
www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com

Haftalık Dergi / Sayı: 422
22 Haziran 2014

Fiyatı: 1 TL (kdv dahil)

Halk Cepheliler
Somalı Maden İşçilerinin Yanında

SOMA’YI UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ!

SOMA’NIN KATİLİ AKP’DİR,
KATLİAMIN

HESABINI SORACAĞIZ!



Kürt halkını çözüm, açılım, barış gibi yalanlarla kandırmaya çalışan AKP iktidarının bir
yandan da kalekol inşaatına başlamasına tepki gösterilen eylemlerde katledilen Ramazan Ba-
ran ve Hacı Baki Akdemir için AKP Mecidiyeköy binası önünde 11 Haziran günü Halk Cep-
heliler basın açıklaması yaptılar. 

Yapılan açıklamada AKP’nin Kürt halkını barış, çözüm safsatalarıyla kandırırken bir yan-
dan da yeni hapishane ve kalekol inşaatlarıyla tüm olanaklarını kullanarak saldırdığı vurgu-
landı. Halk Cepheliler’in yoğun katılım gösterdiği eylemde, 14 yaşında Berkin’i, Soma’da 307
madenciyi ve Lice’de 2 kişiyi katledenin devlet olduğu vurgulanarak AKP’nin saldırılarına kar-
şı tüm halkların birliğiyle mücadele edileceği vurgulandı. “Emperyalizmin sömürüsü altında,
faşizmle yönetilen ülkemizde barış mümkün değildir” denilerek eylem sloganlarla bitirildi.

Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Mustafa Doğru
Genel Yayın Yönetmeni:
Emel Keleş
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2  
Beyoğlu/İSTANBUL
Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık

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

Faks: (0-212) 216 41 79

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

ISSN: 1305-7944

Baskı: Ezgi Matbaacılık-Sanayi Cad.
Altay Sok. No: 10 Çobançeşme /
Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00

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

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

Tel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus.com info@yuruyus.com

HALK CEPHELİLER LİCE’DE İKİ KİŞİNİN 
KATLEDİLMESİNİ PROTESTO ETTİ!

Katillerle Uzlaşılmaz! 



İİ ç i n d e k i l e r
40 TAYAD Çadır Günlüğü:

Hasta tutsaklar çıkana dek her
yerdeyiz! Kabusunuz olacağız!

42 Gençlik Federasyonu’ndan:
Yücel’in ölümü “talihsiz kaza”
değil, kapitalizmin azgın
sömürüsünün sonucudur

43 Ülkemizde Gençlik:
Eğitim haktır, engellenemez!

44 Saldırılarınız sadece direnişi ve
kararlılığı büyütür

46 Devrimci Okul: Sabır

48 4. Geleneksel Anadolu
Halk Festivali’ne
tüm halkımızı bekliyoruz

52 Avrupa’da Yürüyüş:Avrupa’da
Irkçılığa Karşı Konseri
duymayan kalmayacak!

53 Avrupa’daki Biz: Türkiyeliler’i
katledenleri koruyan Alman
devleti katledilenleri anamaz!

54 Avrupa’da Hayatın
Öğrettikleri:
Asla vazgeçmeyeceğiz 

56 Yitirdiklerimiz... 

58 Umudun sesiyle buluşan her kapı,
düşmana sıkılmış bir kurşundur!

59 Öğretmenimiz...

21 Röportaj:
Kızıl Maskeliler onurun,
adaletin temsilcileridir!

23 Çeyrek asırdır faşizme karşı
halkın avukatıyız!

26 Harbiye’de 25. yıl konseri
Halkın adalet mücadelesi
var oldukça Halkın Hukuk
Bürosu da hep var olacaktır

27 Brezilya halkına rağmen
silahların gölgesinde
oynanan futbol spor değil,
emperyalistlerin halkların
bilincini çarpıtma
oyunudur!

30 Röportaj: En çok da halkın
spor yapmaya hakkı var

32 Solun birliğini değil, halkın
birliğini sağlamalıyız! 

35 Kürdistan’da
Tek Yol Devrim:
Kürt milliyetçi hareket için
bütün yollar faşist düzenle
uzlaşmaya çıkıyor

37 TAYAD Çadır Albümü:

Hasta tutsakları zulmün
elinden çekip alacağız

39 24 saat kamera ile
gözetlemek suçtur! 

7 Vatanı savunmanın ustası

devrimcilerdir

9 Amerika’nın yetiştirmesi

işbirlikçi Irak ordusu
halkı ve vatanı savunamaz!

11 Vatanımızın

35 milyon metrekaresinde
Amerikan üsleri varken,
bayrakları göklerimizi işgal
etmişken, AKP'nin bayrak

şovları sahtedir

12 Halk Cepheliler, Soma

maden işçilerinin yanında...                  

15 Türkülerimiz, halkımız o

mezarlara girmesin diye...

16 14'ünde öğrenci,

15'inde öğretmen...                 

18 Umudun çocuğunu

katledenler cezalandırılana
kadar bize rahat yok

20 Hayatın Öğrettikleri: Kızıl
maskeliler halkın onurudur!

4 IŞİD emperyalizmin
gayrimeşru çocuğudur! 

HALKLARIN TEK KURTULUŞU
DEVRİMDİR!

28 Haziran’da Adım Adım 

Ankara’ya Yürüyoruz...

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
24 Saat Kamera ile Gözetlemek Suçtur!



Musul’un IŞİD (Irak Şam İs-
lam Devleti) örgütü tarafından ele ge-
çirilmesi ve sonrası gelişmeler IŞİD,
El Kaide gibi örgütleri bir kez daha
tartışma gündemine getirdi. Belli bir
kesim IŞİD ve benzeri örgütlerin na-
sıl katliamcı olduklarını, adaletsiz-
liklerini, devrimci, sol örgütlere ben-
zemediklerinden bahsediyorlar…
IŞİD gibi islamcı örgütlerden korku
ve telaşla sözediyorlar. Belli bir ke-
sim de bu örgütlerde ilericilik, dev-
rimcilik keşfetmeye çalışıyor. 

NATO’ya bağlı ülkeler olağanüs-
tü toplanıyorlar. Amerika, İngiltere vb
ülkeler IŞİD’e karşı tavır ve tutum-
larını açıklıyorlar. 

Kafalar bir kez daha karıştırılıyor.
Gerçek suçlu ve teröristler bir kez
daha kurtarıcı rolünü üstleniyorlar.
Oysa tablo ne kadar karartılsa da ay-
dınlıktır. Emperyalizmin dünyası suç
ve suçlu üretmektedir. Suçlu olan
emperyalizmdir. Ve emperyalizmi
yeryüzünden silmedikçe savaşlar, yı-
kım, vahşet, huzursuzluk devam ede-
cektir… 

Emperyalizmin dünyası açlık,
yoksulluk dünyasıdır. İşgaller, am-
bargolar, adaletsizlikler dünyasıdır.
İnançların baskı altına alındığı, halk-
ların ulusal haklarından yararlana-
madığı dünyadır. Halklar için de-
mokrasinin olmadığı baskı ve zulmün
hakim olduğu bir dünyadır. 

İnsanca yaşama ve çalışma ko-
şullarının olmadığı, yüz milyonlarca
hatta milyarlara varan işsizle dolu bir
dünyadır. Yetişkinlerin işsizlikten ça-
lışamadığı, milyonlarca çocuğun ka-
rın tokluğuna kölece çalıştırıldığı bir

dünyadır. 

Emperyalizmin dünyası halkla-
rın dinler, mezhepler, milliyetler, et-
nik yapılar temelinde birbirine düş-
man haline getirilerek birbirine kır-
dırıldığı bir dünyadır. 

Emperyalizmin dünyası savaşlar
dünyasıdır. Dünyada savaşsız bir gün
dahi yaşanmamaktadır. 

Emperyalizmin dünyasında bir
avuç tekel, sayıları binleri geçmeyen
dünyanın en zenginleri zenginliklerini
her gün artırıp birbirleriyle yarışırken
milyarlar açlık, yoksulluk sınırının al-
tında yaşam savaşı veriyorlar. 

Emperyalizmin dünyasında temel
insan hakları; beslenme, barınma,
eğitim, sağlık, dinlenme vb hemen her
şey paralıdır. Parası olan içindir. Sos-
yal haklar iyiden iyiye budanmıştır.
Emekçilerin ellerindeki haklar da
alınmaktadır. 

Emperyalist tekeller ülkelere, top-
raklara, insanlara, insanla ilgili olan
her şeye sadece tek bir gözle bakar-
lar: Pazar gözüyle. Meta gözüyle.
Kar gözüyle. 

Savaşların, yıkımların, yoksullu-
ğumuzun, açlığımızın, işsizliğimi-
zin, adaletsizliklerin, yozlaşmanın,
sosyal hakların yok edilmesinin, çev-
renin talan edilmesinin, ulusal hak-
ların, inanç özgürlüğünün baskı altı-
na alınmasının kısaca hemen her şe-
yin tek nedeni emperyalist tekellerin
pazar hırsıdır, yani kar hırsıdır. 

Dünya halkları sadece savaşlarda
ölmüyor, öldürülmüyor. Açlıkla ölü-
yor, kar hırsı uğruna kölece çalıştı-
rılmakla ölüyor, sağlık hakkından
yararlanamadığı için ölüyor, sokakta

yaşadığı için ölüyor, uyuşturucudan
ölüyor vb. vb... 

Emperyalistler “terörizm” dema-
gojileriyle kendi düzenlerine karşı sa-
vaşan devrimcilere, ilericilere saldı-
rırken gerçekte kendi suçlarını giz-
lemeye çalışmaktadırlar. 

Kural tanımaz, amacı-hedefi be-
lirsiz örgütlerin varlığı ve bunların ey-
lemleri emperyalizmin terör dema-
gojilerini güçlendirici, ona hizmet
eden bir rol oynamaktadır. 

El Kaide, El Nusra, IŞİD vb ör-
gütler tam da bu zemindeki örgütler-
dir. Emperyalizmin “terör, terö-
rizm” demagojilerine zemin sunu-
yorlar. Emperyalistler gayrimeşru-
luklarını bu örgütler üzerinden gizli-
yor. Bu örgütler ciddi anlamda halk-
ların kafasını bulandırıp emperyalizm
gerçeğinin üzerini örtmesine neden
oluyor. 

Bu tablonun sorumluları olan em-
peryalistler sanki bu tablonun so-
rumlusu kendileri değillermiş gibi
halkları, masum insanları, ülkeleri “te-
röristlerden” koruyacakları açıkla-
maları yapıyorlar. 

Yalan ve demagojiyle, her türlü
psikolojik savaş araçlarıyla gerçekleri
halklardan saklasalar da her şey or-
tadadır. 

Gerçek terörist emperyalistlerdir.
Dünyamız tablosunun sorumlusu em-
peryalistlerdir. 

El Kaide’yi Amerikan emperya-
lizminin, dünyanın en büyük suç ör-
gütü olan CIA’nin eğitip yetiştirdiği,
büyüttüğü artık sır değildir. El Kaide,
IŞİD gibi örgütlerin eylemlerine ba-
kıldığında da bu gerçek görülecektir.

IŞİD EMPERYALİZMİN GAYRİMEŞRU ÇOCUĞUDUR!
IRAK HALKININ KURTULUŞUNU SAĞLAYAMAZ!

HALKLARIN TEK KURTULUŞU DEVRİMDİR!
EN BÜYÜK TERÖRİST IŞİD’İ, EL KAİDE’Yİ BÜYÜTEN 

ABD, AB VE İŞBİRLİKÇİLERİDİR...
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Emperyalistlerin, CIA’nin,
BND’nin, MOSSAD’ın, MI-
5’in emperyalizmin düze-
nine karşı halkların kurtulu-
şu için savaşan Marksist-
Leninistlere, devrimcilere,
yurtseverlere yönelik kul-
landığı işkence teknikleri,
taktikleri, vahşetleri, katli-
amlarını El Kaide, IŞİD gibi
örgütler kullanmaktadır. 

El Nusra’nın,
IŞİD’in Katliam ve
Vahşetinden 
İşbirlikçi AKP İktidarı
da Sorumludur!

Aklı başında, halktan yana hemen
herkes IŞİD, El Nusra vb.nin katliam
ve vahşetinden rahatsızdır. Bu du-
rumdan rahatsız olmak elbette tek ba-
şına bir anlam ifade etmemektedir. Bu
tablonun gerçek sorumlularını bulmak
ve öfkemizi de esas olarak onlara yö-
neltmek durumundayız. 

Hemen yanıbaşımızda Suriye’de
yaklaşık 3 yıldır süren bir savaş var.
Yüz binlerce insan öldü. Savaş ve yı-
kım devam ediyor. Savaşan güçler bi-
liniyor. Kimin ne için savaştığı da bi-
linemez değildir. 

Suriye halkları emperyalizmin ül-
kelerini teslim alma saldırısına dire-
niyor. Emperyalistler Suriye’ye doğ-
rudan müdahale etmek yerine işbir-
likçilerini, beslemelerini vd örgüt ve
güçleri kullanıp destekleyerek saldı-
rıyor. Kimi kaynaklara göre Suri-
ye’deki Esad iktidarına karşı sa-
vaşan örgütlerin sayısı 1500’ü bul-
maktadır. 

Suriye’ye yönelik emperyalist
müdahale sürecinde baş aktörlerden
biri de AKP iktidarıdır. İşbirlikçi
AKP, efendisi emperyalistlerden daha
istekli ve azgın şekilde Suriye halkı-
na yönelik saldırıları destekledi.
Esad’ı devirmek için ülkemiz adeta is-
lamcı örgütlerin eğitim kampı haline
getirildi. İslamcı örgütler saldırılarında
ülkemizi üs haline getirdiler. 

İşte şimdi AKP’nin bu besleyip
büyüttüğü örgütlerden IŞİD Musul’a

girdi, Türkiye konsolosluğunu bastı,
rehinler aldı. Katliam ve vahşetleri-
ni de devam ettiriyor. 

İşbirlikçi AKP bu örgüte hala te-
rörist demiyor… “Bizim çocuk-
lar” edasındalar… Çeşitli islamcı
çevreler de IŞİD’e “Sünni devrim-
ci” yakıştırması yapıyorlar. 

IŞİD vb.nin yaptığı katliamlardan
emperyalistler kadar işbirlikçi AKP ik-
tidarı da doğrudan sorumludur. 

AKP iktidarı bu suç ortaklığının
hesabını vermekten kurtulamaya-
caktır. 

IŞİD Gibi Örgütler
Emperyalistlerin
Gayrimeşru Çocuğudur!

Bir örgütün eyleminin muhtevası
o örgütün muhtevasını verir. Ya da
başka bir ifadeyle bir örgütün karak-
terini o örgütün eyleminin içeriği
belirler. 

Son yıllarda Suriye’de Esad iktida-
rına karşı savaşan asıl olarak islamcı
güçlerin eylemlerinde özellikle bu ger-
çek açık biçimde ortaya çıkmaktadır.

Kafa kesmek, burun kes-
mek, kulak kesmek, vücu-
dun başka yerlerini kes-
mek, derilerini yüzmek,
kalbini, ciğerini çıkartıp ye-
mek, türlü işkenceler yap-
mak, kurbanlarına acı ver-
mek… Toplu ya da tek tek
infazlar gerçekleştirmek…
Cinayet, adam kaçırma, te-
cavüz ve soygun artık bu ör-
gütlerin günlük, sıradan,
olağan eylemleri haline gel-
miştir. 

El Kaide’nin, IŞİD’in bu vahşi,
alçakça öldürme ve işkencelerinin
dağlarda gerillaların kulaklarını, bu-
runlarını kesen, gerilla cesetlerini
araçlarının arkalarına bağlayarak
sürükleyip paramparça eden kontr-
gerillanın katliamlarından hiçbir far-
kı yoktur… Ulucanlar’da devrimci-
lere işkence ederek hızarlarla doğ-
rayan, 19 Aralık’ta Bayrampaşa Ha-
pishanesi’nde 6 devrimci kadını diri
diri yakan katillerden farkı yok-

tur… Bunların Ebu Garip’te Iraklı-
lar’a işkence eden aşağılık Amerikan
askerlerinden ne farkları vardır? 

Yoktur... Yoktur çünkü onları eği-
tenler, besleyip büyütenler emperya-
listlerdir... IŞİD, EL-NUSRA gibi
örgütler de Suriye’de Esad iktidarına
karşı bizim topraklarımızda bizzat em-
peryalistlerin ve işbirlikçi AKP ikti-
darının militarist güçleri tarafından
eğitilmişlerdir... Binlerce TIR dolusu
silah emperyalistler, Suudi Arabistan,
Katar, Türkiye gibi ülkeler tarafından
verilmiş ve hala verilmektedir. 

Dünya şimdi de IŞİD’in kanlı,
vahşi eylemlerini konuşuyor. 

Halka zarar veren, kural-değer
tanımayan eylemler çok açık ve net
terörizmdir ve terörist eylemlerdir. Te-
rörizmin amacı halkta korku ve panik
yaratmaktır. Halkı korkuyla teslim al-
maktır. Hedefi bulandırmaktır. 

El Nusra’nın, El Kaide’nin,
IŞİD’in eylemlerine bakın. “Allah
adına”, “islam adına” yapıldığı söy-
leniyor. Yarattıkları sonuç ortadadır. 

Bu eylemlerde adalet nerededir?
Vicdan nerededir? Suçlu-suçsuz ne-
rededir? Yüce amaç ve değerler ne-

İslamcı örgütlerin hiçbir
adalet ölçüsü yoktur. Allah
adına tedbir getirerek kafa

kesiyorlar, katlediyorlar, her
türlü insanlıkdışı işkenceleri
yapıyorlar. Irak’ta Musul’u
ele geçirdikten sonra 1700

asker ve polisi kurşuna
dizerek katlettiler.
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rededir? 

Tüm bu değerler belirsizleşmiş
yok olmuştur. Her tarafa çekilebile-
cek hale gelmiştir. Bu, tam da em-
peryalistlerin istediği sonuçtur. 

Tüm dünya biliyor artık El Kai-
de’yi Amerikan emperyalizmi ve
onun terörist suç örgütü CIA kur-
muştur. Amerikan emperyalizmi,
Ortadoğu’daki ve dünyanın başka
yerlerindeki devrimci, Marksist-Le-
ninist, sol, yurtsever hareketleri
ezmek için islamcı güçleri kullan-
mıştır. “Yeşil Kuşak” projelerini bu-
nun için geliştirmiştir. “Ilımlı İslam
Projeleri” bunun içindir. 1953’te
İran’daki ilerici Musaddık yöneti-
minin devrilmesinde ve 1965’te En-
donezya’daki CIA destekli askeri
darbede ve kitlesel cinayetlerde is-
lamcı güçlerden yararlanmıştı. Ame-
rika’nın 1980’lerde Afganistan’daki
Sovyet yanlısı yönetime karşı baş-
lattığı savaş sırasında kullandığı El
Kaide, Suudi Arabistan’ın desteği
ve finansmanıyla, CIA tarafından
yaratılmıştı. 

Bunlar en bilinen örneklerdir. Ül-
kemiz ve dünya tarihi “islamcı ör-
gütlerin” emperyalistler ve onların
yerli işbirlikçileri tarafından devrim-
cilere, halklara karşı kullanıldığının
örnekleriyle doludur. 

Adı geçen islamcı örgütler ve
güçler doğrudan ve dolaylı olarak em-
peryalizme hizmet eder durumda-
dırlar. 

Gerçekten Adaletli Olan
ve Halkları Kurtuluşa
Götürecek Olan
Sadece Devrimcilerdir!

Yaşadığımız tabloda karmaşık bir
şey yoktur. Sorunlara, gelişmelere,
olaylara halkların cephesinden ba-
kanlar için, Marksist-Leninist ideo-
lojinin ışığında yaklaşanlar için her-
şey açık ve berraktır: 

İlericiliğin temel ölçütü halkların
düşmanı emperyalizme karşı savaş-
maktır. 

Temel çelişki ezen-ezilen çelişki-
sidir; emperyalizm ve dünyanın ezi-
len halkları arasındaki çelişkidir. 

Haktan, adaletten, özgürlükten
yana olduğunu söyleyenlerin silahları
halka dönük olamaz; silahımız em-
peryalistlere dönmelidir. 

Emperyalistlerin yöntemleri; iş-
kence yapmak; kafa, kol, kulak, bu-
run kesmek; deri yüzmek; vahşet ör-
nekleri sergileyerek korku yaymak…
Bunlar devrimcilerin, ilericilerin yön-
temi olmadı, olamaz. 

Adaletli bir dünya için savaşanlar
eylemleriyle, davranışlarıyla, kültür-
leriyle de adaletli olmalıdır. 

Sadece devrimciler adaletlidir...
Çünkü emperyalizme ve işbirlikçile-
rine karşı gerçekten savaşanlar sade-
ce devrimcilerdir… Halkların kurtu-
luşu için savaşan sadece devrimci-
lerdir… Onun için devrimciler halk
düşmanları dışında kimseyi hedef

almazlar... 

Devrimciler düşmanlarıyla sava-
şırken de adaletlidirler… 

Emperyalizmin “terör” demago-
jileri bir yanda, çeşitli islamcı ve
milliyetçi güçlerin yanlış, çarpık ey-
lem tarzları diğer yanda olmak üze-
re her türlü silahlı eylem ve silahlı mü-
cadele mahkum edilmeye, gayri-
meşru gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Silahlı mücadele adeta “terö-
rizmle” eşdeğer gösterilmeye çalı-
şılmaktadır. 

Hayır. Terörizmin tek tanımı var-
dır: Emperyalizm. Terörizmin tek ta-
nımı vardır: Halka zarar vermek. 

Emperyalizme karşı halkların kur-
tuluşu için mücadele etmekten daha
meşru, daha haklı hiçbir şey yoktur.
Ve emperyalizme karşı silahlı müca-
dele dışında halkların hiçbir kurtuluş
yolu yoktur. Devrimcilerin silaha
başvurmaları onların tercihi değil
emperyalistlerin ve faşist iktidar-
ların bunu zorunlu kılmalarıdır. Si-
lahlı mücadelenin nesnel zeminini ya-
ratan emperyalistler ve işbirlikçi ik-
tidarlardır… 

Devrimcilerin silahı bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm için ateş-
lenmektedir. 

Devrimcilerin silahlarının namlusu
sadece emperyalistlere ve işbirlikçi-
lerine dönüktür. Bundan korkacak
olan ezilen yoksul halklar değil em-
peryalistler ve işbirlikçileridir.

19-22 Aralık 2000’de ger-
çekleştirilen hapishaneler kat-
liamında Ümraniye Hapisha-
nesi’nde katliama katılan jan-
darmaların yargılandığı mah-
kemeye 10 Haziran günü
Anadolu Adliyesi’nde 6. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. Mahkeme salonu
önünde avukatlar ve ai-
leler bulunmasına rağ-
men mahkeme heyeti
haber vermeden bir kaç
dakika için de mahke-

meyi erteledi. Mahkeme he-
yetinin bu tavrı bile yargıla-
manın ne kadar göstermelik
olduğunu göstermektedir.
Mahkeme çıkışında TA-
YAD’lı Aileler olarak “19-22
Aralık Katliamcıları Ceza-
landırılsın” pankartı açıldı.

AKP Katliam Tezgâhlayıp
Organize Etmede Ustadır

Anadolu Alevi Hareketi’nin 11 Haziran’da yayın-
ladığı 3 No’lu Açıklama’da Antep’te bulunan Alevi Kül-
tür Derneği’ne yönelik saldırının planlı bir şekilde ya-
pıldığı ifade edildi. Antep’te motosiklet üzerindeki iki
kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateşle, cenaze için
cemevinde bulunan kitle içerisinden üç kişi yaralan-
mıştı. Açıklamada saldırının yapılış şekli ve sonrasında
valinin “trafik kazası sonrası çıkan kavgadan kay-
naklandığı” yönündeki yaptığı açıklamasının saldırı-
nın planlı bir şekilde yapıldığının kanıtı olduğu belir-
tildi. Ayrıca AKP’nin halk düşmanı olduğu, Alevile-
rin dostu değil, düşmanı olduğu ve bu saldırılara kar-
şı örgütlenmek gerektiği ifade edildi.

19-22 Aralık Hapishaneler
Katliamı’nın Hesabını Soracağız!
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Irak’ın Musul kentini ele geçiren
gerici, katliamcı IŞİD (Irak Şam İs-
lam Devleti) örgütü 10 Haziran günü,
Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’nu
bastı. Konsolosla birlikte 49 kişi
rehin alındı. Rehin alınanlardan
3'ünün çocuk olduğu söyleniyor. Geri
kalan rehineler Konsolos Öztürk Yıl-
maz ile birlikte 14-15 konsolosluk
çalışanı ve özel harekatçılardan olu-
şuyor. IŞİD işgalden bir gün önce
de, 9 Haziran’da, Musul'a yakıt taşı-
yan 32 Türkiyeli TIR şoförünü rehin
aldı. 

IŞİD'in Musul'u işgal etmesi ile
birlikte konsolosluğa yöneleceği bi-
liniyordu. Hatta Musul işgal edilme-
den bununla ilgili bilgiler Dışişleri’ne
iletilmişti. Basına yansıyan bilgilere
göre iletişim şöyle devam etmiş; 

"Musul Başkonsolosluğu'ndan
Dışişleri'ne mesaj: 

"IŞİD'in Musul'u işgal edeceği
bilgileri var." 

Dışişleri Bakanlığı: 

"Değerlendirip size döneceğiz." 

Musul Konsolosluğu'ndan bilahare
ikinci mesaj: 

"Ahali şehri terk ediyor. Biz ne
yapalım?"

Dışişleri: "Bekleyin durumu de-
ğerlendiriyoruz." 

Ertesi gün Musul Konsoloslu-
ğu'ndan üçüncü mesaj: 

"Vali bile şehri terk etti. Konso-
losluğumuzda bebekler var... Ne ya-
palım?" 

Cevap yok, son kararı Başbakan
veriyor; 

"Konsolosluk asla boşaltılmaya-
cak. IŞİD bize zarar vermez." 

Sonuç: IŞİD, Musul’a giriyor...
İşbirlikçi Irak ordusu polisi hiçbir
direniş göstermeden üzerindeki el-
biseleri çıkarıp silahlarını bırakıp ka-

çıyor. IŞİD örgütü tek
bir direnişle karşılaş-
madan Musul’u ele ge-
çiriyor.. Türkiye Kon-
solosluğu’nu da kuşa-
tıyor. Teslim olmaları-
nı, direnmemelerini
söylüyorlar... 

Konso los luk’ta
30’un üzerinde güven-
lik için bulunan özel
harekat timleri var. 

Konsolosluktan ne
yapmaları gerektiği
hakkında Ankara’yı
arıyorlar. Başbakan Er-
doğan cevap veriyor:
“GEREKSİZ YERE
KAN DÖKÜLMESİN,
TESLİM OLUN”

Konsolosluklar, el-
çilik binaları bulunduk-
ları ülkelerde kendi ül-
kelerini temsil ederler...
Dokunulmazlıkları vardır. Kendi bay-
rakları asılıdır... Kendi deyimleriyle
bir nevi “vatan toprağı”dır... Güvenliği
kendi polis asker ve özel eğitilmiş
timleri tarafından sağlanır... 

İşbirlikçi AKP, Suriye’ye savaş
açmak için Suriye topraklarındaki
Süleyman Şah Türbesi için “orası
bizim ‘vatan toprağımız’ sayılır. Tehdit
altında gerekirse savaş nedenimiz
olur” demişti. 

Eğer emperyalistlerden de destek
alabilseydi ciddi ciddi savaş hazır-
lıkları yapmışlardı. Hatta komplolarla
savaş gerekçeleri yaratmaya çalış-
mışlardı... O zaman kaç halk çocu-
ğunun öleceği umurlarında değildi... 

Musul’daki konsolosluk binasını
IŞİD örgütü kuşatınca “kahraman”
Tayyip Erdoğan “GEREKSİZ YERE
KAN DÖKÜLMESİN, TESLİM
OLUN” diyor.

Niye “gereksiz yere”ymiş? 

Vatan için kan dökmek gereksiz
mi?  Hani konsolosluklar vatan top-
rağıydı? Hani “bayrak”tı?

Türk bayrağını indirdiler konso-
losluktan, yerine IŞİD bayrağını çek-
tiler... Konsoloslarınızı, onları koru-
makla görevli özel timlerinizi, hepsini
teslim alıp götürdüler... 

Siz böyle mi vatanı koruyorsunuz?
Koruma görevlilerinin görevi orayı
korumak değilse ne için orada duru-
yorlar? 

Tayyip Erdoğan’ın “GEREKSİZ
YERE KAN DÖKÜLMESİN, TES-
LİM OLUN” sözleri her şeyin öze-
tidir... İşbirlikçiliğin, uşaklığın özetidir. 

Vatan için kan dökmek “gereksiz”
ise siz ne için kan dökersiniz? 

Siz ancak vatanı satmasını bilir-
siniz... Emperyalistlerin çıkarları için
halka saldırmasını, halkın kanını akıt-
masını bilirsiniz.

Bir başbakan “vatan toprağı” de-

VATANI SAVUNMANIN ONURU 
DEVRİMCİLERE AİTTİR

Başbakan Erdoğan Musul Konsolosluğu’na “Gereksiz yere kan
dökülmesin, teslim olun” diyor! Vatan için direnmek gereksiz mi?

AKP’nin yalaka basını Yeni Şafak
“Direnmek İmkansızdı” diye manşet ata-

rak teslimiyeti meşrulaştırmaya çalışıyor...
Niye imkansızmış direnmek?  Siz sadece
kendinizden zayıflara karşı mı efelenirsi-

niz? Hani elçilikler vatan toprağıydı?
Sizin kitabınızda vatan toprağı için diren-
mek, ölmek yok mu? Direnmek imkansız
ise ölmek de mi imkansızdı? Sahtekarlar,

siz ancak vatanı satmasını bilirsiniz!



dikleri yerin personeline “teslim olun”
diyor... “Direnmeyin” diyor... 

İşbirlikçi vatan hainlerinden, vatanı
karış karış satanlardan başka türlü
ne beklenebilirdi ki?

İşte işbirlikçi uşakların düşman
karşısında vatanı nasıl teslim ede-
ceklerinin en somut örneğini gördük... 

Onlar halk çocukları söz konusu
olduğunda rahatlıkla “ölün” emrini
verebilirler... Ama kendileri söz ko-
nusu olduğunda tırnaklarını dahi feda
edemezler... 

AKP yalakası Yeni Şafak Gazetesi
bu onursuzluğu IŞİD güçlerinin çok
kalabalık olduğunu söyleyerek “di-
renmek imkansızdı” diye manşet ata-
rak meşrulaştırmaya çalışıyor... 

Sadece Başbakan değil, AKP
kadrolarının tümü aynı anlayışla dav-
ranıp vatan toprağı dedikleri yeri sa-
vunmamanın teorisini yapıyor.

Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç, "teslim olun" talimatı için
yaptığı değerlendirmede, "Somun
pehlivanlığı yapmıyoruz" dedi. 

İşbirlikçilere göre vatan için di-
renmek “Somun pehlivanlığı” olu-
yor... 

Ve bu alçaklar bir de “ecdadımız
şöyle yapmış, böyle yapmış” diye
kahramanlık destanları yazarlar... 

Sizin ecdadınızın da sizden hiçbir
farkı yoktur... Çanakkale’de “kahra-
manlık destanları” anlatırsınız. Orada
akıtılan kan da emperyalistlerin çı-
karları için halk çocuklarının kanıdır.
İstanbul’da ecdadınız Osmanlı’nın
nasıl teslim olduğunu anlatmazsınız... 

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açık-
lamada ise; “Irak makamları bize
haber vermeden konsolosluk önündeki
güçleri çekti. IŞİD ‘10 dakika içinde
teslim olun’ dedi. Gelenlerin sayısı
güvenlik görevlilerimizinkiyle muka-
yese edilir gibi değildi. ‘Militan’ sa-
yısı karşı koymaya imkan vermiyordu.
Diplomat ve polislerin teslim olma
kararı, Başbakan ve Dışişleri Baka-
nı’nın bilgisi dahilinde, 3-4 dakika
içinde verildi. Kaçırılan konsolosluk
personelinin sağlıklarıyla ilgili sıkıntı
yok. Kötü muamele söz konusu değil”

Suçu Irak makamlarına atıyorlar...

Onların sizden farkı ne? Onlar da
sizin gibi işbirlikçi... Amerika’nın
kuklası... Amerika’nın eğittiği asker-
lerden oluşan ordudan başka ne bek-
lenebilirdi? Vatanını Amerika’ya tes-
lim eden, direnmeyenler IŞİD’a karşı
mı direnecekler... Onlar da “direnmeyi
gereksiz” görüp silahlarını, elbiselerini
bırakıp kaçtılar... Amerika’nın, em-
peryalist tekellerin çıkarlarını parayla
koruyan işbirlikçi bir ordunun askeri
niye dirensin? 

Bırakın suçu Irak makamlarına
atmayı... Siz ‘vatan toprağı’ dediğiniz
konsolosluğunuzu neden korumadı-
nız? Niye direnmediniz... 

Size göre “vatan toprağı”nı sa-
vunmak  güç meselesidir. Ülkeyi,
vatanı savunacak güce sahip değil-
seniz teslim olursunuz. Direnmek
nedir bilmezsiniz. Onun için emper-
yalistlerin karşısında diz çökersiniz. 

Bunun adı soğukkanlılık, diplo-
masi, politika, akıllılık olur. 

Onun için yüzlerce katil polisinizin
karşısında direnen, öleceğini bile bile
çatışan devrimcilerin direnişini an-
layamazsınız. 

Vatan için kanının son damlasına
kadar savaşmak onuru size değil,
devrimcilere aittir. Vatanını savunmak
Anadolu halklarının geleneğidir, iş-
birlikçi yöneticilerin değil. 

Hasan Tahsin'i bilir misiniz? Tek
başına, İzmir’e çıkan Yunan ordusu-
nun karşısına çıkmıştır. Çanakkale’de
Yahya Çavuş bir mangayla koca düş-
man birliğine karşı koymuştur. Meh-
met Çavuş, tüfeği kırılınca, eline
aldığı taşla düşmana saldırmıştır...
Anadolu geleneği böyledir. 

İşbirlikçi AKP vatan için savaşa-
maz. Onlara göre karşıdaki düşman
kalabalık ise silâhımızı bırakıp teslim
olmak gerekir. 

Halka karşı savaş söz konusu ise
mangalda kül bırakmazlar. Diyarbakır'da
daha geçen hafta bayrak “provokas-
yonu” üzerine "Çocuktur diye bizim
bayrağımıza kutsalımıza bu şekilde
saldırmak suretiyle buna sessiz kal-
mamız mümkün değildir. Çıkacak bi-
risi Türk bayrağını indirecek, görevliler
de seyredecek. Neymiş ‘çözüm sürecini

sekteye uğratmayalım’. Ne demek ya.
O bayrağı indireni orada indireceksin,
yoksa sorumlusun. Herhalde ben An-
kara’dan gelip de indirmeyeceğim”
diyerek katliam emrini vermişti... 

Musul’daki konsolosluğunuzun
bayrağını indirenlere neden sesinizi
çıkart mıyorsunuz? Kahramana bakın,
Diyarbakır’da Kürt halkına gelince
çocuk da olsa “indirin” diyor... 

Musul’da  “GEREKSİZ YERE
KAN DÖKÜLMESİN, TESLİM
OLUN” diyor.

Ne oldu sizin kutsalınız? IŞİD’in
bayrağı daha mı kutsal geldi?..

Tek kurşun sıkmadan teslim olu-
yorsunuz... Hani kefenlerle çıkmıştınız
yola? Hani şehitlik kutsaldı? Bayrak
için kan dökülmesi gereksiz mi? 

“Kutsalımız” diyerek halk çocuk-
larının üzerine kurşun yağdırırsınız.
Provokasyonlarla milliyetçi, gerici
şövenist tabanınızı linç için “vatandaş
hassasiyeti” diye devrimcilerin üzerine
salarsınız. 

İşbirlikçi AKP için vatan için öl-
mek gereksizdir... Vatan kavramı sa-
dece halka, devrimcilere karşı şove-
nizmin, ırkçılığın, gericiliğin körük-
lenmesi için kullandıkları demagoji-
den ibarettir... 

İşbirlikçi AKP vatan için ölmesini
değil, vatanı satmasını bilir... 

Vatan onların para kasalarıdır.
Karış karış satılacak topraklardır...
Bedel ödemeye gelince gerçek yüzleri
nasıl ortaya çıkıyor... 

“Somun pehlivanlığı”ymış... 

Halkı aşağılıyorlar...  Evet halkımız
somun için de ölür... Halkımız için
vatan aynı zamanda karnını doyur-
duğu somundur. Geleceğidir, namu-
sudur, onurudur...  

Sizin ne vatanınız, ne namusunuz,
ne onurunuz yoktur... Vatanı satıp hal-
kın emeğini yiyip kanını içiyorsunuz... 

Onun için halkın kanını dökersiniz.
Kendinize gelince vatan için, bayrak
için kan dökmek gereksizdir... 

Vatanı için ölümü göze alanlar
sadece devrimciler ve halkımızdır...
İşbirlikçiler, onun için devrimcilerin
de halkın da düşmanıdır!
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IŞİD, Musul’a saldırınca "Irak
ordusu" silahlarını bırakarak tek bir
kurşun atmadan kaçtı.

Irak halkını savunmak bir yana
üniformalarını çıkartarak, kendilerini
gizleyerek oraya buraya kaçıştılar. 

Üzerlerindeki üniformaların pa-
rasını veren, onları modern silahlarla
donatan Amerika’nın kukla ordusu
elbette ki Irak halkı için canını vere-
mez. 

Amerika, işbirlikçi orduyu kendi
değerleriyle örgütlemiştir. 

Doğası gereği "işbirlikçilik" ile
halk ve vatan sevgisi bir arada olamaz.
Emperyalizmin çıkarlarını savunan-
lardan halkın yanında yer alması
beklenemez.

Amerikan ahlakını taşıyanların,
halk için, halkın yararına savaşması
mümkün değildir.

Kaçan askerlerden birisi birkaç
gün savaştıklarını, sonra cephanele-
rinin bittiğini, destek için kimsenin
gelmediğini anlattıktan sonra şunları
söylüyor:

"(...)Böyle nasıl devam edebilirdik
ki? Bağdatlı o koca koca komutanlar
bizi orada bıraktı, kaçıp gitti" (Ti-
meturk, 15 Haziran 2014)

Amerika her girdiği yere sadece
işgali, katliamcılığı, tecavüzleri, ah-
laksızlığı değil yozlaşmayı da götü-
rüyor. 

Peşmerge komutanlarından birisi
Irak ordusunun işleyişini şöyle an-
latıyor:"(...)Irak ordusunda işler
para ile dönüyordu. Bir makam için
rüşvetin miktarı 50 bin dolardı. Bir
general emrinde 2 bin asker varsa
3 bin gösteriyor, 1000’i için ödenen
maaşları cebe atıyor." (Yurt Gazetesi,
15 Haziran 2014)

Böyle bir "ordu" Irak halkını sa-
vunabilir mi?

İşgalci Amerikan bes-
lemesi generaller, gerek-
tiğinde en önde ölüme
koşabilir mi?

İnançları Amerikan
dolarları, vatanları
"Amerika" olan gene-
raller bir halkı savuna-
maz.

Bu ahlakın aylarca
Amerikan işgaline di-
renen kahraman Felluce direnişçileri
ile bir ilgisi yoktur.

Obama yatırdığı paraların karşı-
lığını alamamanın kızgınlığıyla şunları
söylüyor:

"Amerika Birleşik Devletleri Irak
ordusuna çok büyük para yatırdı.
Onlar aslında kendi mevzilerini ko-
ruyamadı ve bu da teröristlere güç
kazandırdı. Bu da bize şunu göste-
riyor. Bir ahlaki problem var Irak
ordusunda. Bu bize politik problemler
olduğunu gösteriyor."

