır
İki Filistinli örgütün aldığı karar
gibi görünen bu birlik; emperyalizm
ve Siyonizmin çıkarına hizmet eden
bir uzlaşma ve teslimiyet politikasıdır.
Bu birlik; emperyalizmin yönlendir-

EL FETİH Lideri
Mahmud Abbas

HAMAS Lideri
Halid Meşal

mesi altında Siyonizm’e boyun eğmektir. Bugün ABD ve Avrupa emperyalizmi, İsrail, bu birlikten rahatsız
gibi görünseler de özünde bu birlik
emperyalizmin istediği bir birliktir.
Onların onlarca yıllık tehditleri, yaptırımları, ambargoları ve uyguladığı
politikaların sonucudur. Filistin halkının değil, emperyalistlerin yararına
bir birliktir. Filistin halkının özgürlük
mücadelesinin tasfiyesi içindir. Emperyalizm, işbirlikçi Mahmut Abbas
yönetimindeki El Fetih’i dize getirdi.
Bu birlik ile de Hamas’ı aynı çukura
sokarak emperyalizmin ve Siyonizmin
Filistin halkını teslim almasının önü
açılıyor.
Elbette Filistinli örgütler, partiler,
halk güçleri, güçlerini ve tüm olanaklarını birleştirmelidirler. Ancak
bu, Filistin halkının kanına susamış
emperyalizm ve işbirlikçisi Siyonizmin çıkarlarına hizmet eden bir zeminde olmamalıdır. Onlarca yıldan
beri birbiriyle sürekli silahlı çatışma
içinde olan bu iki örgütün birliği;
Arafat’ın 1993’deki 1. Oslo Anlaşması’ndan 2007’deki Annapolis’e, 2011’de, Kahire’de, Hamas
ve El Fetih’in yaptığı birlik anlaşmasından, ABD Dışişleri Bakanı
John Kerry’nin inisiyatifi ile Temmuz 2013’te başlayan görüşmelere
uzanan bir süreç sonucudur.
Emperyalizmin politikalarına uyum

sağlayan El Fetih, Filistin halkının
umutlarını Annapolis’de emperyalistlere teslim etmişti. Hamas, FHKC
ve FDKC gibi bu ihanete ortak olmadılar. O gün doğru tavır alan
Hamas, tutarsızlıkları nedeniyle bugün El Fetih ile aynı noktaya
gelerek emperyalizmle uyum, uzlaşma çizgisine çekilmiştir.

Halkın Kurtuluşunu
Hedeflemeyen Birlikler
Emperyalizmin
Yararınadır
Bu anlaşma, Hamas ve El-Fetih’in
aralarında imzaladıkları ilk anlaşma
değildi. Hamas‘ın iktidara geldiği
2006 yılından itibaren defalarca anlaşma yapıldı ve bozuldu. Hamas
iktidara gelince El-Fetih ile bir birlik
hükümeti kurma yolunda anlaştılar.
Şubat 2007’de Hamas ile El Fetih
Mekke’de yeni bir anlaşma yaptılar.
Bu anlaşma emperyalizmin de iştahını
kabartan bir anlaşma oldu. Ve Hamas
önderliğindeki hükümet üzerindeki
yaptırımları kaldırdı. İsrail Gazze’ye
yönelik saldırılarına kararlılıkla devam edeceğini deklare edince Hamas,
daha önce Abbas ile anlaşmalarına
rağmen, İsrail’e roket saldırılarını
durdurmayacağını açıkladı. Gazze’de
çatışmalar başladı ve Hamas Gazze
Şeridi’nde El Fetih’in denetimindeki
bölgeleri tamamen ele geçirdi. ElFetih’in kontrolünde, işgal edilmiş
Batı Şeria kaldı. En az 100 kişi bu
çatışmalarda hayatını kaybetti. Abbas
Filistin hükümetinin görevine son
verdi ve olağanüstü hal ilan etti.
4 Mayıs 2011’de Kahire’de, Hamas ve El Fetih liderleri Halid
Meşal ile Mahmud Abbas,yeni bir
birlik anlaşması imzaladılar. Anlaş-
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maya, Filistin Kurtuluş Örgütü
(FKÖ), İslami Cihad, Halk Direnişi
Komiteleri ve Hamas üyeleri katıldı.
Öyle büyük bir şova dönüştürüldü
ki; Arap ülkelerinin dışişleri bakanları,
Çin, Rusya, Türkiye ve bazı Avrupalı
liderler de imza törenine davet edildi.
Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu törene katıldı. Filistin halkının iradesini, birliğini ve
çıkarlarını, kurtuluşunu hedeflemeyen
daha önceki birlikler gibi bu anlaşma
da ölü doğdu.
2006 yılında yapılan seçimlerde
Hamas’ın iktidara gelmesinden sonra
Filistin’de fiili bir bölünme yaşandı,
2007’de Gazze ve Ramallah’ta iki
ayrı hükümet ortaya çıktı. El Fetih
ve Hamas arasında silahlı çatışmalar
yaşandı. Elbette ki bu bölünme Filistin
halkının yararına görülecek, savunulacak bir bölünme değildir. Ancak
bugün uzlaşmaya atılan bir adım
olan El Fetih ile Hamas arasındaki
birleşme mutabakatını da bir olumluluk olarak görmek mümkün değildir. ABD ve Avrupa emperyalizminin
güdümünde İsrail ile uzlaşma yolunda
atılan bir adımdır. Uzlaşma Filistin
halkının haklarından vazgeçmesi demektir.
Ulusal Birliğin sağlanması olarak gösterilmeye çalışılan bu tablo
uzlaşmayı reddeden Hamas’ın hizaya getirilmesi, uzlaşmacı El Fetih
çizgisine entegre olması demektir.
Filistin halkının direniş dinamiklerinin önüne set çekmektir. El
Fetih ile Hamas’ın kurdukları birlik
Filistin halkının birliği değildir. Çünkü
bu birlikte halkın iradesi, birliği ve
kurtuluşu yoktur. Bu birlik El Fetih’in Hamas’ı uzlaşma çizgisine
çekme birliğidir.

Ortadoğu’daki işbirlikçi Arap devletleri de yanlarına alarak bunda başarılı oldular.
İsrail ve Filistin Devlet Başkanı
Mahmut Abbas’ın önderliğindeki El
Fetih hareketi arasındaki görüşmeler,
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin
inisiyatifi ile Temmuz 2013’te başladı.
El Fetih, İsrail’in yanıbaşında bir
Filistin devletinin kurulabileceğini
savunurken Hamas İsrail’in var
olma hakkını reddediyordu. Bu
nedenle Hamas bu görüşmelerin dışında tutuldu. İsrail 10 aylık süreçte
Filistin tarafının şartlarının neredeyse
hiçbirini yerine getirmedi. Tam tersine
her zaman yaptığı gibi işgal ve saldırılarını arttırdı. Özellikle Kudüs,
‘67 sınırlarına dönülmesi, yerleşim
birimi inşaatlarının durdurulması gibi
maddelere hiçbir şekilde uymadı. Ve
üstüne üstlük Doğu Kudüs’te yeni
yerleşim planlarını açıkladı. Filistin
adına toplanan 111 milyon dolarlık
vergilerin üçte iki oranındaki kısmının
ödemesini durdurdu.
İsrail, ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry’nin arabuluculuğa soyunduğu
barış görüşmelerine Filistinliler’i
ikna etmek için 104 Filistinli tutsağı
serbest bırakacağını açıklamıştı. Ancak İsrail, Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler’in 15 kurumuna üyelik başvurusu gerekçe göstererek
4’üncü 26 kişilik Filistinli tutsak
grubunu serbest bırakmaktan vazgeçti.
Bu durum İsrail ile El Fetih arasında
bir yıldan uzun zamandır süren barış
görüşmelerini fiili olarak sona erdirmiş oldu. Bu sürecin hemen ardından El Fetih ile Hamas “ulusal
birlik” görüşmeleri başladı.

Emperyalizmin “Barış”
Politikası Halkları
Teslim Almayı Amaçlar!

Emperyalistlerin ve
Siyonistlerin Tepkisi
Hamas’ı Hizaya
Getirmek İçindir

ABD ve Avrupa emperyalizminin,
bütün çabaları Filistin’de belli bir
güce sahip olan küçük burjuva milliyetçi örgüt El Fetih’i sağ bir çizgiye
çekip Filistin halkının temsilcisi
haline getirmek, “barış-diyalog” politikalarının figüranı yapmak içindi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry
arabuluculuğunda bir yıldır, El Fetih
ile İsrail arasında süren barış görüşmelerinin tekrar tıkanmasının ardından Hamas ile El Fetih’in anlaşması,
MGK bildirisinde de açıkça ifade
edildiği gibi AKP faşizmi tarafından

memnuniyetle karşılanırken, Amerika
ve İsrail bu birleşmeye tepki gösterdi.
Bu tepki Hamas’ı hizaya getirmek
içindir.
İsrail tepkisini sadece sözlerle değil Gazze’ye bir hava saldırısı yaparak
da gösterdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Mahmud Abbas,
Hamas ile barışı seçti” diyerek “bizle
barış yaparken düne kadar ayrılmak
istediğiniz Hamas ile birleşmeye çalışıyorsunuz” sözleriyle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı eleştirdi.
İsrail kabinesinden yapılan yazılı
açıklamada da “İsrail’in yok edilmesini savunan Hamas tarafından
desteklenen bir Filistin hükümetiyle
masaya oturmayız” denildi. Netanyahu BBC’ye yaptığı açıklamada,
“Filistin lideri Mahmud Abbas İsrail
ile barış istiyorsa, Hamas ile yaptığı
uzlaşıdan vazgeçmesi gerek” dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın Mahmud Abbas’ı “diplomatik terör” yapmakla suçladı.

Emperyalizmin Barışı
Filistin Halkının
Özgürlüğünden
Vazgeçmesidir
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Jen Psaki, Hamas-El Fetih birleşmesi
ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Hamas ile El Fetih arasındaki uzlaşıdan ve bunun zamanlamasından
ABD’nin rahatsız olduğunu ve hayal
kırıklığı yaşadığını belirten Psaki
“Her Filistin hükümeti, açıkça ve
tartışmasız şekilde, şiddete başvurmamayı, İsrail devletini tanımayı,
iki taraf arasındaki önceki anlaşmaları ve yükümlülükleri kabul etmeyi taahhüt etmelidir. ... İsrail’in,
kendi var olma hakkına inanmayan
bir hükümet ile müzakere etmesini
beklemek çok zor” diyerek özellikle
Hamas‘a “hizaya gelin” mesaj ve
tehditleriyle işi baştan sıkı tutmaya
çalışıyordu. Psaki’nin sözleri ABD
emperyalizminin “barış”tan anladığının Filistin halkının haklarından
ve mücadeleden vazgeçmesi, İsrail’e
teslim olması ve biat etmesi olduğunu
gösteriyor.
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El Fetih, ABD emperyalizminin
çizdiği bu çerçeveyi esas olarak kabul
etmiş ve İsrail’le görüşmeler de
ABD’nin denetiminde bu esaslar
üzerinde yürümüştür. Aynı dönemde
Hamas, İsrail şiddetine karşı şiddetle
cevap vereceklerini ve İsrail Devletini
resmen tanımayacaklarını söylemiştir.
İsrail ve ABD’nin Hamas ile El Fetih
arasında “ulusal birlik hükümeti”
kurma girişimlerine tepkisi bu nedenledir. İsrail de, ABD de Hamas‘ın
da El Fetih‘in uzlaşmacı çizgisine
geleceğinden fazlasıyla umutludurlar.

Emperyalizmin
Hamas’ın da Uzlaşma
Çizgisine Geleceği Umudu
Boş Bir Umut Değildir
Hamas, Avrupa ve Amerikan emperyalizmiyle çelişkileri yumuşatma
girişimlerine yıllarca kendisine destek
veren Suriye’ye sırtını dönerek başladı.
Hamas, Şam’daki merkezini Doha’ya
taşıdı. Aralık 2012’de Hamas,
Esad’dan Suriye halkının kanının akıtılmasını durdurmasını ve bir an önce
görevi bırakmasını istedi. Hamas’ın
Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa
Ebu Merzuk yaptığı açıklamada, Suriye’deki katliama herhangi bir şekilde
dur denilmesi gerektiğini ve hiçbir
akıl sahibinin böylesi bir katliamı
desteklemeyeceğini belirtti.
Hamas, emperyalistlerin kuşatması
ve komplolarıyla Suriye’nin kısa sürede düşeceğini bekliyordu. Hamas’ın
bu kararının arkasında Katar ve
AKP’nin destek vaatleri vardı. İsrail’in Gazze’ye dönük hava saldırılarına cevap vermeyen Hamas, Suriye’ye saldırmaya başladı. Hamas
sözcüsü ve Batı Şeria’daki üst düzey
temsilcisi olan Abdel Aziz Diveyk,
“Beşar Esad’ı devirmek Filistin
cihadından daha acil” açıklamaları
yapıyor ve Esad’ın iktidarda kalmaya
devam etmesinin “kalbe saplanmış
bir bıçakla” aynı anlama geldiğini
ve “Suriye diktatörlüğünü yıkmanın” Filistin davasının güçlenmesinin
önünü açacağını söylüyordu. Bu tavrıyla Hamas, uzun zamandır Filistin
direniş hareketi gibi davranmaktan

daha çok Müslüman Kardeşler’in
Filistin ayağı gibi davranıyordu.

AB’nin Derdi
Filistin Halkının
Çıkarları Değil
Kendininkidir
Avrupa Birliği, İsrail ile Filistin
arasındaki müzakerelerin devam etmesi ve çabaların heba olmamasını
isteğini belirtirken diğer yandan da
ABD ve İsrail ile aynı tehdit dilini
kullandı. Gerçek niyetinin Filistin
halkının çıkarları değil emperyalistlerin çıkarları olduğunu gösterdi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine
Ashton, yazılı açıklamasında, El Fetih-Hamas’ın kuracağı yeni hükümetin şiddete karşı olması gerektiğini,
İsrail’i tanıması ve daha önceki anlaşmalara ve yükümlülüklere uyması
gerektiğini belirterek Filistin halkına
teslimiyeti dayattı. Çünkü emperyalizm ve Siyonizm, tarihin hiçbir döneminde Filistin halkının bağımsız
ve demokratik bir Filistin devletine
sahip olmasını istememiştir.

ABD, AKP’ye, Filistin’i
Emperyalizm ve İsrail ile
Uzlaştırma Görevi Verdi
Amerikan uşağı AKP’nin ne Filistin’e ne Hamas’a ilgisi yeni değildir.
Hamas ve El Fetih arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi, uzlaşmanın sağlanması için Mısır’dan sonra Türkiye’ye rol veren, Erdoğan’ın devreye
girmesini isteyen de Amerika’dır.
AKP, Filistin’de kendisi gibi emperyalizme bir işbirlikçi yaratmak istiyor.
AKP’nin Hamas ve El Fetih’in birleşmesine verdiği destek Amerikan
emperyalizminin politikalarıyla
uyumludur. AKP, ABD’nin Ortadoğu
planlarının destekçisi ve onun taşeronudur.
2010 yılında, Üçüncü Asya’da
İşbirliği Güven Artırıcı Önlemler
Konferansı’nda, Erdoğan, Filistin’de
barışın tesisinin olmazsa olmaz şartının El Fetih ve Hamas‘ın birleşmesinden geçtiğini, bunun barış için

olmazsa olmaz şart olduğunu söylüyordu. “Hamas yetkilileri bu konuda
bize gerekli yetkiyi veriyorlar, biz
bu barışı sağlarız.” diyerek hem Filistin’i emperyalizmle ve İsrail ile
uzlaştırmaya talip oluyor hem Hamas
ile nasıl içli dışlı olduklarını gösteriyordu.

Ne Milliyetçilikte,
Ne İslamcılıkta
Halkların Kurtuluşu
Marksizm-Leninizm’dedir
Filistin halkının özgürlük mücadelesi, tüm dünya halkları nezdinde
meşruluğu en yüksek düzeyde kabul
gören mücadeledir. Filistin halkı yarım asırı aşkındır emperyalizme ve
Siyonizme karşı bağımsızlık ve adalet
mücadelesi vererek yer yüzünde tüm
dünya halklarına örnek teşkil eden
direnişler yarattı. Bugün Ortadoğu
yine kan gölü, emperyalistler halkların
kanını akıtıyor. Fakat Filistin direnenlerin yanında değil. Hızla İsrail
gibi bir düşmanla uzlaşma yolunda
ilerliyor.
Filistin halkının mücadelesi, antiemperyalist mücadelede tutarlı olamayanların, emperyalizmle uzlaşma
arayan örgütler ve halka güvenmeyen
önderliklerle adım adım geriletilerek
ihanet noktasına getirildi. Milliyetçi
ve İslamcı anlayışların özünde burjuva
ideolojisine sahip olduğu, anti-emperyalist mücadelede tutarlı ve kararlı
olamadıkları, halka ve kendi güçlerine
güvenmedikleri için hızla uzlaşmaya
savruldukları Filistin pratiğinde bir
kez daha ispatlanmıştır. Ve yine, Filistin pratiği; bugünün dünyasında
halkları kurtuluşa götürecek tek ideolojinin Marksist-Leninist ideoloji olduğu, ne milliyetçi örgütlerin ne de
İslamcı örgütlerin Filistin halkının
kurtuluşunu sağlayamayacakları ispatlanmıştır.
Filistin halkının kurtuluşu; bağımsız, demokratik Filistin hedefiyle
yeni ve daha güçlü İntifadalar örgütlemekten, mücadeleyi yükseltmekten, Filistin halkının geleceğine,
özgürlüğüne ipotek koyan işbirlikçiliği, ihaneti tasfiye etmekten geçiyor.
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Örneğin,
'Muhteşem
Yüzyıl' dizisi
Kanuni'nin harem ve fetih
maceralarından
ibarettir. Oysa,
'Muhteşem
Yüzyıl' adını
verdikleri bu
dönem, aynı zamanda Anadolu'da
birçok halk isyanının ardarda yaşandığı bir süreçtir. Çünkü, o harem ve
fetih maceralarının maliyetini karşılamak için Anadolu'nun yoksul
halkı iliğine kemiğine kadar sömürülmekte, itirazlar da zulümle
bastırılmaktadır. Bu sömürü ve zu-
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Sevgili Devrimci Okul okurları,
merhaba...
Bugünkü dersimizde tarih bilincini işleyeceğiz... Soma’daki maden
katliamından dolayı tüm halkımızın
başı sağolsun...
AKP’nin bakanlarının açıklamalarını takip ediyoruz, burjuva medyadan
olay hakkında bilgi almaya çalışıyoruz... Maden kazası, afet,
facia deniliyor... İşte tarih bilinci
tam da bunun için gerekli...
Ne afet, ne facia, ne kaza, ne de
kader...
Daha madende ne kadar
işçi çalıştığını dahi tam olarak
bilen yok.. Çünkü o gün kaç işçi
atıldı, yerine kaç yeni taşeron işçisi alındı bilinmiyor... AKP
iktidarı “madenlerde şu kadar
işçi çalıştırılıyor” diye madenlerden ne kadar işçinin “ekmek yediğinin” propagandasını yapıyor... Madenlerde o kadar köle çalıştırılıyor...
300’ün üzerinde işçinin öldüğü biliniyor, Çalışan işçi sayısı tam olarak
bilinmediği için ölü sayısını da açıklamıyorlar... Halktan onu da gizliyorlar...
Kaza, kader, facia değil, AKP’nin
katliamıdır... AKP’den bunun hesabını soracağız...
***
Cüneyt Arkın'ın "Malkoçoğlu"
türü filmleriyle "Muhteşem Yüzyıl"
dizisi aynı tarih anlayışının ürünüdür.
Her ikisi de, bu türden diğer tüm filmler ve hatta resmi tarihin ders kitapları gibi, burjuvazinin idealist tarih anlayışının ürünüdür.
Burjuvazinin idealist tarih anlayışı
içinde halk yoktur, halkın isyanları hiç
yoktur. Tarihi şekillendiren krallar,
padişahlar... kısaca, bir avuç ‘seçkin’
egemendir.

Burjuvazi bugünün ve geleceğin
doğru bir şekilde anlaşılmasını istemediği için, geçmişi çarpıtır ve "tarih"
adı altında safsatalar anlatır. Tarihi bu
denli çarpıtmalarının nedeni, bugünün
dünyasında burjuvazinin sürdürdüğü sömürü iktidarını sağlama almaktır.
"Burjuvazinin idealist tarihi, halkı değil tarihin yaratıcıları olarak
akıl hastası, deli, şehvet düşkünü padişahları yazar. Çünkü üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki çatışmanın doğrudan yansıması olan sınıf mücadelesinin, korkunun, mülkiyetin, sömürünün, soygun ve talanın gizlenmeye ihtiyacı vardır"(Haklıyız Kazanacağız, syf:207)
İşte bu yüzden, tarihsel gerçekleri gizler, çarpıtır ve halkların tarihsel gücünü, isyanlarını yok sayarlar. Çünkü, burjuvazinin tarih anlayışının amacı, geçmişin doğru bir şekilde
anlaşılması değildir. Onun amacı "Böyle gelmiş, böyle gider"
idealist mantığını halka empoze etmektir. Bunun karşısına
çıkmanın, bu zehirden arınmanın yolu tarih bilincini içselleştirmektir.

BURJUVAZİ TARİHİ
ÇARPITIR,
BİZ DÜZELTECEĞİZ
lüm karşısında adalet isteyen halk ise
ardarda isyan eder. Osmanlı ordularını bozguna uğratır, yener, yenilir katledilir ama asla boyun eğmez.
İdealist tarih anlayışı, işte bu gerçekliği gizlemek için, adına "tarih" dediği harem ve fetih safsatalarını anlatıp durur. Oysa, tarih, böylesi safsatalardan oluşmaz.

 Burjuvazi Tarihi
Niçin Çarpıtır?
Nasıl ki, bir insanın özyaşam öyküsü varsa, insanlığın da vardır ve toplumların dünden bugüne yaşadıklarına
"tarih" deriz.
Tarih bilimi ise, insanlığın zaman içindeki yaşadıklarını ele alıp inceler. Tarihçi E.H Carr'ın ifadesiyle
söylersek: "Tarih biliminin amacı ve
işlevini oluşturan 'geçmişin anlaşılması', bugünün ve geleceğin de
daha iyi anlaşılmasını sağlar."

