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Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu’nun Okmeydanı’nda Dev-Genç’in 22 Mayıs tarihinde İstanbul Ticaret Odası Lisesi’nde; Berkin Elvan’a, haziran şehitlerine ve Soma’da katledilen madencilere adalet için yaptığı ders
boykotuna polisin saldırması sonucu katledilen Uğur Kurt ve gelişmeler üzerine yaptığı 24 Mayıs 2014 tarih ve 429 sayılı açıklamayı yayınlıyoruz...
***
“AKP, katliamlarının üstünü yeni
katliamlarla örtmeye çalışıyor!
Katliamlarla adalet mücadelemizi engellemek istiyor!
Berkin Elvan’a, Haziran şehitlerine, Soma’da katlettikleri 307 madenciye adalet mücadelesini yeni
katliamlarla engellemeye çalışıyor!
Katil AKP’nin polisleri katliamlarını gizlemek için OKMEYDANI’nda iki kişiyi daha katletti!
HAZİRAN ŞEHİTLERİNİ
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
BERKİN ELVAN’I KATLEDENLERİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
SOMA’DA KATLEDİLEN 307

MADENCİYİ UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ!
Faşist AKP’nin polisi kana doymuyor... Salmış ortalığa katillerini,
halkın üstüne ateş açıyor...
22-23 Mayıs günlerinde Okmeydanı’nda iki kişiyi daha katletti!
Mesele “Alevi-Sünni” ya da “rant”
meselesi değil...
Günlerdir Türkiye’nin dörtbir yanında Berkin Elvan için adalet isteniyor...
Gazi Mahallesi Şair Abay Lisesi’nde, Liseli Dev-Genç’liler, Ankara ODTÜ ve İzmir Ege Üniversitesi’nde Dev-Genç’liler, Berkin Elvan’a, Haziran şehitlerine ve Soma’da katledilen 307 madenciye adalet için okul boykotları yaptılar...
22 Mayıs’ta yine aynı taleplerle
Okmeydanı’nda, İstanbul Ticaret
Odası Lisesi’nde dersleri boykot eden
Liseli Dev-Genç’lilere AKP’nin faşist
polisleri gaz bombalarıyla, gerçek
kurşunlarla saldırdılar...
Bu saldırıda Beyoğlu Belediyesi’nde taşeron işçisi olarak çalışan
Uğur Kurt Okmeydanı Cemevi’nin
bahçesinde polisler tarafından başından vurularak katledildi...
Uğur Kurt’un katledilmesinin ne-

deni Liseli Dev-Genç’lilerin Berkin
Elvan’a adalet istemek için yaptıkları dersleri boykot eyleminin etkisini
kırmaktır. Adalet talebinin halkta
karşılığını bulmasını engellemek için
azgınca saldırmıştır AKP…
“Alevi-Sünni Çatışması” ya da
kentsel dönüşüm için “rant” kavgası
denilerek ADALET mücadelemiz
boğulmaya çalışılıyor...
AKP katliamlarının üstünü örtmeye çalışıyor...
Berkin Elvan’ın katillerini unutturmaya çalışıyor...

Berkin Elvan’ı
Unutturmayacağız!
“Neymiş Berkin Elvan için okulda törenler düzenlenecekmiş. Şu hale
bak yav... Biz bu ülkede her ölüm hadisesinde tören mi düzenleyeceğiz? O
zaman bütün işleri bırakalım... ölmüştür, geçmiştir...” diyor...
“Unutun” diyor Tayyip Erdoğan...
“Adalet istemeyin... Berkin’i hatırlatmayın” diyor... “Yatıyorlar, kalkıyorlar Berkin Elvan” diyor...
Evet, “yatıyoruz, kalkıyoruz
Berkin Elvan” diyoruz... Berkin’in katilleri cezalandırılana kadar, haziran
şehitlerinin katilleri cezalandırılana

BOYKOTLARLA, İŞGALLERLE ADALET MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ

kadar, Soma katliamının sorumluları cezalandırılana kadar biz susmayacağız...
Yatacağız, kalkacağız Berkin Elvan diyeceğiz... Haziran şehitlerinin
katilleri cezalandırılsın diyeceğiz...
Soma’da katlettiğiniz 307 madencinin hesabını soracağız...
Hatta hiç yatmayacağız, adalet
istemeye devam edeceğiz...
Lafabakın... Bu ülkenin Başbakanı
katilleri bulacağı yerde, “niye adalet
istiyorsunuz” diyor... “Niye Berkin’i
anıyorsunuz” diyor... “Ölmüştür,
geçmiştir, unutun” diyor...
Hayır, unutmayacağız! Unutturmayacağız… Katlederek, saldırarak
mahallelerimizde terör estirerek, şehirlerde sıkıyönetim ilan ederek
katliamlarınızın üstünü örtemezsiniz…
Bizi susturamazsınız…
OKMEYDANI’NDA KATLEDİLEN UĞUR KURT VE AYHAN YILMAZ’IN KATİLİ DE
BAŞBAKAN ERDOĞAN’DIR!
UĞUR KURT VE AYHAN
YILMAZ’IN AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ!
HALKIMIZA KURŞUN SIKANLARDAN HESAP SORACAĞIZ!
Okmeydanı’ndaki saldırının nedenine birçok kesim tarafından,
AKP’nin Alevi-Sünni çatışması çıkartmak istediği, Okmeydanı’nda
kentsel dönüşüm projesini hayata
geçirmek için zemin hazırladığı gibi
yorumlar yapılıyor... Meselenin “rant”
meselesi olduğunu söylüyorlar...
AKP, elbette faşist iktidarını
ayakta tutabilmek için Alevi-Sünni çatışması çıkartmaya kadar her türlü aşağılık, faşist yöntemlere başvurmaktan
çekinmeyecektir...
AKP, elbette yağma ve talan iktidarıdır... Yoksul gecekondu mahallelerindeki halkımızın elinden evlerini,
arsalarını alıp talan etmek istemektedir...
Fakat bugünkü mesele bu değildir... AKP artık yalanlarla yönetemiyor... AKP’nin ne mal olduğunu artık
bilmeyen yok... AKP’nin halka ve-

receği faşist terörden başka hiçbir politikası yoktur...
AKP halka karşı açık savaş ilan etmiştir...
Kim nerede AKP’nin faşist terörüne karşı boyun eğmiyor, direniyorsa
AKP orada saldırmaktadır...
Dün Soma’da göçük altında yüzlerce ölü yatarken, ölen madencilerin
yakınlarına saldıran, yerlerde sürükleyen, tekme-tokat döven, olağanüstü hal ilan eden, Soma’ya girişleri yasaklayan, halkın Soma halkıyla dayanışmasından bile korkup saldıran
AKP değil miydi?
Bir Başbakan ölen madencilerin
yakınlarını bile tokatlarsa onun polisleri ne yapmaz?..
İşte Okmeydanı’nda ne yapacağını
gösterdi AKP...
ADALET İSTEYENLERİN
ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR...
OKMEYDANI’NDA ALEVİ OLDUKLARI İÇİN KURŞUN YAĞDIRMADILAR...
LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER
BERKİN ELVAN’A, HAZİRAN ŞEHİTLERİNE VE SOMA’DA KATLEDİLEN MADENCİLERE ADALET İSTEDİKLERİ İÇİN SALDIRIYOR AKP... BOYKOT YAPTIKLARI İÇİN SALDIRIYOR...
Okmeydanı’nda katledilen Uğur
Kurt ve Ayhan Yılmaz’ın katili de
AKP’dir... Talimatı yine bizzat Başbakan Erdoğan vermiştir...
Katil Erdoğan, “Yatıyorlar, kalkıyorlar, Berkin Elvan diyorlar” diyor...
Berkin Elvan diyenleri “SUSTURUN!” diye talimat vermiştir Erdoğan...
Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz o
anda tesadüfen vurulmuşlardır... Orada katil polislerin hedefindekiler Liseli Dev-Genç’lilerdir...
O kurşunlar 14-15 yaşlarındaki liselilerin üzerine yağdırılmıştır...
Kurşunlar adalet isteğinin üzerine
yağdırılmıştır...
Sadece Okmeydanı’nda da değil
ADALET İÇİN BOYKOT YAPILAN HER YERDE FAŞİST

AKP’NİN POLİSLERİ SALDIRMIŞTIR!
Çünkü Liseli Dev-Genç’lilerin
Berkin Elvan’a adalet için başlattıkları ders boykotları dalga dalga ülkenin dörtbir yanına yayılmaktadır...
DEV-GENÇ’LİLER;
- 7-8 Mayıs 2014’ te İstanbul
Gazi Mahallesi Şair Abay Konanbay
Anadolu Lisesi’nde,
- 20 Mayıs’ta Mimar Sinan Üniversitesi’nde,
- 22 Mayıs’ta Ankara’da ODTÜ’de, İstanbul’da Yıldız Teknik
Üniversitesi ve Okmeydanı İTO Lisesi’nde, İzmir’de Ege Üniversitesi’nde, Dersim’de ve Hatay’da liselerde Dev-Genç’liler dersleri boykot
ettiler...
İstisnalar hariç polis bunların hepsinde saldırdı... ODTÜ’deki çatışmalar sabahtan akşama kadar sürdü...
Ege Üniversitesi’nde yukarıdan
helikopterlerle bir ülkeyi işgal eder
gibi üniversite içine indirme yaparak
onlarca kişiyi gözaltına aldı... Eğer ki
oralarda birileri ölmemişse tesadüftür...
AKP’nin polisi, Alevi insanlar
olduğu için Okmeydanı’nda, Gazi
Mahallesi’nde, Çayan’da, Küçükarmutlu’da, Gülsuyu’nda saldırmıyor...
Direniş olduğu için saldırıyor.
Halk devrimcilerin öncülüğünde
AKP faşizmine teslim olmadığı için,
direndiği için saldırıyor...
Bu mahallelerde devrimciler örgütlü olduğu için, AKP’den hesap sorduğu için, adalet istedikleri için saldırıyor...
Okmeydanı’ndaki polis saldırılarının “Alevi-Sünni çatışması çıkartmak için” olduğunu söylemek, gerçeklerin üstünü örtüp AKP politikalarına hizmet etmektir...
Alevi ya da Sünni... ADALET İSTEMEK bugün tüm halkımızın talebidir...
Adalet mücadelemiz üç-beş günlük bir mücadele değildir... “Berkin’e Adalet” talebimiz de yeni değil...
Berkin vurulduğu günden beri katillerin yakasını bırakmadık. Katillerin

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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bulunması için adeta bir savaş yürüttük... AKP’nin tüm koruma çabalarına rağmen katilleri bulduk...
Katil Başbakan Erdoğan onun
için “Yatıyorlar, kalkıyorlar, Berkin
Elvan diyorlar” diyor...
Evet, şimdi katillerin cezalandırılmasını istiyoruz...
AKP, Okmeydanı’nda, ODTÜ’de,
Ege’de onun için saldırdı... Soma’da
onun için sıkıyönetim ilan etti...
Okmeydanı’nda olduğu gibi, AKP
yeni katliamlarla katliamlarının üstünü
örtmeye çalışıyor...
Bizi katlederek adalet mücadelemizi engellemeye çalışıyor...
Buna asla için vermeyeceğiz...
Katiller cezalandırılana kadar susmayacağız...
BOYKOTLARLA, İŞGALLERLE ADALET ARAMAYA
DEVAM EDECEĞİZ!
HALKIN ADALETİYLE KATİLLERDEN HESAP SORACAĞIZ!
KİMSE TERÖR DEMAGOJİSİ YAPMASIN...
Okmeydanı’nda herkes faşist polislerin terörünü gördü... Adalet isteyen 14-15 yaşındaki liselilerin üzerine
kurşun yağdırdılar...
Cenazelerimize bile saygıları yoktur... Cemevinin bahçesindeki insanlarımızın katledilmesi de halkı düşman olarak görmelerindendir...
Soma’da neler yaptıklarına tüm
dünya tanık oldu... Maden ocağında
yanan işçilerin ailelerine, yakınlarına
saldıracak kadar alçak bir düşmanla
karşı karşıyayız... Dayanışma için
gelen halkımıza bile saldırıyorlar... Soma’yla dayanışmayı yasaklıyorlar...
Neden?
Çünkü oraya giden halk gerçekleri
görecek... Sömürü, yağma, talan düzenini görecek... 307 madencinin nasıl katledildiğini görecek...
AKP iktidarı katildir...
SOMA’DA BİLİRKİŞİ RAPORLARINA GÖRE 307 KİŞİ ÖLMÜŞTÜR...
Sadece 307 madenciyi katletmedi.

BU İKTİDAR BEBEK KATİLİDİR!..
SOMA’DA 432 ÇOCUĞU YETİM BIRAKTILAR... AÇ-SUSUZ
BIRAKTILAR...

14 Yaşındaki Liselilerin
Üzerine Kurşun
Yağdıracak Kadar
Namert Bir İktidardır
AKP...
NE YAPACAĞIZ?
AKP’nin faşist polisleri çocuklarımızın üzerine kurşun yağdırırken ne
yapacağız?
14 yaşındaki liseliler adalet için
boykot yapmış...
BOYKOT YAPMAK YASAL,
DEMOKRATİK, MEŞRU BİR
HAKTIR!
NE YAPIYOR AKP’NİN POLİSLERİ?
Bir ülkeyi işgal eder gibi demokratik haklarını kullanan öğrencilere
helikopterlerle, havadan indirme yapıp operasyon düzenliyor... İzmir’de
Ege Üniversitesi’nden cenazeler çıkmaması tamamen tesadüftür...
Meydanlara çıkıp en demokratik
haklarını kullandıkları için biber gazı,
tazyikli su, polis copu yemeyen var
mı?
Ne yapacak halkımız?
POLİS VURACAK, POLİS
KATLEDECEK, HALKIMIZIN
ELİ ARMUT MU TOPLAYACAK?..
BU, İNSANIN DOĞASINA AYKIRIDIR!..
CANIMIZA KASTEDENLERE ELBETTE TAŞ ATACAĞIZ!
KİMYASAL
GAZLARLA
HERGÜN MAHALLERİMİZİ
GAZA BOĞANLARA, GAZ FİŞEKLERİYLE BEYNİMİZİ ASFALTLARA AKITANLARA, ÜZERİMİZE KURŞUN YAĞDIRANLARA KARŞI ELBETTE TAŞ,
SOPA, MOLOTOF NE BULURSAK ATACAĞIZ!
HALKIMIZ!
Artık protesto etme, teşhir etme

dönemi bitmiştir...
AKP artık doğrudan canımıza
kastediyor...
Berkin Elvan’ı ekmek almaya giderken katletmişti...
Uğur Kurt’u ise cenazesini kaldırırken cemevinin bahçesinde katletti...
Evet, Uğur Kurt kaza ile vuruldu...
Ancak o kurşunlar yanlışlıkla atılan
kurşunlar değildir.

O Kurşunlar 14-15
Yaşındaki Liselileri
Katletmek İçin Sıkılan
Kurşunlardır!
Doğrudan Berkin Elvan için adalet isteyen Liseli Dev-Genç’lilere sıkılan kurşunlardır...
AKP’nin faşist terörüne karşı militanca direnmekten başka yolumuz
yoktur... Bundan sonra böyle...
Biz milyonlarız... Onlar ise bir
avuçtur...
Militan, kitlesel halk hareketleriyle, AKP’nin faşist terörüne cevap
vermeliyiz.
Faşizmle ancak anladığı dilden konuşulur... AKP’nin korkusu bundandır...
Kaçarak, korkarak, sakınarak kimse faşizmin teröründen kurtulamaz...
Tüm halkımızı AKP’nin “terör”
demagojilerine kanmadan, ADALET
için hesap sormaya çağırıyoruz... Faşizme karşı savaşmaya çağırıyoruz...
AKP FAŞİZMİNİ DÖKTÜĞÜ
KANDA BOĞACAĞIZ!
DÖKÜLEN KANLARIMIZIN
HESABINI SORACAĞIZ!
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
FAŞİZMİ SANDIKLARDA DEĞİL, MİLİTAN, KİTLESEL MÜCADELEMİZLE YIKACAĞIZ!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

BOYKOTLARLA, İŞGALLERLE ADALET MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ

Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi Basın
Bürosu’nun 28 Mayıs
2014 tarih ve 430 No’lu
Bültenini Yayınlıyoruz.

KIRMIZI MASKELERİMİZLE

ADALET ARIYORUZ! BULACAĞIZ!
Bize kırmızı maske takmayın diyenler; bulun Uğur’un Berkin’in haziran şehitlerinin ve
tüm halk çocuklarının katillerini, biz de kırmızı maske takmak zorunda kalmayalım!
Bulun, tutuklatın, yargılayın, ceza verin haydi... Elinizi tutan mı var?
Ama bulamazsanız! Siz de kırmızı maske takacaksınız ya da bırakacaksınız!
Herkes kendi işini, kendi meşruluğu ve haklılığı çerçevesinde yapacak!
Liseli Dev-Genç’liler, 22 Mayıs’ta, Berkin Elvan’a, haziran şehitlerine ve Soma’da katledilen
307 madenciye adalet istemek için,
Okmeydanı’nda, İstanbul Ticaret
Odası Lisesi’nde, dersleri boykot
ettiler.
AKP’nin faşist polisleri, adalet
isteyen 14-15 yaşındaki liselilere gaz
bombalarıyla ve gerçek kurşunlarla
saldırdılar. İşkence yaparak gözaltına
aldılar. Halka gözdağı vermek, halkın
direnişini ve devrimcileri sahiplenmesini engellemek için, mahalle içine
yayılan yüzlerce polis terör estirdi.
Bu saldırıda, belediye işçisi Uğur
Kurt, Okmeydanı Cemevi’nin bahçesinde, polisler tarafından, başından
vurularak katledildi. Ancak AKP’nin
polisleri kana doymadı. Bir gün sonra,
23 Mayıs günü, Okmeydanı’nda ikinci canı, Ayhan Yılmaz’ı katletti.
Uğur ve Ayhan’ın katili de
AKP’dir. Bizzat “Yatıyorlar kalkıyorlar Berkin Elvan diyorlar” diyen
Başbakan Erdoğan’dır. Faşist terörüne
karşı boyun eğmeyen, “BERKİN’İN
KATİLLERİNİ TUTUKLAYIN” diyen, direnen halka karşı açık savaş
ilan eden AKP iktidarı, hakkını arayanların, adalet isteyenlerin üstüne
kurşun yağdırıyor.
Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz‘ın

katliamının ardından Başbakan, bir
yandan Okmeydanı’nı “DHKP-C’nin
kuluçka yuvası” ilan ederek, diğer
yandan da ‘Polisimiz nasıl bu kadar
sabırlı olabiliyor, şaşırıyorum’ diyerek yeni saldırıların, yeni katliamların işaretini verdi. Yandaş medyasında “Okmeydanı’nı karıştıran
dörtlü” diye attığı manşetlerle devrimcileri hedef gösterdi. 26 Mayıs
günü sabaha karşı, devrimci kurumlar
yine helikopterler eşliğinde basıldı.
Başta Okmeydanı, Armutlu, Gazi
mahalleleri olmak üzere onlarca eve
baskınlar düzenlendi. Onlarca devrimci, halktan insan ve liseli gözaltına
alındı.
Başbakanından bakanlarına kadar
yandaş medya ile işbirliği içinde;
AKP’nin suçlarının, terörünün, hukuksuzluğunun üzerini örtmek için
Uğur ve Ayhan’ın öldürülmesini “Alevi-Sünni çatışması” veya “rant”
meselesi olarak göstermeye çalıştılar.
“Dış güçler”, “provokasyon” dediler.
Gerçek, “Alevi-Sünni” ya da
“rant” meselesi değil; halk düşmanı
AKP’nin katliamıdır. Halkın birbiriyle
sorunları yoktur. Sorunu yaratan
AKP’dir. Bu nedenle mesele provokasyon değil; AKP faşizminin,
halk düşmanlığını gizlemek, Uğur’un
infazının üzerini örtmek için dev-

rimcileri hedef tahtasına almasıdır.
Soma’da öldürdükleri 307 işçimiz
de mi Aleviydi? Değil tabii ki... Tayyip Erdoğan suçunu gizlemek için
telaşla devrimcilere saldırıyor. Telaşı
korkusundandır.
Burjuva anlamda bile bir terbiye
ve görgüden uzak, hırsız, düzenbaz
Tayyip ağzına geleni söylüyor. “Hık
deyicileri” sesini bile çıkarmıyorlar.
Ama biz fırça attığı, işten attırmakla
tehdit edip, hizaya getirdiği köşe
yazarlarına benzemeyiz. Biz devrimciyiz. Cephe’nin adaletinin tecellisinden korkan, ödlek Tayyip bizi
tehditlerle korkutamaz. Sahte kabadayılığı bize sökmez. Bağırtı-çağırtıyla, yalan ve demagojiyle, Berkin’in,
Uğur’un, Ayhan’ın katili olduğu gerçeğini değiştirmez. Katildir; çünkü
polislere emri veren Erdoğan’dır.
AKP faşizmi, kentsel dönüşüm
adı altında gasp etmeye çalıştığı,
gençliği; fuhuş, kumar, uyuşturucu
batağına sürükleyerek yozlaştırmak
istediği bu mahallelerde, karşısına
Cephe çıktığı için, AKP’nin planlarını
bozduğu için, rantını engellediği için
Erdoğan, Okmeydanı’nı “DHKPC’nin kuluçka yuvası” ilan etmiştir.
Devrimci bir örgütün, bir halk hareketinin yoksul, emekçi mahallelerinde
örgütlü olması, halkın desteğini alması, şaşılacak bir durum değildir.

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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Emperyalizm ve AKP’nin halkları
yozlaştırmasının karşısına Hasan Ferit
Gedikler’i çıkaran Cephe’yi umut
olarak gören bu mahallelerde yaşayan
halktır. Katliamları, operasyonları,
provokasyonları, yalanları, kışkırtmaları bundandır.
İşte kırmızı maskeliler, AKP faşizminin yozlaştırmaya çalıştığı, evlerine göz diktiği bu mahallelerin
gençleridir.
Kırmızı maskeliler, bu ülkenin
evlatlarıdır. Ezilen, sömürülen, katledilen, evlerine, aşlarına göz dikilen,
sürülen bu halkın çocuklarıdır. Elbette
ki; bu halkın ekmek, adalet, özgürlük
mücadelesinde onlar da olacak. Hem
de en ön saflarda…
Elbette ki; 19-22 Aralık Katliamı’nın sorumlularının cezalandırılmasını isteyecekler, bedenleri kömüre
dönmüş devrimcilerin katillerinin
bulunmasını isteyecekler. Berkin’in,
Haziran Direnişi’nin, Hasan Ferit’in,
Soma’nın katillerinin yargılanmasını
isteyecekler. Elbette ki devletin yakasına yapışacaklar ve hesap soracaklar.
“Yüzleri kırmızı maskeliler”,
“eli silahlılar” demagojileri, devrimcileri hedef göstermeleri korkularındandır.
Bu ülkede devletin halka kurşun
sıkma, çocukları katletme, hapishanelerde ateşli ve kimyasal silahla
tutsakları katletme, yakma özgürlüğü
var.
Çalma özgürlüğü var.
Memleketi satma özgürlüğü var;
devrimcilerin maske takma özgürlüğü
yok!
Öyle mi?...
O kadar basit değil...
Faşizm; şiddeti karşısında devrimci şiddeti, adaletsizliği karşısında devrimci adaleti bulacak.
Faşizm parlamenter yoldan yıkılmaz.
Savaşmak zorundayız. Bundan kaçış
yok. Ekmek almaya giden 14 yaşındaki çocuklarımıza gaz bombası atıyorsa, Uğur Kurt gibi gittiği cenaze
töreninde kendisi ölüyorsa, bu iktidara
karşı savaşmak anamızın ak sütü
gibi helaldir…

Faşizmin demokrasisi yoktur. Faşizmin hukukunun hüküm sürdüğü
bir ülkede, ne yapacak devrimciler?
Faşizmin cellatları tanısın diye kimliklerini mi verecekler? Ellerinde
hiçbir somut delil yokken, adı var
kendi olmayan gizli tanıkların sahte,
düzmece ifadeleriyle, devrimcilere
onlarca yıl ceza verdiren polislere
yüzlerini mi gösterecekler?
Polis kask numaralarını silerken, kamera kayıtlarından katliam
görüntülerini silerken iyi... Gazın
olmadığı yerde bile, yüzüne maske
takarak vahşice saldırırken, kendini
gizlerken iyi...
Bunlara kimsenin sesi çıkmıyor.
Ama biz katil, hırsız, halk düşmanı
iktidara karşı, yüzümüzü kapatırken
kıyamet kopuyor.
Ethem Sarısülük’ün katili yüzünü
saklamak için mahkemeye saç-sakal
peruğu takarak gelirken sorun yok.
Kimden ve neden saklanıyordu? Ona
neden itiraz etmediniz?
Elbette ki; 14 yaşındaki Berkin’imiz de, sapanlı teyzemiz de kırmızı maske takacak.
Elbette ki; yüzümüzü kapatacağız.
Eldiven de takacağız.
Hatta araştıracağız, daha iyi
nasıl kamufle olabiliyorsak yeni
biçimlerini de yöntemlerini de öğreneceğiz.
Kamuflaj; savaşlarda kullanılan
bir yöntemdir. Düşmana yerini belli
etmemek için, ortama uyarsın ve hemen fark edilmeyecek şekilde kendini
saklarsın... İşte biz de bir savaş yürütüyoruz. Bu savaşı devlet başlattı,
ilk ateşi devlet açtı, ilk silahsızı
devlet vurdu, kendi karakollarında
dergi satan gençleri öldürdü, yasal
dergi satanı sırtından vurdu... Elbette
savaşacağız... Elbette ki; biz de kendi
kamuflajlarımızı yapacağız. Elbette
ki yüzümüzü göstermeyeceğiz. Bu
bizim, zalimlere karşı savaşan tüm
dünya halklarının HAKKIDIR...VE
HATTA BİR ZORUNLULUKTUR.
Asıl sorun “kırmızı maskeliler”
ve “eli silahlılar” sorunu değildir.
Kırmızı maskeliler nezdinde süren,

bir adalet isteği vardır. Haklar ve
özgürlüklerin gasp edilmesine karşı
süren direniş vardır. Konunun özü
budur.
UĞUR’UN KATİLİ NEREDE..
BULUN!
BERKİN’İN KATİLİNİ BULUN!
307 MADENCİNİN KATİLİ NEREDE? BULUN!
HASAN SELİM’İN KATİLİNİ
BULUN, TUTUKLAYIN, YARGILAYIN VE CEZALANDIRIN... O
ZAMAN BİZ DE KIRMIZI MASKE
TAKMAYALIM
İLKOKUL ÖNLERİNE KADAR
UYUŞTURUCU SATILIYOR
ENGELLEYİN, BÜYÜK DEVLETİNİZ ENGELLESE YA UYUŞTURUCU SATIŞINI. NE DİYOR
HASAN FERİT’İ VURANLAR
“DEVRİMCİ ÖLDÜRÜN SORUN
YOK, AMA POLİSE DOKUNMAYIN. Neden... Çünkü ortaklar.. Ortaksınız. 250 bin polisiniz gözünüzün
içine baka baka satıyorlar uyuşturucuyu. Çünkü kolluyor ve koruyorsunuz onları.
Biz de kırmızı fularlarımızla maskelerimizle; torbacıdan çete başına
kadar, mahallerimizden, sokaklarımızdan söküp atıyoruz onları. Atmaya
da devam edeceğiz.
Grup Yorum konseri düzenlemenin, konser bileti satmanın, yasal
dergileri okumanın-dağıtmanın, cep
telefonu kullanmamanın, “Parasız
Eğitim” pankartı açmanın, YÖK’ü
protesto etmenin, üniversite yönetimini eleştirmenin, basın açıklaması
yapmanın, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’ne ve 1 Mayıs’a katılmanın ve daha sayabileceğimiz
onlarca temel hakkın kullanılmasını
bile suç sayıyor bu düzen. Demokratik
bir eylem nedeniyle; 15 yılı bulan
hapis cezalarıyla davaların açıldığı,
sokak infazlarının yapıldığı bu ülkede
TOMA’larıyla, gaz bombalarıyla,
otomatik silahlarıyla saldıran polislerin karşısında, devrimcilerin yüzlerini gizlemelerinden daha doğal ne
olabilir?
Ferhat’ı yasal Yürüyüş Dergisi’ni
satarken kurşunlayıp felç ettiler.

BOYKOTLARLA, İŞGALLERLE ADALET MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ

Engin Çeber’i; AKP iktidarını, Ferhat’ı sakat bıraktı diye protesto ettiği
için hapishanede döverek, işkence
ile katlettiler. İŞTE BİZ BU TABLODA ADALETİ ARIYORUZ, BULACAĞIZ! EMİN OLUN BULACAĞIZ...

Boykot Yapmak; Yasal,
Demokratik, Meşru Bir
Haktır!
Aylardır Türkiye’nin dörtbir yanında Berkin Elvan için, Hasan Ferit
için, Haziran Ayaklanması Şehitleri
için adalet istiyoruz. AKP iktidarı,
kör, sağır, dilsiz. Bırakalım şehitlerin
katillerini arayıp bulmayı, tam tersine
saklıyor. Tehditler savuruyor. Yeni
katliam talimatları veriyor ve her
geçen gün yeni şehit haberleri geliyor.
İşte AKP’nin bu umursamaz tutumuna
ve artan saldırılarına karşı; İstanbul
Gazi Mahallesi’nde Liseli DevGenç’liler, Ankara ODTÜ’de ve İzmir’de Dev-Genç’liler Berkin Elvan’a, Haziran Şehitleri’ne ve Soma’da katledilen 307 madenciye adalet için okul boykotları yaptılar.
Boykot yasal, demokratik ve meşru bir haktır. Pasif bir direniş biçimidir.
Ancak AKP faşizmi buna bile tahammül edemedi. Gençliğin bu hakkını Okmeydanı’nda kana buladı.
Bu gerçek bir kez daha boykot gibi
pasif bir direniş hakkını kullanabilmek
için bile ölümü göze almayı gerektirdiğini gösterdi.
Boykot; bir işi, bir davranışı
yapmama kararı almaktır. Bir hizmetten yararlanmama hakkını kullanmaktır. Bir kimse, bir topluluk
ya da bir ülkeyle, amaca ulaşmak
için her türlü ilişkiyi kesmektir.
Liseli Dev-Genç’liler de boykot
hakkını kullanmıştır. AKP’nin buna
bile tahammülü yoktur. Kendi suçlarının, terörünün, hukuksuzluğunun
üzerini örtmek için daha çok saldırıyor. Elinde taş varsa öldürebilirsin...
Teslim olmayı reddettiyse öldürebilirsin... Şüphelendiysen öldürebilirsin... ‘Katli Vaciptir’ diyor AKP
hukuku.

Adalet İstemekten
Vazgeçmeyeceğiz!
AKP, halk düşmanlığında artık
sınır tanımıyor.
İşçi, memur, öğrenci bütün kesimlerden halkımızın her türlü hak
arayışına, adalet talebine, protesto
eylemlerine, gaz bombalarıyla, kurşunlarla saldırıyor.
Soma’da olağanüstü hal ilan ediyor ve her türden eylemi, basın açıklamasını yasaklıyor, avukatları işkencelerle gözaltına alıyor.
Başbakan, kendisini protesto eden
Somalılara küfür ediyor. Adalet isteyen bir kişiyi tokatlıyor. Yetmiyor,
Erdoğan’ın müsteşarı, iki özel timin
yere yatırdığı halktan birini tekmeliyor. İzmir’de 10 yaşındaki çocuğu
bile gözaltına almaya çalışıyor.
AKP faşizminin bu saldırganlığı
karşısında ne yapacağız?
Susacak mıyız?
Halkımızı katletmesine, işsiz bırakıp açlığa, yoksulluğa mahkum etmesine, haklarımızı gasp etmesine
göz mü yumacağız?
Hakaretlerine, aşağılamalarına,
küfürlerine kulak mı tıkayacağız?
Adalet isteyenlere, hakkını arayanlara; akreplerle, TOMA’larla, gaz
bombalarıyla, kurşunlarla saldırmasına, işkencelere, gözaltılara, hapisliklere ses çıkarmayacak mıyız?
Ölümüze bile sahip çıkmamızı
engellemesine boyun mu eğeceğiz?
Vatanımızın satılmasına, yağmalanmasına, halkımızın emeğini çalmalarına, emperyalist uşaklığa karşı
çıkmayacak mıyız?
AKP faşizmi katledecek, sakat
bırakacak hesap sormayacak mıyız?
Saldıracak, şiddetin en pervasızını
uygulayacak, kendimizi savunmayacak mıyız? Adalet istemeyecek miyiz?
Bu doğanın yasasına aykırıdır.
Bu mümkün değildir. Adaletsiz yaşanmaz! Adalet, ekmek kadar, su kadar temel bir ihtiyaçtır. Tarihler boyunca halkın elinden adalet arama
silahını hiçbir güç alamamıştır. AKP
iktidarı, bizi katlederek, tutsak ederek,
işkenceyle adalet mücadelemizi en-

gellemeye çalışıyor.
Buna izin vermeyeceğiz!
Adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz! Adaletsiz bırakılan halkın
adaleti olmak, devrimcilerin boynunun borcudur. Cephe’nin görevidir.
Adaletsiz bırakılan halkın adaletini
biz sağlayacağız.
Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, yılmadan adalet isteyecek
ve hesap soracağız... Faşizmin terörüne karşı direnmek bir haktır.
“Şiddete karşıyız” diyenler önce
AKP faşizminin zulüm ve şiddetine
karşı olmak zorundadır.
Devlet halka saldırıyorsa elbette
halkta da bunun bir karşılığı olacak.
Çünkü haklı olan biziz. Meşru
olan biziz... Emeği çalınan, iş cinayetlerinde ölen biziz... Emperyalizmin
çıkarları için yağmalanan bizim ülkemiz. Dağları delik deşik edilen,
emperyalist şirketlere maden aratılan
bu ülke bizim… Amerikan üsleri ile
dünya halklarının katliam planlarının
yapıldığı bu dağlar bizim.
Adalet istemek; AKP faşizminden, zulmün, zorbalığın, katliamların,
soygun ve talanın, hesabını sormaktır!
Berkin Elvan’ın, Haziran Şehitlerimizin, Soma’da katledilen 307 madencinin katillerinin bulunmasını,
yargılanmasını istemektir.
Zulmün karşısına dikilip, adalet
istemediğimiz sürece, AKP faşizmi
iktidarını sürdürmek için daha fazla
saldıracak, daha fazla katledecektir.
Bu düzenin mahkemelerinde adalet olmadığını biliyoruz. Polise,
halka saldırı emrini verenlerin, katilleri koruyup kolladıklarını biliyoruz.
AKP’nin katilleri nasıl sakladığını,
nasıl açıktan koruduğunu görüyoruz.
Yine çok net bildiğimiz bir konu da
adaleti ancak mücadelemizle sağlayacağımız ve katilleri; ancak onların
yakasına yapışarak yargılayacağımızdır.
Egemen sınıflar tarihin her döneminde devrimcilerin üzerine imha
politikalarıyla gelmiştir. Devrime kadar da, bu imha politikasından vazgeçmeyecektir. Bunu sınıflar mücadelesinin bir yasası olarak biliyoruz.
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Bu nedenle AKP sınıf kiniyle saldırıyor devrimcilere. Ülke gerçeklerine
yabancılaşmış, hak ve özgürlük
mücadelesinden uzaklaşmış, halka
ve devrimcilere değil Avrupa Birliği’ne yüzünü dönen, iktidarın
hışmından korkan küçük burjuva
aydın, yazar, gazeteciler de; halkların tüm direniş tarihini yok eden
bir aymazlık, içinde aynı dili kullanarak devrimcilere saldırıyorlar.
Liseli Dev-Genç’lilerin Berkin
ve Soma Katliamı için boykot yaptıklarından söz eden yok. Komplo
teorileri üretiyorlar. Onlar da AKP
gibi katliam gerçeğinin üstünü örtüyorlar “Maskeliler”, “eli silahlılar”
diyerek.
Daha yakın bir zaman önce Tayyip’in Berkin hakkında söylediklerini
hatırlamaları bile gerçeği görmelerine,
hangi tarafta olacaklarını belirlemeye
yeter.
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Aydınlar, Yazarlar,
Yüzünüzü Burjuvaziye
Değil, Halka Ve
Devrimcilere Döndürün!
Gerçek Orada, Gelecek
Orada, Kurtuluş Orada!
Demokrat olduğunu, AKP politikalarına karşı olduğunu iddia eden
aydınlar, yazarlar, gazeteciler örgütlülük, duyarlılık ve sorumluluk üstlenme bakımından kendini sorgulamalıdırlar. Örgütsüz basın emekçileri
patronların kölesidir... Başka bir şansları yoktur. Bu nedenle örgüte, örgütlülüğe, faşizme karşı mücadeleye
düşmanlığı bırakmalıdırlar. Kuru bir
AKP karşıtlığı, içi boş ve anlamsızdır.
Aydın, yazar ve gazetecilere sesleniyoruz; Tayyip Erdoğan ile Aydın
Doğan barışacak diye AKP’nin hoşuna gidecek söylem ve yazılar sizi,
-siz öyle görmeseniz de- satılık kalem
yapar. Onursuz yapar. AKP halka ve
devrimcilere saldırırken, onun suç
ortağı olursunuz.
Yüzünüzü burjuvaziye değil, halka
dönün. Gerçek orada. Gelecek orada.
Halktan koptukça burjuvazinin her
türlü etkisine ve yönlendirmesine
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açık hale gelirsiniz. Bugün görünen
tablo böyledir. Halktan koptukça halkın en örgütlü gücü olan devrimcilere
daha çok saldırmaya başlarsınız.
Siz, polisin neden numarasız kask
taktığını, yaka numarası söktüğünü,
Haziran Ayaklanması’nda hayatını
kaybedenlerin katillerinin neden bulunamadığını, sözde sanıkların neden
mahkemelere gelmediğini sorgularsanız, devrimcilerin neden maske taktığını da anlayacaksınız. 7 yıl süren
122 insanımızın hayatını verdiği Büyük
Ölüm Orucu Direnişi’nde pek çok aydın, yazar, gazeteci iktidarın dilini
kullandı. Onlar gibi “sahte oruç, kanlı
iftar” manşetleri attı. Ve iktidarların
gözüne girdiler belki; ama 122 insanın
ölümünde de pay sahibi oldular…
Aydın olma sorumluluğu da halkın, gerçeğin, bilimin, tarihin önündeki engellerle savaşmayı gerektirir.
İdeolojik mücadele, sınıflar mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Emperyalizmle, burjuvaziyle ideolojik mücadeleyi kıran kırana sürdürmeyenler, asla zafer kazanamazlar.
Kırmızı maskeliler tartışmasında bir boykotu, dünyanın en pasif
eylemlerinden birisi olan boykotu,
destekleyip desteklememe ve bir
hak ve özgürlük mücadelesini destekleyip desteklememe sorunu olarak neden görmüyorsunuz?Liselilerin boykotunu engellemek için,
“yüzlerce polisi neden yığdın lise
bahçesine, neden ablukaya aldın
mahalleyi?” diye sormuyorsunuz..
Bundan da geçtik, Uğur’un katili
nerede, neden hala bulunmadı diye
soramıyorsunuz. Neden?
Bu ülkede katledenler, katilleri
koruyup kollayanlar hiçbir zaman
yargılanmadı. Ve yine ülkemizde hiç
bir dönem bu kadar açıktan katiller
korunup, mahkemelerde aklanmadı.
19 Aralık Katliamı’nın, Ulucanlar Katliamı’nın üstü örtüldü.
19 Aralık 2000 tarihinde katliamla
geldiler 20 hapishaneye birden. Silahlarının sınırı yoktu, sayılarının
da... Bir avuç devrimci tutsağın üzerine binlerle, on binlerle yürüdüler...
On binlerce bombayla, makinalı tü-

feklerle, alev saçan silahlarla, sadece
vücudu yakan gazlarla saldırdılar.
28 devrimciyi katlettiler.
Tam yedi sene, 25 mevsim ölüm
oruçlarında direndik…
Bugün gerçeği görmüş olmalısınız.
O günkü yanılgıya tekrar düşmeyin!
Ayaklanmanın birinci yılına giriyoruz. Haziran şehitlerimizin bir tekinin bile katili cezalandırılmadı. Bu
gerçekliği, yalanı, demagojiyi en yakından görenler sizlersiniz. Sosyalist
olmayabilirsiniz. Devrimci olmayabilirsiniz. Hatta kendinize solcu bile
demiyor olabilirsiniz. Aydın olma
namusu ve sorumluluğu; adalet ve
özgürlük kavgasında halkın yanında
olmanızı, devrimcilerin yanında olmanızı gerektiriyor.
AKP faşizmi “kırmızı maskeliler”, “eli silahlılar” diyerek devrimcileri katletmeyi, dernekleri, evleri,
büroları basmayı meşrulaştırıyor.
“Bunların katli vaciptir” diyor.
AKP ile aynı ağzı kullanarak devrimcilere saldırıp, bu suça ortak olmayın. Bu suçun ne akıllarda ne de
vicdanlarda özeleştirisi yoktur.
Bizim yalanımız, dolanımız yoktur. Her yaptığımız, söylediğimiz
açık ve nettir. Su gibi durudur…
Gerçeği silah yapıp mücadele ediyoruz. Adalet talebimiz; aynı zamanda
yalanla gerçeğin savaşıdır.
Berkin’in katillerini neden bulmuyorsunuz?
Berkin’in katillerini neden tutuklamıyorsunuz?
Eğer bulmazsanız tutuklamazsanız
hergün yeni Berkinler olabilir bu ülkede.
Tamam; bize kırmızı maskeli teröristler diyenler, eli silahlı diyenler,
bulun Berkin’in katilini... Ama bilin
bulmak yetmez, mahkemeye getirmek
bile en az beş senenizi alır.
Yargılayın Berkin’in katilini...
Ama bilin yargılamak yetmez, sanki
yargılanan katiller değil halktır; binlerce kilometre ötelere sürülür mahkemeler, halk, ailesi gelemesin; sahip
çıkamasın diye.
Ceza verin Berkin’in katiline ama
bilin ceza vermek yetmez; çünkü za-
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manaşımı ile kurtulur bu ülkede katiller.
Evet Mehmet Tezkan, Ahmet Hakan ve onun gibi hizaya getirilenler... Terbiyeye çekilenler... Buldurun, yargılatın, tutuklatın, cezaevine koyun Berkin’in katillerini,
bir daha asla kırmızı maske takmayacağız.... Haydi
elinizi tutan yok…
Ha bu bizim işimiz değil derseniz; o zaman bırakacaksınız, herkes kendi işini, kendi meşruluğu ve haklılığı
çerçevesinde yapacak.
Gerçek, AKP faşizminin adaletsizliğini ve haksızlığını
ortaya koyuyor. Herkes AKP’nin zulmü karşısında tavrını
koymak, safını belirlemek zorundadır. Ortası, arası yoktur
bu tercihin. Orta ve arada kalmak isteyenler AKP faşizminin değirmenine su taşırlar.
Bu nedenle; kırmızı fularlar ve maskeleri tartışmak
ve tartıştırmak yerine haksızlıkları, adaletsizlikleri, katliamları tartışmalı ve bunların sorumlularının yargılanması
için mücadele etmelisiniz.