Obamalar, Bushlar, Amerikalı iş-
galciler Irak ordusuna sadece silah,
malzeme vb vermediler... Ahlaklarını,
değerlerini de verdiler. 

Irak ordusunu kendileri eğitti.
Amerikan yetiştirmesi bir ordudan
başka ne beklenebilir...

Ebu Gureyb Hapishanesi’nde tut-
saklara işkence ve tecavüz eden;
üzerlerine bomba yağdırdığı halkı
birer karınca, bombardımanı da bir
bilgisayar oyunu gibi gören Amerikan
pilotları hangi savaş ahlakını taşı-
yordu?

Afganistan’da, Vietnam’da, Gua-
temala’da, Şili’de ve daha onlarca
ülkede işkencecilere eğitim veren,
toplu mezarları örgütleyen; halkın
direnişiyle karşılaştıkları her ülkede
"bunalımlar, sendromlar" yaşayan
Amerikalılar şimdi Irak’taki kukla-

larına "ahlak" dersi veriyorlar.

Obama "Çok ciddi çıkarlarımız
var orada. Amerikan halkı, askerle-
rimiz çok büyük fedakarlıkta bulundu
orada" diyor. 

Vietnam gibi Irak da Amerikan
ordusu için bir bataklığa dönüştüğü;
karlarını güvence altına alarak Irak’tan
çekilmek istedikleri için "fedakarlık"ta
bulunarak besleme bir ordu kurdular...
Ancak "işbirlikçi" ordu Amerikan
çıkarlarını yeterince koruyamadı. 

Armut dibine düştü. Irak ordusu
da efendisi Amerika’nın ahlakından
doğdu.

Maliki, IŞİD saldırıları yayılınca
Amerika’dan yardım istemeye baş-
ladı. 

Maliki, Barack Obama’yı telefonla
arayarak IŞİD’e karşı gizli bir hava
saldırısı düzenlemesini istiyor.

Kendisi savaşmayı göze alamıyor;
ama Irak halkının geleceği, yeraltı
ve yerüstü kaynaklarını pazarlıyor.

Başı sıkışanca da Amerika’dan
yardım istiyor. 

İşbirlikçiliğini yine gösteriyor ve
Amerika’ya "gelin müdahale edin"
diyor.

Malikiler için Irak bir vatan de-
ğildir, işbirlikçiler vatan nedir bil-
mezler. Irak onlar için sadece karlı
bir işletmedir. İşletmenin geleceği
risk altına girince hemen büyük efen-

Amerika’nın Yetiştirmesi İşbirlikçi 
Irak Ordusu Halkı ve Vatanı Savunamaz!

İŞBİRLİKÇİ IRAK ORDUSU TEK KURŞUN ATMADAN MUSUL’U IŞİD’E
TESLİM ETTİ! ELBİSELERİNİ, SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTI



diye şikayette bulunmaya başlarlar.

Irak halkının da ahlakını Malikiler, Oba-
malar, işbirlikçi ordular temsil edemez.

Ortadoğu’da, Afrika’da, Asya’da tanık
olmaktayız: İslamcı örgütler yer yer em-
peryalizme karşı direniş çizgisinde gö-
rünseler de, halkların kurtuluşlarını sağ-
layamazlar... Emperyalizme karşı tutarlı
bir direniş çizgileri de yoktur... Her zaman
emperyalizmin kullanımına açık örgütlerdir.
Halkların kurtuluşunu değil, çok daha
derin bir batağın içine sürüklemektedirler. 

Suriye’de, Libya’da olduğu gibi em-
peryalistlerin maşası olarak kullanılırken
Irak’ta olduğu gibi Amerika’ya ve kuklası
Maliki iktidarına karşı direniyor gibi gö-
rünmektedir. 

Hayır! IŞİD denen islamcı örgüt, ne
Suriye’de ne de Irak’ta emperyalistlere
karşı direnmemektedir... 

IŞİD’in hedefi emperyalistler değil,
Şiiler’dir... 

Tam da emperyalistlerin istediği gibi
Şii mezhebi düşmanlığı üzerinden örgüt-
lenmekte ve en insanlık dışı katliamlarla
halk üzerinde korku yaratarak halk üzerinde
hakimiyetini kurmaya çalışmaktadır. 

Bütün Ortadoğu’da Sünni-Şii çatışması
çıkartarak halkları çok daha büyük bir
çıkmaz içine sürüklemektedir. 

Halklar mezhep savaşları ile asıl düşman
olana  emperyalizmi görmesinin önünde
engel olmaktadır. 

Ortadoğu’daki tüm gelişmeler tek bir
şeyi ortaya koymaktadır: Halkların tek
kurtuluş yolu sosyalizmdir. Ulusal, sosyal
kurtuluş savaşlarının dışında hiçbir savaş
Ortadoğu halklarının kurtuluşunu sağla-
yamaz.

Emperyalistler ve işbirlikçileri pusuya
yatmış bekliyorlar. Halklar birbirini kat-
lederek Yugoslavya’da olduğu gibi em-
peryalistleri kurtarıcı olarak görmeye baş-
layacak... 

Emperyalistler kurtarıcı değil, halkların
katilidir... Ortadoğu’da akan her damla
kandan sorumlu olan onlardır... Irak halkı
mezhep  savaşına girerek emperyalistlerin
çıkarlarına hizmet etmemelidir... Hangi
inançtan, hangi mezhepten olursa olsun
Maliki gibi işbirlikçilere, IŞİD gibi katli-
amcılara karşı direnmeli ve baş düşman
Amerika’yı topraklarından kovana kadar
savaşmalıdır. 

Dersim Halk Cephesi, Soma
için yapılan eylemler nedeniyle
tutuklanan Onur Polat’ın serbest
bırakılması için Tunceli Hapisha-
nesi önünde eylem yaptı. 12 Ha-
ziran’da hapishane önünde yapılan
eylemde “Soma için Adalet İsteyen
Onur Polat’a Özgürlük - Dersim
Halk Cephesi” pankartı taşındı.
Sloganlarla başlayan eylemde Halk

Cephesi adına bir açıklama yapı-
larak son süreçte AKP’nin saldır-
ganlıkları anlatıldı. Eylem “Onur
Polat Serbest Bırakılsın”, “Soma
İşçileri Yalnız Değildir”, “Kahrol-
sun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”
sloganlarıyla sona erdi. Eyleme
DHF temsilcileri destek verdiler.

3 aydır Kıraç Cemevi'nde 2. 3.
ve 5. sınıf öğrencilerine matematik
dersi veren Halkın Öğretmenleri
15 Haziran günü Berkin Elvan
Karne şenliği düzenledi. 

Mahalle halkı ve kursa katılan
çocukların yardımıyla toprak sa-
hada şenliğin hazırlıkları yapıldı.
Sahnenin yapımından arazinin te-
mizlenmesine, pankartın, balonların
asılmasından panoların yapılmasına
kadar herkes emeğini kattı. Bir
yandan alanda şenliğin hazırlıkları
sürerken öte yandan çocuklarla
birlikte mahallede sesli çağrıya
çıkıldı. Kursa katılan çocuklar
"Karne şenliğimize tüm halkımızı
bekliyoruz", "Umudun Çocuğu
Berkin Elvan karne şenliğimize
çocukları bekliyoruz" şeklinde çağ-
rılar yaptı. 

Saat 17.30'da çocukların yüz-
lerinin boyanmasıyla şenlik başladı.
Çocuklarının yüzlerinin boyanma-
sına Tiyatro Simurg oyuncularının
da katılması çocukların coşkusunu
artırdı. Bir köşede resim bölümü
vardı. Resim bölümünün bir ko-
nusu yoktu ama yapılan resimlerin
çoğunda bir ekmek, Berkin Elvan
yazısı ve Soma yazıları ağırlıktaydı.
3. sınıf öğrencisi bir çocuk kağıdın
üstüne Berkin Elvan yazarak sarıya
boyalı bir ekmek resmi yapıp altına
büyük harflerle SOMA yazdı. 

Tiyatro Simurg oyuncuları da
çocuklarla birlikte Drama çalışması
yaptı. Ortalığı çocukların neşeli
çığlıkları sardı. Yumurta yarışı,
çuval yarışı, halat çekme, ip atlama
oyunlarına çocukların ilgisi yo-
ğundu. Oyunlara bütün çocuklar
katıldı. 

Kıraç çocuklarından ve kurs
öğrencilerinden oluşan Berkin El-
van Çocuk Korosu sahne alarak
türkülerini seslendirdi. Nazım Hik-
met'in Kız Çocuğu şiirinin ardından
Tiyatro Simurg'un Nasreddin Hoca
Tiyatro oyununu 96 çocuk ailele-
riyle birlikte ilgiyle izledi. En son
yapılan konuşmada halkın öğret-
menlerinin ücretsiz kurs vermeye
devam edeceklerini vurgulanarak
yaz ayında Berkin Elvan Çocuk
Korosu çalışmalarının her cumartesi
günü yapılacağı duyurusu yapıldı. 

Program sonunda yarışmaya
katılan ve birinci olan çocuklara,
alanın hazırlanmasında emeği ge-
çen çocuklara aralarında Ümit İl-
ter'in Yaban Oğlak kitabının da
olduğu çocuk hikayelerinden olu-
şan kitaplar dağıtıldı.

Umudun Çocukları 
Berkin’le Elele 
Karne Şenliğinde…

Onur Polat 
Serbest Bırakılsın!
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Amerikan emperyalizminin işbirlikçisi AKP, vatanımızı
emperyalizme %100 satmanın "ustası" AKP, 16 yaşındaki
bir genç Türkiye bayrağını direkten indirince gerçek
yüzünü bir kez daha gösterdi... AKP'nin gücü 14-15 ya-
şındaki gençlerimize, çocuklarımıza yetiyor.

16 yaşındaki gençlerimizin kanını asfaltlara akıtan,
14 yaşındaki Berkin'imizin ömrünü çalan AKP, vatanımızın
35 milyon metrekaresinde dalgalanan Amerikan bay-
raklarına sesini çıkartamıyor, çıkartmıyor. Çünkü, em-
peryalizme göbeğinden bağımlıdır vatanımız. Sorumlusu
da emperyalizmin işbirlikçileridir...

Kürdistan’da kalekol yapımına karşı yapılan yol kesme
eylemlerine saldıran AKP'nin askerleri, 26 yaşındaki Ra-
mazan Baran ve 50 yaşındaki Baki Akdemir'i katletti...
Baran ve Akdemir'in cenazeleri kaldırılırken; AKP, Di-
yarbakır Hava Kuvveti Komutanlığı’nın bahçesindeki
bayrak direğine çıkarak Türkiye bayrağını indiren 16 ya-
şındaki bir çocuğun ise katledilmemesine tepki gösterdi.

Tayyip Erdoğan askerlerden “Bayrağı indiren kişiyi
neden indirmediniz” diye hesap sordu. "Bir çocuk bizim
kutsalımız olan bayrağa el uzatmaya kalkışırsa bunun
bir bedeli olacaktır. Çocuk diye bayrağımıza, kutsalımıza
saldırılmasına müsade etmeyiz. Onu oraya gönderenler,
orada bulunan askerler, komutanlar bedelini ödeyecektir.
Alacaksın, indireceksin... Gereğini yapacaksın... Anka-
ra'dan gelip ben mi indireceğim" dedi.

Bayrağa sahip çıkmak, bayrağı yaratan değerlere
sahip çıkarak olur. Bayrağa sahip çıkmak, Amerikan
emperyalizmiyle olan tüm bağımlılık ilişkilerine son ve-
rerek, topraklarımızdaki üslerini yıkarak olur. Amerika'nın

Ortadoğu'daki maşalığına derhal son vererek olur. Yoksa
16 yaşındaki çocukları ‘indirerek’ bayrak korunmaz... 

Bayrağa gerçek değerini, onun uğruna dedelerini,
babalarını, çocuklarını, atalarını toprağa vermiş halkımız
verebilir ancak.

Emperyalizme ve faşizme direnen bir halkın bayrağı
ile, o bayrağı emperyalistlerin ayağının altına serenlerin
bayrağı arasında dağlar kadar fark vardır. 

Ve onlardan hesabı, kızıl bayrakları bir nefer gibi
taşıyan Cepheliler soracak. Haziran Ayaklanması ile
faşist iktidara, "Beni yönetmene artık izin vermiyorum"
diyen halkımız soracak.

Amerikan üsleri vatanımızdayken, emperyalist bay-
raklar topraklarımıza dikilmişken AKP'nin yaptığı ancak,
bayrak üzerinden halkları birbirine düşman etmeye ça-
lışmaktır. Ama başaramayacaktır. Çünkü farklı milliyet,
dil ve dinden halkımızı birbirine bağlayan daha derin
bağlar var... Sınıf kardeşliği bağı var. Bu bağın gücüyle
ezeceğiz emperyalizmi ve faşizmi...

Vatanımızın 35 Milyon Metrekaresinde
Amerikan Üsleri Varken, Amerikan Bayrakları

Göklerimizi İşgal Etmişken, AKP’nin Bayrak Şovları Sahtedir

Elazığ Polisini Uyarıyoruz:
Bizden Uzak Durun, Pişman Ederiz!

Elazığ polisi son günlerde şehirde çalışma yapan Halk Cep-
heliler’e yönelik taciz ve tehditlerini arttırdı. Elazığ Halk Cephesi
12 Haziran’da açıklama yaparak tehdit ve yalanların kendilerini
engelleyemeyeceğini, kararlı mücadeleleriyle korkularını büyü-
teceklerini ve yaşayacakları her türlü olumsuzluktan Elazığ
polisinin sorumlu olacağını ifade etti. Yapılan açıklamada
“Özellikle liseli arkadaşlarımız taciz ediliyor. Aileler aranıp
telefonla ya da yüzyüze görüşmelerde tehdit ediliyorlar. Sokakta
yürürken fotoğraflarımız çekiliyor, takip ediliyoruz, eylemlerde
polis kamerası ile görüntülerimizi çekiyorlar. Liseli B’nin babası
emniyete çağrılıp, ‘Çocuğunuz örgüt üyesi olmuş, yol yakınken
kurtarın’ denildi. Ardından Uğurcan... isimli öğrencinin babasını
arayarak, ‘oğlun ve arkadaşları eylemlere gitmesin, giderlerse
hepsini alıp tutuklayacağız’ diyerek tehdit ettiler. Yine Yağmur
isimli öğrencinin ailesi de tehdit edildi” denildi.

Konser çalışmaları tüm hızıyla devam edi-
yor.

ŞİŞLİ: TAYAD'lı aileler 17 Haziran günü
Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önünde açtıkları
masada 29 Haziran günü yapılacak konserin
duyurusunu yaparak bilet satışını başlattılar. 5
gün boyunca açık kalan masada Grup Yorum
dinletisi ile birlikte 29 Haziran’daki konsere
halk çağrılacak.

İKİTELLİ: Halk Cepheliler 18 Haziran
günü Parseller ve Köy içi bölgelerine yaygın
bir şekilde afiş yapıştırdılar. Halkın konsere
ilgisi yoğundu.

Adana İncirlik Üsü

İkitelli
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AKP’nin, Soma maden katliamın-
dan sonra suçlarının üzerini örtmek
için birinci yaptığı şey terör estirmek
oldu. Soma hakkında konuşmayı ya-
sakladı. Daha da ötesi Soma halkıyla
yardımlaşma, dayanışma içinde olmak
isteyen devrimcileri, ilericileri, siyasi
partileri, örgütleri, kurumları... kimseyi
Soma’ya sokmak istemedi. Adeta sı-
kıyönetim uyguladı, Soma’ya giden
yolları kesip araçları durdurdu... 

İkinci yaptığı ise yalanlarla, va-
atlerle halkı susturmak oldu... Bol
keseden vaatler dağıttı madencilere...
Adeta Soma’ya özel yasalar çıkart-
mayı vaadetti... Yeter ki sussunlardı...
Yeterki AKP’nin katliamdaki sorum-
luluğunu haykırmasınlardı... 

- İki maaş vereceğiz dediler... 
- Madendeki eksiklikler tamam-

lanana kadar çalışmasanız da maaş-
larınız yatacak dediler... 

- SGK borçlarınız silinecek dedi-
ler... 

- Yer altında fazla çalışma ancak
zorunlu nedenlerle ya da olağanüstü

durumlarda yapılabilecek dediler.... 
- Yaşamını yitiren ailelere fondan

ek ödenek verilecek dediler... 
- Emeklilik yaşı düşürülecek de-

diler... 
- Ölen işçiler kıdem tazminatı

hakkından yararlanmak için 6 aydan
az pirim yatsa da kıdem tazminatına
hak kazanacak dediler... 

- Çalışma saati 45’ten 35’e düşü-
rülecek dediler... 

Halkın tepkisini dindirmek için
vaatlerin haddi hesabı yoktu... 

Üzerinden daha bir ay geçmedi...
Bilirkişi raporlarına göre 307 ma-
dencinin  öldüğü tespit edilmişti...
Hemen ona müdahale ettiler. “Yan-
lışlık oldu” deyip resmi açıklama
olan 301 rakamına indirdiler... 

Dayıbaşları maden işçilerinin te-
lefonlarına tehdit mesajları gönder-
meye başladı... İşbaşı yapmaları için
açık açık tehdit ettiler... 

Bırakın çift maaşı tek maaş bile
ödenmedi işçilere... 

Geri kalan vaatlerin ise anayasa
maddesi bile olsa gerçek hayatta
hiçbir karşılığı yoktur... 

Gerçek hayatta dayıbaşlarının teh-
ditleri geçerlidir... 

Soma Halkının Yanındayız
Soma Katliamı’nın
Sorumluları
Cezalandırılana Dek
Mücadelemiz Sürecek

13 Mayıs günü Soma’da yaşanan
maden katliamının ardından hemen
bölgeye giden Halk Cepheliler o gün-
den itibaren Soma için Adalet Ko-
misyonu ile birlikte Soma, Kınık ve
civar köylerde halkın yanında adalet
mücadelesine devam ediyorlar.

14 Haziran günü ise Halk Cephe-
liler Sibel Yalçın Parkı’ndan Soma’ya
gitmek için hareket ettiler. 15 Haziran
sabahı Soma girişinde Manisa İl Em-
niyet Müdür Yardımcısı ve Soma İlçe
Emniyet Müdürü nezaretindeki po-
lisler tarafından araçlar durduruldu…

Halk Cepheliler Soma Maden İşçilerinin Yanında

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

SOMA’NIN KATİLİ AKP’DİR!
KATLİAMIN HESABINI SORACAĞIZ!

SOMA
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Yapılan aramanın ardından yola tekrar
çıkan Halk Cepheliler Kınık’a doğru
yol aldılar. Kınık Anadolu Erenler
Derneği’ne gelen Halk Cepheliler
maden katliamından sağ çıkan maden
işçileri ile birlikte çaylarını içip onlarla
görüştüler. Bu sırada İzmir Halk Cep-
hesi de Kınık’a geldi… Kınık’ta ya-
pılan sohbetlerin ardından Halk Cep-
heliler maden katliamında ölenlerin
ailelerini ziyaret etmek için üç gruba
ayrıldılar. Bir grup Soma’ya, diğer
bir grup ise Kınık’ın Elmadere Kö-
yü’ne giderken, bir grup da Kınık’ta
kaldı. Soma ve Kınık’ta maden kat-
liamında ölenlerin ailelerine taziye
ziyaretleri yapılarak katliamdan sağ
kurtulanlarla sohbet edildi.

Elmadere Köyü’nde katliamdan
sağ kurtulan Taner Kılıç katliam anını
anlattı. Bunun ardından katliamda
hayatını kaybeden 11 işçinin aileleri
ziyaret edilirken köy mezarlığının
az ilerisinde katliamda ölenler için
yapılan mezarlık ziyaret edildi… 

Şirket yetkilileri de mezarlığa geldi.
Mezarlıktan ayrılan şirket yetkilileri
dönüş yolunda Halk Cepheliler tara-
fından “Katiller Halka Hesap Vere-
cek” sloganı ile teşhir edildi. Elmadere
Köyü’nde kalan 10 Halk Cepheli ise
köy halkının evinde kalıp geceyi onlarla
geçirdi… Elmadere halkı Halk Cep-
heliler’i 24 Haziran’da yapacakları
kırk yemeğine davet etti… Soma’ya
doğru yola çıkıldı. Soma’da bulunan
Halk Cepheliler ve Soma halkıyla bu-
luşularak meydanda bulunan madenci
anıtı önünde açıklama yapıldı… Soma
Katliamı’nın hesabının sorulacağına
dair sloganların atıldığı açıklamanın
ardından otobüslere binilerek Soma
Belediye Mezarlığı’na gidildi.

Belediye mezarlığında maden kat-
liamında ölenler için ayrılan bölümde

mezarlar ziyaret edilerek karanfiller
mezarlara bırakıldı… Mezar ziyareti
sonrasında otobüslere binildi… Ve
İstanbul’a doğru yola devam edildi. 

Halk Düşmanı AKP’den
Soma Katliamı’nın
Hesabını Soracağız

Halk Cepheliler 13 Haziran sabahı
Kınık İlçesi’nde Soma Katliamı’nda
can veren maden işçilerinin ailelerini
ziyaret etti. Halkın yoğun ilgisiyle
karşılaşan Halk Cepheliler’e AKP’nin
eli kanlı polisi tahammül edemedi.
İki çevik otobüsü ve kamera ile yap-
maya çalıştıkları çekimlerle Halk
Cepheliler’i ve Kınık halkını taciz
etmeye çalıştı. Amaçları Kınık halkını
Halk Cepheliler’e karşı örgütlemekti.
Fakat en güzel cevabı Kınık halkından
bir kişi verdi. Halk Cepheliler’in bu-
lunduğu kahvehaneye gelen emniyet
müdürü halkı korkutma ve sindirme
amaçlı yalan yanlış şeyler anlatmaya
başladığı anda halktan bir kişi; “Biz
neyin ne olduğunu biliyoruz, siz
halkı her gün gaza boğuyorsunuz,
biz İstanbul’dan gelen misafirleri-
mizden değil sizden ve polisinizden
rahatsız oluyoruz” dedi. Bunun üze-
rine sinirlenen emniyet müdürü ko-
nuşan kişinin üzerine yürüdü. Halk
Cepheliler çekim yapan polisle em-
niyet müdürünü kovdu. 

Aynı gün içerisinde Kınık’tan ha-
rekete geçen maden işçileri, otobüs-
lerle Soma Madeni’ne giden işçilerle
birlikte Soma Katliamı’nın hesabını
sormak için merkezde bir yürüyüş
düzenledi. Halk düşmanı katil polisler
yapılan eyleme gazlarla, coplarla sal-
dırdı.  Saldırıda iki kişi yaralandı.
Saldırı sonrası Halk Cepheliler’in
bulunduğu kahveye gelen işçiler sal-
dırıyı anlattı ve ertesi gün her ne pa-

hasına olursa olsun Halk Cephesi’nin
Soma’da yapacağı açıklamaya katı-
lacaklarını söyledi.

Halk Cephesi’nin 13 Haziran’da
Soma halkıyla dayanışmak amacıyla
yapacağı ziyaretin çalışmaları İstanbul
Kartal'da devam etti.

10 Haziran günü Kartal Meydanı
ve çevresinde Soma'ya çağrı için 600
el ilanı dağıtıldı. Bir sonraki gün ise
Kartal Meydanı’na Soma'ya çağrı
ozalitleri asıldı.

Armutlu’da ise Soma halkıyla da-
yanışmak, Soma’da maden katlia-
mında katledilen insanların acılarını
paylaşmak için yapılacak Soma zi-
yaretine çağrı yapıldı. Salı günü
evlere çıkılarak Soma’ya yapılacak
yolculuğun amacı ve nasıl olacağı
anlatıldı. Çarşamba günü mahallenin
gençleri ile toplanılıp oturuldu, Soma
üzerine sohbet edildi ve Soma ziya-
retine gelme çağrısı yapıldı. Perşembe
günü yine evlere gidildi, gelecek ki-
şilerin isim listesi yapıldı, geleme-
yeceklere bu yolculuğun önemi üze-
rine sohbet edildi.

Adalet ve Hak Talebinde
Sonuna Kadar
Soma İşçilerinin
Yanlarındayız

İzmir’in Kınık İlçesi’nde bulunan
Anadolu Erenler Kültür Derneği’nde,
Halk Cephesi’nin de bileşeni olduğu
Soma İçin Adalet Komitesi tarafından
14 Haziran günü İşçi Hakları ve İş
Sağlığı Güvenliği Kuralları konusunda
maden işçileriyle bilgilendirme se-
mineri yapıldı.  ÇHD’li ve HHB’li
avukatların katılımıyla yapılan toplantı
konunun geniş olması nedeniyle iş-
çilerin madende yaşadıklarını anlat-
maları ve sorularını avukatlara sor-



maları şeklinde sürdü. Seminerde
birçok işçi söz alarak çalışma koşul-
larını dile getirdi. Yapılan konuşma-
larda, ortaya çıkan manzara ise ma-
denlerde tam anlamıyla kuralsızlığın
hakim olduğuydu. Öyle ki her zaman
yarım saat erken mesaiye başlatıl-
dıkları, iş bitiminde 2 dakika erken
paydos etseler yevmiyelerinin kesil-
diğini, insan gibi muamele görme-
diklerini, herhangi bir eksikliği dile
getirdiklerinde maden sorumluları
tarafından umursanmadıklarını, sen-
dikanın ise kendilerini hiç savunma-
dıklarını dile getirdiler...

İşçiler hakları konusunda sürekli,
bilgilendirilmek için avukatların yar-
dımlarını talep ettiler. Halk Cepheliler
ise DİSK’te olmanın doğru olduğunu
ancak başlı başına sorunların çözümü
için yetersiz olduğunu, örgütlenerek
komiteler kurulması gerektiğini, bu-
rada gelip geçici değil kalıcı olduk-
larını ve bu işi hep beraber örgütle-
yeceklerini söyleyerek buraya halkın,
işçilerin haklarını savunan avukatların

geleceğini belirttiler. Ayrıca bu top-
lantıların bir defaya mahsus olmadı-
ğını sürekli hale getirerek sürdüre-
ceklerini belirttiler. Seminere 30 işçi
katıldı. 

Soma Uyuma
Madencine Sahip Çık

Manisa’nın Soma İlçesi’nde ma-
den işçileri ile birlikte, katledilen iş-
çilerin aileleri 14 Haziran’da yürüyüş
ve oturma eylemi yaptı. Soma Bele-
diyesi önünde toplanan aileler ve iş-
çiler “Soma Uyuma Madencine Sahip
Çık", “Korkma Korktukça Sıra Sana
Gelecek”, “Susma Sustukça Sıra

Sana Gelecek” gibi birçok slogan
attıktan sonra Atatürk Caddesi'ndeki
yolu trafiğe kapatarak oturma eylemi
yaptılar.

Katledilen işçilerin eşleri yaptıkları
konuşmada “15 bin madenci var So-
ma’da, nerde madenciler, neden kor-
kuyorsunuz, kaybedecek neyimiz
var, bizim insanlarımız şehit oldu.
Soma esnafı nerede, şerefsiz sendi-
kacılar nerede, zaten hep işçiler kor-
kuyor, işçiler ölüyor. Nerde bu Soma,
nerde bu esnaf nerde bu millet, ya-
zıklar olsun bu Soma’ya, Belediye
başkanı nerde” diyerek tepki göster-
diler. 500 kişi katıldığı eylem slo-
ganlarla bitirildi.

“…öyle ölsem öyle ölsem ki  çocuklar
size hiç ölüm kalmasa…” 

15 Haziran günü Adana’da 15 yaşındaki İb-
rahim Aras’ın polis tarafından katledilmesi ile
ilgili Halkın Hukuk Bürosu 17 Haziran günü
yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama devletin
katliamların ardından alelacele yaptıkğı tüm
açıklamlarda katliamların üzerini örtmeye ça-
lıştığı örnekleriyle belirtildi. Açıklamada “Faşizm
kan dökücü, terörcü bir diktatörlüktür. Faşizm
bir devlet idare biçimi olarak tekelci kapitalizm
diğer adıyla emperyalizmin yönetme biçimidir.
Bu şu demektir, egemenler de yönetmek için
faşizme muhtaçtırlar. O nedenle baskı, korku,
yalan ve demagojiye dayanan faşist yönetim
biçiminden görül rızalıklarıyla vazgeçemezler.
O nedenle diyoruz ki faşizmle uzlaşılmaz. Ba-

rışılmaz. Faşizm ezi-
lip yok edilmek zo-
rundadır. 

Tüm insanlığın
kurtuluşu için bu zo-
runludur. Yoksa sürgit
bizim çocuklarımız öldürülmeye, bizim onur-
larımız kirletilmeye devam edilecek.

Daha kaç İbrahim ölecek bu gerçeği herkesin
görmesi için? 

Devlet kendi koyduğu yasalara uymuyorsa,
uymaya söz verdiği ve bu sözleri anayasal hak
diye metinlere yazdığı halde kendi anayasasını
çiğniyorsa, halk için kendi meşru direnme ka-
nallarını yaratma hakkı doğar. Halk olarak
kendi kaderimizi belirlemek için öleceğiz öle-
ceksek. Yalana, aldatılmaya, onursuzlaştırmaya
daha fazla tahammülümüz yoktur” denildi.

Çocuklarımızın Kanını Asfaltlara

Akıtanlardan Hesap Soracağız
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Zonguldak’taydık...Yıllar sonra
Zongulduk'a konser vermeye gittik.
Merkeze uzak Muslu Beldesi’nde 700
kişiyle hep bir ağızdan türkülerimizi
söyledik. 

Zonguldak Türkiye’nin ilk ili... Ama
Zonguldak deyince akıllara ilk gelen
maden yataklarıdır.  Katledilen maden-
cilerdir. Bu gidişimizde türkülerimizde
de geçen yerin derinliklerine bizler de
indik. Evet o mezarlıkları yakından gör-
dük.  91 senesindeki  madenci  yürüyüşü
burası için milat diyor Zonguldak halkı.
O günden sonra Zonguldak dışlanan
unutulan bir şehir olmuş. 65 bin ma-
denciden bugün geriye sadece 11 bini
kalmış. 

Termik santraller var kurulan, me-
sela Eren Holding var.  Sant-
ralin bir kısmı Tayyip’in eşi-
nin üstüne,  santrali çalıştır-
mak için her gün binlerce
ton kömür yurt dışından Zon-
guldak limanına taşınıyor-
muş... NEDEN? Zongul-
dak’tan yeterli kömür çık-
madığı için... Bu kömür cen-
netine yurt dışından kömür
taşınması insanın kinini bin
kez daha arttırıyor. Tekeller
ve Tayyip’in ‘inançlı’ karısı

ihya olsun diye emeğimiz canımız hiçe
sayılıyor.  Emperyalistleri kalkındır-
maktan başka bir işe yaramıyorlar.  

Ve madene girdik... Burada bir göçük
ihtimalinde kurtuluş şansı yok insanla-
rın... Ama yoksulluk başa bela başka
çare de yok. Her bir canın karşılığı
1600 TL burada... 160 metre aşağı in-
dik... Bir mühendis “burada Darwin’in
başkalaşım teorisini gözlerimizle gö-
rüyoruz” dedi. Çünkü eskiden orası
büyük bir ihtimal deniz  imiş ama son-
rasında başkalaşarak madene, kömüre
dönüşmüş. Kömür için kazarken balık
iskeletlerine rastlıyorlarmış.  

Evet, madende çalışma koşulları ma-
denci abilerimizin konsere gelmesini
engelledi ama  biz onların yanına gittik.

O mezarları gördük. Ölüm bu işin fıtra-
tında var diyor padişahımız, doğru söy-
lüyor. Bizim ülkemizde bu şartlarda bu
işin doğasında ölüm var. “Halksan, yok-
sulsan, devrimciysen her işin doğasında
ölüm var. Bize ölüm, Tayyip’in inançlı
karısına da holdinglerden kazandığı pa-
ralarla sefalar sürmek düşer. İşte bizim
türkülerimiz bu soysuzların saltanatını
çökertmek onları Zonguldak’ta gördü-
ğümüz mezarlara gömmek için söyle-
niyor. Biz bu işin doğasında, hiçbir işin
doğasında ölüm olmadığını biliyoruz.
Çünkü biz sosyalizmde insan hayatı
riske atılmadan çıkarılan kömürleri de
biliyoruz. Her şeyin insan için olduğu
bir düzenin varolacağını da biliyoruz.
Bunun için yapıyoruz şarkılarımızı, bu-

nun için söylüyoruz
türkülerimizi.  Sesimiz
yettiğince haykıracak
Anadolu’nun gidilme-
dik bir karış toprağını
bırakmayacağız. Biz
halkımız için varız.
Bugün Zonguldak’ta
700 kişiyle haykırdı-
ğımız türkülerimizi  bir
gün milyonlarla hay-
kıracağız.  Grup Yo-
rum bunun için var...

TÜRKÜLERİMİZ, HALKIMIZ
O MEZARLARA GİRMESİN DİYEDİR
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Erken büyüyüp hızlı öğreniyor ço-
cuklarımız. Çünkü zulümle yönetilen
bir ülkenin gaza ve kurşuna boğulmuş
sokaklarında boy verip gelişiyorlar.
Konuşmayı slogan atarak, yürümeyi
barikatlar arasında öğreniyorlar. En
renkli çocuk oyunlarıdır onların yol
kesip korsan koymak... Devrimci abi-
lerine, ablalarına özenirler. Büyük-
lerden azar işitmeleri engellemez çöp-
lerden barikat kurmalarını. Bu yüzden
sık sık dağılır mahallenin çöpleri...

Doğdukları günden itibaren gö-
rürler haksızlığı, eşitsizliği, yoksul-
luğu... Babalarının işsiz kalmasını,
dillerinden, inançlarından kaynaklı
horlanmayı... Evlerinin, mahallele-
rinin iki de bir polis tarafından ba-
sılmasını... Adalet isteyenlerin, hak-
kını arayanların dövülmesini, tutuk-
lanmasını, vurulmasını...

Görerek Büyürler
Görüp Durmak, Bilip de
Susmak Olmaz!

Erken girerler kavgaya, madene
erken indikleri gibi. O yüzden ken-
dilerinden istenildiği gibi pop yıldız-
larının posterleriyle değil sapanlarla
dolaşırlar. Kavganın ateşinde harlanıp,
sokakların örsünde çelikleşirler. 

İşte bu çocuklarımızdandır Berkin
Elvan. Herkesin hafızasına kazınan
fotoğrafında gençliğinin tüm coşku-
suyla elinde sapanı ve kırmızı fula-

rıyla zalimleri mahallesinden kov-
maya çalışıyordu. 16 Haziran 2013'de
polis tarafından vurulduğunda 14 ya-
şında ortaokul öğrencisiydi. 269 gün
boyunca direndi ölüme bütün gücüyle.
O artık cesareti, fedakarlığı ve di-
renciyle öğretmendi. On dört yıl bo-
yunca halk sınıfında öğrendi. On be-
şinde halkının öğretmeni oldu.

Sınıfı Geçtin
Umudun Çocuğu
Şimdi Kavgayı
Öğretiyorsun!

Halk Cepheliler 13 Haziran karne
günü Berkin Elvan’a karnesini vermek
üzere polis tarafından vurulduğu yerde
toplandılar. Önce Berkin’in okuluna
ardından mezarına yürüdüler.

Okmeydanı’nda saat 15.00’da top-
lanan 150 kişilik kitle ile kortej oluş-
turuldu. Önde iki kişilik tek tip birliği,
"Sınıfını Geçtin Berkin Şimdi Kav-
gayı Öğretiyorsun" pankartı açıldı.
Temsili karne taşınarak Berkin'in oku-
duğu okula yüründü. Slogan ve marş-
larla okulun önüne gelindiğinde önce
bir dakikalık saygı duruşunda bulu-
nuldu. Umudun iki çocuğu Berkin
için şiir okudu. Okul önündeki anma-
dan sonra Piyalepaşa Bulvarı'ndan yü-
rünerek Feriköy Mezarlığı'na ulaşıldı.
Berkin'in mezarı başında tekrar saygı
duruşuna geçildi. Ardından yapılan
açıklamada "Milyonlarca çocuğun

okuyamadığı; açlıktan, iş kazalarından
öldüğü ülkemizde Berkinler daha
15'inde katlediliyor. Berkin'i ninniler
değil, faşizmin TOMA'ları, copları,
gazları büyüttü... Bu yüzdendir ki
14'ünde elindeki sapan da yüzündeki
o kırmızı fular da Berkin gibi onuru-
muz, gururumuzdur" denildi. Sonra
Berkin'in bir arkadaşı onun için şiir
okudu. Türkülere geçilerek “Uyan
Berkin, Büyü, Düşenlere” söylendi.
Çiçeklerle bezenen mezara Berkin'in
karnesi bırakıldıktan sonra kortejler
oluşturularak Okmeydanı'na dönüldü.

Arkadaşlık, Dostluk;
Pekiyi

Televizyon reklamlarından bilgi-
sayar oyunlarına kadar her yerde
bencil olmayı, çıkarlarını kollamayı
öğretir düzen. Bisküvinin adı bile
'benim o'dur, sevgiliyle dahi payla-
şılmaz. Bu tür reklamlardan, aynı
içerikli dizilerden geçilmez ortalık.
Sınavlarda öğretirler birbirlerine rakip
olmayı. İş dünyasında ise çelme ta-
kılacak, omuzuna basılıp yükselecek
biridir karşısındaki. Asla arkadaş,
dost olamaz. 

Bizim Berkinlerimiz yalnız biskü-
visini değil ömrünü paylaşır arkada-
şıyla. Varını yoğunu koyar ortaya dostu
için. Yalansız, çıkarsız, hilesiz sever.

Paylaşım, Ahlak; Pekiyi
TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu)

14’ünde Öğrenci, 15’inde Öğretmen

Sınıfı Geçtin Umudun Çocuğu
Şimdi Kavgayı Öğretiyorsun!
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verilerine göre uyuşturucuya başlama
yaşı on bire düşmüş. Gençlerle ya-
pılan anketlere göre ise hala en po-
püler meslek olarak mafya üyesi ol-
mak görülüyor. Fuhuş ise almış
başını gitmiş zaten. Bu düzenin genç-
lere sunduğu: Uyuşturucu, fuhuş,
çete üyeliği. Yozlaşmanın her türlü-
sü... 

Bizim Berkinlerimiz mahallesini,
ülkesini yozlaşmayı yaratanlara karşı
koruyarak büyüyor. 15'inde ömrünün
baharında şehit düşüyor.

Halk Sevgisi,
Vatan Sevgisi; Pekiyi

Berkinlerimiz Anadolu'nun top-
rağına kök saldılar. Halktan aldıkları
can suyuyla serpilip geliştiler. Onları
yaratan değerlerimiz; Şeyh Bedred-
dinlerimiz, Pir Sultanlarımız, Hoca
Nasrettinlerimiz, Köroğullarımız ve
nice kahramanımız var. Halkına ve
vatanına duyduğu sevginin büyük-
lüğündendir; elinde sapanıyla, kır-
mazı fularıyla sokak sokak çatışması
halk düşmanlarıyla.

Cesaret, Direniş Ruhu,
Fedakarlık; Pekiyi

Halk düşmanları zırhlı araçları
olmadan giremiyorlar mahalleleri-
mize. Korkuyorlar! Bizim 14 yaşın-

daki delikanlılarımız çıplak be-
denleriyle çıkıyor TOMA'ların
karşısına. Dişlerine kadar si-
lahlanmış işkencecilerin karşı-
sında elde sapan. "Cesurun
bakışı korkağın kılıcından
keskindir" O yüzden kıyameti
koparıyorlar elinde sapanın ne
işi vardı diye. Sapanlarımızdan
korkuyorlar. 

Başına saplanan gaz kap-
sülünü eliyle çekip çıkaracak
kadar cesurdu Berkin. Tam
269 gün direndi ölüme. Kendini
feda etti halkına, vatanına...