 Tarih Bilinci Nasıl
Somutlanır?
Tarih politik bir olgudur. Tarihe
apolitik bir bakış açısıyla sahip çıkmaya çalışanlar, istemeyerek de olsa
tarihin bir “meta”ya dönü ştü rü lmesine
veya burjuvazinin yağmacılığının,
talancılığının, kü ltü r dü şmanlığının
perdelenmesine hizmet etmiş olurlar.
Tarihi “prenslerin, kralların tarihi”
olarak yazmak, oligarşiye özgü değildir. idealist tarih anlayışında, gerçekten tarihsel olan ne varsa, tarih dışına itilmiştir. “Bu tarih anlayışı, gerçek ilişkileri ihmal edip kendisini yalnızca gü rü ltü lü prens ve devlet
öykü leriyle sınırlayan bü yü k bir
saçmalıktır...”
Marksist tarih bilimi (ki buna
tarih felsefesi de denir), tarihin
anlamını, gelişmenin kanunlarını ve
bu gelişim içinde insanlığın, toplumların ana sıçrama noktalarını
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Söz konusu olan halklarımızın
hepsi birer holding yayını olan
inceleyerek, tarihi kronolojik
sömürü ve zulümden kurtuluş
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alınan konu Mekke'deki söçalışmışlardır.
ği olmuştur. O halde bugün de böyle olmürü düzeninin ezdiği yoksulların seması doğal ve kaçınılmazdır. Bu kadefaletiyle egemenlerin zenginliği arasınTarih Bugündür
daki adaletsizlik olur.
re karşı gelmek eşkiyalık, kafirlik, zınAslında...
dıklıktır.
Böylesi tarihsel gerçeklikler egemenlerin
hoşuna gitmez. Din tarihini bile,
Halkların tarihi, bugünü aydınlatıp
İmparatorun "bugünü eleştirmek
kendi çıkarları çerçevesinde öğretirler.
geleceğe ışık tutar. İşte bu yüzden, tariiçin geçmişi kullananlar" sözüne bahin her dönemindeki halk düşmanları,
karak aslında egemenlerin tarih anlayıÖyleki, çok sayıdaki İslamcı TV kahalkların isyan tarihinin öğrenilmesini
şını da özetleyebiliriz: Halkı ezip sönallarından birinde ilk müslümanlardan
istemezler. Çünkü, "tarih bugündür"
mürerek zevk-i sefa sürdükleri bugünü
Ebu Zer anlatılırken, ısrarla onun artık
aslında. Egemenler de bu gerçeğin farmeşrulaştırmak için geçmişi çarpıthakim din haline gelen İslamiyet içinkındadırlar.
deki egemenlere karşı da yoksul halkın
mak...
Egemenler için tarihin amacı ve işlyanında oluşu örtbas edilmeye çalışılıÖyle ki, bakın, 22 yüzyıl öncesinin
evi böyle olduğu içindir ki, tarihi ele alışyordu. Hatta, konuşmacı olan düzen İsbir Çin İmparatoru ne diyor: "... Günüları ne ders kitaplarında, ne 'Muhteşem
lamcısı şahıs, kendisini dinleyen inmüzü örnek almayan kimi okumuş inYüzyıl' ve 'Spartaküs' gibi dizilerde ne de
sanlara "Ebu Zer sosyalistlerin yorumsanlar var, bunlar bugünü destekle-
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ladığı gibi biri değildir" diyerek, tarihsel gerçekliği çarpıtmak için elinden
geleni yaptı. Onu, adeta, bir meczup
olarak tanıttı.
Oysa, Peygamber'in çağrısının ardından müslüman olan ilk beş kişinin
arasında olan Ebu Zer, hayatı boyunca
yoksul halkın yanında yer aldı, adaletsizliğe karşı çıktı ve özel mülkiyet
sahibi olmayı reddetti. Bu uğurda halife Osman ve Şam Valisi Muaviye ile
çatıştı. Ve onlar tarafından sürgün edildiği Rebeze Çölü'nde öldü.
"Ebu Zer kimdir? Büyük bir inkılapçı; soyluluğa, istilalara, adam kayırmacılığa, yokluk ve imtiyaza karşıdır... Hedef şudur: Bu halk uyansın
ve bilsin ki, din onlara yutturulan ve
çıkarlar için araç edinilen değildir. Hem
bilsinler ki, hayat da, onların yaşadığı hayat değildir. Ebu Zer'in şu sözünü halka ulaştıralım: 'Evinde yiyecek
ekmeği bulunmadığı halde, yalın kılıç ayaklanmayan halka nasıl hayret
etmem."(Ali Şeriatı, Öze Dönüş)
Ebu Zer'in mesajı bu olduğu için,
düzen İslamcıları ona meczup muamelesi yaparak içini boşaltıyorlar.



Tarih Bilinci Düzenin
İçine Neden Sığmaz?
Şu veya bu düzeyde tarihi, tarih-

sel gelişimi kitabi anlamda bilmekle,
tarih bilinci aynı anlama gelmez.
Tarih bilinci, halkın tarihine sahip
çıkmaktır. Bu tavır, tarihi sadece kitabi anlamda bilmekle sınırlı değildir.
Halkın tarihine sahip çıkmak, halkın
geleceği için dövüşmektir. Tarih bilinci, "tarihten günümüze" ulaşan
mesajın gereğini hayatın içinde, yani
sınıflar mücadelesinde somutlamaktan geçer.
Köroğlu'nu bir halk kahramanı
olarak biliyor olabilirsiniz ama zamane Bolu Beyler’ine boyun eğiyorsanız... Pir Sultan türküleri söylüyor olabilirsiniz ama zamane Hızır
Paşalar’ının yaptığı haksızlığı sineye
çekip susuyorsanız... Demirci Kawa
destanından haberdar olabilirsiniz
ama zamane Dehaklar’ıyla barışmaya çalışıyorsanız... Tarih bilginiz değil ama tarih bilincinizin yokluğudur
sözkonusu olan.
Daha yakından örnek vermek gerekirse, reformist kesimler Mahirler’in, Denizler’in, İbolar’ın teori ve
pratikleriyle silahlı mücadeleyi savunup gereğini yaptıkları bilgisine sahiptir. Ama bu "bilgi", tarih bilincine
sahip oldukları anlamına gelmez. Çünkü, tarih bilincinin pratiği "kurtuluşa kadar savaş"da somutlanır, akıllı
solcu olup düzen içine yerleşmekte değil. Bu yanıyla, akıllı solculuk yapanlar

ne halkların isyan tarihine ne de devrimci tarihe sahip çıkabilir.
Onlar çarpıtacak biz dü zelteceğiz,
onlar unutturacak biz hatırlatacağız. Bu,
başta da dediğim gibi, ideolojik mü cadelenin önemli bir parçasıdır. Çü nkü ,
tarih, halkın kimliğini, kişiliğini oluşturan en önemli parçalardan biridir.
Mahir Çayan'ın yıllar önce söylediği gibi, halkların kurtuluş savaşını
kim sürdürüyorsa, kim düzenle uzlaşmayıp devrime yürüyorsa tarihi mirasın sahibi de, temsilcisi de odur.
Şöyle diyordu Mahir:"Geçmişin
mirasçısı, geçmişteki kararlı ve uzlaşmaz mücadelenin mirasçısı olmak
isteyen kimse bugün doğru devrimci çizgide proletaryanın devrimci
bayrağını yükseklerde tutmak zorundadır."
Söz konusu olan halklarımızın
sömürü ve zulümden kurtuluş kavgasının bayrağıdır. O bayrak, asırlar
içinde halk isyanlarıyla elden ele geçirilmiş ve Mahirler'den bu yana da
bilimsel rengine, içeriğine, çizgisine
kavuşmuştur.
O bayrağı oligarşinin burçlarına
dikmek için 'kurtuluşa kadar savaş'mak, tarih bilincinin de olmazsa
olmaz gereğidir.
Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere... Hoş çakalın...

Şehitlerimizin Bize Bıraktığı
Emanetlere İyi Bakmalıyız
Armutlu'da Anneler Günü’nde,
bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşen anneler ve oğullarını, kızlarını halkın onurlu mücadelesinde şehit veren anneler
unutulmadı. 11 Mayıs günü Ölüm
Orucu direnişine ev sahipliği yapan
ve kendisi de Büyük Ölüm Orucu
direnişinde şehit düşen Şenay Hanoğlu'nun evinin önünde devrimci
mücadelede şehit düşen annelerin
resimlerinden oluşan bir köşe hazırlandı. Program Armutlu Halk
Cephesi'nin Armutlu'da yaşayan
şehit ve tutsak annelerine hitap
eden konuşması ile başladı. Devrim
şehitleri için 1 dakikalık saygı du-
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ruşundan sonra şehit aileleri adına
Kezban Bektaş kısa bir konuşma
yaptı; “Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlere iyi bakmalıyız”
dedi. Ardından Pablo Neruda'nın
'Oğulları Ölen Analara Türkü' adlı
şiiri okundu. Ayrıca Grup Yorum'un
seslendirdiği Önce Analar Düşer şiiri okundu. Grup Yorum değerli
annelerin gününü kutladıktan sonra, türküler ve marşlar okundu.
Daha sonra mahalle halkının kendilerinin hazırlayıp getirdiği yiyecekler ikram edildi ve 60 kişinin katıldığı anmada şehitlerin simgelerinden karanfil armağan edildi.
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Halk

Düşmanı

AKP

Bunlar Hem Hırsız, Hem Yalancı

Hem de Din İstismarcısıdır

İşbirlikçi
ırz düşmanı
AKP iktidarı 12 yıllık
iktidarları süresince uyguladığı ekonomik politikalarla halkı daha fazla
açlığa, yoksulluğa ve çaresizliğe itti.
AKP’nin hırsız başbakanı Erdoğan
ve Bakanları trilyonları kasalarına,
pardon ayakkabı kutularına doldururken halkı daha fazla açlığa çaresizliğe
umutsuzluğa sürükledi. Bu tablonun
asıl yaratıcısı emperyalistler ve onların
yeni sömürge ülkelerde uyguladıkları
sömürü politikalarıdır. İşbirlikçi AKP
iktidarı neredeyse ülkemizde satmadık,
emperyalistlere peşkeş çekmedik yer
bırakmadı. Katil AKP iktidarının ve bir
avuç sömürücünün sofralarında kuş
sütü eksik olmazken halkımız yiyecek
ekmek, çocuklarını besleyecek süt alamıyor. Bu politikalardan dolayı halkımızın yaşadığı birkaç acı örneği sizlere
anlatmak istiyoruz.
Bunlardan biri Adana’da gerçekleşiyor.
Geçen yıl İstanbul’da çalışırken
geçirdiği iş kazası sonucu platin takılan kemikte çürüme olduğu için tedavisi devam eden ve bu yüzden kolunu kullanamayan 4 çocuk babası
Ahmet Dilekyiğit, çalışamadığı için
ailesiyle birlikte güç durumda kaldı.
Elektriği ve suyu kesik, iki odalı
gecekonduda yaşamak zorunda kalan
Dilekyiğit ailesi çocuklarının karınlarını doyurmak 8 aylık ikizlerine süt
almak için evindeki eşyaları satan aile,
para edecek bir şey kalmayınca anne
Kudret Dilekyiğit, son bir haftadır ço-

cuklarını şekerli su ile beslemeye
başladı.
Anne Kudret Dilekyiğit 2 gün
önce tanıştığı ve durumunu anlattığı
bir kadının kendisini bir alışveriş
merkezine çağırdığını ve aldığı erzaklarla akşam çocuklarına yemek hazırladığını söyledi.
Genç kadın, "Eğer o erzak olmasaydı, çocuklarım aç karnına
ikinci günlerini geçireceklerdi. Çocuklarım acıktığı için ağlayınca
evde bir şey olmadığı için şekerli su
yapıp içiriyorum. Eşime bu haliyle
bir iş verecek birilerini arıyoruz.
Ancak bir kolunu kullanamadığı
için kimse iş vermek istemiyor. Güç
durumdayız bize yardım edilmesini
istiyoruz" dedi.
Diğer olay ise birkaç gün önce Pendik’te yaşanıyor. 4 çocuk annesi K.E
yeni doğan bebeğini pazar arabasına
koyarak çöp konteynırına attı. Sesinin
çıkmaması için ağzını koli bandıyla
bantlayarak atmış. Bebek bulunup
annenin ifadesi alındığı zaman ifadesinde “hamile olduğumu 4 aylıkken
fark ettim. Maddi durumumuz çok
kötüydü. Evi geçindirmek için bazen
ev temizliğine gidiyorum. Hamile olduğumu eşime bile söylemedim. Bebek çok büyük olduğu için kürtaj da
yaptıramadım.” dedi. Hangi ana bebeğine kıyabilir? Ama bu sistem insanları çaresiz bırakıyor. Açlığa mahkum ederken bir de yozlaştırıyor.
Son örnek ise İstanbul Bağcılar’da 300 lira engelli maaşını kendisine vermediği için eşini döve döve
öldüren bir kocanın haberi.

Bizi Katleden Polislerle Aynı Masada
Yemek Yiyen İşbirlikçiler Bizden Değildir
İstanbul Gazi Mahallesi’nde 75. Yıl Mahallesi muhtarı işbirlikçi Sedat Çetintaş’ı sağlık ocağının içindeki odada gören halk, Halk Cepheliler’e rahatsızlıklarını anlatarak muhtarın sağlık ocağında olduğunu bildirdiler. 2 Halk
Cepheli sağlık ocağına gitti. İşbirlikçi muhtar, Halk Cepheliler’i görür görmez ayağa kalkarak kapısını kilitledi

Ve daha onlarca örnek sayabiliriz.
Halkımız bu durumdayken işbirlikçi AKP iktidarının bakanı Zafer
Çağlayan koluna Reza Zarrab’dan
gayrimeşru işlerine kolaylık sağlamasından dolayı aldığı 700 bin liralık saat takıyor. Bu olay ortaya çıktığında saati satın aldığını ve garanti
belgesini mecliste gösteriyor. Tabiki
yalanları kısa sürüyor. Saat firması
böyle bir saati Zafer Çağlayan’a satmadıklarını açıklıyor. Dinden, imandan, haramdan bahsedenlere bakın.
Bunlar hem hırsız, hem yalancı, hem
de din istismarcısıdır. Bizler çöpten ekmek toplarken onlar bizden çaldıkları paralarla günlerini gün ediyor. Bizler hastanede paramız yetmediği için
rehin tutulurken veya muayene olmazken onların tırnaklarına bir şey olsa
tedavileri Avrupa veya Amerika’daki
hastanelerde yapılıyor.
Bizler depremde, sel felaketlerinde ölürken onlar en lüks villalarda yaşıyorlar.
Bu sistem var olduğu sürece aynı
acıyı ve aynı koşulları yaşamaya devam edeceğiz.
Bundan dolayı emperyalizme ve
onun işbirlikçisi AKP iktidarına karşı birlik ve mücadeleyi büyütmeli,
daha fazla örgütlenmeliyiz. Bizleri açlığa yoksulluğa, çaresizliğe sürükleyen bu sisteme karşı kurtuluşa kadar
savaş şiarıyla halkın eşit ve sömürüsüz yaşayabileceği halk iktidarını
kurmalıyız. Çare bizim ellerimizde... Çare, daha fazla emek, daha fazla inanç ve halkın umudunu büyütmekten geçer.
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ve kapının arkasına sandalye ve masaları koydu.

Çünkü suçunu o da çok iyi biliyordu. Halk Cepheliler orayı terk etmesini
söylediler. Bu sırada içerdeki camdan
“İmdat! Yetişin” diye bağırıyordu. Bir süre sonra dışarı
çıkarılan işbirlikçi “12 Mart Gazi Ayaklanması’nda 18 insanımızın katili polislerle aynı masaya oturup yemek yiyen böyle bir işbirlikçinin Gazi’de muhtarlık yapamayacağı" anlatılarak halka teşhir edildi.
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“Yiyin Efendiler Yiyin. Aksırıncaya, Tıksırıncaya Kadar Yiyin. Bu Han-I İştaha Sizin”

Yediğiniz Her Lokmayı
Burnunuzdan Fitil Fitil Getireceğiz!

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

34

Geçen hafta pazartesi günü
mecliste AKP’li 4 eski bakan hakkında yolsuzluk komisyonu kurulması için görüşmeler yapıldı.
AKP ile Fethullahçılar arasında
yaşanan iktidar çatışması ve pasEgemen Bağış, Zafer Çağlayan,
tadan büyük payı kapma kavgası
Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler
sonucunda 17 Aralık 2013 sabahı
AKP’li patronlara, bürokratlara, baAKP hırsızlarını aklıyor
kan çocuklarına polis baskın yaphalkımız! Çaldıkları paralar
mıştı. İstanbul’u talan eden Ali Ağaoğlu, AKP’nin kara para aklayıcısı bizim paralarımızdır... Onlar
çaldıları için biz madenlerde
Reza Zarrab, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler,
katlediliyoruz. Onlar
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlaçaldıkları için biz işsiziz.
yan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan,
Onlar çaldıkları için biz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoaçız... Onlar çaldıkları için
ğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz Bayraktar, Halk Bankası Genel MüKübra bebeler, Ayaz bebeler
dürü Süleyman Aslan gözaltına
açlıktan ölüyorlar
alınanlar arasında en dikkat çeken
isimlerdi.
Rüşvetçi bakanlar arasında Egeİçişleri Bakanı Muammer Güler
men Bağış da var. Reza Zarrab önüne
bakanlık makamını kullanarak oğlu
çıkan engelleri kaldırması için ayakaracılığıyla 20 milyon TL rüşvet
kabı ve çikolata kutularında para
aldı.
yağdırmış Egemen Bağış’a. 3 milyon
TL rüşvet vermiş. Yetmemiş Vak“Reza Zarrab’ın şoförü Abdullah
ko’dan bir takım elbisenin içine 500
Hapani tarafından tutulan rüşvet lisbin
dolar koydurup kuryesiyle göntesinde Zafer Çağlayan hakkında
dermiş
gönlü bol, eli bol Reza efendi!
şunlar yazıyor: 105 milyon TL nakit
Alın
teriyle
kazanılmayınca dağıtmak
ödemenin yanı sıra Cenevre’den saat,
kolay
oluyor.
piyano, lüks saat, mücevher alınarak
rüşvet hesabından düşüldüğü belirHalk Bankası Genel Müdürü Sütiliyor. Teknik takipte, 27 Mart 2013
leyman Aslan, Reza Zarrab’tan 1.5
tarihinde alınarak Zafer Çağlayan’a
milyon TL alırken yakalanır kamegönderilen 2 milyon 684 bin dolarlık
ralara.
değerli taşın beğenilmeyip geri yol17 Aralık’la AKP’nin ortaya salandığı, toplamda 4 milyon dolarlık
çılan pislikleri eminiz devede kulak
değerli taşın Çağlayan’a teslim
bile değil. Başbakan Recep Erdoğan
edildiği öne sürüldü.” (Yürüyüş
o gün evinde olan paraları oğlu Bilal
sayı:397 syf 12)
ve kızı Sümeyye’ye dağıttırmakla
bitittiremedi. Diğer zamanlarda ne
Belediyelerin imara açmadığı araalınıp-verildiğini bilen yok. Bildiğimiz
ziler, Çevre ve Şehircilik BakanlıErdoğan’ın politikaya yeni atıldığında
ğı’nın yetkileri kullanılarak imara
beş kuruş parasının olmadığı. Şimdi
açıldı ve bu yolla milyonlarca liralık
ise evinden katrilyonlar çıkıyor. Oğrant elde edildi. Karşılığını da fazlaluna gemi üstüne gemi alıyor.
sıyla aldılar.

Boşuna armut dibine düşer
dememiş atalarımız. Bakanıyla
başbakanıyla hepsi baba-oğul hırsızlar! Namussuzlar! Yalancılar!
İşte 5 Mayıs Pazartesi günü
mecliste aldıkları rüşvet açığa çıkınca istifa etmek zorunda kalan
4 bakan hakkında yolsuzluk komisyonu kurulması görüşüldü. Pazartesi günleri meclis TV yayın
yapmadığı için görüşmeler halktan
kaçırılmış oldu. Muhalefet milletvekillerinin cep telefonu, bilgisayar vb. araçlarla internete görüntü vermelerini ise AKP’li milletvekilleri engellemeye çalıştılar.
Elbet engellemeye çalışacaklar.
Başka türlü pisliklerinin üzerini
nasıl kapatırlar? Minareyi çalan
kılıfını hazırlarmış. Bunların çaldıkları, çırptıkları kılıfa sığacak
gibi değil. Mecburen konuşulmasını
yasaklayacaklar, engelleyecekler...
Hele bakanların meclis kürsüsünden söylediklerini duyunca; “bütün
yazılı ve görsel basını kapatsalar ancak bu rezilliği kapatır” dedik.

Anlaşma Yoksa
Rüşvetten Söz Edilemez
Eski İçişleri Bakanı Muammer
Güler, Türkiye’nin rüşvet edebiyatına
yeni bir özlü söz kazandırdı: “Anlaşma yoksa rüşvetten söz edilemez.
Ortada bir menfaat ve buna dayalı
yapılmış bir rüşvet anlaşması olmadan rüşvet suçu nasıl oluşur?”
diyor Muammer Güler savunmasında.
Muammer Güler 3 milyon TL’yi
menfaat olarak görmüyor. Onun kıstasına göre menfaat olması için ne
kadar olması gerekiyor acaba? Rüşvet
anlaşması olmadan rüşvet suçu nasıl
oluşurmuş. Rüşvet anlaşmasını gidip
noterde mi yapacaklardı?
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Çok büyük kusurları, hataları olup
da utanmayı bilmeyenler, iyice arsızlaşanlar için “yüzünde eşek derisi
var” denir. Böyle bir durumda eşek
derisi bile utancından kıpkırmızı olurdu. Muammer Güler utanmak bir
yana anaokulu seviyesinde bahanelerle çıkıyor ortaya.

Zarrab: Saati Alan Ben,
Parayı Ödeyen Ben...
Reza Zarrab, Zafer Çağlayan’a
700 bin liralık saat hediye etmek
ister. Saat Cenevre’den alınacaktır.
Cenevre’de yaşayan Zafer Çağlayan’ın tanıdığı bir kadınla görüşür
Zarrab. Parayı kadına havale edecek,
kadın da saati alıp gönderecek. Ancak
kadın endişelenir.
“Kaygıları olduğunu aktaran Elçin: ‘Evet ama bi risk var yani bu
riski Zafer beye taşıtıyorsunuz o
biraz tehlikeli diyolar’ diye aktarıyor.
Zarrab da: ‘Tamam ben onu kendisine iletirim Zafer beyin... Yok ben
kendisiyle ya konuşmam lazım ya
e-mail yazmam lazım çünkü onun
onayı gerekiyor bana.
Saati ben alıyorum hanımefendi
Zafer beyi siz unutun, ben alıyorum
saati siz yazacaksanız bana e-mail

yazmanız lazım şu an size parayı
yollayan ben, saati alan ben Zafer
Bey’in hangi onayını alacaksınız’
diye çıkışıyor.” (9.05.2014 Evrensel
Gazetesi)
Kadının korktuğu oluyor. O saat
Zafer Çağlayan’ı komisyon karşısına
çıkartacak nedenlerden biri. Olsun,
ne gam. Zafer Çağlayan’da yalanın
bini bir para. Savunmasında “Ben
saati bir gazetenin ilanında gördüm,
ilgili firmayla temasa geçtim. Reza
Zarrab da o ortamda bulunuyordu.
‘Bizim orada ofisimiz var, alır size
gönderirler’ dedi. Sonra bir araçla
saati bana gönderdiler. Saatin faturası
alanın üstüne ama garanti belgesinde
benim adım geçiyor.”

Türkiye’yi Bu Hırsızlar ve
Yalancılar Yönetiyor
Aceleyle uydurulmuş yalanlar
olunca ömrü kısa oluyor. Zafer Çağlayan’ın yalanlarını 700 bin TL’lik
saatinin firması gün ışığına çıkardı.
Firma yetkilileri yaptıkları açıklamada: “Garanti belgesi kişiye özel
değil, saate özeldir. Hiçbir ülkede
gazete ilanı vermeyiz. Biz marka
bir firmayız. Birçok ülkede saatlerimizi satan aracı firmalar var.”

DİRENİŞİN YOLU ORTAK
3 Mayıs gününün ilk saatlerinde Kandıra T1 Hapishanesi’nde isyan çıktı. 1100 adli tutsağın kaldığı hapishanede, hapishane koşullarının düzeltilmesini isteyen
bir grup hükümlü/tutuklu yatak ve yorganlarını yakarak
isyan başlatır.
Yangın sırasında hapishanenin çatısına çıkan tutsaklar
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “İdare İstifa” diye slogan
atarlar.
İsyan eden tutsakların talepleri: “Hapishane koşullarının düzeltilmesi, hastane ve kendi memleketlerine
sevk.” En doğal hakları için
isyan etmeleri gerekiyor! İşte
ülkemizde hapishanelerin durumu.
Çıkan yangın İzmit ve
Kandıra’dan gelen itfaiye
ekiplerince söndürülür. Yaralanan 2 tutsak hastaneye kaldırılır.