Adalet Talebimize Kulaklarını
Tıkayanlar; İşkencecilerle,
Katillerle Aynı Safta Yer Almış Olurlar
Sorumuzu tekrarlıyoruz; Adalet talebimizde odaklanan
bu kavgada kimden yana olacaksınız?
Polis kask numarasını silerken, katlettiği devrimcilerin

kanlı gömleklerini çalarken, biz neden kırmızı fularlar,
maskeler takıyoruz, bunu artık anlamamanız mümkün
değil. İktidarın hışmına uğramamak, iyi geçinmek, patronlarınızın dediklerini yapmak için beyninizi ve kaleminizi
satmayın. Siz örgütlenmediğiniz, adalet için, demokrasi
için mücadele etmediğiniz için maskelerimizle, silahlarımızla biz arıyoruz adaleti.

Adalet Talebimizi
Daha Yüksek Sesle Haykıracağız!
Savaşı büyüteceğiz... AKP, mahallelerimize giremeyecek, sokmayacağız. Onları inlerine kovalayacak, çıktıkları pislik çukuruna gömeceğiz...
Adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz! Adaletsiz
bırakılan halkın adaleti olmak boynumuzun borcudur.
Öle öldüre, yana yakıla adaletsiz bırakılan halkımızın
adaleti biz olacağız.
Faşizmin terörüne karşı direnmek bir haktır. Komplolarınızı boşa çıkaracak, oyunlarınızı bozacağız. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, yılmadan adalet isteyecek
ve hesap soracağız...
Maske takan devrimciler değil en büyük terörist katil
devlettir. AKP iktidarıdır.
En büyük terörist çocuklarımızın kanıyla beslenen
Tayyip Erdoğan’ı, döktüğü kanda boğacağız!

Soma Katliamının Hesabını Soracağız!
İSTANBUL
İkitelli: Cepheliler tarafından 21 Mayıs günü sabaha
karşı Mehmet Akif Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’ne 1
adet bomba süsü verilmiş, “Soma’nın Katili Devlettir
Hesap Soracağız- Cephe” imzalı pankart asıldı.
İkitelli’de Dev-Genç’liler, Atatürk Mahallesi'ne bir
adet “SOMA’NIN KATİLİ DEVLETTİR / DEV-GENÇ”
yazılaması yaptılar.
Gülsuyu: Cepheliler, Soma'daki iş katliamında katledilen madenciler için 20 Mayıs günü Gülsuyu Çeşmebaşı Caddesi’nde (Minibüs yolu) bomba süsü verilmiş
pankart astı. “Soma’nın Katili Devlettir! Hesabını Soracağız- CEPHE” yazılı pankart 8 saat asılı kaldı. Katil
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sürülerinin pankartı fark etmesi üzerine bomba imha
ekipleri tarafından indirildi. Katil sürüsünün korkuları
çelik yelekler ve uzun namlulu silahlarla gezmelerinden
belli oluyordu. Bomba süslü pankart Ferit’lerin Berkin’lerin katillerini korkutmaya yetti.
Büyükçekmece: Tüm adliyeleri hâkimleri uyarıyoruz!
AKP’nin katliamlarına ortak olmayın!
Cepheli İşçiler tarafından Okmeydanı ve Soma’da
katledilenlerin hesabını sormak ve yargı kurumlarının
bu katliamlara ortak olmamaları için uyarı amaçlı 23
Mayıs günü Büyükçekmece Adliyesi bombalandı.
ANTALYA: Antalya Merkez’de Cepheliler tarafından 27 Mayıs günü 3 adet CEPHE, 1 adet DHKC
yazılamaları yapıldı.

Mahallemizde Şerefsizleri
Barındırmayacağız!

Gülsuyu

Hasan Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı Silahlı
Mücadele Ekipleri tarafından; 24 Mayıs günü
uyuşturucu satıcısı, “Cumhur” adında bir satıcı,
defalarca uyarılmasına rağmen; çocukları zehirlemekten vazgeçmediği için, Gazi Mahallesi
Sekizevler bölgesinde cezalandırıldı.

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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SİZİ DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA

BOĞACAĞIZ!
“Neymiş, Berkin Elvan için okulda
törenler düzenlenecekmiş. Şu hale bak
yav... Biz bu ülkede her ölüm hadisesinde tören mi düzenleyeceğiz? O zaman
bütün işleri bırakalım... Ölmüştür, geçmiştir... Soma'yı bahane edip, vuran
kırana her fırsatta polise saldıranlar
karşısında elbette susmayacağız! Şimdi
Allah aşkına polis eli kolu bağlı mı
duracak? Nasıl sabrediyorlar anlamıyorum.” (Başbakan Recep Tayyip Erdoğan)
“Çocuklarınıza sahip çıkın, provokasyona izin vermeyin...” (TBMM Başkanı Cemil Çiçek)
“Eğer arpanız fazla geldiyse, o arpayı
önünüzden almayı da biliriz! Arpa taşıyanları da biliriz. Ya bu ülkede eşşek
gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz! Sizlere her kim
destek oluyor, yüz veriyorsa o da şerefsizdir!" (Türkiye Kızılay Derneği
İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım)
“Yüzünde maske ve elinde silah olanın öldürülmesi, polisin yetkisi ve
görevi olması gerekir” diyor. (AKP’nin
İzmit Belediye Meclisi üyesi)
"Bizim çocuklarımız ölmedi. Ama
onlar hergün ölecek. Çünkü onlar
bizim çocuklarımızın kanları ile beslenilyorlar, yaşıyorlar" dedi... (Berkin
Elvan’ın babası Sami Elvan) Biliriz.
Arpa taşıyanları da biliriz." (Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın kardeşi
İlhami Yıldırım)
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"BİZ DİKTATÖR OLSAK MEYDANLARDA
DOLAŞABİLİR MİYDİNİZ?" diyor katil, hırsız Erdoğan...
İşte meydanlarda dolaşmanın bedeli... Kan gölüne dönmüş
bir meydanda yoksul bir halk çocuğu kanlar içinde yatıyor.
“Polisimizin eli kolu bağlı mı
duracak? Nasıl sabrediyorlar anlamıyorum” diyor katil hırsız Tayyip Erdoğan...
Tayyip Erdoğan’ın “Asmayalım da besleyelim mi?” diyen 12
Eylül Cunta şefi Kenan Evren’den
farkı var mı?
Ya da “Polisimizin elini soğutmayalım” diyen Süleyman Demirelden?
Erdoğan talimatı verir de it
sürüleri “eli kolu bağlı durur mu?”
Bakın yukarıdaki resme...
Ayhan Yılmaz, yoksul bir halk
çocuğu, başından vurulmuş yerde
yatıyor...
Sanki vurulup yerde yatan insan değil... Polis yerde yatan Ayhan
Yılmaz’ın iki metre aşağısında
yere çömelmiş halkın üzerine gaz
tüfeği ile ateş etmeye devam ediyor.
Ayhan Yılmaz’ın başından oluk
oluk akan kan, hiç umurlarında
değil. Kan halkın üzerine ateş
eden polislerin ayaklarının dibine
kadar gelmiş... Polisin biri hafif
yana dönmüş, üzerine gelen kana
bakıyor...
İYİ BAKIN O KANA! O
KAN YOKSUL HALKIN KANIDIR! AKITTIĞINIZ O KAN

DENİZİNDE BOĞULACAKSINIZ!
Berkin Elvan’ın babasının söylediği gibi: “Çocuklarımızın kanları ile besleniyorsunuz.” O kan
denizin de boğulacaksınız...
En meşru en demokratik taleplerimiz karşısında Okmeydanı’nı kan gölüne çevirdiniz...
Adalet istemenin bedelidir o
kan gölü...
O yerde yatan ölünün kanı
Berkin Elvan’a, haziran şehitlerine,
Soma’da katlettiğiniz emekçilere
adalet istediğimiz için akıtılmıştır...
ADALET İÇİN BOYKOT
YAPMAK SUÇ MU?
Hepsinin ağzından kan damlıyor...
Faşist devletin Başbakanı “Polisimiz eli kolu bağlı mı duracak?”
derse itleri durur mu? Halk çocukları böyle katlediliyor...
TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
“Çocuklarınıza sahip çıkın, provokasyona izin vermeyin...” diyor.
Çocuklarımız, 14 yaşındaki arkadaşları Berkin Elvan için ADALET istiyor... Yeni Berkin Elvanlar
katledilmesin diye en demokratik
haklarını kullanarak ADALET
için boykot yapıyorlar.
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ADALET istemenin adı
provokasyon oluyor... Büyük
Direniş döneminde, “Tecrite
Hayır” deyince, “hassas vatandaşlarımız tahrik oluyor”
diyerek linç saldırıları yapıyorlardı.
Şimdi adalet istemenin adı
provokasyon oldu...
TBMM Başkanı Cemil Çiçek; “Çocuklarınız ADALET
istemeye devam ederse katlederiz” diyor.
Bir başka alçak Eski Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım’ın kardeşi ve
Kızılay Genel Müdürü İlhami Yıldırım, "Ya bu ülkede eşşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup
gideceksiniz" diyor...
AKP’nin İzmit Belediye Meclis
üyesi; “Yüzünde maske ve elinde
silah olanın öldürülmesi polisin yetkisi ve görevi olması gerektiğini”
söylüyor.
Hepsinin ağzından kan damlıyor.
Yetmiyor akıttıkları kan... Biz haziran şehitleri için, Berkin Elvan
için, Soma’da katlettikleri 307 madenci için adalet isterken, onlar Uğur
Kurt ve Ayhan Yılmaz’ı da katlettiler.
“Biz katledeceğiz siz de susacaksınız” diyorlar...
“Faşizm, kapitalizm artı cinayettir.” der Upton Sinclair.
Halkı katlederek sindireceklerini
sanıyorlar. Katlederek suçlarının üstünü örtebileceklerini sanıyorlar...
Katlederek halkı ADALET istemekten vazgeçireceklerini sanıyorlar...
Katlederek, terör demagojiler yaparak
halkla devrimciler arasına duvarlar
örebileceklerini sanıyorlar...
Yanılıyorlar... Faşist terör, hiçbir
dönem halkı tamamen sindirmeyi
başaramamıştır. Katliamlarla devrimcileri teslim alamamıştır. Tam
“bitirdik, kökünü kuruttuk” dedikleri
anda, yüz binlerin, milyonların öfkesiyle yüzyüze kalmışlardır.
Tayyip Erdoğan her konuşmasında
"Biz diktatör olsak meydanlarda
dolaşabilir miydiniz?" diyor.
O meydanlar babanızın malı değil... Sizin izninizle mi çıkacağız

Baran Tursun Vakfı'nın
açıklamalarına göre Polis Vazife
ve Selahiyet Kanunu’nda
(PVSK) 2007 yılında yapılan
değişiklikten sonra polisin, kötü
muamele, pervasızca adam
öldürme ve şiddet uygulama
gücünün artarak devam
ettiğine işaret etti.
Kanundaki değişiklikten sonra
polis, 157 kişiyi katletti.
Başbakan Erdoğan’nın ‘nasıl
sabrediyorlar?’ diye yaptığı
açıklamadan sonra,
Okmeydanı’nda Uğur Kurt ve
Ayhan Yılmaz’ın katledilmesi
polisin hiç de sabretmediğini
göstermiştir...
meydanlara...
O meydanlara oluk oluk kanımızı
akıtsanız da çıkmaya devam edeceğiz...
Sizin elinizde değil o meydanlara
çıkmamız... Gücünüz yetiyorsa engelleyin... Yapmadığınız faşist terör
mü kaldı... Katliamlar mı kaldı...
Diri diri yaktınız... Hapishanelerde
28 insanımızı katlettiniz... O meydanlara çıkmamızı engelleyebildiniz
mi?
O MEYDANLAR BAHŞEDİLMİŞ MEYDANLAR DEĞİL, BEDELİ ÖDENMİŞ MEYDANLARDIR!
İşte meydanlarda dolaşmanın bedeli...
Berkinler, Uğurlar, Ayhanlar... O
meydanların bedelidir... 600’ün üzerinde şehidimiz o meydanların bedelidir...

Çetelerle savaşırken kaldırımlara akıtılan beyinlerimiz
o meydanlara çıkmanın bedelidir...
Ekmek almaya giderken
bile canımızla bedel ödemek
zorunda kalıyoruz.
14-15 yaşındaki çocuklarımız, boykot gibi demokratik
haklarını kullandıkları için
üzerlerine kurşunlar yağdırılıyor.
Cenazeye taziyeye giden Uğur
Kurt Cemevinin bahçesinde vurularak katlediliyor...
Meydanlara çıkmanın bedelidir
Ayhan Yılmaz...
Bırak bu gerizekalıca demagojileri... O meydanlar sizin babanızın
malı değil...
Sokaklara çıkıyoruz diye demagojilerinizle halkı faşizmin olmadığına
mı inandıracaksınız?

Döktüğünüz Kanda
Sizi Boğacağız...
Meydanlardaki Kan
Gölü, İktidarınızı Ayakta
Tutmaya Yetmeyecek!
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İşte kabusunuz olan Berkin Elvan’ın babası haykırıyor; "Bizim çocuklarımız ölmedi. Ama onlar hergün ölecek. Çünkü onlar bizim çocuklarımızın kanları ile besleniyorlar, yaşıyorlar."
Çocuklarımızın kanıyla daha fazla ayakta duramayacaksınız... O
kan denizinde boğulacaksınız...
Burada adalet için savaşan bir
halkın gücü var. Biz varız. Artık
yeter! Halkı susturamazsınız... Beslendiğiniz çocuklarımızın kanı artık
sizi zehirleyecek... Ne susacağız! Ne
de teslim olacağız!
ASIL SEN BİZİM SABRIMIZI
SINAMA!
Faşist AKP iktidarının ve polisin
halka, devrimcilere saldırmasını, katliamlar yapmasını, halka ve devrimcilere zarar vermelerini asla affetmeyeceğiz, cezasız bırakmayacağız.
Bunların hesabını soracağız…
Direnecek ve savaşacağız! Akıttığınız bu kanlarda sizi boğacağız!

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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Polis Bir Canımızı Daha Sokak Ortasında Katletti!
Hesap Sormadan Yüreğimiz Soğumayacak!

Uğur Kurt’un da Hesabını Soracağız!
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Okmeydanı’nda 22 Mayıs'ta İTO
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde,
Liseli Devrimci Gençlik’in Berkin Elvan ve Soma’da katledilen maden işçileri için gerçekleştirmek istedikleri
boykota polisler saldırmıştı. Saldırıda
polis gerçek mermi kullanmış ve Cemevinde bir cenaze için orada bulunan
Uğur Kurt’u katletmişti.
23 Mayıs günü polisin katlettiği
Uğur Kurt’un cenaze töreninden önce
savcı bizzat halkın avukatları tarafından
getirilerek keşif yaptırıldı. Savcı Hasan
Yılmaz cemevine doğru ilerlerken, öfkeli halk tarafından “Katil Devlet
Hesap Verecek” “Uğur’un Katili
AKP’nin Polisi” sloganlarıyla karşılanıp protesto edildi. Bu sırada cinayet
büro amiri Cinan Kayaer halk tarafından dövüldü.
Yapılan keşfin ardından Uğur
Kurt’un cenaze namazı kılındı ve Cemevinden kendi evine doğru yüründü.
Kurt’un tabutuna Berkin’in babası
Sami Elvan da omuz verdi. Binlerce
insanın katıldığı yürüyüşte “Uğur Kurt
Ölümsüzdür” ve Halk Cephesi imzalı
“Katil Polis Bir Canımızı Daha Vurdu
Hesabını Soracağız” pankartları taşındı.
Hesap soran sloganların hiç susmadığı
yürüyüş sonucu eve varıldı ve burada
helallik alındı. Daha sonra cenaze defnedilmek üzere otobüslere binilerek
Sivas’ın Hafik İlçesi Üzeyir Köyü’ne
doğru hareket edildi. Cenaze Okmeydanı’ndan ayrıldıktan sonra polislerin
TOMA’yla saldırdığı görüldü.
Cenaze 24 Mayıs günü sabah
09.00’da köye ulaştı. Uğur Kurt acılı
feryatların yükseldiği otobüsten indirilerek köyün mezarlığına yakın bir
yere götürüldü. Burada yine helallik
alındı ve Alevi inancına göre kısa bir
cenaze töreni düzenlendi. Cenaze mezarlığa götürülürken devrimciler öfkeli
sloganları haykırdı yine.
Cenazeye Halk Cephesi, Sivas De-

mokrasi Platformu ve Milletvekili
Mahmut Tanal da katıldı.

Gerçekleri
Kimse Çarpıtamaz!
Anadolu Alevi Hareketi, Uğur
Kurt'un katledilmesiyle ilgili olarak
28 Mayıs'ta yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Alevileri, devrimcilere
karşı provoke etmeye çalışıyorlar. Ancak Alevi halkımız, kimin dost, kimin
düşman olduğunu, katilin kim olduğunu
çok iyi bilmektedir. Bu provokasyonlar,
kışkırtmalar karşılığını bulmaz. AKP’ye
en güzel cevabı, Alevi halkımız örgütlenerek vermektedir ve örgütlenerek
hesap sormaya da devam edecektir."
denildi.

Hesap Sormadan
Yüreğimiz Soğumayacak!
Polisin açtığı ateş sonucu 22 Mayıs'ta katledilen Uğur Kurt'un hesabını
sormak için ülkenin her yanında eylemler yapıldı.

İSTANBUL
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
22 Mayıs akşamı polisin açtığı ateş
sonucu ölen Uğur Kurt için eylem düzenlendi. Halk Cephesi, Partizan, ESP,
SODAP, KÖZ ve PSAD Ataşehir Derneği’nin beraber örgütlediği eylem
Karakol Durağı’nda başladı. “Polis
Terörüne Son-1 Mayıs Halkı” ve “Dün
Berkin Bugün Uğur Diren Okmeydanı
Seninleyiz-Ataşehir Pir Sultan Abdal
Derneği” pankartlarının açıldığı eylemde, 3001 cadde boyunca aynı içerikte sloganlarla yürüyüş yapıldı. Liseli
gençliğin Berkin için yaptığı boykota
dahi tahammül edemeyen devletin saldırarak Uğur Kurt’u şehit ettiğinden
söz edildi. Halkın avukatlarının delil
toplama isteğine dahi saldırıyla karşılık
verildiğinin söylendiği açıklama; so-

kağa çıkma, hesap sorma, 30 Mayıs’ta
hayatı durdurarak Taksim’e yürüme
çağrılarıyla bitirildi.
Sarıgazi: Okmeydanı’nda polisin
açtığı ateş sonucu vurularak hayatını
kaybeden Uğur Kurt için Cepheliler 22
Mayıs’ta Demokrasi Caddesi’ne çıkarak
polisle çatıştı. Barikatlar kuran Cepheliler
polise molotof ve havai fişeklerle karşılık
verdi. Umudun sloganlarının atıldığı
eylem 23.45’e kadar devam etti.
Okmeydanı’nda katledilen Uğur
Kurt 22 Mayıs'ta Sarıgazi'de Liseli
Dev-Genç’liler Ticaret Meslek Lisesi
çıkışı yürüyüş düzenlediler. Pankartın
taşındığı ve hesap soran sloganların
atıldığı eyleme 40 kişi katıldı.
Çağdaş Hukukçular Derneği: Çağdaş Hukukçular Derneği 22 Mayıs’ta
bir açıklama yaparak, Okmeydanı’nda
katledilen Uğur Kurt’un olayının takipçisi
olacaklarını “Uğur Kurt’u vuran polisler
ve onlara talimat veren yetkililer bir an
önce tespit edilmeli, olay yerindeki deliller muhafaza altına alınmalı, sorumlular
ortaya çıkarılmalıdır” sözleriyle ifade
ederken, 23 Mayıs'ta da aynı içerikte
bir açıklama yaptı. ÇHD'li avukatlar,
"Şu çok açık: AKP Hükümeti halka
karşı savaş ilan etmiş durumdadır. Ülke
baştan aşağı kana bulanmaktadır. Çağdaş
Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
olarak devlet eliyle gerçekleşen bu katliamları kınıyoruz. Ölenleri anıyor ve
sorumluların cezalandırılması için sürecin
takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna
bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.
Yine aynı gün avukatlara yönelik
saldırıyı kınamak için ÇHD bir açıklama
daha yaptı. Açıklamada: "Uğur Kurt’un
vurulması ile ilgili olarak Derneğimiz
üyesi bir grup avukat bugün suç ihbarında bulunmuşlar ve delillerin derhal
toplanması için saat 16.00 sularında
Müracaat Savcısı ile görüşmüşlerdir.
Müracaat savcısının yönlendirmesi ile
Başsavcı ile görüşmek isteyen meslek-
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Afyon

Sarıgazi
taşlarımız, bir süre bekletildikten sonra
içeriye alınmışlardır. Ancak, Başsavcı
meslektaşlarımızdan iki kişi ile görüşebileceğini belirtmiş, meslektaşlarımızın bu duruma itirazı üzerine onlarla
sözlü tartışmaya girmiştir. Ardından
odayı terk etmelerini söyleyerek, özel
güvenlik görevlileri ile polisi çağırmış
ve avukatları zorla dışarı çıkartmıştır.
Avukatlar, Başsavcı ile görüştürülmeden yaka paça dışarı çıkarılmış, yerlerde
sürüklenmişlerdir. Aşağı indikten sonra
ise polis, kendilerinden kimlik sormuş
ve savcı talimatıyla kimliklerini tespit
etmek istemiştir... Bu saldırıları kabul
etmeyeceğimizi, takipçisi olacağımızı
tüm meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.
Liseli Dev-Genç: Uğur Kurt'un
katledilmesi üzerine bir açıklama yapan Liseli Dev-Genç, o gün olanları
şöyle anlattı: "Liseli Dev-Genç’liler
2 gündür Okmeydanı İTO Lisesi’nde,
Berkin ve Soma için Adalet talebiyle
boykot örgütlüyordu. Bir hafta önce
SOMA katliamının hesabını sormak
için, yine aynı lisede boykot çağrısı
yapan Liseli Dev-Genç’liler işkenceci
polisler tarafından gözaltına alınmıştı.
Liseli Dev-Genç’liler yılmadan iki
gün boyunca İTO 'da boykot çalışması
yaptı. Berkinin katilleri çalışmalar sırasında liseli Dev-Genç’liler sürekli
taciz etti. Okulun önünde akreplerle
bekleyen halk düşmanları gençliğe
ve özellikle liselilere olan düşmanlıklarını bir kez daha gösterdi. 22
Mayıs günü AKP'nin eli kanlı aciz
polisleri çevik kuvvet otobüsleri, akrepler ve TOMA’larla İTO Lisesi önünü ve Şark Kahvesi’ni abluka altına
aldı. Öğrencilerin bile okula giriş yapmasını engelleyen katiller, saat 10.00
civarında gaz bombaları yağdırmaya
başladı. Liseli Dev-Genç’liler molotoflar ve havai fişeklerle gerekli cevabı
anında verdi. Bunu hazmedemeyen

aciz polisler, akrepten inerek yaylım
ateşi açtı. "Katiller cemevi önünde
bekleyen ve cenazeye gelen Uğur
Kurt’u başından vurdu... Yılmayacağız! Adalet Talebimizi Haykırmaya
Devam Edeceğiz! Boykotlarımızla
AKP'nin Korkulu Rüyası Olacağız"
TAYAD: TAYAD’lı Aileler 22
Mayıs’ta Polisin Uğur Kurt’u kurşunlamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “...Aynı yerde Okmeydanı sokaklarını kana bulayan, evlatlarımızın beyinlerini sokağa akıtan
katil polis, bir sene sonra tekrar
aynı yerde Berkin için adalet isterken
Uğur evladımızın kanını da sokaklara
akıtmıştır.
Soruyoruz daha kaç evladımızın
kanını sokaklara akıtacaksınız?
Soruyoruz daha kaç ananın göz
pınarlarını kurutacaksınız?
Bu katliama izin vermeyeceğiz!
Yüreği yanan analar çıkın dışarıya!
Berkin'in hesabını soran evlatlarımızı
sahiplenin, bağrınıza basın! Bu çocuklar
bizim” sözleriyle açıklama bitirildi.

ANKARA
Güvenpark’ta Okmeydanı’nda
polis tarafından kurşunla boynundan
vurulan Uğur Kurt için 6 Dev-Genç’li
aynı gün “Polis Katildir Berkin’den
Uğur’a Kurşunluyor Hesap Soracağız
Dev-Genç” imzalı pankart açtı. 15
dakika boyunca çevredeki ajitasyon
çekildi. Daha sonra pankartlarıyla
yolu kapatan 6 Dev-Genç’li önce
sivil polis daha sonra 30 kadar çevik
kuvvet polisinin saldırısıyla işkence
yaparak gözaltına alındılar.
ODTÜ: ODTÜ’lüler Okmeydanı’nda katledilen Uğur Kurt ve Ayhan
Yılmaz'ın katillerinin yargılanması
ve Okmeydanı’ndaki polis terörünün
sona ermesi talebiyle 23 Mayıs’ta
yurtlar bölgesinden bir yürüyüş düzenledi. Dev-Genç’lilerin de bulun-

Bursa
duğu eylem komitesi yürüyüş boyunca; sloganlar eşliğinde Eskişehir
Yoluna çıkmak amacıyla ODTÜ A1
kapısına kadar geldi.
Kapıda bekleyen polisler anons
yapmaya başlar başlamaz eyleme sonradan dâhil olan Cepheliler, polislerin
üzerine havai fişek gönderdi ve polis
saldırısı başladı. Yoğun gaz ve plastik
mermi kullanan polis okul içine kadar
girdi. Polis saldırısına karşılık barikat
başlarında Cepheliler, YGD-H ve
MLKP birlikte çatıştı. Öğrenciler polise
molotof, havai fişek ve taşlarla direndiler. 6 saat aralıksız devam eden çatışma boyunca umudun sloganları
atıldı. Eylem geç saatlerde iradi bir
şekilde sonlandırıldı.

DERSİM
Okmeydanı’nda Uğur Kurt’un katledilmesi üzerine 23 Mayıs günü Yeraltı Çarşısı üstünde Halk Cepheliler,
“Uğur Kurt’un Katili AKP İktidarıdır!
Hesap Soracağız- Halk Cephesi” pankartını açarak eylem yaptı. Aynı içerikte sloganlarla başlayan eylemde
yapılan açıklamada işbirlikçi AKP iktidarı ve AKP’nin katil polisleri anlatıldı. Bugün ölenlerin sayısının ikiye
çıktığı ve polis saldırısının sürdüğünün
belirtildiği açıklama, katillerden hesap
sorulacağı söylenerek bitirildi. 30 kişinin katıldığı eyleme DHF de destek
verdi.

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

ERZİNCAN
Dev-Genç’liler ve Demokrasi Bileşenleri AKP'nin eli kanlı katil polisi
tarafından Okmeydanı’nda öldürülen
Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz için 23
Mayıs’ta yürüyüş yaptı. Terminalde
toplanan kitle Cumhuriyet Meydanı’na
doğru yürüyüşe geçti. Sloganların
atıldığı yürüyüşte bir faşist grubun
laflarına karşı “Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganı ile karşılık verilerek
yürüyüşe devam edildi. Cumhuriyet

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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Dersim

Edirne
Meydanı’nda yapılan basın açıklamasından sonra oturma eylemi yapıldı.
Yürüyüş bittiğinde halkın öfkesi durmuyordu dağılmayan halk kaldırımda
da slogan atarak Ordu Çarşısı’na yürüdü.

SAMSUN
Halk Cephesi ve Dev-Genç’liler tarafından Okmeydanı’nda yaşanan polis
saldırısı ve katliama ilişkin bir eylem
yapıldı. AKP ve onun kiralık katilleri
olan polislerin halkın adaletine hesap
vereceğine vurgu yapılan açıklamadan
sonra, yarım saat oturma eylemi yapıldı.
Ajitasyonlar ve sloganlarla yapılan
oturma eylemine halkın büyük bir desteği vardı. Eyleme 11 kişi katıldı.
Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

ANTEP
Emek ve Demokrasi Platformu’nun
ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin
çağrısıyla 23 Mayıs’ta Yeşilsu Meydanı’nda eylem yapıldı. Eylemde açıklamayı kitle adına Pir Sultan Kültür
Derneği Başkanı okudu. Açıklama sırasında aynı içerikte sloganlar atıldı.
Açıklamanın ardından kitle yürüyüş
kararı alarak Yeşilsu Meydanı’ndan
Düztepe Cemevi’ne doğru yürüyüşe
geçti. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı
yürüyüş Düztepe Cemevi’nde yapılan
basın açıklaması ile Uğur Kurt ve tüm
devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı
duruşunun ardından eylem sona erdi.

AFYON
PTT önünde Berkin, Uğur Kurt,
Soma ve Ege Üniversitesi’nde gözaltına
alınan öğrenciler için Afyon Halk Cephesi 23 Mayıs’ta eylem yaptı. Yapılan
açıklamada devletin katil yüzü bir kez
daha halka anlatılarak devrimcilerin saflarında mücadele etmeye çağrıldı. Sık
sık Soma’nın hesabının sorulacağı, Berkin’in Uğur’un kanının yerde kalmayacağı, Dev-Genç’lilerin yalnız olmadığı
vurgulandı. Sloganlardan sonra eylem
bitirildi.
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EDİRNE
Orduevi önünde “Uğur Kurt’u Faşizm Vurdu! Kahrolsun Faşizm” pankartını açan kitle PTT önüne kadar
yürüdü. Okunan basın açıklamasının
ardından oturma eylemine başlandı.
Oturma eylemi 4 saat boyunca sürdü.
Eyleme Dev-Genç’liler de katıldı.
Oturma eylemi sırasında sık sık
aynı içerikte sloganlar atıldı. Halkın
eyleme ilgisi yoğundu. Ayrıca oturma
eyleminde “Gündoğdu Marşı” hep bir
ağızdan söylendi.

ÇANAKKALE
Dev-Genç’liler 22 Mayıs’ta Uğur
Kurt’un katledilmesinin hemen ardından gece 23.30 sularında oturma eylemine başladı. SGDF ve Halk Evleri’nin de destek verdiği adalet nöbetinde
bir sonraki gün saat:15.00’da basın
açıklaması yapıldı.
Yaklaşık 30 kişinin katıldığı basın
açıklamasında, Liseli Dev-Genç’lilerin
boykot ve direnişinden, Okmeydanı’nda
Uğur Kurt’un AKP’nin katil polisi tarafından katledildiğinden, polis terörünün
Uğur Kurt’un ardından bir canı daha
katlettiğinden ve İzmir Ege Üniversitesi’ndeki polis baskınından bahsedildi.
Basın açıklamasının ardından ise adalet
nöbeti saat 18’e kadar devam etti.

BURSA
Uğur Kurt'un katledilmesi üzerine
Dev-Genç’lilerin çağrısıyla 22 Mayıs’ta
toplanan kitle Setbaşı’ndan pankartlarını
açarak Heykel yolunun tek şeridini
trafiğe kapatıp sloganlarıyla Heykel
Meydanı’na yürüdü.
Meydana gelindiğinde ise yoğun
polis ablukasıyla karşılaşan kitle, 1
saatlik oturma eylemi ile cevap verirken, eylem esnasında sık sık AKP’nin
katil polislerini teşhir eden konuşmalar
yapıldı.Yapılan eylemde hesap soran
sloganlar atıldı. 19 kişinin katıldığı

Antep
eyleme EHP, TKP ve DHF’de destek
verdi.
Ayrıca 4 Dev-Genç'linin Heykel
Meydanı’nı trafiğini kapatırken gözaltına alınması ve arkadaşlarını olay anında sahiplenen Halk Cepheliler’in de
işkencelerle gözaltına alınmasına karşı
eylem yapıldı. Katil polislerin amaçlarına ulaşamayacakları gösterildi.
Kent Meydanı’nda 25 Mayıs günü
de Bursa Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu’nun çağrısıyla eylem yapıldı.
Bursa Halk Cephesi ve Dev-Genç’liler
de “Uğur Kurt Ölümsüzdür” pankartıyla
ve sloganlarıyla eyleme destek verdi.

ANTALYA
Halk Cephesi’nin çağırısıyla Okmeydanı’nda katledilen Uğur Kurt için
Kapalıyol Halk Bankası önünden Attalos’a 23 Mayıs’ta bir yürüyüş yapıldı.
Halkın ve basının yoğun ilgi gösterdiği
yürüyüşte sloganlar atıldı. Grup Yorum,
DHF ve DİP’in de katıldığı yürüyüşe
30 kişi katıldı. Okunan basın açıklamasının ardından yürüyüş bitirildi.

MERSİN
Tarsus'ta Halk Cepheliler 27 Mayıs’ta Somada ve Okmeydanı’nda yapılan katliam ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada: "Son insan kalana kadar
zulme, faşizme ve emperyalizme karşı
savaşmaya devam edeceğiz. Ölülerimizin hesabını soracağız” denilerek
hesap soran sloganlar atıldı.