Şimdi Berkin Olma
Zamanı

Gençler! Liseliler! Okullar
kapandı. 17 milyon öğrenci yaz
tatiline çıktı. Bizim boşa har-
canacak zamanımız yok. Ken-
dilerine ulaşmamız için örgüt-

lememiz için milyonlarca genç bizi
bekliyor.  Biz onlara gitmediğimiz
sürece, onları bulup tanışmadığımız
sürece onlar bize gelmeyecekler.
Onları biz örgütleyeceğiz. Bu görev
bizim. Şimdi Berkin olmanın, Ber-
kin'i yaşatmanın yolu örgütlenmekten
geçiyor. Binlerce, milyonlarca Berkin
olup çıkacağız halk düşmanlarının
karşısına. Berkin'in hesabını Ber-
kinler'in sayısını çoğaltarak soracağız. 

Berkin ve Soma Katliamı’nda
ölen madenciler için yaptığımız okul
boykotlarını unutmayalım. Nasıl dal-
ga dalga yayıldı. Yol gösterdi. Ör-
gütsüz olduğumuz okullarda bile
öğrenciler kendi duyarlılıklarıyla
dersleri boykot ettiler. Örgütlendi-
ğimizde neler yapabileceğimizi siz
düşünün. Sorunlarımızın  çözümü
örgütlenmekten geçiyor. Okuldaki
sorunları, eğitim sistemiyle ilgili so-
runları örgütlü gücümüzle çözebiliriz.
Onun için örgütlenmeliyiz Boşa har-
canacak zamanımız yok! Şimdi ör-
gütlenme zamanı.

Yaz tatilini yatarak, tatil yaparak
değil, örgütlenerek, gücümüzü bü-
yüterek geçireceğiz.

Şimdi Berkin olma zamanı! Şimdi
Berkin’in katillerinin korkularını bü-
yütme zamanı!

Dersim’de, bu sene dördüncüsü
yapılacak olan “Devrim Yürüyü-
şümüz Sürüyor” konseri çalışmaları
başladı.

5 Temmuz’da Seyit Rıza Par-
kı’nda yapılacak olan konser, yapılan
afişlemelerle duyurusuna başlandı.

Konser çalışmaları kapsamın-
da;

13 Haziran’da Mazgirt Çarşı-
sı’nda 20 ve üniversitede 15 afiş,

15 Haziran’da Moğultay Ma-
hallesi’nde 40 afiş,

17 Haziran’da Dersim-Mer-
kez’de 70 ve Yeni Mahalle’de 80
afiş yapıştırıldı.

Afişlemeler sırasında Dersim
halkı konser ve Grup Yorum’un ne
zaman geleceği konusunda bilgi
aldı. Çalışmalar sırasında halk başarı
dileyerek desteklerini sundu.

Dersim Halk Cephesi’nin konsere
çağrı bildirisinde: "Dersim halkı
zulme ve sömürüye biat etmemiş
ve tüm saldırılara rağmen direncini
kaybetmemiştir. 38’lerden, 90’lara
katliamlar, köy boşaltmalar ve in-
sansızlaştırma politikaları ile faşizm
sürmüştür. Kürt halkını yok sayma,
asimile etme, dilini-kültürünü ya-
saklama hiç eksik olmamıştır. Ka-
lekollar’la, MOBESE’lerle Kürt hal-
kını teslim almaya çalışıyor.

Yozlaşmaya, asimilasyona, yok
sayılmaya, AKP’nin faşist saldırılarına
karşı “Ekmek, Adalet ve Özgürlük
için Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor”
konserinde büyük bir Halk Korosu
olarak taleplerimizi en gür sesimizle
haykırmak ve umudu büyütmek için
birleşelim” sözleri yer alıyor.

Umudun Türküleriyle

Devrim
Yürüyüşümüz Sürüyor
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Berkin Elvan’ın katilleri artık bi-
liniyor. Ancak bunun AKP’nin mah-
kemeleri için bir önemi yok... Katiller
ellerini kollarını sallayarak aramızda
dolaşmaya devam ediyor... 

Buna izin vermeyeceğiz... Katil
polislerin yeni insanlarımızı, çocuk-
larımızı katletmesine izin vermeye-
ceğiz. Berkin’in katilleri cezalandı-
rılana kadar adalet isteyeceğiz. Ber-
kin’in katillerinin cezalandırılmasını
istiyoruz...

Halk Cephesi olarak yine ülkenin
dört bir yanında yapılan eylemlerle
Berkin’i katillerinin cezalandırılmasını
istedik... 

ANKARA: AKP ve faşist gü-
ruhu saldırılarının hesabını verecek!

Berkin Elvan polis tarafından kat-
ledilip şehit düştükten sonra Halk
Cephesi tarafından başlatılan  “Adalet
Nöbetleri” Ankara’da da sürdürülü-
yordu. 13 Haziran’da 11’incisi yapı-
lacak olan adalet nöbeti eylemine gi-
den Halk Cepheliler’in önü bir haftadır
Güvenpark’ı mesken edinmiş olan
faşist güruh tarafından kesildi. Hemen
ardından Ankara polisi Halk Cephe-
liler’e, dağılmalarını yoksa gözaltı
yapacaklarını, ya da faşistlerin saldı-
racağını ve buna dair ellerinden hiçbir
şey gelmeyeceğini belirttiler. Bir
kişiyi gözaltına almak için binlerce
polis yığınağı yapan katil polis faşist
saldırıyı engelleyemeyeceğini söyle-
yerek ortamı provoke etmeye devam
etti. Sivil faşistler ise Güvenpark’ın
onlara ait olduğu, eğer basın açıkla-
ması yapılırsa Halk Cephelileri dö-
veceklerini söylediler. Halk Cepheliler,
Berkin’in katillerinin yargılanması
için ve adalet talebinin dile getirilmesi
için aylardır eylem yapıldığı ve eylem
gün ve saatini değiştirmeyeceklerini,
bir saatlik oturma eylemi yapıp da-
ğılacaklarını belirtmelerine rağmen
ellerinde bayraklar, küfürler eden,
tehditler savuran faşistler bir anda
Halk Cepheliler’in üzerine ellerindeki
satır ve sopalarla saldırmaya başla-
dılar.

Anayola kadar getirilen Halk Cep-

heliler eylemi burada yapmak isteyince
tekrar saldırıya uğradı. Yolun karşı
tarafında da bir kez daha saldırıldı ve
yakın mesafeden gaz sıkıldı. Polis
Halk Cepheliler’i Yüksel Caddesi’ne
kadar uzaklaştırdı. Yüksel Caddesi’nde
Berkin için adalet nöbetinin basın
açıklaması devrimci kurumların da
katılmasıyla yapıldı. Saldırı sırasında
gazdan ağır etkilenen Halk Cepheli-
ler’in, sivil faşist-polis işbirliğinin ve
faşistler tarafından ağır yaralanıp ka-
burgası kırılan ve hastaneye kaldırılan
Hüseyin Taşıran’ın hesabını sormak
için saat 19.30’a tekrar bir basın açık-
laması çağrısı yapıldı ve Güvenpark’a
yürüneceği duyuruldu. Basın açıkla-
masında Lice’de yapılan katliamların
ve Berkin Elvan’ın hesabının sorula-
cağı belirtildi. Lice ve Berkin için
sloganlar atıldı. 

19.30’da devrimci kurumların da
desteğiyle basın açıklamasını yapan
Halk Cepheliler Güvenpark’a doğru
yürüyüşe geçtiler. Katil polis tara-
fından Yüksel Metro girişinde Halk
Cepheliler’in önü kesilerek, gaz bom-
bası  coplarla devrimcilerin üzerine
saldırıldı. Ara sokaklara dağılan Halk
Cepheliler sokakta ajitasyon çektikten
sonra tekrardan yürüyüşe geçmek
üzere toplandı. Yürüyüşler sırasında
Lice ve Berkin için sloganlar atıldı.
Sloganlarla ikinci kez yürüyen Halk
Cepheliler’e polis tekrar saldırdı ve
gözaltı yapmak üzere Kızılay’daki
sokaklar boyunca Halk Cephelileri
kovalamaya başladı. Bu sırada Genç-
lik Federasyonu üyesi Dilek Yiğit,
Fatma Turgut, Dilan Alavi, Halkın
Mühendis Mimarları’ndan Ezgi Ant-
men, Halk Cephesi üyesi Zeynep
Tural, Öğrenci Kollektifi üyesi Furkan
Bircan ve sokaktan geçen iki kişi
daha işkence ile gözaltına alındı.
Gözaltı boyunca polis zorla ters ke-
lepçe, taciz, hakaret ve tehditlerine
devam etti. Şubesine götürülen Halk
Cepheliler saatlerce işkence edilerek
şubede ve araçta bekletildiler. Bu sı-
rada gözaltındaki arkadaşlarını sa-
hiplenmek için Halk Cepheliler Yük-
sel’de toplanarak saat 20.30’da otur-

ma eylemine başladılar. Gece
23.30’da bırakılan gözaltındaki dev-
rimciler Cadde’ye sloganlarla giriş
yaptı ve oturma eylemi bitirildi.

İZMİR: “Berkin’e Karnesini
Vermeye Gidiyoruz” diyen Halk Cep-
heliler 13 Haziran’da Karşıyaka İzban
Durağı’nda bir araya geldi. “Berkin
İçin Adalet İstiyoruz” pankartı açan
Halk Cepheliler sloganlarla yürüyüşe
başladılar. Karşıyaka Çarşısı’nda yü-
rüyen Halk Cepheliler aylardır ver-
dikleri mücadelenin amacını haykır-
dılar. Çarşıda esnaf ve halktan insanlar
alkışlara ve sloganlara eşlik ederek
eyleme  destek verdi. Halk Cepheli-
lerin taşıdığı “Adalet İstiyoruz”,
“Umudun Çocuğu Berkin” dövizleri
halkın ilgisini çekti. Yürüyüşün ar-
dından Halk Cepheliler İş Bankası
önünde basın açıklamasını okudu.
Basın açıklamasında; "Berkin Elvan
bugün yaşıyor olsaydı karnesini ala-
caktı. Ama sömüren, zulümle yöneten
asalaklar Berkin’imizi öldürdü. Adalet
yerini bulana kadar alanlarda olmaya
devam edeceğiz" denildi. 

Okunan açıklamanın arından 15
dakikalık oturma eylemi yapıldı.
Oturma eyleminde Pablo Neruda’nın
“Bir Ceza İstiyorum” ve Berkin için
yazılan şiirler okundu şiirlerden sonra
eylem alkışlarla bitirildi. Eyleme 26
kişi katıldı. 

ANTALYA: Halk Cephesi, 14
Haziran'da Attalos Meydanı’nda Ber-
kin Elvan için adalet istemeye devam
etti.  Eylemde Berkin’in vurulduğu
16 Haziran'da yapılacak eyleme çağrı
yapıldı. Hesap soran sloganlar atılan
eylemde yapılan açıklamada, AKP
faşizminin katlederken katlettiğinin
çocuk olup olmadığına değil, onun
sömürü, talan, katliamlarına karşı
olup olmamasına baktığı anlatıldı.
Açıklama sonunda 16 Haziran’da
yapılacak eylem için megafonla ya-
pılan çağrıda Kışlahan Meydanı’nda
400 çağrı bildirisi dağıtıldı.

Umudun Çocuğunu Katledenler
Cezalandırılana Kadar Bize Rahat Yok

İzmir
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Berkin’i Vuran Polisler
Cezalandırılmadı! 
Adalet İstiyoruz!

Berkin Elvan’ın vurulmasının üze-
rinden 1 yıl geçti. 365 gün. 365 gün-
dür faşist devlet katillerini korumaya
devam ediyor. Katilleri de katletme-
ye... Buna karşı ülkenin birçok ye-
rinde olduğu gibi Antalya’da da Ber-
kin’in vurulduğu 16 Haziran günü
eylem yapıldı. Kışlahan-Halk Bankası
yanında toplanan kitle, Berkin için

adalet isteyen ve Haziran şehitlerinin
olduğu pankartlar açtı.

Eylemde Berkin ve İbrahim
Aras’ın resimleri taşınarak hesap so-
ran sloganlar atıldı. Yürüyüş sırasında
Pablo Neruda’nın “Bir Ceza İstiyo-
rum” şiirinden bölümlerin olduğu ve
ve marşların okunduğu eylemde, ka-
tillerin kim olduklarının belli olduğu
ve mutlaka hesap sorulacağı belirtildi.
Halkın yoğun ilgisinin olduğu eylem
alkışlarla bitirildi. 

ADANA: Halk Cepheliler “Ber-
kin Elvan için adalet” eylemine  geç-
tiğimiz hafta da devam etti. 14 Ha-
ziran’da İnönü Parkı’nda bir araya
gelen Halk Cephelilerin okuduğu
açıklamada Berkin Elvan’ı katleden-
lerin hala yargılanmadığını ve ceza-
landırılana kadar eyleme devam ede-
ceklerini söylediler. Çevredeki in-
sanların ilgisi yoğundu. Bazıları pan-
kartın arkasına geçerek destek oldular.
Eyleme 15 kişi katıldı.

HATAY: Berkin’in vurulduğu 16
Haziran günü Hatay’da Halk Cephe-

liler Antakya Merkez PTT önünde
eylem yaptı. Açıklamada Berkin’i vu-
ran polislerin bulunduğunu fakat bizzat
devlet tarafından korunduğu halka
anlatıldı. "Berkin Elvan Ölümsüzdür”,
"Berkin’in Katili AKP’nin Polisi” slo-
ganları atıldı. Açıklamanın ardından
yarım saatlik oturma eylemi yapıldı.
Oturma eylemi sırasında “Uyan Ber-
kin”, “Haklıyız Kazanağız”, “Çav-
bella” ve “Gündoğdu” türküleri söy-
lendikten sonra eylem bitirildi.

ELAZIĞ: Elazığ Gülmez yolu
kızıl maskeli DHKC Militanları ta-
rafından kapatıldı. Bariyerlere “BER-
KİN’NİN HESABI MAHŞERE
KALMAYACAK” sloganlı  bomba
süsü verilmiş pankart ve flamalar
asıldı. Yola taşlarla barikat kuruldu.
Bir süre UMUDUN ADI DHKP-C
sloganı atıldıktan sonra militanlar
Fevzi Çakmak mahallesine geçti.
Katil polisin gelmesi için barikat ku-
rulup beklenildi. Polis gelmeyince
havai fişekler eşliğinde UMUDUN
ADI DHKP-C sloganları atılarak ey-
lem sonlandırıldı.

15 yaşında katledilen Berkin Elvan halkın umudu
oldu. Umudu, ancak ve ancak zulme baş kaldıranlar ya-
zar. 14 yaşında vurulan Berkin Elvan da bunlardan biri
oldu. Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013’de bir “umut”
AKP’nin katil polisleri tarafından gaz bombasıyla vurul-
du. Bu umut 269 gün hastanede direnirken milyonları da
uyandırdı. Ve umudu milyonlar sonsuzluğa uğurladı.

Umudun çocugu Berkin’i, Cepheliler halka anlatmaya
devam ediyor. Yaptıkları pankart açma, oturma eylemle-
riyle ve sokakları yakarak. Berkin’in hesabını soracakla-
rını duyuruyorlar.

Bir yandan tüm halk Berkin’in katillerinden hesap sorul-
masını isterken diğer taraftan katil polis çocuklarımızı kat-
letmeye devam ediyor. Adana’da Lice Katliamı’na karşı ya-
pılan eylemde 15 yaşındaki İbrahim Aras akrepten ses bom-
bası atılarak vuruldu. Ses bombası İbrahim Aras’ın beyninde
patladı. 15 yaşındaki Aras’ın katili de AKP iktidarıdır.

Tarih 16 Haziran 2014’te, Berkin’in vurulmasının tam
bir yıl sonrasında Okmeydanı yine yanıyordu. Bu kez ka-
tillerden hesap sormak için yanıyordu. Adaleti arayanlar,
sokakları alevlendirdiler. Cephe milisleri hesap sormak
için yüzlerinde adaletin simgesi olan kızıl fularlarıyla

ağız dolusu
“Berkin Elvan
Ölümsüzdür”
sloganlarıyla
sağlık ocağı
önünden Şarkkahvesi’ne
koşar adımlarla çıktı. Ar-
tık sözün bitiği yerdi.
Halk adalet istiyor artık.
Cephe sokaklara çıkarak
adaletin yolunu gösteri-
yor. Yılların getirdiği bir bilinçle düşmanın TOMA’sını,
akrebini yakıyor.

Uğur Kurt’u katleden polis yeni katliam yapmak için
sokaklara ses bombası, gaz bombası ile saldırıyor. Düş-
man, halkın çocuklarının yeni katliamlar için kendilerine
fırsat vermeyeceğini bildiği için Okmeydanı sokaklarına
korkularından inemedi.

YDG-H ve Cephe milisleri ayrı eylem yapsada da
düşman ortak olduğu için ortaklaşa mücadele edildi. Ge-
cenin ilerleyen saatlerine kadar süren çatışmalara Parti-
zan da katıldı.

Antalya

Adana

Katiller Korkaktır! Korksunlar;
Hesap Verme Zamanıda Gelecek!



Kızıl maskeliler adalettir diyerek bu cumartesi de Ga-
latasaray Lisesi önündeydik. 

Galatasaray Lisesi'nin bir köşesinde bir araya geldik
arkadaşlarla, yüzlerce kişinin arasında taktık kızıl fu-
larlarımızı ardından, dövizlerimizi aldık ellerimize ve slo-
ganlarımızla Taksim Meydanı’na doğru yürüyüşe geç-
tik. 10-15 adım atmadan Galatasaray Lisesi'nin diğer kö-
şesinde bekleyen polis caddeyi kapatarak önümüze
barikat oldu. 

Sloganlarımızla barikatı zorladık ve ardından otur-
ma eylemine geçtik. Polis bize bunlar da nereden çıktı
diye bakıyordu, oysa az önce 4 kızıl fularlıyı Taksim
Meydanı'na vardıkları sıra işkenceyle gözaltına almış-
lardı. 

Biz 8 kişiydik, daha kızıl fularlarımızı taktığımız anda
insanların ilgisini çekmiştik; dövizlerimizle, sloganlarımızla
yürümeye başladığımızda bizim ardımızdan bakan, peşimize
takılanlar oldu. 

Oturma eylemi yaptığımız sırada çok fazla insan etrafımı-
za toplandı. Bir arkadaşımız neden orada olduğumuzu, neden
kızıl maske taktığımızı halka anlatmaya başladı.  Hem o, hal-
ka eylemi anlatıyor hem de biz ara ara slogan atıyorduk. Halk
alkışlıyor sloganlarımıza eşlik ediyordu. Polis çok geçmeden et-
rafımızı tümden sarmaya başladı, halkla olan bağımızı kopar-
maktı amacı. 

Bir yandan da çevik otobüsünü yaklaştırıyorlardı. Kısa za-
manda etrafımız kapatıldı ama halkın tepkisini duyabiliyorduk.
Gözaltına almadan kısa bir süre önce de polis kalkanlarını yu-
karı kaldırdı, elimizdeki dövizlere saldırdı, kenetlendik bir-
birimize, tek tek kopararak aldılar her birimizi. 

Otobüse attıklarında da işkenceleri devam etti. Kelepçe tak-
madıkları arkadaşlarımıza işkence yaparak kelepçe taktılar. Oto-
büs sallanıyordu camdan dışarıyı halkın yapılanlara tepkisini
görebiliyorduk. 

Otobüsün arka kapısında bir ses duyduk, arkada tanıma-
dığımız birinin etrafını sarmışlar sıkıştırıyordu polisler; “bun-
larla mı gözaltına alınmak istiyorsun, bunlar terör örgü-
tü, terörist Böyle konuştuklarına bakmayın” diyorlardı. O
ise onlara “böyle davranamazsın bırakın” diyerek direniyor-
du. Sonradan öğrendik ki, bizi destekleyen halktan biriydi. Göz-
altına alınışımıza tepki gösterdiği için gözaltına alınmıştı. Onu
daha fazla etkilememizden korktukları için bizimle aynı yer-
de tutmak istemiyorlardı. Araç hareket etti, en arkadan bizden
uzağa oturttular ve sürekli bizi kendilerince anlattılar, bizden
uzak durması gerektiğini söylediler. 

Biz de ara ara nasıl olduğunu soruyor, sohbet ediyorduk onun-
la. Gözaltına alındığımız andan bir sonraki akşam serbest bırakılana
kadar birlikteydik. Bizimle nezarethanede kaldı. Onunla aynı ne-
zarethanede olan arkadaşlar sohbet ettiler, tartıştılar. O gün bir ön-
ceki güne göre üstündeki tedirginliği atmış ve neredeyse bizim-
le aynı tavırları sergiliyordu. 

Bizi gözaltına alıp götürmüşlerdi. Daha sonra yaşanılanları
anlatılanlardan öğrendik. Çekilen kamera görüntülerini izle-

dik. Bizi götürdükten sonra orada toplanan halk bizi sahiplenmiş
ve bizim attığımız sloganları onlar atmaya başlayarak polise
“bizide alın, işkence yapmak şerefsizliktir... Hepiniz katilsi-
niz, işkencecisiniz” diye dakikalarca sürdürmüşler eylemlerini...
Polis tehditle dağıtmaya çalışmış ancak dağıtamamış... Halk
bizi de gözaltına alın diyerek tehditlerden korkmadıklarını  gös-
termişler... Daha sonra polis halkı dağıtamayınca en son top-
lanıp kaçarcasına ordan uzaklaşıp gitmiş... Ve halk dakikalarca
orada alkışlarla, sloganlarla polisi protesto etmiş. 

Kamera görüntülerinden bizim için kavga ettiklerini, kalkanları
zorladıklarını gördük. Bizim attığımız sloganları atıyorlardı. Bir
arkadaşım görüntüleri izlemeden önce herkese böyle gözaltı na-
sip olsun diye espri yapmıştı, görüntüleri izledikten sonra espri-
yi anladım. 

Halkımız bizi, kırmızı maskelileri, fularlıları sahiplenmişti, on-
lar da adalet istiyorlardı. Bizde ne kadar meşruysa kırmızı mas-
ke, kırmızı fular işte halkımızda da meşrulaşıyordu. Berkin'in sim-
gesi kırmızı fularlar adaleti simgeliyordu. Belki ilk kez o an ora-
da bizden duydukları sloganları atan halkımız bizim gibi gür atı-
yordu: “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek” İlk kez duyuyor ol-
malarından belki yanlış atıyorlardı ama susmamışlardı, bizim iş-
kenceyle gözaltına alınmamıza sessiz kalmamışlardı. Polis onları
da gözaltına almakla tehdit etmişti. Ki, içlerinden birini gözaltı-
na almışlardı. “Dağılın saldırırız” diyordu. Ama dağılmıyordu halk,
otobüsün sallandığını gördüklerinde daha fazla tepki göstermiş-
lerdi. 

Bizi saklamak istediler, halktan koparmaya çalıştılar, on-
lar bir avuç terörist ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar diyecek-
lerdi ama başaramadılar. Etrafımızı ne kadar kapatırlarsa ka-
patsınlar ajitasyonlarımızla, sloganlarımızla sessimizi duyur-
duk, anlattık kendimizi. İşkenceyle gözaltına aldıklarında da
susmadık ve halk da bizim sesimiz oldu. Bizim başımıza ge-
lecek her şeyden kimi sorumlu tutacaklarını biliyorlardı. Biz-
ler adalet istiyorduk, adaleti kızıl maskeliler simgeliyordu ve
halk da bizimleydi, bizim yanımızdaydı. Biz kendi meşrulu-
ğumuza inanıp direndikçe halkın gözünde de meşrulaşıyoruz.
Onca karalama, yalan işe yaramıyor.

KIZIL MASKELİLER 
HALKIN ONURUDUR!



Cepheliler’in polis terörüne karşı
direnişlerde yüzlerini kapattıkları
kızıl fularlar üzerinden halk düşmanı
AKP’nin başlattığı tecrit saldırısıyla
ilgili şehit eşi ve aynı zamanda tutsak
ailesi olan TAYAD çalışanı Melek
Akgün ile yaptığımız röportajı ya-
yınlıyoruz. 

Yürüyüş: AKP’nin “yüzüne
maske takanlar ve eli molotoflular
ile aranıza mesafe koyun” diye baş-
lattığı kampanya hakkında ne
diyorsunuz? 

Melek AKGÜN: AKP kendi
suçunu bastırmak için böyle bir kam-
panya başlattı. Evet, eli molotoflu,
maskeli diye her gün televizyonda
aynı şeyleri görüyoruz. Bunlar bizden
uzak insanlar değil. Bizim içimizde,
bu halkın çocukları, benim oğlum,
benim eşim, yanımdaki komşumun
oğlu, bu halk ve biziz. Maskeli ço-
cuklar biziz. Mecbur kalıyorlar. Çünkü

ben bir esnaf olarak görüyorum, bu-
rada polisin saldırısını görüyorum,
AKP’nin baskılarını görüyorum, biber
gazından gözlerimizi dahi açama-
dığımız zamanlar oluyor.

Maske deyince AKP’nin polisi
de maske takıyor. Hem de gazlı ol-
mayan yerlerde takıyor. İnsanların
üzerine saldırırken de takıyor. O
maske taktığına göre bizde bunu ta-
kabiliriz. AKP neden böyle bir kam-
panya yürütüyor? Çünkü bu çocuk-
lardan çok korkuyor, halktan korkuyor.
Mücadele edenlerden korkuyor, kendi
endişelerini bastırmak için, kendi
korkularını örtebilmek için, son dö-
nemlerde AKP baskılarında politika-
larında şiddetini gizlemek için AKP
böyle bir kampanya başlattı. Son dö-
nemlerde özellikle bir grup üzerine
yoğunlaştı. Televizyonlarda basında
gördüğüm kadarıyla sadece bazı genç-
lerin üzerinde politika yürütmeye
başladılar. Hedef göstererek böyle
bir şey yapıyorlar. AKP kendi içindeki
korkuları bastırmak için, gençleri he-
def gösteriyor, dikkat ederseniz aslında
gençleri katletme çabası içerisinde.
Maskeli gençler diyerek belirli bir
örgütün üzerine giderek gençleri hedef
gösterip kendi korkularını, Soma’daki
madencilerin katliamının, Gezi olay-
larındaki gençlerin katliamının üzerini
örtmek için işte bu “maskeli gençler,
molotoflu gençler kim” diye hedef
yapıyorlar. O maskeli gençlerin kim
olduğunu herkes biliyor... Onlar halkın

çocukları, onlar devrimci... 

AKP’nin şu politikasını herkes çok
iyi biliyor, yani iki yaşındaki çocuğa
da sorsan çok net cevap verir. Çünkü
artık AKP’nin kötülüklerini, pisliklerini,
hırsızlığını, katliamcı olduklarını herkes
biliyor. AKP hedefi şaşırtıyor, aynı
şekilde başka yerlere çekmeye çalışıyor.
Ama biz bunu biliyoruz... Kendi pis-
liklerini örtebilmek için, Halk Cep-
hesi’nin adalet mücadelesini engelle-
mek için bu demagojilerle devrimcileri
tecrit etmeye çalışıyorlar...  

Yürüyüş: 1 Mayıslar’da sizlerde
fular taktınız. Kızıl fularları neden
takıyorsunuz?

Melek AKGÜN: Ben bir TA-
YAD’lı anneyim. Hem şehit eşiyim,
hem tutsak annesiyim. Eşim bir sa-
vaşçıydı. 1 Mayıs’ta kızıl fuları onu
düşünerek taktım. Oğlum olarak tak-
tım. O bizim simgemiz, devrimcilerin
simgesi, ben onu takarken Berkin
olarak da taktım, Ali İsmail, Ethem
olarak da taktım. Bütün şehit olan
devrimciler için taktım. O fularlar,
onurun, adaletin, özgürlüğün, diren-
cin sembolüdür... 

Yürüyüş: Fuları takarken
insanlardan bir şeyleri mi saklıyor-
sunuz? 

Melek AYGÜN: Aslında hiçbir
şey saklamıyoruz. Bizim her şeyimiz
ortada. Bizim hiç kimseden bir şey
sakladığımız yok. Biz kimseden ne
saklanıyoruz ne de gizleyeceğimiz
bir şey var. Biz ne yapıyorsak bu
devlete karşı her şeyi çok açık ve net
yapıyoruz.  Çünkü biz yasal bir ku-
rumuz, biz tutuklu aileleriyiz. Biz
anneleriz, biz babalarız. Şunu düşü-
nüyorum, saklayacağımız hiçbir şey
olmadığı gibi polis de yüzüne maske
takıyor. Gaz sıkmadan da takıyor
bunu. Hiçbir şey olmadan da çocukları
tahrik etmek için takıyor. O zaman
onlar niye saklanıyor?

Kızıl Maskeliler Halktır!
Onurun, Adaletin, Özgürlüğün Temsilcileridir!



Kızıl fularlılar adaletin simge-
sidir. Ben her şey olarak düşünüyorum.
Yani o kızıl fuları taktığım zaman
beynimde çok farklı şeyler geçiyor.
Değerlerim geçiyor, şehitlerimizin
kanı geçiyor. Başörtüyü taktığım za-
man çocuklarımın sütü geçiyor. Onun
üzerine kızıl bant taktığım zaman sü-
tüm ve kanım geçiyor. Benim ka-
famdan bir sürü şey geçiyor. Onun
için bizim kimseden saklayacak bir
şeyimiz yok. Beyaz tülbentlerimiz,
kızıl alın bantlarımız, fularlarımız bi-
zim bütün değerlerimizin sembolüdür...
Onurumuzdur onlar... 

Aslında AKP kendi polisinin yü-
züne maske takarak onların yüzünü
saklıyor. Biz yüzümüzü de saklamı-
yoruz, gizleyeceğimiz şey de yok.
O kızıl fularlı çocuklar dediği de ak-
şama kadar zaten sokaklarda müca-
dele ediyorlar. Sadece bu adaletsizliğe,
haksızlığa, katliamlara gerçekten dur

demek için sokak-
lardalar. Onlar yine
çatışarak şehit dü-
şüyorlar. Onlar
yine AKP zulmüne
dur diyorlar, biz va-
rız diyorlar. Onların
da saklayacağı bir
şey yok bizim de
saklayacağ ım ız
hiçbir şey yoktur. 

Yürüyüş: CHP’li Umut ORAN
İçişleri Bakanı’na “maskeli grupları
kimler” diye bir soru önergesi verdi.
Kılıçdaroğlu da “yüzüne maske ta-
kanlarla aranıza mesafe koyun”
diye açıklama yaptı. Bu açıklamaya
ne diyorsunuz? 

Melek AKGÜN: Kızıl maskeliler
biziz. Kızıl maskeliler benim eşim.
Eşim 1999’da katle-
dildi. Selçuk AK-
GÜN Amerikan em-
peryalizmine karşı
savaşarak şehit düştü.
O biziz. Benim oğlum
şu anda F tiplerinde
tekli hücrede kalıyor.
14 senedir tutsak.
Bunun 7 senesini tek
başına yaşıyor. Birçok
hapishanede tutsağı-
mız var.

Kızıl maskeliler Canan, Zehra,
Şenay, Gülsüman. Kızıl maskeliler
İbrahim Çuhadar. Kızıl maskeliler
Muharrem Karataş... Kızıl mas-
keliler Gazi halkı, Okmeydanı hal-
kı, Alibeyköy halkı, Armutlu halkı...
Kızıl maskeliler biziz. Eğer Kılıç-
daroğlu bizden korkuyorsa “Kızıl
maskelilerden uzak durun” diyorsa
bizim çocuklarımızdan gerçekten bu
kadar endişe edip de bu halkı kafa-
sında birbirinden ayırt etme gibi bir
düşüncesi varsa o zaman Kılıçdaroğlu
kusura bakmasın ama gelip bu halktan
oy istemeyecek. O kızıl maskeliler
dediği evet Gazi halkıdır, Okmeydanı
halkıdır, Armutlu halkıdır ve onlara
giderek demagoji yaparak oy da is-
tiyorlar. Gelmesin o zaman bu halkın
yanına uzak dursun bizden çünkü
biz kızıl maskeliyiz.  Onurun, adaletin
temsilcisiyiz... Teşekkür ederim. 

İkitelli'de Halk Cep-
heliler her sene yapılan
2 Temmuz Sivas şehit-
lerini anma programını
bu sene de 2 Temmuz’da
yapma kararı aldı. Bu
kapsamda anmanın du-
yurusunu yapmak için
esnaflara ve duvarlara
afişler astı. 11 Haziran'da
yapılan çalışmada du-
varlara 10 ozalit asılırken
esnafların duvarlarına
A3 boyutunda birçok
afiş asıldı.

Halk Cepheliler Pazar Sokağı bölgesinde üzerinde
uyuşturucu madde bulunduğu şüphelenilen torbacı
o mahallede oturan gençler tarafından üzeri aranmak
istedi. Torbacının üzerini arayan gençler çok sayıda
satışa hazırlanmış şe-
kilde eroin (korex) adı
verilen uyuşturucu
maddesi buldu. Bu-
nun üzerine mahalle
gençleri tarafından
dövülen uyuşturucu
satıcısı daha sonra
Halk Cepheliler tara-
fından halka suçu an-
latılıp teşhir edildi.

Aydınlarımızı Yakan Çocuklarımızı
Katledenlerden Hesap Soralım

Gazi Mahallesi: Mahallemizi
Tüm Pisliklerden Temizleyeceğiz
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Boşuna sevmedim
nehirleri!

Aktıkça büyüme si
boşuna değil nehirlerin!

Akan büyür, ey yolcu!

1980 Faşist Askeri Cuntası’nın
hapishanelere gönderdiği on bin-
lerce devrimcinin, sendikacının ve
siyasi muhalifin toplu davalarla ce-
zalandırılmak istendiği yıllarda ku-
ruldu büromuz. Sıkıyönetim askeri
mahkemeleri, yerlerini, içlerinde
asker üyelerin de bulunduğu Devlet
Güvenlik Mahkemeleri’ne bırakmıştı.
Sanık sayısı nedeniyle spor salonla-
rında görülen duruşma celseleri sa-
atlerce sürüyor, sanıklar ve avukatlar
yıldırıcı bir baskı altında tutuluyor-
lardı.

Halkın Hukuk Bürosu; işte bu
davaların en büyüklerinden birinde,
ülke tarihinin en uzun sürmüş ceza
davası unvanına sahip olan, 1243
sanıklı Devrimci Sol ana davasıyla
mücadelesine başladı. 1989 yılında
“eski kuşak” avukatların iş yoğun-
luğu bahanesiyle tutsakları hapisha-
nede ziyaret dahi etmediği bir sü-
reçte, Devrimci Sol Ana Dava sa-
nıkları tüm avukatlarını azletmiş ve
geleceklerini Halkın Hukuk Büro-
su’nu kuracak olan genç avukatlara
emanet etmişlerdi.

Yirmi beş yıl boyunca kesintisiz
sürdürülen ve bugün tereddütsüz bir
biçimde sahip çıkıp geleceğe taşımaya
kararlı olduğumuz tüm değerlerin,
ilkelerin ve mücadelenin en net tanımı
oldu Halkın Hukuk Bürosu adı. Ara-
dan geçen yıllarda, devrimcilerin sa-
vunulmasından duyulan onur ve ısrar
elbette hiç değişmedi. Ancak, on yıl-
larca inkar, imha, asimilasyona tabi
tutulan Kürt halkının, “Kentsel-Dö-
nüşüm” politikalarının evsiz bıraktığı
yoksulların, özelleştirmenin ve yeni
sömürgeci politikaların işsiz bıraktığı
işçilerin, okullarından uzaklaştırılmış
öğrencilerin, çocukları sokak orta-

sında katledilen ailelerin, tecrit ha-
pishanelerinde teslim alınmaya çalı-
şılanların, polis şiddetine ve işkenceye
maruz kalanların, suları kirletilip sa-
tılanların,  ormanları talan edilenlerin
yani  “halkın” avukatları olarak mü-
cadele alanımızı hep genişlettik.

25 yıldır siyasi davalarda, kara-
kollarda, hapishanelerde, sokaklarda
mesleğimizi halk için ve halkın ya-
rarına hiç ara vermeden sürdürdük.

25. yılımızda gururla söylüyoruz
ki; HALKIN HUKUK BÜROSU
BİR GELENEKTİR.

Devletin şiddetine karşı halkın, 

Sermayenin saldırganlığına karşı
yoksulların, 

Patronların hırsızlığına karşı iş-
çilerin haklarını savunan bir geleneğin
adıdır. 

Katledilen, sürgün edilen, “ceza-
landırılarak” ve hapsedilerek mes-
leklerini yürütmeleri engellenen mes-
lektaşlarımıza rağmen Halkın Hukuk
Bürosu’nun kapısı bir gün bile kapalı
kalmamıştır. 

Çünkü biz Avukat Fuat Erdoğan’ın
akıtılan kanını adalet mücadelemize
can suyu yaparak yaratılan geleneğin

devamcısıyız.   

Çünkü biz idam sehpalarında bile
sözünden geri dönmeyenlerin avu-
katlarıyız!

“Bilsinler ki, biz geleceğe gide-
ceğiz” diyenlerin avukatlarıyız!

“Öleceğiz ama asla zulme teslim
olmayacağız” diyenlerin avukatla-
rıyız!

“Asıl siz teslim olun” diyenlerin
avukatlarıyız!

“Siz bizim teslim olduğumuzu
nerede gördünüz” diyenlerin avu-
katlarıyız!

Emperyalist tahakkümün tec-
rit saldırısına karşı, açlığın koy-
nunda 7 yıl boyunca hücre hücre

eriyen devrimci tutsakların avukat-
larıyız! 

Çünkü biz ölüme “telaşsız, kay-
gısız, yar elinden tutar gibi” giden-
lerin avukatlarıyız! 

Gururluyuz. Türkiye devrimci ha-
reketinin son 25 yıllık hafızasıyız. 

Asla unutmayacağız, asla affet-
meyeceğiz. 

29 Haziran’da Harbiye Açık Hava
Sahnesi’nde halkın avukatlarıyla hal-
kın sanatçıları bu 25 yıllık tarihin
sözünü, ezgisini salacaklar evrene…
Havalar seslerin yoludur…

Birlikte hayatın, kavganın, sev-
danın ve fedanın türkülerini söyle-
yeceğiz halk olmanın onuruyla… 

“...şarkılar söylemeliyim

nehirler gibi uzun

nehirler gibi kollu

nehirler gibi hırçın

ve yumuşak

ve nehirler gibi

dur

durak bilmeyen şarkılar 

söylemeli yim...”

HALKIN HUKUK BÜROSU
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ÇEYREK ASIRDIR FAŞİZME KARŞI

HALKIN AVUKATIYIZ!



25 yıllık bir tarih... Halkın Hukuk
Bürosu... Türkiye’de hukuk alanında
bir ilktir. 25 yıl boyunca onlar halkın
avukatlığını yaptılar... Halkın en
onurlu evlatları devrimcilerin avu-
katlığını yaptılar... 

Ülkemizde devrimcilik nasıl bedel
gerektiriyorsa onların avukatlığını
yapmak da bedel gerektiriyor... Halkın
Hukuk Bürosu’nun 25 yıllık tarihi
bu bedellerin tarihidir aynı zamanda... 

Halkın avukatlarıyla 25 yıllık  bu
tarihi konuştuk...  

Yürüyüş: 25 yıllık bir tarih…
HHB nasıl kuruldu? Nasıl bir
ihtiyacın sonucu olarak böyle bir
avukatlık bürosu kuruldu?

HHB: Halkın Hukuk Bürosu 1989
yılında kuruldu. Büro halkın ekmek,
adalet, özgürlük mücadelesinin ya-
rattığı kurumlardan bir tanesidir.
Devletin halka uyguladığı baskı ve
zora karşı, halkın tarafında, halkın
hukukunu savunmak üzere kurul-
muştur. Devletin gayrimeşru, keyfi
uygulamalarının, halkın devrimci gü-
cünü sindirmeye ve yok etmeye dö-
nük politikalarına karşı halkın avu-
katları, halkın yürüttüğü bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm mücadelesinin
bir parçası olmak için kurulmuştur. 