Aldıkları rüşvet gün gibi ortada.
Yedikleri Samsun’da açlıktan ölen
Kübra bebeğin lokmalarıdır. Giydikleri bilmem kaç bin dolarlık elbiseler
Konya’da soğuktan ölen Ayaz bebeğin
ömrünün karşılığıdır. Van’da depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çadırlarda yaşayanlardan,
iş cinayetlerinde katledilenderden,
işsizlerden, yoksullardan kısaca halktan çalınanlardır.
Sonuç olarak;
1- Hırsızları, hırsızlardan oluşan
meclis araştıramaz, sorgulayamaz.
Mecliste oluşturulan soruşturma komisyonları hırsızlıkların, yolsuzlukların, pisliklerin üstünü örtmek için
kurulur... Şimdi yapılan da odur...
Milyonlarca doların ayakkabı kutularında saklandığı, kamera görüntüleriyle kanıtlandığı bu kadar aleni
rüşvet olayının bile üstü böyle arsızlıkla örtülmektedir.
2- Ekmeği çalınan, hayatı çalınan
biziz. Olanları ancak biz sorgularız.
Hırsızları ancak biz yargılarız. Hak
ettikleri cezayı biz veririz.
3-Gerçek adalet halkın elleriyle
sağlanır. Halkımız AKP’den hesap
sormak için Cephe saflarında mücadeleye katılın.
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Hapishaneye gelen Kocaeli Valisi Ercan Topaca, çıkışta, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, İl Emniyet
Müdürü Levent Yarımel ve Jandarma Komutanı Albay
Birol Şimşek ile birlikte gazetecilere açıklama yaparak,
“Yangının küçük çapta olduğunu ve kontrol altına alındığını” söyledi.
Küçük çaplı olanı bile valisinden albayına kadar
herkesi getirmeye yetti. Ya bir de büyük olsaydı...
Hapishanelerde isyanları ve direnişleri iyi bilirler.
Zulmün olduğu her yerde isyan da olagelmiştir, direnişte.
Özgür Tutsaklar’ın Metrisler’den başlayarak yarattıkları
direniş geleneği hak almanın yolunu adli, siyasi tüm
tutsaklara öğretiyor. Düşmanın yüreğinde yarattığı
isyan korkusu ise sürüyor.
Korkunun ecele faydası yok demiş atalarımız. Zulmün olduğu yerde her türlü direniş meşrudur.
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"On binin üzerinde insanın... Kocamustafapaşa'da düşman saldırısına
uğradığında dağılmadan, sokak sokak,
ev ev, genç yaşlı, kadın erkek demeden
silahla, taşla, eline geçirdiği her şeyle
düşmanın panzerlerini ve silahlarını
etkisiz hale getirmesi, devrimci tarihimize altın harflerle yazılacak olan
öğretici derslerle dolu, büyük
bir kitlesel gösteri olmuştur.
Bu direnişin diğer bir yanı
ise tüm oportünist, revizyonist bloğun kitleyi bölme çabalarına, provokasyon edebiyatına rağmen kitlelerin
oportünist barikatları aşarak
direnişte yer almasıdır." Dursun Karataş (Bizim Dayımız,
Syf 55)
Mahirler'in şehitliğinden
sonra gelişen devrimci potansiyel egemenleri rahatsız
etmişti. Mahirler'in oligarşiye
yaşattığı kabusu bir daha yaşamak istemiyorlardı. Sivil
faşistler devreye sokuldu. Mücadeleyi geriletmek, devrimci
potansiyeli yok etmek için
sivil faşist kontra çeteleri,
devrimci gençliğin, ilerici aydınların, halkın üzerine salındı
ve katliamlar başladı.
Faşistler 1 Aralık 1975'te İDMMA Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu’nda Cezmi Yılmaz ve Halit Pelitözü adındaki iki devrimci
öğrenciyi katlettiler. Bunun üzerine
tüm okullarda boykot ilan edildi ve
Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu, Cepheciler’in başlattığı eylemle
işgal edildi. İşgali terk ederek kitlesiyle
İTÜ Taşkışla binasına giden oportünistlerin bölücü tavrı eylemi etkilemedi. Eylem devam etti.
Ertesi gün cenazeleri kaldırmak
için on binlerce insan Galatasaray
Mühendislik'te toplandı ve İstanbul
Üniversitesi’ne yürüdü. Cenazeler,
Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camisi’ndeydi. Kitle camiye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca kitlenin

sayısı daha da arttı ve anti-faşist bir
gösteriye dönüştü. Oligarşi tehlikenin
farkındaydı. Kitle camiye ulaştı. Ancak
polis kitlenin cenazeleri almasını engellemek için cenazeleri kaçırarak kitleyi dağıtmak için saldırdı. Tam tersine
kitle dağılmadı, Cezmi ve Halit'in,
katledilen tüm devrim şehitlerinin hesabını soran sloganlar çok daha güçlü
atılmaya başladı. Hesap sorma isteğiyle
çatışan Devrimci Gençlik, Anadolu
İhtilali’nde bir ilkin daha yaşanmasını,
yaratılmasını sağlayacaktır.

Polis panzerleri mahallenin dar sokaklarına kurulan barikatlara saldırdı.
Ancak, panzerler silahlı devrimcilerle
karşılandı. Polisin panzerlerle saldırısına çatılardan, sokaklardan silahlarla, bombalarla cevap verildi... Karşısında geri çekilen, dağılan, kaçan
değil, çatışan militan bir kitle vardı.
Taş, sopa, tuğla... her şey silah oldu
kitleye. Barikat barikat çatışıldı, bir
adım bile ilerleyemedi polis.
Saldırı püskürtülünce, devrimciler
Samatya yönündeki polis çemberini
yararak kitleyi o yöne doğru
yürüyüşe geçirdi. Tüm kitlenin
güvenliği alındı. Polisin her
dağıttığı barikattan sonra yenisi
kuruldu. Yedikule yönünde
ilerleyen kitle hala on bin civarındaydı. Polis, barikatları
yıkarak kitleyi takip ettiğinden,
hemen her 50-100 metrede bir
barikat kuruluyordu. Barikatlar
polis panzerlerini yavaşlatıyordu. Kitle Silivrikapı'ya kadar
yürüdü. Burada çatışmaya hazır
bekledi. Polis tam yaklaştığı
sırada kitleyle polisin arasına
jandarma birlikleri girdi. İl jandarma alay komutanı, gidişatın
kendilerinin aleyhlerine geliştiğini görünce arabuluculuk
yapmaya soyundu. Saldırı olmayacağı güvencesi verilince
kitle Topkapı'ya kadar yürüdü.
Burada yapılan konuşmalardan
sonra yürüyüş bitirilirildi, kitle dağıldı.
Dağılan kitle Aksaray'da birleşti
ve eyleme devam etti. Laleli'ye kadar
yürünerek burada da konuşmalar yapıldı. İçilen devrim andının ardından
eylem bitirilir.
Devrimci Gençlik, faşistlerin katlettiği yoldaşlarının hesabını iki gün
süren bir direnişle ve on binleri yürüterek sordu. Faşizme de kitlenin
gücünü ve tepkisini gösterir. Kocamustafapaşa Direnişi; bu kadar geniş
katılımlı bir sokak çatışması olması,
hem radikal çizgisi hem de uzun
süreli olması yanıyla bir dönüm noktası olur. Kocamustafapaşa Direnişi
geneldeki suskunluğu kırmada önemli
bir adım olur. Polisin güçlü olmadığını,
kararlı bir direniş gösterildiğinde ira-

Kocamustafapaşa
Direnişi’nden
Haziran
Ayaklanması’na;
Devrim Kitlelerin
Eseri Olacak,
Öncüsü ise
Cephe!
Polisin azgınca saldırısına rağmen
tek bir kişi bile dağılmadı. Çünkü o
kitleyi yönlendiren, güvenliğini alan
Dev-Genç’lilerdi. Dev-Genç’lileri
yönlendiren ise Dayı ve İbrahim Erdoğan'dı. Dayı, çatışmaları bizzat yönetiyordu ve Dayı’nın yönlendiriciliğinde Türkiye devrim tarihinin en
önemli sokak çatışmalarından birisi
yaratıldı.
Çatışmada Dayı ve İbrahim Erdoğan yoldaşlarımızın inisiyatifi ve
cüretli kararları ile polis panzeri dinamit atılarak durduruldu. Polisin
şiddetine devrimci şiddetle karşılık
verilerek, devrimci şiddetin kitlesel
uygulanması, ilk kez Kocamustafapaşa Direnişi’nde gerçekleştirilir.
Tam bir meydan savaşıydı yaşanan.

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

demize boyun eğmek zorunda kaldığını göstermiştir.
Bu, kitlenin güvenini arttırmış, birlikte ve örgütlü
güçle aşılamayacak bir
engelin olmadığını göstermiştir.
Kitle bu eylemle gerçek önderlerini tanımış
ve kitleyle önderlik arasında güvene dayalı sağlam ilişkinin temeli
atılmıştır. Halk çatışma esnasında
devrimcilere yardım etmiş, devrimcilerin halkı koruması, karşılıklı yakınlaşmayı ve güveni yaratmıştır.
1996 yılında hapishanelerde başlayan Ölüm Orucu eyleminde, dünyanın ilk kadın Ölüm Orucu şehidi
olan Ayçe İdil Erkmen, annesiyle beraber Kocamustafapaşa çatışmasının
ortasında kalır. İdil'in yaşı küçüktür
ancak çatışmayı hatırlamaktadır. Devrimcilerin, annesiyle onu bir eve sokarak koruduklarını unutmamıştır.
Yıllar sonra devrimci olduğunda bu
anısını "Katıldığım ilk eylemdir!"
diye anlatarak aslında devrimcileşmesindeki etkisini ifade etmektedir.
Yarattığımız her direniş, geleceğe
atılmış bir adımdır. Dün Gazi'yi, bugün Haziran Ayaklanması’nı yaratan,
tarihimizdeki bu direnişlerdir.
"Halk düşünceleri ve bugün içinde bulunduğu konum ne olursa olsun, emperyalizm ve faşizmle çelişkisi
olan tüm sınıf ve tabakaların toplamıdır. Güç biriktirmeliyiz. Güç halktır." Dayı, age (Syf 55)
Faşist AKP iktidarı, Taksim Gezi
Parkı’na AVM yapılmasına karar verir.

Haziran Ayaklanması’nda
Taksim Meydanı...

Bunun üzerine halk parkta nöbet
tutmaya başlar. Tayyip Erdoğan polise
saldırı emrini verir. Nöbet tutan kitleyi
parkın dışına atar. Yüzlerce kişi yaralanır. Ardından da parkı kuşatır. Ancak
susmaz kitle, saldırıdan korkmaz, yılmaz. İstanbul, kavgamızın başkenti
bir kez daha fitili ateşler ve tüm Türkiye
ayaklanır. Halk, korku duvarını yıkmıştır artık. Gezi Parkı’na yeniden
girmek için tam 35 saat polisle çatışır
kitle ve polisi kuşatır. Bir adım bile
gerilemeyen kitledir; kaçansa polis.
Çatışa çatışa Taksim'e girmeyi başaran
kitle "Her Yer Taksim Her Yer Direniş" sloganıyla ayaklanma ruhunu
dünyanın dört bir yanına yayar. "Bu
Daha Başlangıç Mücadeleye Devam"
şiarıyla, AKP faşizmine karşı Anadolu'dan dünyaya yayılan ayaklanmanın
öncüsü Cepheliler’dir.
Taksim 1 Mayıs Alanıdır. Gezi
Parkı, meydanlar halkındır, yasaklanamaz. Taksim Meydanı ayaklanmanın merkezi haline gelir. "Faşizme
Karşı Omuz Omuza" sloganıyla
halkın her kesimi birleştirilerek hedef
net olarak gösterilir. Taksim'de, Anadolu'nun tüm illerinde Dev-Genç’liler

Denizleri Anmak Emperyalizme
Karşı Mücadele Etmektir
Erzurum'da Halk Cephesinin çağrısıyla 6 Mayıs
günü Deniz'leri anma programı düzenlendi. Anma programının hazırlanmasında Halk Cephesi’nin yanı sıra,
ÖDP, Eğitim-Sen ve İHD yer aldı.
Program 10 Mayıs’ta İHD binasında yapıldı. Anma
programı Deniz'ler ve tüm devrim şehitleri için, iki dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşu esnasında
bir Halk Cepheli ''Güneşi İçenlerin Türküsü'' şiirini
okudu. Daha sonra Deniz’lerin hayat biyografileri, son
mektupları, son sözleri okundu. Metin aralarında Erzurum
Atatürk Üniversitesi öğrencileri ve bir Halk Cepheli ta-

en öndedir. Cepheliler çatışmaların tam ortasındadır. Tarihlerine
bakar Cepheliler. O tarihte Kocamustafapaşa Direnişi vardır. Bu
direnişten öğrenmişlerdir mevzilerini terk etmemeyi. Şehitler vererek, mevzilerini terk etmeden koruyarak yönetirler ayaklanmayı.
Direniş tarihimiz, yarattığımız gelenekler, Cephe'nin taviz vermeyen,
uzlaşmaz politikaları... "(...) emperyalizm ve faşizmle çelişkisi olan tüm
sınıf ve tabakaların toplamıdır. Güç
toplamalıyız. Güç halktır" sözünü
doğrulayarak Dayı'mızı bir kez daha
haklı çıkarmış ve Taksim Ayaklanması’nı yaratmıştır. Milyonları örgütleyeceğiz iddiası, bu ayaklanmayla,
Umudun Çocuğu Berkin Elvan'ın cenaze töreniyle somutlanmıştır.
Milyonları örgütleyecek ve "Dünyayı bir kez de Türkiye'den sarsacağız!" Tarihimiz bunun kanıtıdır.
Gücümüzü tarihimizden alıyoruz.
Devrim kitlelerin eseri olacak. Silahlanmış halkın, silahlı öncüsü Cepheliler’in eseri olacak. Tarihimizden
aldığımız güçle başaracağız.
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rafından “Yolcu”, “Benim Adım Deniz Gezmiş” ve
Ümit İlter'in “Acılarda Umutla Çıkagelen” ve “Geçit
Yok” şiirleri de okundu. Şiirlerden sonra belgesel
gösterimi başladı. Belgesel gösteriminin ardından program
müzik dinletisiyle devam etti. Bu bölümde bir halk
Cepheli gitarıyla “Deniz Koydum Adını”, “O Duvarınız
Vız Gelir Bize Vız”, “Haklıyız Kazanacağız”, “Gün
Doğdu” ve “Dev-Genç” marşlarını seslendirdi. Ardından
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan amatör bir
müzik grubu ''Şarkışla”, “Dağlara Gel” ve Kürtçe,
Zazaca türküler söyledi. Tüm devrim şehitlerinin anıldığı
son bölümde konuşmalar yapıldı, çay ve pasta ikramının
ardından program sona erdi. İki saat süren anma programına 45 kişi katıldı.

TÜM TÜRKİYE ADALET İÇİN BOYKOTA!

37

BELTAŞ İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME
HAKLARINI MAHKEME KORİDORLARINA
HAVALE EDEREK DEĞİL, DİRENEREK KAZANDILAR
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Türkiye’de sendikacılığın nasıl yapılması gerektiğine
ilişkin örnekler nerede ise hiç yokken, nasıl yapılmayacağına dair bolca örnek var. Bunlardan biri ve başta
geleni GENEL-İŞ ve DİSK. CHP’li belediyeler aracılığıyla
örgütlenme çalışması yapan, örgütlenme faaliyetlerini
CHP’nin seçimleri kazanıp kazanmamasına bağlayan
GENEL-İŞ sendikasının tavrı İSTANBUL / BEŞİKTAŞ
BELEDİYESİ BELTAŞ işyerinde de görüldü.
CHP’nin icazetiyle örgütlenme çalışması yapan ve
işçileri örgütleyen Genel-İş’in yetkisine BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NİN kuruluşu olan BELTAŞ tarafından itiraz
edilmişti. Yetkisinin düşürülmesi için de iki ayrı dava
açılmıştı. Üstelik işçiler bu yetkiyi de direnerek kazanmışlardı. İşçiler sendikaya üye olduklarında BELTAŞ
tarafından işten atıldılar. Belediye önünde çadır kurarak
direnişe başlayan işçiler kısa sürede haklılık ve meşruluklarından aldıkları güçle direndiler ve kazandılar. İşten
atılan işçiler işe geri alındı ve sendikanın yetkisi tanınmış
oldu. İşçilerin fiilen, direnerek kazandıkları örgütlenme
hakkı, sendika hakkı mahkeme dosyalarının arasında
yok edilmeye çalışıldı. Belediyenin bu düşmanca tavrına
Genel-İş 1 Nolu Şube yönetiminden de destek geldi. Belediyenin bu düşmanca tavrına karşı direniş örgütlemeyerek,
çözümü ne zaman biteceği belli olmayan mahkemelere,
duruşmalara havale ederek belediyeye destek oldular.
2010 yılında örgütlenen işçiler 2013 yılı olduğunda halen
sendikal haklarını kullanamıyorlardı. Çünkü belediyenin
açmış olduğu davalar sendikanın yetkilerini kullanmasına
engeldi.
Bunun üzerine BELTAŞ işçilerinden iki işçi direnmeye
karar verdiler. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ önünde çadır
kurarak direnişlerine başladılar. Çadır kurar kurmaz polis
tarafından gözaltına alındılar. Üç gün arka arkaya polis
tarafından gözaltına alındılar. Ama pes etmediler, yılmadılar,
direndiler ve çadırlarını kurarak direnişe devam ettiler.
Çadır direnişlerini sürdürürken basın açıklamaları yaparak,
bildiriler dağıtarak, halk toplantılarına katılarak, forumlarda
yapılan toplantılara katılarak seslerini duyurmaya çalıştılar.
Başarılı da oldular. Yavaş yavaş sesleri duyulmaya
başlandı.
Ardından belediyenin saldırıları geldi. Belediye yönetimi CHP ile el ele direnişi kırmaya çalıştı. CHP’li
işçilere direnişten çekilmeleri yönünde baskı yapıldı.
Direnişe destek veren işçiler tehdit edildi. Üstelik bunu
yapan sadece belediye değildi. İşçinin örgütü olan sendika
da, Genel-İş Sendikası da işçilerin direnişine karşı çalışmakta idi. Sendika da diğer işçilere direnişe katılmamaları
yönünde baskı yapıyor, basın açıklamaları yaparak sürmekte olan direnişin sendikaları ile ilişkisi olmadığını

açıklıyorlardı. Şube başkanı Hikmet Aygün ve şube yönetimi daha önce hiç olmadığı kadar işçilerle toplantılar
yapmaya başladılar. Şube yöneticisi oldukları 3 yılda
nerede ise işçilerle hiç toplantı yapmayan, işçileri ziyaret
etmeyen şube yönetimi birden bire işçilerle toplantılar
yapmaya başladılar. İşçilere sürekli mesajlar gönderdiler.
Belediyenin açmış olduğu davalar nedeniyle toplu
sözleşme haklarını üç yıldan önce kullanamayacak
durumda oldukları halde bugün-yarın, sabah-akşam toplu
sözleşme yetkisini almak üzere olduklarına dair mesajlar
çektiler. Tabi ki bu mesajların içeriği gerçek değildi.
Ortada kullanılabilecek toplu sözleşme hakkı yoktu.
Şube yönetimi sürekli olarak davaların bitmesinin beklenmesi gerektiğini işçilere anlatıyordu.
Zaten işçilerin direnişe başlamalarının nedeni de
buydu. Beklenecek bir durum yoktu. Belediyenin açtığı
davalardan vazgeçmesi durumunda sendikanın yetkilerini
kullanmasının önündeki engeller de kalkacaktı.
Böylece iki öncü işçi direnişe başladılar. Sayıları
arttı. Direnişin birinci ayının sonunda zabıtaların ve
çevik kuvvet polisinin saldırısına uğradılar. Direnişte
olan işçiler yaralandılar. Direnişi büyütmek gerekiyordu.
Öyle de yaptılar.
Ertesi gün CHP Beşiktaş İlçe Binası’nı işgal ettiler.
İşgalle birlikte CHP’nin gerçek yüzü de ortaya çıktı.
İşçiler ilçe binasını işgal ederken polis çağırdılar. İçeride
bulunan işçilere saldırmaya çalıştılar. Sosyal demokrat
CHP’nin halleri!
İşgalle birlikte direniş daha da büyüdü. Artık direnişin
merkezi ilçe binası oldu. İşçiler, Devrimci İşçi Hareketi’yle
başladıkları direnişlerini sürdürdüler. İlçe binasının içine
ve dışına eylemin nedenini, talepleri anlatan pankartlar
asıldı. Yeni bildiriler hazırlandı ve Beşiktaş halkına
dağıtıldı. Bir yandan da direnişte ve işgalde olan işçiler
BELTAŞ iş yerlerine giderek seslerini diğer işçilere duyurmaya çalıştılar.
İşçiler bedelleri göze alarak direnişlerini sürdürürken
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ve direnişi büyütmeye çalışırken sendika şube yönetimi tutulmayacak sözler
vermekle meşguldüler. Örneğin belediyeye 12 Kasım tarihine kadar süre
verdiklerini, bu tarihe kadar belediye davalarını
çekmezse çadırın nasıl kurulacağını göstereceklerini
açıkladılar. 2014 yılı Mayıs ayındayız ve bize halen
çadırın nasıl kurulacağını göstermediler.
İşçilerin CHP’yi işgali hem CHP’yi hem de CHP’lileri
rahatsız etti. CHP’lileri rahatsız etti çünkü partilerine
inanıyor ve güveniyorlardı. Sosyal demokrat bir parti işçilere böyle bir şey yapmazdı. Ama işte yapıyordu.
CHP’yi rahatsız etti çünkü seçim arifesinde bir ilçe binalarının işgal edilmesini açıklayamazlardı. İşgalin devamında işçiler açlık grevine de başladılar. Yanlarına
yeni direnişçi işçiler geldi. Sayıları tekrar artmaya başladı.
Semt halkı, bölge halkı, taraftar grupları, öğrenciler,
işçiler, diğer direnen işçiler BELTAŞ işçilerine desteklerini
arttırmaya başladılar. Bir yandan işgalle birlikte direnişlerini
sürdürürken diğer yandan diğer işçi arkadaşlara ulaşmaya,
onları direnişe katmaya, belediye başkanını halkın içine
çıkamaz hale getirmeye çalıştılar. Başardılar da. Belediye
Başkanı İsmail Ünal gittiği her yerde protesto edildi.
Direnişin büyümesiyle birlikte CHP de sıkıştı ve
adım atmak zorunda kaldı. Böylece BELTAŞ yönetimiyle
görüşmeler başladı. Ama BELTAŞ yönetimine göre davaların çekilmesi mümkün değildi. Oysa yasalar açıktı
nasıl dava açma hakkı varsa, davadan vazgeçme hakkı
da vardı.
İşçiler direnmekte kararlıydılar. BELTAŞ yönetiminin
politikaları, tehditleri işe yaramadı. CHP’nin tehditleri
işe yaramadı. İşçileri polis çağırmakla tehdit ettiler.
Sosyal demokrat CHP, AKP’nin polisinden medet umuyordu.
Direnişte belirleyici olan sayı, kitle değildi, kararlılıktı.
Direnmekte kararlı olan iki işçi üç oldu ve zafer kazandılar.
BELTAŞ’a, CHP’ye iradelerini kabul ettirdiler. BELTAŞ
açtığı davadan vazgeçti. Böylece işçilerin sendikal
haklarını kullanmalarının önündeki engeller kalkmış
oldu.
Direnen işçiler için belki de mücadele yeni başlıyordu.
Direnerek toplu sözleşme haklarını kazanmışlardı ama
bu yeterli değildi. İşçilere karşı mücadele eden, işçileri
satan, işçileri belediye yönetiminin insafına terk eden,
işçilerin geleceğini patronun iradesine teslim eden sendika
yönetimine güvenilmeyeceği açıktı.
Bu nedenle BELTAŞ’a bağlı parklarda işçilerle toplantılar yapılmaya başlandı. Çünkü yüzsüz sendika yönetimi toplu sözleşme hakkını kendilerinin kazandığı
propagandasını yapmaya başlamıştı. Direnişe karşı canla
başla çalışan sendika şube yönetimi şimdi toplu sözleşme