İZMİR
Güzeltepe'de Halk Cepheliler 22
Mayıs'ta Güzeltepe Mahallesinde Berkin’in, Soma’nın, Uğur Kurt’un hesabını sormak için yürüdü. Ozalitlerle
akşam saatlerine kadar Sağlık Ocağı
önüne çağrı yapan Halk Cepheliler,
Sağlık Ocağı önünde 15 kişinin katılımıyla, sloganlarıyla yürüyüşlerine başladı. Yapılan açıklamanın ardından alkışlarla eylem bitirildi.
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Dersim Okmeydanı

DEV-GENÇ’TEN BOYKOTLAR
İstanbul Gazi Şair Abay Lisesi, İstanbul İTO Lisesi, Dersim ve
Hatay’daki Liseler, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Ankara ODTÜ, İzmir Ege Üniversitesi

Baskınlarınız, Gözaltı ve Tutuklamalarınızla

Yola Gelmeyecek, Islah Olmayacağız
Geçtiğimiz günlerde Liseli DevGenç’lilerin boykotuna AKP’nin polisi azgınca saldırmıştı. Saldırısını
mahalle içinde silah kullanmaya
kadar götüren polisin, açtığı ateş sonucu Uğur Kurt kafasından vuruldu.
Uğur’un kanının kurumasına izin
vermeden saldırılarını günlerce sürdürdüler. Mahalle halkı ve Cepheliler’in cüretle direnmesi sonucu polisler mahalleden kaçmak zorunda
kaldılar. Uğur’un ve Berkin’in katili
polislerine Okmeydanı’nın dar edilmesi AKP’yi fena halde çıldırttı. Öfkesini de devrimcileri gözaltına alarak
gösterdi.
26 Mayıs günü sabah 05.00 civarında başlayan baskınlarda polis kapıları
ve camları kırarken mahalle halkına
da korku salmaya çalışıyordu. Başta
Okmeydanı olmak üzere Gazi, Armutlu,
Alibeyköy, İkitelli ve birçok mahallede
demokratik kurumlar ve evler basıldı.
Okmeydanı Özgürlükler Derneği’ne yapılan baskında polisler, dernekte bulunan eşyaların bir kısmını
yerlere atarak üzerlerine pisliklerini

yapmışlardır. İşte faşizmin ahlakı budur. Saldırılarıyla kapatamadığı derneği pisleterek bir şeyler başardıklarını
zannediyorlar. Gençlik Federasyonu’nda kapıların kilitlerini yamultan
polislerin tüm eşyaları yerlere döktüğü
görüldü. Kitaplıklar, kıyafetler, afişler
ve daha birçok eşya tamamen yerlerde
ve üzerlerine basılmış haldeydi. Binayı
“yasadışı” gibi göstermek adına duvarları oyan katillerin çıkarabildikleri
yalnızca avuç avuç tuğla oldu. Mutfakta bulunan tüm eşyaların üzerlerinden parmak izi alınmış.
Peki soruyoruz? Buzdolabı kullanarak kim kime zarar verebilmiştir.
Polisin parmak izi alabilmesi için o
materyalle suç işlenmiş olması lazımdır. Buzdolabıyla, su ısıtıcısıyla
nasıl bir suç işlenir peki? Ahlaksız
polis, ranzalardan birinin üzerine de
İngilizce küfür yazarak kendi ahlaklarını göstermişlerdir. Ahlaklarını
efendileri Amerika’dan aldıkları ne
kadar da belli. Küfür ederken bile
onun öğrettiği küfürleri kullanıyorlar.
Binanın çatıya çıkan merdivenlerin

üzerini kapatan çatıya da saldırdı polisler. Şeffaf çatı levhasını kıran polisler altında neyin gizlenmiş olmasını
bekliyorlardı acaba? Dev-Genç’liler
ilk defa polis baskını yaşamıyor. Her
yıl, hatta yılda iki kez faşizmin saldırılarının her zaman odağında oluyorlar. Fakat bugün Dev-Genç’liler
saldırılarla boykotlarla, işgallerle,
dişe diş mücadele ederek ilerliyor.
Baskının olduğu akşam Okmeydanı’nda saldırılar protesto edildi.
Saat 21.00’da Sağlık Ocağı önünde
toplanan Halk Cepheliler “Devrimciler
Değil Berkin’in Soma’nın Uğur’un
Katilleri Cezalandırılsın / Halk Cephesi” yazılı pankart açtılar. Ellerinde
Uğur Kurt’un resminin bulunduğu ve
altında da aynı sloganın yazılı olduğu
dövizler ve kızıl flamalar taşıdılar.
“Devrimciler Değil Uğur’un Katilleri
Cezalandırılsın” sloganıyla yürüyüşe
geçen Halk Cepheliler sokak sokak
Okmeydanı’nı dolaştılar. Geçilen her
sokakta sloganların yankılanmasının
yanı sıra camlardaki insanların coşkulu
alkışları da yankılanıyordu. Mahalle
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halkı bu şekilde Okmeydanı’nda
katillerin değil devrimcilerin sahiplenildiğini gösterdi. Belli merkezlerde yüksek sesle baskınlarla devrimcilerin yıldırılamayacağını, katillerden hesap soracaklarını söylediler. Tekrar Sağlık Ocağı önüne
gelen Halk Cepheliler burada bir
açıklama yaptılar. Açıklamada baskınlarla devrimcilerin mahallelerini
savunmalarını engellemeye çalıştıklarını söylediler. Bu saldırıların
kendilerini sindiremeyeceğini belirterek tüm mahalle halkına mücadele çağrısı yaptılar.100 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi.
Saat 22.00 civarında ise Cepheliler
ana caddede bulunan zırhlı akrep
araçlarına havai fişeklerle saldırdılar.
Gecenin karanlığında neye uğradıklarını şaşıran polisler uzaktan gaz
atmakla yetindiler. Saldırının ardından
mahalle içine geri çekilen Cepheliler
çok geçmeden molotoflarla geldiler.
Savurdukları molotoflarla caddeyi
aydınlatan Cepheliler’e polis uzaktan
gaz atmaya başladı. Yakınlarına gelemeyen polisler gaz fişeklerini hedef
gözeterek attı. Çatışmanın ortalarında
polis muhabirlere de saldırdı. Yürüyüş
ve yabancı bir gazetenin muhabirini
plastik mermilerle taradılar. Tek başına buldukları muhabirleri duvar
dibine sıkıştırarak dakikalarca tarayan
polis basın kartlarını ve fotoğraf makinelerini gösterdiklerinde daha da
fazla saldırdı. En son üzerlerine gaz
fişeği de atmayı deneyen polis TOMA’yla sıktıkları suyla sırılsıklam
ettiler. Bu şekilde yaptıkları saldırıların
hiçbir yerde duyulmasını istemiyor
polis. Fakat devrimci basının üzerimize kurşun dahi sıksalar asla halka
gerçekleri ulaştırmaktan vazgeçmeyecek. Cepheliler saat 23.00’da eylemi iradi olarak sonlandırdı.

Dev-Genç
Dev-Genç’liler 28 Mayıs günü
saat 13.45’te İstanbul Adliyesi önünde gözaltında tutulan Dev-Genç’liler
için zincirleme ve oturma eylemi
yaptılar. Dev-Genç’liler 14 yaşındaki
Berkin Elvan’ın hedef gözetilerek
kafasından gaz fişeğiyle vurularak
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katledildiğini ve Uğur Kurt’un
AKP’nin polisleri tarafından vurularak katledildiğini söylediler. Arkadaşlarının Berkin için, Uğur için
adalet istediklerinden dolayı işkenceyle gözaltına alındığını da söylediler. Daha sonrasında polisler
zincirli haldeki Dev-Genç’lilere
saldırdı. Zincirli oldukları halde
çekiştirerek işkence yaptılar. Polisin
zincirleri makasla kesmesi üzerine
Dev-Genç’liler oturma eylemi yaptılar. Eylemi iradi olarak yarım saat
sonra sonlandırdılar.
Edirne Dev-Genç, Samsun DevGenç, Adana Halk Cephesi, Gazi
Halk Cephesi baskınlarla ilgili yazılı
açıklama yaparak, "Baskılar bizi
yıldıramaz" dediler.

Okmeydanı

Ankara

Sarıgazi
26 Mayıs günü Cepheliler, Demokrasi Caddesi'nde barikatlar kurarak polisle çatıştı. Saat 22:00 sularında Kaymakamlık önünde yığınak
yapan AKP'nin katil polislerine Cepheliler sessiz bir şekilde çıkarak
havai ve molotoflarla TOMA ve
akrep araçlarını vurdu. Daha sonra
çöp konteynerlerinin devirerek barikatlar kuran Cepheliler onlarca kez
TOMA ve akrepleri molotoflarla
yaktı.

Bağcılar

Eskişehir
Halk Cepheliler Eskişehir Gültepe Mahallesi’nde öncelikle yapacakları eylemin bildirilerini dağıtarak çağrı yaptılar. Mahallede
kapıları çalarak ve pazar alanında
yapılan sohbetlerde Okmeydanı’nda
yaşanan polis terörünü anlattılar.
Toplamda 1000 bildiri dağıttılar.
26 Mayıs günü saat 19.30’da
Gültepe Cemevi önünde bir araya
gelen Halk Cepheliler oturma eylemi
yaptı. Eylemde Berkin Elvan’ın
Uğur Kurt’un, Ayhan Yılmaz’ın katilleri henüz gözaltına bile alınmamışken onlar için adalet isteyen,
hesap soran devrimcilerin şafak baskınlarıyla yıldırılmaya çalışıldığı ve
bu ülkede adaletin olmadığı anlatıldı.
Yarım saat süren oturma eylemi atılan slogan ve okunan marşların ar-

Alibeyköy

Sarıgazi
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Mersin Dersim

Eskişehir
dından basın açıklamasının okunmasıyla sonlandırıldı.

Mersin
27 Mayıs günü Mersin-Tarsus
Yarenlik Alanı’nda saat 18.00’da eylem yapıldı. Mersin Halk Cephesi
ve Dev-Genç adına yapılan açıklamada baskınların nedeninin faşist
AKP hükümetinin halktan korkuları
olduğunu ve hesabının sorulacağını
söylediler. 11 kişinin katıldığı eylem

marşlarla bitirildi.
terör demagojisi yaratılarak yapılan
baskınları ve yaşanan gözaltıları proEylemin bitmesinin ardından
testo etmek için basın açıklaması
polisler eyleme katılan Halk Cepheliler’i yol boyunca kalabalık bir
gerçekleştirdiler.
şekilde takip etti ve bulundukları
Yapılan açıklamada, "Siz saldırkafeye girerek GBT işlemi yaptı.
dıkça öfkemiz artıyor, hesabımız büHalk Cepheliler “bunu neden yapyüyor. Sorulacak hesabımız katledilen
tığınızı biliyoruz bu yaptığınız hucanlarımızın ahı kadar acımasız olakuksuz” dediler. Bunun sözler üzecak" denildi.
rine polisler “bizim günlük
kotamız var onu dolduruGün Bizim, Gece Bizim,
yoruz” cevabını verdi. Halk
Cepheliler ise polislerin bu
Size Dünyayı
tacizlerini çok gördüklerini
Dar Edeceğiz!
ve kendilerini yıldıramayacağını
Halkın çocuklarının elleri armut topsöylemeleri üzerine polisler diğer masalara da göstermelik lamayacak!
Katlettiniz, beynimizi sokaklara akıtGBT işlemi yapmak istedi. Daha
sonra polisler kafeden çıktılar. tınız, halkımızı gaza boğdunuz! Artık
yeter! Burnunuzdan fitil fitil getireceğiz.
İşbirlikçi AKP’nin katil polislerini uyarıBursa
yoruz! Kanlı ellerinizi halkın ve devrimBursa Halk Cephesi ve Devcilerin üzerinden çekin!
Genç 26 Mayıs günü Bursa
Heykel'de buluşarak, 26 Mayıs
CEPHE
sabahı İstanbul da bulunan ma22 Mayıs 2014
hallere, evlere ve derneklere

Grup Yorum
Duygularımızın
Sesidir
Eğitim-Sen Denizli Şubesi, eğitimci
ve kamu çalışlarını Grup Yorum konserinde buluşturdu. 12 yıl aradan sonra
Denizli’de konser veren Grup Yorum,
Denizlili dinleyicileriyle özlem giderdi.
Grup Yorum elemanlarının tek tek
sahneye çıktığı konserde, Aşık Mahsuni’nin Çeşmi Siyahım türküsü hep birlikte
söylendi.
Konser boyunca dinleyicilerin adeta
hiç susmadığı, bütün şarkılara coşkuyla
eşlik ettiği gözlendi. Konsere 250 kişi
katıldı.
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ADALET TALEBİMİZİ HER YERDE
HAYKIRACAĞIZ
Soma’da yaşanan katliamın ardından Esra Erol’un evlendirme programını işgal eden iki Halk Cepheli, AKP’nin katliamını teşhir etti.
Apar topar gözaltına alınan iki kişi, önce set ekibinin, ardından
polisin işkencesine maruz kaldılar. Soma’da yaşanan katliamı zerre
kadar umursamayan Esra Erol ve ekibi pankart açan iki Halk Cepheliyi
polise verdi.
Kimdir Esra Erol, neye hizmet eder. Esra Erol ve onun gibiler Soma
unutulsun diye 70-80 yaşındaki insanları ekranda rezil kepaze edip
milleti uyutmaya hizmet eder. O programda adalet değil, erkeksen kadın,
kadınsan erkek ararsın. Yozlaşmanın en hakiki temsilcileridir onlar. Bu
yüzden ekranları kirlensin istemezler. Halkı uyutan bir programda sen
AKP’nin katliamını teşhir edersen işkence de görürsün, gözaltına da alınırsın.
2 Halk Cepheli'nin sonu da öyle oldu. gözaltından bir sonraki gün
savcılığa çıkarılan Halk Cepheliler serbest bırakıldı.

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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AKP'nin Mahkemeleri Faşizmin Yasallık Kılıfıdır!

Mahkemeler Adaletsizliği
Olağanlaştırmışlardır!
ADALET İÇİN BOYKOT!
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1 Haziran
2014

Adalete açız. Halkın her kesimi
adalet açlığı çekiyor. Somalı işçiler
adalet istiyor… Enes'in ailesi adalet
istiyor, Haziran ayaklanması şehitleri
adalet istiyor, Berkin Elvan'ın, Uğur
Kurt'un ailesi adalet istiyor…Üstelik
her ikisinin katilleri biliniyor. Katiller ellerini kollarını sallayarak, başka insanları katletmek için her gün
göreve gönderiliyorlar…Onlar Berkin için adalet isteyenleri kurşunluyorlar…
Hak ve özgürlük talepleri gaz,
bomba, jopla, kurşunlarla bastırılmaya çalışılıyor.
Memurlar, doktorlar, sağlıkçılar,
öğrenciler, esnaflar, işçiler adalet
istiyor.
Keyfi bir biçimde özgürlükleri çalınan devrimci tutsaklar adalet istiyor.
Söz söylemenin yasak olduğu, özgürlük talep etmenin terör faaliyeti
kabul edildiği, haklarına sahip çıkanın şiddetle bastırıldığı, direnenin tutuklandığı bir dönem yaşıyoruz.
Toplu yargılamalar yapılıyor, toplu katliamlar gerçekleşiyor. AKP 12
Eylül askeri cuntasının uyguladığı sıkıyönetim ve baskıyı daha ileri bir
noktaya taşıdı.
Adı konmamış bir sıkıyönetim
uygulanıyor. Polis Uğur Kurt’u hedef gözeterek öldürdükten sonra
Başbakan Erdoğan, “polislerimiznasıl bu kadar sabırlı olabiliyor, anlamıyorum” diyerek katliamlarına
devam etmelerini istedi.
Buna karşı tek bir yargı
mensubu bırakın soruşturma açmayı herhangi
bir söz söyleyemedi.

dan bir eleştiri getiren aydın, sanatçı, gazeteci, oyuncular hakkında ya
tazminat davaları ya da ceza davaları
açılıyor. O da olmazsa vergi denetimine tabi tutuluyor. AKP politikalarına karşı eylem yapanlar ise ağır hapis cezaları tehditi ile haklarında
davalar açılıyor. Tutuklanıp F tipi hapishanelerdeki tecrit hücrelerine atılıyorlar.
Türkiye genelinde direndiği için
yargılanan memur sayısı 2000 kişiyi geçti.
Sadece Kırıklareli ilinde Haziran
Ayaklanması döneminde 1000’den
fazla kişi hakkında dava açıldı. Aynı
dönemde İstanbul’da Haziran Ayaklanması nedeniyle açılan davalardan
sadece birindeki sanık sayısı 255'tir.
Bu rakamlara bakıldığında rahatlıkla diyebiliriz ki, Haziran ayaklanması
nedeniyle onbinlerce kişi hakkında
dava açıldı. Bu davaların tek bir nedeni vardı. Halkın en temel hakkı
olan direnme hakkını kullanması.
Avukatlar da bundan farksız değildir. Mesleği etkin kullandığı için
hakkında dava açılan avukat sayısı 100'ü aştı. Avukatlar müvekkillerinin haklarını savunurken, hak ve
adalet mücadelesi verirken ya duruşma salonlarından, savcı odalarından atılıyor ya da haklarında davalar açılıyor, tehdit ediliyorlar. Gözaltına alınıyor, tutuklanıyorlar. Artık
avukatlar da mesleklerinin gereğini
yapabilmek için bedel ödemeyi göze

almak zorundalar. Oysa savunma
görevi avukatın mesleki sorumluluğudur. Avukatın savunma görevini
gereği gibi yerine getirmemesi mesleğin yozlaşması, avukatın kendine
yabancılaşmasıdır.
AKP iktidarının halka karşı uyguladığı baskı karşısında adalet mücadelesini yükseltmek zorunluluk
teşkil etmektedir. AKP iktidarı tüm
güçlerini halka karşı savaşa yöneltirken avukatlar da adliye binalarına
hapsolarak adalet mücadelesi veremezler. Çünkü yargı siyasi iktidarın
politikaların uygulayıcısı haline gelmiştir. Yargı çetecileri, hırsızları,
katilleri, yolsuzluk konusunda uzmanlaşanları aklarken, devrimcileri,
direnenleri, hak ve özgürlük talep
edenleri baskı altına almaktadır. Yargı taraflı olduğunu, siyasi amaçlarla
davrandığını göstermekten sakınmamaktadır. Mahkemeler hukuka
ya da kanunlara uygun davranmamayı olağan hale getirmişlerdir. Hukuksuzluğun, keyfiyetin dayatıldığı
koşullarda hukukçulara düşen görev mücadeleyi yükseltmektir.
O HALDE BOYKOT SAVUNMA HAKKININ SAVUNULMASIDIR. BOYKOT AVUKATLIK MESLEĞİNE SAHİP
ÇIKMAKTIR!
Adalet mücadelesi onur mücadelesidir. Adalet mücadelesi için,
demokrat, devrimci, muhalif olmak
gerekmiyor, meslek onurunu taşıyan

Mahkemeler
Halkı
Sindirmenin
Aracıdır
AKP iktidarına sıra-
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her avukat adalet mücadelesi
vermelidir. Avukatlık mesleği
adalet mücadelesinin özüdür.
Avukatlardan istenen adaletsizliğin kanıksanması, kabul
görmesidir. Zulmün hukuku egemen olsun istiyorlar. Halk için
değil, egemenler için adalet uygulansın istiyorlar. Adalet bir
avuç işbirlikçi, hırsız, yağmacı
çıkarcının güvencesi olsun istiyorlar.
Hiçbir hukukçu bunu kabul
etmemelidir. Mesleğine, etik ilkelerine saygı duyan her hukukçu, iktidarın adalet sistemine karşı koymalıdır, yapamıyorsa itiraz etmeli, bir biçimde
tepkisini dile getirmelidir.
Boykot her avukatın nerede olursa olsun tepkisini dile
getireceği bir eylem biçimidir.
Adaletin olmadığı yerde
mahkemelerin boykot edilmesi
savunma mesleğinin görevi olmalıdır.
Avukatların adalet mücadelesi, halkın hakları, halkın özgürlükleri içindir. Avukat müvekkillerini çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Halkın avukatları halkın çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Mahkemelerin asıl işlevini yerine getirmesini sağlamalıdırlar. Mahkemeler yasa ile bağlı oldukları görevlerini yerine getirmeyi bırakmışlarsa avukatlar hala görevlerini yapıyormuş gibi davranamazlar. Müvekkillerini aldatamazlar.
Avukatın mücadelesi müvekkilinin mücadelesidir. Bu
nedenle müvekkillerimiz ve halkımız da boykota destek vermelidir.
Müvekkillerimizi ve meslektaşlarımızı Hak ve Özgürlüklerimiz için, Haziran şehitleri için, Berkin için, Uğur için,
Soma için Adalet için…
BOYKOT'A çağırıyoruz.

Güvenlik Önlemleri Alınmadan İşçileri
Çalışmaya Zorlamak İnsanlık Suçudur!
Soma Adalet Komitesi, İşçilerin
zorla çalıştırılmasıyla ilgili 25 Mayıs
günü bir açıklama yaptı. Açıklamada:
“Soma’da yaşanan katliamın ardından
kentteki temel önemde bir gündem, diğer maden ocaklarında çalışan işçilerin ne zaman ve hangi koşullarda işbaşı
yapacağı gündemidir… İşçiler üzerindeki işbaşı yapma baskısı ilk olarak
faciadan bir hafta sonra ortaya çıkmıştır. Bir hafta boyunca arama kurtarma çalışmalarına ve üst üste cenazelere katılan işçiler bu koşullarda
çalışmak istemediklerini her fırsatta
dile getirmiştir. Bu konuda işçilere sözlü olarak 1 Haziran’dan önce çalışmanın başlamayacağı da bildirilmiştir.
Bu söz, televizyon ekranlarında çeşitli kerelerle tekrarlanmıştır. Ancak kriz
masamıza gelen bilgilere göre, işçiler
dün telefonla aranarak bu gece
(25.05.2014) ve yarın (26.05.2014)
vardiyalar halinde işbaşı yapmaları
istenmiştir… Havzada çalışan işçilerin
benzer bir facia ile karşılaşmalarını engellemek için gerekli güvenlik önemleri alınmadan, işçilerin can güvenliğinin sağlandığı konusunda işçiler ve
kamuoyu ikna edilmeden, gereken
özen ve nitelikte bir denetim gerçekleştirilmeden, bu tür bir baskı insanlık
dışıdır. Bu; aynı zamanda cinayete
teşebbüstür.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince, maden ocaklarındaki ölümcül kaza
riskleri ortadan kaldırılıp, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar gerek
Soma Holding’e bağlı maden ocaklarında çalışan, gerekse havzadaki diğer

maden ocaklarında çalışan işçilerin
işten kaçınma – çalışmama hakları
mevcuttur. Bu haklarını kullanmaları
işten atılmalarına yol açamaz. Aynı zamanda işverenler bu süre içerisinde işçilerin ücretlerini de ödemek zorundadır. Hiçbir işçi önlem alınmadığını
bilerek o ocaklara inmeye zorlanamaz.
Facianın ardından 16.05.2014 tarihinde tarafımızca bakanlığa diğer
ocaklar için denetim başvurusu yapmıştık. Bu başvurunun üzerinden 9 gün
geçti ve hala verilmiş bir yanıt bulunmamaktadır. Siyasi iktidar, denetim yükümlülüğünü yerine getirmeden işçilerin o ocaklara girmesine göz yumarsa,
sorumluluğu da üstlenmek zorunda
kalacaktır.
26.05.2014 tarihinde denetim başvurumuzu tekrarlayacağız. Bu süre
zarfında bütün kamuoyunu Soma’da
çalışmaya zorlanan işçilerin yanında olmaya çağırıyoruz. Soma’da ikinci bir
insanlık suçu işlenmesini önlemek hepimizin ortak sorumluluğudur” denildi.
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Haklarımızı Alıncaya
Dek Vazgeçmeyeceğiz!
Goldaş İşçileri 25 Mayıs’ta Goldaş patronları Hasan ve Sedat Yalınkaya’ların kurucu üye ve başkanlıklarını yaptıkları, Denizliler Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR)’nın düzenlediği kahvaltı sırasında
Anadolu Hisarı’ndaki Kıyı Emniyeti Eğitim
Tesisleri girişinde pankart açıp, slogan atarak haklarını istemeye devam ettiler. 14
kişinin katıldığı eylem, eylemin amacı anlatılarak sloganlarla bitirildi.
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KATLİAMCI SABAH GAZETESİ YİNE KONTRA HABERLERİNE DEVAM EDİYOR…
ÖNCE KONTRA HABERLER SONRA OPERASYON…

Sabah Gazetesi’nden Tayfun
Hopalılar Hiç Eksik Olmuyor
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2014
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Sabah Gazetesi’nde Tayfun Hopalılar hiç eksik olmuyor…
5 Kasım 2001 yılında “Burası Filistin değil İstanbul” diye manşet atılmış ve aynı gün 4 kişinin katledildiği
Küçükarmutlu Katliamı yapılmıştı…
AKP’nin besleme gazetesi Sabah,
Okmeydanı’nda Uğur Kurt’un cemevi
avlusunda katledilmesinin ardından
yine kontra bir manşet attı..
“OKMEYDANI’NIN DÖRT BELALISI! Anıl, Eyüp, Bekir, Elif:
İlegal terör örgütünün yüzü fularlı,
eli molotoflu, bu dörtlüsü hep ilk
ateşi yakıyor ve ardından ortalık savaş
alanına dönüyor” diye yaptığı haber
ile 4 devrimciyi yeni bir katliam için
katil AKP polisine hedef gösterdi…
Sabah Gazetesi’nin haberinin üzerinden iki gün geçti 26 Mayıs’ta Okmeydanı’nda Gençlik Federasyonu’na,
Okmeydanı Özgürlükler Derneği’ne,
Gazi’de, Küçükarmutlu’da, Sancaktepe’de derneklere ve çok sayıda eve
“şafak operasyonları” düzenlendi.
17 Aralık AKP’ye yönelik yapılan
yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet operasyonundan sonra “bir daha şafak
operasyonları olmayacak” demişlerdi… Şafak operasyonlarının ne kadar
hukuk dışı olduğunu yazdı aynı besleme medya…
Şimdi aynı medya “Mıntıka temizliği” diye manşetler atıyor… Kontra haberlerle devrimcilere yönelik
katliamlara zemin hazırlıyorlar…
“Yüzü maskeliler, fularlılar” diye
yaptıkları kontra haberlerle AKP’nin
faşist terörüne meşruluk kazandırmaya çalışıyorlar…
Bırakın devrimcilerin yüzündeki
maskeyi, AKP’nin polisi hergün Okmeydanı’nda terör estiriyor. Mahalle
halkının yatak odalarının içine kadar
gaz bombası atıyor. Ekmek almaya

giden çocuklarımızı katlediyor. 14 yaşındaki çocuklarımızın beyinlerini
asfaltlara akıtıyor.
En demokratik haktır
boykot yapmak… Liseli Dev-Genç’liler
adalet için boykot
yapınca üzerlerine
kurşun yağdırılıyor…
Cemevi avlusunda cenaze kaldıran halkın üzerine gaz bombası
atılıyor… Uğur
Kurt başından
vurularak katlediliyor…
Ondan sonra “Okmeydanı’nın
dört belalısıymış…”
Devrimciler “yüzlerine maske
takıyorlarmış…” Ne yapacaklardı?
Siz hergün en alçakça saldırıları
yapacaksınız, bir boykot yapıldığı
için bile çocuklarımızın üzerine
kurşun yağdıracaksınız, halkımız
direnmeyecek öyle mi?… Önünüze
geleni gözaltına alın… Yüzümüze
maske takmayacağız öyle mi?
Peki sizin katil polisleriniz neden
yüzlerini gizliyorlar… Neden kasklarındaki numaraları siliyorlar?
Geçin bu kontra haberleri… Bu
haberlerle faşist terörünüzü meşrulaştırımazsınız…
Devrimcileri hedef göstererek
yeni katliamlara, gözaltılara, tutuklamalara zemin hazırlamayın…
Yaptığınız bu haberlerin hesabının sorulmayacağını sanmayın…
Yaptığınız gazetecilik değil faşist
terörü meşrulaştırmaktır… Katliamlara zemin hazırlamaktır…

SABAH GAZETESİ’NİN
BİRİNCİ KÜPÜRDEKİ
MANŞETİ
5 KASIM 2001 YILINDA
ATILMIŞTI...
AYNI GÜN AKŞAM
KÜÇÜKARMUTLU’YU
POLİS BASTI VE
4 DEVRİMCİYİ
KATLETTİ
İKİNCİ KÜPÜRDEKİ
MANŞETİ İSE
24 MAYIS’TA ATTI.
ÜZERİNDEN İKİ GÜN
GEÇTİ OKMEYDANI,
GAZİ VE SARIGAZİ’Yİ
POLİSLER BASTI VE
ONLARCA KİŞİYİ
GÖZALTINA ALDI...
SABAH GAZETESİ YİNE
KONTRA GÖREVİNİ
YERİNE GETİRDİ!
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SOMA’YI YARATAN VİCDANSIZLIK DEĞİL KAPİTALİZMDİR!
VİCDAN DA HER KAVRAM GİBİ SINIFSALDIR VE KİŞİNİN VİCDANI
AİT OLDUĞU SINIFIN İLKELERİNE GÖRE ÇALIŞIR

Soma’daki kömür madeninde yaşanan katliamın ardından birçok benzer olayda olduğu gibi yine patronlar
“vicdansızlıkla” nitelendirildi ve kimilerince “vicdanlı” olmaya davet
edildi. Oysaki yaşananların nedeni
patron Alp Gürkan’ın vicdansız olması
değil, kapitalist olmasıdır. Ve elbette
ki, “en az maliyet ve en fazla kar
daha çok kar” şiarıyla çalışan bir
sömürü sistemi olan kapitalist üretimin
uygulandığı Soma Maden Ocağı’nda
bu katliamın yaşanması doğal bir sonuçtur.
Bütün yaşanan “iş kazaları” incelendiği zaman tamamına yakınının
ihmal ve dikkatsizlikten değil maliyeti
yükselttiği için gerekli tedbirlerin
alınmamasından ve daha çok ürettirebilmek için, işçilerin “işsiz bırakma” tehdidiyle ölümüne yarıştırılarak
çalıştırılmasından kaynaklandığı görülmektedir. Bu nedenle “kaza” yerine
“cinayet” diye tanımlıyoruz.
Çünkü burada işçinin dikkatsizliği
vb. nedenle yaşanan bir ölüm değil,
tam tersine, eğer ki, sadece ve sadece
patronun cebine girecek olan karın
arttırılması hedeflenmese engellenebilecek olan, bilerek ve isteyerek,
sonuçları göze alınarak işlenen bir
cinayet vardır. Kapitalist üretim sisteminin yasaları böyledir. Ve onun
kurallarına göre faaliyet yürütmeyen
kapitalist iflas eder. İşçileri mümkünse
para vermeden çalıştırmak, maliyetlerde baş yer tutan işçi giderini düşürerek kapitalist yarışta öne sıçramak
için gereklidir. İnsanı düşünmek,

insan çıkarına göre
hareket etmek kapitalist olmaktan çıkmaktır. Çünkü kapitalist üretim sisteminin ihtiyaç ve ilişkileri
içerisinde rekabete
dayanamayan kapitalist, elindeki her şeyi
kaybeder. Rekabet
edebilmek için daha
fazla kar elde etmesi
ve kar elde etmesi
için de maliyetleri düşürmesi ve üretimi çoğaltması gerekir
ki bunun için işçiyi vardiyası içinde
soluk aldırmadan çalıştırmak ve işçi
ücretleri dışında da karı düşüren
tedbir, bakım, onarım, eğitim, işçinin
dinlenmesi, meslek hastalıklarına yakalanmaması, tedavisi vb “gereksiz”
maliyetlerden kaçınılması zorunludur.
İşte buradan bakıldığı zaman patronların veya onlar adına onların çıkarları için devleti yöneten iktidarların
halka ve işçilere karşı düşmanca konuşmaları yerli yerine oturur. Çünkü
bu yaşananlar onların vicdanında bir
azaba yol açmazlar. Çünkü onlar ait
oldukları sınıfın kuralları açısından
doğru davranmaktadırlar. Bu nedenle
onları vicdansızlıkla suçlamak ve vicdanlı olmaya çağırmak taştan civciv
çıkmasını ummak kadar boştur. Kapitalistler sınıf bilinciyle hareket ederken, bu söylemler sınıf bilincinin
yokluğu veya bulanıklığından ileri
gelmektedir.
Bu durum olanları elbette ki meşrulaştırmaz ve kapitalistleri haklı çıkarmaz. Çünkü kapitalizm dünden
bugüne var olan ve bugünden yarına
hükmünü sürecek olan bir üretim
sistemi değildir. Alternatifsiz değildir.
Sorunun kaynağı üretim sistemidir
ve çözümü de bunu yenisiyle değiştirmektir.
Bu değişimi engellemek için sınıf
gerçeğini ortadan kaldırmak ve yaşananları bir kader olarak sunmak
için ellerinden geleni yapıyorlar. Sık

sık “aynı gemideyiz” demeleri, halk
düşmanı Erdoğan’ın her olayda başka
ülkelerdeki, başka zamanlardaki yaşananları örnek göstererek Türkiye
koşullarını meşrulaştırmak istemesi
ve Soma’daki katliam karşısında sorumluluğunu es geçerek yaptığı “Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş
kazası denilen bir olay vardır. Bunun
yapısında fıtratında bunlar var. Hiç
kaza olmayacak diye bir şey yok”
açıklaması bilinçli yapılmış bir açıklamadır.
Bazı insanların işçi, bazı insanların
patron, bazı insanların başbakan olması kaderinde var. Bazı insanların
madenci olması kaderinde var. Bu
değişmez bir yazgı olduğuna göre,
maden veya diğer iş cinayetleri de
değişmez bir yazgı olduğuna göre
ortada sorulacak ya da verilecek bir
hesap yoktur. Herkes kaderine razı
gelsin demektedirler. Böyle düşünülmesini istemektedirler.
Soma'da yaşanan katliamın ardından gazeteciler, maden sahibine, vicdanınız rahat mı diye sordu... Sanatçılar mesaj attı, vicdanınız var mı
diye… “Bu noktada öncelikle vicdanları eğitmek lazım…”, “İnsanı
eğitmeden vicdanlı, adaletli bir sistem kuramazsınız.” diyenler olduğu
gibi “Soma İçin Vicdan Nöbeti”
tutanlar da oldu. İlk bakışta kulağa
hoş geliyor olsa da, KULAĞA HOŞ
GELEN SÖZLER HER ZAMAN
DOĞRU DEĞİLDİR.
Çözüm, üretim sisteminin değişmesidir ve bu değişimi kapitalistlerin
yapmasını beklemek, onların intihar
etmesini istemekle eşdeğerdir.
Patronları ve onların iktidarlarını
vicdansızlıkla nitelemek ve vicdanlı
olmaya davet etmek sınıf bilinci yokluğunun veya bulanıklığının sonucu
olduğu gibi bu bulanıklığı pekiştirerek,
bilinçleri çarpıtarak kapitalizme hizmet
etmektedir. Bu noktada vicdan muhasebesine girişecek olanlar halk saflarındakilerdir. Sınıf gerçeğinin üzerinden atlayarak, sınıf çatışmasını
yok sayarak veya uzlaştırmaya çalı-
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şarak kime hizmet etmektedirler, düşünüp vicdan muhasebesi yapmalılar.
SINIFLI TOPLUMLARDA SOSYAL KAVRAMLAR TEK ANLAMLI OLMAZLAR. HER SINIFA
GÖRE, İYİ VE KÖTÜ DEĞİŞİR.
DEMOKRASİ, İKTİDAR, ÇALIŞMAK, ÇALMAK, SOYMAK, DOLANDIRMAK, KANDIRMAK, SIRTINA BASMAK, ÖNCE SEVDİKLERİNİ DÜŞÜNMEK, ÖNCE KENDİNİ DÜŞÜNMEK bir sınıfın değerlerine göre iyidir, bir sınıfın değerlerine göre kötüdür, bir sınıfınkine
göre ise hem iyi hem kötüdür.
PROLETARYANIN DOĞALLIĞIDIR ÖNCE ARKADAŞINI DÜŞÜNMEK, O YOKSA KENDİ DE
YOKTUR, KOLLEKTİF ÜRETİM
KOLLEKTİF BİLİNÇ KAZANDIRIR, DAYANIŞMA RUHUNU YARATIR. Burjuva basının “Türkiye’yi
hıçkırıklara boğdu” diye verdiği,
bizim ise gurur duyduğumuz işçi
Murat Yalçın’ın doğal davranışı buna
örnektir. O ölümden dönmüş olmasına
rağmen önce canını değil arkadaşlarını
düşünerek “Çizmelerim kirli sedyeyi
kirletmeyeyim” demişti. Daha sonra
Akşam gazetesine bunun nedenini
şöyle açıkladı 12 yıl önce Ağrı’dan
devlet terörü nedeniyle göç eden Yalçın: “Madende 3 kardeşimle birlikte
çalışıyoruz. Üstüm başım çamur içinde
olunca, benden sonra kurtarılacak
arkadaşlarımı düşündüm. Başları benim çizmemin geldiği yere denk gelir
diye hemşireye 'Çizmelerimi çıkarayım
mı' diye sordum. Göçük altındayken
bulunduğumuz galerideki bir
kompresörün hortumunu keserek havayı paylaşıp hayatta kaldık. Bulunduğumuz galerideki insanların çoğu
vefat etti. Aileme kavuştuğum için
kendimi şanslı hissediyorum ama
ölen arkadaşlarım için çok üzülüyorum."
Oysaki kapitalist tekellerin çıkarları
için hizmet eden AKP iktidarı üyeleri
ölümler karşısında ne diyor: “kader”,
“güzel öldüler”, “Bunlar olağan
şeyler”, “fıtratında bunlar var.”
VİCDANIN GERÇEK ÖLÇÜSÜ
SINIF BİLİNCİDİR. BURJUVAZİYİ
BU KADAR ACIMASIZ YAPAN
DA SINIF BİLİNCİNE SAHİP OLU-

ŞUDUR. İŞÇİLERİ VE HALKI BU
KADAR HAREKETSİZ VE BOYUN EĞEN KONUMDA BIRAKAN DA SINIF BİLİNCİNİN YOKLUĞUDUR. İKTİDARIN VE KAPİTALİSTLERİN KADER ÜZERİNDEN YAPTIĞI BULANIKLAŞTIRMAYA, BU TÜR SÖYLEMLER DE
MUAZZAM BİR KATKI YAPMAKTADIR. ÇÜNKÜ VAR OLAN TEPKİNİN DOĞRU KAYNAĞA YÖNELEREK KURTULUŞA GÖTÜRMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEKTE,
HEDEF SAPTIRMAKTADIR. SINIFSAL BAKARAK YAPTIKLARIM KİMİN ÇIKARINA YARADI
DİYE DEĞERLENDİRMEK GEREKİR. BU NOKTADA DEVRİMCİLERİN ÖLÇÜSÜ HALKIN, DEVRİMİN VE ÖRGÜTÜN ÇIKARINA
OLUP OLMAMASIDIR.
Sözlüklerde vicdan şöyle tanımlanmaktadır: “VİCDAN ki Kişiyi
kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi
ahlak değerleri üzerine dolaysız ve
kendiliğinden yargılama yapmasını
sağlayan güç.”
Ve bu güç, kişiyi “kendi ahlak
değerleri” açısından yanlış bir şey
yaptığında vicdan azabı çektirir. Peki
bilinçli olarak kapitalist olmayı seçmiş
ve bunu tüm sonuçlarını ve kurallarını
bilerek sürdüren birisi, işçi cinayetlerine sebep olmasından dolayı azap
duyabilir mi?
Sonuçta vicdan, doğru ve yanlışa
göre çalıştığına, doğru ve yanlışlar,
gerekli ve gereksizler de sınıfsal konuma göre değiştiğine göre her olay
ve davranışa yönelik kişinin vicdan
rahatlığını veya vicdan azabını belirleyecek olan ait olduğu sınıf olacaktır. Bu durumda bir sınıf açısından
kötü olanın karşısında, karşı sınıftan
olanın aynı tepkiyi vermemesinin adı
vicdansızlık değil karşı sınıftan olmaktır. Çünkü insanın vicdansızı yoktur. Sömüren ve sömürülen, ezen ve
ezilen, zalim ve mazlum vardır. Birisi
için doğru olan hak olan, diğeri için
yanlış olan haksız olandır. Birisinin
çıkarına olan diğerinin zararınadır.
Her sınıf kendi çıkarı üzerinden düşünür. Ve iki temel sınıf vardır: Burjuvazi ve Proletarya. Hayata bu öl-

çüden bakmak gerekir.
Aynı vicdani duyguyu yaşamak
ancak aynı ahlaka sahip olmakla
mümkündür. Dolayısıyla işçilerin,
emekçilerin vicdanıyla, kapitalistlerin
ve onlara hizmet eden iktidarların
vicdanları ayrı çalışır. Bu durum patronları ve onlara hizmet edenleri haklı
çıkarmaz. Bütün işçilerin patron olması mümkün değildir ama bütün
patronların işçi olması mümkündür
ve gereklidir. Patronun, üretimde, artı
değere el koymak dışında bir fonksiyonu yoktur. Patronlar bilerek ve isteyerek sömürü çarkını çevirmekte
ve faşizmi uygulatmaktadırlar.
Kapitalistlerden iş cinayetleri için
vicdan azabı bekleyenler, şu gerçekler
üzerinden tekrar düşünmelidir. Örneğin başka bir sömürücü asalak olan
İshak Alaton, Soma katliamı ertesinde
bunun kader olmadığını söyledi. Kısmen yaşanan gerçekliği de yansıttı.
Peki ne değişti? İşçilerini sömürmekten vaz mı geçti?
Sömürücü İshak Alaton, “Soma’daki olay bir kader değildir. Soma’daki olay bir günahtır. Büyük
bir günahtır. İnsanın yarattığı bir
günahtır” dedi. “Ben diyorum ki,
bütün sanayicilerin bunda payı var.
Bu günahı hep birlikte idrak etmeliyiz, paylaşmalıyız. Ben dahilim bu
günahın içinde, çünkü zamanında
alınması gereken tedbirleri anlatamamışız” diyerek günah çıkardı.
Peki sömürüden vazgeçeceğini,
bütün sahip olduğu üretim araçlarını
işçilere devredeceğini söyledi mi?
Hayır! Alaton, şöyle devam etti: “Halbuki bu tedbirler Almanya’da alındı.
Almanya bugün Türkiye’den birkaç
kat fazla kömür üretiyor ve bütün
kömür endüstrisinin hammaddesini
kendi içinden temin ediyor. Fakat hiç
böyle olaylar olmuyor, çünkü gereken
tedbirler alınıyor. Kömür çıkarmak
için kazma ve kürekle adam gönderilmiyor. Almanya bunu çoktan aştı.
Onun yerine robotları kullanıyor.
Herhangi bir olay karşısında makineyi
kaybediyor, insanı kaybetmiyor. Almanya insana kıymet veriyor, makineyi
gözden çıkarabiliyor. Türkiye’nin
özelliği ise makineye yatırım yapmıyor,
insanı kolaylıkla gözden çıkarıyor.
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Çünkü Türkiye’de insan çok ucuzdur, makine pahalıdır. Problem orada” diyerek gerçeği çarpıttı.
Bir de katliamın baş sorumlularından olan, ölen işçilerin hesabını
sormak yerine vicdan incelemesine
tabi tutulan sömürücü işçi düşmanı
Alp Gürkan’a bakalım.
Katliamın 4. gününde Soma Holding adına bir basın toplantısı düzenleyerek, kazada hiçbir ihmalleri
nin olmadığını savundu.
Soma Holding Yönetim Kurulu
Başkanı sıfatıyla konuşan Alp Gürkan’ın savunmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- “Acımız büyük ciğerimiz yanıyor.
Tüm milletimizin başı sağolsun” diyor,
ölümlere üzüldüğünü söylüyor ama
sorumluluğunu kabul etmiyor, vicdani
bir sorumluluk üstlenmiyor.
- “Devlet büyüklerimiz ilk günden
itibaren tüm kurumları seferber etti.”
diyor. Katliama olan öfkenin bir
isyana dönüşmesini her zaman olduğu
gibi bastırmaya çalıştığını söylemiyor
ama.
- “1984 yılından bugüne kadar
30 sene zarfında küçük bir işletmeden
6000 kişinin çalıştığı işletmeler grubuna dönüştük” diyor ama nasıl sömürüp soyduğunu anlatmıyor.
- “Madencilik hayatım boyunca
öncelikle önem verdiğim her şey, kazandığım her şey çalışan arkadaşlarımın standartlarının yükseltilmesinde
ve ileri teknolojinin olması için harcadım. Elde ettiğim gelirleri standartların yükseltilmesine harcadım.
Bugün hayatımın en büyük ızdırabını
yaşıyorum” diyerek demagoji yapıyor.
Oysaki, daha çok rekabet edebilmek
ve daha çok kar elde edebilmek için
teknolojiyi kullanması gerekmektedir
yoksa işçileri düşündüğü için bunları
yapmış değildir. Herkesin TV ve gazetelerden açıkça gördüğü gibi madende kullanılan malzemeler de, işçilerin çalışma şartları da bunu açıkça
yalanlamaktadır.
Örneğin taşeronlarla çalışmakta
ve her taşeron kendi ekibiyle girip
çalışmaktadır. “Çalışanların şirketten
anlaşmaya göre 1000 ile 2 bin TL
arasında ücret aldıkları, ekip başlarının aldığı ücretlerin ise 10 bin TL'ye

yaklaştığı” söyleniyor.
Ekipler fazla üretim için yarıştırılmaktadırlar. “İşçilerin ocağa girdikten sonra bu kez de vardiya amirleri
tarafından, bonus olarak adlandırılan
ödüllerini, ek ödemeleri alabilmek
için de çalışmaya zorlandıkları” ortaya
çıktı. Ve adına pirim dedikleri fazla
üretimde ödemeye hak kazanmak
için ay boyunca çalışmak gerekiyor,
eğer iki gün çalışılmazsa o zamana
kadar yapılan fazla üretimin parası
işletmeye kalmaktadır. İtiraz eden ise
kapı önüne konulmaktadır.
Hayatını ortaya koyan işçiler 1000
liradan başlayan ücretler alırken, onları
patron adına çalıştıranlar on katı para
alabiliyor. Alp Gürkan ise hiç uğramadığı maden üretiminden “aylık net
20 bin lira maaş almaktadır. Tilaga
Madencilik ve Sınai Yatırımlar A.Ş'deki
yönetim kurulu başkanlığından ise
18 bin lira maaş alıyor.”
Dokuz yıldır çalışan Barış Kılıç,
yanında getirerek basın mensuplarına
tanıttığı gaz maskesinin hiç bakımdan
geçmediğini, işçilere zimmetlendiğini,
içindeki havanın 45 dakika değil, sadece 10 dakika yettiğini, gaz maskelerinin 1993 yılına ait olduğunu, söyledi. Prosedürü tamamlamak için göstermelik gaz maskeleri dağıtıyor.
- “Canım yanıyor. Madende çalışan
arkadaşlarımın birçoğunun babaları
benim yanımda çalışarak emekli olmuş kişiler.” diyor.
Hangi şartlarda çalıştırdığını ve
emekli olanların sağlığının ne durumda olduğunu anlatmıyor. Oysa
daha önce Hürriyet gazetesine verdiği
röportajda kar hırsını ve sonucunu
şöyle anlatmıştı: ”Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) 130-140 dolara
mal ettiği kömürün tonunu 23.8 dolar
maliyetle çıkardıklarını, özel sektörün
çalışma tarzıyla düşürdüklerini söylüyor. "Bu model size para kazandırıyor mu?" sorusuna ise Gürkan,
"Gerek biz, gerek diğer özel şirketler, kâr etmesek bu işe girmezdik" cevabını veriyor. Kar yaratan
ve maliyeti bu kadar düşüren, işçilerin
mahkum edildiği kölelik ayarındaki
sömürü koşullarıdır.
Peki işçilerin sırtından kazanılan
bu paralar nereye gitti?