Devrimci mücadelenin yargılandığı
davalar, büromuzun kurulmasının ze-
minini oluşturmuştur. 1982 faşist cun-
tası döneminde hiçbir yasa ve hukuk
kuralı tanımayan aynı zihniyeti taşıyan
mahkemelerinde ilericiler, yurtseverler,
devrimciler hakkında en ağır ceza is-
temleriyle toplu davalar açıldı. Bu da-
valardan bir tanesi 1243 kişinin yar-
gılandığı Devrimci-Sol davasıydı. Bu
davalara ilk dönem giren avukatlar

olumlu örnekler sergileyememişlerdi.
Siyasal davalarda avukatlar da siyasi
iktidarın onları sıkıştırmaya çalıştığı
dar alandan çıkıp, müvekkilleri gibi
burjuva yasalarının özünü, “suç” ve
“suçlu” kavramlarının sınıfsal nite-
liklerini tartışmak zorundadırlar. Avu-
katlar, davaları siyasal olarak savunmak
yerine, ceza yasalarının dar çerçeve-
sinde hukuki savunmayla yetinemezler.
Siyasi iktidarı yargılayan kopuş da-
valarında avukatlar da kopuş savunması
yapmalıdırlar. Fakat bu davalarda
böyle olmadı. Avukatlar bu davalara
kazanç kapısı olarak baktılar. Ne mü-
vekkilleriyle ne de dava dosyalarıyla
ilgilendiler. Müvekkilleri duruşmalara
alınmazken, idam cezalarının verildiği
karar duruşmalarına dahi gitmeyen
“demokrat” avukatlar da vardı. Onlara
göre ilerici, yurtsever ve devrimciler
yasalara göre suç işlemişlerdi, yapı-
labilecek tek şey bu suçların cezai
müeyyidelerini düşürmeye çalışmaktı!
Ellerinden başka bir şey gelmezdi! 

Devrimci-Sol davası tutsakları,
mahkemelerden icazet bekleyen, “Ya-
sadışı bir örgütü savunmanın zemini
yoktu” diyerek siyasi savunma yap-
maktan uzak avukatlar ile davaları
devam ettirmek yerine davalarını
avukatsız sürdürmeyi yeğlediler. 

O yıllar aynı zamanda siyasi mü-
cadelenin yükseldiği, halkın sorun-
larına duyarlı, geçmişi ve kendilerini
sorgulayan aydınların, avukatların
yetiştiği yıllardı. O zamanlar mesleğe
yeni başlayacak olan hukukçu bir
kaç kişi yüzlerce kişinin idam cezası
ile yargılandığı davanın savunman-
lığını üstlendiler. Devrimci-Sol tut-
sakları onlar için şöyle diyordu. “De-

neyimsizdiler, gençtiler ama 12 Eylül
döneminde meslektaşlarının iyi bir
sınav veremediklerinin farkınday-
dılar. Cuntanın yaratmak istediği
tek tip öğrenci olmaya karşı çıkarak
gelmişlerdi. Mesleklerini seviyor-
lardı. Onurluydular ve Marksist-
Leninistler’i savunacak cesarete,
kararlılığa ve inanca sahiptiler.” 

Devrimci-Sol davasında 305 say-
falık savunma metnimizde diyorduk
ki; “... DEVRİMCİ SOL DAVASI’nın
savunmasını üstlenmekten onur du-
yuyoruz... Biliyoruz ki, tarih her za-
man meşru ve haklı olanı aklar.  

(...)Yaşanan gerçeklerin ışığında,
bugün darağaçlarının gölgesinde ya-
pılan sorgulamalara gelecekte hiçbir
kimse itibar etmeyecektir. 

(...)Bugün sanık sandalyesine otur-
tulmak istenenler; tıpkı 12 Eylül ön-
cesinde sivil faşist katillerin halka
gözdağı vermek için katliamlara yö-
neldiği dönemde, halkın can güvenli-
ğini koruma ve faşizme karşı direnme
onuruna sahip oldukları gibi, 12 Eylül
sonrasında da açık bir faşist dikta-
törlüğün gerçekleştirdiği uygulamalara
karşı direnme onuruna sahiptirler.
‘Bugün sanık sandalyesinde oturtu-
lanlar, gerçekte faşizmi yargılayan
kürsülerde oturmuşlardır hep....’12
Eylül döneminin yasa ve hukuk tanı-
mayan uygulamalarına karşı direnmek,
en başta biz hukukçuların görevi ol-
malıydı. Ne yazık ki, hukukçular olarak
iyi bir sınav veremedik... (...) 

Sayın Yargıçlar, 
Suçluları bu salonda aramayın. 
Suçlular bu salonun dışındadır.

Onlar yasaların ve Anayasa’nın ar-
dına sığınarak ortalıkta dolaşıyorlar.

29 HAZİRAN’DA HALKIN HUKUK BÜROSU 
HARBİYE’DE 25. YIL KONSERİ

Halkın Adalet Mücadelesi 
Var Oldukça Halkın Hukuk Bürosu da

Hep Var Olacaktır!
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Onlar devletin gücü ve otori-
tesine dayanarak, bu halka
kendilerini zorla kabul ettir-
mişlerdir. Suçlu olan baskı,
işkence, zulüm, açlık, sefalet
üreten düzen savunucuları-
dır.”

Dolayısıyla Halkın Hukuk
Bürosu kendisinden önce ya-
ratılan avukat pratiğine öze-
leştirel bakmış ve devrimci
avukat geleneğini yaratabil-
mek için yola çıkmıştır. 

Yürüyüş: Bize 25 yıllık tarihi
kısaca anlatır mısınız?

HHB: Cunta mahkemelerinde
yargılanan devrimcilerin savunman-
lığını yapmakla başlayıp, okuldan
atılan öğrencinin, gecekondusu yıkılan
mahallelinin, işten atılan işçinin, ço-
cukları infaz edilen, kaybedilen an-
nelerin, babaların yoksul bırakılan
halkımızın avukatlığını yürütmekle
25. yılını doldurmuştur. 

25 yıllık mücadelemiz ile devrimci
avukatlık geleneğini yarattık. Onurlu
ve gururluyuz. Büromuzun kurulduğu
ilk yıllar devrimci mücadelenin yüksek
olduğu, devlet şiddetinin de tırmandığı
yıllardır. Devlet infaz, kaybetme, iş-
kencelerle katletme politikasını ya-
şama geçirmiştir. Bu yıllar devrim-
cilerin görüldükleri yerde infaz edil-
dikleri, gözaltına alınıp işkencede öl-
dürüldükleri, kaçırılıp kaybedildikleri
yıllardır. Biz kayıp ve infaz politika-
larını teşhir etmek, davalarda devletin
suçlarını açığa çıkarmak için çalıştık.
Örneğin işkence davalarında, Birtan
Altunbaş, Ali Rıza Ağdoğan, Bülent
Ülkü, Baki Erdoğan gibi dosyaları
takip ettik. Devletin işkenceci yüzünü
açığa çıkarttık, işkenceyle ulaşmak
istediği hedefleri anlattık. İşkenceyle
katletmenin önüne geçmeye çalıştık. 

İnfaz dosyalarında, Faruk Bayrakçı,
Olcay Uzun, Hasanpaşa Katliamı’nda
Hatice Dilek, İsmail Orak infazları,
12 Temmuz 1991 yılında Dikilitaş,
Balmumcu, Nişantaşı ve Yeni Levent
bölgelerinde on devrimcinin katledil-
mesi, öğrenci gençliğin mücadelesinde
yer alan Seher Şahin’in okulun 3. ka-
tından atılarak katledilmesi, 27 Ocak
1992 tarihinde Mahmutbey'de bulunan

devrimcilerin evlerinde infaz edilme-
leri, 16-17 Nisan 1992 tarihinde İs-
tanbul'da dört eve yapılan baskında
11 devrimcinin infaz edilmesi ve de-
vamında Ankara, Adana, İstanbul
Bahçelievler’de, Beşiktaş'ta, Sultan-
çiftliği’nde, Gazi Mahallesi’nde on-
larca devrimci katledilmesi davalarını
takip ettik. Katledilen devrimcilerin,
ailelerin sesi olduk. Ailelerin adalet
mücadelelerini inatla sürdürdük. 

Hapishanelere yapılan; Ümraniye,
Burdur, Buca, Ulucanlar katliamları
ile 19-22 Aralık tarihinde yapılan
hapishaneler katliamları ile devrimci
tutsakların yok edilmesi, siyasi dü-
şüncelerinin hedef alınması müca-
delesinde onların yanında olduk. Ha-
pishaneler katliamları davalarını sa-
bırla, iğneyle kuyu kazar gibi gerçeği
halkın gözleri önüne sermeye, katil-
lerden hesap sormaya devam ettik. 

Sesi kısılmak istenen devrimci
basının yanındaydık. Büroları basıl-
dığında, yayınlarına el konulduğunda,
yayınları sansür edildiğinde, dergi
muhabirleri tehdit edildiğinde, kaçı-
rıldıklarında, baskı gördüklerinde biz
savunmanlıklarını yaptık. Devrimci
basın muhabirleri olan İrfan Ağdaş,
Engin Çeber katledildiklerinde, Ferhat
Gerçek sakat bırakıldığında katiller-
den hesap sorma peşinde olduk. Sür-
gün edilen köylülerin hakları için,
okuldan atılan öğrencilerin eğitim
hakkı için mücadele ettik. 25 yıllık
tarihimiz, devrimci avukatlığın
inşa edildiği bir okul gibidir. 

Yürüyüş: 25 yıllık tarihiniz
boyunca oligarşinin ne tür
saldırılarıyla karşılaştınız?

HHB: Son 25 yıllık siyasi müca-
delenin payına ne düştüyse, devrimci
mücadele yürüten devrimcilerin başına

ne geldiyse büromuzun çalı-
şanları da aynı tarihi yaşa-
mıştır. Tehdit edildik, katle-
dildik, gözaltına alındık, tu-
tuklandık. Gelenekler acılarla,
mücadele ve direnişle yaratılır.
Biz de geleneğimizi direne
direne kazandık. Büromuzun
avukatı Fuat Erdoğan, infaz-
ların yoğun yaşandığı yıllarda
Beşiktaş'ta kendisini iyi tanı-
yan, duruşma salonlarında

karşı karşıya geldiği katliamcı polisler
tarafından infaz edildi. Bu tarih bo-
yunca neredeyse büromuzun gözaltına
alınmayan avukatı yoktur. Tarihimiz
boyunca büromuzun bütün avukatları
hakkında davalar açılmıştır bu dava-
ların bir kısmında ağır cezalar veril-
miştir. 

Siyasi polisin sürekli takibi al-
tındayız. Telefonlarımız dinleniyor.
Gözaltına alınan müvekkillerimize
bizlerle ilgili kara propaganda faaliyeti
yürütüyorlar. Büromuza dinleme ci-
hazı bile koydular. 

En son, 18 Ocak 2013 tarihinde
büromuz sabaha karşı basıldı. Hak-
kımızda başbakanın başını çektiği
bir propagandif saldırı başladı. Bü-
romuz avukatları ile Çağdaş Hukuk-
çular Derneği’nde birlikte çalıştığımız
avukat arkadaşlarımız tutuklandı.
Bugün bütün arkadaşlarımız tahliye
olmuş durumda ama dava sürüyor. 

Peki ne oldu bu sürecin sonunda?
İnsanlar daha çok sahiplendiler bizleri.
Bugün lise öğrencileri bile yanımıza
gelerek devrimci avukat olmak için
hukuk okuyacaklarını söylüyorlar. Hal-
kımız ‘devrimci avukatlar onuru-
muzdur’ sloganı ile sahiplendiler bizi.
Asıl biz onur duyuyoruz halkın haklı
mücadelesine omuz verdiğimiz için. 

Yürüyüş: Halkın avukatı
olmak ne demek? Halkın Hukuk
Bürosu nasıl bir avukatlık
sorusunun cevabı?

HHB: Halkın avukatı olmak  hal-
kın adalet mücadelesini yürütmek,
halkın taleplerini dile getirmektir. İşte
bu yüzden inanıyoruz ki; büromuzu
yerle bir etseler, dava dosyalarımızı
yakıp, tarihten silseler, avukatlarımızı
tek tek öldürüp dipsiz kuyulara atsalar



Çağdaş Hukukçular Derneği 16 Haziran’da bir
açıklama yaparak, 15 Haziran günü, Adana’da, zırhlı
akrep aracından polisin attığı ses bombasının kafasına
isabet etmesi sonucu onbeş yaşındaki İbrahim Aras’ın
katledilmesinin, polise verilen sınırsız yetkinin bir
sonucu olduğu belirtildi. Berkin’in katledilmesinden
tam bir yıl sonra, İbrahim Aras’ın katledilmesi üzerine
Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, “Devlet
görevini nasıl yapacağını size mi soracak” sözleriyle

pervasızlığını göstermiştir. Açıklamada; “Mağdur
edilmiş bir babaya ise, çocuğunun ölümünün hesabını
sormak yerine elinde bomba olmadığını ispatlamak
düştü… Devlet tarafından korunan sadece polis değil.
Bundan önce de çocuklar Şakran, Sincan, Maltepe
cezaevlerinde tecavüze uğradı, işkence gördü. Peki
ya failleri? Hangi gardiyan, asker ya da cezaevi
idarecisi yargılandı, cezalandırıldı? Hiçbiri. Ceylan
Önkol’u, Uğur Kaymaz’ı, Berkin Elvan’ı katledenler
cezasız bırakılarak korundu, korunuyor... Bugün her
milliyetten emekçi halkımızın çocuklarına düşen ya
bu sömürü düzeninin çarkları arasında yok olup git-
mektir, yani geleceksizliktir ya da bu sömürü düzenine
sapanla bilye atmaktır, Lice’nin hesabını sormak yani
mücadele etmektir” denildi.

yine de Halkın Hukuk Bürosu var ol-
mayı sürdürür. Çünkü Halkın Hukuk
Bürosu gerçekten halkın adalet ara-
yışının kurumlaşmış halidir. Savun-
maları biz dillendiriyor olabiliriz. Ama
o sözler halkın talebidir. Halkın adalet
mücadelesi var oldukça Halkın Hu-
kuk Bürosu da hep var olacaktır.
Dört duvar bulamazsa çadırlarda, so-
kaklarda ama direnmenin olduğu her
yerde var olacaktır. 

Yürüyüş: Bir de 25. yıl için
Harbiye’de Grup Yorum konseri
yapıyorsunuz… Konser için buradan
halkımıza iletmek istediğiniz bir
mesajınız, çağrınız var mı? 

HHB: 25. yılımızın anılmaya de-
ğer olduğunu düşündük. Çeyrek asır-
lık bir devrimci avukatlık pratiğini
kesintisiz ve her gün biraz daha bü-
yüterek devam ettirmek önemlidir.
Yalnızca avukat olmak yetmez. Siyasi
iktidarın baskılarına karşı koyacak
ideolojik bir güç, moral desteği dahası
halkın desteği olmadan yürütemez-
siniz devrimci avukatlık pratiğini. 

Grup Yorum’un Harbiye konserleri
gelenekselleşmiştir biliyorsunuz. Biz
25. yılımızı kutlayacaktık, yer arı-
yorduk. Konuğumuz Grup Yorum
olacaktı. Grup Yorum 29 Haziran’daki
Harbiye Konseri’nde 25. yılımızı kut-

lamayı teklif etti. Böylece Grup Yorum
ve konuklarıyla Halkın Hukuk Bü-
rosu’nun 25. yılını kutlama fikri
oluştu. 

25. yılımızın kutlamasını Grup
Yorum ile beraber yapıyoruz. Grup
Yorum’un kuruluşu bizden daha eski
ama aynı tarihsel kesitlerde mücadele
yürütmüşüz. Biz kayıp ailelerinin avu-
katlığını yaparken onlar ailelerin acı-
larını, öfkelerini mısralara dökmüşler
mesela. Bizim mahkeme kürsülerinde
anlatmak istediklerimizi onlar bağla-
manın tellerine vurarak anlatmışlar. 

Grup Yorum ile bir benzerliğimiz
de kurumsallaşmış yapılar oluşumuz.
Grup Yorum’un da kurulduğundan bu
yana birçok kez elemanları değişmiş.
Kültür merkezleri basılıp bütün ar-
şivlerine, enstrümanlarına el konulmuş.
Ama o türkülerin sözleri halkın belle-
ğinde, notaları halkın dilindedir artık. 

Halkın Hukuk Bürosu için de
aynı şeyi söyleyebiliriz. Büromuz
avukatları kesintisiz olarak avukatlık
faaliyetlerini sürdüremediler. Kimi
katledildi, kimileri de haklarında açı-
lan davalar ve cezalar yüzünden avu-
katlık faaliyetlerini sürdüremediler.
Kimileri mücadele etmekten vazgeç-
tiler. Ama yerlerini dolduracak yeni
ve genç avukatlar her zaman oldu.
Halkın Hukuk Bürosu hiçbir zaman

mücadele etmekten vazgeçmedi. Bü-
romuz hep var oldu ve var olacak. 

Haziran Ayaklanması’nda açılan
pankartları, atılan sloganları düşünün.
Yorum ‘un mısraları haykırılmaktadır
sokaklarda. Hangi eyleme gitseniz
insanlar Grup Yorum’un türküleri ile
halay çekmektedir, anma yapmaktadır,
neden? Çünkü kendi türküleridir
Grup Yorum’un söylediği, direnişin,
mücadelenin türküleridir. 

Gücünü halktan almak tam da bu-
dur. İşte bu yüzden bundan sonra da
halkımızla birlikte yürüteceğiz adalet
mücadelemizi. İşte bu yüzden kutla-
dığımız avukatlık etkinliğinin çeyrek
asırı değildir halkın kendi mücadele
tarihidir bu 25 yıl. Bu yüzden birlikte
olmak istiyoruz 29 Haziran gecesinde. 

Yürüyüş: 25. yıldönümü için
konserden başka etkinlikleriniz
olacak mı? 

HHB: 25 yılı anlatmanın yollarını
arıyoruz. Sözlü, yazılı, görsel olarak
çeyrek asıra sığan tanıklıklarımızı ifade
etmeye çalışacağız. Bu sebeple devrimci
avukatlık broşürümüzü yeniden basa-
cağız. 25 yılın fotoğraf albümünü yap-
mayı düşünüyoruz. Fuat Erdoğan’ın
yıl dönümünde de yine etkinliklerimiz
olacak. Kısaca bu yıl yaptığımız her
iş 25 yılın vurgusunu taşıyacak.
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Bir Çocuk Daha Polis Tarafından Katledildi
Emin Olun, Halk da Görevini Yaparken

Size Sormayacak!



Bu yıl yirmincisi yapılan
Dünya Kupası karşılaşmaları,
Brezilya halkının boykotu ve
protestoları altında 12 Hazi-
ran günü başladı. Brezilya’nın
hemen her bölgesinde halk,
stadyumlar ve hazırlıkları
için harcanan paranın sağ-
lık, ulaşım, eğitim ve ba-
rınma sorunlarına aktarıl-
ması, daha iyi bir ücret ve-
rilmesi talebiyle Dünya Ku-
pası’nı protesto eden grevler,
gösteriler, yürüyüş ve işgaller
yaptı. Polis, protesto gösterisi
düzenleyen binlerce kişiye
göz yaşartıcı gazla müdahale
etti.

Brezilya halkının öfkesi
korkuttu. Dünya Kupası’nda
maçların oynanacağı 12 şe-
hirde, toplam 170 bin asker
ve polis güvenlik alacak. Her
maç için stadyumlarda 1800
özel güvenlik, 700 federal ajan gö-
rev alacak. Ayrıca Brezilya hükümeti,
polislerin olası bir grevini önlemek
ve Dünya Kupası boyunca polislerin
‘performansını’ garanti altına almak
için emniyet teşkilatına yüzde 15,8’lik
maaş zammı yapılacağını açıkladı. 

Spor, dostluğu ve kardeşliği ge-
liştirir. Brezilya’da halka rağmen ve
silahların gölgesinde yapılan Dünya
Kupası maçları spor değil, emper-
yalistlerin halkların bilincini çarpıtma
oyunudur. 

Brezilya Halkı
Dünya Kupasına
Neden Karşı Çıkıyor?

Futbola düşkünlüğü ve futboldaki
başarılarıyla bilinen, Dünya Kupası’nı
en çok alan, futbolcularıyla övünen
Brezilya halkı dünyanın bu en büyük
futbol organizasyonu Dünya Kupa-

sı’na neden bu kadar tepki gösteriyor? 

Nedeni yoksulluk… Şaşaalı, gös-
terişli organizasyonlar değil, ev, iş,
ekmek, sağlık ve eğitim hizmeti is-
tiyorlar. Lüks olanı değil ihtiyaçları
olanı istiyorlar.  Brezilya, 2014 Dünya
Kupası’na aday olduğunda Devlet
Başkanı İşçi Partisi kökenli Lula
Da Silva’ydı. 2011’de Lula ile  aynı
kökenden gelen ve eski bir gerilla
olan Dilma Roussef, Brezilya’nın
ilk kadın başkanı oldu. Lula ve Ro-
ussef’in başkanlık dönemlerinde, 195
milyon nüfuslu Brezilya’nın bazı
eyaletlerinde yoksulluk oranı kısmen
geriledi, halkın genel satın alma gü-
cünde de artışlar oldu. Ancak bu
Brezilya’nın hala gelir dağılımı açı-
sından dünyanın en bozuk ve adaletsiz
ülkelerinden biri olma durumunu de-
ğiştirmedi. 

Lula, 2014 Dünya Kupası orga-
nizasyonu için FİFA’ya sunduğu ra-

porda yeni stat ve alt yapı
yatırımları için 910 milyon
avro tutan bir bütçe öngörm-
üştü. Oysa bu yıl yapılan har-
camalarla bu rakam üç kat
artarak 2,7 milyar avroya
kadar yükseldi. Yoksulluk,
ülkenin en önemli sorunla-
rından biriyken, evsizlerin
ve açların sayısı her geçen
gün artarken, kuzeyde, Ama-
zonas Eyaleti’nin merkezi
Manaus şehrinde yaşayan
Brezilya yerlilerinin yüzde

90’ı yoksulluk sınırının al-
tındayken, kentin eski stad-
yumu yıkılarak 250 milyon
euroya yeni bir stadyum inşa
edilmesine, yoksul aileler için
ayrılan “aile bursu” bütçe-
sinin üçte birinden daha faz-
la demek olan 2,7 milyar av-
ronun Dünya Kupası için har-
canmasına halk tepki göste-

riyor. Evsiz İşçiler Hareketi, Dünya
Kupası stadyumlarından birine yakın,
zengin ve yabancı spor taraftarları
için yeni yapılan beş yıldızlı oteller
yerine  ‘halk için konut’ talebiyle
işgal etti. Hükümet ise halktan gelen
taleplere kulak vermesi gerekirken
baskılarını daha da arttırıyor.

Artık Halkları Futbolla
Uyutamayacaksınız!

Futbol halkın karnını doyurmuyor.
Lüks oteller ve havaalanları değil
ev istiyor, okul istiyor, hastane istiyor.
Yaşadığı yoksulluk yetmiyormuş gibi
Dünya Kupası için yapılan harca-
maların faturasını da Brezilya halkına
ödetmeye kalkacaklar. Ama artık fut-
bolla halkları uyutamayacaklar. Bre-
zilya halkının yoksulluğu derinleşir-
ken Dünya Kupası maçlarıyla futbol,
yüzlerce ülkede, milyarlarca insanın
gündemine şu veya bu şekilde gire-

Brezilya Halkına Rağmen Silahların Gölgesinde
Oynanan Futbol Spor Değil, Emperyalistlerin

Halkların Bilincini Çarpıtma Oyunudur!

195 milyon nüfuslu Brezilya’nın
yüzde 90’ı açlık sınırının altına yaşıyor.
2014 Dünya Kupası organizasyonu için

2 milyor 700 milyon avro bütçe ayırdılar.

Açlık ve yoksulluk içindeki halkın
öfkesi büyük; 170 bin asker ve polis

“güvenlik” alacak.
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cek. Milyarlarca kişi günlük, haftalık
hatta aylık programını yeniden dü-
zenleyecek; çalışma, yeme-içme sa-
atleri, gezip-dolaşma, haber izleme
saatleri vb. Dünya Kupası maçlarına
göre ayarlanacak... 

Maç saatlerinde sokaklarda her
zamanki canlılık ve kalabalık olma-
yacak. 

Herkes maçlara yetişme telaşıyla
heyecanla, hızla, kahvehanelere ve
evlere koşacak.

Tüm sorunlar unutulacak…Fut-
bolun kitleleri bu ölçüde saran, adeta
büyüleyen etkisi nereden geliyor?
Nasıl oluyor da futbol hemen tüm
kapitalist sistem içindeki ülkelerde
ama özellikle yeni-sömürgelerde, di-
ğer spor dallarından, moda akımlar-
dan, sanat etkinliklerinden çok daha
fazla kitleleri peşinden koşturuyor?

Egemen Sınıflar
On Yıllardır Futbolu,
Olimpiyatları,
Dünya Kupalarını
Halkları Uyutmak İçin
Kullandılar 

Egemen sınıfların halklara saldı-
rıları sadece sömürmekle, katletmekle,
işkenceyle sınırlı değildir. Halkı pa-
sifleştirmek, düzene tepkilerini farklı
kanallara akıtabilmek için psikolojik,
ahlaki ve kültürel her biçimde saldırır.
Kitleleri ideolojik denetimleri altında
tutabilmek için, kitleleri oyalayıcı,
kendi sorunlarından uzaklaştırıcı,
gerçekleri saptırıcı, dertlerini unuta-
cakları düzen içi çeşitli kanallar açar.
Kitlelerin duygularını, eğlence, coşku,
heyecan, öfke vb. biçimde ama ilkel
ve kabaca tatmin edebilecekleri, ener-

jilerini boşa harcaya-
cakları ve sömürü dü-
zenine karşı çıkma po-
tansiyellerini saptırıcı
eğilimleri pompalar. 

Özellikle faşizm ile
yönetilen ülkelerde,
baskı ve terörle yıldı-
rılan ve sindirilen kit-
leler, ideolojik olarak
denetim altına alınıp,
depolitizasyonu en çok

besleyecek kültürel-sanatsal-sportif
etkinliklere başvurur. Bilinç çarpık-
lığına yol açan, beyin yıkamaya hiz-
met eden ve kitlelerin potansiyelini
boşuna harcatan bu düzen içi kanal-
ların en önemlilerinden biri günü-
müzde futboldur. Futbol, kitleleri sa-
ran bir hastalık halini almış, bir sap-
lantıya dönüşmüştür. Franco ve Sa-
lazar’ın sık sık “Futbol olmasaydı
kitleleri yönetmek zor olurdu” de-
yişlerinin altında işte bu gerçek ya-
tıyor. Futbol, ezilmiş ve horlanmış,
yokluğa itilmiş ve yoğun sömürü al-
tında tutulan işsiz ve toplumda ken-
dine yer bulamayan, topluma yaban-
cılaşan insanların, sorunlarını unu-
tacakları, tepkilerini açığa vuracakları
ve sınıf mücadelesinden uzaklaşa-
cakları düzen içi bir statü olarak siv-
rilmiştir.

Futbol Kitleleri
İdeolojik Denetim Altında
Tutmanın Bir Aracıdır

Daha birçok araçla birlikte futbol,
faşizm tarafından temel olarak halkın
politikadan, siyasetten uzaklaşması
için kullanılır. Futbola kitlelerin ener-
jisini boşaltan, beyinlerini dumura
uğratan bir rol yüklenir. Çünkü fa-
şizm, futbol üzerine yaratılan suni
gündemlerle günübirlik yaşayan, ken-
di sorunlarını ve geleceğini düşün-
meyen, çözüm yolları için kafa yor-
mayan boş beyinler yaratmak ister.
Sömürü ve zorba düzenini bu şekilde
sürdürür. Her ülkenin egemenleri
için önemli olan “millileştirilmiş”
bir depolitizasyon zemini yaratmak,
milliyetçiliği körüklemektir.

Ülkemizde de egemen sınıflarca
futbolun işlevi halkı depolitize et-

mektir. Futbolun bilinçli ve etkili bir
depolitizasyon aracına dönüştürül-
mesi, 12 Eylül faşizmiyle başlamış
ve ANAP iktidarı döneminde üst
noktaya varmıştır. On yıllar boyunca
ülkemizde de şovenizmi kışkırtmak
için kullandılar. Bugün ülkemizde,
artık oligarşi futbolu istediği gibi
kullanamıyor. AKP’nin halk düşmanı
politikaları taraftar gruplarına da sal-
dırmaktan geri durmamıştır. AKP
futbol kulüplerine “ya benim iktida-
rımı desteklersiniz ya da başınıza
gelmedik kalmaz” diyerek kulüpleri
dize getirmeye çalışmıştır. Şike adı
altında yapılan, kulüpleri dize getirme
operasyonları yoksul halk çocukları
olan taraftar gruplarının tepkisiyle
karşılaşmıştır. Ve bugün futbol ku-
lüplerinin taraftar grupları muhalefetin
önemli dinamikleri haline gelmiştir.
1 Mayıslarda, halk ayaklanmasında
AKP karşıtı eylemlerde devrimcilerle
omuz omuza direnmektedirler... 

Futbol, Çıkışıyla Birlikte
Sermaye Piyasalarının
Göz Bebeği Olmuştur

Faşizmin futbola sarılması ve her
şeyiyle desteklemesi tesadüf değildir.
Nedeni futbolla kitlelerin bu organik
bağıdır. Emperyalizme bağımlılık
nedeniyle, çarpık kapitalist ilişkilerin
ortaya çıkardığı çarpık kültür de her
ülkenin toplumsal yapısına, tarihsel
gelişimine ve geleneklerine göre fark-
lılıklar gösterir. Birçok yeni-sömürge
ülkede çarpık kültür odağında “futbol”
vardır. 

Emperyalizm, sporda da kitleleri
tek bir alana yöneltmeye çalışır. Yeni-
sömürgelerde emperyalizmin ve ege-
men sınıfların depolitizasyon politi-
kasının aracı sporda futboldur. Em-
peryalizm, yeni-sömürgelerde fut-
bolun kitleselleşmesi için özel çaba
sarf eder. Emperyalizm, milyonlarca
insanın yoksulluk ve sefalet içerisinde
yaşadığı yeni-sömürge ülkelerde kitle
mücadelesini başka kanallara akıt-
mak ve tepkileri bastırmak için
Dünya Kupası gibi büyük organi-
zasyonları bizzat yönlendirir. Kupa-
ların, olimpiyatların, eurovision ya-
rışmalarının nerelerde yapılacağına
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bile emperyalistlerin ekonomik, siyasi
çıkarlarına göre karar verilir.

Egemen sınıflar, milyarlara futbolu
seyrettirecek kanallar açıyorlarsa bu-
nun yegane nedeni karlarına kar kat-
mak ve ömürlerini uzatmaktır. Fut-
bolun yeni-sömürge ülkelerde kitle-
lerin peşinden koştukları bir spor
haline gelmesinin, geri bıraktırılmış-
lıkla, yoksullukla ve kültürel çarpık-
lıkla doğrudan ilgisi vardır. Kuralları
kolayca anlaşılabilen, hemen hiçbir
masrafı olmayan ve fazla araç-gereç
gerektirmeyen, her yerde oynanabilen,
çok sayıda insanın iki gruba ayrılarak
kolektif olarak eğlenebildikleri kitle
sporudur futbol. Futbolun kitleleri
sarması ve seyircinin kitleselleşmesi
birbirini bütünleyen gelişmelerdir. 

Futbol, Faşizmin Eski
Ama Etkili Bir Silahıdır 

Futboldaki depolitizasyonun si-
hirini İspanya ve Portekiz faşizminin
keşfettiği söylenebilir. Futbolun de-
politizasyon silahı olarak kullanılması
ve amacına ulaşması ilk İspanya ve
Portekiz faşist yönetimlerince başa-
rılmıştır. Geleneksel boğa güreşi ya-
nında futbol, Franco ve Salazar’ın
baştacıdır. Neredeyse faşizmle birlikte
İspanya ve Portekiz’de futbol, bütün
spor dallarını gölgede bırakmış ve

ulusal spor ilan edilmiştir.

Futbolun diğer Latin Amerika ül-
kelerinde de toplumsal işlevde ko-
numlanışı farklı değildir. Futbolun
depolitizasyonda etkin bir araç olarak
kullanımının Latin Amerika’dan baş-
layarak sömürge ve yeni-sömürge
diktatörlüklerine yayılması, İspanya
ve Portekiz örneğinden sonradır.
Latin Amerika faşist diktatörlükleri
ve diğer yeni-sömürge oligarşileri,
kitlelerin ruhsal ve toplumsal şekil-
lenmesiyle kaynaşan, kendi ülkelerine
özgü depolitizasyon araçlarını ya-
ratmada, İspanya ve Portekiz deney-
lerinden çok şey öğrenmişlerdir. 

Futbol, Kitlelerin
Mücadelesini Başka
Kanallara Akıtmanın
Aracıdır

İspanya ve Portekiz’den sonra
Amerika’da özellikle Brezilya ve
Arjantin gibi faşist diktatörlüklerde
de futbol etkin bir depolitizasyon
aracı olarak kullanıldı. Bu ülkelerde
sınıf mücadelesinin yükselmesiyle
birlikte kitleleri futbol ile oyalayıp
avutmak, sorunlarından ve sorunlarına
çözüm yolu aramaktan uzaklaştırmak,
baskı ve işkenceyi gizlemek yoluna
gidildi. 

Futbol efsaneleri, Pele gibi futbol
kralları yaratıldı. Kitleler futbola ta-
pınmaya başladı ve özlemlerini fut-
bolla özdeşleştirdi. Futbol, Latin
Amerikalılar için bir karnavaldı. Kit-
leler futbolla yendi, yenildi, ağladı,
sevindi, coştu, eğlendi, boşaldı. Yani
duygularına doyum yolu buldu. Fut-
bolun Brezilya’da diktatörleri ayakta
tutan dayanaklardan biri olduğunun
söylenmesinin nedeni budur. 

Brezilya’da futbol öyle ileri gö-
türüldü ki, 1958-1962-1970 yıllarında
üst üste üç Dünya Kupası kazanacak
düzeye erişti. 1976’da yönetime el
koyan Arjantin faşist cuntası binlerce
insanı işkenceyle katledip kayıplar
listesine yazdırırken, tam bir korku
toplumu yarattığı gibi, 1978’de kendi
ülkesinde yapılan Dünya Futbol Şam-
piyonası’nı kitleleri depolitize etmede
önemli bir silah olarak kullandı. Ar-

jantin’in Dünya Kupası’nı kazanması
uzun süre Videla diktatörlüğünün
güvencelerinden birine dönüştürülm-
üştür.

Milyonlarca aç insanın bulunduğu,
sadece Meksiko şehrinde üç milyon
insanın sokakta yattığı Meksika’da
1986’da yapılan Dünya Futbol Şam-
piyonası ile kitlelerin içinde bulun-
dukları sefil duruma karşı tepkilerini
pasifize etmek ve kitleleri futbolla-
festival havasına sokup oyalamak
amaçlanmıştır. 

Bugün, Brezilya’da yapılan 2014
Dünya Kupası’na da bu perspektifle
bakılmalıdır. Halkımız büyük ço-
ğunlukla yine kupa maçlarını seyre-
decektir. Te-levizyonlar yine halkı
ekranlara kilitlemek için elinden ge-
leni yapacaklardır. Maçlar, futbolun
bizleri uyutan “beşik”ler olmasına
izin vermeden, izlenirken bu ger-
çeklerin farkında olarak izlenmelidir.
Halkların dostluğunu, kardeşliğini,
dayanışmasını geliştirecek spor sadece
sosyalizmle mümkündür.

Sonuç Olarak;
1- Futbol, stadyumlar faşist dik-

tatör Franko’nun  söylediği gibi ege-
menlerin halkı uyutmak için kullan-
dıkları beşiklerdir. Halkı sorunlarından
uzaklaştırmak, apolitikleştirmek için
milyarlarca dolar futbola para yatır-
maktadırlar.

2- Bugün halkların açlık, işsizlik,
yoksulluk gibi düzenle olan çelişkileri
artık futbol ile örtülmeyecek kadar
büyümüştür... Brezilya’daki halkın
dünya kupalarına karşı eylemleri, ül-
kemizde taraftar gruplarının  dev-
rimcilerle birlikte faşizme karşı di-
renişi bunun en somut örneklerin-
dendir... 

3- Futbol kolektif oynanan bir
spor olması yanıyla devrimcilerin
halkın birliğini, beraberliğini sağla-
makta, coşkusunu, motivasyonunu
artırmakta, halkın örgütlenmesinde
kullanabileceği önemli bir  araçtır. 

4- Futbolu faşizmin halkı yoz-
laştırmak için kullandığı bir araç ol-
maktan çıkartıp halkın örgütlenmesi
için kullanmalıyız...
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Berkan Abatay Spor Merkezi
ile ilgili başından beri spor mer-
kezinin kuruluş çalışmalarının için-
de olan Aysu Baykal ile yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz. 

Yürüyüş: Spor merkezi açmak
devrimci bir faaliyet olarak daha
öncesinden bir örneği yok… Nasıl
bir ihtiyacın ürünü bize neden bir
spor merkezi açtığınızı
anlatırmısınız?

Aysu Baykal: Bu soruya “neden
olmasın ki” diye de cevap verebiliriz.
Bir spor merkezi ya da spor alanında
faaliyette bulunmak hiç düşünülme-
miş değil, yalnızca sıralama bakı-
mından önceliğimiz olmayan bir işti.
Halkın olduğu her yer, her alan bizim
için de bir iş, bir üretim alanıdır aynı
zamanda.

Eğer spor alanında yaşananları
beğenmeyen ama değişmesi için de
kolunu kaldırmayan, eleştiren ama
aynı zamanda yerinde oturan bir an-
layışa sahipsek elbette “nereden
çıktı şimdi bu” diye bir yaklaşım
sergileyebiliriz.

Devrimcilik kapitalist anlayışa
karşı sosyalist bir anlayışı savunmaksa
işte sosyalist spor anlayışının hayata
geçirileceği bir ortam spor merkezi.
Sporun devrimci bir anlayışla ele
alınışıdır. Yarının spor dünyasının
bugünden kurulmaya başlanmasıdır...
Bu alanda da düşünecek aklımızın,
söyleyecek sözümüzün, harcanacak

emeğimizin olmasıdır... Halkın, ka-
pitalizmin spor anlayışına ve ahlakına
teslim edilmemesi demektir.

Yürüyüş: Bize spor
merkezinin kuruluş çalışmalarını
anlatır mısınız? Halkın bu
düşünceyi sahiplenişi nasıldı?

Aysu Baykal: Diyebiliriz ki en
temel nokta sahiplenme oldu. Ama-
cımızı ve pratik olarak yapmak iste-
diklerimizi kime anlattıysak her bi-
rinden hem büyük bir anlayış hem
de destek gördük. Yerin araştırılıp
bulunması, spor aletlerinin temin
edilmesi, inşaat aşaması, elektrik-
su-doğalgaz tesisatının tamamlan-
ması, inşaat malzemelerinin alınması,
nakliye işlemleri, fikir üretimi, emeğin
sarfedilmesi... A’dan Z’ye her şeyde
halkın katkısı vardı.

Evine ekmek götürme telaşında
olan, geceyarılarına kadar çalışan
sonra da gelip bize yardım eden
hatta çoğu zaman kendi işini aksa-
tarak bizim işimize koşturan in-
sanların gönüllü katkılarıyla, maddi
desteğiyle  ortaya çıktı bu merkez. 

Manevi desteklerini ölçecek bir
karşılık ise yok. O nedenle buranın
oluşumuna harcını katmış herkese
Yürüyüş aracılığıyla bir kez daha
teşekkür ediyoruz. Çalışmaktan başını
kaşıyamayan,  “banane”ciliğin öğ-
retildiği kapitalizmin dünyasına vu-
rulan küçük küçük darbelerle kuruldu
bu merkez. Asıl sahibi halktır bu ne-
denle.