haklarını kendilerinin kazandığını iddia ediyordu.
Bu tavırları şaşırtıcı da
değildi. Kendilerinden
beklenen de buydu. İşçiler
işçilerle bir araya gelmeye
toplantılar yapmaya devam ettiler. Yaşanan süreci
belgeleri ile anlattılar. Bildiriler hazırladılar.
Sendikaların işçilerin örgütü olduğunu, sendikaları
işçilerin yönetmesi gerektiğini söylediler. Toplu sözleşme
görüşmelerinin işçiler tarafından yapılması gerektiğini,
işçilerin taleplerle ilgili karar alması gerektiğini söylediler.
BELTAŞ’a bağlı parklarda dağıtılmak üzere 1.000
kadar bildiri hazırlandı ve dağıtıldı. Direnen BELTAŞ
işçileri ve Devrimci İşçi Hareketi, BELTAŞ’ta işçilerin
örgütlenmesi için çalışmalarını arttırdılar. Artık geleceklerine, sendikalarına işçiler karar verecekti. Sendika yöneticileri işçilerin patronu değil kölesi olacaklardı.
Kuşkusuz bunun hayata geçirilmesi zor olacaktı. Ne
olursa olsun örgütlenmiş olan bir sendika yönetimi vardı.
Üstelik sendika yöneticileri sendika içinde hem kendilerini
hem de CHP’yi örgütlemişlerdi. Ve şimdi tekerleğe
çomak sokuluyordu. Artık her şeyi işçiler yönetecekti.
Direnen BELTAŞ işçilerinin mücadelesi sonuç verdi.
Sendikanın toplu sözleşme yetkisi bakanlık tarafından
tanındı ve ilan edildi. Artık toplu sözleşme süreci başlamış
oluyordu.
İlk olarak temsilcilerin seçilmesi gerekiyordu. BELTAŞ
işyeri üç temsilci ile temsil ediliyordu.
Direnen işçiler temsilciliklere aday oldular. Karşılarında
ise CHP, belediye ve sendika yer aldı. Açıktan işçilerin
temsilcilikleri kazanmaması için çalıştılar.
Direnen işçilerin gücü haklılıkları ve meşrulukları
idi. Aynı şekilde çalışmaya devam ettiler. Parklarda, iş
yerlerinde işçilerle toplantılar yaptılar. Bildiriler hazırlayıp
dağıttılar. Hemen bütün sendikalı BELTAŞ işçilerine
ulaştılar. İşçiler direnen işçilere saygı duyuyor ama aynı
zamanda çıkarlarını koruma konusunda kararlı duramıyorlardı. Halen CHP’den umutları ve beklentileri vardı.
Bu koşullarda yapılan seçime 3 aday katıldı. Seçimleri
CHP, belediye ve sendika şubesinin desteğini alan Ali
Palabıyık kazandı. Direnen işçiler 79 oy, Ali Palabıyık
88 oy aldı. Böylece direnişe başlamadan önce olmayan
bir örgütlülüğün yaratılması yolunda ciddi bir adım
atıldı. Artık BELTAŞ içinde direnen işçiler ve Devrimci
İşçi Hareketi bir güç haline geldi. Her ne kadar seçimi
kaybettikleri söylense de gerçekte seçimin kazananı
oldular. Ciddi bir örgütlenme olma yolunda çok büyük
adımları kısa sürede attılar. Mücadeleleri ile CHP’nin,
sosyal demokrat belediyelerin, sendika şube yöneticilerinin
maskelerini düşürdüler. İşçileri bu kesimlerin denetiminden
çıkarma yolunda epey bir adım attılar. İşbirlikçi sendika
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yöneticilerinin etkilerini kırdılar.
Kuşkusuz işçiler de ciddi bir bilinç bulanıklığı, bilgisizlik var. Bunun sorumlusu onları eğitmeyen sendika
yöneticileridir. Bu nedenle işçiler dost ve düşmanlarını
ayıramıyorlar. Ama mücadele her şeyin ayıracı ve ayrıştırıcısı. 79 işçi gözlerine çekilmiş olan sis perdesini
kaldırıp attı. Şimdi sıra diğer işçilerde.
Nitekim işçilerin örgütsüzlüğünün sonuçları toplu
sözleşme görüşmelerinin başlaması arifesinde tekrar görüldü.
Sendika şube yönetimi işçilere göstermediği bir toplu
sözleşme taslağı hazırlayıp BELTAŞ yönetimine vermişti.
Sendika yönetimi BELTAŞ’a verdiği toplu sözleşme taslağında ne yazdığını bile bilmiyordu. Öyle ki işçilerin
toplu olarak işten atılmalarını sağlayacak düzenlemeler
sendikanın hazırladığı toplu sözleşme taslağında yer alıyordu.
Direnen işçiler zaten mücadelelerini sürdürüyorlardı.
Tekrar müdahale ettiler.
Sendikanın ve BELTAŞ işvereninin engellemelerine
rağmen, 56 gün direnerek Toplu İş Sözleşmesi hakkını
kazanan BELTAŞ işçileri şimdi de kendilerinden saklanan
TİS görüşmelerine müdahale etti.
Genel-İş 1 Nolu Şube yönetiminin, tabanın söz ve
karar sahibi olması ilkesini gözardı ederek hazırladığı
ve içeriğinde işçilerin aleyhine birçok maddenin olduğu
TİS Taslağını işçilerden saklayarak Belediye yönetimine
verdi.
Devrimci işçiler, 56 gün direnerek kazandıkları TİS
hakkının çarçur edilerek işverene peşkeş çekilmesine
izin vermeyerek, sendika yönetimine, TİS taslağının işçilerle beraber hazırlanması ve görüşmelere, direnerek
kazanan işçilerin de girmesi konusundaki isteklerini
ilettiler. Ancak, sendika yönetimi işçilerin bu isteklerine
kulaklarını tıkamış ve tüm aramalarına rağmen işçilerin
telefonlarına cevap vermemişlerdir.
Bunun üzerine, devrimci işçiler, Devrimci İşçi Hareketi
ile birlikte günlerce 20'li, 30'lu gruplar halinde toplanarak
yeni bir Toplu İş Sözleşmesi taslağı hazırladılar. Sendikanın
Beşiktaş Belediyesi’ne verdiği ve içerisinde işçilerin
aleyhine olan maddeleri de ayıklayarak, işçilerin lehine
olan TİS taslaklarını hazırladılar.
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlayacağı günü,
yeri ve saati işçilerden bir sır gibi saklayan Genel-İş 1
Nolu Şube yönetimi işçilerin tüm ısrarlı aramalarına
rağmen işçilerden kaçtılar.
Bunun üzerine işçiler 5 Mayıs günü sabah saat
08.00’da Aksaray'daki DİSK Genel-İş 1 Nolu Şube
binasına giderek, sendika yöneticileri ile görüşmek için
beklemeye başladılar. Ancak sendika yöneticileri işçilerden
kaçarak sendika binasına gelmediler. İşçiler ise sendika
yöneticileri binaya gelinceye ve kendileriyle görüşünceye
kadar binadan çıkmayacaklarını ve direneceklerini söyleyerek beklemeye başladılar.
Sendikadaki görevlilerin durumu sendika yöneticilerine

bildirmesini ve gerekirse günlerce burada bekleyeceklerini,
işçilerin aleyhine bir sözleşme yaptırmayacaklarını söylediler.
İşçilerin bu kararlı duruşları sonuç verdi ve DİSK
Genel-İş 1 Nolu Şube Başkanı Hikmet Aygün ve Şube
Sekreteri Aysun Güner akşam saat 20.00'da sendika binasına geldiler. İşçiler, temsilci seçimleri süresince ve
seçimden sonra devrimci işçiler aleyhine tavrını açık bir
şekilde ifade eden şube sekreteri Aysun Güner'i toplantı
salonundan kovarak toplantıya almadılar. Sadece Şube
Başkanı Hikmet Aygün'le toplantıya başladılar.
Bu görüşmede işçilerle birlikte TİS taslağı hazırlanırken
yardımcı olan bir DİH'li de hazır bulundu.
Devrimci BELTAŞ işçileri, sendikanın işçilerin bilgisi
dışında hazırlayıp BELTAŞ yönetimine verdiği TİS taslağındaki işçi aleyhine olan tüm maddeleri tek tek sıralayarak, bu maddelerin taslaktan çıkartılmasını ve bu
haliyle Toplu İş Sözleşmesi’ni yaptırmayacaklarını söylediler. Genel-İş 1 Nolu Şube Başkanı Hikmet Aygün de
işçilerin hazırladığı taslağın kendi taslaklarından çok
ileri ve iyi olduğunu kabul ederek, eksik davrandıklarını
ve yanlış yaptıklarını söyleyip, işverene verdikleri taslağı
değiştireceklerini belirtti.
İşçiler, ayrıca TİS görüşmelerine girecek heyette, direnerek TİS hakkını kazanan işçilerin de bulunması TİS
görüşmelerini mesai saatleri dışında olması konusundaki
kararlarını sendika başkanına ilettiler. Sendika Başkanı
Hikmet Aygün ise olabileceğini ama bu isteği sendika
yönetimiyle görüşmesi gerektiğini söyledi. İşçiler ise
bunun bir istek değil, işçilerin bir kararı olduğunu ve işçilerin katılmayacağı bir TİS görüşmesini yaptırmayacaklarını söyleyerek toplantıyı bitirdiler.
Gece saat 23.30'a kadar süren görüşmenin ardından
işçiler, kendi aralarında tekrar bir araya gelerek, yaptıkları
görüşmeyi değerlendirip, konuşulanları diğer işçi arkadaşlarına da anlatmaya ve işçilerin aleyhine, sadece
sendika yönetimi ve işveren arasında olacak bir TİS görüşmesi yaptırmayacaklarını, bunda kararlı olduklarını
belirterek sendika binasından ayrıldılar.
Artık direnen işçiler daha bir özgüvenlidir. Güçlerini
görmüşlerdir. Direnişin gücünü görmüşlerdir. Direniş
kör gözleri açmış, duymayan kulaklara ulaşmıştır. İşte
direnişin gücü budur. Ulaşmadığı yer kalmaz.
Sendika şube yönetiminin karşı çıkmaları boşunadır.
Toplu sözleşme hakkını sendika şube yöneticileri değil
direnen işçiler kazanmıştır. Bu hakkı kazanmak için
bedel ödeyenler korumak için de bedel ödemekten çekinmeyeceklerdir. BELTAŞ’ta örgütlü bir güç haline
gelen işçiler sendika şube yöneticilerinin kendilerini satmalarına izin vermeyeceklerdir. İşçiler kendi geleceklerini
ellerine almışlardır. Artık geleceklerine işçiler kendileri
karar vereceklerdir. Ne kadar maaş alacaklarına, ne kadar
sosyal hak alacaklarına işçiler kendileri karar verecekler.
Direnen işçiler ve direniş, sendika şube yöneticilerinin
işçileri satmasına izin vermeyecektir.
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19-22 Aralık Katliamını
Yargı Eliyle Aklayanlar;
Katliam Emrini Verenler ve
Uygulayanlar Kadar Suçludur!
7 Mayıs günü Yargıtay 5. Ceza
Dairesi'nde, 19-22 Aralık 2000’de yapılan hapishaneler katliamının, Bayrampaşa Hapishanesi'ne ilişkin bölümünün soruşturmasını yürütmeyen savcı Ali İhsan Demirel' in yargılaması yapıldı. Savcı Ali İhsan
DEMİREL katliamın soruşturmasında bir kısım şüphelileri koruduğu, soruşturmayı sürüncemede bıraktığı, etkin bir soruşturma yürütmediği için, görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmal suçlarından ötürü yargılanıyor.
Savcı Ali İhsan Demirel, katliamdaki sorumlulukları çok açık olduğu halde, rütbeli askerler ile siyasi irade sahiplerini koruyup gizlemiştir. Esasen devletin, devlet görevlilerinin işlediği suçlarda kamu
adına hareket ettikleri iddiasındaki
savcılar, suç işleyenleri değil mağdur
olanları sanık yapıp yargılanmalarına
yol açmaktadırlar. 19-22 Aralık Katliamı kapsamında ölmeme suçunu işleyen devrimci tutsaklara açılan davalar, her işkence vakasında işkence
suçunu işleyen polislerin değil, "görevli memura mukavemet etti,
kamu malına zarar verdi" suçlamasıyla işkence mağdurlarının yargılanıp ceza almaları Türkiye'de yargı sisteminin işleme biçimini ortaya
koymaktadır.
Savcı Ali İhsan Demirel'in düşünce ve pratiğinin alışılagelmiş savcı düşünce ve tavrından hiçbir farkı
yoktur. O halde bugün neden Savcı
Ali İhsan Demirel yargılanmaktadır?
Neden katliamın üzerinden on dört yıl
geçtikten sonra savcı hakkında iddianame düzenlenmesi akıllara gelmiştir? O zamana kadar ne beklenmiştir? Adalet Bakanlığı müfettişleri yıllar boyunca bu soruşturmadan
bir arpa boyu yol alınmadığını bilmemekte midir? Bırakalım müfettişlerin tespitini halkın adalet istemlerini dile getirdikleri eylem ve protestolardan da mı haberdar değiller-

di? Bunların gerekçe olarak
öne sürülmesi mümkün değildir. Katliamı aklamak,
meşrulaştırmak, üstünü kapamak eylem ve iradesinin
yalnız başına savcı Ali İhsan Demirel'e ait olmadığı
açıktır. Bu bir devlet iradesidir. Çünkü katliamı yapan bizzat devlettir.
Devrimcilerin "devletle baş edilemeyeceğini anlamış olmaları” için yapıldı bu katliam.
19-22 Aralık katliamının her
"Hapishaneler sorugörevden, her düzeyden
nunu çözüp, IMF politisorumluları hak ettikleri cezayı
kalarını hayata geçirebilalıncaya kadar adalet istemeye,
mek" için yapıldı bu katliam.
hesap sormaya devam edeceğiz.
"Bir ideolojiyi ortadan
mesi
kaldırmak" için yapıldı bu katliam.
ya da kötüye kullanması mıdır? HaYani emperyalizmin ve onun işyır böyle değildir. Savcı kendisinden
birlikçilerinin aldığı siyasi bir karar
isteneni, devletten aldığı maaş karve iradeyle, işbirlikçi ordunun uyşılığı vicdanını, insanlığını satarak yegulayıcılığında icra edildi 19-22 Ararine getirmiştir. Devletin kendisine
lık Katliamı.
görev olarak verdiği işi yapmıştır savYargının tarihsel rolü de saklama,
cı Ali İhsan Demirel! Bu düzende 19aklama, çarpıtma yok saymaydı.
22 Aralık Katliamı’nın siyasi ve asYargı makamları rollerini bugüne
keri sorumlularını tarihi gerçeklere
kadar "başarıyla" yerine getirdiler.
bağlı kalarak soruşturacak, yargılaSavcı Ali İhsan Demirel de bu oyunyacak, cezalandıracak bir yargı merda üstüne düşeni yaptı. Bu yüzden
cii yoktur.
vicdanım rahat diyor Ali İhsan DeAli İhsan Demirel 2007 yılından
mirel!
bu yana devlet içinde tasfiye edilmeye çalışılan kadrolardan biri
Katilleri Akladı, Gizledi,
olduğu için AKP, bir yandan 19
Haklarında Dava Açılmasını
Aralık'ın sorulmayan hesabının
Önledi... Ne Gerekiyorsa Yaptı
sorulmasını isteyenlerin, adalet
Bu Nedenle Vicdanı Rahat... O
arayanların ağzına bal çalmaktaDa Katiller Kadar Sorumludur
dır bir yandan da kendi içlerindeSavcı, onca iş yükü arasında,
ki çatışmada ‘istenmeyen’ bir kadpersonel sıkıntısı, yer darlığı, çok saroyu "kurban" vererek tasfiye etyıda ölen yaralananın olduğu bu
mektedir.
"özellikli" dosyada "bıkmadan,
AKP katliamdaki sorumluluklausanmadan, yakınmadan" işlerini
bir savcının üzerine bırakarak
rını
yaptığını, görevini ihmal etmediğini
aklamaktadır. Yok, öyle
kendilerini
söylüyor. Bir kısım yüksek rütbeli asbu!
değil
kolay
ker kişileri korumak için hiçbir neden
19-22 Aralık Katliamı ile başlayıp
olmadığını iddia ediyor. Gerçekten
bugünlere kadar devam eden emmesele savcının görevini ihmal et-
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peryalizmin tecrit politikasıyla devrimcilerin beyinlerine, bedenlerine
yönelik saldırıları gizleyemezsiniz.
AKP 2002 yılından bu yana devletin
siyasi karar alma ve uygulama makamını işgal etmektedir.19-22 Aralık’ta DSP-MHP-ANAP koalisyonunun açıktan katliamla gösterdiği
devrimcileri, sosyalist ideolojiyi yok
etme iradesini, AKP 12 yıldır katliamı
yargı eliyle kapatıp aklayarak, yedi
yıl boyunca devam eden ölüm oruçlarını görmezden gelerek, tecritin
hasta ettiği tutsakların her dakikasını işkenceye çevirip katlederek gösteriyor. Hiç kimse gerçeklerin görülmesini engelleyemez. Bu ülkenin

gerçekleri kanla, canla, ateşle, bedelle
savunuluyor. Adalet isteğini tutsaklıklar, işkenceler pahasına savunan
devrimciler var bu ülkede! Öyle kolay değil gerçeğin diline kilit vurmanız!
Bu davanın bizim için anlamı
şudur;
1- Diri diri yaktığınız, hayatlarını çaldığınız, işkencelerden geçirdiğiniz devrimcilerin, halk çocuklarının ahı yerde kalmayacaktır. Nerede
olursanız olun hangi deliğe saklanırsanız saklanın karşınızda halkı,
halkın öncülerini bulacaksınız!
2- Adalet isteğinin gücü, kararlı-

Hasta Tutsaklar
Tüm Halkımızın Evlatlarıdır
Evlatlarımıza Sahip Çıkalım
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TAYAD'lı Aileler her cumartesi olduğu gibi 10 Mayıs'ta
da Hasta Tutsaklar yürüyüşüne devam etti. Akşam saat
19.00'da Taksim Tünel’de bir araya gelen TAYAD'lı Aileler hapishanelerdeki hücrelere kamera takılmasına ve
avukat görüş yerlerinin cam fanuslar şekline dönüştürülmesiyle ilgili olarak açtıkları pankartın arkasında yürüyüşlerine başladılar.
Galatasaray Lisesi’ne kadar sloganlarla yürünen eylemde lisenin önüne gelene kadar birçok kişi atılan sloganlara eşlik etti.
Lise önünde ise öncelikle 12 haftadır yürüyüşün yapıldığı, bu yürüyüşe basının duyarsız olduğu vurgulanarak hapishanelerdeki hasta tutsaklarla ilgili bilgi verildi.
Daha sonra TAYAD'lı Aileler adına Nuri Cihanyandı basın açıklamasını okudu.
Okunan açıklamada; “Hasta tutsaklar tüm halkımızın
evlatlarıdır. Emekçilerin, işçilerin, ezilenlerin çocuklarıdır. Ülkemizde dökülen her damla kanın sorumlusu katil AKP iktidarıdır. AKP evlatlarımıza yaptığı her türlü işkencenin hesabını verecek” denildi. Yapılan açıklamanın
ardından yarım saat oturma eylemi yapıldı. Eylem atılan
sloganların ardından bitirildi.

lığı mutlaka düzen içinde çatlaklara
ve göstermelik de olsa yargılamalara yol açacaktır. Adalet, haklar ve özgürlükler mücadelesi düzenin kendi
içinde kurban vermesini sağlayacaktır. Nitekim savcı Ali İhsan Demirel öne sürülmüş, hedefe konulmuş
bir kurbandır.
3- Ne rol üstlenmiş olursa olsun
insanlığa karşı işlenmiş bir suça iştirak eden hiç kimse masum değildir.
19-22 Aralık Katliamı’nın her görevden, her düzeyden sorumluları hak
ettikleri cezayı alıncaya kadar adalet
istemeye, hesap sormaya devam edeceğiz.

Annelerimizin Yüzü
Kuracağımız Yeni Dünyada
Gülecek
TAYAD’lı Aileler, Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde, 11 Mayıs’ta “Anneler Günü” ile ilgili bir eylem yaptı.
Hapishane girişi önünde “Önce Evlatlarımızı Sonra Düşüncelerini Sahiplendik Gülsümanlarla Şenaylarla Savaşı
Büyütüyoruz” pankartını açan aileler yağan sağanak yağmura aldırış etmediler. Açıklamayı TAYAD’lı Aileler adına Nagehan Kurt okudu. Her yıl kutlanan anneler gününün burjuvazi tarafından içinin boşaltılarak tüketim gününe dönüştürüldüğünü belirten Kurt, anaların Türkiye’de
yaşadıkları sorunları sayarak “Anneler gününde analarımızın yüzü nasıl gülsün” diye sordu. Anaların bunca yoksulluğu, acıyı, çileyi, çaresizliği hak etmediğini belirten
Kurt, zulme karşı bedenlerini ölüme yatırıp ölümsüzlüğe ulaşan Gülsüman Dönmez, Şenay Hanoğlu ve Sevgi
Erdoğan’ı andı. Son olarak AKP’nin uyguladığı zulüm politikaları sonucunda milyonlarca ananın ağladığını vurgulayan Kurt, “Halkımızı analarımızın hak ettiği bir ülke
için ekmek, adalet, özgürlük savaşımızı sahiplenmeye, büyütmeye çağırıyoruz” diyerek mücadele çağrısı yaptı.
Açıklamanın ardından “Zafer Yakında” marşı okunarak
eyleme son verildi.