Madenin sahibi Alp Gürkan, Türkiye'nin en büyük kömür işletmecisi
haline geldi. 6'sı madencilik, 1'i inşaat
olmak üzere 7 şirket sahibi oldu.
Kömürden kazandığı parayla 47
katlı gökdelen dikti. İşçiler için değil
elbette. 155 metrekarelik bir dairenin
satış fiyatı 1 milyon 350 bin dolar.
380 metrekare konutları ise 3 milyon
880 bin dolara satıyor. Bunları satın
alacak olanlar da kendisi gibi işçilerin
alınterini ve ömrünü çalarak zenginleşen başka sömürücülerdir.
Katliam sonrası “içim yanıyor”
diyen Gürkan’ın kurmadığı bir “yaşam odası”nın maliyeti ise 250 bin
dolar.
Sonuç olarak;
1- Soma Kömür Ocağını çalıştıran
Alp Gürkan “vicdansız” değil suçludur.
2- Soma’da katledilen 307 madenci
patronların vicdanlı ya da vicdansız
olmalarından dolayı katledilmedi...
Sömürünün çarkı o işçilerin sömürüsü
ve ölümü üzerine kurulmuştur.
3-Kapitalist ahlakın temel ölçütü
bencilliktir, bencil çıkarlardır. Bu ahlaka göre zarar ettirmeyen kar getiren
her davranış doğrudur. Bu milyonların
zehirlenmesine, katline, doğanın yok
oluşuna neden olsa bile… Ve bu sorumluluktan dolayı vicdan azabı yaşayarak sistemi değiştirmeleri mümkün değildir.
4- Sorunun nedeni kapitalist üretim
sistemidir. Üretim araçlarının özel
mülkiyeti işçileri yoksullaştırıyor, öldürüyor. Üretimin geliri üretimde bile
yer almayan birisinin daha fazla
üretim aracı almasına yol açıyor.
5- Kapitalizm alternatifsiz değildir.
Dolayısıyla yaşananlar kader değildir.
Çözümü ise, kapitalist üretim sisteminin tek alternatifi olan sosyalist
üretim sistemiyle değiştirilmesidir.
Ancak o zaman maden üretiminden
doğan gelir, sömürücüler için evlere,
arabalara, yatlara, bankalara, fabrikalara yatırılmaz; işçilerin daha iyi
koşullarda üretmesi, yaşaması ve paylaşması için harcanabilir.
6- “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” şiarıyla çalışan sosyalizmin
ise kurulma yolu Cepheliler öncülüğünde örgütlü mücadele ederek.
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Savaşan
Kelimeler
Facia Değil Katliam!
"Açlık ordusu yürüyor
Yürüyor ekmeğe doymak için..."

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Nazım Hikmet
Düzenin yarattığı bu açlık ordusu 1000'e yakın sayısı
ile Manisa Soma'da
maden ocağına yürüdü.
Bir kısmı giriyor, bir
kısmı çıkıyor, bir kısmı
ise 24 saat çalışıyor.
Fakat vardiya değişimini
izliyordu. Bu sırada
çıkan yangında giriş
kapandı. Tüm maden
kilometrelerce derinlikte, kilometrelerce uzunlukta duman, karbondioksit ve metan gazına
boğuldu.
Haberlerde ilk verilen sayı "17 işçi hayatını kaybetti..." Dakikalar ilerliyor, "109 işçi boğularak yaşamını
yitirdi..." Madenden çıkan işçiler güç bela nefes almaya
çalışıyorlar ve ocakta bine yakın işçinin olduğunu söylüyorlar. Ve bu ülkenin enerji bakanı, başbakanı, cumhurbaşkanı başta olmak üzere, burjuva medya, kendine soldemokrat diyen medya ve basın-yayın araçları, herkes
"facia" olarak nitelendiriyorlar bu durumu.
Facia: 1. Çok acıklı olay, 2. Doğa olayı, doğal olay.
Katliam: Canlı olanları (insanları) hunharca öldürmek, bilerek, isteyerek öldürmek.
Bu kelimelerin anlamları dahi halkımıza yaşatılanların ne olduğunu açıkca ortaya koyuyor. Soma'da yaşanan, yaşatılan bu olay facia değil, sıradan basit bir kazanın çok çok ötesinde düzenin yarattığı ve çözmediği bir
KATLİAM'dır! Göz göre göre öldürmektir. Yavaş
yavaş, acı çekerek can vermektir. Her solukta bin defa

ölmektir... KATLİAM'dır! Neden katliamdır?
Çünkü;
- 4 yıl önce TMMOB tarafından herhangi bir durumda "Kaçış yolu yok" denilmiştir.
-Metan deşarj edilmiyor,
-Nefeslik yolu yok,
-İlk yardım ve tahliye yolu yok,
-Acil tahliye yapılamıyor,
-Basılan her yerde ayak göçükleri oluşuyor,
-Kömür tozları her an oksijenle temasa geçebilir,
büyük bir patlama-yangın olabilir.
İşte tüm bunlar gözardı ediliyor. İşçilerin yaşamları
hiçe sayılıp, çoraplarını sıyırsalar çıkacak para güvenliği almak için kullanılmıyor, önlemler alınmıyorsa, (Bu listeyi çoğaltmak
ülkemizde mümkün) bu
katliamdır. Peki, burjuva
medyanın ve katil sürüsünün ağzından düşmeyen
kelime
neden
"facia"dır?
Çünkü; Doğa olayı
gibi gösterilmek isteniyor. Bu ölümlerde ne
para babalarının, ne de
onların korumalığını
yapan devletin suçu yokmuş gibi gösterilmek isteniyor.
Facia denince, fail-i meçhul olacak ve suç-yükümlülük üstlerinden kalkmış olacak. Böylece gerçekler
halktan gizlenecek.
Bu gerçeği saklayamazsınız. Gözlerimizle görüyoruz tüm bunların, tüm katliamların tanığıyız ve hepsinde katledilen biziz, halktır. Bu sömürü düzeninin,bir
avuç asalağın, devletin aldığı canların karşılığı facia,
felaket, kaza, kader, fıtrat... değil KATLİAM'dır!
Kar hırslarına, daha çok kar istemelerine, daha çok
sömürmelerine, patronların aç gözlülüğüne "facia" denmez, KATLİAM denir.
Devlet için, hizmet ettikleri düzen için sadece
rakam, kelle sayısı ama bizim için bu KATLİAM'da
öldürülen her can, hesap sormak için içtiğimiz and, ettiğimiz yemindir.

Direnerek Üretilen Ürünleri Halkımızla
Buluşturmaya Devam Edeceğiz
Ankara’da her hafta
açılan
Devrimci Tutsaklarla Dayanışma
Kermesi,
24
Mayıs
günü
Ankaralılar’ın
yoğun
ilgisiyle
Sakarya
Caddesi’nde
açıldı.
Devrimci tutsakların direnerek ürettikleri el ürünlerinin büyük ilgi gördü-
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ğü kermeste Yürüyüş ve Tavır dergileri ile Haziran ve Boran Yayıncılık
kitapları halka ulaştırıldı. “Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın” pankartının açıldığı kermesin her cumartesi
günü Ankara Kızılay Sakarya
Caddesi’nde açılacağı duyuruldu.
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Halk

Düşmanı

AKP

“Milli Yas”larla Halkın Öfkesini
Yatıştıramazsınız!
Yas Tutmayacak Hesap Soracağız!

-İşçi düşmanı AKP Somalı
madencinin haklarını savunabilir mi?
SAVUNAMAZ!
- “Ayaklar baş olursa”
diye halkı küçümseyen
AKP halkın dostu olabilir
mi?
OLAMAZ!
-“Ananı da al git “ diyen
küfürbaz Başbakan halkı
sevebilir mi?
SEVEMEZ!
- “Talimatı ben verdim”
diyerek Berkinleri, İsmailleri katlettiren katil AKP,
katil Başbakan katletmekten vazgeçebilir mi?
VAZGEÇMEZ!
-Halkın parasını çalarak
evine istif eden Başbakan
halkın çıkarlarını
Savunabilir mi?
SAVUNAMAZ!

Halk düşmanı AKP, 12 yıllık iktidarı boyunca halkı yönetmek için
emperyalizmin çıkarlarını savunmak
için hep halka saldırdı.12 yıl boyunca uyguladığı tek politika faşizmin
doğasına uygun olarak demagoji,
yalan, baskı ve şiddet oldu. 12 yıl boyunca AKP kendinden olmayan herkese, her kesime saldırdı ve bundan
hiç vazgeçmedi. Bunun son örneği
emekçilerin tek bayramı olan 1 Mayıs kutlamasını yasaklayarak 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak isteyenlere azgınca saldırmasıdır. Çoluk
çocuk, yaşlı genç demeden yapılan bu
saldırılar sonucunda yüzlerce kişi
yaralanmış, işkencelerden geçirilmiştir.
1 Mayıs 2014’te Haziran Ayaklanması’nda halkına saldıran AKP,
Manisa-Soma’daki madencinin haklarını savunabilir mi? Yaşanan katliamların sorumlularını bulup halkın
karşısına çıkartabilir mi? Neden bu
katliam yaşandı sorusuna doğru düzgün bir cevap verebilir mi? AKP’nin
uşakları, sözcüleri ne derlerse desinler halkın çıkarlarını savunacaklarına
halkı ikna edemezler. Daha ilk günden, yaşanan katliamın boyutlarını gidermek, hafifletmek için bilinçli bir
şekilde ne madende mahsur kalan,
kurtulmayı bekleyen işçilerin sayısı-

nı açıkladılar ne de işçi katliamının nedenlerinin tartışılmasına izin verdiler.
Ne yaptılar?
“Öncelikle hedefimiz madende
mahsur kalan işçilere ulaşmak” diyerek ısrarla “Neden oldu? Kaç kişi katledildi” sorularına cevap vermediler. Sorulan soruları da geçiştirdiler ve kendi
suçlarını ört-bas etmek için 3 günlük
“Milli yas” ilan ederek halkın AKP’ye
karşı öfkesini dağıtmaya çalıştılar.
Neyin “milli yas”ı?
Katledilen madenciler için mi?
Peki kim katletti o madencileri?
İşte bu soruları sormayarak Soma’yı unutturmaya çalışıyorlar.
AKP’nin halk düşmanlığı, işçi
–emekçi düşmanlığı bir kez daha su yüzüne çıktı. Ne kadar manevra yaparsa
yapsın, ne kadar demagoji yaparsa
yapsın güneşi balçıkla sıvayamazlar.
Gerçeklerin üstünü örtemezler. Halkın,
“milli yas” yalanına, demagojisine
cevabı isyan olacaktır. “Milli yas değil isyan var” demek, AKP’nin ve
onun temsil ettiği kapitalist sistemin
hak ettiği bir cevaptır. İçine düştüğü durumdan kurtulabilir miyim diye Soma’ya giden Başbakan Erdoğan’ı orada bekleyen emekçilerin öfkesinden
başka bir şey olmamıştır. Artık kimsenin göz boyamalara bırakacak pabucu yoktur. “Halkın ağzına bir parmak
bal çalarım onları sustururum” dönemi kapandı.
Para ile her şeyi satın alırım düşüncesinden yine de vazgeçmedikleri için “Sosyal Güvenlik Kurumu”
yakınlarını kaybeden madencilerin
ailelerine 1000 TL maaş bağlanacağını
açıklayıverdi. Ne bu telaş? Ne bu
acelecilik? Halktan korkanların, halka verecek bir şeyleri olmayanların,
dini imanı para olanların başka bir çözümleri de yok aslında.
Ne yapacaklar? Halkın karşısına çıkıp suçlarını mı itiraf edecekler katliamın suçlularını, sorumlularını halkın
karşısına mı çıkaracaklar? O çok söy-
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Sayı: 419
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Amerika’nın Korku Raporu

Özgür Tutsaklardan

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014
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Şanlı Alişan yoldaşımız, Amerikan
emperyalizminin korkusuna dair şöyle diyordu: “Hiç kimse sesini çıkarmasın, onların yalanlarına inansın istiyorlar. Yaptıkları araştırmalarda görüyorlar ki; Amerikan karşıtlığının en
yüksek olduğu ülke Türkiye halkları,
bizim halkımız.

Amerikan emperyalizmi, “Yıllık Terör Raporu” adı altında her yıl, kendi çıkarlarına düşman olarak gördüğü örgütlere dair bir liste yayınlar. Bu yılda yayınladı ve tahmin edileceği gibi PartiCephe’miz, Amerikan emperyalizminin
“Küresel Terörist Trendler” listesinde yer
aldı. Amerikan emperyalizmi söz konusu
raporunda şöyle demiş: “1 Şubat tarihinde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği
personel girişinin içinde intihar saldırısı gerçekleştirmek dâhil, Türkiye’de
dikkat çeken birçok saldırının sorumlusu DHKP-C’dir.” (Aktaran: Yurt Gazetesi-2 Mayıs 2014) Amerika’nın o emperyalist afra tafrasına aldırmayın, it gibi
korkuyorlar. 1 Şubat 2013 tarihinde
ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliği’ne
yönelik feda eyleminde şehit düşen

Yani sizlersiniz. Çareler arıyorlar. Bu
sokağa çıkmamış, eyleme dönüşmemiş içten içe kaynayıp, fokurdayan, biriken siz halkımızın öfkesinden korkuyorlar.” Parti-Cephe, işte bu öfkeyi örgütleyip açığa çıkartarak emperyalizmin
alnının çatında patlatıyor. Halkımızdan
korkuyorlar. Ve biz, Özgür Tutsaklar olarak böyle bir halkın evladı olmanın
coşkusunu, gururunu yaşıyoruz. PatiCephe’miz diyor ki: “Burası Anadolu, İsyanların, Halk Ayaklanmalarının Yurdu!
Burası Anadolu! Dünya Halklarının
Baş Düşmanı Amerika Defol! Bu Vatan
Bizim!” Amerikan emperyalizmine korku salan Parti-Cephe’mize selam olsun.
Amerikan emperyalizmi örgütümüzden korkuyor ve diyor ki: “Tekrar
ML bir örgütün yeryüzünde güç olmasına asla izin vermeyeceğiz.” Çünkü dün-

leyip yapmadıkları soruşturmalardan
bir sonuç mu çıkaracaklar? Bunları
yapmayacaklarını, biraz geçmişe bakınca
anlamak mümkündür. Bugüne kadar açılan hangi soruşturmadan sonuç çıktı?
Açılan soruşturmalar sonucunda 19
Aralık katliamının katilleri mi bulundu,
“Talimatı ben verdim” dediği Haziran
Ayaklanması’nda katledilenlerin katilleri mi ortaya çıktı? En son Berkin ile ilgili soruşturmanın bile nasıl yürüdüğünü, nasıl bir sahiplenmenin sonucunda
bir arpa boyu yol almadığını biliyoruz.
Bizim öfkemizle soruşturmalar açılır
ama zamana yayılarak unutturulur. Veya
üstü örtülür. Es kaza bu katliamın sorumlusu bunlar diye ortaya çıkarılsa onları da göstermelik cezalarla kurtarmaya çalışırlar. Cumhuriyet tarihinden bu
yana bunun yüzlerce örneğini gördük.
Onlarca yaşanan maden kazalarından
hangisinde gerçekten halkın adaletine

denk düşen bir sonuç alındı?
Bugüne kadar 3 bin maden işçisi değişik tarihlerde katledildiler hangi biri
hakkını alabildi? “Kaza” diye yutturulmaya çalışılan bu katliamlardan sonra işçinin canını koruyacak, kollayacak
hangi önlemler alındı ve uygulandı
Kapitalizmin doğasında var olan daha
fazla kar hırsı olduğu sürece bunların
hiçbiri olmadı. Kararlar alınsa da uygulanmadı. İşte Somadaki katliamda kapitalizmin bu kar hırsından, işçiyi daha
fazla sömürmesinden kaynaklanmıştır.
15 yaşındaki kaçak işçilerin çalıştırıldığı maden ocağında yasaya göre 18
yaşından küçükler madenlerde çalıştırılmaz diye bir madde olmasına rağmen
kim takıyor bunu, kim denetliyor bunu?
Tam bir danışıklı dövüş. Sen yap ben
görmezden gelirim dışında bu durumun
bir başka açıklaması var mı?
-Soruyoruz 15 yaşındaki bir çocuğun madende ne işi var?
-Çocuk bayramı yapmakla övü-

ya halklarının emperyalist sömürü ve zulmünden kurtuluşunu sağlayacak olan
Marksizm-Leninizm’in ışığında örgütlenip savaşmaktır. Bugünün dünyasında bunu somutlayan yegâne örgütlenme
de Parti-Cephe’dir. Ve biz, Özgür Tutsaklar olarak, böyle bir örgütlenmenin insanı olmanın coşkusunu, gururunu yaşıyoruz. Şanlı Alişan yoldaşımız diyor ki:
“19 Aralık’ın katillerinden ve özellikle
Amerikan emperyalizminden hesap sormak için öfke doluyum.
Ulusal onurumuzun ayaklar altına
alındığı, vatanımızın açıktan hizmetine sunulduğu bir dönemden geçiyoruz.
Biz yaşarken, Amerikan ajanları, katilleri ülkemizde rahat dolaşamamalı,
90’ları yaşatmalıyız onlara.” Amerikan
emperyalizmine korku salan yoldaşlarımıza selam olsun. Ve biz, Özgür Tutsaklar olarak, Şanlı Alişanların yoldaşı olmanın coşkusunu, gururunu yaşıyoruz. Selam olsun Anadolu halklarına, halkımızın ML örgütlenmesi olan
Parti-Cephe’mize selam olsun ve şanlı şehitlerimize bin selam…
Özgür Tutsaklar
nenlere soruyoruz bu çocuk işçilerin
madenlerde ne işi var?
Sonuç olarak
1- Tüm emekçiler, iki sınıf vardır.
Biri burjuvazi diğeri proletaryadır.
AKP burjuvazinin isteklerini savunmak,
onları kollayıp kullanmak için iktidardadır. Zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul olduğu bir düzeni savunuyor.
2- AKP’nin halk düşmanı yüzünü
görün. AKP’de gördüğümüz kapitalist
sistemdir. Para için dinlerini, imanlarını
satmaktan çekinmeyenler sizi de satar.
3- AKP’nin yalan ve demagojilerine inanmayın. “Milli yas” yalanları ile
siz kandırmasına izin vermeyin.“Milli
yas”ı madencinin, halkın isyanına çevirelim. Zonguldak’tan-Ankara’ya başlayan madencinin militan yürüyüşünü
yeniden gerçekleştirelim.
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Röportaj
Soma Maden Ocağından Katledilen Maden İşçilerinin Yakınları ile
Yaptığımız Röportajları Yayınlıyoruz!

“Ocaklarda kömüre önem veriyorlar, insanın önemi yok!

1 Saatlik göstermelik bir eğitim ile
ölüm ocaklarına iniliyor”
Soma maden katliamında öldürülen maden işçileri ile röportaj yaptık. Aynı köyden 5 madencinin öldüğü
ve üçünün amcasının oğlu olduğu
Eyüp İndirik ile yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Öncelikle kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Kaç yıldır
Soma’da o madende çalışıyorsunuz,
çalışma koşulları
nasıl?
Eyüp İndirik: 4
seneden beri çalışıyorum. Beşinci seneye
Mart’ın 20’sinde girmiştim. Maden hayatım 4 senedir devam
Eyüp İndirik
ediyor. İşte, 1-7 arası
çalışıyorum. Ben gece
vardiyasından çıktım. Tabi ki bu madende gece hayatına uyman lazım. Sabah gelip kahvaltımızı yapıyor ve uyuyoruz; vucüdumuzun dinlenmesi lazım.
Zor şartlarda yaşıyoruz, çalıştığımız
yer çok zor yani. Ağır işler; sürekli
kazma-kürek işi elimizden düşmüyor.
Saat üç gibi amcamın kızı söyledi;
“abi senin çalıştığın yerde patlama olmuş, 20-25 tane ölü varmış” dedi. Tabi
ben hemen kalktım. Yakın köyde oturan
amcamın oğulları var. Öyle olunca
olay doğru mu diye araba şoförünü
aradık. Olay doğruymuş. Kınık’a da
arkadaşlarımız gitmiş. Oradan servis
soförünü arayarak yardıma gelmelerini
söylemişler. Yerin altını kimse bilmediğinden yerin altında kalan arkadaşlarımızı sadece biz çıkarabiliyoruz.
Biz inmek zorundayız çünkü bizden
başka yapacak kişi yok, diğerleri giriş
yerlerini bilmiyor. Bacadan üç yerden
giriş var; hava girişi ve hava çıkışı...
Yani temiz havanın basıldığı iki giriş
var. Pis havanın dışırıya çıktığı bir de

çıkış yeri var. Vardığımızda ilk gördüğümüz; bizden başka kurtarma ekiplerinin de olduğuydu. Bunlar aramızda
kurs gören arkadaşlardı.

Yürüyüş: Sen de kurs görmüş
müydün?
Eyüp İndirik: Hayır, ben kurtarma ekibinde değildim. Ekipte
olanlar aşağıya girmişler. Biz ise
çizme baretle aşağıya inemiyoruz.
Aşağıya inen arkadaşlardan haber
bekledik ve bir süre sonra cenazelerin
çıktığını gördük. Yakında bulunan
madene, “İmdat Madencilik”in olduğu
yerde çalışan Emniyet Baş Mühendisi
Ertük Bey’in yanına gittim. On-on
beş kişi toplandık başına... Aşağıdakilerin durumlarının nasıl olduğunu
sorduk. O da durumun vahim olduğunu,
birinci bant boyunca aşağıya inemediklerini söyledi. Eğer Ertürk Bey bile
inememişse durumun ne kadar kötü
olduğunu anladım. Saat 5.00-6.00 gibi
cenazeler yavaş yavaş çıkmaya başladı.
Adamlar yanmış, simsiyah... İçlerinde
iki-üç tanesi arkadaşımdı. Ben daha
önce o vardiyadaydım. Servis nedeniyle
vardiyamı değiştirmiştim. Normalde
tanımam gereken arkadaşlarımın hiçbirini tanıyamadım. Hepsi yanmış, tanınmaz haldeydi. O kadar ölüyü bir
anda görünce psikolojik olarak yıkıldım, cesaretim kesildi ve doğrudan
aşağıya inemedim. Saat dört sıralarında
vardiya amirimiz Emre Bey indi. İki
kişinin kucağında yarı baygın geldi.
Sendika diyorlar, hayır orada
sendika mendika yok.
İşçinin sendikası değil orada
şirketin sendikası var. Biz oraya gidip de sendika seçmiyoruz
başkan falan seçmiyoruz
kendileri seçiyor.

Uzun bir süre ocak ağzında bekledim
ve birçok arkadaşım aşağıya inemediler.
Cesaretim iyice kırıldı. Emre Bey’i
görünce yine ilk olarak durumun ne
olduğunu sordum ve o da; “Aşağıya
inen arkadaşlarımızı kurtarın” dedi.
Aşağıya üç kişi indik. Altmış kişiden
üç kişi kalmış. Maskeler yetmediğinden
aşağıya inemedik. 45 dakika boyunca
kullanılabir deniyor ama öyle bir şey
yok.

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Yürüyüş: Kaç dakika dayandı size?
Eyüp İndirik: Ben maskemi açmadan temiz havadan indim; maskem
eski olduğundan çalışıp çalışmadığını
bilmiyorum. Dört seneden beri denemedik ve dört senedir aynı maskeyi
kullanıyoruz. Bakımı falan olmadı ve
arızalı olma durumu var. Zaten üç arkadaşımız dumanın içinde kaldı. Bant
boylarında tanıdığım arkadaşları gördüm; cesetleri sıra halinde yoldan geliyordu. Cesetlerin etine değdiğimizde
etleri elimize yapışıyordu. Yanmış,
simsiyah olmuş; acı halinde kendini
sağa sola vuranlar olmuş ki, kafası
patlayanlar vardı. Felaket bir şeydi.
Arkadaşlarımı o halde görünce çok
kötü oldum. Stresi hala atamıyorum
üzerimden. 200-300 ölü diyorlar ama
daha fazladır. Öyle düşünüyorum.

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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Yürüyüş: Bir de on gün önce

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

madenin yandığı ama önlem
alınmadığı söyleniyor.
Mehmet Aksoy
Ne diyorsunuz?
Eyüp İndirik: Evet kara
(kendisi 18 yaşında, 7
panosu diye bir yer vardı. Yanyıldır maden işçisi olan
dıkça altına giriyorlardı. Orada
dayısı Servet Köken’i
önemli olan kömürdür, insana
kaybetti )
verilen hiçbir değer yoktur. KöYürüyüş: Genel olarak
mür çıksın da ne olursa olsun!
Orada bantlar vardır, makaralar
madenin çalışma koşulvardır. Arıza yaptığı an da naklarını anlatabilir misin?
Mehmet Aksoy
liye durmayacak deniyor, ne
Dayın da burada çalışıyapıyorsun? Bant makaraları
yordu, ailenden başka
çalışır halde elini sokuyorsun, makarayı
çalışanlar da varmış.
takıyorsun. Çoğu kişinin parmağının
Mehmet Aksoy: Benim babam çaucu koptu, parmağı yaralandı; kolu kolıştı 2-3 sene. Babam işin zor olduğunu
panlar bile var... Öncelik yine kömürdür,
söylüyordu. Çünkü yeraltı işçiliği düninsan değil! “Sendika var” diyorlar.
yanın en zor ve en fazla emek sarf
Hayır, orada sendika mendika yok. İşedilen işçiliği... Amcam çalışıyor, bunçinin sendikası değildir oradaki, şirketin
dan daha 15 gün önce, işte bu kaza
sendikasıdır. Biz oraya gidip de sendika
olan ocakta çalışıyordu. 15 gün önce
seçmiyoruz, başkan falan seçmiyoruz.
eli kırıldı. Madende çalışırken oldu.
Kendileri istediklerini seçiyorlar.
15 gün önce kırıldığı için işe gitmiyordu. Eğer gitseydi, o da büyük ihtimal
Yürüyüş: Sendikalı mıydınız siz?
ölecekti.
İşçiler için çalışma çok zor.
Ben sendikalıyım ama kendim gidip
Ha, mühendis olursan durum farklı;
de başkan falan seçmedim. İşyerine
zaten çoğu mühendisin ocağa bile ingiriyoruz, girer girmez 20 tane kitapçık
mediği söyleniyor. 50 metre alta inip,
ile karşılaşıyoruz. Doldurmuşlar, yaztespit
edip, ölçümünü alıp hemen çıkmışlar kendi yasalarını... Zaten işe gitıklarını
söylüyorlar. Gerisini işçiye
reyim sevinciyle ne yaptığını bilmive ustaya, işçinin üstlerine verdiklerini
yorsun, sürekli kayıt oluyorsun. 20söylüyorlar bütün sorumluluğu.
30 yere girmek için yirmi yere imza
attırıyorlar. Bilmiyorsun nereye attığını,
okumaya bile fırsat bulamıyorsun. Sadece “yazın yazın” diyorlar.

Yürüyüş: Kaç lira maaşla
çalışıyordunuz? Günlük çalışma
saatleri nasıl oluyordu?
1500 lira aldığım maaş. Ayrıca köyden geliyorum. Kınık’ın Büyükova
Köyü’nden saat 10.00 gibi çıkıyorum.
Evimden sabah 8.00 gibi geliyorum.
Orada 12.30 - 12.00 gibi iniyorum
aşağıya, sabah 7.30 gibi hareket ediyoruz. 8.30’da yer üstüne çıkıyoruz.
Yol uzun... 45 dakika sürüyor yolun
uzunluğu...
15.00-01.00 arası var; gece vardiyası yani. Vardiya dönemlerimde 14.00
gibi evimden çıkıyorum, gece 01.00
gibi evime geliyorum. Sabah 05.0006.00 gibi ocağa varıyorum. Yani
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orada beş saat gibi bir dinlenme zamanım var. Vardiya dönemleri oldukça
zor geçiyor.

Yürüyüş: Sen neden maden
mühendisi olmak istiyorsun?
Mehmet Aksoy: Bu sektörü bir
şekilde birileri yapacak. Ama tabii bu
sektörü yapan kişi de bunu yüzeysel
olarak yapmayacak. Mesela şimdi çalışma şartları zor. Ama bunu yapan

kişiler, işçinin kat ve kat üstünde maaş
alıyorlar ve zorlanmadan alıyorlar. Ve
işçi sınıfını bir nevi eziyorlar. Mühendisi olsun, taşeronu olsun, bunlar
eziyor. Sendikayı da arkalarına alıyorlar. Benim de maden mühendisi
olmak istememin nedeni maaştan değil,
ama varolan haksızlığa bir müdahale
edebilmek amacıyla. Herhangi bir haksız durumda başkaldırmak, halkları
örgütlemek... Ondan dolayı seçmek
istedim. Yani çalışma şartları zor da
olsa, bu bölgede biraz ağır işlerde çalıştığım için zor gelmeyeceğini düşünüyorum. İşte sadece halkı bilinçlendirmek, yapılan haksızlıkları gösterebilmek için en fazla bu maden bölgesinin mühendisliğini istiyorum.
Yürüyüş: Buradaki işçiler işe
alınırken yani madene alınırken,
teknik öğretim ve bilgi birikimi
oluyor mu? Bir şey öğretilerek mi
gidiyorlar, nasıl oluyor?
Mehmet Aksoy: Hayır hayır... 1
saatlik bir öğretim, hepsi bu. Başka
hiçbir şey değil. 1 saatlik göstermelik
bir bilgi.

Yürüyüş: Genel olarak herkeste bir
yas havası var. Peki senin eklemek
istediğin bir şey var mı?
Mehmet Aksoy: İşte herkes üzgün
ama şu var; işçilerin birleşmesi, sendikalaşması gerekiyor. Bu işte işçilerin
olduğu, Türk-İş denen sendika patronlarının ve sermayenin oluşturduğu
bir sendika var. Bunun ortadan kaldırılıp bütün işçilerin ağız birliği ile
oluşturacağı, hakkını savunabileceği
bir sendikalaşma, örgütlenme ve örgütlü mücadele gerekiyor.

Basından
Berkin Elvan’ın okul sırasında otururkenki resmi
“Seni, Ali İsmail’i, Ethem’i kaybettiğimiz onca
genci, Liceli Medeni’yi, Somalı işçileri... Yani “devletin” öldürdüğü / kıydığı onca değerimizi unutmayacağız. Sen “ölüp geçmedin” sevgili yavrum. Ama
seni ve diğerlerini öldürenler “geçip gidecekler”.
Söz!
(Ayşenur Aslan, Yurt Gazetesi, 25.05.2014)
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Röportaj

Devrimci İşçi Hareketi Soma İzlenimleri:

“Üretim Durmasın Diye Vardiya Değişimi Maden
Başında Değil, Kazma Başında Yapılıyor”
SOMA’da yaşanan maden ocağındaki katliam üzerine madencilerimize sahip çıkmak, cenazelerine
katılmak ve aileleri ile dayanışma
amacıyla SOMA’ya giden DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ (DİH)
SOMA izlenimlerini anlattı.
DİH’lilerin SOMA izlenimlerini
aktarıyoruz...

Türkan Albayrak /
15.05.2014 /
SOMA
Soma’da ilk durağımız yüzlerce işçinin katledildiği
Soma Holding’e ait
madendi. Madene
giden yol boyunca
polis ve asker sıralanmıştı, kendimizi
1 Mayıs’ta gibi hissettik.
Madenin girişi
tıklım tıklım doluydu, ne bekliyordum bilmiyorum ama
daha düzenli bir maden girişi bekliyordum. O kadar ilkel ki madene
giriş yeri 1800’lerde anlatılan madenlere benziyordu, katledilen işçilerin sağlık evi barakadan, kırık dökük, soyundukları ve banyo yaptıkları
yer 10 işçiyi bile almayacak bir barakaydı, patronları lüks villalarda
otururken işçilere layık görülen buydu
işte... YOKSULLUK VE ÖLÜM.
Ulaşılmayan maden işçilerinin
yakınlarıyla sohbet etmeye, acılarına
ortak olmaya çalışıyoruz. Sohbetimiz
5 dakika sürmüyor. Hemen birileri
onlara sesleniyor ve yanımızdan kayboluyorlar. Belli ki işçi aileleri uyarılmış, öncesi konuşulmuş ve işçi aileleri korkutulmuştu.
Konuşabildiğimiz dakikalarda
ölen işçilerin yakınları devleti suçluyor, bunun bir kaza olmadığını
katliam olduğunu üstüne basarak

söylüyorlar. Çaresiz,
yakınlarının 3. gün olmasına rağmen sağ
çıkacaklarını umut
ediyor, gözleri ıslak
ıslak kadınlar oğullarının ve kocalarının
yoluna bakıyor. Köyde artık ekip biçmekle
geçinemedikleri için
1200 liralık köle ücretine canını koyarak
çalışmaya başlamışlar
ve onurları için ölmüşlerdi.
Cumhurbaşkanı gelecek diyerek
alanı boşalttılar, neden boşalttıklarını
sorduğumuzda “sizin güvenliğiniz
için” denildi.