Yürüyüş: Spor merkezinde
neler yapacaksınız, ne tür sporlar
yapılacak? Bize yapılacak spor
faliyetlerinden bahseder misiniz?

Aysu Baykal: Yalnızca bir spor
merkezi olmayacak. Yani pedal çe-
virip gidilen bir yer değil burası...
Bir bütün olarak hayata bakışımızı
tartışacağımız, seminerler düzenle-

yeceğimiz bir merkez olacak.

Konularımız sporun tanımından
tutun da neyin spor olup olmadığına;
düzenin ve devrimcilerin spor anla-
yışındaki temel farklara; sporun bir
gereklilik olup olmadığına; sporla
yakından ilişkili olan beslenme alış-
kanlıklarımıza, yemek kültürümüze;
tüketim kültürüne bu alanda nasıl
darbe vuracağımıza; yaratıcılıkları-
mızın nasıl açığa çıkarılacağına kadar
pek çok konuda bakışımızı ortaya
koyarak devrimci bir yaklaşımın ya-
yılmasını hedefliyoruz.

Bizi sağlıksız hale getiren aşırı
şişmanlık ya da tersinden aşırı zayıflık
görünümlerinin ortadan kaldırılması,
bunların olanaklarımız ölçüsünde
doğru bir diyet programıyla destek-
lenmesi, kaslarımızı güçlendirerek
çeşitli rahatsızlıkların önüne geçilmesi
ve var olan rahatsızlıklarımızın as-
gariye indirilmesi programlarımız
arasında yer alıyor.

Spor aletlerinin bilinçli, düzenli
kullanımıyla birlikte dinç, sağlıklı,
dinamik görünümler elde etmeyi he-
defliyoruz. Bu ne bodyguardlar ne
de mankenler yaratmak demektir.
Hayır isteğimiz ve hedefimiz bu
değil. Dolayısıyla güzellik kavramı
bile tartışacağımız konulardan biri-
sidir. Elimizin altındaki her spor ale-
tini bu amaçla kullanacağız. Ve bu-
radan toplu halde yapılacak halk
sporlarına yönelecegiz. Çocuklarımız
için çeşitli spor aktivitelerini ger-
çekleştirebilecekleri alanlar ortaya
çıkaracağız.

Yürüyüş: Spor merkezinde
çeşitli aletler var… Nedir bunlar,
bize spor merkezini de tanıtır
mısınız? Halkımız gelip burada
nasıl spor yapacak? Ücretli mi
olacak? Kim spor yaptıracak?

Aysu Baykal: Burada bulunan
spor aletleri kuruluş aşamasında yeterli

EN ÇOK DA HALKIN SPOR
YAPMAYA HAKKI VAR

Röportaj

Aysu Baykal
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olmakla birlikte kısa süre sonra
daha fazlasına ihtiyaç duyacağı-
mız açık. Şu anda bulunan alet-
lerimizle sırt, bacak, kol, göğüs,
karın, el  kaslarımızı çalıştırabi-
liyoruz. Öte yandan kendi ürete-
ceğimiz spor aletlerini de tasar-
lıyoruz . Bu konuda halkın mü-
hendisleriyle birlikte çalışıyoruz. 

Spor Faaliyetlerinin 
Tamamı Ücretsizdir!

Spor yapmaya gelen hiç kimseden
ücret talep edilmeyecek. Buradaki an-
layışımız yoksul halkın ücretsiz spor
yapma hakkı olması anlayışıdır.

Sporu, spor deneyimi olan, daha
önce bu alanda çalışmış arkadaşlarımız
aracılığıyla, beden eğitimi almış kişi-
lerle, bunların denetim ve gözetiminde
yapıyoruz. Gelişigüzel bir faaliyet ol-
madığını, bu konuda bilimsel bir yak-
laşımla hedeflerimize ulaşabileceğimizi
hem anlatacak hem de bunun pratiğini
birlikte örgütleyeceğiz.

Yürüyüş: Spor merkezinin adı
ile ilgili de bir sorumuz olacak…
“Berkan Abatay 589 Spor Merkezi”
ne demek? 

Aysu Baykal:Berkan Abatay 2000-
2007 yılları arasında kesintisiz olarak
sürdürülen Ölüm Orucu Direnişi’nde

en uzun süreyle direnişte kalan yol-
daşımızdır. 589 rakamı Berkan’ın di-
renişte kaldığı gün sayısıdır. 589 gün
boyunca ölüme meydan okumuştur. 

Neden başka bir devrimcinin değil
de Berkan’ın adı? Bu sorunun cevabı
da Berkan’ın sporla yakından ilgili
olmasından kaynaklıdır. Berkan Be-
şiktaşlı (Çarşılı) bir arkadaşımızdı. 

Berkan’ın direnişte gösterdiği irade,
kararlılık ve disiplin spor merkezinde
temel aldığımız yandır. Sporda da bu
üç temel özellik bizi başarıya taşıya-
caktır. Tabelamızda o nedenle bu ismi
ve rakamı gururla yazdık. 

Yürüyüş: Devrimci bir bakış
açısıyla sporu nasıl ele alıyorsunuz?
Neden halkımız spor yapmalı? 

Aysu Baykal: Yukarıda da ifade
ettiğimiz üç kelime bunu anlatıyor
diye düşünüyoruz. İstikrar, irade ve
disiplin... Bu üç olgunun yan yana

gelmesiyle yapılacak her iş
mutlaka başarıyla sonuçla-
nacaktır. Spor da böyledir. 

Halkın da spor yapma hak-
kı var. Hem de herkesten çok.
Parası olanın, ayrıcalığı olanın
yapacağı geride kalanın yal-
nızca tribünlerden izleyeceği
bir faaliyet değildir spor. 

Sağlıklı yaşamak, sağlıklı
düşünmek, temiz ve düzgün bir görü-
nüme sahip olmak yoksulun da hak-
kıdır. Bu olanak bu nedenle yaratıl-
mıştır. Her şeyi yapıp yaratanlar spora
kenardan bakıp alkışlamasın, tersine
onun bir parçası olsun istedik. Bu
onun en doğal hakkıdır. 

Pek çok sağlık sorunu doğru bes-
lenememekten, abur cubur yemekten
sağlıksız bir bedene sahip olmaktan
kaynaklanıyor. Neden buna son vermek
için bir gayret göstermeyelim ki! Bu-
nun için milyarlar harcamak gerek-
miyor. Merkezimizin ücretsiz olarak
halka kapısını açma nedeni budur.
Olanaklarımız çerçevesinde herkese
kapımız açıktır. 

Adresimiz: Piyale Paşa Mahallesi
Osmanoğlu Sokak

İzci İş Merkezi Kat: 3  Şark
Kahvesi-Okmeydanı-İstanbul

Tel: 0212 238 32 42

Dev-Genç’liler İstanbul Kartal Meydanı'ndan başlat-
tıkları yürüyüşlerini bitirmek, “Berkin için Adalet, Tutsak
Öğrenciler için Özgürlük” talebini muhataplarına iletmek
için 11 Haziran’da Ankara'da Adalet Bakanlığı önüne yü-
rüdü.

Sakarya Caddesi’nde toplanan Dev-Genç’liler burada
sesli çağrılar ve bildiri dağıtımı yaparak Adalet Bakanlığı’na
yapacakları yürüyüşün çağrısını yaptılar.

Bir saat süren çalışmanın ardından Sakarya Caddesi’nden
Yüksel Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçildi. Oradan Gü-
venpark’a devam eden Dev-Genç’liler, taleplerini haykırmak
için Adalet Bakanlığı önüne yürüdüler.

Burada yapılan basın açıklamasında: "Bu bakanlığa
geldik ama bu bakanlığın adaleti sağlamayacağını biliyoruz.
Uğurlar’ın hesabını yalnızca halkın adaleti sorabilir”
denildi. Açıklamanın ardından İTO Lisesi'nde yapılan
boykota ve Uğur Kurt'un katledilmesine yönelik bir ko-
nuşma yapıldı. Daha sonra aynı güzergâhtan Sakarya

Caddesi’ne geri dönüldü.
Bu sırada açıklamanın hemen ardından Adalet Ba-

kanlığı Ziyaretçi Girişi önünde iki Dev-Genç'li kan
atma eylemi yaptı. Uğur'un Berkin'in kanı ellerinde ku-
rumamış olan katil polisler Dev-Genç’lilere saldırarak
gözaltına aldı.

Bu eylemle eş zamanlı olarak dört Dev-Genç’li Kızılay'ı
trafiğe kapattı ve oturma eylemi başlattı. Yine AKP'nin
katil polisleri Dev-Genç’lilere saldırarak apar topar onları
da gözaltına aldı.

Gözaltı haberinin ardından Sakarya Caddesi’ne geçen
Dev-Genç'liler oturma eylemine geçti. Bir buçuk saat
süren ve halka gözaltıların
anlatıldığı oturma eyleminin
ardından Yüksel Caddesi’ne
geçerek gözaltıların serbest
bırakılması için oturma ey-
lemi başlattı. Gözaltına alı-
nan Dev-Genç'liler serbest
bırakıldıktan sonra çekilen
halaylarla eylem sona erdi.

Adaleti Biz Sağlayacağız!
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“Solda birlik” tartışmaları, solun
tarihi kadar eskidir. Solun, birlik ko-
nusunu tartışmadığı ya da günde-
minde “sol içi birlik” konusunun ol-
madığı bir dönem yoktur. Türkiye
sınıflar mücadelesi tarihi, sol hare-
ketlerin birçok birlik girişimine ve
sayısız birlik çağrısına tanıktır. Sol,
Kürt milliyetçileri de buna dahil ol-
mak üzere, 50 yıla yakındır birlik
sorununu tartışıyor. Ancak buna karşın
ülkemiz solu, genel olarak birlik açı-
sından kalıcı, somut bir kazanıma,
parlak bir tarihe ve olumlu geleneklere
sahip değildir. Bu kadar tartışmaya
rağmen solun tarihinde devrimci mü-
cadelenin önünü açan ve geliştiren
uzun vadeli birlikler olmamıştır. Bu-
nun temel nedeni, solun savaştan ve
devrim iddiasından uzaklaşmasıdır.

Türkiye solunun birlik anlayışı,
birliğin asıl amacından ve devrimci
muhtevasından çok uzaklaşmıştır.
Devrim mücadelesini geliştirmek
amaçlı stratejik yaklaşımdan kop-
muştur. “Birlik” arayışları subjektif
kaygılara, hesaplara, propagandif
amaçlara hizmet eder hale gelmiştir.
Solun faydacı, benmerkezci anlayışı,
kendine güvensizliği, “küçük olsun
benim olsun” kültürü, tüm ilerici,
demokrat, antifaşist, devrimci, yurt-
sever güçleri, iktidarı almak için bir-
leştirmek yerine dağıtıcılığı, sekterliği,
üstenciliği yaratmıştır. Bu kültür, güç
ve eylem birliklerinde, halkın ve
devrimin çıkarları, dostluk ve daya-
nışma yerine, kendi çıkarlarını esas
almıştır. Dev rimci değerler açısından
solda yoz laşmayı ve çürümeyi bera-
berinde getiren faydacılık solun po-
litikalarına egemen olmuştur. 

Bu olumsuz tablo, solda bir ge-
lenek ve çizgi haline gelmiş, birlik
konusunda, kitlelerin gözünde solun
birleşemeyeceği şeklinde umutsuz-
luğa, karamsarlığa ve güvensizliğe
yol açmıştır. Doğaldır ki; iktidar he-
definden uzaklaşan solun bu tartış-

malarından halkların ve devrimin
yararına olumlu sonuç çıkmamıştır.
Masa başında kağıt üzerinde kurulan
ve kitleleri oyalamak için gündeme
getirilen birliklerin yarattığı olum-
suzluklar, ortaya adeta, bir “birlik
mezarlığı” tablosu çıkarmıştır. Bunun
nedeni, yayınlanan bildirilerde koca
koca laflar edilmesine rağmen, ku-
rulan birliklerin, iktidar iddiası taşı-
maması, mücadeleyi geliştirmekten
uzak olmasıdır. İllegal, legal, silahlı,
silahsız her türlü örgütlenme ve mü-
cadele biçimini içeren, küçükten bü-
yüğe daha ileri birlikleri hedefleyen
bir temelde ele alınmayan ve halkın
ve solun güçlerini birleştirmeyi, em-
peryalizme ve oligarşiye karşı savaşı
esas almayan, devrimi hedeflemeyen
bu anlayış elbette ki, kalıcı birlikleri
sağlayamaz.

Solun Birlik Anlayışı,
Mücadeleyi Geliştirici
Değil, Bozguncudur,
Dağıtıcıdır

Çeşitli örgütler arasında devrimci
ilkelerden, ciddiyetten yoksun çok
sayıda birlik girişimleri oldu. Bu bir-
liklere abartılı isimler konuldu, büyük
iddialar ortaya atıldı ve misyonlar
yüklendi. Bu birlik denemeleri ço-
ğunlukla hüsranla sonuçlandı, hatta
bir açıklama dahi yapmadan ve ken-

diliğindenci bir şekilde dağılıp gitti.
Solun kurduğu birliklerin ömrü, her
zaman birlik sorununu tartışmaya
ayırdıkları zamandan daha kısa ol-
muştur. Hastalık doğru teşhis edile-
mediği içindir ki, büyük umutlarla
kurulan birlikler de kısa sürede aynı
hastalığa yakalanmıştır.

Oportünist, revizyonist sol görü-
nürde çok birlik yanlısıdır. Pratikte
ise birlikleri bozar ve iş yapan, so-
rumluluk yükleyen birlikten de ka-
çarlar. Hiç emek sarfetmeden birlikten
azami yararlanmak isterler. Hemen
hepsinde “İşi başkaları yapsın, rek-
lamı ben yapayım” derler. 
Sözlerine güvenilmez, imzasının ar-
kasında durmazlar. Verilen sözlere
genel olarak sadık kalmazlar. Birlik
kurulurken altına imza attıkları büyük
iddiaların arkasında durma sorum-
luluğu yoktur.

Solun aklına birlik, ancak “çok
güçsüzleştiği zaman” gelir, biraz
palazlanınca birlikten ayrılmanın,
birliği bozmanın bahanesini aramaya
başlarlar. Sudan bahanelerle de ay-
rılırlar. Birlikte olunmuştur ama “bir-
lik geçici, rekabet esas”tır. Birlikte
davranma ruhu, kültürü yoktur. Aynı
birlik içinde olanlar birbirinin kuyu-
sunu kazarlar. Birlikteyken iyi ge-
çinme adına birbirlerini eleştirmez,
zaaflarını okşarlar, birlik dağılınca
da birbirine veryansın ederler. Bu

SOLUN BİRLİĞİNİ DEĞİL,
HALKIN BİRLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ! 
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noktada sol adeta birbirinin engeli
durumundadır.

Birlikte davranma ruhu, adaletli
olma kültürü oluşmamış, içselleş-
memiştir. Ölü doğmuş veya doğduk-
tan sonra öldürülmüş “birlik”lerin
ciddi bir sorgulaması ve muhasebesi
yapılmadığı sürece birlik mezarlığı
büyümeye devam edecektir. 

“Neden böyle olmuş, nasıl böyle
olmuş” sorularının cevabını bulmak,
ülkemiz solu açısından hem tarihsel,
hem güncel bir sorumluluktur. Solun
birlik girişimlerinin neden olumsuz
olduğunun cevabı teoride değil asıl
olarak pratiktedir. Bunun için tarihe,
son on yıla ve bugünün pratiğine
bakmak yeterlidir. Yaşanılan olumlu
ve olumsuz deneylerden çıkardığımız
derslerle dolu bu tarih, bir yandan
sol açısından bir muhasebeyi gerekli
kılarken diğer yandan da mücadeleyi
geliştiren ilkeli birliklerin nasıl ku-
rulacağını da gösterecektir. 

“Birlik sorunu” üzerine bugüne
kadar çok yazdık. Nasıl birlik olunur,
sol ne tür birlikleri savundu, bunlara
hangi misyonları biçti ve bu birlikler
pratikte nasıl şekillendi ve ömürleri
ne kadar sürdü, neden kalıcı birlikler
oluşturulamadı üzerine yazdıklarımızı
“Birleşelim Savaşalım Kazanalım”
adı altında 3 cilt olarak bastık.  Bu üç
ciltte Türkiye solunun “birlik” tarihini
daha gerçekçi deyimle “solun birlik
olamayış tarihini” anlattık. Solun
tarihi boyunca kurduğu tüm birlikleri,
tüm tartışmaları, tüm eleştirileri yazdık.
Bugün gelinen noktada da reformiz-
min, oportünizmin, Kürt milliyetçili-
ğin faydacılık gerçeğinin özünde hiç
de ğişmediğini, tam tersine daha da
sağcılaştığını görmek durumundayız. 

İhtiyacımız Olan Birlik,
Halk Güçlerinin
Birliğidir,
Halkın Birliğidir

Biz birlik derken propagandif,
soyut birlik çağrılarından ve çabala-
rından söz etmiyoruz. Bizim anladı-
ğımız birlik, halk güçlerinin birliğidir.
Güçlü kitle hareketlerini açığa çıkarıp
örgütleyen birliktir. Devrimciler, ister

demokratik alanda olsun ister silahlı
güçler temelinde olsun, birliği, ba-
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm mü-
cadelesini, kısacası, devrimi  geliş-
tirme perspektifiyle ele alırlar.  Dev-
rimci birlik, emperyalizme ve oli-
garşiye karşı açık, net tavır alanların
devrimi isteyenlerin birliğidir. Bu
amacı gütmeyen her birlik, boşa
kürek çekmektir. 

Mao, devrimi zafere götürecek
üç temel ilke olduğunu belirtir: 

“ - Silahlı mücadele... 

- Devrimci bir partinin yönlen-
dirmesi... 

- Birleşik cephe stratejisi...”

Bu üç temel ilke, “Üç değerli
varlık”, “Üç tılsımlı silah” olarak
adlandırılır. Bu demektir ki, birlikler,
asıl olarak, halk güçlerinin birliğini
hedeflemeli, merkezi ya da yerel
hangi biçimde oluşturulursa oluştu-
rulsun, sonuçta tabanda somutlan-
malıdır. Bu zorunluluğun bizlere yük-
lediği büyük ve tarihi sorumluluk
üstlenilmeden birlik sağlanamaz.
Böyle düşünmeyenler birliğe prag-
matist bakanlardır. Türkiye solundaki
birliklerin pek çoğunun yaşamama-
sının kaynağı da buradadır. Birlik,
halk güçlerini birleştiren bir pers-
pektifle örgütlenip geliştirilmediğinde,
alanlarda, hayatın içinde somutlan-
madığında zaten yaşamıyor, pratikte
kendi kendini lağvediyordur.

Devrimci Birlik,
Devrimi
İsteyenlerin Birliğidir

Devrimci bir önderliğin birleşti-
riciliği, devrimde çıkarları olan halkın
tüm sınıf ve katmanlarını birleştir-
mektedir. Cephe bu iki noktadan ge-
çen bir birlik çizgisinde yürümektedir.
Kendini devrimci, sosyalist, sol gören
tüm güçlere çağrısı da bu çizgide
bir birlikteliktir. Halkımızın çıkarına
olan, devrimi geliştirecek olan budur. 

Birlikler, birincisi; iş yapmak
üzere, iş yapma kararlılığı ile oluş-
turulmalıdır. 

İkincisi, buna bağlı olarak, herkes,
işin gereği olan riski üstlenmekte,
gerekli olan emeği ortaya koymakta

çekincesiz davranmalıdır.

Üçüncüsü, biraraya gelinen her
konuda ve her alanda militanca tavır
esas olmalıdır.

Dördüncüsü, biraraya gelinen
her alanda o birliğin mutlaka kitleye
yönelen bir hedefi olmalıdır. Bunlar
yerine gelmediğinde, onlarca yıllık
tecrübe ile sabittir ki ortak bir şey
yapmak mümkün değildir.

Sol bu konuda sabıkalıdır... Çünkü
mücadeleyi büyütme, devrimi geliş-
tirme gibi bir kaygısı yoktur... 

22 Mayıs’ta Okmeydanı’nda Liseli
Dev-Genç’lilerin örgütlediği boykot
eyleminde solun tavrı söylediklerimizi
kanıtlayan iyi bir örnektir. Boykotu
örgütleyenlerin iradesine, emeğine
zerre kadar bir saygı yoktur. Direnişi
büyütmek için çaba göstermezler
ama en büyük pankartı asmak için,
yürüyüşün en önüne geçip kendi
pankartını göstermek için yarışırlar.
Eylemle, gündemle hiç ilgisi olmayan
pankartlar, dövizler, posterler taşırlar. 

Kırmızı-sarı renkler “size malol-
muş” diyerek karşı çıkarlar... Karşı
çıktıklarının sosyalizmin değerleri
olduğunu unuturlar... 

Dev-Genç’in Adalet İçin Boykot
eylemlerine başından “işimiz var”
diyerek katılmadılar, ancak boykotlar
başarılı olunca biz de katılmak isti-
yoruz dediler... Ege Üniversitesi’ndeki
boykot ve işgalde olduğu gibi ortak
yapılan eylemde işgal ve boykotun
talepleri dışında her şey vardı… Okul
duvarlarına kendi örgüt reklamlarının
dışında tek bir yazı yazmadılar... 

Kısaca özetlediğimiz bu küçük
kare bile solun kültürünü anlatmaya
yetiyor. Solun derdi birlik değil, baş-
kalarının emeği üzerinden reklam
yapmak. Hazıra konmak... 

Kürt Milliyetçilerinin
HDP Projesi
Oligarşi ile Uzlaşmayı
Meşrulaştırmak İçindir

Birliğin, Kürt milliyetçi hareketin
literatüründeki karşılığı, çeşitli siyasi
güçleri kendi politikalarına yedek-
lemek olmuştur. Yedeklenmeyi kabul
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edenlerle ittifaklar yapılmış, ancak
bu ittifaklar da hiçbir zaman adına,
programına uygun olmamıştır. Tür-
kiye Solu’nu sürekli birliğin gerek-
lerini yerine getirmemekle suçlamıştır.
Kendi denetiminde olmayan, kendi
politikalarına yedeklenmeyen hiçbir
birlikte yer almamış, yer almışsa, o
birliği yaşatmamıştır. 

Kürt milliyetçilerinin sola yap-
tığı birlik çağrısı, AKP faşizmi kar-
şısında yeni bir pazarlık gücü elde
etmek içindir. Kendine güvensiz,
kimliksiz solu, kendi milliyetçi, uz-
laşmacı, teslimiyetçi politikalarına
yedeklemektir. Bu konuda epeyce
başarılı oldukları da bir gerçektir. 

Stratejik hedef oligarşiyle uzlaş-
mak olunca bütün politikalar uzlaş-
maya hizmet etmek zorundadır... 

Karakollara karşı yapılan yol kes-
me eylemleri ya da diğer sokak ey-
lemleri hepsi aynı amaçlıdır...
AKP’nin Kürdistan’da yaptırdığı ka-
lekollara karşı elbette mücadele edil-
melidir ve kalekolların yapılması en-
gellenmelidir... Ancak Kürt milliyetçi
hareket iki yıl önce ölüm orucu ey-
leminde olduğu gibi “eylem amacına
ulaşmıştır” deyip bitirecekir... Ya da
Öcalan’ın bir çağrısıyla hiçbir sonuç
alınmadan bitirilecektir... 

Sonuç olarak, Kürt milliyetçi ha-
reketin gerekçesi ne olursa olsun
nihai  hedef oligarşiyle uzlaşmaktır... 

Kürt milliyetçi hareket etrafında
oluşan her birlik mücadeleyi geliştiren
değil düzen içine çeken bir işlev
yüklenmektedir. 

HDP, halkın birliğini geliştiren,
mücadeleyi büyüten bir birlik değil,
halkın mücadelesini düzen içine
çeken bir mücadeledir... 

Halkın mücadelesini düzenle uz-
laştıran hiçbir politikaya destek ver-
meyiz... 

İki Temel Görevimiz Var;
Mücadeleyi Geliştirmek,
Halkın Birliğini
Sağlamak

Devrimci saflara uzlaşmacılığı,
grupçuluğu, reklamcılığı, benmer-

kezciliği, fırsatçılığı taşıyarak egemen
kılmaya çalışanların ya da mücadeleyi
rotasından saptırıp ve belirsizliğe sü-
rükleyenlerin önündeki en büyük ba-
rikat Cephe’dir. 

Birlik sorununun esası düzenle
çelişkisi olanları birleştirip, düzenin
karşısına çıkarmaktır. Devrime ön-
derlik etmek, doğru devrimci politi-
kalar üretmek ve bunu yaşama ge-
çirmekle, bu iradeyi göstermekle
mümkün olacaktır. Bütün enerjimizi
halkı örgütlemeye, savaşı büyütmeye
harcayacağız. Solun da halkın da
birliğini sağlayacak olan tek yol, tek
çare budur. “Birleşelim, savaşalım,
kazanalım”şiarımızdan vazgeçmeye-
ceğiz. 

Sonuç olarak, birlik sorunu çer-
çevesinde bu süreçten çıkan iki te-
mel görevimiz vardır: Bir; asıl ola-
rak kendi gücümüzü, mücadelemizi
geliştireceğiz. İki; asıl olarak halkın
birliğini sağlamayı hedefleyeceğiz.  

Sol, halkımızın çok gerisindedir...
Halk bedeller ödeyerek direnirken
sola bakıyoruz...  Yok olma noktasına
gelmiştir fakat bedel ödemekten fer-
sah fersah kaçmaktadır... 

Bedel ödemeyi göze almadan fa-
şizme karşı mücadele büyümez... En
sıradan halkımız bile korku duvar-
larını aşarak panzerlerin önüne yat-
maktadır... TOMA’lara karşı diren-
mektedir... 

Onun için diyoruz ki, devrimi ge-
liştirmek için direnme dinamiklerini
yitirmiş, iktidar hedefini kaybetmiş
solun birliğini sağlamak ile enerjimizi
harcamayacağız.. Halkın birliğini
sağlayacağız... 

Bunun halka gitmekten, politika-
larımızı halkla buluşturmaktan, halkı
mücadeye katmaktan, başka yolu
yoktur... 

Savaşı büyütmek ve savaşın kad-
rolarını halkta oluşturmak zorunda-
yız... Savaşı halklaştırmak ve halkı
savaştırmak zorundayız... 

Halkımız bugün hiçbir zaman ol-
madığı gibi düzene öfke duymaktadır. 

Cepheliler, Galatasaray Lisesi
önünde AKP’nin “maske takanlarla
aranıza mesafe koyun” diyerek baş-

lattığı Cephe’yi tecrit saldırısına karşı
maskeli eylem yapıyor... Polis işkence
yaparak, zorla Cepheliler’i gözaltına
alıyor. Bu durumu gören yüzlerce
halktan insan polisin Cepheliler’e
saldırısına karşı çıkıyor ve Cepheli-
ler’i “işkence yapmak şerefsizliktir”
sloganlarıyla sahipleniyor. Cepheli-
ler’i polis zorla, karga tulumba araç-
lara atıp götürüyor fakat eylem bit-
miyor... Cepheliler’in başlattığı eylemi
halk sürdürüyor... Yüzlerce kişinin
polisin üzerine üzerine “katiller, iş-
kenceciler” diye yürümesinin kar-
şısında teşhir olan polisler kaçıp gi-
diyorlar...

Halkımız böyle yaparken küçük
burjuvazi, reformizm ne yapıyor?
“Maskeliler” ile aralarındaki “me-
safeyi” kanıtlamaya çalışıyor... 

İktidar iddiasını yitirmiş, halkımız
TOMA’ların önüne yatarken bedel
ödemekten kaçan bir sol ile işimiz
yoktur... Kaybedecek zamanımız ve
enerjimiz yoktur... 

Bizim örgütleyeceğimiz, birleş-
tireceğimiz kesim halktır... Halkımız
bugün faşizme karşı mücadelede sol-
dan çok çok ileridedir... Ve milyonlar
aynı ruh haline sahiptir...

Sonuç Olarak; 
1- Bugün birlik politikamız iktidar

iddiasını yitirmiş solun birliğini sağ-
lamak değil, işçisiyle, memuruyla,
köylüsüyle, esnafıyla, yoksul mahalle
halkıyla, aydınıyla, sanatçısıyla fa-
şizme karşı her geçen gün öfkesi
daha da büyüyen milyonlarca halkın
birliğini sağlamaktır!

2- Kürt milliyetçi hareketin HDP
projesi halkın öfkesini büyüten, faşist
düzene karşı mücadelesini büyüten
değil, halkın mücadelesini düzen
içine çekmeye yarayan, düzenle uz-
laştıran bir projedir... 

3- Düzenle uzlaşan, mücadeleyi
geliştirmeyen hiçbir politikaya destek
vermeyeceğiz... 

4- Faşist düzene karşı olan tüm
kesimleri birleştirecek olan Cephe’nin
direniş politikalarıdır... Faşist düzenle
çelişkisi olan milyonları biz birleşti-
receğiz!
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“Çözüm süreci”ne umut bağla-
yanların çözüme dair umutlarının tü-
kendiği bir aşamada Abdullah Öcalan
HDP  heyetine İmralı’dan “En önem-
li realite sürecin yeni bir aşamaya gel-
miş olmasıdır” diye açıklama yaptı... 

Öcalan bu açıklamayı yaptığında
AKP Kürdistan’ın dört bir yanında ka-
lekol inşaatlarına ve sınır bölgesine
“güvenlik amaçlı” barajların yapımı-
na bütün yoğunluğuyla devam edi-
yordu.

Ve aynı günlerde Lice başta olmak
üzere birçok yerde süren karakol ve
baraj yapımlarını engellemek için
yapılan yol kesme eylemleri vardı. 

Öcalan’ın “sürecin yeni bir aşa-
maya” geldiğini belirttiği açıklama-
sının üzerinden 10 gün geçmeden as-
kerler Lice’de yol kesme eylemleri-
ne saldırdı ve iki kişiyi katletti.

Bu katliamdan bir gün önce Di-
yarbakır’da AKP’nin yaptığı “Kürt
Çalıştayı”nda Beşir Atalay; "Biz
yalnızca çocukları değil, dağdaki
PKK'lileri de dağdan indireceğiz" di-
yerek Abdullah Öcalan'ın İmralı’dan
verdiği mesajları da önemli ve olum-
lu bulduğunu, bunların kendilerinin de
düşünceleri olduğunu açıklamıştı... 

Bir taraftan kalekollar, “güvenlik
amaçlı” baraj yapımları devam ediyor,
kalekolların yapımına karşı çıkan
halkın üstüne kurşun yağdırılıyor,
diğer taraftan “yeni bir aşama” deni-
lerek umut pompalanıyor... 

Başbakan Erdoğan Lice’de katle-
dilen iki kişinin cenazesinde  yaşanan
Diyarbakır Hava Kuvvetleri’ndeki
bayrak indirme olayından sonra yap-
tığı açıklamada; “Çıkacak birisi Türk
bayrağını indirecek, görevliler de
seyredecek. Neymiş ‘çözüm sürecini
sekteye uğratmayalım’. Ne demek ya.
O bayrağı indireni oradan indire-
ceksin, yoksa sorumlusun. Herhalde

ben Ankara’dan gelip de indirmeye-
ceğim” diyerek askerlere; “çocuk
da olsa vurun emri”ni veriyor.

Bu yaşananlar üzerine apar-topar
İmralı’ya giden HDP heyetine Öcalan
“iki tarafın da provokasyona gel-
memesi” yönünde mesaj gönderiyor. 

Şimdi soruyoruz;
NEDİR PROVOKASYON?
KİM PROVOKASYONA GE-

LİYOR?
KALEKOL YAPIMINA KAR-

ŞI ÇIKMAK MI PROVOKAS-
YON?

AKP, kalekol ve baraj yapımına
devam edeceklerini kesin bir dille
açıkladı. Bunlara karşı yapılan ey-
lemlere de ne yapacakları sorusuna iki
kişiyi katlederek  cevap verdi.

AKP’nin yol kesme eylemlerine
saldırıp iki kişiyi katletmesi ve kale-
kolların yapımına devam edeceği
açıklaması üzerine Öcalan’ın İmra-
lı’dan “provokasyona gelmeyin” çağ-
rısının anlamı nedir? “Yol kesme ey-
lemlerinden vazgeçin, kalekol ve ba-
raj yapımlarına karşı çıkmayın”dır... 

Nitekim  yol kesme eylemlerinin
başarıya ulaştığını belirten KCK  Yü-
rütme Konseyi yaptığı açıklamada
şöyle diyor: “Kuşkusuz halkımızın
karakollara ve barajlara karşı di-
renmesi haklı ve meşrudur. Bundan
sonra da karakol ve barajların ya-
pımına karşı çıkmak ve demokratik
eylemlilikler devam etmelidir. Ancak
yol kesmeler, asayiş kurmalar, asker
ve polis alıkoymalar bu dönemde ya-
pılmamalıdır.”

Soruyoruz KCK’ya, eylemin ama-
cı neydi, hangi amacına ulaştı? Ka-
lekolların ve “güvenlik barajları”nın
yapımına devam ediliyor. AKP iki ki-
şiyi katletti, katliamı protesto eylem-
lerine saldırıyor. Cenazelerin kaldı-
rılmasına bile gaz bombaları ile sal-

dırıyor. Adana’da Lice’deki katliamı
kınama eylemlerine katılan 15 ya-
şındaki İbrahim Aras’ı da katletti
AKP...

Yol kesme eylemleri provokasyon
oluyorsa, AKP’nin katletmesini meş-
rulaştırıyorsa bundan sonra da cena-
zeleri kitlesel kaldırmak, katliamları
protesto etmek mi provokasyon ola-
cak? 

İmralı’dan Öcalan da, Kandil’den
KCK da, “Kürt sorununun çözümü
için önemli bir zeminin oluştuğu her
dönemde provokasyon yapıldığını”
belirttiler... 

AKP, Kürt halkının tüm direnme
dinamiklerini yok etmeden, Kürdis-
tan’ın en ücra köşelerine kadar faşizmi
tüm kurumlarıyla inşa etmeden uz-
laşmaya da yanaşmıyor. Kürt halkına
teslimiyeti dayatıyor... Her türlü di-
renişin provokasyon olduğunu söy-
leyip “direnmeyin” diyor... Aksi du-
rumda “çocuk da olsa indirin” diyor... 

AKP bunları yaparken Kürt mil-
liyetçi hareket “çözüm için önemli bir
zeminin oluştuğunu” söylüyor. 

Nasıl bir zemin bu? Katliamı pro-
testo eden çocukların dahi katledildiği
bir zemin... 

AKP “katletmeye devam edece-
ğim” diyor... “Kalekolların, barajların
yapımına devam edeceğim” diyor... 

Kürt milliyetçi hareket her koşul-
da uzlaşmaya kilitlenmiş, halka “pro-
vokasyona gelmeyin” diyor... 

Provokasyon; AKP’nin faşist te-
rörüne karşı direnmektir.... 

Provokasyon; AKP’nin işkence
merkezleri olan kalekollarına karşı di-
renmektir... 

Kalekollara karşı yapılan yol kes-
mek vb. her türlü eylemler meşrudur... 

Çünkü bu kalekolların ne amaçla
yapıldığı, Kürt halkı için ne anlama
geldiği çok açıktır... 

Bunlar faşizmi kökleştiren, iş-
kencehanelerdir... Kürt halkını teslim
almak için yapılan işkencehanelerdir... 

Faşist devletin dağlara inşa edilmiş
silüetleridir... 

Kürt milliyetçi hareket kalekolla-
rın Kürt halkı için ne anlama geldiğini
çok iyi biliyor. Fakat kalekollara kar-
şı mücadeleyi faşist devletin Kürdis-
tan’ın dağına, taşına kadar kökleş-

Kürt Milliyetçi Hareket için
Bütün Yollar Faşist Düzenle

Uzlaşmaya Çıkıyor
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Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da



AKP iktidarı, 18 Ocak 2013’te başta İstanbul olmak
üzere birçok ilde evlere ve devrimci kurumlara baskın dü-
zenlemişti. Onlarca devrimci gözaltına alınmış ve birço-
ğu da tutuklanmıştı. AKP kendisine muhalif sesleri sus-
turmak için komplolarla devrimcileri tutuklayarak ikti-
darının baki kalacağını zannederek saldırdı. Fakat çok geç-
meden komplosu çöktü. “11 Çelik Kapı” ve “Kozmik oda”

yalanları ellerinde
patladı. Kazanan
meşruluk bilinciyle
mücadele eden Dev-
Genç’liler oldu.

11 Haziran günü
İstanbul Adliyesi’nde
Dev-Genç’lilerin son
mahkemesi görüldü.
Dev-Genç’liler ve

İdil Halk Tiyatrosu geçtiğimiz yıldan bu yana ya-
saklı olan C Kapısı önünde 25 kişi ile eylem yap-
tılar.  Sloganların atıldığı ve davanın seyriyle il-
gili konuşmanın yapıldığı eylemde, Sanat Mec-
lisi de söz alarak Gamze Keşkek ve Dev-Genç’li-

lerin serbest bırakılmaları gerektiğini, bu konuda Sanat
Meclisi’nin tarafının tutsakların tarafı olduğunu söyledi-
ler. Açıklamaların ardından atılan sloganlarla eylem ira-
di olarak bitirildi. Ve kitle mahkemenin sonucunu bekle-
meye başladı. Mahkemeden çıkan kararla yargılanan tüm
Dev-Genç’liler ve Gamze Keşkek tahliye oldu.

AKP’nin Yalanları Ellerinde Patladı
DEV-GENÇ’LİLER ARTIK ÖZGÜR!

mesine karşı bir mücadele olarak
görmüyor. 

Kalekollara karşı yapılan eylem-
leri bile faşizmle uzlaşmanın aracı ola-
rak kullanıyor.

“Sonuç alınmıştır, eylemler ama-
cına ulaşmıştır” deyip eylemlere
son verilmesi çağrısının anlamı nedir? 

Oligarşik Düzen İçinde
Kürt Sorununun
Çözümü Yoktur

Kürt milliyetçi hareketin ‘93’ten
beri stratejik hedefi oligarşik düzen ile
uzlaşmak olmuştur. Ancak çelişkiler
göstermektir ki, uzlaşmak da mümkün
değildir... 

Bugün Öcalan’ın “Kürt sorunu-
nun çözümü için önemli bir zemin
oluşmuştur” açıklaması gerçekçi de-
ğildir. 

Gerçeğin ne olduğunu Kürt halkı
yaşayarak görüyor... Faşist devlet
her zamanki faşist devlettir. 

Adana’da Lice protestolarında
katledilen 15 yaşındaki İbrahim Aras
için Adana Valiliği’nin yaptığı açık-
lamada “kendi arkadaşları tarafın-
dan atılan el yapımı bombanın pat-
laması sonucu ölmüştür” denildi...
Devletin on yıllardır yaptığı işken-
celerini, katliamlarını açıkladığı kont-
ra yöntemleri aynı şekilde sürüyor...  

Bütün bu açıklamalarının üzerine
PKK yöneticilerinden Murat Kara-
yılan ANF Ajans’a yaptığı bir röpo-
rortjında AKP için şöyle diyor: “İç sa-
vaş için gerekli ne hazırlık varsa hep-
sini yapmaktadır. Salt karakolların
değil, aslında askeri üsler ile kale-
kolların yapımı da hızlandırılmıştır.
Bütün Kürdistan’ı adeta yeniden
işgal etme projesi çerçevesinde ka-
rakollar ve askeri yollar geliştiril-
mektedir. Yine Kürdistan doğasını su
altında bırakmaya dönük askeri
amaçlı baraj projelerinde bir iptal
olma durumu söz konusu olmamış-
tır. Önü alınmazsa Kürdistan’ı su al-
tında bırakacaklar. Yani devlet çağ-
daş Kürt isyanını imha etmenin ha-
zırlıklarını yapmaktadır.” (Özgür
Politika, 18 Haziran 2014)

Evet, AKP’nin yapmak istediği
tam da budur... 