Hasta Tutsaklarımız Sahipsiz Değildir!
TAYAD’lı Aileler 6 Mayıs’ta hasta tutsakların serbest
bırakılması için Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması
yaptı. Açıklamada tutsakların tecrit işkencesi içinde tecrit uygulamalarına maruz kaldıkları cam kafeslerle avukat görüşlerinin engellendiği ve tüm bu işkencelerin hasta olan tutsaklara da uygulandığı anlatıldı. Açıklamaya 10
kişi katılırken faşist AKP’nin katil polisi açıklama boyunca
fotoğraf çekerek TAYAD’lı Aileleri taciz etti.
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Halkımızın Emeğini Çalan ve Gençlerimizi
Zehirleyenleri Mahallelerimizde Barındırmayacağız
Cepheliler
canları pahasına mahallelerini hırsızlardan ve uyuşturucu satıcılarından koruyor. Dört gün
boyunca hırsız
ve torbacılarla
karşı karşıya
gelen Cepheliler, onlara göz
açtırmıyor.
İlk olarak 1
Mayıs Mahallesi'ne 8 Mayıs’ta akşam
saatlerinde uyuşturucu satmaya gelen
torbacılara Cephe’nin sempatizanları
müdahale etti. Mahalle dışından gelen
torbacılara silahlarla ateş edildi. Bunun üzerine torbacılar arabayla kaçarak mahalleyi terk etti.
Ertesi gün, 9 Mayıs’ta 1 Mayıs
Mahallesi’nde hırsızlık yapmaya çalışan birini yakaladılar. Yozlaşmaya
karşı halkın değerlerini savunan Cepheliler, akşam saatlerinde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişiyi

Armutlu’da Amerikan
Uşağı Sömürücülere
Yer Yok
Cepheliler UCZ marketine yaptıkları silahlı ve molotoflu eylemle ilgili
10 Mayıs'ta bir açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada: “Daha önce defalarca kez
hedefimiz olan ve Cephe güçleri tarafından silahlı molotoflu eyleme maruz
kalan UCZ market son eylemin ardından mahallemizden defolup gitme
kararı aldı. Son yapılan eylemde UCZ
market tamamen yakılarak kullanılamaz
hale getirilmişti.
UCZ market patronluğunu Ciner
Holding’in yaptığı işbirlikçi tekellere
ait bir süper markettir. Halkımızın kanını emen alın terini emeğini çalan
hırsızlığı halk düşmanlığı tescilli olan
işbirlikçi tekellerin yoksul emekçi mahallelerimizde yeri yoktur. ‘Defolup

takibe aldılar. Pazar sokağında gözcülük yapan, adı İsmail olan ve Esatpaşa’dan geldiği öğrenilen hırsız yakalandı. Sorgulanıp sokaklarda gezdirilen hırsızın uyuşturucu kullandığı
da tanık anlatımlarıyla sabitlendi.
Bir daha mahallede görülmemesi,
bu işleri yapmaması için uyarılan
hırsız tokatlanarak gönderildi. Orada
toplanan halka Cepheliler; hırsızlara,
torbacılara izin vermeyeceklerini,
hepsinin yakında cezalandıracaklarını
açıkladılar.
Cepheliler aynı gün mahallenin
güvenliğinden de, namusundan da sorumlu olmanın bilinciyle hareket ederek
mahallede devriye attılar. Mahallenin
sokağında, torbacıların kümelendiği
parklarda, kuytularda gezen Cepheliler,
torbacıların izine rastlayamadı. Mahallede barınamayacağını anlayan torbacılar ortalıkta gözükmediler. Devriye
esnasında pazar sokağında bir arabanın
içinde bira içen 4 kişiye mahallede
bu şekilde içki içemeyecekleri, orayı
terk etmeleri söylendi. Bira içen kişiler
orayı terk etti.
10 Mayıs’ta ise 1 Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler yozlaşmaya karşı
mücadele kapsamında gece devriye
gideceksiniz’ dedik ve gidiyorlar. Üst
üste yapılan eylemlerin ardından marketin tüm camlarını kapatıp taş duvar
haline getirmişlerdi. Ördükleri duvarın
kendilerini koruyacağını zannediyorlardı. Ancak onları ne ördükleri taş
duvarları ne de milyon dolarlık gelirleri
kurtarabildi. Armutlu Cephe’nin mahallesidir. Armutlu halkın mahallesidir.
Halkın öfkesinin karşısında hiçbir güç
duramaz. Sizde duramadınız. Öyle olduğu içindir ki bugün arkanıza bile
bakmadan defolup gidiyorsunuz. Gittiğiniz hiçbir yerde rahat duramayacaksınız. Halkımızın devrimcilerin hedefi olmaya devam edeceksiniz. Sizin
sömürü düzeniniz yıkılmadıkça emeklerini sömürüp haklarını gasp ettiğiniz
karın tokluğuna çalıştırdığınız halka
hesap vermedikçe Cepheliler sizden
hesap sormaya devam edecek" denilerek açıklama bitirildi.

atarken, Şükrü Sarıtaş Parkı’nın aşağı
sokaklarında "Ertan" isimli uyuşturucu içicisini yakaladı. Üzeri aranan
şahıstan Bonzai çıktı. Tokatlanıp sorgulanan içici uyuşturucuyu Ümraniye’den aldığını söyledi. Bu yalana
inanmayan Cepheliler yakaladıkları
kişiye "mahalledeki satıcıları, yakaladıkları an hepsini cezalandıracaklarını, gençlerimizi zehirleyenleri affetmeyeceklerini"
söyledikten
sonra yakalanan kişi tokatlanarak cezalandırıldı. Üzerinde yakalanan
uyuşturucu ise yakılarak imha edildi. Olayı izleyen ailelere durum anlatıldı. Aileler desteklerini dile getirdiler. Ayrıca bildikleri
pislik yuvalarını gösterdiler.
Aynı gün Yeni Sahra’dan mahalleye uyuşturucu almaya gelen 2 kişi
dövülerek cezalandırıldı. Saat 24.00
civarında devriyeden dönen Cepheliler, Tokatlılar Mahallesi’nde beklerken yanlarına gelen 3 kişi “Abi
sigara var mı” diye sordular. “Ne
sigarası istiyorsun?” diye soran Cepheliler’e “Bonzai abi ölüyorum” diye
cevap veren şahıslar yakalanarak tekme, tokat ve yumruklarla cezalandırıldı. Mahalleye dışarıdan gelip uyuşturucu isteme pervasızlığı gösteren
şahısların aslında Feto Harun denen
uyuşturucu satıcısını aradıkları anlaşıldı. Cezalandırma esnasında cad-
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Korkunuzu Büyütecek
Sizden Hesap Sormaya
Devam Edeceğiz!
AKP'nin katil polisleri, 3 Mayıs
günü İstanbul Sarıgazi'de özel harekât
destekli 6-7 akreple mahallede sürekli
devriyeler atarak mahalleyi abluka
altına aldı. Son günlerde Sarıgazi'de
Cephe'nin AKP'ye ve işbirlikçi polislere yönelik yaptıkları silahlı korsan
gösteri ve silahlı eylemlerden korktuklarını halka ve devrimcilere bir
kez daha göstermiş oldular. Uzun
zamandır mahalleye giremeyen işkenceci polisler mahallede özel harekât akrepleriyle gezerken Cepheliler
Atatürk Caddesi'nde bulunan Sancaktepe Belediye binası bahçesinde
yığınak yapan çevik kuvvete boru
tipi parça tesirli bomba atarak misilleme eylemi gerçekleştirdiler.
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Katillerden Hesap
Sormak İçin
Bize Silah Getirin
Cepheliler’in silahlı mücadeleyi
yükselttiği bu süreçte 9 Mayıs’ta İstanbul Sarıgazi’de Demokrasi Caddesi, İnönü ve Atatürk mahallelerine
''Katillerden Hesap Sormak İçin Bize
Silah Getirin-CEPHE'' imzalı ozalitler
asarak halka silahlanma çağrısında
bulundu. Mahallede halk düşmanı
polisin akreplerle yoğun bir şekilde
devriye atmasına rağmen uzun namlulu silahlarla güvenlik alan Cepheliler mahallede 50 ozalit astı. Silahlı
milisleri gören AKP'nin işkenceci
polisleri 2 akreple hızlı bir şekilde
kaymakamlığa kaçtı.

denin karşısında duran torbacı kaçtı.
Cezalandırılan şahıslar ‘Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir’ sloganları ve ajitasyonlar eşliğinde caddenin ortasına
çıkarılıp teşhir edildi. Kahvelerdeki,
sokaktaki ve o esnada düğün salonunda
olan 60-70 kişi toplanarak Cephelileri
alkışladı. Halktan insanlar “Bizi de çağırın, biz de dövmek istiyoruz bu şerefsizleri” diyerek desteklerini belirttiler.
Cepheliler sloganlarla geri çekilEylem alkışlarla ve sloganlarla bitirildi.
pislik yuvalarındakiler, Cepheliler tarafından uyarıldı.
11 Mayıs’ta da, 1 Mayıs Mahallesi’nde yaygın şekilde
11 Mayıs gecesi kitlesel olarak bu yerlere giden Cepheliler,
uyuşturucu satan, sattıranlar halkın da tanıklıkları ve
CEPHE imzalı ‘Uyarı’ başlıklı bildirilerini bıraktılar.
bilgilendirmesiyle tespit edildi. Buna göre merkezdeki
Uyuşturucu satmaktan vazgeçmezlerse bedelini ödeyeEmir İletişim ve 3001 Caddedeki Taha Rent a Car isimli
ceklerini, halk çocuklarını zehirlemelerine izin vermeoto kiralama, mahalledeki uyuşturucu trafiğini yöneten,
satış yaptıran, gençleri zorla uyuşturucuya alıştıran bu
yeceklerini belirten bildiriler bırakılıp eylemler bitirildi.

ÇAĞRI:
Gülsümanlar, Şenaylar Sizi Çağırıyor!
Birlikteliğimizi, Mücadelemizi Büyütelim!
Tüm Halkımızı Açtığımız
Sitemizi Sahiplenmeye Bekliyoruz!
TAYAD, 12 Eylül karanlığında
bir ışık, korkunun hâkimiyetine karşı
çıkan çığlığımızdı. Herkesin evlerine
kapandığı, cuntaya övgüler dizildiği
sırada evlatlarımızın yol göstericiliğinde, ülkemizin geleceğini aydınlatmaya çalışan analar, babalardık.
TAYAD, demokratik mücadelede
yerini aldığı günden bu yana, düzenin
şimşeklerini üzerine çeken mücadele
hatlarını yaratmıştır. Örgütlü olmanın,
kazanmanın ilk adımı olduğunu kanıtlamıştır.
Dünden bugüne mücadelesini bir
adım geriletmeden yeni gelenekler
yaratarak büyüyen TAYAD, “Önce
evlatlarımızı sonra düşüncelerini sa-
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diler. Bombanın büyük bir gürültüyle
patlamasının ardından eylem bölgesine ambulans ve olay yeri inceleme
ekipleri geldi.

hiplendik” şiarıyla bugünlere gelmiştir.
Faşizmin hiçbir baskısına boyun eğmemiş, şehitler pahasına direnmiştir.
Bugün TAYAD'ı sahiplenmek, büyütmek herkesin görevidir. Bu sebeple
yeni bir site alarak TAYAD'ı sahiplenmeye ve faaliyetlerini bu site aracılığı ile daha geniş kitlelere ulaştırmak, dayanışmayı büyütmek amacı
ile açtığımız sitemize tüm halkımız
girebilir.
Sitemizde TAYAD'ın etkinlikleri,
eylem çağrıları ile tüm TAYAD'lıların
desteğini bekliyoruz.
www.tayadliaileler.com adresimizden bize ulaşabilirsiniz.
TAYAD’LI AİLELER

Türküler Birleştirir
Halk Kültürümüzü
Koruyacak ve Sahip
Çıkacağız
Kuruçeşme Halk Komitesi’nin
başlattığı "Türküler Birleştirir"
kampanyası bu hafta da devam
etti. 9 Mayıs’ta düzenlenen türkü
gecesinde Kuruçeşme Halk Komitesi’nin yozlaşmaya karşı düzenlediği futbol turnuvasının kupaları sahiplerine verildi.
35 kişinin katıldığı türkü gecesinde halk türküleri coşkulu bir
şekilde hep birlikte söylendi.
20.00’da başlayan türkü gecesi
saat 22.30’a kadar sürdü. Türkü
gecesine katılan mahalleden insanlar çok beğendiklerini ve her
hafta katılacaklarını dile getirdiler.
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Umudun Çocukları Orkestrası

Umudu Bestelemeye, Umudu Şarkılara Dökmeye

Yeni Yerinde Devam Edecek

Bundan 6 ay önce kuruldu Umudun Çocukları Orkestrası. Grup Yorum’un hedefiydi böyle bir orkestra
kurmak. Çocuklardan oluşan, bizim
çocuklarımızdan oluşan bir orkestra.
Sanatın yoksulların da hakkı olduğunu, bu fırsatı bulduklarında çok
güzel şeyleri başaracağını kanıtlayan
bir orkestra. Mahallelerdeki çeteleşmeyi, çocuklarımızın mafyaya özenmesini, küçük yaşta uyuşturucuyla,
sigarayla tanışmasını engellemenin
bir aracı olacaktı bu orkestra. Yozlaşmaya karşı önemli silahlarımızdan
biri olacaktı. Önce birincisi kurulacaktı. Sonra dalga dalga tüm mahallelere yayılacaktı. Onlarca orkestradan, yüzlerce çocuktan oluşan bir
müzik ordusu kuracaktık. İşte bu nedenle çok önemliydi bu ilk orkestranın
başarılı olması.
Önce ilk adım atıldı. Öğretmen
kadrosu oluşturuldu. Grup Yorum’un
çağrısıyla Orkestra Şefi Orhan Şallıel
ve konservatuar öğrencileri orkestranın öğretmenleri arasında olmayı
kabul etti.
Ardından çocuklara bir çağrı yapıldı. Bu çağrıya yanıt veren çocuklardan 53’ü ile bir orkestra kuruldu

ve çalışmalara başlandı. Çalışmalar
İdil Kültür Merkezi’nde yapılıyordu.
6 ay boyunca da orada yapıldı. Birçok
faaliyet, konserler ve kursların yanı
sıra Umudun Çocukları da çalışmalarını sürdürüyordu İdil’de.
Derken yeni bir aşamaya daha
geçildi. Çocuklara çalacakları enstrümanlar törenle dağıtıldı. Artık tüm
çocukların elinde enstrümanı da vardı.
Her yanıyla ete kemiğe bürünüyordu
orkestra. Enstrümanların dağıtılmasıyla dersler çok daha yoğunlaştı.
Çocuklar hem toplu orkestra dersine
giriyor, hem de kendi enstrümanlarının dersini alıyordu. Hem çocuklar
için hem İdil için ciddi bir yoğunluk
başladı. Artık orkestraya yeni bir yer
açmak zorunlu olmuştu.
Yapılan araştırmalarla orkestra
çalışmaları için, çocuklarımızın yeni
okulu için en uygun yer bulundu.
Bu yeni yer de Okmeydanı’ndaydı.
İdil’e de yaklaşık 200 metre uzaklıktaydı. Bulunan bu yeni yer başta
bir harabeyi andırıyorsa da yapılan
titiz çalışmalarla tamamen farklı bir
çehreye büründürüldü. Hem Yorumcular, hem öğretmenler, hem inşaatta
çalışan ustalar büyük bir heyecanla

yeni yeri hazırlıyordu. Odalardan tuvaletlere, derslikten kafeye kadar
tüm ayrıntılar hep birlikte oluşturuldu.
Hangi odanın hangi renk olacağından
perdelerin desenlerine kadar tüm ayrıntılar hummalı tartışmalarla belirleniyordu. Ve yoğun bir şekilde çalışılan 1 ayın ardından yeni yer açılmaya hazırdı. Bu yeni yer sadece
çocuklar için değil, bizim için de
yepyeni bir mevziydi. Orkestramız
daha kurulur kurulmaz faşizmin hışmını üstüne çekmişti. Polisler aileleri
aramış, tehditlerle çocuklarını orkestraya göndermekten vazgeçmeye zorlamıştı. Ama bunlar sökmemişti, ilerleyişimiz durdurulamamıştı. İşte bu
yeni yerin açılması bu nedenle de
önemliydi. Bir yola çıkılmış, tüm
engeller bir bir aşılarak hedefe doğru
yürünüyordu. Bu nedenle bu yerin
açılışı görkemli olmalıydı.
Açılış hazırlıkları 1 hafta önceden
başladı. 4 Mayıs sabahı açılış için
tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Yeni
yere gelmek için İdil’den topluca çıkılacaktı. Saatler 14.00’ü gösterdiğinde İdil’e herkes gelmişti. Tüm
çocuklar, çocukların aileleri, tüm öğretmenler, halktan insanlar, mahal-
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leliler… Herkes heyecanla bekliyordu. Bir kortej oluşturuldu İdil’in
önünde. En önde çocuklar. Ellerine
enstrümanlarını almış bir şekilde,
enstrümanlarını çala çala yürüyeceklerdi. Kimisi kemanını, kimisi viyolasını, kimisi çellosunu, kimisi flütünü, kimisi gitarını, kimisi bağlamasını, kimisi darbukasını almış
eline, daha yürüyüş başlamadan çalmaya başlamışlardı bile. Kontrbas
çalan çocuğun bir şanssızlığı vardı,
enstrümanı çok büyüktü ve kendisinin
iki katıydı neredeyse. Neyse ki ona
yardıma ağabeyleri, ablaları koştu,
onlarla birlikte taşıdı.
Çocukların arkasında öğretmenler,
Yorumcular, çocukların aileleri ve
halktan insanlarla uzun bir kortej oluştu. Kortej güzergahı doğrudan yeni
yere gitmiyordu. Biraz mahalle içinde
turlayarak gidildi yeni yere. Yürüyüş
boyunca çocukların çaldıkları enstrümanların sesine slogan sesleri karışıyordu. Mahalleli alkışlarla destekliyordu bu korteji. Mahallenin çocukları
şaşkın bakışlarla izliyor, kimisi ise
koşarak kortejin en önüne katılıyordu.
Yürüyüş sonunda 10 kadar çocuk
daha katılmıştı orkestraya…

Ve yeni yerin önüne gelindi. Burada Yorum üyesi İnan Altın bir konuşma yaparak yeni bir mevzi açıyor
olmanın mutluluğunu taşıdıklarını
belirtti. Çocuklarla ve orkestrayla
ilgili hedeflerini anlatan Altın, öğretmenlere ve bu yerin yapılmasında
emek verenlere teşekkür etti.
Kurdele kesilerek açılacaktı okul.
Kurdeleyi iki kişi aynı anda kesecekti.
Biri eğitimle ve müfredatla ilgili
emeklerinden dolayı Orhan Şallıel
olacaktı. Diğer kişi ise inşaat işçisi
olan, burası için de gece gündüz çalışan Hacı Turan’dı. Onun emekleri
ve özverisi bu yerin oluşmasında büyük öneme sahipti. İkisi birlikte kurdeleyi kestiler ve yeni yer resmen
açılmış oldu. Yorum bu sevince şarkılarıyla ortak oldu. Bu yeni yerin
önünde söylediği şarkılarla önce çocuklara seslendi Yorumcular. ‘Çocuklarımıza’ şarkısının ardından bir
başka Umudun Çocuğu Berkin için
yaptıkları şarkıyı söylediler. Umudun
Çocukları Orkestrası’ndaki tüm çocuklarımızın da Berkin gibi vatanını
ve halkını seven onurlu birer evladı
olacağından emin olduklarını belirttiler. Daha sonra çekilen halayların

ardından çocukların ailelerinin yapıp
getirdiği yemekler yenildi. Çocuklar
ilk derslerini toplu halde ve tüm öğretmenlerin katılımıyla yaptılar.
Çocuklar dersliğin bir duvarını,
avuçlarını batırdıkları boyayla boyadılar. Bu duvara bu orkestraya katılan ve katılacak olan çocukların
avucunu resmetmeyi kararlaştırdılar.
Umudun Çocukları Orkestrası
adım adım ete kemiğe bürünüyor.
Yeni yerle birlikte artık çok daha
hızlı yürüyecek Umudun Çocukları.
Ve sonbaharda ilk konserlerini vermeye hazırlanacaklar burada. Bu
konserle gösterecekler ki; yoksulların
eli yeri gelir unu öğütür, yeri gelir
demiri döver, yeri gelir en güzel, en
coşkulu, en duygulu şarkıları çalar.
Hayatı yaratan bu ellerdir. Ve bu
konserle dalga dalga yayılacak sesleri.
Başka başka mahallelerde seslerine
ses katılacak. Küçük yaşta çalışmaya
zorlanan eller, küçük yaşta uyuşturucu
tutmaya zorlanan eller sazla buluşacak, kemanla buluşacak ve umudun
türkülerini çalmaya başlayacak. Umudun Çocuklarından biri olacak. Umudumuzu büyütecek…

rolünden geçirilen Halk Cepheliler Samsun TEM’e göSamsun’da Komplo Boşa Çıkarıldı
türüldü. Daha sonra savcı Emin Karagişi Halk Cepheliler’i
Korkunuzu Büyütmeye Devam Edeceğiz! saatlerce sorguladı. İfade sırasında görüldü ki, 6 ay
7 Mayıs’ta Samsun’da iki Halk Cepheliyi sabah baskınlarıyla gözaltına alan polisin komploları tutmadı.
Hüseyin Aktaş’ı sabah saatlerinde evinden, Demet Büyüktanır’ı ise öğrenci yurdundan gözaltına alan polis
komplo kurmaya çalıştı. Kapıyı zorlayarak silahlarla içeri
giren, ‘arama’ bahanesiyle her tarafı talan eden AKP’nin
eli kanlı polisi Yürüyüş ve Tavır dergilerine, özgür tutsaklardan gelen mektuplara, Halk Cephesi takvimlerine,
Grup Yorum CD’lerine, telefon, bilgisayar ve flaş belleklerine hukuksuzca el koydu. Devrimci mücadeleden korkularını, sınıf kinlerini ortaya koydular. Kız Öğrenci Yurdu’na gelen polisler ise ortamı terörize ederek odada
kalan diğer öğrencileri tedirgin etti.
Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından sağlık kont-
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olması gereken teknik ve fiziki takibi 15 ay sürdürerek
açıkça suç işleyen savcılık ve polis, buradan elde ettiklerini
‘delil’ diye sundu. Halk Cepheliler’in katıldığı tüm demokratik eylemler ‘suç’ olarak gösterildi. Günlük konuşmaların dahi koyulduğu dosyada savcı, ‘suç’ üretmek için
çabaladı. Ancak polis ve savcının tüm bu çabaları boşa
çıktı. Halk Cephelileri mahkemeye dahi sevk etmeden
saat 18.00’da bırakmak zorunda kaldılar. Alınan telefon
ve bilgisayarların daha sonra verileceği söylenirken,
Yürüyüş ve Tavır dergileriyle Sınıf Kini kitabı geri alındı.
Komployu boşa çıkaran Halk Cepheliler savcının yüzüne
kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını,
bahsettiği eylemlere bundan sonra daha fazla katılacaklarını,
daha fazla insanı eylemlere katacaklarını haykırdılar.

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

İşgali Canımız Pahasına,
Haklarımızı
Alıncaya Kadar Bitirmeyeceğiz!"

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden
Suç Duyurusu:
Soma’da İşçiyi Öldüren Maden,
Şimdi AKP’ye Cehennem Olacak!
Soma’da yaşanan patlamanın ardından ÇHD’li avukatlar hemen Soma’ya gitti. 13 Mayıs’tan beri Soma’daki meslektaşlarından bilgi alan avukatlar 14 Mayıs günü İstanbul
Adliyesi C Kapısı önünde açıklama yaptılar.
Resmi kaynaklardan gelen bilgilerin yalan olduğunun altını çizen ÇHD’li avukatlar oradan aldıkları gerçek bilgileri
paylaştılar. Öncelikle söz alan Ebru Timtik, kendi cephelerinden suçluların cezalandırılması için her türlü yolu kullanacaklarını bildirdi.
Açıklamayı okuyan Ceren Uysal, madende çalışması yasak olan 15 yaşındaki çocukların dahi cesedinin madenden
çıktığını belirtti. Ailelerin bu kazayı beklediklerini bildiren
Uysal, 29 Nisan 2014’te Parlamento’nun bu şirket hakkındaki inceleme ve denetim önergesini reddettiğinin altını çizdi. ÇHD adına yapılan açıklamada gerçek ölü sayısının henüz kesinleşmemekle birlikte 400’den fazla olduğu ve
AKP’nin yoğun güvenlik önlemleriyle ölüleri yaralı gibi göstererek katliamı sümenaltı etmek istediği vurgulandı. Ölü sayısının artabileceğini, patlamanın vardiya değişimine denk
geldiği için içeride 700 kadar işçinin bulunduğuna işaret eden
Av. Uysal, Soma’daki durumu takım elbise ve kravatları ile
oraya doluşmuş bürokrat sürüsünün ortasında madenden yeni
çıkarılmış işçinin “ayakkabımı çıkarayım mı? Sedye kirlenecek” sözleriyle açıklayan ÇHD’li avukatlar; “ölümün eşiğinden dönmüş bir işçiye bu cümleyi kurduran, Berkin’i ve
diğer canlarımızı katleden, insanların evlerini yıkan, talan
eden, hayatlarını çalan, sokak ortasında insan vuran, ekmeğine, üç kuruşuna göz diken ama ayakkabı kutularına milyar dolarlar saklayan, işte bütün bunların kaynağı aynı düzen! Şimdi şehit mi diyecekler madencilere?.. Göz göre göre
7 kat karanlıkta zehirle öldürdükleri, kendi kar hırslarına kurban ettikleri arkalarından yüzsüzce sabır çağrıları yaptıkları bu insanlara şehit mi diyecekler? Şehitlik salt suçların örtbas edilmesidir, bunu kimse unutmasın” dediler.