Handan Albayrak /
15. 05. 2014 / SOMA
Soma’daki maden ocağı ziyaretimiz cumhurbaşkanı ve birkaç bürokratın geleceği söylenerek güvenlik
gerekçesiyle kısa sürdü. Bunun üzerine 3 grup halinde farklı yerlerde
taziye ziyareti ve cenaze törenlerine
katılmak üzere ayrıldık.
İlk durağımız 15 cenazenin olduğu Elmadere köyü idi. Köye ulaştığımızda karşılaştığımız manzara
oldukça büyük bir kalabalık ve özellikle madenci eş, analar ve kardeşlerin
acılı ağlama sesleri oldu.
İki kadın arkadaş olarak gruptan
ayrılarak evlere doğru ilerledik. İlk
gittiğimiz evde 2 kardeş katliama
kurban olmuştu. Annenin belki de
inançlı bir köylü kadının en son yapacağı ya da söyleyeceği şey olan
elleriyle dizlerini döverek “yoksun
sen, olsaydın 2 oğlumu benden almazdın” sözleriyle Allah’a isyan etmesi beni oldukça etkiledi... O isyan
eden çığlıkları arasında belki oyunu
verdiği başbakana da beddualar ediyordu.
Yemek kumanyalarının dağıtılması

ve çöplerin toplanmasına yardımcı
olurken bir taraftan da köylüler ve
madenci yakınlarıyla konuşmaya çalışıyorduk...
İstanbul’dan DİH, HALK CEPHESİ VE GRUP YORUM; HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI
olarak geldiğimizi söyledik, acılarını
paylaşmak üzere orada bulunduğumuzu söyledik... Sevgi ile sarıldılar
ve memnun olduklarını ifade ettiler.
Maden ocaklarında konuşmaya çalıştığımız ama birileri tarafından engellenen köylülerin tersine kendileri
konuşmak istediler.
Facianın bir kaza değil toplu katliam olduğu, bunun sorumlusunun
hükümet ve başbakan olduğunu, ölü
sayısının söylenenin çok üzerinde
olduğu ve bunların hesabının sorulması için bizlere güvendiklerini söylediler.
Taşeronlaşmanın ve bunun verdiği
zararların farkındalardı, maden ocağındaki eksiklikler ve yanlışları biliyorlardı. Çünkü ocakta çalışan yakınlarının şikayetleri vardı.
Kaldığımız bu kısa süre içinde o
kadar çok şey paylaştık ki... ACIYI...
ÖFKEYİ... HÜZÜNÜ... UMUDU...
Vedalaşırken bize “sizi görüyoruz
televizyonlarda, duyuyoruz. Size orada gazları sıkarken bizim de canımız
acıyor... Ama sakın yılmayın” dediler. “Yılmayacağız” dedik. Ve onları
tekrar ziyaret edeceğimizi söyleyerek
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Röportaj
Soma’ya geri döndük.

Nebahat Albayrak /
15.05.2014 / SOMA

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

3 gruba ayrılarak bir grup maden
diğer grup Soma’daki cenaze törenine
benim de içinde bulunduğum grup
ise (Grup yorum elemanları ile) Kınık’ın Elmalıdere köyündeki cenaze
törenine katılarak taziye ziyaretinde
bulunduk.
Bize kim olduğumuzu sorduklarında İstanbul’dan geldiğimizi Devrimci İşçi Hareketi’nden olduğumuzu Grup Yorum’dan arkadaşlar
ile geldiğimizi söylediğimizde köyde
yaşayan kadınlar tekrardan bizi kucakladılar. Grup Yorum’u dinlediklerini söylediler. Sistemden, hükümetten yakınarak katliamın olmasındaki en büyük etkenin taşeronlaşma olduğunu dile getirdiler.
Halk Cepheli olduğumuzu öğrendiklerinde “biz de devrimciyiz” diyerek geçmişte devrimcilerle olan
anılarını gözlerinin içi parlayarak
anlattılar, bazılarının telefon numaralarını alarak onlara dergi ulaştıracağımız sözünü verdik, çok memnun
oldular. Vedalaşarak köyden ayrıldık...

Emine Cansever /
15.05.2014 / SOMA
Perşembe günü sabah oraya ilk
vardığımızda maden ocağının olduğu
yere gittik. İşçi aileleri, resim ve
video çekilmesini istemiyorlar. Çaresizlik içinde yakınlarının madenden
çıkartılmasını bekliyorlar. Halk artık
yakınları canlı olmasa da mutlaka
çıkarılsın diye bakıyordu. Cumhurbaşkanı geliyor diyerek sıkıyönetim
ilan edildi. Ocağın önünde kurtarma
ekipleri hariç herkesi uzaklaştırdılar.
Basını dahi yukarıya çektirdiler. Polis,
özel harekatçılar, sivil polisler ve
yakın korumalarla alan abluka altına
alındı. Öğlen öğretmenevinde buluşarak Soma Madenci Heykeli’nde
sessiz yürüyüş yapıldı. Bizler de ona
katıldık. Tekrar öğretmenevine gelerek çalışma programı çıkarttık. 3
gruba ayrılarak köylere, ocağa ve
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Soma’daki cenaze törenlerine katılmak üzere ayrıldık. Ben mezarlık ve
cenaze evlerine katıldım.
Önce cenazelere katıldık. İnsanların ellerinde numaralar vardı. Cenazeleri o numaraya göre bulan aileler
defin işlemlerini yapıyor. Bizler de
bazı cenazelere katılarak ailelere baş
sağlığı diledik. Mezarlıkların olduğu
bölümde bir tarafta sağlık çadırı, bir
tarafta yemek dağıtımı yapılıyordu.
Sanki Soma’da yaşananlar normal
gibi, alışılmış olağan bir durum gibi
ortam vardı. Biz iki cenaze evine ziyarete gittik. Evlerin önünde masa
sandalyeler koyularak taziye ortamları
hazırlanmıştı. Birçok işçi ailesi televizyonlarda ve basında çıkan ölü
sayısının yalan olduğunu söylüyordu.
Arkadaşlarımızdan biri “korkmayın basına her şeyi anlatın’’ deyince, Somalı bir kadın “devlet baskısından ne yapabiliriz? Cenazelerimizi bulamıyoruz. Sesimizi nasıl çıkartalım? Sonra gözaltına alıyorlar”
diyerek sitem ediyordu. Bir komşusu
ise “daha önce buraya kömür toplamaya gelenleri nasıl örgütlü bir
şekilde engellediysek bunu da örgütlenerek bu işin hakkından gelebiliriz’’ dedi. Ben ise tutuklandığımı
kendi sürecimi anlatarak mutlaka
mücadele edilmesi gerektiğini anlattım. O zaman benim boynuma sarıldı. Hala yakınlarını arayan birçok
kişi var.

yapılmış. Onu ödemek için de madende çalışmak zorunda kalmışlar.
Çalışma şartları ise hafta sonu,
bayram tatili olmaksızın sürekli çalışıyorlarmış. 1200 ile 1600 TL arasında değişen ücret alıyorlar. İşletme
yemek vermiyor. İşçiler kendi yemeklerini kendileri evlerinden getiriyorlar. İnsanlar AKP mitingi olsa
diye beklerlermiş. Çünkü o gün servislere bindirilerek mitinge götürülüp
hiç çalışmadan tam mesai alıyorlarmış. Bir de öğle yemeği verilirmiş.
İnsanlar bu kadar kötü koşullarda
çalıştırılmaya mahkum edilince işveren de koşulları iyileştirmek için
hiçbir adım atmıyor. Çalışın da çalışın.
Teftiş yapılıyormuş ancak, “müdürlerin patronların odasında, yemek
masalarında imzalanıyor. Madene
inen kimse yok” deniliyor. İşçi sağlığı
ve güvenliği diye bir şey yok. Burası
AKP’nin bedava dağıttığı kömürlerin ucuza çıkartılması için iş yapan bir maden. Hiçbir maliyetli yatırım yok. Ucuza, uzun sürelerde işçi
çalıştırılan bir maden.
Düşünün ki üretim durmasın
diye vardiya değişimi maden başında değil, kazma başında yapılıyor.
Bu nedenle yangın çıktığında iki vardiya işçisi de aşağıdaydı. Buna bağlı
olarak da ölümler arttı. Madende
işçiler günler öncesinden ısının çok
fazla olduğunu söylemişler yetkililere. Ancak “ne yapalım kapatalım
mı madeni” diyerek cevap alıyorlarmış.

Necati Demirci /
15.05.2014 / SOMA

Ahmet Demirtaş / SOMA

Ben de Soma’da bulunan komitenin içerisindeydim. Sabah ocağa
giderken gittiğimiz yol Türkiye’nin
en büyük madenlerinden birine gider
gibi değildi. Küçük bir köyün taşlı
yolları olması sebebiyle bozuk yoldan
iyi bir yere gitmediğimizi anladık.
Vardığımızda yine eğreti bir durumla
karşı karşıya kaldık. İdare binası birkaç konteynırdan ibaretti. Düzgün
bir işletme görüntüsü yoktu. Çalışma
ve yaşam koşullarını anlamaya çalıştım. Normal yaşam dahi içler acısı
vaziyetteydi. İnsanlar borçlandırılarak
ev veya arsa sahibi olmuş. Bu borçlanma AKP belediyesi aracılığıyla

Devrimci İşçi Hareketi olarak Soma’daki yaşanılan katliamı yerinde
görmek, halkın acılarını paylaşmak
için taziye ziyaretinde bulunmak için
Soma’ya hareket ettik.
Sabah saat 9.00 civarında Soma’ya
vardığımızda gözümüze ilk çarpan
yoğun bir polis yığınağıydı. İlçenin
caddeleri ve önemli kavşakları polis
tarafından tutulmuştu.
Soma Öğretmenevi’ne gittik. İlk
edindiğimiz bilgiler katliamın boyutunun çok büyük olduğuydu. Burada
Demokratik Kitle Örgütleri’nin oluşturduğu bir komite vardı. Biz de komitenin aldığı kararlara uygun hareket
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Röportaj
etme kararı aldık. Aynı gün
saat 19.00’da Soma EğitimSen’in önünde toplanarak Madenci Anıtı’na sessiz bir yürüyüşe katıldık. Yürüyüş bir
dakikalık saygı duruşuyla
sona erdi. Biz gruplara ayrılarak görev bölümü yaptık.
Bir grup maden bölgesine gidip oradaki ailelerle görüşecek; bir grup cenazesi olan
köyleri ziyaret edecek, diğer
grup ilçe merkezindeki cenaze evlerine taziye ziyaretinde bulunacaktı.
Ben ilçe merkezinde kalan gruptaydım. İki eve taziye ziyaretinde
bulunduk. İstanbul’dan geldiğimizi
DİH’li olduğumuzu söyleyerek evlerden ayrıldık. Yanımızda bulunan
Soma Halk Cephesi’nden arkadaşın
önerisiyle Belediye Mezarlığı’na gitme kararı aldık.
Mezarlığa gittiğimizde ana kapıdan itibaren yoğun bir kalabalığın
defin işlemleri peşinde oldukları acının büyüklüğü daha net görülüyordu.
Mezarlıkta peş peşe giren cenaze
aracı ve kamyonetler sürekli tabut
getiriyordu. Her arabada iki ya da
üç tabut olduğunu gördük. Burada
katliamın büyüklüğü net olarak görülüyordu.
Mezarlıkta bir saate yakın kaldık.
Bu süre içerisinde 50’ye yakın cenaze
defnedildi. Başka evlere taziye ziyaretinde bulunmak üzere mezarlıktan
ayrıldık. Akşam saatlerinde öğretmenevine dönerek diğer gruptaki arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi
yaptık. Kafamızın netleşmesini katliam söyleminden ölü sayısının çok
daha büyük olduğunu gördük... Ölü
sayısı 500’ün üzerindeydi.
Akşam bizleri misafir eden bir
ailenin evine ziyarete gittik. Kalabalık
olmamıza rağmen bizi birkaç eve
misafir olarak aldılar. Gece öğretmenevinde bulunan avukatlarımıza
saldırı olduğu ve öğretmenevinin
ablukaya alındığı haberini duyduk.
Hemen öğretmenevindeki avukatlarımızla irtibat kurduk. Ancak böyle
bir şeyin olmadığı, sadece yoldan
geçen birkaç kişinin tacizde bulunduğu ve fiili bir saldırı olmadığını

öğrendik. Sabah öğretmenevinde buluşmak üzere konuştuk.
Sabah gelen haber öğretmenevinin
kapatıldığı buluşma yerinin EğitimSen olduğuydu. Eğitim-Sen’de yapılan değerlendirmede devletin linç
politikası izlediği söylendi. Bu konuda
polisin esnafı dolaşarak gelenlerin
olay çıkartacağı ve dükkânlara saldıracağı, yasadışı DHKP/C örgütünün
mensupları olduğu gibi yalanlarla
insanları kışkırtmaya çalıştını konuştuk.
Ayrıca ilçenin merkezi yerlerine
imzasız “Provokasyona Gelme
SOMA” yazan pankartlar asıldığı
görüldü. Bu oyunu boşa çıkartma
anlamında bir heyet oluşturularak
esnaf ziyareti yapıldı. Esnafa İstanbul’dan geldiğimizi, DİH’li olduğumuzu amacımızın SOMA’NIN acısını
paylaşmak ve taziye ziyaretinde bulunmak olduğunu anlattık.
Saat 14.00 gibi Soma halkı protesto yürüyüşü yaptı. Bu yürüyüşte
her düşünceden insanlar katılmıştı.
Kitle Eğitim-Sen’in önüne geldiğinde
polis saldırdı. Gaz fişeği atarak kitleyi
dağıttı. Ancak kısa bir sürede kitle
tekrar toplandı. Polis gaz fişeği ile
plastik mermi ile saldırırken kitle
tepkisini polislere küfür ederek, yuhalayarak gösterdi. Halk taş, şişe ve
ellerine ne geçerse atmaya başladı.
Maden Anıtı’nın önüne çekilen kitle
bir süre bekledikten sonra dağıldı.
Aynı gün akşam saatlerinde
MHP’liler yürüyüşe geçtiler. Yürüyüşlerini bitirip dağılmaya başladıklarında polis saldırmaya başladı...
Halktan insanlar “hani dışardan gelenler olay çıkartacaktı. Olayı siz çıkartıyorsunuz” diyerek polislere sert
tepki gösterdi.

3. günün sabahı EğitimSen’de buluştuk. Biz üç arkadaş madenden sağ olarak çıkartılan bir kişi ile görüşmek
üzere Eğitim-Sen’den ayrıldık.
Yanımızda SOMA’da yaşayan
bir aile vardı. Sokağa çıktığımızda olağan üstü bir hal olduğu belliydi. Öğretmenevinin
önüne geldiğimizde polisin iki
kişiyi gözaltına aldığını gördük. Aynı gün biz de çevrildik.
Kimlik kontrolü yaptıklarını söyleyerek kimliklerimizi istediler. Biz
buna itiraz edince Valiliğin emri olduğunu, ellerinde yazılı emir olduğunu belirttiler biz de yazıyı istedik
ve okuduk. Tam bir faşist uygulama,
bize Soma’da niçin bulunduğumuzu
ve ne zaman gideceğimizi sordular.
Biz de kalacağımızı söyledik. Amaçları bizi ilçe dışına çıkartmak. Ancak
yanımızda bulunan ailenin ısrarla
bizi sahiplenmesi sonucu çaresiz kaldılar.
Bu sefer aileye yöneldiler.. Bayanın hiçbir yerde kaydının olmadığını ve emniyete götüreceğini söyleyerek gözdağı vermeye çalıştılar.
Ama ailenin kararlı duruşu sonucu
bırakmak zorunda kaldılar. Yarım
saat sonra bizi arayan arkadaşlarımız
polisin Eğitim-Sen’e saldırdığını ve
avukatlar dahil çok sayıda insanı
gözaltına aldıklarını, sokaklarda polisin insan avına çıktığını anlatarak
korunaklı bir yere geçerek haber
beklememizi söylediler. Biz de Somalı
ailenin evine gittik. Gözaltına alınan
arkadaşlarımızın hastaneye götürüldükleri haberi gelince biz de hastane
önüne geçtik.
Hastane önüne gözaltına alınmayan arkadaşlarımızla geçtik. Akşam
Kınık’ta yapılacak olan yürüyüş ve
oturma eyleminde kararlı olduğumuzu
söylediler. Kınık’ta diğer arkadaşlarımızla buluştuk ve oturma eylemine
başladık. Kınık’ta kurulan komitenin
kararlarına uygun hareket edeceğimizi
belirttik. Eyleme katıldık.
Sonrasında akşam yemeğimizi
Kınık’ta bulunan bir arkadaşımızın
evinde yedik ve bir grubumuz İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı.
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Genel-İş Genel Merkezi’nin
İhbarcılığı, Muhbirliği Solun ve
Demokratik Kitle Örgütlerinin Aynası Olacaktır
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DİSK Başkanı Kani BEKO ve Genel-İş Sendikası’nın
Genel Merkez yöneticileri patron sendikacısıdırlar. İşçilerin hakları için değil belediye başkanlarının, patronların çıkarları için mücadele ederler. Mücadele alanlarında kendilerini göremeyiz ama belediye başkanlarıyla kol kola gezerler. DİSK Başkanlığı’nı da CHP’ye milletvekili seçilme
tahtası olarak kullanırlar. Bu nedenle de işçi sınıfının mücadelesine yaptıkları bir katkı yoktur. Kuşkusuz bu patron
sendikacılarının bu kadar pervasız ve rahat olabilmelerinin
bir nedeni de işçilerin örgütsüzlüğüdür. Ama unutulmamalıdır, bu durum geçicidir. Yarın her şey değişecektir. Nitekim değişmeye de başlamıştır.
Yukarıda bahsettiğimiz muhbirlik sendikalara değil,
sendika yöneticilerine karşı yönelttiğimiz bir suçlamadır. Sendikalarla sorunumuz yoktur. Sendikaların başına çöreklenen
ve burayı arpalığı olarak kullananlara sözümüz vardır. Ayda
6.000 liraya yakın maaş alıp, makam araçlarıyla gezenlere
sözümüz vardır. Bununla yetinmeyip bir de utanmadan muhbirlik, ihbarcılık yapanlara sözümüz vardır.
Biz bir olgudan, durumdan bahsediyoruz. Kişilerle küçük tartışmalar yapmayız. Açıktır ki birine patron sendikacısı
demek kolay değildir. Tek bir olaydan çıkılarak yöneticiler patron sendikacısı ilan edilmez. Bu bir anlayıştır ve kendisini çeşitli olaylarda tekrar tekrar gösterir. Nitekim Genel-İş Sendikası Genel Merkez yöneticilerinin durumları
da budur.
Bu muhbirlerin suçları sayılmakla bitmez. Şişli Belediyesi’nde çalışan işçilerin belediyenin sendikayı yönetmesine karşı verdikleri mücadelede, belediye başkanının
yanında yer aldılar. İşçiler direnirken onlar belediye yönetimiyle görüştüler. Sendikanın şube başkanı sendikayı belediyenin müdürlerine teslim etmiş, sendikayı müdürler yönetir hale gelmişken buna karşı verilen mücadelede belediyeyi korumak için ellerinden geleni yapmışlardır. Bunun
için de işçilere açlık grevi yaptırmak, sendikanın yapıp işçilerin kazandığı genel kurul salonuna polis çağırtarak seçim sonuçlarını değiştirmek, işçilerin olağanüstü genel kurul talebini zamana yaymak, AKP hükümetinin komplo ile
tutsak ettiği iki devrimciyi işten atmak, 1 Mayıs’ta halk polisle çatışırken işçileri evlerine göndermek, Halk Ayaklanmasında polis karşısında halkı bırakıp kaçıp bunu da portakal gazı kanser yapıyor diye savunmak, direnen Gre-

if işçilerine karşı patronla ve sendikayla birlikte hareket etmek gibi onlarca suç… İşte bu pratik, bu yöneticileri patron sendikacısı olarak tanımlamak için yeterlidir.
Patron sendikacılarının son ve en büyük suçları muhbirlik olmuştur. Genel-İş Sendikası’nın eski Genel Başkanı
Erol Ekici’nin açmış olduğu davaya verdikleri cevapta muhbirlik yapmışlardır. Kendi tanımlamalarıyla Erol Ekici’nin “sendika dışı bir siyasal anlayışın talimatlarıyla hareket ettiğini, sendika dışı siyasal anlayışın baskısıyla sendikayı yönettiğini” mahkemeye verdikleri dilekçede yazmışlardır. Açıkça Erol Ekici’yi sendika dışı siyasal anlayış
üyesi olmakla ihbar ettiler. Polisler, savcılar belki bu
muhbirlere madalya bile takarlar! Ne de olsa polisin ve mahkemelerin arayıp da bulamadığı malzemeyi verdiler.
Bunların yaptığı açıkça muhbirliktir. Muhbirlik çürütür.
İçimize asla sokmamamız gereken bir mikroptur. Halkımız
muhbirliği lanetler. Muhbirlere kapısını açmaz, konuşmaz.
Bilir ki muhbirin hiçbir değeri yoktur, o her şeyini satar. Bu
alçak sendikacılar da öyle. Bir dönem beraber çalıştıkları
Erol Ekici’yi bir çırpıda satmışlardır. Erol Ekici’yi ihbar etmekte zerre kadar tereddüt etmemişlerdir. Kıyasıya ve acımasızca süren bir savaşta emekçilere karşı düşman saflarına geçmişlerdir. Onlar artık işçilerin, emekçilerin düşmanıdır. Bu mikropların saflarımızdan atılması gerekir. Hem
de tereddütsüz.
Kuşkusuz bu sorumluluk tüm demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, odaların yöneticilerinindir. Eğer ki demokrasi mücadelesi verildiği söyleniyorsa bu mücadelenin
aynalarından birisi de ihbarcılara karşı alınacak tavırdır.
Hem böyle düşündüğümüz için hem de duyduğumuz sorumluluk duygusu nedeniyle demokratik kitle örgütlerinin,
sendikaların, partilerin yöneticilerini ziyaret ettik. Aşağıda ziyaret ettiğimiz demokratik kitle örgütü yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler ve aldığımız cevaplar vardır. Biz
ziyaretlerimizi ve yaptığımız görüşmeleri yazmaya devam
edeceğiz.
Demokratik kurumları ziyaret ederken yanımızda bir dosyayla gittik. Dosyamızda Genel – İş Genel Merkezi’nin mahkemeye verdiği dilekçenin bir örneği, Genel -İş Sendikası’nın muhalif şube yöneticilerinin yaptıkları açıklamanın
örneği ve bizim yazdığımız üst yazı vardı.
KESK: KESK yönetiminden Genel Başkan Lami Öz-
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gen ve Örgütlenme Sekreteri İsmail Hakkı Tombul ile görüştük.
Kendilerine hazırladığımız dosyayı verdik ve gelişmeleri anlattık. Lami Özgen söz alarak “
bizim de sert ve sekter olduğumuzu, DİSK Kuruluş Yıldönümü Gecesi’nde yaptığımız eylemin yanlış olduğunu, ödül almak için gelenlerin ve işçilerin
mağdur olduğunu, eleştirilerimizde dilimizin ve üslubumuzun sert olduğunu” söylediler. Nerede ise siz de hak ettiniz demeye getirdiler. Biz de ikisi arasında bir bağlantı olmadığını, bizim dilimizin ve üslubumuzun tartışılabileceğini ama muhbirliğin başka bir şey olduğunu söyledik. Hiçbir şeyin muhbirliği haklı gösteremeyeceğini anlattık.
Muhbirliğin lanetlenmiş bir şey olduğunu, muhbirlere tavır alınması gerektiğini, bu muhbirlerin sendika yönetemeyeceğini, muhbirlerle demokrasi mücadelesi verilemeyeceğini, bu muhbirlerle ilişkilerin kesilip tecrit edilmeleri gerektiğini söyledik. Yönetim Kurulu’nda tartışıp karar
almaları gerektiğini söylediler. Henüz Yönetim Kurullarında
bir karar almadılar.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ: Muhbirliğe karşı duyarlı yaklaşan kurumlardan birisi oldu. Muhbirliğin lanetlenmesi gerektiğini söylediler. Genel – İş yöneticilerinin
DİSK başkanının yaptıklarını, izlediklerini, iki devrimciyi neden işten attıklarını anlamadıklarını söylediler. Yapılması
gerekenlerle ilgili olarak yönetim kurulunun toplanıp karar alacağını söylediler.
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI: Kendilerinin
bu kurumlarla ilişkileri olmadığını, birlikte yaptıkları bir iş
olmadığını, ama muhbirliğin lanetlenmesi gereken bir şey
olduğunu, bir biçimiyle demokrasi mücadelesi içinde yer
alan bu kişilerin muhbirlik yaptıklarını düşünmek istemediklerini söylediler.
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ: Dernek başkanı ile görüşüldü. Mahkemeye verilen dilekçedeki tanımın kesinlikle
ihbarcılık olduğunu, muhbirliğin lanetlenmesi gerektiğini,
insanların böyle ihbarcılar yüzünden yıllarca tutsak kaldıklarını, cezalar aldıklarını, bu dilekçede tartışılacak bir şey
olmadığını, kendilerinin de yönetim kurulunu toplayıp tartışacaklarını ama ortada belirsiz bir şey olmadığını söylediler.

EMEP: Genel Başkan
Levent Tüzel ile görüşüldü.
Daha önce hazırladığımız
dosya kendisine verildi ve gelişmeler anlatıldı. Başkan bizim DİSK’in kuruluş gecesinde yaptığımız eylemin
yanlış olduğunu, ilgisiz kişileri mağdur ettiğimizi, üslubumuzun sert olduğunu söyledi. DİSK ile bu kişilerin bir
tutulamayacağını söyledi. Ardından hazırladığımız dosyadaki dilekçeyi okudu ve verilen dilekçede muhbirlik ya da ihbarcılık görmediğini, örgüt denmediğini, sendika dışı siyasal anlayış dendiğini, bunun da muhbirlik kapsamına girmeyeceğini söyledi.
ÖDP: Genel Başkan Alper Taş ile görüşüldü. Hazırladığımız dosyayı kendisine verdik. Muhbirliğin kesinlikle
kabul edilemez bir şey olduğunu, böyle bir anlayışın meşrulaştırılamaz olduğunu söyledi. Kendilerinin yapabilecekleri
bir şey olup olmadığını sordu.
DEVRİMCİ 1 MAYIS PLATFORMU: Aynı şekilde
kendilerine hazırladığımız dosyayı verdik. Yapılanın muhbirlik olduğu konusunda hiçbir tereddüt olmadığını, muhbirlerin aramızda yeri olamayacağını söylediler. Ayrıca Erol
Ekici’nin sendikalarda siyaset yapma hakkı olduğunu, bu
hakkı kullanmasını üye yapmayarak engelleme hakları da
olmadığını söylediler. Yalnız 1 Mayıs arifesi olması nedeniyle böyle bir tartışmanın yapılamayacağını, 1 Mayıs’tan
sonra bu tartışmanın yapılıp bir karar alınıp uygulanması
gerektiğini söylediler.
Yukarıda dediğimiz gibi muhbirlik mikroptur. Muhbirlik konusunda alınacak tavır demokrasi mücadelesinde, devrimci mücadelede nerede olunduğunun aynası olacaktır. Çünkü muhbirlik genel olarak hepimizi çürütecek olan bir mikroptur. “Bizlerin bunu hak ettiği” gibi küçük ve ucube değerlendirmelere ise hiç girmeyeceğiz. Böyle düşünmek muhbirliği meşrulaştırmaktır. Elbette örgütler kendi aralarında
her şeyi tartışırlar. Ama muhbirlik tartışılacak bir konu değil, lanetlenip içimizden söküp atmamız gereken bir durumdur. Muhbirlere gösterilecek hoşgörü mücadelenin tamamına zarar verecektir. Kimse kendi küçük hesapları için
koca bir mücadeleyi ateşe atma hakkını kendinde görmemelidir.
MUHBİRLERİN ARAMIZDA YERİ YOKTUR.
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Kolektivizmin Gücüyle Yozlaşmaya,
Uyuşturucuya Karşı Yeni Mevzilere Kavuşuyoruz
İstanbul’daki 1 Mayıs Mahallesi’nde, 21 Mayıs’ta Şükrü Sarıtaş Parkı açıldı. El birliğiyle çay ocağını ve
bahçesini düzenleyip temizliğini yapan
Halk Cepheliler, haftalık program çıkararak kimin hangi gün bahçeyle ilgileneceğini belirledi.

Parkın ihtiyaçları esnaflardan
karşılandı. Kolektivizmin gücüyle
yozlaşmaya, uyuşturucuya karşı yeni
bir mevziye kavuşmanın coşkusuyla bir araya gelen Halk Cepheliler küçük bir kutlama düzenledi.
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Patron Sendikacılarına Mahkum Değiliz!

Bu Asalakları Sırtımızdan Atalım
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Yüzlerce maden işçisi patron sendikasının kapısına dayandı. Soma’da
yaşanan katliamdan patronlar kadar
üyesi oldukları Tük-İş’e bağlı Türk
Maden-İş yöneticileri de sorumluydu.
Geç öğrenmişlerdi. Fakat acılarının
bilinçlerinde yarattığı sıçramayla unutmamak üzere öğrenmişlerdi. Onun
için Maden-İş’in önüne giden işçiler
olanca öfkeleriyle “katiller dışarı”,
“yönetim istifa” diye bağırıyorlardı.
Dışarı çıkan Ege Şube Başkanı Tamer
Küçükgencay işçileri sakinleştirmeye
çalıştı. Ne de olsa mesleğiydi işçileri
oyalayıp kandırmak; kabaran öfkelerini
dizginleyip kabına sığdırmak. Bu sefer
öyle olmadı. Kolay değil... Devletin
rakamlarıyla 301 canlarını toprağa
gömmüşlerdi.
İşçilerin öfkesi karşışında zor konuşan Tamer Küçükgencay istifasını
açıklamak zonunda kaldı. Yaşananlar
bir kişinin hatasıyla açıklanamazdı.
İşçiler bütün yönetimin istifasını istediler ve sendikanın önünden ayrılmadılar. Bunun üzerine Maden-İş’in
Ege Şube Yönetim Kurulu, işçilerin
karşısına çıkarak istifalarını açıklamak
zoruna kaldı.
Sendikacılar için yaşadıkları utanç
vericidir. Daha utanç verici olanı ise
böyle sendikacılara sahip olmaktır.
Önceden bu tür sendikacılar işçilerin
haklarının çalınmasına ortaklık ediyorlardı. Şimdi katliamlarına ortaklık
ediyorlar...
İşçiyi toplu sözleşme masasında
satarlar. İşçilere asgari ücreti, üç kuruş
maaş artışını reva görürken kendileri
işçilerden kesilen aidatlarla lüks arabalarda gezer, bir işçinin hayal bile
edemeyeceği maaşları alırlar.
İşçileri direnişlerde satarlar. Ola
ki herhangi bir nedenden dolayı işçiler
direnişe mi başladılar... İlk yaptıkları
işçilerin arasına bozgun sokmaya çalışarak direnişi baltalamak tutmazsa
çeşitli yöntemlerle tepkileri yumuşatmak olur. Daha olmadı dava açıp hak
kazanmayı mahkeme salonlarının sonu
gelmez duruşmalarına bırakırlar. Ama

ne yapıp ederler direnişleri tasfiye etmenin
bir yolunu bulurlar.
Büyük bedellerle
kazanılan haklar elden
gider, kılları kıpırdamaz. Bugün işçilerin
elinde kala kala kıdem tazminatı kaldı.
Hükümet onu da geri almak için
uzun zamandır hazırlık yapıyor. Sendikalar ne yaptı? Bir kaç basın açıklaması...
Şu bir gerçek: Türkiye’de sendikalar hem nicel hem nitel olarak
zayıf.
Ancak belirleyici olan nicelik değildir... AKP’nin saldırıları karşısında
kaç tane işçinin direndiği değil, direnmemesidir. Direnişte belirleyici
olan sayı değil, kararlılıktır... Sayılar
mücadeleden, direnişlerden kaçmanın
sadece gerekçesidir... Tek başına Türkan Albayrak’ın direnişi ve zaferi
bunun böyle olmadığının kanıtıdır.
Patron sendikacılığının patronların
karşısına çıkıp direnme iradesi göstermesi zaten söz konusu olamaz...
Onların görevleri, sendikacılara
rağmen işçiler direnişe geçmişlerse
direnişi bitirmektir...
Sendikaların büyük çoğunluğu, isminde “devrimci” kelimesini barındıranlar dahi tabanda hiçbir örgütlenme
yapmadan patronla anlaşarak işyerine
sendikayı sokuyorlar. Hal böyle olunca
patronla kol kola sendikacılık yapılıyor.
İşçilerin hakları ve çalışma koşullarını
düzeltmek için mücadele vermek, bilinç seviyelerini yükseltmek ve politikleştirmek bir yana onları susturmak
ve sindirmek için çalışıyorlar.
Sonrasında patronlarla kolkola
olmak da yetmiyor. Doğrudan patronlar belirlemeye başlıyor sendika
yönetimini. Geçen hafta yazmıştık
patron sendikacılığında yönetimlerin
nasıl oluşturulduğunu... (25 Mayıs
2014 Yürüyüş 418 syf 7)
Yazımızın mürekkebi kurumadan

Maden-İş Soma delegesi Burhan Altun’un açıklamaları çıktı gazetelerde.
“Yaklaşık iki hafta önce yapılan Maden-İş Sendikası Soma Şube kongresinde Yönetim Kurulu’na, Soma Kömürleri firmasında çalışan Yasin Karatay ve Kıyas Çalı’nın girdiğini söyleyen Burhan Altun, ‘Patron istemeseydi
Yasin Karatay ve Kıyas Çalı o yönetime
girmezdi. Daha önce Maden-İş’in yönetiminde kamudan 3 kişi yer alırdı.
Şimdi kamu kuruluşu olan Ege Linyitleri
İşletmesi’nden 1 kişi var. Özel sektörden
4 kişi var. Bu 4 kişinin 2’si Soma
Holding’den, 2’si İmbat adlı özel şirketten. Üstelik de İmbat’tan oy kullanan
54 delegenin hiçbiri yer altında çalışan
işçi değil. Yönetimi seçecek olan
delege, yeraltı işçisi değil; patronun
çaycısı, patronun şoförü, patronun
koruması gibi patrona yakın kişiler.
Yani
patronun
adamları’dedi”(17.05.2014 Yurt Gazetesi)
Görünen köy kılavuz istemez. Patronun adamları oldukları için, yüzlerce
işçi göçük altındayken patrona ve hükümete güzellemeler düzüyorlardı.
Madendeki işçilerin yerine patronları
kurtarmanın telaşına düşmüşlerdi.
Milyonlarca insanın gözünün içine
baka baka yalan söylediler. Madende
ilk defa yangın çıkıyor dediler. Oysa
madenin, Soma Holding kiralamadan
önceki yöneticisi Dr. Selim Şenkal
sürekli yangın riski olduğunu söylüyor.
“32 yıldır maden mühendisiyim. En
zor dönemimi Soma’da geçirdim.
Soma’da yönetici uyuyamaz. TKİ’ye
2007’nin başında, sürekli kömür kızışması, oksidasyon dediğimiz yangın
olur, yıllar boyu söndüremezsiniz
dedik. TKİ ‘Sıkıntı olmaz’ dedi”
(24.05.2014 Hürriyet Gazetesi)
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Patron sendikaları geçmişte haklarımızdan ediyordu. Şimdi canımızdan ediyor. En somut ve acı örneğini Soma’da yaşadık. İşçiler tepki
olarak Türk Maden-İş’ten istifa ediyorlar. DİSK’e bağlı Dev-MadenSen’e üye olmak alternatifmiş gibi
sunulmaya çalışılıyor. Bugün Türkİş ile DİSK arasında ciddi bir fark
kalmamıştır.
DİSK’e bağlı sendikalar işçilerin
arasında çalışma yaparak değil patronlarla anlaşarak sendikayı örgütlüyor.
Sendika yönetimi patronla ortak belirleniyor. Örnek mi istiyorsunuz? Ge-

nel-İş İstanbul 3 No’lu Şube seçimleri...
Şube delegelerinden işyeri temsilcilerine, şube yönetimine kadar patron tarafından belirlenmiştir. Buna rağmen
olağanüstü kongreyi işçilerin istediği
liste kazanınca Genel Merkez yöneticileri salona polis çağırmış daha sonra
da seçimi iptal etmişlerdir. Bunları defalarca yazdık sayfalarımızda.
Ne Genel-İş Şişli Şube’de yaşananlar ne de Türk Maden-İş Soma
Şube’de yaşananlar tekil örneklerdir.
Yüzlerce örnekten sadece birer tanesi.
İşçiler! Bizi satan, kandıran, ölüme

Bir Okurumuzun Anlatımı:

gönderen bu sendikacılara mahkum
değiliz. Onlardan bize zarardan başka
bir şey gelmez. Kendi örgütlülüklerimizi
yaratalım. Tek başımıza denizde bir
damlayız. Kaybolur gideriz. Devrimci
İşçi Hareketi’nde örgütlenelim. İşçi
meclislerini kuralım. Biraraya gelip
birbirimize sahip çıkalım. Sorunlarımıza
sahip çıkalım. O sorunları bizler yaşıyoruz kafa kafaya verip çözümleri de
birlikte buluruz. Bulduğumuz çözümleri
birlikte hayata geçiririz. Biraraya geldiğimizde, gücümüzü birleştirdiğimizde
bizi kimse yenemez. Bakın Kazova
işçilerine. Olmazları olur yaptılar.

diye sorduğum genç elindeki suyu vererek "abi
paran yoksa şuradan su alıp geleyim" dedi doğulu
şivesi ile. Okmeydanı halkının durumu belli, ülke
şartlarının biraz altında sürdürüyorlar geçimlerini.
Buna rağmen mahalleli ve esnaf gençlerini sahiplenmiş. Çünkü biliyorlar gençler mahalleyi korumadığında başlarına gelecekleri. Kentsel dönüşüm adı
altında evlerinden edileceklerini, esnaf diye bir şey kalmayacağını ve AVM'ler açılacağını… Mahalleli direnen
gençlere evlerinde varsa domates ve ekmeği sepet ile
gönderiyor, yoksa su gönderiyor. (1 çift ekmek, 250 gr
kadar peyniri 8-9 kişi yedik) Herkes bir şeyler yapma
peşinde… Bu bir irade savaşı. Öğrendiğim en önemli
şey polisin kalleş olduğu. Polis savunmasız insanlara
plastik mermi de sıkar, gaz kapsülünü kafasına da atar,
gerçek mermi bile kullanır. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Cepheli Milisler ellerinde silahlar ile çıktığında
polis duruldu. Neticede polis bu işi para için yapıyor,
mahallelinin ise bu işten çıkarı yok, zaten ağır bedeller
ödemişler bu yolda. Polis para için canının yanmasını
göze alamaz ama mahalleli alalı çok olmuş. Hala pasif
direnişin sizi koruyacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Bu zihniyet ile daha çok yaralanır, kayıplar veririz. Polis
kendisinden daha büyük gücü gördüğü zaman korkuyor
arkadaşlar, aklınızda olsun. Keşke Haziran Ayaklanması’nın
başından itibaren silahlı milisler polise dur deseydi, keşke
silahlanıp biz çıksaydık polisin karşısına. Keşke Ethem'i,
Berkin'i, Ali İsmail'i ve diğer kaybettiğimiz canları vermeseydik polis terörüne. Şiddete bir şans verin.