Peki bu durumda “Kürt sorunu-
nun çözümü için önemli bir zemin
oluşmuştur” açıklaması neyin nesi
oluyor? Nasıl bir çözüm zemini bu? 

Hayır; “çözüm” için oluşmuş
“önemli bir zemin” memin yoktur...
Bir taraftan AKP’nin katliamları sü-
rerken “çözüm için önemli bir zemi-
nin oluşmuştur” açıklamaları Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine giderken
AKP’ye verilecek desteği meşrulaş-

tırmanın yöntemleridir... Kürt halkı-
nın oylarını AKP’nin Cumhurbaşka-
nı adayına yönlendirmenin söylem-
leridir... 

Sonuç olarak; 
1- Son zamanlarda kimilerinin

söylediği gibi “batıda faşizm doğuda
demokrasi” yoktur... Doğusuyla, ba-
tısıyla faşizm ülkemizin her köşesinde
en pervasız biçimde sürmektedir... 

2- Öcalan’ın ve KCK yönetiminin
“Çözüm için önemli bir zemin oluş-
muştur” açıklamaları Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde AKP’yi destek-
lemeyi meşrulaştırmak için yapıl-
maktadır... Cumhurbaşkanı seçilene
kadar Kürt halkı oyalanacaktır... 

3- AKP, kalekolların, güvenlik
amaçlı barajların yapımına her ko-
şulda devam etmektedir... Kalekollara
karşı mücadeleye karşı tavırları ise
“çocuk da olsa indirin”dir... 

4- Provokasyona gelmeme çağrı-
sı Kürt halkına direnmeme çağrısıdır...

5- Oligarşik düzen içinde Kürt so-
rununun asla çözümü mümkün de-
ğildir... Kürt sorununun çözümü Kür-
düyle, Türküyle tüm halkımızın bir-
likte mücadelesiyle emperyalizme
ve faşizme karşı savaşmaktadır. Uz-
laşma politikaları sadece gerçek çö-
zümü uzatmaktadır...
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Haksız Tutuklamalara Karşı
Susmayacağız!

Tekirdağ: Dev-Genç'liler 11 Haziran'da Hürriyet
Mahallesi’nde Dev-Genç imzasıyla "Ali Ülgü Onuru-

muzdur" ve "Dev-Genç" yazılaması yapıldı.
Hatay: Dev-Genç'liler 8 Haziran'da Samandağ -

Tekebaşı Köyü’nde ve Samandağ Merkez Emniyet
Müdürlüğü etrafında yazılamalar yaptı.



Hasta Tutsakları Zulmün Elinden Çekip Alacağız



AKP hapishanelerde hasta tutsakları katletmeye devam
ediyor... Hapishanenelerden çıkan ölümlerin büyük ço-
ğunluğu haber bile olmuyor... 

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre son 10 yıl içinde
2829 tutsak hapishanelerde yaşamını yitirdi... 

Bu ölümleri AKP’nin hapishane politikalarıyla birlikte
ele aldığımızda bu bir katliamdır... 

Faşist AKP iktidarı tutsakları tecritle teslim alamadı.
Tutsakların hastalıklarını teslim al-
manın aracı olarak kullanıyor. 

Tutsakların tedavilerini bi-
linçli olarak engelleyerek ölü-
me mahkum ediyor... 

Hasta tutsakların tedavilerini
engellemeyi infazın bir biçimi
olarak görüyor... 

Yine Adalet Bakanlığı’nın ve-
rilerine göre 366 hapishanede 152
bin tutuklu ve hükümlü var. 

Büyük çoğunluğu hapishane
koşullarının neden olduğu 640 hasta
tutuklu ve hükümlü var... Bunlardan
200’ünün durumu ağır... Hapishane
koşullarında tedavisi mümkün ol-
mayan hastalıklar... 

Hastalıkların
Nedeni Tecrittir!

Birincisi; 2000 yılında F tipi
hapishaneler açılmadan önce ha-
pishanelerde hastalıklardan dolayı
ölen tutsak sayısı bugünle kıyas-

lanmayacak kadar azdı. F tipleri açıldıktan sonra hapis-
hanelerden çıkan tabutlar hızla çoğaldı. Bunun tek nedeni
F TİPİ TECRİT politikalarıdır. 

F tipi hapishanelerde tecrit koşulları tutsakları fiziki
ve psikolojik olarak hızla çökertmekte ve hastalıkların
temel nedenini oluşturmaktadır. F tipleri açıldıktan sonra
tecritin neden olduğu psikolojik bunalımların sonucu
onlarca tutsak intihar ederek yaşamlarına son vermiştir. 

İkincisi; F tipi tecrit politikaları hasta tutsakların te-
davilerini engellediği için, hastalıklar hızla ölümcül bo-

yutlara ulaşmaktadır. Tecrit poli-
tikaları hastalıkların teşhisini en-
gellediği gibi tedaviyi de ortadan
kaldırmaktadır. 

AKP Hasta Tutsakları 
Kasten Öldürüyor!

F tipi tecrit politikalarının tut-
saklar için işkence ve ölüm oldu-
ğunu geride kalan 14 yıllık uygu-
lama açık bir şekilde ortaya koy-
muştur. Ancak AKP iktidarı tecritin
öldürücülüğüyle de yetinmiyor.
Hasta tutsakların tedavilerini en-
gelleyerek onları kasten öldürüyor. 

Hapishane koşullarında tedavisi
mümkün olmayan tutuklu ve hü-
kümlülerin tedavilerini yaptırabil-
meleri için tahliye edilmesi gere-
kiyor. Fakat tahliye edilmeyerek
tedavileri bilinçli olarak engelle-
niyor. Ağır hasta tutsakların F tip-
lerinde tutulması başlı başına tut-

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
24 Saat Kamera ile Gözetlemek Suçtur! 

Tecrit İçinde Tecrit İşkencesine Son!

28 Haziran’da hasta
tutsakların özgürlüğü

için;
tutsakları 24 saat gözetle-

mek için havalandırmalara
takılan kamera uygulamasına

son verilmesi için;
avukat görüş yerlerindeki cam

fanus uygulamasına son 
verilmesi için;

ADIM ADIM ANKARA’YA
YÜRÜYORUZ!

Hasta tutsakların ailelerini
ve halkımızı

yürüyüşümüze  destek ver-
meye çağırıyoruz!

TAYAD
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sakların ölümü demektir. AKP de
tutsakları öldürüyor. Hapishane-
lerde ölen adli tutuklu ve hüküm-
lülerin ölümü haber bile olmuyor.
Siyasi tutsaklar ise  ölümün eşiğine
gelene kadar tedavinin engellen-
mesi için her türlü engel çıkartı-
lıyor. Devrimci tutsakları düşman
olarak gören AKP, tutsakların has-
talıklarını tutsakları teslim almanın
aracı olarak kullanıyor... 

AKP, hasta tutsakların teda-
vilerinin yapılması için cezalarının
ertelenmesinin önüne Adli Tıp
Kurumu’nun raporunu şart koşu-
yordu. Şimdi Adli Tıp Kuru-
mu’nun raporu da yeterli görül-
memektedir.  Jandarma ve Terörle
Mücadele Birimleri’nden “Top-
lum Güvenliği İçin Tehdit” oluştur-
madığı raporu istenmektedir. 

Yani hasta tutsak devrimci ise, ik-
tidarlara boyun eğmemişse, teslim ol-
mamışsa, “Toplum Güvenliği İçin
Tehdit” denilerek  ölene kadar hüc-
relerde tutulacak. 

Sonuç Olarak; AKP hasta tut-
sakları kasten öldürmeye devam ediyor.
AKP’nin hasta tutsaklar politikası kat-
liam politikasına dönüşmüştür.

Hapishane
Havalandırmalarına 
Takılan Kameralar, 
Avukat Görüş
Yerlerindeki
Cam Fanuslar
Tecrit İçinde Tecrittir!

AKP, F tipi tecrit politikalarıyla,
hasta tutsakları imha politikalarıyla
teslim alamadığı devrimci tutsakları,
tecrit koşullarını daha da ağırlaştırarak
teslim almaya çalışıyor... 

Havalandırmalara kameralar bunun
için takılmaktadır... Tutsaklar döt
duvar arasından 24 saat izleniyoruz
psikolojisi ile paranoyak yapılmak is-
teniyor. 

Tutsakları 24 saat izleniyoruz psi-
kolojisi altında tutmak insanlık suçu-
dur. İşkencedir... Bunu ne devrimci
tutsaklara ne de biz TAYAD’lılara ka-
bul ettiremezsiniz. 

Yine faşist AKP iktidarının tecrit
koşullarını ağırlaştıran bir başka uy-
gulaması da, avukat görüş yerlerinin
şeffaf cam bölmelerden yapılmasıdır... 

AKP şeffaf cam bölmelerle tut-
sakların savunma haklarını gasp et-
mektedir... 

Ne sessiz imha politikalarıyla, ne
havalandırmalara konulan kameralarla,
ne de avukat görüş yerlerindeki cam
fanuslarla devrimci tutsakları teslim
alamazsınız... 

İnsanlık onuruna saldıran her uy-
gulamaya karşı bedeli ne olursa olsun
sonuna kadar direneceğiz... 

Faşizmin hiçbir politikası devrimci
tutsakları teslim alamaz... 

TAYAD’lı Aileler olarak faşizmin
devrimci tutsakların kılına zarar ver-
mesine izin vermeyeceğiz... 

30 yıllık tarihimiz bunun kanıtıdır... 

Hasta tutsakları da zulmün elinden,
faşizmin hücrelerinden çekip alacağız... 

TAYAD’lı Aileler olarak 16 Hazi-
ran’da İstanbul Şişli Cevahir Alışveriş
Merkezi’nin önünde hasta tutsakların
özgürlüğü için 5 günlük açlık grevi
çadırı açtık... 

AKP’nin katil polisleri buna da
dayanamadı ve saldırdı... İnsanlarımıza
işkence yaparak zorla çadırlarını çaldı... 

Gözaltılarla, saldırdılarla bizi yıl-
dıracağını sanan faşist AKP iktidarı
yanılıyor... Ne TAYAD’lıları ne de
devrimci tutsakları asla teslim ala-

mazsınız... 

TAYAD’lı Aileler’in direnişi
naylondan kurulan yeni çadır ile
direnişini sürdürmektedir. 

28 Haziran’da
Hasta Tutsakların
Serbest Bırakılması İçin
Adım Adım Ankara’ya
Yürüyoruz!

Devrimci tutsakları tecrit hüc-
relerinde asla yalnız bırakmaya-
cağız. Hasta tutsakların serbest
bırakılması talebiyle aylardır sür-
dürdüğümüz bir kampanya var.
Hasta tutsaklar özgürlüklerine ka-
vuşup tedavilerini yaptırana kadar
da kampanyamız sürecektir... 

Faşist AKP iktidarının hasta tut-
sakları katletme politikalarını tüm
dünyaya anlatacağız...

Hasta Tutsakların 
Özgürlüğü İçin
Tüm Halkımızı
TAYAD’ın Mücadelesine
Destek Vermeye
Çağırıyoruz

TAYAD, BUGÜNE KADAR
VERDİĞİ HASTA TUTSAK MÜ-
CADELESİYLE AKP’NİN SESSİZ
İMHA POLİTİKASINI BOZMUŞ
VE HASTA TUTSAKLAR GERÇE-
ĞİNİ TÜM DÜNYAYA DUYUR-
MUŞTUR.

Kanser hastası Güler Zere’yi, Ya-
semin Karadağ’ı, İbrahim Çınar’ı,
Mete Diş’i, Kemal Avcı’yı dişe diş
bir mücadele ile zulmün elinden çekip
aldık. 

Şimdi tüm hasta tutsakların serbest
bırakılması için başta hasta tutsakların
aileleri olmak üzere tüm halkımızı
TAYAD’ın Ankara yürüyüşüne katıl-
maya çağırıyoruz...  

DEVRİMCİ TUTSAKLAR
ONURUMUZDUR!

TÜM HASTA TUTSAKLARI
ZULMÜN HÜCRELERİNDEN

ÇEKİP ALACAĞIZ!
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Cevahir Alışveriş Merkezi'nin
önüne 11 Haziran'da kefen ve ön-
lüklerini giyen TAYAD'lı Aileler,
masa açarak evlatlarını sahiplenme-
nin, sesleri solukları olmanın guru-
ruyla imza topluyorlar. 5 gün boyunca
saat 16.00-17.30 arası açık kalan
masada, halka hasta tutsakların du-
rumları ve dört duvar arasında teda-
vilerinin olanaksızlıkları anlatıldı.
Grup Yorum müziklerinin çalındığı
masada, halkın sahiplenmesi ve imza
vermeleri kampanyanın meşruluğunu
bir kez daha göstermiş oldu.

Çadır Günlüğü
2.GÜN

Çadırımızı kurduk. Bugün çadı-
rımızın ikinci günü… Açlık greviyle
başladığımız çadır eylemine destek
ve ilgi yoğun. “Hasta Tutsaklar Ser-
best Bırakılsın” pankartıyla birçok
insan neler talep ettiğimizi biliyor-
muşçasına; “Umarım kurtulur, sağ-
lıklarına kavuşurlar, yaptınız eylem
onur verici bunları düşünen insanların
var olması, bitmemesi bizleri umut-
landırıyor.” gibi sözler ve masamıza
gelip “bizler ne yapabiliriz” demeleri
eylemimiz ve insanlara hasta tutsak-
ların sesini taşımamız açısından büyük
bir kazanımdır.

Gece yanımıza gelenler, “siz şimdi
bir şey de yemezsiniz durun çay ala-

yım içiniz ısınsın” diyenler, sanki
etrafımızda dört dönüyorlar. Bir ih-
tiyacımız olduğunda hızır gibi bir
yerlerden yetişiyorlar.

Halkın içinde öğrenip, halkın için-
de öğretiyoruz. Hapishaneleri anla-
tıyoruz, hapishanede yaşayan tutsak-
ların durumlarına değinip, neler ya-
pabileceğimizi konuşuyoruz. Öneri-
lerde bulunuyorlar, şunu da yapın,
bunu da söyleyin deyip, bize yol
gösteriyorlar...

5 gün sonra ne yapacaksınız diye
merak ediyorlar. Bitecek mi diye so-
ruyorlar, kaygılanıyorlar. Bizler de
bu mücadelemizin bitmeyeceğini an-
latıyoruz. Güler Zere’den bahsedip,
Adli Tıp’ın önündeki çadırlarımızı
anlatıyoruz. Güler Zere’yi o dört du-
var arasından çıkardığımızı anlatınca
seviniyorlar.

Galatasaray Lisesi'nde de çadır
açacağız deyince, “oraya da geleceğiz
siz nereye biz oraya” diyen insanlarla
birlikteyiz.

Haklılığımızın gücüyle halkın sa-
hiplenişi birleştiğinde daha da güçlü
hissediyoruz kendimizi. Düşman ku-
duruyor, sivil polisler etrafımızda
dört dönüyor, halkın sahiplenmesin-
den rahatsız oluyorlar ama nafile.
Halkımız “artık yeter” diyor, “insanlar
ölüyor” diyor ve inadına bir imza
daha atıyorlar...

İmzaları Ankara’ya Adalet Ba-
kanlığı’na bırakacağımızı söyleyince,
yoldan insanları çevirip siz de verin
bakın Ankara’ya gidecekmiş deyip
imza topluyorlar...

Akşam, Kamu Emekçileri Cep-
hesi’nden arkadaşlar çadırımızı zi-
yarete geldiler. Sohbet edip çadırımızı
değerlendirdik. Belediyede çalışan
üniformalı emekçiler gelip imza ver-
diler.

Saldırılarınız
Hasta Tutsakları
Sahiplenmemizi
Engelleyemez

Cevahir Alışveriş Merkezi önünde
ki TAYAD çadırına 15 Haziran'da
faşizm saldırdı. TAYAD’lı Aileler-
yerlerde sürüklenerek çadırları ve
pankartları polis tarafından zorla
alındı. Devrim ve sosyalizm şiarı ile
haykıran devrimci tutsakların sesi
olmaya devam ediyor TAYAD’lı Ai-

Hasta Tutsaklar Çıkana Dek Her Yerdeyiz!

Kabusunuz Olacağız!
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TAYAD’lı aileler hasta tuksakların serbest bırakılması
için başlatıkları 5 günlük açlık grevini bitirdi. 12 Eylül
sürecinde dahi özgür tutsakların sesi olan TAYAD F tipi
hücrelerde de tutsakların dışarıdaki sesi olamaya devam
ediyor. Yalnızca F tipi hücrelerin açılması ile binlerce
eylem yapan aileler yaptıkları eylemlerden dolayı da
onlarca tutsak vermiştir. Tuksakları her koşulda mücadele
ederek tekrardan zulmün elinden almıştır.

TAYAD’lı aileler “Hasta Tutsaklar Serbest” bırakıl-
masıyla ilgili başlatığı kampanyanın devamında Taksim
Tünel’den Galatasaray Lisesi’ne kadar onlarca defa ke-
fenleriyle yürüyüş yaptılar. Birçok yürüyüşe polis gaz
bombalarıyla saldırdı. Ancak devrimci tutsakları sahip-
lenmekten asla vazgeçiremedi. 

Şişli Cevahir AVM önünde başlattıkları 5 günlük
açlık grevini 20 Haziran günü kurdukları çadırla sonlan-
dırdılar. 

TAYAD adına Nagehan Kurt bir açıklama yaptı. Haf-
tada 5 tutsağın katledildiğini vurgulayan Kurt, “AKP ik-
tidarı hasta tutsaklar gerçeğini gizleyemeyecek. Biz ger-

çekleri halka taşıyarak, tutsakların sesi soluğu olmaya
devam edeceğiz” ifadesinde bulundu. Kurt son olarak,
“Bizler buradaki açlık grevini bitirirken yapacağımız
Ankara yürüyüşle AKP faşizminin kapısına dayanacağız”
dedi.

Eylemde, “Hasta Tuksaklar Serbest Bırakılsın, Kah-
rolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atıldı.

Merhamet Değil Adalet İstiyoruz!

leler. Cevahir önünde beklemeyi sür-
düren TAYAD’lı Aileler tüm halkımızı
hasta tutsakları sahiplenmeye çağı-
rıyor.

Hasta Tutsaklar
Tahliye Olana Kadar,
Bize Uyku
Size Gün Yüzü Yok!

TAYAD’lı Aileler 16 Haziran’da
hasta tutsaklar ile ilgili açıklama ya-
parak; “Ülkemizde 400'ü aşkın ha-
pishanede 150 bin tutuklu ve hükümlü
bulunmaktadır. Hapishanelerde ya-
şanan tecrit koşulları sonucu 600'ü
aşkın insanımız geri dönüşü olmayan
hastalıklara yakalanmış olup, 200'ü
aşkın insan, ölüm sınırında ağır has-
tadır… Sadece 2013 yılında hapis-
hanelerde 316 tutsak yaşamını yitir-

miştir. Bizler TAYAD'lı Aileler olarak
bu ölümlere seyirci kalamayız. Ölen
insanlar bizim evlatlarımız, eşimiz,
dostumuz, akrabamız... İlk etapta
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
kampanyasıyla Taksim’de başladı-
ğımız yürüyüşlerle her hafta hasta
tutsaklarımızın sesi soluğu olduk.
Eylemlerimize göz göre göre katle-
dilen evlatlarımızı temsilen ya kefen
giydik ya da temsili hücreler götür-
dük. Yarım saatlik oturma eylemleri
yaparak halkın desteğiyle Grup Yo-
rum şarkıları söyledik… 15. haftaya
giriyoruz fakat ne bir değişiklik var
ne de hasta tutsaklardan tahliye var.
Onlar hala o dört duvar arasında ve
sağlıkları gün geçtikçe daha da kötü
oluyor…

5 gün önce 11 Haziran günü yü-
rüyüşlerimizin yanında hasta tutsak-

larımız için imza masaları açtık. Hala
da devam ediyor imza masalarımız.
Topladığımız imzalarla birlikte An-
kara Adalet Bakanlığı’na giderek
hasta tutsaklarımızın taleplerini ko-
nuşacağız. İnsan hayatının değerini
anlatarak adalet isteyeceğiz. Bir an
önce hiç bir şarta bağlı kalmadan
serbest bırakılmaları için adalet is-
teyeceğiz!..

Açtığımız masaları çadıra çevi-
receğiz. 16 Haziran günü saat 13.30
da TAYAD'lı Aileler olarak imza ma-
samızı çadıra çevirerek adaletin sim-
gesini oluşturacağız.

Değerli basın emekçileri; ülke-
mizde yaşanılan bu saldırıları ve
ölümleri görmezden gelemezsiniz.
Yapmadığınız her haber, dile getir-
mediğiniz her ölümün sorumlusu
olacaksınız!” denildi.



Ülkemizde Gençlik

Geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki Yücel Arı sokakta
kağıt toplayıcılığı yaparken kamyonetin altında kalarak
can verdi. Abisi de aynı işi yapıyordu ve o da yaralan-
dı. 

Olayın basında yer almasından sonra gazetecilerin so-
rularını yanıtlayan aile, çocuklarının okumak için çalış-
tığını, okumaları için çalışmalarının zorunlu olduğunu söy-
ledi.

Yücel Arı’nın ölümü kayıtlara bir trafik kazası olarak
geçecek. Ölüm sebebi olarak tıbbi birkaç şey yazılacak ama
onu asıl öldüren şeyden bahsedilmeyecek. Okulda olma-
sı, arkadaşları ile oyun oynaması gerekirken yanında çöp-
lerden topladığı kağıtlardan olmasının açıklaması yapıl-
mayacak. “Kaza” denilecek, “kader” denilecek geçilecek.

Ama bu bir kaza değildir. Kapitalizmin azgın sömü-
rüsünün, ahlaksızlığının, 6 yaşındaki bir çocuğu çalıştır-
mak zorunda bırakmasının sonucu yaşanan bir katliam-
dır. Kim bu katliam için “talihsiz kaza”, “trajik olay”
gibi değerlendirmeler yapıyorsa; o, düzenin ahlaksızlığını,
sömürüsünü bilinçli olarak veya olmayarak gizliyor de-
mektir.  Gerçeği bulandırıyor, hedefi şaşırtıyor demektir. 

Her şey ortadadır. Belirsizlik yoktur. Yücel’in katili
bu düzendir.

Bu sömürü ve kar sistemi çocuklarımızı, kardeşleri-
mizi katlediyor. Yücel Arı’nın katledilmesi, yaşanan ve
bu düzen değişmediği sürece yaşanacak olan binlerce olay-
dan sadece bir tanesidir.

Çünkü TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkla-
dığı rakamlara göre ülkemizde 6-14 yaş arası 292 bin,
6-17 yaş arası 893 bin çocuk işçi var. Bunlar resmi ra-
kamlardır. Gerçeğin ise daha boyutlu olacağını tahmin
etmek zor değil. 

Yücel’in ölümü bu yüzden kader ya da kaza değildir.
Çocuk işçiliği ucuz iş gücüdür. Ve en çok sömürüye ma-
ruz kalan kesimdir. Çok düşük ücretler ile yapabilecek-
lerinin çok üstünde iş yaptırıyorlar çocuklara. Temelin-
de kapitalizmin kar hırsı vardır. Bu kar hırsı çocukları az-
gınca sömürüyor, katlediyor. Yoksulluk ve açlıkla boğulan
halkın çocuklarını çalışmaya zorluyor. İlkokul çağında-
ki çocuklar okulu bırakıp tarlaya, sanayiye çalışmaya gi-
diyor. Esnaflarda çıraklık, fabrikalarda işçilik, maden ocak-

larında madencilik yapıyor ya da Yücel gibi kağıt top-
layıcılığı yapıyor. Bir yandan çocuk işçiler katledilirken
diğer taraftan da Başbakan meydanlarda, televizyonlar-
da höykürüyor, Berkin Elvan’ı kastederek “o yaşta ço-
cuğun elinde sapan, yüzünde maske ne arıyor” diyor.

Peki, 6 yaşındaki çocuğun kağıt toplayıcısı olması nor-
mal mi? 

15 yaşındaki çocukların madende çalışması? 

Tarlada, sanayide çalışıp evinin geçimine yardım et-
meleri?

14 yaşındaki 292 bin çocuğun çalışması
Berkin Elvan için terörist diyenler madende ölen ço-

cuklarımız, kardeşlerimiz için “bu işin fıtratında var’’
diyor. Ahlaksızlar, utanmazlar. Çocuklardan bahsederken
“onlar bizim geleceğimiz” derler birde. Tek başına ül-
kemizdeki çocuk işçilerin sayısı bile çocukları ne kadar
düşündüklerinin göstergesidir. 

Bu düzen çocuklara açlık, yoksulluk, sömürü ve ölüm
dışında bir şey vaat etmiyor. Düzen içinde çocuk işçili-
ğin çözümü yoktur Çünkü zaten bu sorunun yaratıcısı dü-
zenin kendisidir. Kapitalist sömürü sistemin olduğu her
yerde en ucuz işgücü olan çocuklar sömürülmeye devam
edecektir. Yoksulluk ve açlık son bulmadıkça çocuklar
çalışmaya mecbur kalacaklardır.

Çözümü, Umudun Çocuğu Berkin Elvan gösteriyor.
Yüzündeki fuları, elindeki sapanı ile suçlunun kim ol-
duğunu ve ne yapılması gerektiğini anlatıyor.

Gençlik Federasyonu’ndan

YÜCEL’İN ÖLÜMÜ ‘TALİHSİZ KAZA’,
‘TRAJİK ÖLÜM’ DEĞİL KAPİTALİZMİN
AZGIN SÖMÜRÜSÜNÜN SONUCUDUR
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Halkın Adaleti hesap sormaya devam ediyor. Mahal-
leleri uyuşturucu satıcılarına bırakmayacağız. Halkı yoz-
laştırmaya çalışanları affetmeyeceğiz. Namlularımız ada-
let aramaya devam edecek.

İSTANBUL
1 Mayıs: 14 Haziran akşamı 1Mayıs Mahallesi’nde

devriye atan Cepheliler ana caddede ve halkın, çocukla-
rın sürekli bulunduğu ara sokaklarda aşırı hız yapıp can
güvenliği sorunu yaratan bir aracı durdurdular. Aracın için-
deki 3 kişinin uyuşturucu kullanıp kilitlenmiş bir halde ol-
duğunu gören Cepheliler, şahıslara mahalleyi terketme-
leri yönünde uyarılarda bulundular. Fakat serseriler dav-
ranışlarına devam ettiler. Bunun üzerine Cepheliler ara-
cı taş ve sopalarla tahrip ettiler. Bütün camlar kırıldı. Ser-
seriler çareyi kaçmakta buldular.

1 Mayıs Mahallesi’nde 16 Haziran günü torbacılara yö-
nelik cezalandırmalar yapıldı. Saat 14.00 civarında Çeşme
Durağı’nın bir alt sokağında uyuşturucu satan bir torbacı Cep-
heliler tarafından izlenerek yakalandı ve dövüldü. Aynı ak-
şam Okmeydanı’ndaki Berkin Elvan anmasından dönen Cep-
heliler saat 23.00 civarında mahallede devriyeye çıktılar. Pal-
miye bölgesinde arabalarda içki içen şahıslar uyarıldı ve ora-
dan uzaklaştırıldılar. Bir araçta uyuşturucu hap ve Bonzai
bulundu. Yakalanan içiciler dövülerek cezalandırıldı ve araç
tahrip edildi. Ardından Cepheliler mahallede ‘Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir’, ‘Torbacılar Cezalandırılacak’, ‘Yoz-
laşmaya İzin Vermeyeceğiz’ sloganları ve ajitasyonlarla do-
laştılar. Halk camlarından ve evlerinin önlerinden alkışlar-
la ‘helal olsun size’ diyerek destekledi.

1 Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler fuhuş yaptırılan bir
eve baskın düzenledi. 17 Haziran günü dergi dağıtımı sı-
rasında şüphelenilen bir eve akşam 21.30 sıralarında 30
Cepheli gitti. Yapılan araştırma sonucu bir adamın 2 ya-
bancı kadına fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Kapıyı açma-
makta ısrar edince kapılar kırıldı ve kadın satıcısı ve fu-
huş yapan kadın dövülerek cezalandırıldı. Adamın kolları
bacakları kırılarak hastanelik edildi. Kadın ise sokağa çı-
karılarak halka teşhir edildi, ajitasyonlar çekildi. Mahal-
lemizde asla fuhuşa, uyuşturucuya izin verilmeyeceği, yap-
maya devam edenin halkın adaletiyle karşılaşacağı vur-
gulandı. Halk camlarından yoğun şekilde alkışladı. Fuhuş
yapılan evin çaprazındaki torbacılarsa halkın ve Cephe-
lilerin artan sayısını görünce kaçtılar. Cepheliler daha son-
ra sloganlar ve ajitasyonlarla dolaştılar, halka pislik yu-

valarını dağıttıklarını açıkladılar. 
Büyükarmutlu: Cephe Milisleri 12 Haziran’da gecesi

uyuşturucu satıcılarını yakalamak halkın adaletini sağlamak
için gece devriyesine çıktılar. Genç yaşta çocuklarımızı ze-
hirleyen namussuzları bulmak için adaletin adımlarıyla yü-
rüdüler. Büyük Armutlu’da uyuşturucu satıcılarının yoğun
olduğu yerlere gittiler, sote yerlere bir bir girdiler, bütün de-
liklere baktılar, uyuşturucu içicilerinin tek bir izine bile rast-
lamadılar. Bu Cephe Milislerinin zehir tacirlerine yaydığı
korkudur, halkın adaletinin sonucudur.

Yine yoğun oldukları futbol sahası, sağlık ocağı böl-
gesi, Armutlu girişindeki ormanlık alanı didik didik ara-
dılar. Silahlı Cepheliler ormanlık alanda arama yaparken
aynı zamanda yolda da araçları durdurup arama yaptılar.
Durdurulan araçlardaki insanlar teşekkür edip milislere,
minnet duyduklarını belirttiler.

Cepheli Milisler halkın gösterdiği ve daha önce belir-
ledikleri uyuşturucu satıcılarına yataklık eden Ahmet de-
nen şahsın evinin kapısını önlem aldıktan sonra çaldılar.
Kapı açılmayınca önce camları kırıp, sonra da kapıyı kı-
rarak eve girdiler. Cephe Milisleri satıcılara yataklık ya-
pan Ahmet’i saklanmış buldular. Halkın adaletinden ka-
çamayacağını söyleyerek ellerini kelepçelediler. Ana cad-
de üzerindeki meydana götürdüler yatakçıyı, evlerin zil-
lerine bir bir basarak ajitasyon çektiler. Halka bu adamın
yaşına başına bakılmayacağını halkın adaletiyle cezalan-
dırılacağını anlattılar. Sloganlardan sonra adamı döverek
cezalandıran Cephe Milisleri bir daha mahalleye adım at-
mamasını, bu işi yapan çocukları zehirleyen bütün şeref-
sizlerin cezalandırılacağını söylediler ve sokaklarda umu-
dun adını haykırarak gece nöbetlerine devam ettiler.

Armutlu: Cepheliler kumar oynatılan bir kahvehane-
ye yönelik 10 Haziran’da eylem yaptılar. Kahvehanenin ol-
duğu meydana  ‘Kumar Oynatmak Suçtur’ yazılı pankart-
la geldiler.  Meydanda silahlı milisler güvenlik aldı. Slo-
ganlarla kahvehanedekiler dışarı çıkarıldı. “Kumar Oynat-
mak Şerefsizliktir”, “Yozlaşmaya Geçit Vermeyeceğiz” slo-
ganlarıyla kahvehanenin camları kırıldı. Daha sonra masa
ve sandalyeler dışarı çıkarılıp ateşe verildi. Cepheliler kah-
vehanenin uzun süredir kumar oynattığını bildiklerini kah-
vehane sahibinin kendilerinin bir gün gelip hesap soracağını
bildiği halde bu alçaklığa devam ettiğini kumar oynatılan
uyuşturucu satılan fuhuş yapılan her yerin hedefleri olaca-
ğını halka yüksek sesle yaptıkları açıklamadan sonra havaya
ateş edip ve havai fişek atıldıktan sonra eylem bitirildi.

Hasan Ferit’e Söz Olsun Tüm Yoksul Mahalleler

Bizim Olacak 
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Halk Cepheliler Soma ziya-
retleri dönüşünde 15 Haziran’da,
Balıkesir Susurluk Bölgesi’nde,
otobüs dinlenme tesislerinin ye-
mekhanesinde Kani Beko’yu gör-
düler. Devrimci İşçi Hareketi
üyeleri, işçiler ve Halk Cepheli-
ler Kani Beko’nun yanına gide-
rek, bu zamana kadar yaptığı işçi
düşmanlığını, ihbarcılığını teş-
hir ettiler. İşbirlikçiliğin, ihbarcı-
lığın işçi sınıfına ihanet olduğu-
nu, bu şekilde davranarak işçi sı-
nıfının yanında yer almadığını;
halk düşmanlarının, sermayenin
yanında yer aldığını söylediler.

Aradan kısa bir süre geçti-
ğinde Halk Cephelileri Kani Be-
ko’nun eşi “rahat yemek bile yi-

yemeyecek miyiz” diyerek şi-
kayet etti... Halk Cepheliler;
“Jandarmaya sormasına gerek
yok, biz cevabını verelim. Rahat
yemek yiyemeyeceksiniz! İşçi-
lerin ekmeği ile oynayanlara el-
bette rahat yemek yedirtmeye-
ceğiz. Elbette gördüğümüz her
yerde teşhir edeceğiz sizleri. Siz
ihbarcılığa devam edin! Bir jan-
darmaya şikayetle bizi sarsaca-
ğınızı sanıyorsanız yanılıyorsu-
nuz. Biz gücümüzü halktan alı-
yoruz, halk düşmanlarına sığı-
nanlar tarih karşısında çoktan ye-
nilmiştir...” diyerek, bu meşruluk
bilinciyle jandarmaya da ceva-
bını verdiler.

Sarıyer Belediyesi’nin Zabıtaları
Aynı Belediyede Direnişte Olan
İşçilere Saldırdı

Direnişteki Sarıyer Belediyesi işçilerine CHP’li Sarı-
yer Belediyesi Zabıtaları 15 Haziran’da saldırdı. Dört gün-
dür hakları için direnişte olan işçiler, zabıta tarafından teh-
dit ediliyorlardı. İşçilerin pankartlarını, yataklarını, yi-
yeceklerini, suyunu, çaydanlıklarını gasp ettiler. İşçiler slo-
gan atarak direndiler.

Direnmekte kararlı olan işçiler, aldıkları maaşlarla aç-
lık sınırında olmaları, maaşlarının zamanında ödenmesi,
yemek ve diğer özlük haklarının hak edilen şekilde kar-
şılanmasını istedikleri için oturma eylemine devam ede-
ceklerini belirterek, kendilerine saldıran CHP’li belediye
yönetimini teşhir ettiler. 

Haklarımızı Alana Kadar
Belediyenin Önünden

Ayrılmayacağız
Sarıyer belediyesinde çalışan taşeron işçiler belediyenin

sözünü tutmaması ve haklarını alamamaları üzerine 12 Ha-
ziran'da yeniden direnişe başladılar. Yapılan açıklamada:
"20 Mayıs'ta haklarımızı istediğimiz için işten atılmıştık.
İşimize geri dönmek ve maşlarımıza zam istediğimiz için
buradaydık ve çadır kurmuştuk. Başkan Yardımcıları Mus-
tafa Tok, Yüksel Tutak bize işe geri alındığımızı, maaş ar-
tışıyla ilgili görüşmelere bir hafta içinde başlanacağının
sözünü verdiler. Biz bu söze güvenerek çadırı kaldırıp di-
renişi bitirdik. Üç hafta geçmesine rağmen verilen sözler
tutulmamıştır. İşe başlamamıza rağmen işe resmi girişle-
ri yapmadılar bizi kayıt dışı çalıştırıyorlar” denildi. Açık-
lamanın devamında işçiler, haklarını resmi olarak garan-
ti altına alana kadar direneceklerini dile getirdikten son-
ra tekrar çadır kurdular.

Son Sözü Direnen
Senapa Stampa İşçisi

Söyleyecek         
Çadır direnişinin 117. Günü / 13 Haziran: 

Emek düşmanı Senapa Stampa fabrikası yö-
netimi meşru, yasal haklarımı istediğim için
beni işten çıkarttı. 117 gündür fabrika önünde ça-
dır direnişindeyim. Fabrikalarda çalışan işçi ar-
kadaşlarımızın gün gittikçe yoğun ilgisi var.
Haftanın belirli günleri Eğitim-Sen üyelerinin top-
lu şekilde ziyaretleri sürüyor.

Saldırılarınız Sadece
Direnişi ve Kararlılığı

Büyütür
Devrimci İşçi Hareketi 17 Haziran’da bir

açıklama yaparak, Sarıyer Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan taşeron işçi-
leri 6 gündür direndiklerini, taleplerinin ise, di-
ğer taşeron işçileriyle aynı haklara sahip olmak,
maaşlarının diğer taşeron işçileriyle eşitlenmesi,
sosyal haklarının verilmesi olduğunu açıkla-
dılar. İşçiler CHP’li Sarıyer Belediyesi zabı-
talarının iki kez saldırısına uğradılar. CHP’li be-
lediyenin de teşhir edildiği açıklamada, “Di-
renişi çözmenin tek yolu taleplerin yerine ge-
tirilmesidir. Bu tür saldırılar sadece direnişi bü-
yütür, kararlılığı büyütür” denildi. 

İşçi Düşmanı Kani Beko
İhbarcılığa Devam Ediyor!
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Direnen Goldaş İşçileri Emeğine
Alın Terine Sahip Çıkıyor

Goldaş işçileri 15 Haziran’da Goldaş AŞ. Patronları-
nın Florya’daki evlerinin önüne giderek eylem  yaptılar.
Goldaş işçilerine, Yeşilköy Park Forumu, Diren Bakırköy
Çamlık Parkı Forumu ve Yalınkaya’ların komşuları da des-
tek verdiler. 

Her 10 dakikada bir sloganlar atan işçiler, basın açık-
lamasının ardından oturma eylemi yapıp Goldaş patron-
larından haklarını alana kadar peşlerini bırakmayacakla-
rını, bundan sonra bir de Soma işçileri için daha kararlı
direneceklerini belirterek eylemi bitirdiler.

Tek Başımıza Kalsak da
Direnişimiz Sürecek

Ankara Devrimci İşçi Hareketi 14 Haziran’da bir açık-
lama yaparak Yatağan Termik Santralleri’nin özelleştir-
mesine karşı, Özelleştirme İdaresi’nin önünde oturma ey-
lemi yapan TES-İŞ ve MADEN-İŞ sendikası işçilerinin
direnişe devam ettiği bilgisini verdi. Yatağan işçileri ken-
di eylemlerine sessiz kalan konfederasyonları olan
TÜRK-İŞ sendikasını 11 Haziran’da işgal ettiler. Türk-
iş sendikasının ve kendi sendikalarının diğer şubelerin ey-
lemlerine sessiz kalmalarını sınıfa ihanet olduğunu düşünen
işçiler direnişlerine devam edeceklerini söylediler. Termik
santrallerin özelleştirme ihalesinin yapılmış olmasının ey-
lemlerini bitiremeyeceğini ihaleyi alan firmanın Yatağan’a
giremeyeceğini söylediler. TES-İş Sendikası’nın Yatağan
Şube baş temsilcisi direnişlerini TÜRK-İŞ binasında sür-
düreceklerini belirtti.

Eğitim Haktır Engellenemez!
Ankara'da Atatürk Ortaokulu’nun, Yıldırım Beyazıt

Üniversitesi’nin idari binasına çevrilme maskesi altında
peşkeş çekilmesine karşı 13 Haziran’da eylem yapıldı. Bu
eyleme Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği (HÜKAD)
olarak katılındı.