Mehmet Aygün’ün ve Soma’daki
İşçilerimizin Katili Faşist AKP’dir!
Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde kaçak
kömür ocağındaki göçükte mahsur kalan maden işçisi
Mehmet Aygün hayatını kaybetti.
Madendeki göçük, 14 Mayıs’ta Merkez Mahallesi Dereiçi Sokak, kaçak kömür ocağında meydana geldi.
Ocak girişinden yaklaşık 300 metre ileride tavan çökmesi
sonucu oluşan göçükte, maden işçisi Mehmet Aygün mahsur kaldı. Yanında çalışan 2 işçi göçük altında kalmak-

Antalya-ANTEKS tekstil işçileri Organize Sanayi’de
bulunan iplik fabrikasını 9 Mayıs'ta işgal eden işçiler eylemlerine devam ediyorlar. 19 Eylül 2013'te hiçbir hakları verilmeden işten atılan 1200 tekstil işçisi o tarihten
beri hakları için mahkemeler de dahil bütün kapıları çalmalarına rağmen bir sonuç alamadılar. İşverenin sürekli
böl parçala oyunları ile bölünen işçilerden 200 civarındaki
işçi 9 Mayıs günü daha önce çalıştıkları fabrikayı işgal etti.
Sendikal örgütsüz olan işçiler dışarıdan devrimci, demokrat kurumlardan gelen desteği de polisin yönlendirmesi ve etkisi ile kabul etmiyorlar. Aylardır beklentilerinin sonucunda kandırıldıklarını gören işçiler taşıdıkları öfke
ile, fabrikayı kuşatan jandarmaya herhangi bir saldırı yapılırsa kendileri de içeride iken içerde patlayabilecek maddeleri patlatacaklarını belirtiler. Bunun üzerine jandarma
saldırıyı durdurdu. Fabrikadaki malzemelerden kendilerine barikat kuran işçiler direnişlerinin haklarını alıncaya kadar süreceğini söyleyerek kendilerine mutfak, çadır
kurdular.
ANTEKS'te direnen işçiler, kendileri dışında hakları
için direnen ve kazanan işçilerden uzak direnseler de benzer yöntemlerle direnmeye devam ediyorlar ve kazanana kadar direnmeye kararlılar. İşçilere desteğe giden Antalya Devrimci İşçi Hareketi temsilcilerinin işçilerle
yaptıkları görüşmede, haklarını almadan asla vazgeçmeyeceklerini, direnişi, işgali canları pahasına da olsa asla
bitirmeyeceklerini ifade ettiler. Çünkü artık kendilerini bitiren sömürücülerine karşı başka kurtuluş silahlarının kalmadığını, devletin hiçbir kurumunun yanlarında olmadığını, hep patronları koruduğunu ifade ettiler. İşçilerin direnişi ve işgal eylemleri devam ediyor.
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tan kurtuldu. Ocakta çalışan diğer işçiler, çevredeki özel
maden şirketlerinde çalışan madencilerle birlikte mahsur
kalan arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan çalışmalarda işçiye ulaşılamayınca Türkiye
Taşkömürü Kurumu'ndan yardım istediler. Gelen 10 kişilik TTK tahlisiye ekibi, göçükle ilgili bilgi aldıktan sonra ocağa girerek çalışmalara katıldı. Yapılan çalışmalar
sonucu Mehmet Aygün’ün cesedine ulaşıldı. Kapitalizm
sömürüdür. Sömürünün sonucu açlık, yoksulluk ve
ölümdür.
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Zorlu Center’dan
Haklarımızı Alacağız!

Kuruçeşme

Mahallemizde Yozlaşmaya
İzin Vermeyeceğiz
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Cepheliler, Gazi Mahallesi’nde son zamanlarda artan hırsızlık ve uyuşturucu olaylarını
önlemek amacıyla 3 Mayıs'ta
yozlaşmaya karşı devriyeye çıktılar. Gazi Büyük Park’ta bir
uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. Satıcının üzerini arayan
Cepheliler üzerinde yaklaşık 20
adet satışa hazır şekilde paketlenmiş, (Korex) diye tabir edilen,
uyuşturucu madde yakaladılar.
Bunun üzere satıcı dövülerek
“Mahallemizde uyuşturucuya,
hırsızlığa, fuhuşa izin vermeyeceğiz; çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemelerine göz yummayacağız” denilerek halka ve
civardaki esnaflara teşhir edildi.

Halktan Çalmak
Şerefsizliktir!
Gazi Halk Komitesi 10 Mayıs’ta Mahallesi Son Durak'ta pazar sokağında hırsızlık yapan
bir çeteciyi suçüstü yakalayarak
halka teşhir etti. 13 yaşında bir
kız çocuğuna bıçak çekerek cep
telefonunu çaldığını duyan halk,
Halk Komitesi’ne ulaşarak gasp
olayını ve çetecilerin kimler olduğunu anlattı.
Bunun üzerine önce çetecilerin yeri tespit edildi ardından
da halkla birlikte gidildi. Erhan
Çoban isimli çeteci burada yine
pazarda alışveriş yapan bir kadının cebinden telefonunu çalmak üzereyken yakalandı. Halk
Komitesi hırsızın isim ve soy ismini netleştirdikten sonra pazar
sokağı boyunca yürütülerek teşhir edildi. Halk eylemi alkışlarla destekledi. Hırsızlık yapan
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çeteci yol boyunca halktan özür
diledi ve bir daha hırsızlık yapmayacağını emeğiyle geçineceğini söyledi. Halk Komitesi çaldığı eşyalara el koydu ve sahiplerine ulaştırdı. Hırsız ise dövülerek mahalleden kovuldu.

Torbacılar
Cezalandırılacak!
Gazi Mahallesi Son Durak
bölgesinde torba tutan Sedat
Gümüşkaya, 11 Mayıs'ta Hasan
Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı
Mücadele Ekipleri tarafından
cezalandırıldı.
Mahallede torbacılar defalarca uyarılmış ve bazılarına gereken cezalar verilmiş olmasına
rağmen, kolay para kazanmak
uğruna gençleri zehirlemekte ısrar eden torbacı Sedat Gümüşkaya takip edildi. Ve evden
uyuşturucu almaya giderken
araçtan indirildi, dizlerine ateş
edildi. Eylem esnasında torbacı
halka teşhir edildi ve tüm torbacıların cezalandırılacağı bir kez
daha ilan edildi.

Yozlaşmaya Karşı
Mücadele
Kuruçeşme’de gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine
yönelik uyarı amaçlı yazılama
yapıldı. Cepheliler mahallede
özellikle gençler arasında yaygın
olan uyuşturucuya karşı mücadele veriliyor. Cepheliler 7 Nisan
tarihinde mahallede bir adet
“Uyuşturucu Satanlardan Hesap Soracağız Cephe” yazılaması
yaptılar.

İstanbul Zincirlikuyu’daki Zorlu Center şantiyesinde
elektrik işlerinde çalışan alt taşeron firmaya bağlı Sasel Elektronik A.Ş. işçilerinin 14 Mayıs'ta yaptıkları açıklamaya göre, mart ve nisan ayları maaş alacakları için
işe çıkmama kararı aldılar.
En eskisi üç buçuk yıldır çalışan 40 işçi, 6 Mayıs Salı
günü mesai başlama saatinde işe çıkmayarak işverene
seslerini duyurmaya çalıştılar. İşveren, işçilere mart ayı
ödemelerinin %30’unu hemen verileceğini, geriye kalanının ise cuma günü hesaplarına yatacağını söyledi.
Daha sonra İnşaat İşçileri Sendikası Girişimi’nin devreye girmesi ve işçilerin kararlı durması karşısında mart
ayı maaşlarının tamamı ödendi.
7 Mayıs günü ise 40 işçi şantiyede herhangi bir iş
yapmayarak mesai sonuna kadar beklediler. İşçiler işverenden çıkışlarını isteyerek tüm haklarını talep ettiler. Proje müdürü mesai bitiminde işçilerin yanına gelerek tüm alacakların hesaplarına yattığını söyledi. İşçiler ise alacaklarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığını
kontrol edeceklerini, eksiklik halinde yarın eylem yapacakları duyurarak işyerini terk ettiler.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ’NDEN

GENEL GREV ÇAĞRISI
İşçileri, emekçileri, öğrencileri, esnafları, aydınları...
Halkımız,
Soma'da katledilen yüzlerce işçimiz
için, ödenen bu korkunç bedeller için, bu bedelleri tüm
emekçilere, halka ödetenlere karşı, genel greve, genel direnişe çağırıyoruz!
Soma'ya gidelim, katledilen işçilerimizin cenazelerine sahip çıkalım.
Öfkemizi haykıralım,
yüzlerce işçimizin çığlığı, sesi öfkesi olalım.
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

Direnenler Mutlaka Kazanır!
Direnişimizi Zaferle
Sonuçlandıracağız!
Çadır direnişimizin 90. günündeyiz ve bugün çadırımıza Senapa Stampa Fabrikası Yöneticisi Metin
Uyumaz ile üretim müdürü gelerek direnen Senapa
Stampa işçisi Salih Savaş’ın taleplerini sordu. Salih Savaş; “işimi istiyorum ve işimi alana kadar fabrika önünden ayrılmayacağım” sözleriyle taleplerini dile getirdi.
Metin Uyumaz fabrika yönetimiyle görüşüp en kısa sürede işine dönmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

Emperyalist Alman Cumhurbaşkanı Gauck’tan
“Demokrasi Dersi” Alan Kurum Temsilcileri

DİSK GENEL SEKRETERİ
ARZU ÇERKEZOĞLU

TTB BAŞKANI
ÖZDEMİR AKTAN

TAKSİM DAYANIŞMA PLATFORMU ÜYESİ

MÜCELLA YAPICI

İHD GENEL BAŞKANI
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN

Siz Kimin Temsilcisisiniz?
Emperyalistlere Neyin Karşılığında
Neyi Pazarlıyorsunuz?
Emperyalist devletlerin başbakanları, cumhurbaşkanları
ülkemize geldiklerinde hiçbir zaman ellerini kollarını
sallaya sallaya dolaşamazlar... Hep en üst düzeyde
güvenlik önlemleri alınır. Ülkemizde kaldıkları sürece
gezip dolaştıkları yerlerde yaşam halka zehir edilir...
Çünkü suçludurlar. Tarihleri halkların dökülen kanıyla
yazılmıştır. Bilirler suçlarını ve yüksek polisiye önlemler
altında ziyaretlerini yaparlar...
Kameralar karşısında ne söylerlerse söylesinler, gelişleri
halk için hayra alamet değildir... Oligarşinin temsilcileriyle
bir yerlerin satış pazarlıklarını yaparlar, yeni sözleşmeler,
anlaşmalar imzalarlar, işbirlikçi tekellerle iş bağlantıları
yaparlar...
28 Nisan’da ülkemize gelen Alman Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck’un da amacı farklı değildi.
Kapalı kapılar arkasında Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmeler yapan Gauck, çeşitli demokratik kurum temsilcileri, sendika yöneticileri ile de
görüşmeler yaptı.

Utanç Tablosu: Hitlerin
Çocuğu Gauck’tan
“Demokrasi” Dersi...
Hitlerin çocuğu Gauck gelip bizim ülkemizde çeşitli
sendikaların, demokratik kurum temsilcilerinin yöneticilerini, İstanbul Tarabya'daki Alman Büyükelçiliği'nin
yazlık konutuna çağırıp “demokrasi” brifingi verdi...
Evet, bu bir utanç tablosudur... Hitlerin çocuğundan

“demokrasi” brifingi almak utanç tablosudur.
Bakın bu kurumların içinde kimler var... Asıl utanç
tablosu olan da budur...
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özdemir Aktan,
Taksim Dayanışma Platformu üyesi Mücella Yapıcı,
İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan...
Bu kurumlar kendilerini sol, sosyalist, devrimci, demokrat, ilerici olarak nitelendirirler...
DİSK’in adının başında “devrimci” kelimesi vardır.
İşçi sınıfının temsilcisi olduklarını söylerler... Fakat
Hitlerin çocuğu Gauck’tan koşa koşa gidip demokrasi
dersi alırlar...
Hitlerin çocuğu Gauck bu brifingin gerekçesini şöyle
açıkladı: “Siyasetçiler gittikleri ülkelerin sadece idarecileri
ile değil, sivil toplumunun temsilcileri ile temas etmelidir.
Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Çeşitli kanallardan bilgi alıyorum. Bu çerçevede
sizleri de dinlemek istedim.”
Hitlerin çocuğu sizi dinlemek istemiş... Söyleyin ne
anlattınız Alman Cumhurbaşkanı’na?
Tayyip Erdoğan 1 Mayıs için Taksim’e izin vermiyor
diye şikayet mi ettiniz? Ne kadar “barışçıl” olduğunuzu
mu anlattınız? İşçilerin gaspedilen hakları için, taşeronluk
yasası hakkında, mezarda emeklilik hakkında şikayetlerde
mi bulundunuz?
Haziran Ayaklanması’na katılan kitleyi nasıl yönlendireceğinizi mi konuştunuz? Emperyalistler Türkiye’deki
gelişmeleri çok yakından takip ediyorlarmış... Sizden
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düzenli rapor vermenizi mi istedi
Hitlerin çocuğu?
Gauck’un dünyanın en büyük beş
emperyalist devletinden birinin Cumhurbaşkanı olduğunu bilmiyor musunuz?
Kim adına, neyi, kimi, pazarlıyorsunuz emperyalistlere?
Bula bula emperyalistleri mi buldunuz “demokrasi dersi” alacak?
Devrimcileri sendikalardan tasfiye
etmenizden, devrimci işçileri işten
atmanızdan, devrimci sendikacıları
AKP’nin yargısına, polisine ihbar etmenizden “demokrasi dersi”ni kimlerden aldığınız çok iyi anlaşılıyor.

Bakın Şu Hitlerin
Çocuğuna Neler de
Bilirmiş: “Demokratlar
Olmadan Demokrasi
Olamaz” mış!
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İşte demokratlarımız: DİSK Genel
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu...
Demokrat sendikacımızın yöneticilik yaptığı DİSK’in Genel Merkezi,
kendi üyeleri olan Greif işçileri tarafından direnişlerine sahip çıkmadıkları
için işgal edilmiştir.
Demokrat sendikacımızın yönetime
seçildikten sonraki ilk icraatı AKP’nin
tutuklattığı devrimci işçi Berna Yılmaz’ın işten atılmasına onay vermek
oldu...
Bunları yapmasaydı Hitler’in çocuğu Gauck’un “demokratlar” listesine
giremezdi elbette...
Gauck, kurum temsilcilerine verdiği
brifingte şöyle diyor:
“Demokratlar olmadan demokrasi
olamaz: Demokrasilerde yönetim
sivil toplum hareketleriyle birlikte
şekillendirilmelidir. Sizin gibi sivil
hareketlerin demokrasinin gelişmesine katkısı çok büyük. Kendi davalarınız için verdiğiniz mücadeleyi
çok değerleri buluyorum.”

Emperyalizm Faşizmin,
Sömürünün Temelidir!
Emperyalistlere
Dayanarak Demokrasi
Mücadelesi Verilemez
Yukarıda adı geçen Gauck’la gö-
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rüşen kurumlar 1 Mayıs gibi çeşitli
platformlarda yan yana geldiğimiz
kurumlardır. Kendilerini solcu, hatta
devrimci, sosyalist olarak nitelendiren
kurumlardır.
Devrimcilerin, sosyalistlerin, ilericilerin, demokratların Alman emperyalisti gibi bir devletin Cumhurbaşkanı’ndan alacakları hiçbir ders
yoktur... Alman devleti dünya halklarının yaşadığı açlık ve zulmün baş
sorumlularından birisidir....
122 tutsağın katledildiği F tipi
hapishanelerin baş mimarlarındandır.
Gauck’la yapılan bu görüşme halklarımız adına, Türkiye demokrasi mücadelesi adına tarihe bir utanç belgesi
olarak geçecektir...
Bu kurumlar sadace Alman Cumhurbaşkanı Gauck’a değil, bütün emperyalistlere halkımızı pazarlamışlardır...
Emperyalistler bu kurumları Haziran Ayaklanması’nda büyüyen halkın
öfkesini “demokrasi, özgürlük, adalet,
hukuk” söylemleriyle AKP’yi tasfiye
etmek ya da hizaya çekmek için kullanmak istiyorlar...
Emperyalistler bunu Ukrayna’da,
Lübnan’da, Gürcistan’da, Tunus’ta,
Mısır’da bu tür kurumları kullanarak

“renkli devrimler” ile yaptı... Aynı
şeyi ülkemizde yapmaya çalışıyorlar...
AKP faşizmine karşı büyüyen halkın
öfkesini emperyalist çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışıyorlar...
Bu kurumları uyarıyoruz... Burası
Ne Ukrayna’dır, ne Tunus’tur, ne de
Mısır... Burası Türkiye... Burada devrimciler var...
AKP faşizmine karşı mücadele
etmek için, demokratik haklar ve özgürlükler için emperyalistlere bel
bağlamaktan vazgeçin... Yıllardır
AKP’ye de Türkiye’yi AB’ye sokacak
diye siz destek verdiniz...
Ülkemizdeki faşizmin temeli emperyalizmin yeni sömürgeciliği ve
işbirlikçi oligarşinin iktidarıdır...
Sırtınızı onlara dayayarak hiçbir demokratik haklara sahip olamazsınız...
Halkımızın faşizme karşı büyüyen
öfkesini pasifize etmeye, emperyalizmin politikalarına yedeklemeye
kalkışmayın...
Emperyalistler demokrasi konusunda kimseye ders veremez...
Hele ki Almanya gibi Hitler faşizminin devlet anlayışı olduğu bir
ülkenin Cumhurbaşkanı demokrasi
konusunda ağzını açamaz....
Almanya’da katledilen 8 Türkiye’li
işçinin katillerini yıllardır koruyan,

Hitler’in Çocuğu Gauck: Burası ODTÜ
Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ODTÜ’de bir etkinliğe katıldı,
İstanbul’da da çeşitli demokratik kitle
örgütlerinin temsilcileriyle görüşmeler
yaptı...
ODTÜ’de katıldığı etkinlikte “İtiraf
ediyorum, gelişmeler beni korkutuyor”
diye AKP’nin faşist uygulamalarını
eleştirirken, Haziran Ayaklanması’na
katılan muhalif kesimlere de övgüler
dizdi. Konuşmasında demokrasiden,
haktan, hukuktan, özgürlüklerden bahsetti...

Hitlerin çocuğu Gauck kimseye
demokrasi dersi veremez!
Eğer bir emperyalist devletin Cumhurbaşkanı gelip ülkemizde demokrasiden, haklardan, özgürlüklerden bah-

sediyorsa, mutlaka onun hesapları başkadır.
Hele hele iki dünya savaşı çıkartan,
sadece İkinci Paylaşım Savaşı’nda 55
milyon kişinin ölümüne neden olan
Almanya gibi faşist, ıkçı bir devlet
başkanının bize demokrasi dersi vermeye kalkışması tam bir ikiyüzlülüktür...
Hitlerin çocuğu Gauck ODTÜ’de
devrimci öğrenciler tarafından hak
ettiği gibi karşılandı. Düzenlenen etkinlikte konuşma yapmak için geldiği
ODTÜ’de Gauck, devrimci öğrenciler
tarafından makam aracı taşlanarak protesto edildi... Yoğun polisiye önlemler
altında yapılan etkinlik bitiminde Gauck,
etkinliğin yapıldığı salonun arka kapısından kaçarak ODTÜ’yü terk etti...

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

Röportaj

Cepheliler 1 Mayıs’ı Anlatıyor
1 Mayıs politik olarak güçlü oldu, halkın öncüleri
sokakta savaştı, direndi. Düşman ancak tarihi belli, yeri
belli olan eylemler için böyle önlemler alabilir, her an
her köşe başını tutması vs. imkansız. Ayaklanmalarda
ne yapacak bakalım, hiçbir şey. O kadar barikatlarına
rağmen Talimhane’ye çıkıldı neredeyse. Yani o kadar
TOMA, 39.000 polis biçare.
***
Düşman rezil oldu aslında, o kadar teknik imkan vs.
her şey elinde, metroları kesti, vapurları durdurdu, tren
seferlerini iptal etti, mahalleleri tuttu. Ama yine de
Taksim'e çıkan her sokakta çatıştık, neredeyse giriyorduk.
Halkın gözünde rezil oldular, insanlar işlerinden oldu,
ucuz propagandaları da tutmuyor. Çünkü milyonlarca
insan polis olmadığında her şeyin nasıl güzel geçtiğini
biliyor. Ellerinde misket vardı vs. sürekli bunları söylüyorlar, çünkü bir kılıf bulmalılar ama kılıfa girmiyor kılıçları.
***
Her sokakta biz vardık ve sürekli çatıştık. Akşam
saat 19.00 - 20.00 arası bitti bu saate kadar çatışıldı.
Kısa sürede Taksim'e yaklaşıldı, bir barikatta 100 metre
mesafe kalmıştı anıta ve coşkuluydular. Tarlabaşı'nda
yoğun saldırı ve gözaltılar oldu. Panzerlerin önüne geçip
militanca çatışıldı.
Kolkola girip barikata doğru marş söyleyenler oldu.
Polis geri çekilmiş, marşımız var deyip yürümüşler
kolkola. Anlatırken bile gözlerinin içi parlıyordu arkadaşların.
***
Bugün 1 Mayıs’tı... Sabahın erken saaterinden itibaren
çatışmalar başladı. Cepheliler hemen bütün çatışmalarda
vardı... Özellikle Şişli, Talimhane, Okmeydanı, Dolapdere’de çatışmalarının başındaydılar.
Polis, Haziran Ayaklanması ve sonraki çatışmalardan
çıkardığı derslerle, geniş bir güvenlik almıştı. Tüm cadde
başlarında yüksek bariyerlerle yol geçişlerini kapattı
veya kontrollü geçiş haline getirdi. Rahat geçişleri
engelledi böylece. Özellikle önemli caddelerde bunu
sahiplenen, besleyip büyüten bizzat
Alman devletidir.