Bu Bir İrade Savaşı
Dün gece, yani Uğur Kurt'un polis kurşunu ile öldürüldüğü gece Okmeydanı mahallesindeydim. Öncelikle
hayatımda ilk defa Okmeydanı’na girdim. Ne mahalleyi
bilirim, ne de mahalleliyi tanırım. Buna rağmen yabancılık
çekmedim. Mahalle geneli Kürt ve Alevi halklarından
oluşuyor. Duvar yazıları dikkat çekici; "Torbacıları bize
bildirin-DHKPC" İnsanın bu yazıdan anladığı şey halkın
kendi adaletini sağladığı… Çünkü polis oralarda pasif,
mahalleye emperyalizm ve kapitalizm sokulmuyor. Polis
elinden gelse çeteleri halka karşı korur.
İşin direniş kısmına gelelim… Mahalleli sokağa dökülmüş, Uğur Kurt'un vurulmasını protesto etmek için
yürüyüş yapmış, polis bu yürüyüşe de saldırmıştı…
Berkin Elvan, Haziran Ayaklanması sırasında evinden
ekmek almaya çıktığında vuruldu, liseli gençler Berkin
Elvan'ı anmak istedi, burada Cemevi’ndeki Uğur Kurt
vuruldu. Uğur Kurt'un vurulmasını halk protesto etmek
istedi, polis halka saldırdı, 1 kişi ağır yaralandı.
Okmeydanı’nda polise karşı pek pasif direniş yok,
çünkü bu adamlar hayatlarını burada geçirmiş. Canlarıyla,
kanlarıyla, mallarıyla herkesin ödediği bir bedel var
burada. Pasif direnişin kendilerini korumayacağını çok
iyi biliyorlar. O yüzden sürekli aktif direniş içerisindeler,
taşlarla, sopalarla… Neyse, gaza maruz kalarak su var mı

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
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Halkın
Hukuk
Bürosu

HALKIN AVUKATLARI OLARAK İLAN EDİYORUZ:
Katliamın Sorumluları Yargılanıp Cezalandırılıncaya,

Somalı İşçilerin ve Ailelerin
Hakları Teslim Edilinceye Kadar
Soma’dayız, Somalıyız!

13 Mayıs 2014 günü ajanslara
yine “kaza” olarak geçen bir işçi katliamı yaşandı. Resmi rakamlara göre
301 işçinin katledildiği bu katliam ilk
anda yine her zamanki “sıradan” kazalardan biri olarak yansıdı ajanslara.
Ancak yaratılan tüm bilgi kirliliğine
rağmen saatler ilerledikçe katliamın
boyutları da açığa çıkmaya başladı.
Kısa sürede ortaya çıkan gerçek bunun tam anlamıyla bir katliam olduğu, yüzlerce işçinin patronların azgın
kar hırsı nedeniyle bilerek ölüme
gönderilmiş olduğuydu.
Soma’da yaşanan bu katliamın
ardından biz de halkın avukatları
olarak, katliam haberini alır almaz, İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den
Soma’ya doğru yola çıktık. O günden
beri de Soma’dayız, Somalıyız…
Soma’ya gidişimizin birçok nedeni
vardı elbette. Öncelikli amacımız
herkes gibi Soma halkıyla, Somalı
maden işçileriyle dayanışmak ve bu
dayanışmayı örgütlü bir güce dönüştürmekti. Ama asıl ve en önemli
amacımız gerçeğin üstünün örtülmesini engellemek ve katliamın
sorumlularının açığa çıkarılması ve
hesap sorulması için mücadeleyi örgütlemekti. Çünkü biliyorduk ki katliamın en büyük sorumlusu AKP, bu
sorumluluğunu gizlemek ve tepkilerin kendisine yönelmesini engellemek
için başta yalan propaganda ve bilgileri çarpıtma olmak üzere her yolu
deneyecekti.
Nitekim öyle de oldu. Enerji bakanından başbakanına kadar en yetkili ağızlar daha ilk andan itibaren bunun bir kaza olduğunu, tüm tedbirlerin alındığını, gerekli müdahalelerin yapıldığını ve daha birçok yalanı
arka arkaya sıralayarak, hatta katledilen işçilerin sayısını dahi gizleyerek hem katliamın boyutlarını hem de
katliamdaki kendi sorumluluklarını
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gizleme telaşı içine
düştüler. Buna rağmen
tepkilerin çok yoğun
olması ve doğrudan
AKP’yi hedef alması
karşısında çeşitli manevralar yapsalar da
yine yalan ve demagojilerle katil patronları olabildiğince korumaktan da vazgeçmediler. Katliamın üzerinden geçen iki haftalık süreye rağmen AKP bu politikasını hala sürdürüyor.
Aradan geçen zamana ve ortaya
çıkan onca gerçeğe rağmen katliamın
asıl sorumluları pişkinlikte, aymazlıkta sınır tanımayarak yalanlarına devam ediyorlar. Bir yandan uşaklıklarını yaptıkları patronların hem itibarını kurtarmaya hem de onları göstermelik yargılamalarla aklamaya
veya olabildiğince az cezalarla kurtarmaya çalışırken bir yandan da
gerçeklerin üstünü örtmek için zorbalığa başvurmaktan; öfkelerini dile
getiren, adalet isteyen, katliamın sorumlularının açığa çıkarılmasını isteyen Soma halkına polis terörü uygulamaktan geri durmuyorlar. AKP,
Soma’da adeta sıkıyönetim ilan ederek, bir ülkeyi işgale gider gibi polis
orduları yığarak, TOMA’larla, panzerlerle, gazlarla Soma halkını susturmaya; katliamı protesto etmek ve
Soma halkıyla dayanışmak için yapılan her eyleme TOMA’larla, gazlarla saldırarak Türkiye halklarının
Soma halkıyla dayanışmasını engellemeye çalıştı. Bunun için linçler, provokasyonlar örgütlemeye çalıştılar, çalışıyorlar… İşte bunun için Soma’dayız, bunun için Somalıyız. Yani
gerçeklerin üzeri örtülmesin, katliamın sorumluları açığa çıkarılıp
cezalandırılsın, katledilen işçilerin

kanı yerde kalmasın, ailelerin ve
Soma halkının adalet talebi karşılansın diye o günden beri Soma’dayız, o günden beri Somalıyız.
Soma’da yaşanan ve “kaza”, “facia”, “kader” gibi kavramlarla nitelenen hatta başbakan tarafından “bu
işin fıtratında var” denilerek sıradanlaştırılıp “makul” hale getirilmek istenen bu katliama ilişkin söyleyeceğimiz ve yapacağımız çok şey vardı
kuşkusuz. Bunun için hiç vakit kaybetmeden hem katliamın yaşandığı maden sahasında çalışmalara başladık
hem de katliama ilişkin gerçeklerin
üzerinin örtülmemesi, delillerin karartılmaması için hukuki olarak yapılacak her şeyi hızla yapmaya çalıştık.
Katliamın yaşandığı ilk gün maden sahasında yürütülen kurtarma
çalışmalarını yerinde izleyerek ve
katliama ilişkin her türlü bilgiyi yerinde toplayarak AKP’nin medya
eliyle yaratmaya çalıştığı bilgi kirliliğinin önüne geçmeye, gerçek bilgileri halkımıza ulaştırmaya çalıştık.
Bir yandan maden sahasında çalışma yürütürken diğer yandan hızla katliama ilişkin soruşturmayı yürüten/yürütmesi gereken cumhuriyet savcısına yaptığımız yazılı
ihbar başvurusuyla delillerin hızla toplanması, muhafaza altına
alınması için taleplerimizi ilettik.
Halkın avukatları olarak bir yan-
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dan bu çalışmaları yürütürken diğer yandan da Soma’da bulunan veya dayanışma için gelen ÇHD, Eğitim-Sen,
TMMOB, TTB, Halk Cephesi, BDSP,
HDP gibi sendika, oda, siyasi parti v.b. kurumlarla birlikte bir kriz masası oluşturduk. İlk günden sonra çalışmalarımızı bu
bileşenlerden oluşan Soma İçin Adalet
Komitesi adıyla yürütmeye çalıştık.
Soma İçin Adalet Komitesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar Soma halkının da
desteğiyle büyüyerek kısa sürede katliama ilişkin resmi çalışmaya en güçlü alternatif çalışma olmaya başladı. Komitenin varlığı ve varlık amacı kısa sürede
Soma halkı tarafından, özellikle katliamda
yaşamını yitiren işçilerin aileleri ve yakınları veya katledilen işçilerle aynı şartlarda çalışmaya mahkûm edilen işçiler tarafından benimsendi. Yürüttüğümüz çalışmanın etkisiyle Soma halkının katliama olan tepkisi daha etkili hale geldi, kölelik koşullarında çalışmaya mahkûm
edilen işçilerin bu kölelik düzenine tepkileri açığa çıkmaya, daha örgütlü hale gelmeye başladı. Komite, basın ve sosyal
medya tarafından da katliama ve sonrasında yaşanan ya da yaşanacak sürece ilişkin en doğru bilgiye ulaşılabilecek bir kaynak olarak da sahiplenildi.

Halka Uzanan
Dayanışma Eli Katil
AKP İktidarını
Korkuttu!
Halkın avukatları olarak Soma’da

yürüttüğümüz bu çalışmalar, Soma halkının adalet talebini, katliamın sorumlularından hesap sorulması isteğini en
güçlü şekilde sahiplenmemiz ve bunun
Soma halkında ve kölelik koşullarında
çalışmaya mahkûm edilen maden işçilerinde yarattığı etki AKP’yi ve onun polisini kısa sürede rahatsız etmiş olacak ki
ilk günden itibaren çeşitli baskı ve saldırılarla da karşı karşıya kaldık. Daha ilk
gün maden sahasında çalışma yürüttüğümüz sırada, katliamın en büyük sorumlularından başbakanın maden bölgesine geldiği sırada, başbakanı protesto edeceğimiz, yalanlarını yüzlerine vuracağımız korkusuyla özel harekât polislerinin ve başbakanın özel korumalarının tehdit, taciz ve saldırılarına maruz
kaldık. Fiziki takip ve tacizle başlayan
saldırı bir süre sonra keyfi kapatmaya
döndü, maden işletmesine ait bir binaya
kapatılarak saatlerce alıkonulduk.
Bu baskı ve gözdağı saldırısının yetmediğini gördüklerinde bu kez de sivil
faşistler eliyle provokasyon yaratmaya
çalıştılar. Katliamdan sonraki ikinci günün akşamı sivil faşistler “dışarıdan gelenler şehri karıştıracak, olay çıkaracaklar, Geziciler Soma’yı karıştıracak…” vb söylemlerle polis tarafından
kışkırtılarak üzerimize salınmaya, linç ortamı yaratılmaya çalışıldı. Ancak aradıklarını bulamayan polis ve sivil faşistler
geri adım atmak zorunda kaldılar. Bu provokasyon girişimi de boşa çıkan polisler
bu kez çareyi bizzat saldırarak, işkencelerle gözaltına alarak bize gözdağı

Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir!
Hasta Tutsaklar için TAYAD’lı Aileler bu hafta da Adalet Bakanlığı önündeydi.
“19 Aralık’ta evlatlarımızı diri diri yakan devlet 13 Mayıs’ta 307 evladımızı diri diri katletmiştir” denilen açıklamada, TAYAD tarafından hapishanelerde uygulanan sessiz imha politikalarını ve avukatlarla cam fanuslarda yapılan hukuksuz uygulamaları halka teşhir etti.
Ankara'da her hafta açılan devrimci tutsaklara dayanışma kermesi bu hafta da Sakarya Caddesi’nde açıldı.
Devrimci tutsakların ürettikleri el ürünlerinin büyük ilgi
gördüğü kermeste Yürüyüş ve Tavır dergileri ile Haziran
ve Boran yayıncılık kitapları halka ulaştırıldı. "Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın" pankartının açıldığı kermesin
her cumartesi günü Ankara Kızılay'da Sakarya Caddesi’nde
açık olacağı duyuruldu.

vermeye, sindirmeye çalışmakta buldu.
Ancak yine aradıklarını bulamadılar.
Bize yönelik saldırıları bekledikleri etkinin aksine Soma halkının bize olan desteğini ve sahiplenmesini daha da arttırdı.
Bu saldırılar bir bütün olarak bakıldığında AKP’nin katliamın üzerini örtmek, katliama ve katliamda kendi sorumluluklarına ilişkin gerçeklerin açığa
çıkmasını engellemek ve halkın adalet talebini, katliamın sorumlularından hesap
sorulması isteğini ve Somalı işçilerin kölelik koşullarına olan isyanını bastırmak
için her yolu denediğini ve deneyeceğini göstermektedir.
Bu saldırıların gösterdiği bir gerçek
de AKP faşizminin bizden, devrimci
avukatların, halkın avukatlarının varlığından ve Soma halkıyla dayanışmasından rahatsızlık ve tahammülsüzlük
duyduğu, bu nedenle pervasızca saldırdığıdır.
Bizler devrimci avukatlar olarak,
halkın avukatları olarak her türlü baskıya, gözdağı girişimine, tehdide, tacize,
saldırıya rağmen ilk günden beri olduğu
gibi Soma halkının yanında olmaya,
Soma halkıyla dayanışmaya; katliamının
sorumlularından hesap soruluncaya,
Soma halkının ve işçilerin adalet talebi
karşılanıncaya, her türlü hakları teslim
edilinceye kadar Soma’da olmaya; adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Tecrit İçinde Tecrit

İşkencesine Son!
TAYAD’lı Aileler 24 saat kamera ile gözetlemeye ve
cam avukat görüş kabinlerine karşı sürdürdüğü kampanya
dâhilinde 21 Mayıs’ta İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde pankart açtı. 4 TAYAD’lı tarafından yapılan eylemde TAYAD’lılar "24 Saat Kamera İle Gözetleme ve
Cam Kafesler İşkencedir. Tecrit İçinde Tecrit İşkencesine
Son!" yazılı pankartlarıyla araçların göreceği şekilde 20
dakika köprüde yürüdü. Daha sonra pankartlarını asarak
sloganlarla köprüde yürüyüşlerine devam ettiler. On beş
dakika sonra polis tarafından durdurulan aileler yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Saldırı esnasında korna çalarak tepki gösterenler oldu. Gözaltına alınanlar 3000
TL para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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Somada Yaptığınız Katliamın Üzerini Örtmenize

İzin Vermeyecek Hesap Soracağız
Halk Cepheliler; Soma Maden
Ocağı’nda yaşanan katliamın hesabını
sormak için, ülkenin çeşitli yerlerinde
eylemler düzenledi.

İSTANBUL
Esenler: Çifte Havuzlar’da 22
Mayıs’ta Bahçeli kahve önünde Soma’da yapılan katliam ile ilgili açıklama yapıldı. 20 kişinin katıldığı
açıklamaya halk, camlardan alkışlayarak ve sloganlarla destek verdi.
Eylem okunan açıklamanın ardından
sona erdi.

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Bağcılar: 16 Mayıs'ta Bağcılar
Halk Cephesi sesli çağrılar ve ajitasyonlarla mahalle halkını Soma'da
yaşanan katliama sessiz kalmamaları
ve akşam yapılacak olan eyleme katılmaları için davet etti. Akşam saat
20.30 'da Karanfiller Kültür Merkezi
önünde toplanan halk yürüyüşe geçti.
Yürüyüş sırasında sık sık “Soma’da
Katleden Devlettir, Hırsız Katil AKP,
Soma’nın Katili AKP’nin Düzeni”
sloganları atıldı. Yoldan geçen araçlar,
korna çalarak eyleme destek verdiler.
Eyleme 70 kişi katıldı.
17, 18, 19, 20 ve 21 Mayıs'ta yapılan yürüyüşlere yoğun olarak katılım sağlanırken, eylemlere öfke ve
coşku hakimdi.

Gülsuyu: 20 Mayıs günü sabah
saatlerinde Cepheliler, Soma'daki iş
katliamında katledilen madenciler
için Gülsuyu Çeşme Başı Caddesi’nde
(minibüs yolu) bomba süsü verilmiş
pankart astılar. “Soma’nın Katili
Devlettir! Hesabını Soracağız - CEPHE” yazılı pankart 14.30’da katil
polisler tarafından farkedildi. Korkuyla caddeyi trafiği kapatan polisler
bomba imha ekibinin gelmesini bekledi ve ardından pankartı indirdiler.
Haber Ajanslarının da ilgisini çeken
pankart mahalleli tarafından coşkuyla
karşılandı. Yaklaşık 8 saat asılı kalan
pankart Feritler’in Berkinler’in katillerini korkutmaya yetti.
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Eskişehir

Halkın Mühendis
Mimarları
Halkın Mühendis ve Mimarları
22 Mayıs'ta bir açıklama yaparak,
"AKP burada yarattığı, kölelik düzeninin ortaya çıkmasından korkuyor
esas olarak, burada “tamamen yasal”
olarak oluşturulan kölelik düzeni,
AKP'nin gerçek yüzü çünkü. Bunların
hiçbirisi tutmayacak, Soma halkıyla
dayanışmamız bundan sonra da sürecek. Bizler; katledilenlerin yanında
olmaya devam edeceğiz, iki elimiz
katledenlerin yakasında olmaya devam edecek" denildi.

EDİRNE:

Soma’da yüzlerce
işçinin katili faşist, halk düşmanı
AKP’yi teşhir etmek için 25 Mayıs’ta
“Soma’nın Hesabını Soracağız-Cephe”, “Soma’nın Katili AKP’dir-Cephe”, “Yaşasın Dev-Genç”, “Titre Oligarşi, Kahrolsun Faşizm-Halk Cephesi” yazılamaları yapıldı.

HATAY: Liseli Dev-Genç’liler
tarafından 22 Mayıs günü gündüz
Berkin için yapılan boykot sonrası;
akşam 20.00’da SOMA için Uğur
Mumcu Bulvarı’nda basın açıklaması
ve oturma eylemi yapıldı. Okunan
açıklamada; Okmeydanı Cemevi önünde polisin açtığı ateş sonucu yaralanan
ve hastanede yaşamını yitiren Uğur
Kurt ve Soma katliamında katledilen
maden işçileri anıldı. Açıklamada sık
sık Soma’nın hesabının sorulacağı

dile getirildi. Aynı içerikte sloganlar
atıldıktan sonra eylem sona erdi.
23 Mayıs günü de basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi. Armutlu
BP önünde polis saldırısı yaşandı.
Polisle çatışma geç saatlere kadar
sürdü. Daha sonra eylem iradi olarak
bitirildi.

ADANA: Çukurova Üniversitesi Forumu Soma'da katledilen işçiler
için 21 Mayıs'ta Adalet ve Yaşam
çadırı kurdu. Yapılan basın açıklamasında “Ülkemizde son dönemlerde
birçok iş kolunda taşeron işçi çalıştırılması yaygınlaştırılmıştır. Bununla
birlikte devlete ait işletmelerin özelleştirilmesi ve esnek çalışma koşullarının artırılması iş cinayetlerine
daha fazla zemin oluşturmuştur” denildi. Basın açıklamasının ardından
Ali İsmail Korkmaz (R alanı) alanına;
Soma ile dayanışma için Adalet ve
Yaşam çadırı açıldı. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmek üzere, imza masası açıldı
ve imza toplandı.

ERZURUM: Çorum'da Gezi
Ayaklanması sürecinde, eylemlere
katıldığı ve halkı AKP il binasına
yürümeye çağırdığı için, açılan soruşturma sonucunda Erzurum'a sürgün
edilen, Çorum Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı ve Eğitim Sen üyesi
Halil TOP; milliyetçi muhafazakâr
ve faşist baskıların yoğun olduğu bir

BOYKOTLARLA, İŞGALLERLE ADALET MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ

Bağcılar

Hatay

Erzurum
ve yürüyüş yapıldı. 15 ve 16 Mayıs
tarihlerinde mahallede eylemin duyurusu yapıldı. 15 Mayıs Perşembe
günü, tek tek kapılar çalınarak Gültepe halkına 500 bildiri ulaştırıldı.
16 Mayıs günü mahalle içinde sesli
çağrılar yapıldı ve mahallenin çocuk
ve gençleriyle birlikte 500 bildiri
daha halka ulaştırıldı.

Gülsuyu

Edirne

kent olarak bilinen Erzurum'da, Soma
katliamı için adalet isteğiyle kent
meydanında, 14 Mayıs'ta oturma eylemi yaptı.

ESKİŞEHİR: Gültepe Mahallesi’nde; 16 Mayıs'ta Soma’da
yaşanan katliamla ilgili oturma eylemi

BURSA: Bursa Halk Cephesi
ve çeşitli sol yapıların içinde olduğu;
Diren Bursa Platformu 17 Mayıs akşamı Teleferik Mahallesi’nde toplanarak, buradan set başı mafel önüne
yürüdü.
Set başında bekleyen kitleyle buluşulmasının ardından, Heykel Meydanı’na kadar yürüyen Bursa halkını,
meydan çevresini abluka altına alan,
AKP’nin katil polisleri ve TOMA’ları
karşıladı.
Soma katliamından bir gün sonra,
yine set başından fomara AKP il binasına yürümek isteyen halka, azgınca
saldırıp gaza boğan polislerin saldırısına karşı, Bursa halkı Teleferik mahallesine kadar barikatlar kurarak çatıştı. AKP barikatlarına rağmen Setbaşı’ndan Heykel Meydanı’na yolu
trafiğe kapatarak yürüyen yüzlerce
insan, sloganlar atarak Heykel Meydanı’na geldi. Burada oturma eylemine
geçilerek okunan açıklamaların ardından, devletin katlettiği maden işçileri için mumlardan Soma yazıldı.
Taksim Babanızın Çiftliği
Değil. Halk Bu Vatanın
Her Karışında Soma’nın
Hesabını Sormaya
Devam Edecek
Soma katliamının ardından Tür-

kiye'nin her yerinde eylemler yapıldı.
Soma’daki yüzlerce madencinin katili
devlet, yaşanan katliamı kafi görmüyor olacak ki, yeni katliamlar yaratmak için adalet isteyen halka saldırdı. Tayyip, "Acınızı sessiz yaşayın,
içinize gömün" dedi. HAYIR! İçimize
gömmeyeceğiz acımızı, ama sizi en
dipsiz kuyulara gömeceğiz. Soma'nın
ve Berkinler’in hesabını vereceksiniz.
Bu günlerinizi mumla arayacaksınız.
Soma için yapılan eylemlerden bir
tanesi de, 17 Mayıs'ta Taksim Anıtı’na
kömür ve karanfil bırakma eylemi
idi. Önce kömür bırakmaya gelen
Halk Cepheliler’i işkence ile gözaltına
alan polis, ardından Tünel’den "Kaza
Değil Katliam, Soma'da Katleden
Devlettir - Halk Cephesi” pankartıyla
yürüyenlere, Galatasaray Lisesi önünde
tekrar saldırdı. Halk Cephelier meydana doğru yürümekten vazgeçmediler.
“Taksim halkındır” ajitasyonları ile
yürümeye devam ettiler. Halk alkış
ve sloganları ile devrimcilere sahip
çıktı. Pankartı kendine sarıp, anıta
yürümeye çalışan Halk Cepheliler’e
polis tekrar saldırıp gözaltına aldı.
Bu sırada eyleme sahip çıkan halktan
iki kişi daha gözaltına alındı. İşkence
gözaltında da devam etti. Önce Vatan
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen
Halk Cepheliler sonrasında hastaneye
götürüldüler. Hastahaneye işkence ile
sokulurken Soma'nın katillerini teşhir
eden devrimcileri, halk telefonları ile
çekmek istedi. Fakat buna tahammül
edemeyen polisler, halkın telefonlarını
kırdı. Gözaltına alınan Halk Cepheliler’in içerisinde kafası yarılanlar, ayağı
kolu incinenler, astım krizi geçirenler
oldu. Vatan Emniyet Müdürlügü’nde
de işkence devam etti. Gözaltındaki
Halk Cepheliler bir sonraki sabah
hastaneden serbest bırakıldı.

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014
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Ülkemizde Gençlik

Katiller Cezalandırılana
Kadar Alanlarda Olacağız!
Taksim Galatasaray Lisesi'nin önünde tutsak öğrencilerin serbest bırakılması ve Berkin'in katillerinin tutuklanması için 25 Mayıs’ta oturma eylemi yapan DevGenç’lilere polisler saldırıp işkenceyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltına alınan Dev-Genç’liler: Sevcan Adıgüzel, Ekim
Polat, Aslıhan Diş, Kadir Durukan Adıyan, Can Görsesli, Ali Ülgü, Tuğçenur Özbay, Pakize Hazel Göçebe, Umut
Devrim Uysal, Alican Demirtaş.

Antalya: Dev-Genç’liler, tutsak öğrencilerin durumunu halka duyurmak için 27 Mayıs’ta “Tutsak Öğrenciler Serbest Bırakılsın - Dev-Genç” ve “Dev-Genç” yazılamaları yaptı.
Tutsak Öğrenciler Değil,
Berkin’in Katilleri Cezalandırılsın!

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Dev-Genç
4-10 Haziran’da “Berkin Elvan için Adalet, Tutsak Öğrenciler için Özgürlük İstiyoruz!” şiarıyla İstanbul’dan başlayacak olan büyük Ankara Yürüyüşü çalışmalarına başladı. 21 Mayıs günü Bomonti Kampüsü’nde masa açan
Dev-Genç’liler öğrencileri yürüyüşlerine davet ettiler.
Yemekhane, kantin ve okul bahçesindeki öğrencilerle tek tek sohbet eden
Dev-Genç’liler bu çalışmalarının amacını
ve taleplerini anlatarak
öğrencileri imza kampanyasına katılmaya
davet ettiler. 3 saat
süren çalışma boyunca okul içerisine 40
afiş yapıştırıldı. 250
bildiri dağıtılıp 2 föy
imza toplandı.

ODTÜ’de Halk İçin Enerji Üretimi
Toplantısı Yapıldı
Halkın Mühendis Mimarlarının çağrısıyla 22 Mayıs'ta
ODTÜ’de halk için mühendislik ve halk için enerji üretimi üzerine bir toplantı yapıldı. Toplantıya 4 Halkın Mühendis
Mimarı katılarak bugüne kadar yapılan projeler anlatıldı.
Rüzgar trübünü ile enerji üretildiği, halk bahçesi yapıldığı, Ferhat Gerçek yürütecinin yapıldığı söylendi. Yapılması
planlanan bilgisayar oyunu üzerine konuşuldu. Karavandan
bahsedildi. Toplantıya toplam 12 kişi katıldı. ODTÜ’de okuyan mühendis mimarların mesleki bilgisini halk için kullanabileceği başka projeler üzerine fikir belirtildi. Enerji üretimi ve ODTÜ’de rüzgar türbini çalışması üzerine uzun ve
ayrıntılı konuşuldu.
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Arkadaşlarımızı Zulmün Elinden
Çekip Alacağız
Hatay Halk Cephesi’nin her hafta düzenlediği ‘Adalet İstiyoruz’ eylemi bu hafta da yapıldı. 24 Mayıs’ta Antakya merkez PTT önünde yapılan açıklamaya 12 kişi katıldı. Açıklamada, asıl teröristin AKP ve onun katil polisi olduğu, tutuklanan devrimcilerin AKP’nin oyunlarını
bozdukları, tutsak öğrencilere adalet istedikleri, savaşa hayır dedikleri ve halka öncülük ettikleri için AKP’nin kurduğu komplolarla tutukladığı anlatıldı. Açıklamanın ardından yarım saatlik oturma eylemi yapıldı. Oturma eyleminde açıklama tekrar okundu. Halkın da destek verdiği eylem atılan sloganlarla sonlandırıldı.

Hatay’ın Katil Polisleri
Sizleri Tanıyoruz!
Hatay polisi sürekli olarak 0505 318 31 32 numaralı
telefonla Dev-Genç'lilerin ailelerini arayarak, çocuklarının terör örgütü tarafından kandırıldığı yalanını söylüyor.
Bunları yapanlardan biri de siyasi şubede görevli, Yücel isimli tescilli bir halk düşmanı polis.
Hatay'da Dev-Genç'liler, polisin tehditlerine karşı
yazılı bir açıklama yaparak, Emniyet İstihbarat Dairesi’nde
görevli bir işkenceciyi de teşhir ettiler. Bu kişi, 31 AUC
85 plakalı TOYATA AURİS marka fıstık yeşili bir araçla geziyor.
Yapılan açıklamada, "Bu size son uyarımızdır, gerçekleri saptırmaktan vazgeçin. Ailelerimizi arayıp yalanlarınızla kullanmaya çalışmayın. Sizi çok iyi biliyoruz.
İşkencelerinizi teşhir etmeye devam edeceğiz." denildi.

O Kara Gözlerde
Güneşi Gördüm

güzel günlere gebe ülkemin insanları
Berkin’in o kara gözlerine iyi bakın?
mutlu olmak mı istiyoruz?
özgür olmak mı?
adalet mi?
iyi bakın o kara gözlere.
iyi bakın ki sevdasının ateşi sarsın sizi de.
yeşersin yüreğinizde dört mevsim ilkbahar.
isyan olsun umut olsun o kara gözler
silsin yeryüzünden zebanileri.
hadi bir ivme bir solukta
kan revan içinde kalsan da
geç o kara gözlerden.
o gözlerden açılır
güzellikler ülkesinin kapıları.
hadi ne duruyorsun
doğurt özlemini hayata.
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İstanbul

Dersim

Dev-Genç: Boykotlarımızla Tüm
Türkiye’yi Sarsacağız
ODTÜ

Hatay

İstanbul Üniversitesi
Dersim Ovacık

Ege Üniversitesi
İstanbul

Ankara

Eskişehir

Biz Halkız Tükenmeyiz!
Sizinse, Soyunuzu Sopunuzu Kurutacağız!
AKP iktidarının saldırıları devam
ediyor. Devrimcilere saldırarak halkı
korkutmaya çalışıyor. 26 Mayıs’ta
Halk Cephesi’ne yapılan saldırılara
karşı Anadolu’nun birçok yerinde
sokaklara çıkıldı.

İSTANBUL
Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014
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Halk Cephesi 26 Mayıs’ta bir
açıklama yaparak, AKP’nin katil polisinin baskınlarını protesto etti. Açıklamada, “Bugün sabaha karşı birçok
mahallemizde baskınlarla uyandık.
Okmeydanı, Alibeyköy, Esenler, Yenibosna, İkitelli, Gazi, Bağcılar, K.
Armutlu mahallelerini yüzlerce polisle
basan polis birçok arkadaşımızı gözaltına aldı. Ayrıca TAYAD'lı ailelerimizin de evlerinin basıldığını, Gençlik Federasyonu binasının da basılarak
Dev-Genç’lilerin işkenceyle gözaltına
alındığını öğrendik… 15-16 yaşındaki
Berkin'in yoldaşlarının, Liseli DevGenç’lilerin yaptığı boykotlardan
ödünüz kopuyor. Yaklaşan Haziran
Ayaklanması’nın yıldönümünden
ödünüz kopuyor. Okmeydanı'nda katlettiğiniz Uğur Kurt'un cenazesine
katılan halktan ödünüz kopuyor. Mahallesini barikat barikat koruyan mahallelilerden ödünüz kopuyor.
Çok kan döktünüz. Kendi başlattığınız savaştan ödünüz kopuyor.
Kendi döktüğünüz kandan korkuyorsunuz çünkü. Polisinin sabrına
şaşıran acizler! Halkın da sabrının
bir sınırı vardır! İşkenceye götürdüğünüz her bir yoldaşımızın hesabını

soracağız sizden. Biz halkız, tükenmeyiz. Sizinse soyunuzu sopunuzu
kurutacağız...” denildi.

Halkın Hukuk Bürosu:
İstanbul'un birçok mahallesinde yapılan şafak baskınları ile ilgili 26
Mayıs'ta HHB bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başta Okmeydanı olmak üzere
İstanbul'un pek çok yerinde yapılan
ev ve kurum baskınlarında şu ana
kadar elimize ulaşan bilgilere göre
20'ye yakın kişi gözaltına alındı.
Baskınların hangi gerekçeyle yapıldığı
henüz bilinmiyor. Okmeydanı, Gazi
Mahallesi, Bağcılar, Bahçelievler,
Beşiktaş ve Alibeyköy’de yapılan
baskınlarda gözaltına alınanlardan
bazılarının isimlerine ulaşılamazken,
isimleri belli olanlar, Gökhan Yıldırım, Yoldaş Bingöl, Fatih Çınar, Orhan Eski, Mehmet Özdemir, Baran
Kuzey Yıldırım, Furkan Akbaş, Ekimcan Yıldırım, Yakup Işık, Yalçın Öztürk, Gülhan Sağaltıcı, Rengin Çelik...
Ayrıca, Ali Kemal Aşık, Hasan Karapınar, Elif Sultan Kalşen, Necmiye
Birçok isimli kişiler hakkında yakalama kararı olduğu ancak yapılan
baskınlarda yakalanamadıkları öğrenildi" sözlerine yer verildi. HHB'nin
konuyla ilgili yaptığı bir başka açıklamada ise devletin bizzat yaptığı
katliamlardan tek tek örnekler verilerek; "Ne buldunuz baskınlarda?
Ne geçirdiniz ele? Her gün basın
açıklamalarında hak taleplerinde gördüğünüz halkımızdan başka kim vardı

o kurumlarda? Yıldızlı bereler mi
suçun delili? Gerçekten kimi aramaya
gidiyorsunuz ellerinizde ağır silahlarla, kar maskeleriyle, çelik yeleklerle? Siz ne yaparsanız yapın, adalet
istemekten vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyenler asla yenilmezler. Biz
asla yenilmeyeceğiz" denildi.

Gençlik Federasyonu: 26
Mayıs'ta açıklama yapan Gençlik
Federasyonu, “AKP iktidarı korkuyor,
korkuları gençliğin yükselen mücadelesinde kendi sonunu görmesindendir... Dev-Genç’liler DTCF işgaliyle protestocu anlayışını mahkum
etmiş ve Şair Abay Konanbay’da,
Mimar Sinan Üniversitesi’nde, Dersim’deki liselerde, Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği boykotlar ve
en son İTO Lisesi’nde gerçekleştirdiği
boykotlar ve sonrasında başlayan direniş AKP’nin eteklerini tutuşturmuştur. İşte bu yüzden talimatı köpeklerine yollamıştır AKP ve DevGenç’lilerin üzerine kurşun yağdırmıştır. Orada tesadüf eseri kurşunlar
Dev-Genç’lilere değil de Uğur Kurt’a
isabet etmiş, Uğur Kurt katledilmiştir.
Berkin ve Soma’dan sonra Okmeydanı’nda insanların kurşunla katledilmesinin üstünü örtmek için ve
katliamın üzerinden kendilerine yönelen tepkiyi başka yöne çevirmek
için AKP iktidarı derneğimize baskın
yapmış ve arkadaşlarımızı işkence
ile gözaltına almıştır.
Soyumuz Kızıldere’dir… Üzerimize kurşunlar yağdırsanız da, kat-
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Alibeyköy

Bağcılar

letseniz de, tutuklasanız da bizler
Dev-Genç’liler olarak mücadelemizden tek bir milim bile sapmayacağımız yeminini bir kez daha haykırıyoruz… Dev-Genç bu toprakların
onurudur, namusudur ve en soylu
damarıdır… Bu soylu damar hiçbir
düşman saldırısı ile yok edilemez...”
sözleriyle kararlılığını bir kez daha
dile getirdi.

Okmeydanı: Okmeydanı’nda
polisin halka saldırısı sürüyor. Uğur
Kurt’un katledilmesinin ardından
Okmeydanı’nda toplanan halk yürüyüşe geçmiş, ancak katil polis azgınca halka saldırmıştı. Uğur’un
ölüm haberinin ardından çatışmalar
daha da şiddetlendi. Polis 9 kişiyi
vurdu.
Polis tarafından cemevine cenaze
için gelen Uğur Kurt'un başından
vurulması üzerine Okmeydanı halkı
ve Cepheliler, mahalle içine kadar
inen polisleri, Anadolu kavşağına,
mahalle çıkışına kadar sürdüler. Yaklaşık 500 kişi, katil polislerin üzerine
hesap soran sloganlarla yürüdü. Halkın katliama tepkisi polisi geri çekilmek zorunda bıraktı.
Okmeydanı Cemevi önünde toplanan Okmeydanı halkı yürüyüşe
geçti. Gün boyunca gaz bombalarıyla,
TOMA'larla ve kurşunlarla halka saldıran Uğur Kurt'un canına kast eden
katillerden hesap sormak için saat
20.00'dan itibaren Liseli Dev-Genç
pankartı arkasında toplanmaya başlandı.
Cepheliler
Silahlarıyla Katil Polisi
Okmeydanı’ndan Kovdu!
Okmeydanı'nda gün boyu (23
Mayıs) polisin mahalleye yönelik

saldırısı sürerken silahlı Cepheliler
sloganlarla mahallede yürüyüşe geçtiler.
“Berkin için, Gezi şehitleri için,
Uğur Kurt için!” diyerek AKP’nin
katil polislerine silahlarıyla ateş açan
Cepheliler, polisi mahalleden kovdular. Cepheliler’in eylemlerini iradi
olarak bitirmesinin ardından polis
mahalle girişinden sürekli gaz bombası atmakla yetindi. Gece geç saatlere kadar yer yer çatışmalar sürdü.

Esenler: Halk Cephesi 26 Mayıs’ta terör demagojisi yaratılarak
yapılan dernek ve ev baskınlarında
yaşanan gözaltıları protesto etmek
için Çiftehavuzlar Mahallesi Bahçeli
Kahve önünde eylem yaptı.
Açıklamada, "Yapılan baskınlar
gayrimeşrudur... AKP hırsız ve katildir. Meşru olan ve güçlü olan
halktır. Biz Dayımız’ın yolunda bir
milim sapmadan yürüyoruz. Biz Kazanacağız! Çünkü biz halkız ve haklıyız” denildi.

Sarıgazi: AKP'nin komplolarını
ve baskınlarını teşhir etmek için 26
Mayıs’ta Sarıgazi Vatan İlköğretim
Okulu önünde toplanan Halk Cepheliler “Berkin'i ve Uğur'un Katili
AKP, Baskınlarla Katliamlarını Gizleyemez! - Halk Cephesi” pankartıyla
Demokrasi Caddesi’nde yürüyerek
Sarıgazi Merkez’de basın açıklamasını okudu. Hesap soran sloganların
atıldığı eyleme 35 kişi katıldı.

Gazi: Halk Cephesi İstanbul’da
mahallelere ve kendi mahallesine
yapılan baskın ve gözaltılarla ilgili
açıklama yaptı. Açıklamada, “AKP
katlederek bizi adalet mücadelemizden vazgeçirmeye çalışıyor. Ama biz
unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bahçelievler
Hesap soracağız” denildi.

Alibeyköy: AKP'nin işkenceci
katil polislerinin İstanbul’da birçok
mahallede evlere ve derneklere yaptığı
baskınlar Alibeyköy'de 27 Mayıs’ta
yapılan yürüyüşle protesto edildi.
"Baskılar Bizi Yıldıramaz - Halk
Cephesi" pankartının taşındığı yürüyüş Eyüp Haklar Derneği önünde
başlayıp, Dörtyol Ağzı'nda yapılan
açıklamayla sonlandırıldı.
Yapılan açıklamada baskınların
devrimcileri yıldıramayacağı mücadeleye ne pahasına olursa olsun devam edileceği anlatıldı. Yürüyüşe
20 kişi katıldı.

Bağcılar: Kurumlara ve mahallelere AKP’nin katil polisleri tarafından 26 Mayıs’ta yapılan baskınlara karşı eylem yapıldı. Karanfiller Kültür Merkezi önünde toplanıp
“Baskılar Gözaltılar Bizleri Yıldıramaz”, “Gözaltılar Serbest Bırakılsın-Halk Cephesi” pankartıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca aynı
içerikte sloganlar atıldı. Eylem yapılan
basın açıklamasının ardından bitirildi.
Eyleme 30 kişi katıldı. DHF’de eyleme destek verdi.