Okul, yine bir devlet üniversitesi olarak görünen Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi’nin idari binasına çevrilmek
isteniyor. Eğitim-Sen üyesi olan okul müdürü bu durumu
20 gündür bilmesine rağmen velilere yalnızca okulların
kapanmasına 2 gün kala söylemiştir. Buna rağmen veli-
ler; 400 mevcudu bulunan okuldan 300 velinin ve çevre
esnafın imzasını toplamışlardır. Karne günü ise okulun bah-
çesine basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın başlanma-
sı beklenirken okul koridorlarında çocuklar “Her Yer Tak-
sim Her Yer Direniş” sloganı atmış, katil polisler 11-12
yaşındaki çocuklara dahi tahammül edemeyip velileri teh-
dit etmiştir. Veliler neden eylem yaptıklarını anlatan ba-
sın açıklamalarından sonra 15 kişilik bir grup ile Halkın
Hukuk ile birlikte toplanan imzaları iletmek üzere Ankara
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gittiler. Daha sonra bu ko-
nuya dair nasıl bir mücadele yürütüleceğini konuşmak için
yer ve zaman belirlenip bitirildi.

Kermeslerle Dayanışmamızı
Büyütüyoruz!

Kadıköy Çarşı'da bulunan meydanda 9 Haziran’da
"Halk Cephesi Kermesi" açıldı. 16.30 - 20.30 saatleri
arasında açık olan kermese halkın ilgisi yoğundu.
Kermeste aynı zamanda hasta tutsakların serbest bıra-
kılmasıyla ilgili olarak da imza toplandı.

Kermesi ziyaret eden liseli öğrenciler daha sonra ker-
mes de görev almak istediklerini belirttiler. Her hafta
pazartesi günleri aynı yerde kermesi TAYAD'LI Aile-
ler açmaya devam edecek.

Kendi Adaletimizi
Kendi Kurallarımıza
Göre Sağlamalıyız

Antep Cemevine yönelik si-
lahlı saldırı, İstanbul'da Gazi Ma-
hallesi'nde 12 Haziran'da yapılan
eylemle protesto edildi. Eski ka-
rakol durağında toplanan kitle slo-
ganlarla nalbur durağındaki trafo-
ya kadar yürüyüp burada basın
açıklaması yaptı. Ardından slo-
ganlar eşliğinde tekrar eski karakol
durağına döndü. Yürüyüşe 150
kişi katıldı.



Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Halkımız “sabırla koruk helva
olur” der. Emeği, sabrı ve beraberinde
değişimi anlatır. Sabır; emek bütün-
lüğüdür. Ve sonucunda yaşanan de-
ğişimdir.

Sabır çoğunlukla acılara karşı da-
yanıklı olmak, zorluklara katlanmak
anlamında ifade edilen bir kavramdır.
Sabrın bu anlamına düzen belli bir
misyon biçmiş ve kullanmış-
tır. Çünkü düzenin ‘sabırlı ol-
mak’la anlatmak istediği var
olan zulme, sömürüye, açlığa
katlanılması; sömürü düzeni-
nin devamlılığının sağlanma-
sıdır. 

Düzenin sabırdan anladığı
boyun eğmektir. Egemenler
halka “bu zor günl er geçecek, huzu-
ra ve refaha kavuşmak uzak değil, sa-
bırlı olun, sıkın dişinizi” telkinlerin-
de bulunur. Biz tam aksini savunuruz.
Sabırlı olmak var olan durumu ka-
bullenmek değil, değiştirmek için
emek harcamaktır.

Devrim sabır işidir. Bizler kimi za-
man adeta iğneyle kuyu kazarak dev-
rimin yolunu açıyoruz. Dişimizle tır-
nağımızla; kopara kopara ama vaz-
geçmeden devrim yürüyüşümüzü de-
vam ettiriyoruz. 

Sabırlı olmak, VAZGEÇME-
MEK demektir.

Zorluklar, engeller karşısında yıl-
mamak, yorulmamaktır. 

Sabırlı olmak, DOĞRU DÜ-
ŞÜNMEKTİR.

Diyalektik materyalizme göre dü-
şünmek; çelişkiyi bulmak ve “SO-
RUN VARSA ÇÖZÜMÜ DE VAR-
DIR” demektir.

Sabır; ertelemecilik, hantallık de-
ğildir.

Sabır, her so-
runun mutlaka
çözümünün ol-
duğuna inanmak,
sorunu çözmeye
yetecek bilgimiz
yoksa bu bilgiyi
öğrenmek için
emek vermektir.

Sabır İkinci Aklımız
Olmalıdır

Sabır, sorunlar karşısında oya-
lanmak, sorunun etrafından dolanmak
değildir.

Tam tersine her sorunun gerçekte
çözülmemiş bir çelişki olduğu bilin-
cine sahip olmak; baş çelişkiyi yani
ANA HALKA’yı bulmak; onu çöz-

mek için ISRAR ETMEK demektir.

Sabır; UZLAŞMAMAKTIR.

Diyebiliriz ki meydanları dolduran
kitleler, ayaklanmalarda çatışan hal-
kımız örgütlülüğün gücüdür. Devrim
cephesinin gücüdür. Emek ve sabır-
la, inanç ve kararlılıkla sürdürülen
devrimci mücadelenin, halkların bü-
yüyen öfkesini doğru bir şekilde yön-
lendirmesidir. 

Yıllardır verilen devrimci müca-
delede birçok direniş ve zaferler ya-
şadık. Yaratılan her direniş ve zafer,
sağlam ideolojimizin pratikte somut-
lanmasıdır. Devrim hedefimize ulaş-
manın yolu da en başta inanmaktan ve
sabırlı olmaktan geçer. Burada bah-
settiğimiz sabır mücadeleyi büyütmek
için gösterdiğimiz emektir, çabadır.

Neden ve nelere karşı sabırlı ol-
mamız gerektiğini kavramamız ge-
rekiyor. 

Sabır, bir devrimcinin yaptığı iş-
ten sonuç alabilmesi için önemlidir. 

Emek harcamadan, yoğunlaşma-

dan sonuç alamayız.

Öncelikli olarak neyi, neden yap-
mamız gerektiğini bilip, nasıl yapa-
cağımızı programlayıp, ne sonuç ala-
cağımızı belirlemeliyiz.

Bir işe başlarken hedefimiz nedir;
bu hedefe ulaşmak için hangi araç ve
yöntemleri kullanacağız; elimizdeki
malzeme ve olanaklar nelerdir; ne ka-
dar sürede hangi aşamaya geleceğiz;
hangi tarihe kadar hangi sonucu almış
olacağız... vb. sorularını bolca sor-
malıyız.

Buna benzer bir programla işe ko-
yulmazsak, yapılan işe, beklenen
davranışa, yürütülen ilişkiye, yapıla-
cak eyleme karşı bir sabırsızlık içine
gireriz. Emek harcamamak sabır-
sızlığı doğurur. Tahammül edemez

ve bir müddet sonra bek-
lediğimiz sonuçtan, yani
hedeflerimizden vazgeçe-
riz. Vazgeçmek, olmazcılık,
yapamam demek devrim-
cilik değildir. İçerisinde
bencilliği barındırır; dev-
rimci ideolojiye değil bur-
juva ideolojisine aittir.

Sabır göstermek, sorun çözerken
gözden kaçırılmaması gereken bir
noktadır. 

İlk önce gerçeği anlamak için sa-
bır ve emek harcamak gerekir. Ger-
çeği anlamadan ve tanımadan, ihti-
yaçları bilmeden emek harcayamayız. 

Bu bir alan da olabilir, yoldaşımız
da olabilir,  bir eylem örgütlerken de
olabilir. Öncelikli olarak tanımalıyız.
Tanımadan bilmeden ne yapacağı-
mızı bilemeyiz. Belki de sabırsızca so-
nuç beklememizin nedeni tanımadı-
ğımızdan kaynaklıdır. Bir nedeni ta-
nımamak olsa da diğer nedenleri
inanmamaktır, tahammülsüz davran-
maktır. Plansızlık-programsızlık, di-
siplinsizliktir. Bunları bir bütün halinde
düşünmediğimizde emeğin ve sabrın
en somut hali olan değişimden dönü-
şümden bahsedemeyiz. Sabırla, emek-
le insanları, kendimizi değiştirirken de
bir an evvel değişim beklemeyeceğiz.
Önce ihtiyacı belirlememiz gerektiği
gibi o ihtiyacı nasıl gidereceğimizi sap-
tamalıyız. Üzerine yoğunlaşmak ve
emek harcamak zorundayız. Ve bir iki

Sabır; Koşullara
Teslim Olmak Değil,
Emek Harcamaktır!

Ders: Sabır
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konuşmakla, okuyup araş-
tırmakla hiçbir şey değiş-
mez.  

Emekle ve sabırla hız-
la sonuç almayı da başaran
olabilmeliyiz. Düşünme-
liyiz, yoğunlaşmalıyız. Yo-
ğunlaşmadan sonuç ala-
mayız. 

Yoğunlaşmak, soru
sormaktır.

Soru sormak;  her işi
ayrıntısına kadar düşün-
mektir. Sabır işidir, emek
ister.

Sabırsızlık
Yüzeysel
Çalışmayı Dayatır

Çoğu kez sabırsız davranmayı
hızlı olmakla, tez canlı olmakla açık-
larız. Bu doğru değildir. Sabırsız
davranmak yüzeyselliktir. Yaptı-
ğımız işi sahiplendiğimizde, derin-
lemesine düşünüp yoğunlaşırız.
Hemen olsun da bitsin tarzında ça-
lışmak, hemen sonuç beklemek, emek
harcamamak burjuvazinin kültürüdür.
Kendini düşünen, rahat çalışma ko-
şulları arayanlar üzerine düşünüp
yoğunlaşmaz. 

Biz böyle davranamayız. 

Yani hızlı olmakla aceleci olmak
birbirinden farklıdır. Düşünürken,
program çıkarırken, programı takip
ederken HIZLI OLMALIYIZ.

Emek vermeden, yüzeysel, oldu
bitti şeklinde hareket etmek ACE-
LECİLİKTİR.

Biz HIZLI olmalıyız, ACELECİ
değil...

Cepheliler yaptığı her işi sahip-
lenmeli en iyi nasıl yaparım, hangi ya-
nını geliştirir emek harcarım da en iyi
sonucu alırım diye düşünmeli ve yü-
zeyselliklere düşmemelidirler. 

Düşünmemekten, yoğunlaşma-
maktan, zora gelememeden kay-
naklanır yüzeysellik... Devrimcilik
kolay bir iş değildir. Karşımıza düş-
manın çıkardığı ‘engelleri’ bir bir
kaldırmak görevi bize aittir. Engelleri
kaldırmadan yaptığımız işe yoğun-

laşmadan sonuç alamayız. Aldıysak
da aldığımız sonuç hedeflediğimiz so-
nuç mu, değil mi tartışılır. Bu doğru
bir tarz değildir. “Ne yapayım benim
tarzım bu”, “ben böyle çalışmayı se-
viyorum” gibi cümleler kurmak tam
da burjuvazinin istediği gibi bir so-
nuçtur. 

Sabırsız çalışma kolektivizmi yok
saymayı getirir. “Hemen olsun” "ben
nasılsa yapıyorum, o bilmiyor” anla-
yışını getirir. Burada bilmiyorsa öğ-
retmek yoktur. Emek yoktur. Kolek-
tif çalışmak, emeğin paylaşıldığı gibi
öğrenme ve öğretmenin somutlandı-
ğı bir çalışma tarzıdır ve devrimci bir
tarzdır. Kolektif çalışmadan uzak
kalıyorsak; sabırsızlıktan, yani
emekten kaçmaktan kaynaklı-
dır. Kendi bildiğimiz işi yapmak
kolaydır. Bilmeyene yaptırmak
zordur. Emek gerektirir çünkü.
Emekten kaçmadan sabırla öğre-
nirken öğretmeliyiz.

Sonuç alana kadar ısrarcı,
emekçi, fedakâr olmalıyız. Aksi
halde yapılan, gelişen her olumsuz
davranış emeğimizin önüne geçer.
Tahammülsüzleşir, değişip dönü-
şeceğine yani değiştireceğimize
inanmaz hale geliriz. Bu durumda
kazanan düşman cephesi olur. 

Sabrımıza, emeğimize, nasıl
çalışacağımıza tekrar tekrar baka-
lım. Nerede hangi noktayı eksik bı-
rakmışız. Yahut hangi yanımızı
geliştirmişiz. Hepsini düşünelim.
Yarın alacağımız her sonuç için

olumsuzu gideren, olum-
luyu geliştiren olalım. 

Yoldaşlarımıza karşı,
halkımıza karşı sabırlı ve
emek harcayan olmak sa-
vaşı büyütür.

Tarihimiz sayısız ör-
nekle doludur. Şehitleri-
mizin yaşamları, halkımı-
zın yarattığı kahramanlık-
lar; ayaklanmalar hepsi
değişimin sürekliliğinin
bilimsel ispatıdır.

Emek, iradi olmaktır;
eğitmek, emek harcamak-
tır. Emek harcamak sabırlı
olmak, kestirip atmamak

demektir. Bu bakış açısını Kongre Ra-
porları’ndan bir alıntıyla ifade edelim.
“Her kademedeki tüm yönetici ve
kadrolarımız, kadro adaylarını, sem-
patizanları, sıradan halkı eğitebilecek,
onlara alfabe öğretir gibi devrimciliğin
ABC’sini öğretecek bir öğretmenin
niteliklerine sahip olmalı ve bu görevi
içselleştirmelidir. Bu görevi kendi dı-
şında yapacak başka kimse yoktur.”

Halkı savaştırmak; savaşı halk-
laştırmak ve devrim yürüyüşümüzü
hızlandırmak için sabır ve emekle ça-
lışmalıyız. 

Sevgili okurlar; haftaya başka bir
konuda görüşmek üzere...

Hoşça kalın...

Emek harcamamak
sabırsızlığı doğurur.
Tahammül edemez ve

bir müddet sonra
beklediğimiz sonuçtan,
yani hedeflerimizden

vazgeçeriz. Vazgeçmek,
olmazcılık, yapamam demek

devrimcilik değildir.

Kendi Seçtiklerimizi
İzleyelim

Trakya Kültür Merkezi'nde 13 Hazi-
ran'da film gösterimi yapıldı. Bu hafta 4. sü
düzenlenen film gösteriminde “Askerin Ba-
bası” isimli film izlendi. Filmin ardından çay-
lar içildi, film üzerine sohbetler edildi.

Tarsus Halk Pikniğine
Çağrı!

Hasan Ferit Gedik yozlaşmaya karşı 1.si
düzenlenecek olan halk pikniğine tüm hal-
kımız davetlidir.

Yer: Tarsus Musalla Mahallesi
(Yeşil Mh.) Parkı’nda

Tarih: 28 Haziran 2014
Tarsus Halk Cephesi
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“Biz Anadolu’yuz, Haziran Ayak-
lanması’nın Ruhuyla Anadolu İhti-
lalini Yaratacağız!”

“..Nasıl severim bir bilsen.
Köroğlu'yu, Karayılanı, Meçhul

Askeri...
Sonra Pir Sultanı ve Bedrettin’i.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda...
Bir bilsen,
Onlar beni nasıl severdi.
Bir bilsen, Urfa'da kurşun atanı
Minareden, barikattan,
Selvi dalından,
Ölüme nasıl gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun?

Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile, 

Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.”
Biz Andolu’yuz, halkız. Kendi

kültürümüzle varız. Emperyalizmin,
kapitalizmin bireyci-bencil-yoz kül-
türünü kabul etmiyoruz. Yok edil-
meye çalışılan kültürümüze sonuna
kadar sahip çıkacak, düşmanın elinde
çarçur edilmesine sessiz kalmaya-
cağız.

Geleneksel olarak yapılan ve bu
sene 4.’sü Ankara’da gerçekleştiri-
lecek olan Anadolu Halk Festivali
işte bunun içindir!

Bu festival, halkın kendi öz kül-
türünün yaşatılması, onun yeni in-
sanın kültürüyle birleştirilmesi için-
dir.

Bu festival, dayatılan bencilliğe
karşı direnişi örgütlemek içindir.
Yozluğun her alanda dayatıldığı bir
sürecin tam ortasında kardeşliğin,
dayanışmanın, paylaşmanın, hep bir-
likte iş örgütlemenin hazzını yaşamak
içindir.

Bu festival aynı zamanda yoksul-
luğun kader olmadığını, halkın kendi

kaderini kendisinin belirleyeceğini,
halkın bu güce sahip olduğunu anlat-
mak içindir. Halk, devrimci öncüleriyle
birlikte birleşecek, savaşacak ve kendi
iktidarını kurarak, kader gibi gösterilen
yoksulluğu yenecektir.

Bu festival, emperyalizmin yoz
kültürüne karşı sosyalizmin kültü-
rünün tohumlarının atıldığı bir festival
olacaktır.

Ve bu festival, Ali İsmailler’in,
Ethemler’in, Ahmetler’in, Medeni-
ler’in, Hasan Feritler’in, Abdullah-
lar’ın, Mehmetler’in, Berkinler’in,
Uğurlar’ın, Ayhanlar’ın, Soma’nın,
Lice’nin, nice katledilen canların
hesabının sorulacağı, adalet istene-
ceği, Haziran Ayaklanması’nın ru-
huyla Anadolu İhtilali kültürünün
yaratılacağı bir festival olacaktır.

Tüm Halkımızı Festivalimize
Bekliyoruz

20-21-22 Haziran 2014
Yer: Ankara-Batıkent Adnan Kah-

veci Parkı 
HALK CEPHESİ

4. Geleneksel Anadolu Halk Festivali’ne
Tüm Halkımızı Bekliyoruz!

Anadolu kültürünü halkla buluşturacak, büyütecek
olan 20-21-22 Haziran'da Ankara’da yapılacak festivalin
çalışmaları Türkiye genelinde tüm hızıyla devam edi-
yor.

ANKARA
Batıkent: 17 Haziran günü Batıkent'te kapı çalışması

yapıldı. 6 kişinin katıldığı çalışma 14.00'da başladı.
Bildiri dağıtımı yapılarak halka festival hakkında bilgi
verildi. Halk çalışma yapan Halk Cepheliler’i güler
yüzle karşıladı. Birçok ev su, yiyecek ikramı yaptı. 1200
bildiri dağıtıldı. Çalışma 17.00'da sona erdi.

Hüseyingazi: 13 Haziran günü Hüseyingazi Mahal-
lesi’nde 20 -22 Haziran’da yapılacak olan Anadolu Halk
Festivali için masa açıldı. 8. Cadde’nin girişinde açılan
masa 3 saat boyunca açık kaldı. Masada festivalin
bildirileri ve Yürüyüş Dergisi’nin 420. sayısının dağıtımı
Grup Yorum türküleri eşliğinde yapıldı. 

Masa ilk açıldığında bir ekip otosu ile gelen katil
polis “izniniz var mı, dergiyi ver bakacağım” diyerek,
masadaki Halk Cepheliler’i taciz etmeye çalıştı. Bunun
üzerine Halk Cepheliler polisi teşhir ederek mahalledeki
uyuşturucu çetelerinin yerine devrimcilerin çalışmalarının
engellenmeye çalışıldığını ve polisin ise bu çeteleri des-

Uygarlıkların, Fedanın, Direnişin, Yiğitliğin Beşiği

Anadolu Kültürünü Büyütüyoruz!
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Halk Cephesi Berkin Elvan’ın Haziran Ayaklanma-
sı’nda AKP’nin katil polisi tarafından gaz kapsülüyle
vurulduğu günün 1. yıl dönümü olan 16 Haziran günü
Sibel Yalçın Parkı’nda anma programı düzenledi.

Sibel Yalçın Parkı, Tayyip Erdoğan’nın talimatıyla
başından vurulan ve ölüme 269 gün boyunca direnip
halkın öfkesi, sabrı, umudu olan Berkin’in fotoğrafları,
onunla ilgili pankartlar ve kızıl flamalarla bezenmişti.
Program, Berkin nezdinde tüm devrim şehitleri için
yapılan saygı duruşu ile başladı. Sahnede umudun çocukları
orkestrası hazır bekliyordu. Ve saygı duruşunun ardından
alkışlarla enstrümanlarını çalmaya başladılar. Onlar da
kırmızı fularlarıyla çıkmışlardı sahneye. Her biri “Berkin
biziz” der misali. Orkestra “Büyü ve Uyan Berkin” tür-
külerini çaldı. Umudun Çocukları Orkestrası’ndan sonra
Berkin’in mahalleden arkadaşları onun için şiirler okudular.
Şiirlerin ardından Halk Cephesi adına bir açıklama
okundu. Açıklamanın daha başlarında kızıl maskelerle
Berkin’in sapanıyla adaletin sorulacağı söylendi. Burjuva
medyanın Berkin’i, elindeki sapandan kaynaklı nasıl ka-
raladığına, Liseli Dev-Genç’lilerin yaptığı boykota, polisin
kurşunlarla nasıl saldırdığına değinildi. Ve açıklamada
son olarak AKP iktidarına seslenilerek “Size uyku, bize
ölüm yok” denildi. Sloganlarla biten açıklamanın ardından
Karanfiller Kültür Merkezi’nin müzik grubu çıktı sahneye.
Grup, türkülerine başlamadan kırmızı fular takarak “Biz
türkülerimizi Berkin için söylüyoruz, adalet için söylüyoruz”
dediler. Bu açıklamadan sonra grup alkışlar eşliğinde
türkülerine başladı. Türkülerin ardından sahneye geçtiğimiz
haftalarda Berkin adına yapılan  futbol turnuvasında
kazanan Bulgurspor, İstiklalspor ve Boran Fırtınası ta-

kımlarının oyun-
cuları çağrıldı.
Bulgurspor oyun-
cuları kupanın Yo-
lağzı oyuncularına
verilmesini istedi.
Takımlara kupa ve
madalyaları, Kandıra ile 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden
tahliye olan Musa Aykanat Kandıra 1 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi’nden tahliye olan Durmuş Erdemir ve Kemal
Yıldırım tarafından verildi. Musa Aykanat ayrıca kitleye
devrimci tutsak Ümit İlter’in selamlarını iletti. Boran
Fırtınası oyuncuları aldıkları kupayı Okmeydanı Özgür-
lükler Derneği’ne vereceklerini açıkladılar.

Kupalar verildikten sonra “İdil Halk Tiyatrosu Gazi
Mahallesi” oyuncuları “Uçurtmayı Vurdular” adlı yazıyı
okurken ardından “İdil Halk Tiyatrosu Okmeydanı”
oyuncuları da Berkin için hazırladıkları skeci oynadılar.
Daha sonra Haziran Ayaklanması’nı anlatan bir sinevizyon
gösterildi.

Programın son kısmında sahneye Grup Yorum çıktı.
“Haziran’da Ölmek Zor” türküsüyle başlayan Yorum
bunu hem Nazım Hikmetler için hem de ayaklanmada
şehit düşenler için söyledi. Berkin vurulduğunda kendi-
lerinin de İdil’de olduklarını onu adeta ellerinden
aldıklarını belirterek devrimci sanatçılar olarak öfkeyi
iliklerine kadar duyduklarını vurguladılar. Yorum sözlerini
“Berkin’in adı ‘biz kazandık’tır” diyerek bitirdi ve tür-
külerini söylemeye devam etti.

Berkin için düzenlenen anma programı Grup Yorum’un
“Haklıyız Kazanacağız” marşını söylemesiyle sona erdi. 

teklediğini halka anlattı. Çevrede bulunan halk masaya
gelerek Halk Cepheliler’i sahiplendiler. 

Mamak: Fahri Korutürk Mahallesi, Akşemsettin Ma-
hallesi ve Ege Mahallesi’nde 2 saat süren çalışmada
toplam 180 adet afiş asıldı. Halkın ilgisiyle karşılaşırken
halkımız “sizler olmasanız bu ülke daha kötü olurdu
iyiki varsınız” dedi.

ÇORUM: Halk Cepheliler 4. Anadolu Halk
Festivali için 13 Haziran’da el ilanı dağıtıp afiş astı. Ba-
habey ve Emek caddelerinde yapılan çalışmada 100 adet
afiş asıp, 250 adet el ilanını dağıttı. Çalışmaya 5 kişi
katıldı. 

BURSA: Teleferik Mahallesi’nde 14 Haziran günü

Anadolu Halk Festivali'nin duyuru çalışması yapıldı.
Afiş ve el ilanları ile yapılan çalışmada kapılar tek tek
çalınarak halk festivale davet edildi.

Çalışma sırasında Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı ve
tanıtımı da yapıldı. Çalışmanın sonunda 50 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı ve 75 festival afişi asıldı.  

MALATYA: Halk Cephesi Ankara’da yapılacak

olan Anadolu Halk Festivali için Paşaköşkü Mahallesi’nde
afişleme yaptı. 13 Haziran’da yapılan çalışmada 50 adet
festivale çağrı afişi asıldı.

Berkin Elvan’ın İlk Anma Programı Yapıldı
“Size Uyku, Bize Ölüm Yok”
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3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yü-
rek - Grup Yorum Konseri çalışmaları
bütün coşkusuyla devam ediyor. Av-
rupa’nın birçok yerinde Grup Yorum
elemanlarının da katıldığı söyleşiler-
le, asılan afişler ve dağıtılan broşür-
lerle bu yıl üçüncüsü yapılacak olan
konserin duyurusu yapılıyor.

Almanya
Köln: 7 Haziran’da bir Grup Yo-

rum üyesinin katıldığı söyleşi Bochum
Alevi Kültür Merkezi’nde yapıldı.
70 kişinin katıldığı söyleşide Haziran
Ayaklanması’ndan bugüne geçen sü-
recin ana halkaları değerlendirildi.
Ardından Haziran Ayaklanması’ndan
bugüne yaşananları anlatan ve Ba-
ğımsız Türkiye Konseri görüntüleri-
nin yer aldığı sinevizyon gösterimi ya-
pıldı.

8 Haziran’da ekiplere bölünen
Halk Cepheliler o gün Köln şehrinden
yapılan bütün etkinliklere katılarak
konserin duyurusunu yaptılar. 

Birinci ekip Keup Caddesi’nde
NSU çetesinin gerçekleştirdiği bom-
balamanın 10. yıldönümü nedeniyle
düzenlenen Irkçılığa Karşı Sokak
Festivali’nde duyuru standı açtı. “Irk-
çılığa Karşı Mücadele Suç Değil Gö-
revdir, Politik Tutsaklara Özgürlük-
Anadolu Federasyonu” yazılı pan-
kartın açıldığı stantta Irkçılığa dair
Halk Cephesi bildirisi, Grup Yorum
konseri el ilanları ve çeşitli yayınlar
yüzlerce insana ulaştırıldı. 
İkinci ekip Kiğı-Karakoçan Da-

yanışma Derneği’nin Köln’de dü-
zenlediği halk şöleninde stant açtı.
Grup Yorum, davet edilmesine rağmen
yoğunluğundan dolayı katılamadığı
şölene katılanları selamlayan ve en son
Lice’de katledilenleri andığı ve bütün
katılımcıları Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek Konseri’ne davet ettiği me-
sajı okundu. Yaklaşık bin insanın ka-
tıldığı şölende herkese el ilanları ve
bildiriler ulaştırıldı.

Üçüncü ekip Ethemler’den Ber-
kinler’e etkinliğine katılarak bilgi-

l e n d i r m e
standı açtı.
Etkinliğe ka-
tılan 60 kadar insana konserin el
ilanları ulaştırıldı.

Dördüncü ekip ise Dersimlilerin
düğününün olduğu Cristal Düğün
Salonu’na giderek konserin el ilan-
larını dağıttı. 

Öte yandan hafta sonunu değer-
lendiren gönüllüler Mönchenglad-
bach Arap Alevileri derneğinde Grup
Yorum konseri standı açarak dernek
üyelerine el ilanı ve bilet ulaştırdı. Wa-
senberg Alevi Derneği ziyaret edildi
ve derneğe afiş asıldı, el ilan ve bilet
bırakıldı. Erlenez’de merkezi bölge-
lerde afiş çalışması el ilanı ve bilet da-
ğıtımı yapıldı.

Aachen: Yorum gönüllüleri 10
Haziran’da toplanarak bilet satışı
için esnafları dolaştılar.

Hamburg: Halk Cepheliler mer-
kez tren istasyonu, Damtor’daki üni-
versite, Jenfeld, Altona ve Wilhems-
burg semtlerinde konserin afişlerini
astılar ve bilet satışı yaptılar. 8 Hazi-
ran’da Hamburg üniversitesi ve çev-
resinde yaklaşık 200 afiş asıldı. Çev-
reden geçenlerle ve esnafla da konser
hakkında sohbet edilirken el ilanı ve
bilet satışı yapıldı.

Billstedt bölgesinde de afişleme ve
el ilanı dağıtımı yapılarak insanlar
konsere davet edildi.

12 Haziran’da ise Altona Meyda-
nı’nda stant açıldı. Yorum türküleri
söylenirken insanların yoğun ilgi-
siyle karşılaşıldı. İnsanlar kendi çev-
relerindekilere de duyurmak için top-
lu el ilanları aldılar. Standa gelen in-
sanlara, yaşanan baskılara-katliamlara
karşı tek ses olmak için konsere ka-
tılmanın önemi anlatıldı. 

13 Haziran'da Kardeş Türküler ve
Sezen Aksu konserinde tanıtım masa-
sı açılarak, yüzlerce el ilanı dağıtan gö-
nüllüler, masada konser biletinin yanı
sıra Grup Yorum'un Halkın Elleri adlı
son albümünün satışını da gerçekleş-

tirdiler.
14 Haziran'da 15 kişilik bir grup-

la sokaklara çıkan Grup Yorum Gö-
nüllüleri, Altona semtinde saat
11.00’de Grup Yorum şarkıları ve ha-
laylar eşliğinde başladıkları çalışma-
ları, Hamburg semtinde de sürdürdü-
ler ve ardından Mümmelmannsberg
semtinde saat 21.00'de sonlandırdılar.

15 Haziran pazar günü ise, Ham-

Av ru pa’da
Avrupa’da Irkçılığa Karşı

Konseri Duymayan 
Kalmayacak!

Köln

Hamburg

Nürnberg

Belçika

TAYAD’LILAR HASTA TUTSAKLAR İÇİN50

Yürüyüş

22 Haziran
2014

Sayı: 422



burg Alevi Derneği'nde yapılan kahval-
tıya katılan gönüllüler, burada da konser
tanıtımı yapıp, konserin amacını anla-
tarak, 19 konser biletini halka ulaştırdı-
lar. Aynı gün Soma Halkı ile dayanışma
amacıyla gerçekleştirilen bir etkinliğe ka-
tılan Gönüllüler, tanıtım masası açarak,
el ilanı dağıtarak tanıtım yaptılar. Sternsc-
hanze, Nettelnburg semtleri ile Hols-
tenstrasse çevresinde yüzlerce afiş ya-
pılarak Umudun Sesi halka taşındı.

Bir başka gönüllüler grubu da, 12
Haziran günü Hamburg'un kuzeyinde
bulunan Kiel ve Neumünster şehirle-
rinde çalışma yaptılar ve dayanışma bi-
letleri sattılar.

Nürnberg: Göçmenlerin yoğun ola-
rak yaşadığı merkezi bir meydan olan
Aufsessplatz’ta 11 Haziran’da Ober-
hausen’de yapılacak olan GRUP YO-
RUM “3. IRKÇILIĞA KARŞI TEK
SES TEK YÜREK” konseri için stant
kuruldu. Caddeden geçen veya stantta
bizzat gelip soru soranlara konserin han-
gi amaçla yapıldığına dair Almanca ve
Türkçe bilgi verildi.

13 Haziran’da Nürnberg’in en mer-
kezi ve kalabalık meydanlarından Plär-
rer'da konser ile ilgili stant kuruldu. 

Stuttgart: Konser çalışmaları Stutt-
gart, Ulm ve çevresinde yapılan söy-
leşilerle devam etti. 6 Haziran’da Ulm
Üniversitesi’nde, 7 Haziran’da Schwä-
bisch Gmünd Alevi Kültür Merke-
zi’nde, 8 Haziran’da ise Sabah Aalen
Alevi Kültür Merkezi’nde, aynı gün öğ-
leden sonra Heilbrunn Alevi Kültür
Merkezinde söyleşiler gerçekleştirildi.
Katılımın yoğun olduğu söyleşilerde,
Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek, kon-
serin amacını, birlik beraberliğin ve ör-
gütlenmenin önemini anlattı. Daha
sonra halkın sorularıyla devam eden
söyleşiler Grup Yorum türkülerinin
söylenmesiyle son buldu.

Sosyal medya aracılığıyla konser
komitesiyle iletişim kurarak gönüllüler
ordusuna yeni katılan Grup Yorum din-
leyicileri 13, 14 ve 15 Haziran'da ekip-
ler oluşturarak bölgedeki Alevi der-
neklerini ve esnafları dolaştılar.

15 Haziran'da Pforzheim Alevi Kül-
tür Merkezi'nde düzenlenen şiir etkin-
liğinde bir Grup Yorum konseri gönül-
lüsü konser için yaptığı çağrıyı "Bir
Ceza istiyorum" şiirini okumasıyla

noktaladı. Çalışmalarda yaklaşık olarak
30 adet afiş asıldı ve birebir 100 kişiy-
le görüşüldü.

Mannheim: 4 ve 5 Haziran’da bir
araya gelen Grup Yorum gönüllüleri ve
Anadolu Federasyonu çalışanları Mann-
heim başta olmak üzere Worms, Wies-
loch ve Heidelberg şehirlerinde merke-
zi yerlere konser afişlerini asarak konser
çalışmalarını hızlandırdılar.

6 Haziran’da bir grup Mannheim
Marktplatz`da kurulu olan stantta Grup
Yorum ezgileri eşliğinde konser çağrı-
sı yaparken diğer bir grup ise Wiesloch
AKM’de yapılan “Umudun Adı Gezi”
festivalinde stant açtılar ve çadır kur-
dular.

7 Haziran’da Mannheim Marktp-
latz`da Grup Yorum üyelerinin de ka-
tıldığı stant çalışması yapıldı.

8 Haziran günü yeri Mannheim´da ne-
hir kenarındaki piknik alanı olmuştu.
Yeni gönüllülerin iletişim bilgilerini ver-
mesiyle birlikte kahvaltı saat 15.00’a doğ-
ru hep birlikte söylenen Yorum türküle-
riyle sona erdi.

9 Haziran Pazar gün ki uğrak yeri ise
Worms AKM idi. Worms AKM gençli-
ğinin düzenlemiş olduğu pikniğe katılan
konser gönüllüleri burada konser çalış-
ması yaparak afiş, el ilanı ve bilet bırak-
tılar. Worms`tan da bir otobüs sözü ala-
rak ve yeni gönüllülerin kayıtlarını ya-
parak 5 günlük yoğun konser çalışması-
nı tamamlamış oldular.

Berlin: Kreuzberg’de 14 Haziran’da
bir araya gelen gönüllüler üç saatlik ça-
lışmada yaklaşık 800 el ilanı Berlinli-
lere ulaştırdılar.

Troisdorf: 15 Haziran'da NRW Eya-
letine bağlı Troisdorf şehrinde Konser Ça-
lışması yapıldı. 3 Konser Çalışanın kon-
ser tişörtü giyerek katıldığı çalışmada 40
yakın afis, 100 yakın el ilanı ve onlarca
sticker yapıldı. Ayrıca Troisdorf Alevi
Kültür Derneği’ne gidilerek konser hak-
kında bilgi verildi.

Grup Yorum Rebellisches
Müzik Festivaline Katıldı

Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Konseri’nin çalışmaları nedeniyle Av-
rupa'da bulunan Yorum üyeleri,
MLPD'nin gençlik örgütü Rebel'in dü-
zenlediği müzik festivaline katıldı. 3 gün
süren festival Thuringen bölgesinde

gerçekleşti.
Festivalin son gününde, sahne alan

Yorum, Alman gençlere 1 saatlik kon-
ser verdi. Söyledikleri şarkıların ne
anlama geldiğini Almanca ve İngilizce
olarak da anlatan Yorumcular, 28 Ha-
ziran'da yapacakları konsere de katılım
çağrısı yaptılar. 

Belçika
12 Haziran'da Eupen’de Grup Yo-

rum Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek
Konser çalışması yapıldı. Türkiyeli es-
nafların dükkânlarına gidilip konserin
duyurusu yapıldi ve afişler asılıp bil-
diriler bırakıldı. 2 saat süren konser ça-
lışmasının sonunda 40 adet afis asildi ve
onlarca bildiri dağıtıldı.

13 Haziran’da Heusden-Zolder
şehrinde bulunan Alevi derneğinde ya-
pılan söyleşide Grup Yorum üyeleri
Türkiye’deki mücadelenin kazanımla-
rını anlatılar. Yorum üyeleri; “Umu-
dun Çocuk Korosu, Spor Merkezi,
Halkın mühendislerinin elektrik üre-
tim çalışmaları, Ferhat Gerçek için ya-
pılan Yürüme cihazı ve daha niceleri-
nin hayata geçirildiği halk için proje-
ler ile düzene alternatif olmayı her
alanda gerçekleştiriyoruz” dediler. Ar-
dından Türkiye’de ve Avrupa’da veri-
lecek konserler ile ilgili bilgi verildi.
Grup Yorum’un mücadelesi ile ilgili
soruların yanıtlanmasından sonra kısa
bir dinleti verildi. Saat 18.00’a kadar
yapılan söyleşiye 80 kişi katıldı.

Aynı günün akşamında bir söyleşi de
Charleroi bölgesindeki Alevi derne-
ğinde gerçekleşti. Etkinliğe 90 kişi ka-
tıldı. 

14 Haziran’da ise bu sefer Antwepen
Alevi Derneği’nde söyleşi vardı. Alevi
Derneği Kadınlar Kolu’nun hazırladığı ye-
meklerin yenmesinin ardından başlayan
söyleşide Grup Yorum’un Soma için ha-
zırladığı sinevizyon izlendi. Ardından
İstanbul’da 4.sü yapılan Bağımsız Ba-
ğımsız Türkiye konserinden kesitler iz-
lendi. 130 kişinin ilgiyle dinlediği söyle-
şinin son bölümünde türküler söylendi. 

İsviçre
Basel şehrinden Bad Bahnof karşı-

sından ve Zürich’ten Hauptbahnhof
bitişiğindeki otobüs garajından konser
otobüsleri kalkacak.
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Kızıl Yardım (Rote Hilfe) İsviçre’nin Zürich şehrinde bil-
gilendirme toplantısı düzenledi. Avrupa bilgilendirme tu-
runda olan Kızıl Yardım Yunanistan’da yasallaştırılması plan-
lanan yüksek güvenlikli cezaevleri konusunu gündeme ta-
şıyıp, buna karşı dayanışma grubu oluşturmayı planlıyor.
Toplantıya Yunanistan’dan katılan bir çalışan Yunanistan’da
yasallaştırılması planlanan yüksek güvenlikli Cezaevleri ko-
nusunda bilgiler verdi. Konuşmasında çıkarılması planla-
nan yasaya göre yüksek güvenlikli cezaevlerine G tipi ce-
zaevi denileceği, cezaevinin güvenliğinden Komiserlikler
ve emniyet müdürlüğünün yetkili olacağı, dolayısıyla ce-
zaevi müdürünün karar almada yetkisinin azaltılacağı,
tutsakların aileleriyle görüş ve telefon sürelerinin azaltıla-
cağı, “uslu” olmayan tutsaklara görüş ve telefon yasağı ge-
tirileceği, tutsakların tek kişilik hücrelerde kalıp havalan-
dırmaya tek başlarına çıkarılacağı, havalandırma saatinin
kısaltılacağı, cezaevi yönetimin keyfi ek ceza verebilece-
ği, tutsakların DNA’larının alınmasının ve başka yerlerde
kullanılmasının onların iznine tabi olmayacağı, Polisin izin-
siz silah kullanma yetkisinin olduğunu söyledi.

Yüksek güvenlikli cezaevlerinin A, B ve C kategorileri ola-
cağı ve C kategorisinde “antiterör yasasına göre cezalandırılmış,
itaatsiz ve tehlikeli” politik tutsakların konulacağı aktarıldı.