Sonuç Olarak;
1- Hitler’in çocuğu Alman Cumhurbaşkanı Gauck ile görüşen DİSK
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,
TTB Başkanı Özdemir Aktan, İHD
Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan
ve Taksim Platformu Üyesi Mücella

daha da geniş yaptı.
Meydanda asıl çatışanlar bizimkilerdi.
Diğer sol hemen dağıldı, pek kitlesel olamadı.
Tişörtler ve sapanlar
hep dikkat çekiyordu.
Akşama
doğru,
meydana doğru olan çatışmalar sona erdi.
Gece geç saatlerde mahallelerde çatışmalar devam
ediyordu...
***
DİSK tarafında çatışan ekipler DİSK önünde fazla
kalmamışlar, Bomonti tarafına geçmiş. DİSK tarafında
çatışırlarken bir abi de balkona çıkıp yan flüt ile Yorum
türküleri çalmış. Çatışma bitene kadar kitleyi böyle
motive etmiş.
Çatışma sırasında sıkışan arkadaşları bir kağıtçı abi
evine almış, polis onun da kapısını çalmış. Abi polise
"Ben teröristleri evime almam, gelirlerse sizi ararım"
diyerek kandırıp arkadaşları saklamış... ki abi de bizleri
seven birisiymiş.
***
Saat 19.00'da bizim 35 kişilik kitlemiz Dolapdere tarafından yürüyüşe geçtiği zaman etraftaki herkes alkışlamış
ve ıslık çalmış; "Helal olsun hala Cepheliler Taksim'i
zorluyor" demişler. Özellikle bu olay arkadaşları çok etkilemişti...
***
Okmeydanı'nda 2 Mayıs sabahı çatışmalar devam
ediyordu...
***
Bir teyze bizimkileri evine almış. Polis kapıyı çalınca,
"Benim evimden kimseyi alamazsınız" demiş. Bir teyze
de yine bizimkileri içeri almış, polis kapıyı çalıp içeri
girmek istemiş; "Siz gelemezsiniz, teröristler bu eve giremez" demiş.

Yapıcı solun tarihine kara bir leke
düşürmüşlerdir ve bu leke onlarla
anılacaktır...
2- Hitler’in çocuğu Gauck ile görüşen bu kurum temsilcileri lafa gelince solculuğu, hatta sosyalistliği
kimseye bırakmazlar, gerçekte ise
beyinlerini sivil toplumculuk teslim
almış, umutlarını AB emperyalistlerine bağlamışlardır.
3- Emperyalistler bu kurumların
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temsilcileri aracılığıyla Haziran Ayaklanması’ndan beri faşizme karşı büyüyen halk muhalefetini AKP ile
olan hesaplaşmasında kullanmak istiyor...
4- Görüşmeye katılan kurum temsilcilerini uyarıyoruz: Kendinizi kullandırtmayın. AKP faşizmini emperyalistlere bel bağlayarak değil, halkın
gücüne inanarak, direnerek yenebiliriz...
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Gazi

Umudu Halkın Yüreğine ve
Bilincine İlmek İlmek İşliyoruz!
“Ekmek, Adalet, Özgürlük İçin Yürüyüş Okuyalım, Okutalım” kampanyası
çerçevesinde Türkiye'nin her yerinde
çalışmalar devam ediyor. Gerçekler büyük emek ve sabırla halka ulaştırılıyor.

İSTANBUL
Gazi: 10 Mayıs günü “Yürüyüş Halktır Susturulamaz” sloganıyla okurlarımız
Gazi Mahallesi'nde toplu dergi satışı
yaptılar. Şair Abay Konanbay Lisesi’nin
önünden Gazi Nalbur olarak adlandırılan
bölgeye kadar caddede dergi dağıtımı
sürdü. Ardından sokak sokak dergi dağıtmaya devam etti Yürüyüş dağıtımcıları.
Kapı kapı gezerek Gazi Karakolu’nun
önüne kadar gelindi. Halk düşmanları
Yürüyüş dağıtımcılarını görünce karakolun bahçesinden akrep aracını çıkartarak korkutmaya çalıştı. Fakat Yürüyüş
dağıtımcıları karakolun çevresinden, akrebin yanından hiç çekinmeden yürüyerek
sloganlarla gururlu bir şekilde yürüdüler.
Karakolun önünden onlarca devrim şehidinin mezarının bulunduğu Gazi Mezarlığı’na doğru devam ettiler. Mezarlık
çevresinde bulunan gecekondulara da
dergi dağıttılar. Dağıtımın başından beri
hiç yitirmedikleri coşkularıyla Yürüyüş
Dergisi’nin 2. Halk Toplantısı’nın yapılacağı Pir Sultan Abdal Gazi Şehitleri
Cemevi’ne geçildi. Toplu dergi dağıtımında toplamda 620 dergi Gazi halkına
ulaştırıldı.
Dergimizi Sahipleniyor Sorunlarını
Birlikte Tartışıyoruz
Yürüyüş Dergisi Halk Toplantısı’nın
ikincisi Gazi Mahallesi’nde yapıldı. Öncelikle herkesin el emeği olan börekler,
kurabiyeler yenildi. Toplantı Yürüyüş
Dergisi muhabiri Güneş Seferoğlu’nun
sunumuyla başladı. Seferoğlu, Yürüyüş
Dergisi’nin öneminden bahsederek “dergimizi daha fazla nasıl halka ulaştırırız”
sorusu ve pratik çözümler için mahalle-

lere söz verdi. İlk sözü ev sahibi Gazi
Halk Cephesi aldı. Derginin faşizme
karşı en büyük silah olduğunu belirterek,
pratik olarak önce yaşamlarını daha sonrasında dergi dağıtımını programladıklarını ve bu şekilde dergi sayısını arttırdıklarını ifade ettiler. Ardından Sarıgazi,
Esenler, Alibeyköy Halk Cephesi, DevGenç’liler, TAYAD Gazi Komitesi, Devrimci İşçi Hareketi ve İdil Kültür Merkezi
söz alarak dergi kampanyası çalışmalarını
anlattılar.
Ardından Liseli Dev-Genç’liler Ümit
İlter’in “Ferhat ile Volta” şiir kitabından
bir şiir okuduktan sonra halk yemini
edildi. Halk yemininin ardından 200
kişi cemevi bahçesinde halaylar çekip,
marşlar söyledi.
Programın bitiminde ayın çanta ödülünün, dergi sayılarını 400’den 800’e
çıkaran Hatay’a verildiği açıklandı. 25
Mayıs’ta Taksim’de yapılacak Kurtuluş
Dergisi dağıtımının da duyurusu yapılarak
program sonlandırıldı.
Uzunçayır: Uzunçayır Metrobüs Durağı'nda 9 Mayıs’ta Yürüyüş Dergisi'nin
satışı yapıldı. Sabah bir araya gelen 1
Mayıs, Gülsuyu, Kartal, Pendik mahallelerinden Halk Cepheliler, Yürüyüş
Dergisi’ni halka tanıttılar. Dergi dağıtımında 23 dergi halka ulaştırıldı.
Kıraç-Kuruçeşme: Yürüyüş Dergisi
okurları 11-12-13 Mayıs’ta Kıraç-Kuruçeşme’de yapılan dergi dağıtımında
1 Mayıs’ta yaşanan polis terörünü teşhir
ettiler. AKP’nin Taksim’i yasakladığı
ama Halk Cepheliler’in öncülüğünde
direnildiği, 1 Mayıs Alanı’nın savunulduğu anlatıldı. Son gün dergi dağıtımından sonra kampanya afişlerinden 40
adet mahalleye asıldı.
Sarıgazi: Sarıgazi Haklar Derneği’nde Yürüyüş Dergisi okurları ve dağıtımını yapanlar için 11 Mayıs’ta pazar
kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltıdan sonra

yapılan konuşmalarda Yürüyüş dergisinin
kitle çalışması yönünde propaganda ve
örgütleme aracı olduğu, dergiyi sahiplenmenin önemi anlatıldı. Düzenlenen
kahvaltıya 20 kişi katıldı.

MERSİN
2 Mayıs günü Silifke Caddesi’nde
Liseli Dev-Genç’liler Yürüyüş Dergisi
masası açtı. Masaya gelenlere Grup Yorum konserinin çağrısı yapıldı. Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı. Merkez Çarşı’da
2 ve 14 Mayıs günlerinde Liseli DevGenç’liler esnafları gezerek dergi dağıtımı
yaptılar.

ESKİŞEHİR
Eskişehir’de 6-7-8 Mayıs'ta Gültepe
Mahallesi’nde Dev-Genç'liler tarafından
kapı çalışması yapıldı. Halka 1 Mayıs’taki
polis terörü ve Berkin Elvan anlatıldı.
Üç gün boyunca yapılan çalışmalarda
84 dergi halka ulaştırıldı.

ADANA
Adana'nın Akkapı Mahallesi'nde Halk
Cepheliler 11 Mayıs'ta toplu dergi dağıtımı yaptı. Akkapı Mahallesi’nde yaşayan bir kişi, Yürüyüş Dergisi dağıtan
Halk Cepheliler’i görünce 5 Ekim
1999’da Adana'da kontrgerilla timleri
tarafından katledilen Erdinç Arslan'ı tanıdığını söyleyerek “Sizler bizim umudumuzsunuz” dedi. Dergi dağıtımı sırasında Grup Yorum‘un 24 Mayıs'ta Adana'da yapacağı konserin çağrısı da yapıldı.

İZMİR
Yürüyüş okurları 11 Mayıs’ta Güzeltepe Mahallesi’nde dergi dağıtımı
yaptılar. Yürüyüş Dergisi’nin anlatıldığı
dağıtımda halkla mahallenin sorunları
konuşuldu.

AVRUPA’dakiBİZ

EMPERYALİSTLER,
HER 9 MAYIS'TA HATIRLAYACAKSINIZ,
DÜNYADA SOSYALİSTLER VAR
OLDUKÇA ASLA KAZANAMAYACAKSINIZ!
9 Mayıs 1945 Faşizme Karşı Zafer Günü’dür. 1 Eylül 1939
yılında Polonya işgali ile başlayan 2. Paylaşım Savaşı 9 Mayıs
1945 günü Kızıl Ordu’nun faşizmi yenmesiyle zaferle sonuçlandı.
Sovyet halkı 6 yıl içinde en
onurlu evlatlarını, en yiğitlerini
verdi bu savaşta ve bize bugünü armağan etti. Avrupa halkı Sovyet
halkına çok şey borçludur..

Zaferi Sovyetler Birliği
Kazanmıştır, Emperyalist
Ülkeler Savaşa Çıkarları
İçin Dahil Olmak
Zorunda Kalmıştır!
69 yıl önce, 6 Haziran 1944 günü
emperyalist ülkeler Normandiya’ya
çıktılar. Bu olay Avrupa ülkelerinde,
Nazi Almanyası’nın sonu burada başlamış gibi anlatılır, İkinci Paylaşım Savaşı’na son veren gün olarak kabul
edilir.
Hayır, faşizmi yenen Sovyetler
Birliği olmuştur. Sovyetler Birliği
1939'dan 1944 yılına kadar en ağır bedelleri ödemiş ve Hitler faşizmini topraklarından kovmuştur.
Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve diğer emperyalistlerin, emperyalist Hitler Almanyası'na karşı koyuşlarının nedeni anti-faşistliklerinden değildi. O dönemde onlar Hitler
faşizminin Sovyetler Birliği tarafından
bozguna uğratıldığını gördü klerinde
bü yü k bir korkuya kapıldılar. Emperyalist çıkarları, pazarları, en önemlisi de sömü rü dü zenleri tü mden yıkılabilirdi... Bu korkuyla Hitler faşizmine
karşı oldular. Yani dünya halklarının
sosyalizme sempatisi artarsa onlar
pazarlarından olacaktı.
Faşizm nedir? "Tekelci Burjuva-

bidir, o da onları katletmiştir”
bu şekilde anlatılır. Emperyalistler kendi halklarının hafızalarına beyinlerine bu savaşı böyle yerleştirmek istemişlerdir. Ve halkları da böyle bilir bu savaşı. Ama tarihi herkes yazamaz, tarih tek ve bir
kez yazılır.

Tarihi Çarpıtamayacaksınız,
9 Mayıs Faşizme Karşı
Sovyetler Birliği'nin
Sosyalistlerin Zafer Bayramıdır
zinin, en kanlı, en şoven diktatörlüğüdür." Yani emperyalistlerin kendi
yönetim şeklidir.
Hitler faşizmini başından itibaren
destekleyen de Alman tekelleri olmuştur. 1. Paylaşım Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan Alman tekellerinin, yeni
pazarlara ihtiyacı vardı, bu yüzden çıkardılar bu savaşı. Yoksa emperyalistlerin tarih kitaplarında yazıldığı
gibi piskopat bir Hitler’in ‘marifeti’ değildi milyonlarca insanı katletmek,
ülkeleri işgal etmek... Ama zaferi haklı olanlar, yani sosyalistler kazandı.

Bu Onurlu Tarih
Sosyalistlere Aittir,
Avrupa Emperyalizmi
Bunu Çarpıtamaz!
Emperyalist ülkelerin okul kitaplarında, televizyonlarında, filmlerinde 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı hep
çarpıtılarak anlatılır. Rakamlar yalandır, zaferi kazanan ülkeler yalandır.
Avrupa halkına sorarsanız, onları
Amerikalılar kurtarmıştır. İngilizler
kurtarmıştır, Churchil “ne büyük kahramandır”(!) ama, hayrandırlar ona...
Ya da Alman halkına sorarsanız,
“Ruslar işgalcidir, Stalin de Hitler gi-

Tarih de bize şunu diyor;
Faşizmi Sovyetler Birliği ve onun ordusu olan Kızıl Ordu yenmiştir. Stalin bu savaşın başkomutanı olmuştur
ve Avrupa halkına zaferi armağan etmiştir. Hitler faşizmini Sovyet topraklarında, Stalingrad'da, Moskova'da
durdurmuştur. Sovyet halkı ve Kızıl
Ordu kent kent, sokak sokak direnmişlerdir faşizme karşı. 24 milyon
Sovyet şehidi, dü nya halklarının bü yü k
bir bölü mü nü n ulusal bağımsızlığının,
bir bölü mü nü n ulusal ve sınıfsal kurtuluşunun öncüsü olmuşlardır.

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

Rakamlar konuşuyor;
2. Paylaşım Savaşı'nın "ölü m bilançosu" yaklaşık 55 milyondur. İstatistikler bu rakamları ü lkelere göre
şöyle veriyorlar: ABD 298 bin, İngiltere 347 bin, Yunanistan 413 bin,
Fransa 583 bin, Yugoslavya 1.1 milyon, Çin 4.3 milyon, Polonya 5.5 milyon ve Sovyetler Birliği 24 milyon.

Sovyetler Birliği 24 Milyon
Evladını Şehit Vermiştir
Amerika ile arasındaki farka bir
bakınca zaferi kimin kazandığı çok
açık ortadır. Ki yukarıda da belirttiğimiz gibi, emperyalistler asla faşizme karşı değillerdir, çıkarları gereği
son anda bu savaşa girmek zorunda
kalmışlardır. Yoksa bu kadar bedelinde
ödemezlerdi.
Faşizme karşı direnişlerin Avrupa
çapında da öncü sü ve önderi hep
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komü nistlerdir. Fransa'nın, Yunanistan'ın ve Yugoslavya'nın partizanları
dü nya halklarının bu savaştaki onurudurlar. Komü nistlerin direnişi yaygınlaştırması ölçü sü nde kü çü k burjuva
yurtsever aydınlar da bu savaşa katılmışlardır. Emperyalist ü lkelerde
de, sömü rgelerde de halk her yerde direnen komü nistlere ulusal onuru olarak sahip çıkmış, onların önderliğinde direnişte yeralmışlardır.

Emperyalistler 9 Mayıs'ı
Halkların Hafızasından
Silemez!

Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014

Emperyalistler faşizme karşı şehit
olan 50 milyon insanı unutturmak istiyorlar. Emperyalist ülkeler bugünü
"Avrupa Günü" olarak kutluyorlar.
Tayyip Erdoğan'da çıktı kutladı Avrupa’nın Günü'nü.. Yalakalıkta geç
kalmaması gerek, o da kalmadı.. Siz
Avrupa Günü olarak kutlamaya devam edin, zaten sizin zafer gününüz
değil, yenilgi gününüz..
Merkel bu yıl Putin'i eleştirmiş
çünkü bu yıl böyle kutlamalar olmasını istememiş. Siz kim oluyorsunuz
da Rus halkından bunu istiyorsunuz?
Siz daha hesap vermediniz ki, hala faşist politikalarınızla insanları katletmeye devam ediyorsunuz. Siz hala
Ukrayna'daki faşistleri destekliyorsunuz, iktidara gelmeleri için her
türlü oyunu deniyorsunuz. Neyi unutacak Sovyet halkları, sizi mi? Asla
unutmayacak.

Unutmadığı için Kızıl Meydanı
yüz binlerle doluyor hala... Balkanlarda, Özbekistan'da, Ukrayna'da,
Azerbeycan'da ve bütün eski Sovyetler Birliği ülkelerinde insanlar bugünü zafer günü olarak görüyor, kutluyor ve şehitlerini anıyor. Bunu emperyalistler değiştiremeyecek, yani
korkmaya devam edeceksiniz. Sosyalizmin isminin geçtiği her yerde soluk alamayacaksınız.

Faşizm Dün Kazanamadı
Bugün de Kazanamayacak!
Bizim ülkemiz de faşizm ile yönetilen bir ülke ve biz de Sovyetler
Birliği’nden aldığımız anti-faşist mücadele bayrağı yere düşürmeden savaşmaya devam ediyoruz.
Emperyalizmin işbirlikçileri, onun
kiralık katilleri faşistler, o gün nasıl
Hitler faşizmi insanları gaz odalarında diri diri yaktıysa, bugün aynısını
Ukrayna'da anti-faşistlere yapıyor.
İnsanlar bir binaya hapsedilerek diri
diri yakıldı. Nasıl ki Hitler faşizmi sadece dilinden, dininden dolayı halkları katlettiyse, Suriye’de de insanlar

sadece inançlarından dolayı diri diri
kesilerek katlediliyor.
Evet, 9 Mayıs bir zafer günüdür.
Sovyetler Birliği hem kendi ülkesini işgalden kurtarmıştır hem de Avrupa ve
Balkan ülkeleri ile dayanışma içinde bulunmuş oralarda faşizmin kazanmasına
izin vermemiştir. Ama bugün emperyalizm hala ayaktadır, o yok olmadığı
müddetçe de faşizm devam edecektir.
Dünya halklarının asıl büyük zaferi emperyalizm tamamıyla yok olduğunda olacaktır.

Anti-Faşitlerin
Safı Net Olmalıdır
Ukrayna'da faşistler halkın adaletsizliğe, yoksulluğa karşı taleplerini kullanarak iktidara gelmeye çalışıyor. Ve ilericileri, sosyalistleri katlediyor. Safımız net olmalıdır. Faşizme karşı direnen Ukrayna halkının yanında olmalıyız. Suriye'de emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı direnenlerin safında olmalıyız. Tarih faşizme karşı birleşen ve savaşan halkların zaferini yazdı.
Bugün de faşizmi yeneceğimizi biliyoruz. Bunun faşizme karşı birleşmek, direnmek ve savaşmaktan başka yolu yoktur.
Hitler faşizmine karşı ve bütün
dünyada faşizme karşı mücadelede
hayatını kaybeden bütün şehitlerimiz önünde eğiliyoruz, onları anıyoruz.

feksiyon tanısı konulup, tedavisi
için sprey türü ilaçlar verilmişti.
Ancak, İstif'in ağzındaki yaralar
daha da kötüleşince birkaç gün sonra Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne gitti. Kulak burun boğaz polikliniğindeki muayenesinde ‘alerjik reaksiyon’ tanısı konulan Mehmet İstif, 24 Temmuz’da aynı hastanede ameliyat edildi. İstif'in
dilinde oluşan mikoz operasyonla temizlendi. Bu ameliyatın ardından İstif, konuşma ve beslenme güçlüğü çekmeye başladı. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedavisine devam edilen
Mehmet İstif’e biyopsi yapıldı. Dilindeki yaranın dil kökü
kanserine dönüştüğü saptandı. Kanser nedeniyle dilinin
bir bölümü de alınan İstif, şiddetli ağrılar, enfeksiyon ve
yüksek ateş nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürerken,
13 Mayıs Salı günü öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

Haziran Ayaklanması’ndan Bir Şehit Daha!

HESABINI SORACAĞIZ!

Haziran Ayaklanması sırasında Mersin'de polisin yakın mesafeden direk
yüzüne sıktığı biber gazından sonra yaralanan ve yaralarının dil kökü kanserine dönüştüğü Mehmet İstif, 13 Mayıs
günü öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.
Mehmet İstif, 17′nci Mersin Akdeniz Oyunları’nın açılış töreni öncesinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki Haziran Ayaklanması eylemine katılmıştı. Polisler, eylemcilere biber gazıyla saldırmıştı. Polisin yakın mesafeden yüzüne sıktığı biber gazından etkilenen Mehmet
İstif’in yüzünde ve ağzında oluşan kızarıklık ve şişlikler nedeniyle hastaneye gitti. İlk muayenede İstif’e en-

54

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

Avrupa’da
Almanya’da 3. Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek Grup Yorum konseri 28 Haziran günü Oberhausen şehrinde yapılacak. Grup Yorum gönüllüleri Almanya’nın dört bir yanında
konser çalışmalarını yürütüyor.

Frankfurt: Frankfurt bölgesinde
komitelerimiz her gün dernek ve ev
ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam
ediyorlar. Komite sayılarını da her geçen gün hızla artıran bu bölgedeki Yorum sevenler, gidilmedik yer bırakmadılar. Derneklere, üniversitelere,
evlerin posta kutularına el ilanları ve
afişleri ulaştırdılar.
İletişim Bilgileri:
Mail:
grupyorum2014@yandex.com
Tel: 0049 157 508 360 74 /
0049 152 372 945 69

Bremen: “Bremen Grup Yorum Sevenler” adı altında sosyal paylaşım hesabı açıldı, bu hesap üzerinden çevre
kasabalarda ikamet eden tüm kesimlerle Grup Yorum ile ilgili tüm etkinlikler paylaşılarak haberdar ediliyor.
Bilet dağıtımları devam ederken,
esnaf ve aile ziyaretleri yapıldı.

Aachen:

Aachen bölgesi Grup
Yorum Gönüllüleri kendi aralarında
komite toplantısı yaptılar. Aachen'da
üniversite çevresi, kütüphane, öğrenci yurtları ve Pontstrasse civarında afişleme ve broşür dağıtımı yapıldı.
10 afiş asıldı, 80 broşür dağıtıldı. 9
Mayıs 2014 tarihinde gönüllüler Aachen Çarşısı ve Türk mahallesinde
30 tane afiş asıp 100 el ilanı dağıttılar. Aachen bölgesinde gönüllü olarak
ırkçılığa karşı çalışmak için ve bilet
almak için aşağıdaki iletişim adreslerinden bölgemizdeki gönüllü arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz.
Mail:
grupyorum2014@yandex.com
Tel: 0049 157 508 360 74 /
0049 152 372 945 69 /
0049157883785

Türkiye'de Milyonlarla Faşizme Karşı
Sesimizi Yükselttik, Sıra Avrupa'da
Berlin: Konsere daha fazla in-

sanı katmak için gönüllüler bir araya geldi. Türkiyelilerin yoğun yaşadığı yerlerdeki alışveriş yapılan
dükkanlar ziyaret edildi, afiş ve el
ilanları bırakıldı. Berlin’in Kreuzberg, Neukolln, Schöneberg ilçelerinde afişleme yapıldı. Çepniler’in
(Çıralık) şenliğine gidildi, burada
konser hakkında bilgilendirme yapıldı.
Konsere daha fazla insanımızla katılmak için 20 adet satış noktası belirlendi buralara bilet, afiş ve el ilanları bırakıldı.
Dresden ve Brandenburg şehirlerinde de konser çalışmalarımıza
başlandı. Bu şehirlerimize
konser afişlerimizi ve el ilanlarımızı ulaştırdık.
İletişim Tel:
01631542397
Mail:
yorum.berlin@yandex.com

açılmasına karar verildikten sonra
konser çalışmaları için görev dağılımı yapıldı.
7 Mayıs günü Grup Yorum gönüllülerinden iki komite Dormagen
şehrindeki iki Alevi derneğinin düzenlediği “Yobaz” isimli tiyatroda
Grup Yorum konser tanıtımını yaptılar. Yaklaşık 300 bildiri halka ulaştırıldı ve 12 bilet satıldı.