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Bahçelievler: 26 Mayıs günü
Bahçelievler Özgürlükler Derneği’ne
yapılan polis baskını protesto edildi.
Bahçelievler Zafer Mahallesi Pazar
Pazarı’nda yapılan eylemde baskınların Halk Cepheliler’i yıldıramayacağı, sindiremeyeceği söylendi.
ANKARA: Halk Cephesi 26
Mayıs’ta Yüksel Caddesi’nde
AKP'nin işkenceci polisleri tarafından
çeşitli dernek ve evlere düzenlenen
baskınları ve gözaltıları teşhir etmek
amacıyla basın açıklaması ve oturma
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Dersim
eylemi düzenledi. 75 kişinin katıldığı
elyem sonrasında oturma eylemine
geçildi. Açıklamada, “Halkımızın
sabrı çoktan bitti! İşte kendi başlattığınız bu savaştan sizin payınıza
düşenler. Kocaman bir korku! Korkularınızı büyüteceğiz!” denildi.
Aynı gün Dev-Genç’liler Kızılay’da Yüksel Caddesi ve Konur Sokak’ta “Bizi Bitiremezsiniz! Korkularınızı Büyüteceğiz” yazılı 2 tane
ozalit astı.

İZMİR: Halk Cephesi 26 Ma-

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

yıs’ta İstanbul’da yapılan dernek ve
ev baskınlarını protesto etmek için
27 Mayıs’ta Kemeraltı girişinde eylem
yaptı. Açıklamada; “…AKP’nin komplolarını defalarca kez boşa çıkardık
yine çıkaracağız. Adalet istemeye
devam edeceğiz. Halka yapılan zulümlerin hesabını soracağız” sözlerine
yer verildi. Sloganların atıldığı açıklamaya 17 kişi katıldı.

BURSA: Halk Cephesi ve DevGenç, 26 Mayıs saat 19.30'da Bursa
Heykel'de buluşarak, İstanbul’da yapılan baskınları ve gözaltıları protesto
etmek için eylem yaptı.
Okunan açıklamada “...Siz saldırdıkça öfkemiz artıyor, hesabımız
büyüyor. Sorulacak hesabımız katledilen canlarımızın ahı kadar acımasız olacak” denildi. Halkın desteğinin olduğu eylem 15 dakika oturma eylemi yapıldıktan sonra sona
erdi.
EDİRNE: Dev-Genç'liler İstanbul’da evlere ve mahallelere yapılan gözaltı ve baskınlarla ilgili
açıklama yaptı. Açıklamada; “…
AKP, bu saldırılarıyla yönetememe
krizini derinleştiren devrimcileri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. An46

Mersin/Tarsus
cak bu katiller bilmeliler ki, onlarca
yıldır bitiremedikleri devrimciler
bundan sonra da mücadelelerini büyüterek sürdüreceklerdir. Oligarşinin
uşağı AKP’ye sesleniyoruz: Halk
düşmanlığı yapmaktan vazgeçeceksiniz! Devrimcileri katletmekten vazgeçeceksiniz! Mahallelerimizden defolup gideceksiniz!” sözleri yer aldı.

ADANA: Halk Cephesi İstanbul’un birçok semtinde evlere ve
derneklere yapılan baskınlarla ilgili
27 Mayıs’ta açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada 18 Ocak 2013’te komplolarla yapılan “Dev Operasyon”
nasıl boşa çıktıysa, dünde yapılan
baskınların boşa çıkacağı vurgulandı.
Açıklamanın sonunda bu baskı ve
komploların mücadeleyi durduramayacağı dile getirildi.
ANTEP: Dev-Genç’liler İstanbul’da yapılan baskınlarla ilgili
27 Mayıs’ta açıklama yaptı. Açıklamada baskın yapılan mahallelerin
Berkin’in, Hasan Ferit’lerin mahallesi
olduğu o mahallelerin birkaç gün
önce katledilen Uğur’un, Ayhan’ın
mahallesi olduğu ve bu mahallelerde
faşizme hayat şansı tanımadıkları
için baskın düzenlendiği vurgulandı.
Açıklamanın devamında faşist
AKP’nin saldırmasının nedeninin
halkın öfkesinden korkusu olduğu
ve bu saldırılara rağmen milyonların
örgütleneceği dile getirildi.
DERSİM: Dersim Haklar Derneği’nin bulunduğu sokaktan Halk
Cepheli Fırat Kocamış 22 Mayıs'ta
kaçırılmak istenmiş ama bunu duyan
Halk Cepheliler, DHF’liler ve çevredeki insanlarca işkenceci, katil polislere müdahale edilmesi sonucunda
Fırat Kocamış polislerin ellerinden
alınmış, sivil polis aracı ve polisler

Bursa
tekmelenerek kovulmuştu.
25 Mayıs'ta ise yapılan baskınlar
ve gözaltılar aynı gün yapılan eylemle
protesto edildi. Yer Altı Çarşısı üzerinde toplanan Halk Cepheliler “Baskılar Bizi Yıldıramaz-Dersim Halk
Cephesi” pankartını açarak eylem
yaptı. Aynı içerikte atılan sloganlarla
başlayan eylemde okunan açıklamada
yapılan baskınların, gözaltıların adalet
mücadelesini engelleyemeyeceği belirtildi. Çağrı için ayrıca Çarşı merkezde 30 afiş asıldı. Yapılan gözaltılarda 1 kişi tutuklanırken 4 kişi
serbest bırakıldı.
Halk Cepheliler 26 Mayıs’ta da
eylem yaptı. Eylemde okunan açıklamada, "Dün Dersim’de Onur Polat,
Soma eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Bugünde İstanbul’un birçok semtinde gözaltılar yaşandı. Bu saldırılarla halkı, devrimcileri sindiremeyeceksiniz. Halkın
örgütlü gücüyle karşınıza dikilmeye,
adalet istemeye ve hesap sormaya
devam edeceğiz” denildi. Eyleme
DHF ve Partizan destek verdi.
SAMSUN: Dev-Genç’liler 26
Mayıs’ta İstanbul’un birçok semtinde
yapılan operasyonlarla ilgili açıklama
yaptı. Açıklamada; “Halk ayaklanmasından bu yana korkan, korktukça
saldıran, halkın üzerine kurşunlar
yağdıran AKP operasyonlarla halkı,
halkın öncüsü devrimcileri bitirebileceğini sanıyor. Her yana azgınca
saldırması, mahallelerimize daha gün
doğmadan baskın düzenlemesi bundandır, halka duyduğu korkudandır.
Yıllardır bitiremediler bizi, yıllardır
değiştiremediler. ‘Kızıldere’nin adı
bile değişti bir sizi yola getiremedik’
derken oligarşi doğru söylemiştir,
Baş eğmeyeceğiz! Yola Gelmeyeceğiz!” denildi.
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Hesap Sormadan Kimse Kimseye Adalet Vermez

Bu Nedenle Eli Silah Tutanları

Kimse Şaibeli İlan Edemez
yaratmaya çalışarak, gayri
meşru göstererek, adalet
talebini, hesap sorma kararlılığını yok saymak istiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Okmeydanı'nda, katil polislerin
Uğur Kurt'u katletmesinin ardından
İstanbul'da Feshane'deki Ordu Günleri'nde yaptığı açıklamada "Kim olursa
olsun elinde silah kabul edilemez. Şiddetle insanlar ölüyor, kabul edilemez...
...Yüzü maskeli, elinde silah olayları
çıkaranlar kimse bunlar, bunları çıkarsınlar. Biz bunlara karşıyız. Her
zaman söyledim, yine söylüyorum. O
kişiler acaba kim? Gezi olaylarında
TOMA'ya molotof atan polisler gördük.
Şimdi toplumda bu kutuplaşmayı yaratanlar kimler? Bu yüzü maskeli,
elinde silah, olayları çıkaranlar kimse,
bunları çıkarsınlar. Biz yüzü maskeli,
eli silahlı olay çıkanlara karşıyız" dedi.
Kılıçdaroğlu, devrimcilerin, Cephelilerin yaptığı eylemle ilgili şaibe

İktidara ortak olduğu
her dönemde bir katliamın
suç ortaklığını yapmış
olan CHP, devrimcilerin
ve halkın silahlanması
karşısında tek kelime söz söyleme
hakkına sahip değildir.
Silahlı mücadeleyi onaylayıp
onaylamamak Kılıçdaroğlu'nun haddi
değildir. Hele ki Cepheliler’i şaibeli
göstermek hiç değildir.
Asıl provokatör, polisin katliamları
karşısında "duyarlı" olma çağrısında
bulunanlardır. Asıl şaibeliler, Kılıçdaroğlu gibi düşmanlarımızla uzlaşmamız çağrısında bulunanlardır.
Adalet yoksa, katillerimiz yargılanmıyor, cezalandırılmıyorsa, hatta
üstüne üstlük korumaya alınıyorsa,
elimiz armut toplamayacak elbette.
Kılıçdaroğlu, haddini bil! Siz önce
suç ortağı olduğunuz katliamların
hesabını verin...

Hesabımız Yarına Kalmaz!
Ankara Yüksel Caddesi’nde 23 Mayıs’ta giderek artan devlet
terörünü teşhir etmek amacıyla Ankara Halk Cephesi bir basın açıklaması
yaptı. Eylemden bir gün önce polis tarafından sokak ortasında kaçırılan
5 Halk Cepheli’yi sahiplenmek için Ankara Adliyesi’ne gidildi. Halk
Cepheliler serbest bırakıldıktan sonra hep birlikte eylem yerine geçildi.
60 kişinin katıldığı ve sloganların atıldığı açıklamada: “Faşist AKP ve
onun katil polisleri şunu
bilsinler ki sorulacak hiçbir
hesabımız yarına kalmaz…
Yıllarca beklemeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Bekleyin bizi halk düşmanları,
gün bizim gece bizim, yine
geleceğiz!” denildi.

Faşizme Karşı
Silahlanmak
Haktır, Meşrudur
Tayyip, haftalık grup toplantısında
yaptığı konuşmada, Uğur Kurt'un
katledilmesiyle ilgili olarak "Halktan
silah isteyen bir zihniyet, Türkiye'nin,
milletin, özellikle de Alevi vatandaşların dinini düşünüyor olabilir
mi? Bakıyorsunuz Alevi vatandaşlarımızı sağdan, soldan toparlayıp
Soma'ya götürüyorlar. Bu defa da
Soma'yı karıştıracaklar." dedi.
Tayyip'in korkusu, Cepheliler’in,
gerçek adaletin temsilcisi olduğunu
bilmesidir.
AKP, emperyalizmle sayısız silah
anlaşması imzalıyor... Topraklarımızı
emperyalistlere askeri üs yapıyor, askeri
tatbikatlarını yapmaları için olanak sunuyor. O silahlarla halkımızı gaza boğuyorlar, sokak ortasında katlediyorlar...
Cepheliler halkı silahlanmaya çağırınca
da korkudan ödleri patlıyor.
Sonunuz gelecek... Kendi yarattığınız adaletsizlik denizinde boğulacaksınız. Halkımız silahlanmanın
meşruluğuyla iktidarınızı yıkacak.

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Devrim Şehitleri
Yolumuzu Aydınlatıyor
Bolu SİYO (Bolu Sevk İdare Yüksek
Okulu) öğrencisiyken devrimci mücadeleyi
yükseltmek için Ordu Aybastı'ya giden ve
19 Mayıs 1980’de faşistler tarafından hunharca katledilen Aykut Kaynar katledilişinin
34. yılında Bolu'da 21 Mayıs günü mezarı
başında anıldı. Aykut Kaynar’ın her yıl
mezarı başında düzenlenen törene bu yıl
da Dev-Genç’liler, okul arkadaşları ve Bolulu arkadaşları ile katıldı. Saygı duruşunun
ardından yapılan konuşmalarda faillerinin
hala bulunamadığı mücadelesinin yükseltileceği ve hesabının sorulacağı vurgulandı.
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Haziran Ayaklanması’nın
Kazandırdıklarıyla Türkiye Halkları

Tarih Yazmaya Devam Ediyor!

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014
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2013 yılının başından itibaren AKP iktidarının
halka ve devrimcilere saldırısı daha da boyutlanmıştı.
AKP’nin polisi avukatlara, sanatçılara, Dev-Genç’lilere yönelik «büyük operasyonlar» yapmıştı...
Sokak ortasında her gün gaz bombalarıyla, TOMA’larla saldırıyorlardı. Bu saldırganlığa karşı
Halk Cephesi neredeyse her gün eylem yaptı ve
her gün polisin saldırılarını izledi halkımız. Ayaklanmanın patladığı 31 Mayıs gününe kadar neredeyse her gün televizyonlarda, İstanbul Adliyesi'nde
Grup Yorum'a yapılan saldırıları izledi. Adli Tıp
önünde, TAYAD'lı Ailelerin “Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın” eylemlerine yapılan gaz bombalı saldırıları izledi, TOMA’larla devrimcilere
yapılan saldırıları izledi. Mayıs sonuna kadar AKP
faşizminin saldırıları artarak devam etti. 1 Mayıs
2013'ten itibaren, neredeyse her gün, Taksim'de
ve İstiklal Caddesi’nde yapılan her eyleme saldırdılar.
Halk Cephesi'nin de içinde olduğu örgütler
“Taksim Yasağınız Sökmeyecek” kampanyasıyla
eylemler başlattılar. İstiklal Caddesi'nde ve Taksim
Meydanı’nda çatışarak, eylemlerine devam ettiler.
Bu eylemler büyük bir öfke birikmesine yol açtı.
Taksim Gezi Parkı’na alışveriş merkezi yapma
kararı alan AKP, parkta ağaçları sökmek istedi...
Taksim Dayanışması buna karşı eylemler yaptı...
Polis bu eyleme de sabahın köründe saldırdı... Bu
artık bardağı taşıran son damla oldu ve AKP’nin
kabusu haline gelen Halk Ayaklanması başlamış
oldu...
Bu süre içinde, kitlelerin, kendi deneyimini
yaşayarak demokratik bilincinin, politik bilincinin
yükseldiğini gördük. Taksim Meydanı’nda, Gezi
Parkı’nda, forumlar yaparak, forumlarda direniş
kararları alarak, reformizmin, oportünizmin geri
kararlar almasını engellediler. Birçok toplantıda
reformistler, halktan insanları çok fazla ileri gitmekle
suçladı, engellemeye çalıştı. Halk ise, reformistlerden
çok daha ileriydi. Büyük çoğunluğun aldığı kararları,
kararlılıkla uyguladılar. Kendi hakkı için sesini
çıkarmaya dahi korkan kimi insanların, direnişe
geçen kitlelelere katılırken düşündüğü tek şey
güçlü olmak gerektiğiydi. Mahallelerde sokak
sokak çatışan da, Taksim'i direnerek kazanan da
devrimcilerin öncülüğünde çatışan halk oldu.

31 Mayıs 2013 tarihinde
milyonlarca insanın bir ay boyunca ayaklandığını gördük.
Halk korkularını aştı, TOMA'ların üzerine yürüdü, kurşunların üzerine yürüdü. Kucağında bebeğiyle meydanlara
çıktı. Bir ay boyunca sokak
çatışmalarına katılan halkımız
büyük bir deneyim elde etti.
Üzerinden tam bir yıl geçti...
Halkın gücünü gördük, iktidarın halktan korkusunu gördük. Bir yıldır bu korkuyla
yatıp, bu korkuyla kalkıyor
Başbakan. En küçük bir olayın,
büyük bir kıvılcıma dönüşmesinden korkuyor AKP iktidarı.
Halk Ayaklanması’nın kazandırdıklarıyla direnişlerin
niteliği değişti. Artık halk basit
protestolarla yetinmiyor. Binleri, on binleri bulan ayaklanmalar hızla yayılıyor. “Bu
Daha Başlangıç, Mücadeleye
Devam” sloganı hayatın pratiği
içinde kendine yer buluyor.
Mücadele devam ediyor, hakkını aramak isteyenler daha
militan eylemler yapmaya başladı. Halk, Haziran Direnişi’nde öğrendiklerini hayatın
her alanında uyguluyor.
AKP açısından ise hala en
büyük korkusudur Haziran
Ayaklanması... Erdoğan bir
türlü ağzından atamıyor
"Gezi"yi.... Kabusu oldu....
Yüzde elli oy aldığı, son belediye seçimlerinde "zafer"le
çıktığını avaz avaz bağırdığı
halde kabuslar görüyor. Çünkü
aldığı oyların sahte olduğunu
biliyor. Gittikçe daha fazla
yalnızlaştıklarını biliyor. Fa-

şizmin bir özelliği de, baskı,
şiddet ve katliamlarla ayakta
kalabilmesi... Dolayısıyla giderek daha da azalan, bir avuç
kişiyle devleti yönetmeye çalışması ayrı bir çıkmaza sokuyor. Hiç kimseye, en yakındakilerine bile güvenemeyecek hale getiriyor. Bu yüzden en küçük demokratik hak
eylemine bile tahammül edemeyecek hale geliyorlar.
AKP'nin bu pervasız saldırganlığına rağmen, kitle eylemlerinde büyük bir artış var
ve çok daha militan eylemler
yapılıyor.
Haziran Ayaklanması’yla
birlikte halk kendi adaletini
arar oldu. Türkiye'nin dörtbir
yanında kendi adaletini kendisi
aramaya başladı. Devrimcilerin
yaptığı eylemler artık kitlesel
bir karşılık bulmaya başladı.
Halk gördüğü, tanık olduğu
eylemlerin bir benzerini yapmaya başladı. Daha önce devrimcilerin yaptığı eylemleri,
halk da yapmaya başladı.
Kars'ta geçtiğimiz aylarda,
kaybolduktan sonra cesedi bir
tabyada bulunan 9 yaşındaki
Mert Aydın’ın amcası ve akrabaları, Boğaziçi Köprüsü girişinde eylem yaptı.
Öldürülen Mert Aydın’ın
Kars’tan gelen amcası Cemil
Aydın ve İstanbul’da bulunan
akrabaları, Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakası girişinde bir araya geldi. Mert’in
fotoğrafları ile “Katil hesap
verecek”, “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil”
yazılı döviz ve pankartlar taşıyan aile yakınları, katil zan-
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lısının bir an önce yakalanmasını istedi. Mert’in amcası Cemil Aydın,
“Hiçbir gelişme yok. Kaç gündür
bekliyoruz. Emniyet çalışıyor ama
bize bilgi vermiyor. Bu bir vahşet.
Küçücük çocuğa işkence etmişler.
Ben Kars’taydım, buraya geldim.
Çocuğu işkenceyle öldürmüş. Bir
an evvel katilini istiyoruz. Tek Mert
ölmedi, hepimiz öldük. ‘Bekleyin’
demişler. Daha ne kadar bekleyeceğiz?” diyerek adalet istediler.
İnternet sansürüne karşı onbinlerce
kişi eylem yaptı, Taksim'de polisle
çatıştı. Halk, basit protestoların işe
yaramadığını gördü. Hak almak için
meydanlara çıkması gerektiğini gördü.
İktidarın gerçek yüzünü, faşizmi gördü... Bunun için omuz omuza çatışmak gerektiğini öğrendi. İnternet yasasına karşı eylemler de bunun göstergelerinden biriydi. İnternet üzerinden yapılan çağrılarla onbinlerce
kişi Taksim'e aktı. Ankara'da, İzmir'de
ve Türkiye'nin birçok yerinde eylemler yapıldı... Bu eylemler yine
ülkenin gündemine yerleşti.
AKP iktidarının aldığı her karar
halka karşı saldırı ve rant elde etmek
üzerine oluyor. Halk bunu öğrendi
ve hakkını elde etmek için, adalet
için meydanlara aktı. Politikadan en
çok uzak duran, halkın kitlesel biçimde aldatıldığı futbol bile tarihte
hiç olmadığı kadar politikleşti. AKP
futboldan gelecek rantı yandaşlarına
vermek istiyordu. Stadlara girecek
her taraftarı fişlemek için E-bilet uygulaması başlattı. E-bilete karşı ülkenin en büyük taraftar grupları birlikte eylemler yaptılar. Passolig'i protesto etmek için, aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer
takım taraftarlarının bulunduğu binlerce kişi, Galatasaray Meydanı'nda
toplandı. Taksim Meydanı'na yürümek isteyen taraftarların önü polis

tarafından kesildi. "E-Bilet Uygulamasına Hayır" yazılı pankart açan
taraftarlar sık sık, "Susma Haykır,
E-bilet'e Hayır" şeklinde sloganlar
attı. Polisi sis bombası ve torpil yağmuruna tuttular. En apolitik diye bilinen, "holiganlaştırılan" taraftar
grupları Haziran Ayaklanması’ndan
bu güne, birbirlerine karşı değil, iktidara karşı mücadele etmek gerektiğini öğrendiler.
17 Aralık 2013 tarihinde AKP'li
bakanlara ve çocuklarına yönelik yapılan yolsuzluk operasyonuyla
AKP'nin yolsuzlukları ilk defa bu
kadar gün yüzüne çıktı. Ülkenin her
tarafında on binlerce kişi AKP'nin
yolsuzluk ve rüşvetine karşı "Hırsız
Var" eylemleri yapmaya başlandı.
"Hırsız Katil AKP" sloganı meydanları inletti. Eskişehir'de binlerce
kişi AKP binasına yürüdü. Barikat
kuran polislerin yanındaki TOMA
aracına yumurta, AKP il binasına
doğru da tuvalet kağıdı ile boş ayakkabı kutusu attı.
30 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde AKP'nin seçimi kaybettiği
belediyeyi, belde olmaktan çıkararak,
oradaki araçları almaya çalıştı. Halk
aracını vermedi.
Kütahya İl Özel İdaresi'nin Simav
İlçesi'ne bağlı köye dönüşen 62 yıllık
beldesi Kuşu'daki belediye araçlarını
ellerinden almak istemesi üzerine
halk, belediyeye ait araçların hurdaya
çıkan lastiklerini yakarak, eylem
yaptı. TUİK'in 2012 kayıtlarında nüfusu 2 bin 200, 2013 kayıtlarında
ise 2 bin 158 olan Kuşu'da halk, beldelik haklarının verilmesinde ısrar
ederken son olarak Kütahya İl Özel
İdaresi, köye dönüştürülen beldedeki
iki makam aracını aldı. Özel İdare'nin
diğer araçları da istemesi tepkilere
neden oldu. Kapatılan belediyenin
otoparkındaki 2 kepçe, 2 kamyon, 2
çöp kamyonu, 2 makam aracı, 2 traktör, 1 biçerdöver, 1 balya makinesi,

2 itfaiye aracı, 1 cenaze yıkama aracı,
1 cenaze taşıma aracı, 1 ambulansı
vermek istemeyen halk, isyan etti.
Köy meydanında toplanan halk, belediye garajındaki araçlara hurda lastikleri ateşe verdi...
Haziran Ayaklanması’ndan bugüne, halk meydanlara çıkmadan
savaşmadan hak elde edemeyeceğini öğrendi.
Haziran Ayaklanması’yla birlikte,
devrimcilerin eylemleri halkta çok
daha büyük karşılık bulmaya başladı.
Hasan Ferit Gedik Gülsuyu'nda Çeteler tarafından katledildi. Polis
Hasan Ferit Gedik'in ailesinin yaşadığı
Küçükarmutlu’yu akreplerle TOMA’larla kuşattı. Buna rağmen İstanbul’un
dörtbir tarafından halkımız cenazeyi
sahiplenmek için Küçükarmutlu’ya
akmaya başladı. Polis halkın bu sahiplenmesi karşısında geri adım attı,
cenaze ailenin ve yoldaşlarının istediği
şekilde, Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in vurulduğu yere getirildi ve ardından büyük bir kitlesellikle Gazi
Mahallesi’nde toprağa verildi.
Berkin Elvan için adalet isteyen
yoldaşları, aylarca eylem yaptılar.
Polis azgınca saldırarak eylemleri
engellemeye çalıştı. Ama ülkenin
her tarafında bu eylemler yapıldı.
Berkin şehit düşünce, ülke tarihinde
görülmemiş bir törenle uğurlandı. 3
milyon kişi uğurladı Berkin'i.

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Haziran Ayaklanması, halkın
yüzünü devrimcilere dönmesine yol
açtı, devrimcileri güvenmesine yol
açtı. Daha önce adını bile bilmedikleri,
Okmeydanı, Küçükarmutlu, Gazi gibi
mahallelere akmaya başladılar.
Devrimcilerin, halkın içinde, halkla birlikte hareket ettiklerinde başaramayacakları hiçbir şey olmadığını
öğretti halk ayaklanması...
(SÜRECEK)

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!

49

ÜLKEMİZİN AYDINLARI YÜZÜNÜ KENDİ HALKINA
DÖNMELİ VE ŞEHİTLERİ İLE ONUR DUYMALIDIR!

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Cann Film Festivali’nde
Nuri Bilge Ceylan "Kış Uykusu" adlı filmiyle Altın Palmiye ödülünü aldı. Bu ödülü
32 yıl önce "Yol" filmiyle
Yılmaz Güney almıştı.
Nuri Bilge Ceylan ödülünü
alırken "Bu ödülü son bir
yılda yaşamını yitiren Türk
gençleri adına alıyorum"
dedi. Yani ayaklanma şehitleri
adına alıyorum dedi. Ve Yılmaz Güney gibi yumruğunu
havaya kaldırarak onun yolundan gittiğini göstermek istedi.
Evet o gençler Nuri Bilge Ceylanlar’ın özgür bir
ülkede film yapmaları için de şehit düştüler. Aydınlarımızın
düşüncelerini özgürce söyleyebilmeleri için de şehit düştüler. Yani ülkemiz aydınları adına da bedel ödediler. Bu
yüzden aydınlarımız o gençlere çok şey borçludur.
Aydınlarımız ülkemizin daha onurlu, daha yaşanılır,
bağımsız bir ülke olması için şehit düşenlerle onur duymalıdır. Soma'da yaşamını yitiren 307 insanımız için de
kendini sorgulamalıdır. Ben ne yaptım diye sormalıdır?
Ben taşeron işçiliğine karşı ne yaptım? Ben halkımızın
yoksulluğu ve adalet özlemi için ne yaptım?

Bir Aydının En Mutlu Olduğu Yer
Kendi Vatanı Olmalıdır!
Evet burjuvazi için sanat denilince Avrupa ve Amerika
önce gelir, bu şekilde bize anlatır ve bunun propagandasını
yapar. Bencilliği, ahlaksızlığı özgürlük diye yutturmaya
çalışır.
Buna örnektir Nuri Bilge Ceylan'ın hayatı da. Emperyalizme nasıl hayran hale geldiğini anlatmış bir röportajında.
"İstanbul’da bir süre oldukça yoksul denebilecek bir
yaşam sürdürdük. Aslında bir memur ailesinin çocuğu
olarak İstanbul’da doğdum. Ailem Çanakkale’nin Yenice
kasabasında.
Aslında nasıl oluştuğunu tam bilemiyorum bir Batı
hayranlığı başlamıştı bende ve Boğaziçi Üniversitesi
bunu iyice körükledi. Boğaziçi’nin insanı batıya yönlendiren
bir tarafı vardır, bilirsiniz. Bir şekilde okul bitecek,
Batı’ya gidilecek, orada yaşanacak diye düşünülür."
Bu Batı hayranlığı onun İngiltere’ye gitmesine sebep
olmuş.
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"Londra’da bulaşıkçılık filan
gibi herkesin başına gelen işleri
yaptım. İçimdeki boşluk ve anlamsızlık duygusu iyice büyümüş
durumdaydı. Çok yalnızdım.
İnsan ilişkileri çok zor gelmeye
başlamıştı. Batıyla aramda çok
büyük bir mesafe olduğunu hissetmeye başladım. Atina üzerinden Nepal’e uçtum. Himalayalar üzerinde 400 kilometre
yürüyüş yaptım bir iki ay içinde.
Fakat aradığım anlam bir türlü
gelmiyordu.
Yolların da bir yardımı olmadı yani. Hiç. Nereye baksam her yerde aynı ağaç,
aynı bulut. O zamana kadar ‘seyahat denen bir şey var
oldukça anlamsızlık sorunuyla yüz yüze gelmem’ diye
düşündüğüm halde, ilk defa seyahat ya da maceranın
içimdeki boşluğu dolduracak potansiyele sahip olmadığını
düşündüm. Sonra bir Budist tapınağının üzerinde oturup
dağları seyrederken, birdenbire Türkiye’yi çok özlediğimi
düşündüm ve geri dönmeye karar verdim."
Emperyalizm insana gez dolaş, seyahat et hayat budur
diye açıklar. Oysa baktığın ağaçların, havanın, insanların
bir anlamı yoksa ne ifade ederki doğanın güzelliği. İçinde
özlem ve değer yargıları yoksa bencillik ile dolu bir dünya
neye yarar. Koca bir hiç. Nuri Bilge Ceylan da bunu farketmiş. Ülkesinden uzak olmak koca bir HİÇ..
"Uzun süredir Boğaziçi Üniversitesi yüzünden kendimi
yalıttığım, yalıtmak zorunda kaldığım Türk toplumunun
her kesiminden insanlardan zengin bir mozaikle karşılaştım.
Çocukluk ve gençliğimden hatırladığım, ama bir süredir
unutmak durumunda olduğum bir mozaikti bu. Yeniden
yurduma karşı bir sevgi oluşturdu içimde bu. Ait olduğum
yeri bulmuşum gibi bir duygu yaşadım."
Biz kültürümüzle, tarihimizle, değerlerimizle Anadolu
topraklarına aitiz, bunu unuttuğumuz an yok olmaya
mahkumuz.
Kendi halkı mutsuzken, yoksulken, adalete susamışken
bir aydında kendisini aynı bu durumda hissetmelidir.
Bizim halkımızın onurlu bir tarihi vardır. Halkımızın
ve sosyalistlerin çok güçlü değer yargıları vardır. Aydınlarımız bu değerlere sarılmalıdır, asla Avrupa hayranı olmamalıdır. Tabii ileri olan, değerli olan yanlardan yararlanılır ama asla onların hayranı olmamalıyız.
Ülkemiz aydını yüzünü ülkesine dönmeli, Yılmaz
Güney'i, Nazım Hikmet'i, Ruhi Su'yu ve dünyadaki sosyalist aydınları örnek almalıdır!

BOYKOTLARLA, İŞGALLERLE ADALET MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ

Şehitler Bizim İçin Ölü Değil,
Geleceği Büyüten Birer Fidandır
Adalet talebinden asla vazgeçmeyeceğini eylemleriyle
gösteren Halk Cepheliler ülkenin her yerinden "Katillerden Hesap Soracağız" haykırışını sürdürüyor.

İSTANBUL
Beylikdüzü: 23 Mayıs’ta Beylikdüzü’nde bulunan
75. Yıl Cumhuriyet Lisesi öğrencileri tarafından Berkin
için okul bahçesine fidan dikildi.
Liseli Halk Cepheliler aynı zamanda Soma’da katledilen maden işçileri için de okul duvarı korkuluklarına siyah kurdeleler bağladılar.
Yıldız Teknik Üniversitesi: Dev-Genç’liler Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde 21 Mayıs günü açtıkları masada öğrencilere 4-10 Haziran'da yapılacak Ankara yürüyüşünü anlattı. Tek tek kafeleri gezip
Yürüyüş dergisi de dağıtan Dev-Genç’liler afişleme ve bildiri dağıtımı yaptılar.
Avcılar: Dev-Genç'liler Marmara Caddesi’nde 21 Mayıs'ta masa açtı. Açılan masada 180 imza toplanıp 6 adet
Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

BURSA: Gemlik Halk Cepheliler 25 Mayıs’ta AVM
önünde toplanarak Berkin için adalet istemeye devam ettiler.
Okunan açıklamada; “AKP ve katil polisleri Uğur Kurt
ve Ayhan Yılmaz’ı katlederek Gezi şehitlerinin, Berkin Elvan’ın, Soma katliamının üstünü örtmeye çalışıyor, yeni
katliamlarla adalet mücadelemizi engellemeye çalışıyor.
AKP ve katil polisleri halkımıza yaşattığınız acıların şehitlerimizin hesabını soracağız” denilerek oturma eylemine
geçildi.

ANTALYA: Halk Cephelilerin her cumartesi günü Attalos Heykeli önünde gerçekleştirdiği “Berkin İçin Adalet” eyleminde Uğur Kurt ilgili açıklama yapıldı. Berkin’in
faillerinin hala cezalandırılmadığı halka teşhir edildi.
BALIKESİR: Bandırma Dev-Genç’liler Berkin'e ada-

Mersin’de Grup Yorum Konserine Gelen

Belediye İşçisinin Görev Yeri Değiştirildi
25 Mayıs günü saat 20.00’de başlayan Grup Yorum konseri hazırlıkları sırasında mesai saatinden sonra alana gelip orada bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe işçisi İsa ÇELİK’in başka bir belediye teftiş görevlisinin gelip onu orada görmesi ve tartışmasından sonra görev yeri değiştirildi.
Mersin Halk Cephesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizler Mersin Halk Cephesi olarak İsa ÇELİK’in ve
onun gibi haksız yere baskıya maruz kalan tüm işçilerin
yanındayız, hakkını alabilmesi için bu haksızlığı teşhir edebilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

let talebini haykırmak için 23
Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması ve
oturma eylemi yaptılar. Okmeydanı'nda katledilen Uğur
Kurt ve Soma katliamında
katledilen maden işçileri de
anıldı. Yapılan açıklamada
Sık sık Soma’nın hesabının
sorulacağı dile getirildi, devletin katil yüzü bir kez daha
halka anlatılarak halk devrimcilerin saflarında mücadeleye çağrıldı. Berkin’in,
Uğur’un kanının yerde kalmayacağı vurgulandı. Berkin
ve ölen tüm madenciler için dilek fenerleri ve balonlar uçurulduktan sonra eylem sonlandırıldı.

Bursa

Beylikdüzü

ADANA: Halk Cepheliler
İnönü Parkı’nda her hafta yaptıkları “Berkin İçin Adalet İsAntalya
tiyoruz” eylemine 24 Mayıs’ta
devam ettiler “Berkin’den Soma’ya, Soma’dan Uğur Kurt'a katledenin devlet olduğu
ve katillerin korunduğu” söylenirken katiller gizlenmeye
aklanmaya çalışıldığı sürece halkın hesap sorma kararlılığının artacağı, halkın adaletinin hesap soracağı vurgulandı.

HATAY: Halk Cephesi, vurulmasının üzerinden 1 yıl geçen Berkin Elvan’ı anmak ve katillerden hesap sormak için
22 Mayıs’ta basın açıklaması yaptı. “Kendi hukukunu bile
uygulamayan bir düzen açıkça gayrı meşrudur. Katiller cezalandırılana kadar adalet istemeye devam edeceğiz” sözlerine yer verilen açıklamaya 35 kişi katıldı.

Bedenlerini Silah
Yapıp Zulmün
Kalelerini
Parçalayanlara
Bin Selam
Mersin’de Halk Cepheliler
27 Mayıs’ta Ölüm Orucu şehidi
Uğur Türkmen’in ölüm yıldönümünde mezarı başında anma
yapıp mezarı temizlendikten sonra Pozcu’daki evinde ailesiyle
birlikte yemek yendi.

Küçük Duru’muzu
Kaybettik Acımız
Büyük
TAYAD’lı anamız
Kezban Bektaş’ın
torunu şehidimiz
Mustafa Bektaş’ın
yeğeni Özlem Duru
Bektaş hayatını kaybetti.
Bektaş Ailesinin acısını
paylaşıyoruz. Hepimizin
başı sağolsun.
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Bir Gidip Bin Geliyoruz…
AKP Katlettikçe Biz Alanlara Sığmıyoruz!
Adana:

24 Mayıs’ta Grup Yorum konseri yapıldı.
Konser başlamadan saatler önce Grup Yorum dinleyicileri konser alanı etrafında toplanmaya başladı. Konserin
başlamasıyla heyecan coşkuyla buluşurken alan umudun
sloganlarıyla çınladı. 2. şarkının ardından giriş kapısına
kadar dolan alanda ne oturacak, ne adım atacak yer kalmıştı.
Soma ve Okmeydanı katliamlarından ötürü halay çekilmeyen konserin coşkusu hesap sorma kararlığıyla
daha da artarken, Adana halkı hemen hemen tüm şarkılara eşlik edip büyük bir koro oluşturdu. Bu konserle Grup
Yorum ’un halk olduğu bir kez daha gösterildi. Çukurova Doğal Park Amfi Tiyatro’da düzenlenen konseri 1700
kişi izlerken, alanın taşmasından kaynaklı yaklaşık 400 kişi
konseri dışardan dinledi.

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Mersin: Grup Yorum Mersin Amfi Açıkhava Tiyatrosunda 25 Mayıs’ta konser verdi. Grup Yorum hayranları
daha Yorum prova yaparken kapıda sıra olmaya başladılar. Konser alanındaki ve dışarıdaki kitle konserin başından sonuna kadar Grup Yorum’a eşlik etti.
Soma ve Okmeydanı’ndaki katliamlardan dolayı halay programının iptal edildiği konserde halk sloganlarıyla alandaki coşkuyu artırdı. 3 saat süren konsere yaklaşık
2500 kişi katıldı.
Antalya:

Grup Yorum 23 Mayıs'ta Antalya’daydı.
Binlerce kişinin katıldığı konser adeta bir miting havasında
geçti.
Konserin hazırlığı süresince tüm Antalya’ya gün gün
afişler, stickerlar yapıldı. En yaşlısından, en gencine herkes ilişkiler yarattı, tüm çevresini konser çalışmasına kattı, satış noktaları buldu veya çevresindeki insanları birer

satış noktasına çevirdi.
Sahneye ilk olarak Halk
Cephesi temsilcisi çıktı.
Temsilci, Amerikan emperyalizmini, AKP faşizmini
teşhir eden konuşmalar yaptı binlerin konuşmaya cevabı çoşkulu alkışlar ve sloganlar oldu. Grup Yorum’un
yaşanan katliamlardan ötürü
halayı programından çıkarması ise takdirle karşılandı.

Kocaeli: Dev-Genç’liler 23 Mayıs’ta İzmit Merkez'e
24 Mayıs’ta Erzurum, Esentepe, Öğretmenler mahalleleri
ve merkez de Orduevi, Çınaraltı, Yürüyüş yoluna konserin bez pankartları asıldı. İzmit'te yürüyüş yoluna asılan
pankartların Dev-Genç’liler oradan ayrıldıktan sonra zabıtalar tarafından acizce sökülüp kaçırıldığını fark eden
Dev-Genç’liler yürüyüş yoluna tekrar çıkıp bildiri dağıtı.

Baskılar Bizi Yıldıramaz!
Ahlaksız Kocaeli Emniyeti uzun bir süredir DevGenç’li Sena Erkal'ın ailesini farklı farklı numaralardan
arayarak taciz etmektedir. “Kızınızın nerde kimlerle olduğunu biliyor musunuz? Size adres yollayacağız oraya
gelin” diyerek korkutmaya çalışmaktadırlar. Bu saldırıya
karşı Dev-Genç’liler: “Sizin bu pis oyunlarınız bize sökmez. Ailelerimiz gayet de iyi biliyor nerde ne yaptığımızı. Karşınıza birken iki olacak, ailelerimizi de arkamıza
alarak dikileceğiz! Bizler Dev-Genç’liyiz!” açıklaması yaptı.

Yunanistan’da Özgür Tutsaklar Üzerindeki

Baskılara Sessiz Kalmayacağız!
Yunan devletinin Özgür Tutsaklar üzerindeki baskı politikalarına
karşı 27 Mayıs'ta Şişli Cami önünde bir araya gelen TAYAD’lı aileler bir basın açıklaması yaptı. Yunanistan’da tutulduğu Hapishane’de kendisine kağıt ve kalem verilmeyerek mektuplaşması engellenen Bilgehan Karpat için yapılan açıklamada "Yunanistan Devleti Devrimci Tutsaklar Üzerindeki Baskılara Son Ver" pankartının açıldığı. Açıklamayı okuyan Naime Kara; “Dünyanın neresinde
olursa olsun, dünya halklarının baş düşmanı Amerika'ya karşı mücadele etmek meşru olandır. Halklara zulmeden, aç bırakan, katleden emperyalizme karşı çıkmak bütün vatanseverlerin boynunun borcudur. Yunanistan devleti emperyalizm ve AKP iktidarıyla
yaptığı anlaşmalar doğrultusunda evlatlarımızı tutsak aldı." diyerek
Yunanistan devletinin tutsaklara neden saldırdığını özetledi. Eylemden sonra ise Bilgehan Karpat'a kâğıt ve kalem gönderildi.
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Mersin

Kavgada Emeği Geçen Herkes
Şehitlerimizi Sahiplenmelidir
14 Mayıs günü Mezarlıklar Komitesi Topkapı
mezarlığına giderek oradaki şehit mezarlarını ziyaret etti. Tek tek mezarlarını kontrol edip temizliğini yapan Mezarlıklar Komitesi 15 günde
bir şehitlerimizin olduğu mezarları gezerek eksiklerin kontrolü ve temizliği ile ilgilenecek. Komite: "Şehitlerimiz; Kavgamızın kaleleri onlar.
Her bir şehidimiz Anadolu'nun köy, kasaba ve şehirlerinde kale gibi duruyorlar" denildi.

Yapılan Her Mezar
Dayımıza Sözümüzdür!
Hasan Ferit Gedik çete-polis işbirliğiyle 30
Eylül 2013’te katledildi. Hasan Ferit'in yoldaşları Hasan Ferit'in cenazesini nasıl sahiplendilerse
mezarınıda o bilinçle sahiplenip yaptırdılar.
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Adana

Avrupa’da
Uğur KURT’un katledilişini ve katil AKP’nin polisinin kudurmuşçasına
halka, mahallelere saldırısı Avrupa'nın
birçok şehrinde protesto edildi.
Yurtdışında bulunan halkımız katliamlara sessiz kalmıyor ve güçleri oranında katillerin kapısının önüne dayanarak katliamların hesabını soruyor.

Almanya
Düsseldorf:
22 Mayıs günü saat 15.00’de Duesseldorf Türk Konsolosluğu önünde,
Uğur Kurt için bir araya gelen Halk
Cepheliler AKP faşizmine karşı eylem
yaptı.
Halk Cephesi’nin açıklaması okunarak, sloganlarla eylem sona erdi.

Berlin: 23 Mayıs günü Berlin’de
protesto eylemi gerçekleştirildi.
Mitinge Halk Cephesi ile birlikte
DKO katıldı. Eylem boyunca AKP faşizminden hesap sorma ve adalet istemi içeren sloganlar atıldı.
24 Mayıs’ta, Berlin Kreuzberg’de
toplanıldı. Saygı duruşu ve gündeme yönelik konuşmaların ardından yürüyüşe
geçildi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı
yürüyüşte ALMAN Polisi’nin tavrı
özellikle Cepheliler’e karşı oldukça
sertti. Cepheliler’in zorla üstünün aranması ortamı gerginleştirdi. İki saat süren yürüyüş marşlarla, sloganlarla sona
erdi.
25 Mayıs günü Cepheliler Berlin
Kreuzberg’de “AKP Faşizminin Katlettiği Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz’ın
Hesabı Sorulacak-Cephe” pankart astı.
Avusturya: 23 Mayıs günü Viyana'da Türkiye Konsolosluğu önünde
Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz’ın katledilmeleri üzerine eylem yapıldı.
Eylemde Avrupa Halk Cephesi’nin
açıklaması okundu. Grup Yorum'un
'Soma için' ve 'Berkin Elvan anısına'
adlı parçaları dinletildi. Daha sonrasında
ADHK, ATİGF ve Komintern Okmey-

KATİL AKP DÖKTÜĞÜN
KANDA BOĞULACAKSIN

danı ile ilgili yazdıkları açıklamalarını
okudular. Eylem boyunca Türkçe ve Almanca sloganlar atıldı. Liseli DevGenç’lilerin eylemleri “Yaşasın DevGenç, Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganı ve 'Dev-Genç marşı' ile selamlandı.

Belçika: Uğur Kurt’un katledilmesi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de
Türkiye Konsolosluğu’nun önünde 23
Mayıs’ta protesto edildi.
30 kişinin katıldığı eylemde bir de
AABK Belçika Temsilcisi Fatma Bilici bir açıklama ile AKP faşizminin
halkı katletmesini lanetledi.

Yunanistan
Atina: 23 Mayıs günü Yunanistan
Halk Cepheliler Atina’da Türkiye Elçiliği’ne yürüdü. Saat 19.30’da elçiliğe
doğru yürüyüş başlar başlamaz polis
otobüslerle yola barikat kurup elçilik yolunu kapadı. Ondan fazla polis otobüsünün ve çok sayıda polisin elçiliğin etrafına adeta duvar ördüğü görüldü. Sokağın başında oturma eylemine geçildi. Eylem sloganlar ve marşlarla son
buldu.

Selanik: Selanik’te yaşayan Halk
Cepheliler de, 24 Mayıs günü Türkiye Selanik Konsolosluğu’nun önünde bir eylemle katliamların hesabını sordu. Ölüm
Orucu Gazisi bir Halk Cepheli, Konsolosluğun giriş kapısının karşısında bulunan bir ağaca kendini zincirleyerek Faşist Türkiye Devleti’nin katliamlarını
teşhir etti ve hesap sorulacağını haykırdı.
Kendini zincirlemesinin ardından
Yunanca ve Türkçe sloganların yazılı olduğu Halk Cephesi imzalı bir pankart
açan Halk Cepheli, yanında getirdiği, katliamları teşhir eden ve mücadeleyi anlatan Halk Cephesi imzalı kuşlamalar da
atarak, açıklama okudu. Yunan polisi tarafından müdahale edilerek zincirleme
eylemi yapan Halk Cepheli’yle birlikte
eylemi görüntüleyen yine Ölüm Orucu
Gazisi bir başka Halk Cepheli de gözaltına alındı ve karakola götürüldüler.

Cepheliler’in karakola götürüldüğünü öğrenen Yunanlı dostları karakolun önüne giderek Cepheliler’i sloganlarla karakol önünde bekleyerek sahiplendiler. İşlemlerin bitmesinin ardından saat 19.00’da gözaltındakiler serbest bırakıldı.

İngiltere: 25 Mayıs günü İngiltere'de yürüyüş düzenlendi.
DGBP (Demokratik Güç Birliği
Platformu) Britanya’nın da katıldığı
yürüyüş Manör House tren istasyonunda başladı. Yürüyüş saat 14.30’da
alkışlar, zılgıtlar ve ıslıklarla başladı.
Başta “Gezi… Berkin Elvan… Soma…
Uğur Kurt, Ayhan Yılmaz… Hırsız
Katıl Faşist AKP İktidarı İki Canımızı
Daha Katletti, Hesap Soracağız/Halk
Cephesi” pankartı taşındı.

Sayı: 419

Kızıl bayrakların dalgalandırıldığı Yürüyüş
yürüyüş boyunca hiç durmadan büyük 1 Haziran
2014
bir öfke ve hesap sorma isteğiyle Türkçe ve İngilizce sloganlar atıldı.
Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı yürüyüşte iki kez kısa süreli oturma eylemi
yapıldı. Bitiş parkına gelindiğinde kitle, tüm devrim şehitleri, Haziran Direnişi şehitleri, Berkin Elvan, Uğur Kurt
ve Ayhan Yılmaz için saygı duruşu yapıldı. DGBP’ye de söz verildikten sonra Halk Cephesi açıklaması okunarak
eylem bitirildi.

Londra: 23 Mayıs günü Türkiye
Elçiliği önünde eylem yapıldı. Seyyar
müzik aletinden marşlar dinlendi, Türkçe ve İngilizce olarak konuşmalar yapıldı.
Fransa:

Fransa Halk Cephesi,
24 Mayıs'ta, Soma katliamı ve sokak ortasında polis tarafından katledilen Uğur
Kurt için Paris Büyükelçiliği önünde
eylem yaptı.
Sloganlar ile başlayan eylemde
Fransa Halk Cephesi’nin açıklaması
okundu, eylem sloganlarla sona erdi.

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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Konsere Gün Sayıyoruz,
Emek ve İnançla Çalışıyoruz!

Grup Yorum Almanya
Söyleşileri

Tarih: 08 Haziran
Saat: 10.00
Yer: Aalen Alevi Kültür
Merkezi
Adres: Bahnhof str. 86,
73430 Aalen
Bilgi için: 0151 47 02 18 05
4-Heilbronn
Tarih: 08 Haziran
Saat: 15.30
Yer: Heilbronn AKM
Adres: Hünderstr 24, 74080
Heilbronn
Bilgi için: 0151 47 02 18 05

1-Lauda AKM Pikniği
28 Haziran’da Almanya'nın Oberhausen şehrinde ya- Tarih: 07 Haziran
pılacak olan 3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Grup YoSaat: 14.00
rum konserine gün sayıyoruz. O gün oraya dolacak olan
onbinlerin hayalleri beyinlerinde insanlarımızın, AKP'den Yer: Lauda
sorulacak hesabın, atılacak sloganların sesleri kulaklarında Adres: 0151 47 02 18 05
koşarak çalışılıyor umut ile.
2-Schwabisch Gmünd
Hollanda:
Tarih: 07 Haziran Saat:
15 Mayıs günü Rotterdam’da konser afişleri ve el ilan- 19.00
ları dağıtıldı.
Yer: Schwabisch Gmünd
Avusturya:
Alevi Kültür Merkezi
21 Mayıs’ta, Sokakta afişler asıldı, el ilanları dağıtılAdres: Wiesenthalerweg
dı ve esnaflarla sohbet edildi.
2, 73225 S.Gmünd
22 Mayıs’ta, Viyana'nın Ekonomi Üniversitesi’nde masa
3-Aalen - Kahvaltı
açılarak, öğrencilere bildiri dağıtıldı.
Yine aynı gün, Viyana'nın 11. bölgesinde esnaflar dorafından şiir okundu. Dinletide ayrıca Grup Munzur mülaşılarak bilet verildi ve konsere davet edildi.
zisyenlerinden Ali Haydar Can, SPD Bremen Eyalet Mil24 Mayıs’ta Linz Şehri’nde İbrahim Kaypakkaya anletvekili Mehmet Ali Seyrek, Bremen Dinler Arası Uyum Mamasında stant açıldı, afişler asıldı ve el ilanı dağıtıldı.
sası’ndan İsa Aktan, Bremen Türk-Alman Birliği Başkanı
25 Mayıs'ta Perg Pir Sultan Abdal Derneği’nde Devrim
Cemal Alper Ergüden de dinleyiciler arasında yer aldı.
Şehitleri anmasında konser çağrısı yapıldı, biletler dağıtılAlmanya-Solingen
dı.
Sollingen şehrinde Grup Yorum gönüllüleri ile 18 Ma24 ve 25 Mayıs Neunkirchen ve Ternit bölgesinde konyıs tarihinde Sollingen AKM binasında buluşuldu. Gönülser çalışması yapıldı. Düğün ve evler ziyaret edildi. 40 tane
lüler ile komiteler oluşturulup gönüllüler için yapılan t-shirtSayı: 419
bilet satıldı, konsere çağrılar yapıldı.
ler dağıtıldı. Konser hakkında bilgiler aktarıldı ve gençleYürüyüş
Almanya-Bremen:
rin
önerilerini dinlendi. 25 Mayıs’ta F Tipi Film gösterimi
1 Haziran
21 Mayıs’ta Bremen'de, Grup Yorum Oberhausen Kon2014
ve Haziran ayında Grup Yorum elemanları ile söyleşi gerseri tanıtımı için şehir merkezindeki Karstadt mağazasının
çekleştirme kararı alındı.
önünde masa açıldı. Alman MLPD, Grup Yorum GönüllüİLETİŞİM: 004915237294569- 004915750836074
leri’ne destek oldu.
Almanya-Wuppertal:
Grup Yorum Gönüllüleri'nden oluşan topluluk, öncelikAlmanya’nın WupperUmudun Adı
le Soma’da yaşanılan katliamla ilgili bilgilendirmeler yaptal şehrinde 23 Mayıs günü
Avrupa’nın
tıktan sonra, halkla beraber bir dakikalık saygı duruşunda
Avrupa’da yaşayan gençler
bulundu.
Duvarlarında Nakışlı
ırkçılığa karşı müzik (Musik
Yine, Grup Yorum sevenlerinin düzenlediği, Grup YoGegen Rassismus ) adlı bir
Almanya Duisburg'da
rum’la dinleti ve söyleşi etkinliği, 24 Mayıs akşamı 110 kigece düzenlediler. Bu müzik
ve Avusturya Viyana
şinin katılımıyla gerçekleşti.
programına 1000´den fazla
Söyleşi ve soruların ardından, dinleyicilerin istekleri üzeşehrinde umudun adı
genç katıldı. Gecede, Grup
rine şarkılar seslendirildi. Köln Sanat Atölyesi çalışanları taYorum standı açıldı.
yazılamaları yapıldı.

Nazi Artığı Alman Devleti Türkiyeli
Devrimcileri Yargılamaya Devam Ediyor!
Özkan Güzel, Alman devleti tarafından 11 aydır tecrit
hücrelerinde tutsak ediliyor. 22 Mayıs'ta Oberlandesgericht
Düsseldorf'ta görülen son duruşmada Grup Yorum konseri
düzenlemek, Yürüyüş dergisi satmak suç olarak değerlendirildi.
Tanık olarak dinlenen polis bile Özkan'ın hasta olduğunu
söyledi. Mahkeme, Türkiyeli devrimcileri Türkiye faşizmi
adına yargılamış olduğunu bu uyduruk iddialarla ispatlamış oldu.
Yine, duruşmada 28 Mayıs’ta görülecek olan bir daha-
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ki celselerde faşist Doktor Leygraf'in dinleneceği belirtildi. Norveç’te 81 insanı katleden faşist Breivik'e “ceza ehliyeti yoktur” raporu veren faşist Doktor Prof.Dr. Norbert
Leygraf Nazi artığı Alman devletinin mahkemelerinde de
bilirkişi görevi yapıyor. 81 kişinin katili bir faşiste “ceza
ehliyeti yoktur” raporu veren Mengele artığı Leygraf Korsakoff hastası olan Özkan'a “hasta değildir, tutuklanabilir”
raporu vermişti. Böyle faşist bir doktoru bilirkişi olarak atayan ve mahkemede dinleme kararı alan Alman devleti niyetini ortaya koymuştur.
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Bilgehan Karpat’a
Faşist Çeteci-Katil Saldırısı!

Katil Erdoğan’ın “Yatacağı Yer Yok”
Dünyanın Hiçbir Yerinde Sana Rahat Yok!

Nafplion Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsak
Bilgehan Karpat’a, Mutlu Türkay isimli faşist
çeteci-katil, hapishane idaresinin kışkırtmasıyla saldırdı. Yunanistan Halk Cephesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "25 Mayıs günü,
mafya artığı faşist Mutlu Türkay, Bilgehan Karpat’ı “Bundan sonra Türkiye hakkında ve politik konuşmayacaksın, yasaklıyorum!” sözleriyle tehdit etmiştir. Bilgehan Karpat’ın “Sen
kimsin, bana yasak koyamasın!” demesi üzerine,
darp etmiş, jiletle üstüne saldırmıştır. Diğer mahkûmların araya girmesiyle saldırı durmuştur.
Olaydan iki gün sonra 27 Mayıs’ta, idareye çağrılan Bilgehan Karpat’a, koğuş değiştirmek için
dilekçe verip vermediği sorulmuştur. Öğrenildiği kadarıyla, “biri(leri)” bilgisi olmadan,
kendi adına idareye koğuş değiştirmek istediğini içeren bir dilekçe verdiği ortaya çıktı. Nafplion hapishanesi faşist Mutlu Türkay’ın saldırılarına izin vererek faşizme ortak olmaktadır.
Faşist Mutlu Türkay kimden cesaret ve güç alarak Bilgehan’ı tehdit edip, saldırmıştır.
Sosyalistlere, devrimcilere kalkan her elin
hesabını soracağız. Nafplion Hapishanesi onursuzluğa ortak olmaktan vazgeçmeli" denildi.

24 Mayıs’ta Köln’e geleceği bilinen Katil Erdoğan ve ekibi, bir gün
önce Köln’de yemek için uğradıkları Weidengasse’de Halk Cepheliler’in
protestosuyla karşılandı. Kendisi gelmeyip, yardımcısı Emrullah İşler
ve korumaları ile sokağı adeta kuşatan katiller ve yardakçıları “BERKİN’İN VE SOMA’NIN HESABINI VERECEKSİN- ALMANYA
HALK CEPHESİ” pankartıyla karşılandılar.
Sloganlarla ve ajitasyon ile katillerin teşhir edildiği eylem çevrede
katliamlara tepkisi olan onlarca insan tarafından sahiplenildi.
24 Mayıs günü de, saat 14.30 Köln'de Tayyip’in havalimanından otele geçerken 4 Halk Cepheli’nin eylemiyle karşılandı. "BERKİN’İN VE
SOMA’NIN HESABINI VERECEKSİN/ALMANYA HALK CEPHESİ”
imzalı pankartlarıyla konvoyun önüne geçtiler. Bunu fark eden özel güvenlik görevlileri hemen aralarına dalıp Cepheliler’e saldırdılar.

Sizin Gibi İşkenceciler
Çok Gördük, Vazgeçin!
Yunanistan Hapishanesi’nde tutsak bulunan
Bilgehan Karpat’a hapishane girişinde onursuz
arama dayatmasında bulunulmuş, onursuz aramayı kabul etmediği için işkenceye maruz
kalmıştı. Bilgehan Karpat’a yaşadığı işkenceye karşı açlık grevinde bulunduğu ve onursuz
aramayı reddettiği için görüş yapmama cezası
verildi.

Tutsaklarımızı Hiç Sahipsiz
Bırakmadık, Bırakmayacağız!
İsviçre TAYAD Komitesi 19-20 Mayıs tarihleri arasında iki günlük
çadır eylemi düzenledi. “Özkan Güzel’e ve Tüm Hasta Tutsaklara Özgürlük” başlığı altında yapılan eylem iki gün sürdü. Çadırda İsviçre TAYAD Komitesi’nin iki pankartının yanı sıra Özkan Güzel’in hukuki durumunu anlatan Almanca ve Türkçe hazırlanmış afişi ve Grup Yorum’un
afişleri de yerlerini aldı.
Yunanistan: Özgür Tutsaklar üzerinde baskıların son bulması için
24 Mayıs günü Atina’nın Monastiraki Meydanı’nda Özgür Tutsaklar’ın
taleplerini dillendiren bildiri dağıtımı yapıldı. Bildiri dağıtımında 2 Halk
Cepheli boyunlarında taşıdıkları panoyla bildirilerini boyunlarında taşıdılar. Yunan halkı panoyu ilgiyle okudu.
20 Mayısta Atina’nın Omonia Meydanı’na 23 ve 27 Mayıs’ta ise
Profillia Meydanı’na masa açıldı, imza toplandı. 22 Mayıs’ta ise Yunanistan Halk Cepheliler, Yunanistan Komünist Partisi’nin ve sol partilerden Sriza’nın seçim mitinglerine katılıp Soma katliamı ve tutsakların taleplerini içeren bildiriler dağıttılar.

Sayı: 419

Yürüyüş
1 Haziran
2014

Soma Katliamının Hesabını Vereceksiniz!
Dünya'nın birçok şehrinde insanlarımız Soma'da katledilen 307 madencimizin hesabını sormak katil, hırsız işbirlikçi AKP’yi teşhir etmek için meydanlarda.
Almanya:
Bremen Halk Cephesi, 19 Mayıs günü, Bremen Eyalet Meclisi önünde, Soma'daki AKP katliamını Bremen'deki Alman sivil toplum örgütlerinin gelenekselleştirdiği Pazartesi Eylemcileri ile protesto etti. Eylemde Almanca ve Türkçe açıklamalar okundu.
Almanca ve Türkçe "Bu Bir İş Kazası Değil, Katliamdır" yazılı pankart Bremen'in simgesi Roland Heykeli'ne asıldı.

Fransa
Fransa’nın Nancy kentinde Soma’da ölen madenciler
için bir anma düzenlendi. İlk önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Fransızca bildirilerin dağıtıldığı açıklamaya Fransız halkının ilgisi yoğundu.
İngiltere
İngiltere’nin York şehrinde 21 Mayıs’ta, Halk Cephesi’nin çağrısıyla şehrin merkezi olan Parlement Street’e toplanıldı.
Protesto boyunca Türkçe ve İngilizce bildiriler dağıtıldı ve sloganlar atıldı.

KATİLLER CEZALANDIRILANA KADAR ADALET İSTEYECEĞİZ!
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Şehit düşmeden önce yaptığı son şey halkın can
güvenliğini almak oldu. Son sözleri çevredeki halka
oldu: “Ben DHKC savaşçısıyım, birazdan çatışma
çıkacak, beni vuracaklar. Çevreden uzaklaşın.”
Süleyman Örs

8 Haziran - 14 Haziran
İpek YÜCEL, Metin KESKİN:
Tokat’ın Reşadiye İlçesi, Küngür (Yuvacık) Köyü
kırsalında oligarşinin askeri güçleriyle DHKC Karadeniz
Bölge Komutanlığı’na bağlı gerilla birliği arasında,
14 Haziran 2003’te çıkan çatışmada şehit düştüler.
İpek YÜCEL, 1965 doğumluydu.
Tokat’ın, Almus Çamdalı Köyü’nde geçen 25 yıllık yaşamının ardından,
1990'da Armutlu'ya geldi. Armutlu onun
devrimciliğinin doğum yeri oldu. Direnişler içinde devrimcileşti. “İlkokulu
bitirdikten sonra '90’a kadar hiçbir şey
İpek Yücel
okuyup, yazmayan” İpek, '93’te Armutlu
Komitesi’ndeydi. 1994’te gerillaya katıldı. Sivas ve
Tokat yöresinde savaştı.
Metin KESKİN, 1969 doğumlu, aslen Sivaslıdır. Devrimci hareketle örgütlü
ilişkisi 1998’de başladı. Nurtepe’de faaliyetlere katıldı. Devrimci hareketle
ilişki kurduğunda yaşı 30’una yakındı.
Bir delikanlının coşkusuyla atıldı kavgaya. Kısa bir tutsaklık sonrası 1998’de
Metin Keskin
gerillaya katıldı.

Süleyman Örs

Süleyman ÖRS, 1974 Sivas-Zara
doğumlu, Kürt milliyetindendi. 1993’te
mücadeleye katıldı. SPB üyesi bir savaşçıydı. 9 Haziran 1997’de İstanbul
Gaziosmanpaşa’da helikopter desteğindeki yüzlerce polis tarafından kuşatıldı,
son mermisine kadar direnerek şehit
düştü.

Sibel YALÇIN, 1977 Sivas-Divriği
doğumluydu. 1992 başlarında örgütlü
mücadeleye katıldı. 9 Haziran 1995’te
SPB tarafından DYP İstanbul İl Merkezi’ne yönelik eylem sonrasında, polisle
çıkan çatışmada Birlik Komutanı Sibel
Yalçın,
katliamcıları ateş altında tutup
Sibel Yalçın
sokak sokak çatışarak diğer yoldaşlarının
geri çekilebilmesi için kendini feda etti.

Abdullah MERAL, Haydar BAŞBAĞ,
Fatih ÖKTÜMÜŞ, Hasan TELCİ:
1984 Nisan ayı başında oligarşinin hapishaneler
politikasını bozmak, baskılarını geriletmek ve içeride,
dışarıda Türkiye halklarına direnme çağrısı yapmak
için gündeme getirilen Ölüm Orucu eyleminde şehit
düştüler.
Abdullah MERAL, 1952 Balıkesir’in, Manyas İlçesi, Kalebayır Köyü
doğumludur. 1975’lerden itibaren devrimci mücadeleye katıldı. Dev-Genç
içinde aktif görevler aldı. Kadıköy ve
çevresinde anti-faşist mücadeleye önAbdullah Meral derlik etti. Tutsak düştüğünde işkencelere göğüs gererek örnek tavır aldı.
Tutsaklık koşullarında direnişin en ön saflarında oldu.
Haydar BAŞBAĞ, 1956 Dersim
doğumludur. Çocukluğu Elazığ’ın yoksul mahallelerinde geçti. Alevi kökenli
olduğundan, oligarşinin böl-parçalayönet politikasından genç yaşlarda nasibini almaya başladı. Lise yıllarında
Haydar Başbağ birçok kez faşist saldırılara uğradı. Ama
o, Alevi olduğu için değil, emekçi bir
ailenin evladı olduğu, baskı ve sömürüye karşı olduğu
için, hiçbir ayrım gözetmeden emekçi halkın birliğinden
yana oldu ve onların kurtuluşu için mücadele etti. 12
Eylül Cuntası koşullarında daha büyük görevler, sorumluluklar üstlendi. 1982 yılında tutuklandı ve işkencelerde örnek bir tavır sergiledi.
Hasan TELCİ, 1957 Bursa’nın Mudanya İlçesi doğumludur. Mudanya’da
hamallık yapan bir emekçiydi. 1977
yılından itibaren, Mudanya ve Bursa’da
devrimci hareket saflarında örgütlü olarak mücadele etti. Anti-faşist mücadelede
kararlılığıyla öne çıktı. 1980’de tutukHasan Telci
landıktan sonra kaldığı hapishanelerde
direnişçi tavrıyla örnek oldu.
Fatih ÖKTÜLMÜŞ, TİKB Merkez
Komite üyesi ve önderlerindendi.
1968’lerden beri sınıf mücadelesinin
içindeydi. 12 Mart koşullarında tutsak
düştü. 1973’te tahliye olduktan sora
mücadelesine devam etti. Defalarca
Fatih Öktülmüş karşılaştığı işkence tezgahlarında düşmanı hep mağlup etmesini bildi.

Kemal Camekan

Kemal CAMEKAN, 11 Haziran
1980’de faşist bir odağı dağıtmak için
eylem hazırlığı sırasında muhtarın ihbarı
sonucu jandarma tarafından katledildi.
İstanbul Eyüp-Yıldıztabya’da, faşist teröre karşı mücadele ekipleri içinde yeralıyordu.

Erdal DALGIÇ, 26 Kasım 1966
Çorum doğumlu olan Erdal Dalgıç 46
yaşında bir işçiydi. Alevi inancından
yoksul bir ailenin çocuğuydu. 1998 yılında örgütümüzle ilişkiye geçene kadar
olan yaşamında kuyumculuk çırağından
buzdolabı tamiratına, bakkallıktan, hayErdal Dalgıç
vancılığa, çivi-tel fabrikasında çalışmaktan ekmek fabrikasına, şeker fabrikasına, benzinlikte
çalışmaktan şoförlüğe kadar pek çok işte çalıştı.
12 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Sarıyer İstinye
Polis Karakolu’na Engin Çeber’in işkencecilerini cezalandırmak için yapılan eylemde çatışarak şehit
düştü...

Anıları Mirasımız
Peki neden devrimci oldum?
Bunun temel iki nedeni var. Birincisi; devrimcilik bilimsel, doğru ve mantıklı düşünen bir insanın,
görüp de yapmaktan kaçamayacağı bir gerçeklik ve zorunluluk-sorumluluk olmasından dolayıdır. Çünkü bu
düzen, sömürü düzeni zora dayalı olarak işliyor. Yani
halk olarak bizler, hayatımızı rayından zorla çıkartılmış
bir şekilde, kendi irademiz dışında yaşıyoruz. Bunu değiştirip rayına sokmamız gerektiğini bildiğim ve buna
inandığım için.
İkincisi ise; açlık, acı ve yoksulluğun olmadığı,
hepimizin insanca yaşayabileceği, özgür bağımsız, sömürüden uzak, vatanımızda onurlu bir hayat istediğim
ve bunu sağlamanın yolunun devrimcilikten, örgütlülükten
geçtiğini bildiğim için.
Yani demem o ki, bu düzende attığım her adım, soluduğum her nefes devrimci olmamın nedenidir. Devrimci
olmasaydım kendime o zaman şaşardım aslında. Her
şeyi görüp de susmak, bilip de değiştirmek için harekete
geçmemek zaten yaşamak demek değildir.
Ve neden ölüyorum?
Bunun cevabı neden devrimci oldum sorusuna verdiğim cevabın içerisindedir ve Ölüm Orucunda olmam
sadece bunların bir sonucudur.
Evet, eğer bugün insanca yaşama olanağımız hiç
yoksa, açlık, yoksulluk çekiyorsak, açlıktan çocuklarımız
ölüyorsa, depremlerde, sellerde ölen hep biz oluyorsak,
dilimizi konuşup kültürümüzü yaşayamıyorsak, kendi
vatanımızda-topraklarımızda yabancı gibi yaşıyorsak,
işkence gören, katledilen, hapishanelere atılan hep biz
oluyorsak; diğer yandan bir avuç asalak bizim alın
terimizle bizim sırtımızdan zevk-i sefa içinde yaşıyorsa

HAZİRAN ÇOCUKLARI
Süleyman Örs'e
...
Sibel gibi gidip vuruşa vuruşa
Süleyman olup yeniden döneceğiz
Kuşatıldıkça kondularda
halkın yüreğine yazar gibi
duvarlara sevdamızı yazacağız
Sevdamız destansı
sevdamız inatçı
Haziran sıcağında yakıcı.
...
Anlayın
duyun
görün n'olur
göğü yırtan çığlıkları
Yüreğiniz kör bakmasın artık
sevdaları üşütmeyin
Bakın şu çocuklara ne de yiğit
katledilirken kuşatmalarda
Varın kucaklayın
sarın onları
üşümesinler n'olur.
benim de bunlara karşı direnmek ve bu düzeni değiştirmek
en doğal ve en meşru hakkımdır. Bu hakkımı kullanıyorum.
O bir avuç asalak, sürdürdükleri zevk-i sefa içindeki
yaşamlarından vazgeçmeyeceklerine ve istediğimiz gibi
insanca yaşanacak bir hayatı bize kendi elleriyle vermeyeceklerine göre bunu biz kendi ellerimizle söke söke
almak zorundayız. Ve elbetteki bunun bir bedeli olacaktır.
Çünkü hiçbir şey bedel ödemeden kazanılmıyor, elde
edilmiyor. Eğer bütün bunları istiyorsam -ki istiyorumbunlara ulaşmanın yolu bu bedeli ödemekten geçiyor.
Zaten istediğimiz şekilde hayat koşullarımız olsaydı
ne devrimcilik ne de Ölüm Orucu yapmamıza gerek
kalırdı. Ama böyle bir hayatımızın olmadığı ve bir avuç
asalağın, bize böyle bir hayatı istemekten vazgeçirip,
teslimiyeti dayattığı bir noktada, inançlarımızı, değerlerimizi
ve geleceğimizi koruyup büyütmek için Ölüm Orucu
yapmaktan başka çıkar yolumuz da yok.
İşte bunun için Ölüm Orucundayım ve bizden sonraki
nesillere insanca, özgür, bağımsız, onurlu ve namuslu
bir hayat yaşayabilecekleri bir gelecek bırakabilmek için
ölüyorum.
Er veya geç, eninde sonunda geleceğimizi yaşatacağımızı biliyor ve bunda az da olsa benim payımın
olacağını bilmekten büyük bir onur duyuyorum. Bundan
başka da, daha ne isteyebilirim ki?
Halkım, vatanım, geleceğimiz için canım feda olsun.
Hepinizi çok seviyorum...
Eylül 2002
Yusuf ARACI

Hatay

Avcılar

Dersim

Baskılara, Zorbalıklara, Yalanlara Karşı
Ferhat'ın Engin’in Sesi Yürüyüş Halkın Ellerinde!
Halkın gerçekleri okuması ve öğrenmesi için sokak sokak, kapı kapı
dergimizi tanıtıyoruz. Faşist AKP’nin
zulmü, pervasızlığı ve baskısı karşısında
bizler varız. Bu direnişi halk bilecek,
dergimizden okuyacak. Devrimcilerin
mücadelesini öğrenecek. Umut, biz halka gittikçe büyüyecek.

İSTANBUL
Avcılar: 25 Mayıs günü Avcılar
Marmara Caddesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı yapıldı. Dergi dağıtımında halka sesli olarak, Soma’da yaşanan katliamın hesabını sormak için
derginin okunması gerektiği haykırıldı.
Yürüyüş okurları bir saat boyunca Avcılar’ın birçok yerini dolaşarak, 110
dergiyi yeni okurlarına ulaştırıldı.
AKP’nin katil polisi dergi dağıtımı yapanlara gözdağı vermeye çalıştı.
Şişli: TAYAD’lı Aileler 25 Mayıs
günü TAYAD önlüklerini giyerek Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yaptı.
Mecidiyeköy: Metrobüs Durağı
önünde, Yürüyüş çalışanları 26-28 Mayıs günlerinde dergi dağıtımı yaptı.
Dağıtımda Yürüyüş Dergisi’nden, Soma’da yaşanan katliamdan, Okmeydanı’nda günlerce süren saldırıdan bahsedildi.
Kıraç-Kuruçeşme: Devrimci
İşçi Hareketi 20 Mayıs’ta Öztiryakiler
/Ozti, mutfak ekipmanları ve Gelişim
Tekstil’e giderek dergi dağıtımı yaptı.
Bir sonraki gün de çalışmalara devam eden DİH'liler tarafından Kuruçeşme’de bulunan GEZER AyakkabıTerlik Fabrikası’nın akşam vardiya çıkışında Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı
yapıldı.
Sarıgazi: Sarıgazi Demokrasi
Caddesi’nde 18 Mayıs'ta Halk Cepheliler tarafından Boran Yayınları’ndan

çıkan “Sol’un Tarihinde Kara Bir Leke
Sol İçi Şiddet” kitabının tanıtımı yapıldı.

ANKARA: 25 Mayıs günü 100.
Yıl Mahallesi’nde Halkın Mühendis
Mimarlarının haftalık Yürüyüş Dergisi
dağıtımında 30 dergi halka ulaştırıldı.
Bir sonraki gün de Dev-Genç’liler
ODTÜ kampüsünde sabah saatlerinde
kız yurtlarını dolaşarak dergi dağıtımı
yaptı. Dergi dağıtımında sabah saatlerinde İstanbul’da mahallelere ve derneklere yönelik gerçekleşen baskınlar
öğrencilere anlatıldı.
Kızılay Yüksel Caddesi’nde kafelerde de dergi dağıtımı yapıldı. Dergi
dağıtımı boyunca sesli olarak derginin
içeriği anlatıldı.
EDİRNE: Dev-Genç’liler tarafından 21 Mayıs günü Ayşekadın Yerleşkesi karşısında masa açıldı. Masada
umudun sesi Yürüyüş Dergisi'nin tanıtımı yapıldı. Esnaflar gezilip derginin
dağıtımı yapıldı. Anı zamanda bildiri
dağıtımı da yapılarak tutsak öğrenciler
halka anlatıldı.
ESKİŞEHİR: Gültepe Mahallesi’nde haftada üç gün yapılan kapı
çalışmalarında Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.
MERSİN: Tarsus’ta Musalla Mahallesinde 23 Mayıs’ta dört Halk Cepheli, Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını
yaptı.
HATAY: Hatay’da uzun süredir
gidilmeyen köy ve beldelere 13 Mayıs
günü gidildi. Köylerde ve merkezde
kolektif bir şekilde yapılan dergi dağıtımında 800 dergi halka ulaştırıldı.
14 Mayıs’ta ise Hatay Merkez’de
Yürüyüş Dergisi standı açıldı. Masaya

ilginin yoğun olduğunu gören polisler,
masaya gelerek izin alınıp alınmadığını
sordular. Daha sonra da saldırmaları
için zabıtaları çağırdılar. Zabıtalarla da
yapılan tartışmanın ardından, masanın
etrafına halk toplanmaya başlayarak
destek oldu. 1.5 saat açık kalan masada
32 dergi ve 4 kitap halka ulaştırıldı.
Bir sonraki gün ise Serinyol Belediyesinde dergi dağıtımı yapan Yürüyüş
okurları 80 dergiyi halka ulaştırdı.

ANTEP: 18 Mayıs günü Düztepe
Mahallesi’nde Yürüyüş okurları tarafından Yürüyüş Dergisi’nin 416. sayısının dağıtımı ve tanıtımı yapıldı. Yapılan dağıtım sırasında Yürüyüş Dergisi’ni her hafta almak isteyenler ve
çay içmeye davet edenler oldu.
25 Mayıs günü Pir Sultan Abdal’da
film gösterimi yapıldı. Ardından Düztepe Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin
dağıtımı yapıldı.

ZONGULDAK: Kilimli İlçesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin 416 ve 417.
sayılarının dağıtımı ve tanıtımı 22
Mayıs günü yapıldı. İlçe halkı gerçekleri
yazanın yalnızca Yürüyüş olduğunu ve
her hafta yeni sayılarını istedi.

DERSİM: Moğultay Mahallesi’nde 26 Mayıs günü dergi dağtımı
yapıldı. Dağıtımda Soma’daki katliam
ve AKP’nin saldırıları halka anlatıldı.
Bir sonraki gün Yürüyüş okurları Moğultay Mahallesi’nde Yürüyüş afişi astı.
BURSA:

Yürüyüş okurları 26
Mayıs’ta Dereboyu Caddesi’nde, esnafları, kahvehaneleri dolaşarak oradan
da Mezbaha Bölgesi’nde uzun zamandır
gidilmeyen mahallelere giderek, dergi
dağıtımı yaptı.

Ö ğretmenimiz
Bir çıkmaza girdiğinde değiş.
Yenilen
NASIL?
Sorun konusundaki her şeyi
yeni baştan ele al, tek tek yeniden düşün,
adım adım ilerle. Hiçbir şeyi belirsiz bırakma!
Her makul soruya bir makul cevap bul.
Emin olduktan sonra karar al.
Bir konuyu incelerken:
Subjektif, tek yanlı ve yüzeysel olmamalıyız.
Subjektivizm; materyalist düşünmekten uzaklaşmaktır.
Tek yanlılık; çelişkinin diğer yanını görmemektir.
Yüzeysellik- bir şeyi derinlemesine ele almamak,
kılı kırk yararak düşünmemektir.
Bir şeye uzaktan bakarak kaba bir şekilde
sorunları çözmeye çalışmaktır.
Bu şekilde düşünürsen kafanı kayalara çarparsın.
Hiçbir işten sonuç alamazsın.

Doğru düşünmek;
Nasıl
ve
Neden
sorularını sorarak başlar.
Eğer bir yerde sorun varsa orada mutlaka
çözülmemiş bir çelişki vardır diye düşünün.
Gerçeği bulana kadar neden ve nasıl sorusunu sor.
Cevap aramaktan vazgeçme.
Çelişkiyi mutlaka zamanında çöz, sürüncemede bırakma.

İstanbul Gazi Şair Abay Lisesi, İstanbul İTO Lisesi, Dersim ve
Hatay’daki liseler, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Ankara ODTÜ, İzmir Ege Üniversitesi

Adalet Mücadelesini Boğmak İstiyor!
BOYKOTLARLA, İŞGALLERLE KATİLLER
CEZALANDIRILANA KADAR ADALET
MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

info@yuruyus.com

AKP, Dev-Genç’in Boykotlarla Yükselttiği

www.yuruyus.com

DEV-GENÇ’TEN BOYKOTLAR