Stuttgart: Stuttgart ve çevre illerde
devam eden, konser bilgilendirme, tanıtım ve afişleme çalışmaları sürüyor.
İletişim: 0152/04654871
Mail adresi:
grupyorum2014@yandex.com

Dormagen:

NordrheinWestfalen bölgesinin Dormagen şehrindeki gönüllüler
çalışmalarına başladılar. 7
Mayıs günü Köln'de Grup
Yorum konser çalışmalarıyla ilgili olarak Alevitische
Student Verein'ın (Alevi Öğrenciler Derneği) düzenlediği toplantıya katılım sağlandı.
Alevi Öğrenci Derneği
temsilcileriyle konser çalışmalarının nasıl daha etkili ve
aktif şekilde sürdürüleceği
ve konserin ırkçılık konusu
hakkında konuşuldu. 30 tane
bilet verildi.
Alevi Öğrenciler Derneği üyelerinin de desteğiyle
Köln Üniversitesi’nde ve
Köln'e bağlı Zollsteck bölgesindeki yüksekokulda
Grup Yorum 3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek konser
tanıtımı ve anlatımı için masa

Bremen

Aachen

Stuttgart

TÜM TÜRKİYE ADALET İÇİN BOYKOTA!
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Özgür Aslan Süresiz Ukrayna Halkının Katili
Açlık Grevinin 14. Gününde
Stuttgart-Stammheim Hapishanesi’nde bulunan
özgür tutsaklarımızdan Anadolu Federasyonu
üyesi Özgür Aslan, ağır tecrit koşulları ve hak gasplarını protesto etmek için 29 Nisan tarihinden beri
yeniden süresiz açlık grevi direnişinde!
Özgür Aslan, 2013 yılında tutuklandığı Avusturya'da,
mahkemenin verdiği Almanya'ya iade edilme kararını protesto
etmek için süresiz açlık grevi direnişine başlamış ve 50. günlere
yaklaşırken, zorla müdahale işkencesiyle sakat bırakılmıştı...
Tecrit işkencedir!
Hapishanedeki hak gaspları durdurulsun!
Ziyaret, mektuplaşma, yayın alma, tedavi olma, tedavi
amaçlı spor yapma, havalandırma, savunma hazırlanabilmesi için
gerekli araç-gereç sağlanması hakları geri verilsin!

Mengene Artığı
Doktorların

Raporları Sahtedir
Sayı: 417

Yürüyüş
18 Mayıs
2014
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Alman emperyalizminin sahte raporlarla
tutukladığı Wernicke Korsakoff hastası Özkan Güzel için 3 Mayıs günü Almanya’nın Wuppertal şehrindeki sokak festivalinde 500 adet bildiri halka ulaştırıldı ve
Özkan Güzel’e özgürlük başlığı altında Alman adalet kurumlarına göndermek için 75
imza toplandı.
İletişim ozkanaozgurluk2014@yandex.com.
İsviçre TAYAD Komitesi Basel’de bulunan Boran Kültür Merkezi’nde Özkan
Güzel’in durumunu anlatan bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Korsakoff hastalarıyla, hastalığın aşamaları ve bu hastalıkla yaşamın gösterildiği videonun izlenmesinden sonra, Özkan Güzel’in geçmişten günümüze mücadelesi, hastalığı ve şu
anda hapishanede bulunduğu Almanya’nın
hukuk dışı tavrı aktarıldı.
Toplantıya İsviçre’deki Dünya Tutsaklarıyla Dayanışma Komitesi’nden ve çeşitli gruplardan da katılımlar oldu.
İsviçre-Zürich’de, bilgilendirme masası
açıldı. Almanca ve Türkçe bildirilerin
yanı sıra Özkan Güzel’in Almanca-Türkçe afişinin de bulunduğu masada TAYAD
Broşürü de yer aldı. İsviçre TAYAD Komitesi’nin gerçekleştirdiği bilgilendirme
masası 13 Mayıs gününe kadar her gün saat
16.00 ile 19.00 arasında açık olacak.

Emperyalizmdir

2 Mayıs’ta faşistlerin diri diri yakarak 46 kişiyi
katlettiği katliam saldırısını protesto etmek için, 9 Mayıs’ta Yunanistan'ın Ukrayna Selanik Temsilciliği’ne
bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Yürüyüşün en önünde Halk Cephesi imzalı “Ukrayna Halkının Katili Emperyalizmdir. Emperyalizme
Ve Faşizme Karşı Birleşelim, Örgütlenelim, Mücadele Edelim” pankartıyla Halk Cepheliler yer aldı.
Ukrayna Temsilciliği’nin bulunduğu yola gelindiğinde ise polisin otobüslerle kurduğu barikatla karşılaşıldı. Barikatın önünde uzun süre sloganlar ve
açıklamalarla beklenmesinin ardından tekrar yürüyüşe geçildi. Toplanma noktasına kadar yürünerek
eyleme son verildi.

Faşist Türkiye Devletinin İade Talebi
Yunanistan Mahkemesinde Reddedildi
Faşist Türkiye Devleti’nin Mehmet Yaman’a yönelik iade davası 8
Mayıs'ta Selanik’te görülen mahkeme tarafından reddedildi.
Yunanistan’daki Cepheliler’e yönelik baskı ve saldırılarda baş
yeri tutan iade mahkemelerinin bir yenisi daha görüldü. Faşist Türkiye Devleti tarafından gönderilen iade dosyasında “uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mahallede toplantı yaparak komite kurmak” gibi suçlamalara yer verilmişti.
Yapılan yargılamanın ardından mahkeme faşist Türkiye Devleti’nin
talebini reddetti.

1 Mayıs’ta Berkinler İçin Yürüdük
Bielefeld’de 1 Mayıs yürüyüşü saat 10.00’da İGM sendikasının önünde başladı. Halk Cephesi’nin de katıldığı bir saatlik yürüyüşün ardından Revensberger Park’ta
miting yapıldı.
Coşkulu geçen 1 Mayıs’ta Beşiktaş Çarşı taraftar grubu da Halk Cephesi’yle birlikte yürüdü.
Halk Cephesi kortejinde kızıl bayrakları ve fularlarıyla 70 kişi yer aldı.

Onursuz Aramalarla Devrimci Tutsakları
Teslim Alamazsınız
Yunanistan hapishanelerinde tutsak olan Cepheliler devamlı onursuz
aramalara maruz kalıyorlar. Bunlara karşı direndikleri için işkence görüyorlar, disiplin cezalarına çarptırılıyorlar ve sürgün ediliyorlar. Bu konuyu dile getirmek için defalarca görüşme talebinde bulunan Yunanistan Halk Cepheliler’e Adalet Bakanlığı’ndan randevu verilmeyince, Halk
Cepheliler 9 Mayıs günü Adalet Bakanlığı’nın önünde 3 saatlik oturma
eylemi yaptılar.

BERKİN İÇİN ADALET YOK, BOYKOT VAR!

Berkin Elvan Direnişin Simgesidir
Türkiye’deki Şehitlerimizin Mezarlarını
Ziyaret Edelim, TAYAD’lıları Sahiplenelim!
Avrupa'da yaşayan halkımız
geleneklerine, değerlerine sahip
çıkarlar. Mezarlarını ziyaret ederler, çünkü bilirler ki onun kökleri oraya bağlıdır. Ailelerini ziyaret ederler, çünkü bilirler ki acılarımız bir dostumuzun omzumuza koyduğu bir elle hafifler. İsviçre TAYAD’lılar da, binlerce kilometre uzaklıkdaki ailelerimizi
ziyaret ettiler.
İsviçre TAYAD Komitesi 30
Eylül’de Gülsuyu’nda vurularak
katledilen Hasan Ferit Gedik’in
annesini ziyaret etti. Ziyaret öncesi
Hasan Ferit in mezarını ziyaret
edip yapılmakta olan mezarın son
durumunu kontrol ettiler. Komite
adına dayanışma mesajının iletildiği ziyarette Anne Nuray Gedik’e
bir buket çiçek verildi.
İsviçre TAYAD Komitesi’nin
Türkiye’deki bir başka ziyareti de
İstanbul TAYAD’dı. İstanbul’daki TAYAD’ı da ziyaret eden İsviçre’deki TAYAD’lılar çalışmalar hakkında karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulundular.

Dayanışma Derneği
Gecesinde TAYAD
Standı
İsviçre Wattwil ve Çevresi
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Watwill’de bir gece organize etti. TAYAD Komitesi geceye
stant açarak katıldı.
Stantta tutsak ürünlerini sergileyen İsviçre TAYAD’lılar aynı
zamanda geceye gelenlere tutsakların durumları hakkında da
bilgi verdiler. Gece sonunda elde
edilen gelir Türkiye’deki tutsaklara gönderilecek.
11 Mayıs Pazar günü İsviçre'de, İbrahim Kaypakkaya’yı
anma gecesinde İsviçre TAYAD’lılar da açtıkları stantlarıyla yer aldılar. Tutsak ürünlerinin
sergilendiği stantta, ayrıca yeni çıkarılan TAYAD broşürünün de dağıtımı yapıldı. TAYAD’lılar geceye gelenlerden “Hasta Tutsaklara Özgürlük Kampanyası”
için imzalar topladılar.

“İyi Duyun Faşistler-Katiller,
Türkiyeli Devrimciler Yalnız Değildir”
Yunanistanlı sol örgütlerle birlikte oluşturulan “Türkiyeli Politik Mülteciler ve Devrimcilerle Dayanışma Platformu” tarafından 10
Mayıs Cumartesi günü, Selanik’in merkezi meydanlarından olan Rotanda Meydanı’nda bir panel düzenlendi. Bir kurgu gösterimi yapıldı.
Panelin açılışında söz alan Alfa-Kapa temsilcisi Hara, Türkiye’deki F tipleri ve direniş hakkında somut bilgilendirmelerde bulundu.
Türkiye ve Kürdistan’lı Tutsaklarla Dayanışma Komitesi ve 3
avukatın konuşmacı olduğu panelde ilk söz Dayanışma Komitesi adına Hasan Koşar’daydı. Koşar, Türkiye hapishanelerinde yaşanan katliam ve direniş örneklerini anlatarak, tecrit hapishanelerinin nedenleri
ve direniş nedenlerini ve Yunanistan’daki saldırıları özetledi. Daha
sonra Irkçılık Karşıtı Girişim adına avukat Efi Telli konuştu.
Avukat Olga Vlotcu, Yunanistan’da yasalaştırılan ve uygulamaya başlanan “G Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishaneler” konusunda
bilgilendirmelerde bulundu.
Daha sonra Tutuklu Hakları İçin Mücadele Komitesi adına konuşan avukat Konstantina Katça, yine yüksek güvelikli hapishaneler adıyla anılan G tipi tecrit hapishaneleri konusunda geniş anlatımlarda bulundu. Sonra söz panele katılanlara verildi. Katılımcılardan
soru soranlar ve konuşma yapanlar oldu.

Tayyip Erdoğan Devlet
Terörünün Başıdır
Halkın Hukuk Bürosu 12 Mayıs’ta, Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin 22. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Berkin Elvan ile ilgili sarf ettiği sözler üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada: “Başbakan her geçen gün yalanlarına yenilerini ekliyor. Her fırsatta Berkin'e ve Berkin'i sahiplenenlere saldırıyor. Bu defa AKP'nin 22. İstişare
ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Sözde
Metin Feyzioğlu'nun Danıştay Kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmaya cevap veriyordu. Konuşmasının bir yerinde ‘Yatıyorlar kalkıyorlar Berkin Elvan. O da onu zikrediyor yine. Yüzünde maskesi, sapanı, cebinde patlayıcılar. Ekmek almaya gidilirken sapanla, patlayıcılarla mı gidilir?
Aynı olayların olduğu günde terör örgütü gelip
Burak Can'ı orada şehit ederken o Burak Can'ı bu
baro başkanı zikretmiyor. Burak Can'dan niye bahsetmiyorsun? Çünkü o teröre kılıf bulmamıştı, o evinin kapısının önünde, gelen kalabalıkların gelişinde kurban olmuştu... Burak istismara elverişli değildi. Ama diğerleri istismara elverişliydi’ dedi.
Başbakan Erdoğan bu konuşmalarla suçunu
gizleyeceğini sanıyor. Gerçekleri çarpıtacağını sanıyor. Berkin, Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat ile
katledildi. Başbakan Berkin'in katledilmesinin bi- Sayı: 417
rinci derecede sorumlusudur. Katilleri gizlemek için Yürüyüş
delilleri yok etmeye çalıştılar, sahte tutanaklar dü- 18 Mayıs
2014
zenlediler. Berkin'e terörist diyerek suçlarını meşrulaştırmaya çalışacaklarını sandılar.
Berkin'in kim olduğu bellidir. Berkin halkın direniş simgesidir. Berkin halkın umududur. Umudun
çocuğudur. Berkin adalet mücadelesinin adıdır.
Bu gerçek çarpıtılmayacak kadar berraktır.
Burak Can Karamanoğlu'nun da kim olduğu bellidir. Tayyip Erdoğan'ın ona sahip çıkması boşuna
değildir. Burak Can Karamanoğlu kendilerine "Kasımpaşa 1453" adını veren AKP'nin beslemesi sivil faşistlerin örgütlediği saldırı esnasında ölmüştür. Bu saldırı AKP'liler tarafından örgütlenmiştir.
Burak Can ve AKP beslemesi faşistler Okmeydanı halkına yönelik silahlı saldırıda bulunmuşlardır. Burak Can durduk yerde, evinin önünde ölmemiştir. Erdoğan, elinde silahlarla Okmeydanı halkına saldıran faşistlere, faşistler arasında yer alan Burak Can Karamanoğlu'na sahip çıkması ideolojik
amaçlarının, politik hedeflerinin sonucudur.
Görünen o ki, halkın direnişi karşısında kendi sivil faşist örgütlenmelerini besleyip geliştireceklerdir. Biz, ne faşist örgütlenmesinin meşrulaşmasına
izin vereceğiz, ne de Berkin Elvan’ın katillerinin aklanmasına. Berkin Elvan'ın katilleri er ya da geç hesap verecekler. Adalet mücadelemiz halka yönelik
suç işleyenlerin cezasız kalmaması içindir” sözlerine yer verildi.
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Yitirdiklerimiz
25 Mayıs - 31 Mayıs
Uğur Türkmen, 23 Nisan 1972’de Mersin-Tarsus Yenice kasabasında doğdu. Mücadeleye 1993’te Burdur Meslek
Yüksekokulu öğrencisiyken katıldı. Mersin’de Kurtuluş bürosunda çalıştı. 1998 Nisan’ında tutuklandı. En son Ceyhan
Hapishanesi’ndeydi. F tiplerinin gündeme gelmesiyle, ölüm
orucu direnişçisi olmak için gönüllü oldu. 2. Ekiplerde yer aldı.
Direnişteyken tahliye edildi, kendinden önce tahliye olup ölüm
orucunu sürdüren bir örnek yoktu. O, ilk örneği yaratarak, 204
Uğur TÜRKMEN gün kendi evinde ölüme yürüyerek 27 Mayıs 2001’de ölümsüzleşti. Tutsaklığı sona eren birinin dışarıda direnişi sürdürerek şehit düşmesinin ülkemizde ve dünyada ilk örneğidir Uğur. Ve onun
açtığı yoldan yürümüştür onlarca devrimci tutsak.
12 Mart cuntasının baskı ve terörüne karşı silahlı
mücadeleyi geliştirme kararı alan THKO kadro ve
savaşçılarıydılar. Sinan
Cemgil THKO’nun kuruluşunda yer alan önder kadSinan CEMGİL
Kadir MANGA Alpaslan ÖZDOĞAN rolardandı. 12 Mart darbesinin ardından bir grup olarak Adıyaman bölgesindeki Nurhak dağlarına çıktılar. Buradan gerilla savaşını geliştirmekti amaçları. 31 Mayıs 1971 de oligarşinin askeri güçleri tarafından kuşatıldıklarında teslim olmayarak çatışmaya girdiler. Cemgil, Manga ve Özdoğan bu çatışmada şehit düştüler.

Anıları Mirasımız
Uğur’un yetiştirdiği yoldaşlarından biri anlatıyor:
ÇUKUROVA'NIN DİRENGEN YİĞİDİ; UĞUR TÜRKMEN
Bizimle ilgilendiği dönemde aynı zamanda Kurtuluş gazetesi temsilciliğini yapıyordu. Onunla birlikte bir hareketlenmenin olduğunu ayırdedebiliyorduk. Büronun haftalık bir
programı vardı. Haftalık pano hazırlama, dergi satışlarına çıkma, dergi okuma günleri.... Kısacası haftanın her günü ve saati programlıydı. Dergi parası konusunda çok katıydı. Peşin
para almadan kesinlikle dergi vermiyordu. Önceleri anlamıyorduk neden böyle yaptığını. "Ne olacak ki satınca getiririz
parasını." diyorduk. Ama O nuh deyip peygamber demiyordu. Onun bize bu şekilde davranmasıyla biz de dergi satışlarını düzene koymuştuk ve haftanın ilk günü dergimizi alıp
hafta sonuna kadar satıp bir sonraki derginin parasını hazır
ediyorduk. Hatta bağışlardan dolayı elimizde fazla dergi parası oluyordu. Sonucun böyle olduğunu gördüğümüzde anladık Uğur'un bu konuda neden bu kadar ısrarcı olduğunu.
Zaman zaman okulumuza gelirdi. Bir bakardık Uğur yanımızda değil. Çevreye şöyle bir gözattığımızda onu hiç tanımadığımız biriyle oturup derin bir sohbete girmiş bulurduk. Öyle
ki bu insanların ona sorunlarını anlattığına şahit olmuşuzdur.
Bize direk söylemezdi ama hareketleriyle de eleştirirdi, çevremizle yeteri kadar ilgilenmiyoruz diye... Biz bu mesajı alırdık. İnsanlar beğeni ile dinlerdi onu. Sesinin kendine özgü bir
tonu olmasıyla, sıcak ve içten konuşmasıyla, anlattıklarıyla tüm
dikkatleri toplar ve insanları kolayca ikna ederdi.
Bir sohbetimizde mücadeleye başlamadan önceki dönemini anlatmıştı. Hayretler içerisinde kalmıştım. Anlattığıyla kar-

“Zafer... Zaferi mutlaka kazanacağız…
Ve tecrit politikasını yerle bir edip, tecriti tamamen
parçalayarak somut kazanımlar elde edeceğiz.
Oligarşinin her saldırısını nasıl boşa çıkarttıysak
yine Feda ruhuyla saldırıları yerle bir edeceğiz.”

Faruk Kadıoğlu
Faruk Kadıoğlu, 9 Mayıs 2005’de 12.
Ölüm Orucu Ekibi’nin bir direnişçisi olarak
ölüme yattı. Açlığın koynunda sürdürülen bu
yürüyüşün en hızlı koşucusu o oldu. AKP iktidarının tecriti daha da koyulaştıran CİK’i çıkardığı gün, açlığının henüz 17. gününde bedenini tutuşturarak ölümsüzleşti. Direnişin
119. şehidiydi Faruk. 1977 Ağustosu’nda
Faruk KADIOĞLU Trabzon Of İlçesi, Hovaza (Karşıyaka) Köyü'nde doğmuştu. Yedi kardeşin en küçüğüydü. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak 16 yaşına kadar köyde, hem çayda çalıştı, hem babası ile hafızlık, müezzinlik yaptı. İstanbul Bakırköy Lisesi'nde okurken gençliğin örgütlenmesi içinde yer aldı. Hızla gelişti. Liseli gençlik Topkapı bölgesi sorumlusu oldu. 1995'ten 2000’e kadar gözaltılar, işkenceler, tutsaklıklar yaşadı. Onun F tiplerine karşı mücadelesi dışarıda başladı. 19 Aralık Katliamı sırasında da dışarıdaydı. 2001'in Ağustos'unda tekrar tutsak düştü. Artık o
da F Tipi hapishanelerin hücrelerinden birindeydi. Direnişin
en ön mevzilerinde yer almak için her daim gönüllüydü. Nihayet 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde alnına kızıl bandını kuşandı.
Ve o bandı, onurlu, gururla, cüretle taşıyarak 25 Mayıs
2005’de ölümsüzleşti.

şımda gördüğüm birbirinden o kadar farklıydı ki, bir insan bu
kadar değişebilir mi diye düşünmüştüm. Ama değişir, devrimci kişiliği kazanmadaki ısrardır bu değişimin nedeni. Ve
o bu değişimi yalnızca kendisinde değil, selam verdiği, sohbet ettiği herkese yansıtırdı...
Düşman her dönem dergimize yönelik saldırılarda bulunmuştur. Bürolarımızı yağmalamış, muhabirlerimiz tutuklanmış ve hatta evlerinde katledilmişlerdir. Mehmet Topaloğlu'nun katledildiği dönemdi. Yine bu dönemde ülkemizin
çeşitli illerinde bulunan dergi temsilciliklerimize saldırıda bulunulmuş ve muhabirlerimiz tutuklanmış, bürolarımız yağmalanmıştı. Her yerde protesto açıklamaları yapılıyor, gazetimizin meşruluğu için caddelerde açık satışlar yapıyorduk.
Böyle bir dönemde yaptığımız basın açıklamasına polis saldırmış ve hep birlikte gözaltına alınmıştık. Gözaltındaki tavrı da hepimiz için örnekti.
Gözaltında her yaştan insan vardı. Uğur herkese birşeyler anlatıyor, tek tek insanlarla ilgilenmeye çalışıyordu. Gözaltı sonucunda birlikte tutuklanmıştık. Adlilerle birlikte kaldığımız bir hapishaneye götürmüşlerdi bizi. Onları erkekler koğuşuna almamışlar ve müşahadede bekletiyorlar, ihtiyaçları olan şeylere de yasak cevabını veriyorlardı. Bir aylık bir süre
içerisinde tek tek tüm haklarını kazandılar. Kısaca Uğur'un
yaşamının her anı direniş ve zaferdi. İki ay sonra tahliye olduk. On beş gün sonra büronun basılmasıyla o tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Düşman yine Uğur ile bütünleşen devrimci iradeyi görmüştü karşısında.
Yıllar geçti. Her dönem karşılaştığımız saldırıların en boyutlusuyla karşı karşıyaydık. Düşman bu kez bizi düşüncelerimizle birlikte yok etmek istiyordu. "Ya teslim olacaksınız
ya öleceksiniz" diyordu. Her hapishanede yaratılan direniş
destanlarıyla da cevaplarını almışlardı. İşte bu destanın bir
yapıtaşını da Uğur oluşturdu...

Ö ğretmenimiz
İktidar hedefi zorlu koşullarda devrimin sarp
yollarında yürüyen devrimci bir örgüt için
sigorta gibidir.
Mücadeleyi her türlü sapmadan, olumsuz
koşulların yol açabileceği zaaflardan koruyan
bir güvencedir.
Devrime inanmayanlar savaşamazlar.
Devrim için ölümü göze alamayanlar savaşma
gerekçelerini yitirirler. Devrim iddiası taşıyan
tüm örgütler bilirler ki, kansız, bedelsiz devrim
olmayacaktır.
Devrim inancını, iktidar iddiasını yitiren
solda ideolojik bunalımlar ve çürüme
kaçınılmazdır. Bunun aksi M-L bilimine
aykırıdır. Söylemde ne söylerlerse söylesinler
pratikleri onları şekillendirmektedir. Bugün
soldaki çürümenin nedeni de iktidar iddialarını
yitirmiş olmalarıdır.
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