Yunanistan gelen çalışan ve İs-
viçre Kızıl Yardım katılımcıları
yaptıkları konuşmalarda dev-
rimcilere yönelik bütün baskı ve
yıldırma çalışmalarına karşı mü-
cadele edildiğini ve direnmeyle
karşı konulduğunu, bunun en
güzel örneğini Yunanistan’da bu-
lunan Türkiyeli devrimcilerin ver-
diğini ifade ettiler. “Türkiye’de F Tipi cezaevlerine karşı ve-
rilen mücadelenin ve yaşanan kayıpların aynısını yaşamak is-
temiyorsak şimdiden mücadeleye başlamamız gerekir“ söz-
leriyle; toplantıya katılan çeşitli grupları eylem birliğine da-
vet ettiler. İsviçre TAYAD Komitesi’nin de yer aldığı toplantıda
Yunanistan’daki Türkiyeli devrimci tutsakların bulundukla-
rı koşullar hakkında da bilgi veren Yunanistan Kızıl Yardım
katılımcısı ayrıca İsviçre TAYAD Komitesi’ne duyarlılığı ve
katılımları için teşekkür etti, TAYAD Komitesi’nin dayanış-
maya destek olmasından memnun olduklarını söyledi.

Kızıl Yardım Dayanışma Seminerleri’ne 17 Haziran’da
Stuttgart, 20 Haziran’da Berlin, 21 Haziran’da Dresden ve
23 Haziran’da Hamburg da devam edecek.

İsviçre’de Halk Cepheliler
Halk Sofrasında Buluştu
İsviçre’nin Basel şehrinde 15 Haziran'da, pik-

nik alanında düzenlenen Halk sofrasına İsviçre’nin
çeşitli Kantonlarından gelen Cepheliler dostluk ve
dayanışmayı pekiştirirken aynı zamanda politik bil-
gi akışını da sağladılar. Bölgelerinde olan çalış-
maları birbirlerine aktaran Cepheliler büyük aile
olmanın güzelliğini yaşadılar. Grup Yorum Kon-
seri’nin ana konuyu oluşturduğu Halk Sofrasında
Cepheli bir ailenin çocuklarının doğum günü
kutlaması da yapıldı. Bütün gün süren Halk sof-
rası boyunca şarkılar ve marşlar söyleyen katı-
lımcılar, çalışmalarına kendi bölgelerinde daha güç-
lü çalışmalar yapacakları konusunda yaptıkları ko-
nuşmalarla günü sonlandırdılar.

BIJI BIRATIYE GELAN
Grup Yorum Gönüllüleri, 28 Haziran günü ya-

pılacak 3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Kon-
seri’ndeki Hüseyne Omeri ve Taji Kürdistani'yi
de içeren Kürtçe özel bir tanıtım klipi daha ya-
yınladı... Tanıtım videosunu izlemek için:

www.halkinsesitv.com

İsviçre’nin Zü-
rich Kantonu’nda
yayın yapan Rad-
yo Lora, Grup Yo-
rum üyelerinden
Cihan Keşkek ile
röportaj yaptı.

R ö p o r t a j d a
Grup Yorum’un
neden Avrupa’da
‘Tek Ses, Tek Yü-

rek’ konserleri düzenlediğini
anlatan Cihan Keşkek, Avru-
pa’da ve dünyada ırkçılığın yo-
ğun olarak yaşandığını ve buna
karşı Grup Yorum’un da müca-
dele verdiğini söyledi. Sanatla-
rında her zaman halkı ön plana
aldıklarını kaydeden Keşkek,
ayrıca dayanışmanın dünyanın
her yerinde sağlanması gerekti-
ğini vurguladı. 28 Haziran’da
Oberhausen-Almanya’da dü-

zenlenecek olan konser hakkın-
da bilgi veren Cihan Keşkek
dinleyicileri konsere gelmeleri ve
daha güzel bir dünya yaratmak
için ortaklaşmaya davet etti.
İsviçre’nin Zürich Kanto-

nu’nda yayın yapan Radyo Lora
1984 den itibaren yayın yapıyor.
20 ayrı dilde yayın yapan Radyo,
Uluslararası Özgür Radyolar Sta-
tüsünde, alternatif ve bağımsız bir
Radyo. Grup Yorum üyesi Cihan
Keşkek’in yaptığı röportaj Rad-
yo Lora’da Türkçe olarak ya-
yınlandı. Radyo Lora Almanca
olan Aksam haberlerinde Grup
Yorum müzikleriyle Grup Yorum
tanıtımına özel yer verdi, 28 Ha-
ziran’daki konserin duyurusunu
yaptı. Radyoda ayrıca Almanca
ve Türkçe programlarda Yuna-
nistan’daki yüksek güvenlikli
cezaevleri konusuna yer verildi.

Kızıl Yardım Toplantısına
İsviçre TAYAD Komitesi de Katıldı

Grup Yorum İsviçre Radyosu’nun
Konuğu Oldu
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9 Haziran 2014’de Almanya’nın
Köln şehrinde Keupstrasse’sinden
on yıl önce NSU terör örgütünün
bombalı saldırısının 10. yıl dönü-
münde anma festivali düzenlendi. 

Anma törenine Alman Cumhur-
başkanı Joachim Gauck da katıldı.
Daha önce Joachim Gauck’a ve onun
demokrasi anlayışına seslenmiştik.
Ükemize yaptığı bir ziyarette DİSK,
TTB, İHD vb. kurum temsilcilerini el-
çilik binasına çağırıp “demokrasi
dersi” vermişti. Gauck, “demokra-
si şovlarına” devam ediyor. 

Bu kez de kendi ülkesinde şov ya-
pıyor. Irkçılığa karşı mücadele et-
mekte ne kadar “duyarlı” olduğunu
bize bu anma etkinliğiyle sergile-
mek istemiş. 

İşin aslı ırkçılığa karşı mücadele et-
mek değildir. Tam aksine sadece şov.
Nasıl  ki Nazi artığı NSU lideri Bea-
te Zschape Münih Mahkemesi’nde
şov yapıyorsa Gauck da aynısını
yapmaktadır. 

Almanya’da NSU tarafından öl-
dürülen 9 insanımızın katilleri halen
daha yargılanmadı. Nasıl yıllarca Al-
man devleti onları besledi, kolladı ve
birlikte çalıştıysa,  bugün de halen on-
ları koruma altına almış durumdalar.
Asıl katillerin hiçbir zaman ortaya çık-
maması için elinden geleni yaptılar ve
yapıyorlar. Cinayetleri kanıtlayan
belgeleri, dökümanları ve hatta ge-
rektiğinde şahit olabilecek insanları
imha ediyorlar. Evet doğru duydunuz
gerektiğinde şahitleri de imha edi-
yorlar. Beate Zschape yargılanmasın
diye gerçekten onlar için her şey
mübahtır. Yeraltında bilinen bütün Na-
ziler’i kolluyor Alman devleti. İş de-
mokrasiye geldiğinde demokrasi der-
si veren ve en demokrat olanlar on-
lar oluyor. 

Tekrar ediyoruz ve hiç bıkmadan da
söyleriz bunu: Alman Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck ne bize demokrasi
dersi verebilir ne de kendi ülkesindeki
demokrasi anlayışıyla övünebillir.

Böylesi konser orga-
nizeleriyle kimsenin
gözünü boyamanıza
izin vermeyeceğiz.
Yaptığınız “anma”lar-
la katliamlarınızın,
ırkçı yüzünüzün üstü-
nü örtemezsiniz. 

Keupstrasse’deki
bombalı saldırının 10.
yıl dönümü anmasına
Türkiye’den de sanat-
çılar katıldı. Katılan-
ların arasında örneğin
Zülfü Livaneli ve Sertab Erener var.

Zülfü Livaneli gibi bir sanatçı
böylesi bir oyunu görmüyor mu?
Nasıl böyle bir oyunun aleti olabilir?

Dün de, bugün de Almanya’da
ırkçıları koruyan, kollayan Alman
devletidir. 

Alman devleti bu tür etkinliklerle
ırkçılığa karşı sözde mücadele ettiğini
göstermek istiyor. 

Irkçılık Alman devletinin temelini
oluşturur. Hitler faşizmi Alman dev-
letinin ruhuna işlemiştir. 

Onun için en büyük düşmanları
devrimcilerdir. Irkçılıklarının üstünü
örtmek için bu tür şovlara ihtiyaçla-
rı var... Devrimcilere gelince de-
mokrasinin ‘D’si yoktur... 

Alman devleti ırkçılığa karşı ise;
hapishanelere doldurdukları devrim-
ciler neyin nesi? Irkçılığa karşı mü-
cadele eden devrimcileri tutuklayıp
hapishanelere dolduran Alman devleti
değil mi?

Irkçılığa karşı konser, yürüyüşler,
mitingler, etkinlikler vb. şeyler dü-
zenledikleri için ve gerçekleri ifade et-
tiklerinden dolayı Alman devleti dev-
rimcileri en ağır tecrit koşullarında tut-
sak tutuyor. Nerede sizin ifade öz-
gürlüğünüz? Nerede düşünce  öz-
gürlüğünüz? Yürüyüş, eylem düzen-
lemek haktır ve yasaldır.  Ancak
devrimcilere gelince bunlar tutuk-
lanma nedeni olmaktadır. 

Alman devletinin Türkiye faşiz-

minden farkı ne? Söz konusu dev-
rimciler olunca demokrasi unutuluyor.
Bunun neresi demokrasi?  

Irkçılık bizzat Alman devletinin po-
litikasıdır. Emperyalistler ırkçı poli-
tikalarla sömürü politikalarını gizle-
mektedir. Almanya emperyalist bir
devletttir. Kendi çıkarlarına denk
düşmeyen şeylerde gerektiğinde ken-
di yasalarını çiğnerler.

Son olarak Almanya’daki Türkiyeli
halkımız, Alman devletinin bu oyun-
larına kanmayın… 

Biz Almanya’da emeğimizle va-
rız… Alman devleti her türlü demo-
kratik, kültürel haklarımızı bize ta-
nımak zorundadır… Bize verilen
haklar bir lütuf değil, bizim hakkımız
olandır. Alman devletinin demokra-
sicilik oyunlarına kanmayın. Irkçılı-
ğa karşı mücadele etmeye çağrıyoruz.
Irkçılık ancak örgütlü mücadelenin
içinde çözülür. 

28 Haziran 2014’de düzenleyece-
ğimiz ‘3. Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek
Yürek’ konserine Avrupa’da yaşayan
tüm halkımızı bekliyoruz. Irkçılığa
karşı birlikte mücadele edelim. Kon-
sere katılmak aynı zamanda, daha ön-
ceki yıllarda konseri düzenleyen ar-
kadaşları ve Türkiye’de katledilen
Berkin Elvan’ı sahiplenmektir. 28
Haziran 2014 Oberhausen’de Al-
manya’nın ırkçı politikalarına  ve
Türkiye’deki faşizme karşı omuz
omuza olalım.

9 Türkiyeli’yi Katleden Nazi Artıklarını
Koruyan Alman Devleti Katledilenleri Anamaz!
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28 Mayıs 2014 günü, Hollanda’da
bulunan ve iktidarda olan VVD (Öz-
gürlük ve Demokrasi Halk Partisi)
Eğitim Bakanı’nın “Okumak için
borçlanmak gerek” adı altında
önergesi kabul edildi. Bu önerge
koalisyonla iktarda olan VVD ve
PVDA (İşçi Partisi), muhalif partiler,
D66 (Demokrat Partisi) ve Groen-
links (Yeşil ve Solcular Partisi) ta-
rafından kabul edildi.

VVD Eğitim Bakanı önergesin-
de farklı isteklerde bulundu. İlk ola-
rak üniversitede okuyan öğrencilerin
okumak istediklerinde devletten borç
alarak okuyacaklarını söyledi. Hol-
landa'da paralı bir eğitim sistemi
vardır. Öğrenciler üniversiteye baş-
ladıkları andan itibaren her sene bü-
yük bir miktar para ödemeleri gere-
kir. Tüm üniversite öğrencileri se-
nelik 1.906 euro ödemeleri gerekiyor,
bu demektir ki üniversiteye başladı-
ğın anda dahil her sene 1.906 euro
ödemek zorundasınız ve bu parayı
ödemediğin takdirde okuldan atılma
ihtimalin var. Hollanda'da üniversi-
teler 4 sene sürüyor, yani 1906 euro
toplamda 4 sene içinde tam olarak
7.624 euro tutuyor.

Bu önergeden önce devlet eğitim
parasını ödeyemeyenlere her ay bir
miktar para veriyordu. Devlet her ay
100,25 euro veriyordu, ama bu hiç-
bir şeye yetmiyordu çünkü 100,25 bir
senede 1203 euro ediyor ve 703 eu-
rosu açıkta kalıyor. Bu miktarı öde-
yebilmek için ve okulda kalabilmek
için öğrenciler ister istemez devlet-
ten borç almak zorunda kalıyor.
Borç almadıkları an eğitimlerine
son vermek zorunda kalabiliyorlar.
Eğitimlerine devam etmek için, okul-
da kalabilmek için öğrenciler borç-
lanmak zorundalar. Sözde "devletten
yardım" diye görülen bu para aslın-
da gösteriş olarak vardır. Devlet öğ-
rencilere bu parayı vererek, öğren-
cilere yardım ettiklerini göstermek-
tedir. Aslında yardım adı altında ya-
pılan bu ödeme hiçbir gidere yetmi-

yor. Öğrencilere yardımda bulun-
duklarını söyleyerek okutmaya, öğ-
rencileri üniversitelere çekmeye ça-
lışıyorlar. Bunu yaparak amaçları öğ-
rencilerin  bir şeyler öğrenmesini is-
temek değil, aksine okullar para ka-
zansın ve öğrenciler daha çok vergi
ödesin diye. Eğitim paralarını öde-
yemeyen öğrencilere para yardı-
mında bulunucaklarını söyleyerek
öğrencileri okutmaya çalışıyor dev-
let. Verdikleri paranın yetmediğini bi-
lerek öğrencileri okutmaya çalışıyor.
Çünkü öğrenciler eğitimlerini öde-
yemeyeceklerini, devletten borç ala-
caklarını çok iyi biliyor; devlet de bi-
lerek öğrencileri borçlandırıyor.

Önerge ise görünüşte “paralı yar-
dım” olarak gözüken yardımı ta-
mamen kaldırıyor ve hiçbir yardım-
da bulunmuyor. Açıkça şunu söylü-
yor: “Eğitimini ödeyemeyen herkes
okusun ben yardım edeceğim ama
mezun olduktan sonra benden aldı-
ğın tüm paraları bana geri ödeye-
ceksin”. Her ülkede olduğu gibi sa-
dece maddi geliri yüksek olan öğ-
renciler devlete borçlanmayacaklar
ama diğer öğrenciler mezun olduk-
tan sonra omuzlarında büyük bir
yükle mezun olacaklar. Omuzların-
da taşıdıkları bu yüklü parayı 35 sene
içinde ödemek zorunda kalacaklar!

Eğitim bakanı önergenin neden-
lerini şöyle açıklıyor: “Çok büyük bir
miktar para dönüyor eğitim etrafın-
da, eğitim için fazla bir miktar para
harcanıyor ve tassaruf etmek için her
ay verdiğimiz 100,25 euro parayı
borç almak isteyenlere borç olarak
vereceğiz. Borç almak istemeyen
öğrenciler eğitimlerini kendileri öde-
yebilecekler.”

Eğitim bakanının başka bir iste-
ği ise, 2015’te üniversiteye başlaya-
cak olan öğrenciler tam 35 sene
içinde borçlarını kapatmak zorunda

kalacaklar. Tam 35 sene boyunca öğ-
renciler borçlarını kapatmak için
uğraşmak zorunda kalacaklar. Eğitim
bakanı bu 35 seneyi böyle açıklıyor:
“Üniversiteden yeni mezun olan öğ-
renciler daha uzun vadede borçları-
nı kapatacaklar, ama bunu bilerek
yaptık, çünkü 35 sene içinde borç-
larını kapattıkları zaman borçlarını
her ay daha az bir miktarla ödeye-
cekler.” Önergenin tepki görmesin-
den korktuğu için eğitim bakanı, 35
senelik bir süreç vermiştir. Eylül
2015’te üniversiteye başlayacak olan
öğrenciler tepki göstermesin diye
önergede böyle bir istek vardır. Eği-
tim bakanı aynı zaman da şöyle
sözlerde bulundu: “Evet borçlanı-
yorsunuz ama mezun olduktan son-
ra ayda çok az bir miktar geri öde-
yeceksiniz, miktarın bir gider oldu-
ğunu bile fark etmeyeceksiniz.” Eği-
tim bakanının bu umursamaz tavrı:
“Siz okuyun borçlanın, biz de size
iyilik göstergesi olarak borçlarınızı
geri ödemeniz için tam 35 senelik bir
zaman tanıyalım” anlamına gelir.

Göze çarpansa önergeyi kabul
eden partilerin ikisi de kendini sol bir
parti olarak göstermesidir. Koalis-
yonla iktidarda olan PVDA (İşçi
Partisi), kendisini sol bir parti olarak
görmektedir. Aynı zamanda muhalif
partilerden olan Groenlinks de (Ye-
şil ve Solcular Partisi) kendini sol bir
parti olarak görmektedir. Bu iki par-
ti eğitim için her türlü yardımda bu-
lunacaklarını söyleyen partilerdir. 

Öğrencilere yardımda buluna-
caklarını ve onlar okusun diye her
şeyi yapacaklarını söyleyen parti-
lerdir. Bu iki parti çok büyük çeliş-
ki içindedirler çünkü aynı zamanda
öğrenciler için hiç iyi olmayan bu
önergeyi kabul etmişlerdir. İki parti
de öğrenciler için en iyisi neyse
onu yapacaklarını belirten partilerdir

Doğruları Anlatmaktan
Asla Vazgeçmeyecek
Geri Çekilmeyeceğiz!

AVRUPA’da 
Hayatın Öğrettikleri
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ama bu önerge, yani borçlanarak
okumanın önergesi, öğrenciler için
hiç de iyi değildir. Önergeyi kabul
etmelerinin nedeni ise çok büyük bir
miktarın eğitim için harcanılmasıdır
ve tassaruf etmek için de önergeyi ka-
bul etmişlerdir.

Eğitim bakanı toplu taşıma ara-
cının ücretsiz kalacağını ve bir de-
ğişiklik olmayacağını önergesinde de
belirtti. Öğrenciler için "ücretsiz" ola-
rak algılanan toplu taşıma aracı as-
lında hiç de ücretsiz değildir! Her
sene üniversitede okumak için 1906
euro ödeme zorunlulukları olan öğ-
renciler, paranın bir kısmının toplu
taşıma aracı için ödediklerinin far-
kında değiller. Bu ödeme sadece
üniversite için değil ama toplu taşı-
ma aracından da faydalanmak için-
dir. Parasız eğitimin olmadığı bir sis-
temde toplu taşıma araçları öğrenciler
için neden ücretsiz olsun? Öğrenci-
leri müşteri olarak algılayan bir sis-
temde toplu taşıma araçları öğren-
cilere neden ücretsiz olsun? Öğren-
ciler okusun kendilerini geliştirsin
diye mi? Üniversiteler zaten öğren-
ciler bir şeyler öğrensin kendilerini
geliştirsin diye olsaydı, PARASIZ
EĞİTİM OLURDU! Bu sistemde de
ücretsiz toplu taşıma aracı olmaz.
“Ücretsiz” olarak algılanan toplu
taşıma aracı öğrenciler için ücretsiz

değildir; çünkü her sene ödedikleri
1906 euronun bir kısmı toplu taşıma
aracına gitmektedir. Devlet bunu
açıkça söylemiyor ve gizliyor. Öğ-
renciler için toplu taşıma araçlarına
"ücretsiz" demekten vazgeçmiyor.
Anayasada "Hollanda'da herkesin
okuma hakkı vardır ve okuyamayan
öğrencilere devlet yardım etmek zo-
rundadır" yazdığı için hükümet öğ-
rencilere yardım ediyormuş gibi gö-
rünmek zorundadır. 

Hollanda kapitalist hatta emper-
yalist bir ülkedir para kazanmak, kar
yapmak için her şeyi yapar. Bu üni-
versitelerde de geçerlidir. Üniversi-
teler öğrencilere bir şeyler öğretmek,
öğrencileri gelecek için daha iyi
eğitmek için yoktur, ama para ka-
zanmak, kar yapmak için vardır!
Hollanda’da üniversiteler bir şirket
olarak algılanır ve şirket olarak al-

gılandığı için öğrenciler de öğren-
ci olarak değil bir müşteri olarak gö-
rülür. Ne kadar çok öğrenci olursa
o kadar iyidir, çünkü ne kadar öğ-
renci gelirse o kadar kar yapılır.
Anayasada “Hollanda’da herkesin
okuma hakkı vardır ve maddi du-
rumundan dolayı okuyamayan öğ-
rencilere devlet yardım etmek zo-
rundadır” yazıyor. Evet görünüş-

te herkes Hollanda’da okuyabiliyor
ve devlet sözde yardım da ediyor ama
bu yardımların hiçbiri nedensiz ve
karşılıksız değildir. Bu yardımların
hepsini günü geldiğinde mutlaka
geri ödemek zorundasın. Devlet,
okuyan öğrencileri on binlerce euro
borçlandırarak mezun ediyor ve öm-
rünün sonuna kadar da kendisine
bağlı kalmasının yollarını açmış olu-
yor. 

Sonuç olarak, gerçekte yardım
diye bir şey yoktur  çünkü insana de-
ğer yoktur. İnsana değer vermeyen bir
sistemden geleceğin öncüleri olan
gençliği  yozlaşmanın ve kendine ya-
bancılaşmanın dışında verecekleri
bir gelecek de yoktur, olamaz da.

Büyüklüğünü ve anlamını kav-
rayamadıkları ve bu yüzden de ye-
tersiz kaldıkları gençliğin karşısında
hiçbir şey, hiçbir değer ölçülemez.

Gençlik mutluluktur, sevinçtir.

Hüseyin Fevzi Tekin
Serbest Bırakılsın!

Yunanistan Halk Cepheliler Türkiye-
li devrimci tutsakların sesi olmaya devam
ediyor. 10 Haziran’da Omonia Meyda-
nı’nda, 13 Haziran’da Ermo Caddesi’nde
masa açılıp tutsaklar için imza toplandı.
Halk Cepheliler tutsakların taleplerini
içeren bildiriler dağıttılar.

14 Haziran’da hasta tutsak Hüseyin
Fevzi Tekin’in serbest bırakılması için Pro-
pilia Meydanı’nda bildiri dağıtımı yapıl-

dı. Halk Cepheliler,
hasta tutsak Hüseyin
Fevzi Tekin serbest
bırakılana kadar mü-
cadelelerine devam
edeceklerini söyledi-
ler.

AKP İktidarının Lice’de Yaptığı Katliam
Nürnberg’de Protesto Edildi!

Lice’de AKP iktidarı tarafından yapılan katliamı protesto amacıyla, Nürn-
berg’de düzenlenen mitinge Halk Cephesi’de katıldı.

Halk Cephesi imzasıyla okunan açıklamada “Her tarafına kan bulaşmış
bu iktidar Türkiye’de yaşayan halkları sorunlarınızı ‘çözeceğiz’ ve “de-
mokratik açılım” yalanları ile daha fazla sömürerek pervasızca katlediyor”
denildi. Faşist AKP’nin saldı-
rılarına karşı Kürt, Türk, Arap
tüm milliyetlerden Anadolu
halklarının birlikte mücadele et-
mekten başka çözümü olmadı-
ğı ifade edildi. Miting sonlan-
dırıldıktan sonra siyasi mülte-
cilerin sürülmesine ve iadelerine
karşı kurulmuş olan çadıra des-
tek amacıyla ziyarete gidilerek
imza kampanyasına katıldılar.

55

22 Haziran
2014

Yürüyüş

Sayı: 422
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Elini; önce yüreğine, sonra beynine
götürüp: “Burada ve burada bir şey

kalmamışsa asıl o zaman insan ölür.”
Gökhan Özocak

29 Haziran - 5 Temmuz

Zehra KULAKSIZ:

3 Mart 1978 Rize doğumludur. İs-
tanbul’da büyüdü. Lise yıllarında mü-
cadeleye katıldı. 1997’de İstanbul Üni-
versitesi  İktisat Bölümü’ne girmesiyle
mücadelesini İYÖ-DER içinde sürdürdü.
Giderek gençlik örgütlenmesinde so-
rumluluklar üstlendi. Gençliğin önder-

lerinden, yol göstericilerinden biri olarak 29 Haziran
2001’de ölümsüzleşti.

Zehra Kulaksız

Ali Arap ÜNVER:

Ali, lise yıllarında başlayan devrimci
mücadelesini üniversitede de Dev-
Genç’li olarak sürdürdü. Bursa’da sivil
faşistler tarafından kurulan bir pusuda
katledildi.

Mahmut Gökhan ÖZOCAK:

19 Aralık Katliamı’ndan sadece 5
gün önce alnına kızıl bandını takan bir
direnişçiydi. Katliama, sonrada  iktidarın
tahliye rüşvetine karşı, dışarıda da al-
nındaki kızıl bandı çıkarmayarak cevap
veren direnişçilerin, ilk şehitlerinden
oldu. 29 Mayıs I960 İzmir doğumlu

Gökhan, Bornova Yetiştirme Yurdu’nda kaldığı yıllarda
devrimci mücadeleye ilk adımlarını attı. Dev-Genç
içinde yer aldı. İzmir’de Devrimci Sol’un ilk  örgütle-
yicilerindendi. 1979’da Ödemiş ve Mamak hapisha-
nelerinde bir süre tutsak kaldı. Çıktıktan sonra İzmir’de
gençlik alanında politik ve askeri sorumluluklar üstlendi.
12 Eylül cuntasının gelişinden kısa süre sonra tutsak
düştü. ‘86’da tahliye olduktan bir süre sonra Devrimci
İşçi Hareketi içinde mücadeleye devam etti. 1993’te
yeniden tutsak düştü. 12 Eylül yıllarından tanıdığı
Buca Hapishanesi’ndeydi yine. Yine direniş safların-
daydı. 4 Temmuz 2001’de direniş bayrağını taşıyarak
ölümsüzleşti. 

M.Gökhan Özkocak

Ali Arap Ünver

Halil İbrahim BAYRAKTAR:

DEV-GENÇ saflarında mücadele
etti. “İşkenceye ve Faşist Teröre Karşı
Mücadele” kampanyası çerçevesinde
Çemberlitaş’ta düzenlenen bir gösteri
sırasında askeri tim tarafından katledil-
di.Halil İ. Bayraktar

Muammer KARAN:

1978 Temmuz’unda, İstanbul Kar-
tal’da  faşistler tarafından kurşunlanarak
katledildi.

Muammer Karan

Eyüp BEYAZ: 

Hapishanelerde süren katliamın so-
rumlusu, uygulayıcısı Adalet Bakanlı-
ğı’na karşı giriştiği feda eylemi sırasında,
AKP iktidarının emrindeki ölüm man-
gaları tarafından katledildi. Ardahan
Çıldır İlçesi Gölbelen Köyü doğumlu
Eyüp Beyaz, 25 yaşındaydı. Karadeniz

Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi mezunu
bir öğretmendi. 1999'da henüz öğrenciyken devrim
mücadelesine katıldı. Mezun olduktan sonra da halkının
öğretmeni olarak devam etti kavgasına. Gençlik ör-
gütlenmesi içinde sorumluluklar üstlendiği dönemde
defalarca gözaltına alınıp işkencelerden geçirildi. Hep
başı dik çıktı. Öğrenmeye açık, fedakar, mütevazi
yapısı, militan kişiliğiyle daha ileri görevlere hazırdı.
Silahlı birlikler içinde istihdam edildi. Oligarşi onu
ele geçirmek için özel ekipler kurmuş, adını, resmini
afişe etmişti. Ama o yeraltı faaliyetlerini serinkanlılık
ve disiplin içinde sürdürdü. Son üstlendiği görevde, 1
Temmuz 2005’te cüretin, fedakarlığın, adaletin adı
olarak hesap sormak için yola çıktı. Zalimlerin en çok
korundukları üslerine girerek, üzerine doğrultulan
namlulara meydan okuyarak ölümsüzleşti.

Eyüp Beyaz

Georgi DİMİTROV:

2 Temmuz 1949 – Bulgaristan hal-
kının on yıllarca krallığa, Alman faşiz-
mine karşı sürdürdüğü savaşın önderiydi.
Ama o yalnız Bulgaristan halkının değil,
dünya halklarının mücadelesinin ön-
derlerinden biri de oldu; çeşitli  ülkelerin
devrimci örgütleri, 1935’te onu Ko-

mintern’in Genel Sekreterliği’ne seçtiler. 1945’te onun
önderliğiyle kurulan Vatan Cephesi, Bulgaristan’da
iktidarı ele geçirdi. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin
kurucusu, sosyalizmin inşasının başkanı olarak gö-
revlerini sürdürdü. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da mu-
zaffer bir devrimci olarak ölümsüzleşti.

Georgi Dimitrov



Eyüp Beyaz’ın feda eylemi öncesi seslenişi: 
Halka ve devrimci kamuoyuna

Ben Eyüp Beyaz. 
Halkımızın kurtuluşu ve ülkemizin bağımsızlığı için

DHKC saflarında mücadele ediyorum. Parasız, bilimsel,
demokratik bir eğitim ve bağımsız, demokratik, sosyalist
bir Türkiye talebiyle yürüttüğümüz gençlik mücadele-
sinden dolayı 2001 yılının Ekim ayında bana ve birçok
vatansever gence yönelik kurulan polis komplosu sonucu
aranır duruma düştüm. ABD ve AB’nin işbirlikçisi oli-
garşik iktidara ve onun polisine teslim olmadım, müca-
delemi sürdürdüm. Hakkımda televizyonlarda ve gaze-
telerde sayısız yalan haber çıkartıldı. Hayat ve mücadele
alanım daraltılmaya, katledilmemin meşru zemini yara-
tılmaya çalışıldı. ‘Canlı bomba’ olduğumu, ‘yakalandı-
ğımı’ televizyonlardan, gazetelerden öğrendim. Hakkımda
söylenen onlarca yalana, kurulan komplolara bir cevabım,
söylenecek sözüm var elbet.

Komplolara ve bu komplonun gönüllü aleti olan
basına sesleniyorum; komplonuz ne yazık ki(!) başarılı
olmadı, amacınıza ulaşamadınız. Yalanlarınıza, komp-
lolarınıza rağmen halkımızın mücadelesini engelleye-
meyeceksiniz... 

Bu eylemi, hapishanelerde uygulanan tecrit ve katliam
saldırısına, yeni Ceza İnfaz Kanunu’na, TCK, CMK’ya,
halkımızın yoksullaştırılarak mücadelesinin baskı yasaları
ve faşist saldırılarla engellenmeye çalışılmasına misilleme
olarak yapıyorum. Adaletin olmadığı bir ülkede halk
kendi adaletini arayacaktır. Bu meşrudur ve hiçbir yasa
bu meşruluğu gölgeleyemez. Tecrit ve katliam gerçeği
sürdükçe, direniş koyu bir sansürle yok sayılmaya devam

edildikçe feda eylemlerimiz sürecektir. Kimse “örgüt
baskısı”, “ölüme tapıyorlar”la eylemimi karalamaya ça-
lışmasın. Tamamen kendi iradem ve insiyatifimle bu
eylemi yapıyorum. Yaşamı, yaşamayı çok sevdiğim
halde, adaletsizliğin, yoksulluğun, emperyalizme ba-
ğımlılığın son bulması için, onurlu bir yaşam için kendi
hayatıma bilerek ve isteyerek son veriyorum. Canım
halkıma, vatanıma ve bu ülkenin pırıl pırıl geleceğine
feda olsun. Çocuklarımızın yarınına feda olsun. ...

Halk adalet istemektedir, adalet nerede? Bu düzen
halka adalet dağıtamaz. Halkın adalet arayışının sesi
bizleriz. Devrimci Hareket halk düşmanlarından, işbir-
likçilerden, halkımızın sırtındaki asalaklardan hesap
sormaya, halkın adaleti olmaya devam edecektir. Bombalı
eylemlerimiz, cezalandırmalarımız ve feda eylemlerimiz
sürecektir. Halkımızı adaletsiz bırakmayacağız. 

Bütün dünya halkları bizim kardeş halklarımızdır.
Emperyalizme karşı ezilen halkların verdiği mücadeleler
bizim mücadelemizdir. Onların acısı bizim acımız, se-
vinçleri bizim sevincimizdir. Irak’ta, Filistin’de işgale
direnen ve dünyanın dört bir yanında emperyalizmin
karşısına dikilen ezilen dünya halklarının direnişini bu-
radan selamlıyorum. ... 

Her dilden, her milliyetten, her dinden halklarımız,
Anadolu halkları; Yoksulluğa, ulusal baskıya, kültürü-
müzün yok edilmesine, ulusal onurumuzun yerlere se-
rilmesine, ABD’ye, AB’ye ve işbirlikçi oligarşik iktidarın
adaletsizliklerine, zulmüne karşı mücadeleyi büyütelim...
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde
Cephe saflarında buluşalım. Halkın iktidarı kendi ikti-
darımız için birlikte mücadele edelim. Ben bu uğurda
yaşamımı halkım ve vatanım için feda ediyorum.
Halkımız sizleri seviyorum. 

1 Temmuz 2005 - Eyüp Beyaz

Anıları Mirasımız

Ne yaptıysak
Ne yaptıysak halkımızı
sevdiğimiz için yaptık
Bütün zorluklara
bu sevdamız için 
göğüs gerdik 

Payımıza düşen bedeli
bu duygularımız için ödedik
Bayrağı
bizden sonrakilere devrettik
Biliyoruz emin ellerde
olduğunu 

Zehra Kulaksız

Kanla
Yazılan
Tarih
Silinmez!

Karayolları Ma-
hallesi'nde 14 Hazi-
ran'da Cephe şehidi
Süleyman Örs'ün ye-
meği verildi, anması yapıldı. İlk olarak Karayolları
Cemevi’nde toplanan kitle burada bir dakikalık
saygı duruşuna durdu, ardından şehidimizin özgeçmişi
okundu, yemek yenildi. Daha sonra kitle şehit
düştüğü yer olan gecekondu kömürlüğünün önüne
sloganlarla gelerek şehidimizi selamladılar. Süley-
man’ın nasıl kahramanca şehit düştüğü anlatıldı. Kanının son dam-
lasıyla umudun adını yazarken şehit düşmüştü; duvardaki yazıyı
daha önce katiller gelerek sprey boya ile silmişler. Halk katillerin
bir kez daha ne kadar aciz olduklarını gördü.



Umudun sesi büyük bir emek ve coşkuy-
la halka ulaşmaya devam ediyor. Gerçekleri
halkımıza ulaştırmaya hiçbir güç engel ola-
mayacak. Ve gerçekler ışığında tüm halk ba-
ğımsızlık ve demokrasi mücadelesine katıla-
cak umudu büyütmeye devam edeceğiz.

İSTANBUL
Armutlu: 12 Haziran günü Armutlu so-

kaklarında gerçeğin sesi Yürüyüş Dergisi’nin
dağıtımı yapıldı.

Kartal: 10 Haziran günü Kartal Kurfalı
Mahallesi’nde Halk Cepheliler Yürüyüş Der-
gisi dağıtımını yaptı. Dergi dağıtımında halk,
Cepheliler’e olan güvenlerini ifade ettiler. 

ANTEP: 15-17 Haziran’da Düztepe Ma-
hallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin 420. sayısı-
nın dağıtımı yapıldı. Yapılan dergi dağıtımında
dergi üzerine halkla sohbetler edildi.

BURSA: 14 Haziran günü Yürüyüş okur-
ları Gemlik’in Dereboyu Caddesi, Mezbaha
Bölgesi ve Orhangazi Caddesi’nde esnaf ve
iş yerlerini gezerek dergi dağıtımı yaptılar.

Bursa’da Yürüyüş
Okurları Buluştu

15 Haziran sabahı  Yürüyüş kampanyası çer-
çevesinde  bir araya gelen dergi okurları ve ai-
leler, Gemlik’in Karacaali Köyü’ne giderek
köy mezarlığında şehidimiz Kadri Bülent Ül-
kü’nün mezarını ziyaret etti. Mezarın temizliği
ve çiçeklerin sulanmasının ardından Bülent
Ülkü hakkında sohbetler ettiler. Mezar ziyare-
tinin ardından Yürüyüş Dergisi okuru bir aile-
nin evinde çayların içilmesiyle  birlikte sohbe-
te başlayan Yürüyüş okurları, derginin daha çok
insana ulaşması için neler yapılabileceğini ko-
nuştular. 30 kişinin katıldığı Yürüyüş kampan-
yası yemeği sonucunda okurların halka ulaştır-
dığı dergi sayısını arttırma, açık tanıtım ve sa-
tışlar için dergi komitesinin kurulması, Bursa ve
Gemlik’te gidilmeyen mahalle ve köylere Yü-
rüyüş Dergisi’nin ulaştırılması hedefi konularak

sohbet sona erdi.

DERSİM: Yürüyüş okurlarınca 9-14 Ha-
ziran’da Moğultay Mahallesi’nde, 11 Haziran
günü ise Ali Baba Mahallesi’nde, 11-12 Hazi-
ran günü Yeni Mahalle’de, 13 Haziran günü
Mazgirt İlçesi’nde ve aynı gün Hozat’ta dergi-
mizin tanıtımı yapıldı. Açılan kapılar ve ardın-
dan başlayan sohbet eşliğinde AKP’nin son dö-
nemde kızıl fularlılara karşı saldırıları anlatıla-
rak “ kızıl fularların bir tercih değil faşizme kar-
şı direnişte bir zorunluluk” olduğu anlatıldı.

ELAZIĞ: Yıldızbağları, Esentepe, Fevzi
Çakmak mahallelerinde Yürüyüş önlükleri ile
birlikte derginin dağıtımı yapıldı.

ESKİŞEHİR: Gültepe ve Yıldıztepe ma-
hallelerinde yapılan kapı çalışmalarında Yü-
rüyüş Dergisi’nin dağıtımı yapıldı. Çalışma sı-
rasında katil polisin ihbar aldık bahanesiyle
Halk Cepheliler’i taciz etmesine rağmen halk
tarafından rahatsızlık duyulmadığı belirtilip
dergimiz sahiplenilmiş, katil polisin korku ya-
ratma çabası da böylelikle boşa çıkarılmıştır.

HATAY: Halkın ve haklının sesi Yürüyüş
Dergisi Samandağ’da 275, Armutlu Mahal-
lesi’nde 60, Antakya’da 80, Çekmece’de 35,
Gümüşgöze’de 70 ve Serinyol’da 90 dergi hal-
ka ulaştırılırken Liseli Dev-Genç’liler de 65
adet Yürüyüş Dergisi’ni halka ulaştırdılar.

İZMİR: 10 Yürüyüş okuru 15 Haziran
günü Yürüyüş Dergisi’nin tüm halka ulaşması
için kapı kapı gezdi. Yürüyüş okurları halk-
la yaptıkları sohbetlerde Uğur Kurt’un vu-
rulmasının Alevi-Sünni meselesi değil dev-
rimcilere yapılan saldırı olduğu anlatıldı.
Halka faşizme karşı susmayan kızıl fularlılar
anlatıldı.

MALATYA: 12 Haziran günü Yürüyüş
okurları tarafından yıllar sonra ilk kez He-
kimhan İlçesi’nde dergi dağıtımı yapıldı. 10
dergi halka ulaştırıldı. 14 Haziran günü ise Ce-
mal Gürsel Mahalesi’nde dergi dağıtımı ya-
pılarak halkla sohbet edildi.

Umudun Sesiyle Buluşan Her Kapı
Düşmana Sıkılmış Bir Kurşundur!

Gemlik

Hatay

Antep

Armutlu

İzmir

Gemlik



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Eleştiri-özeleştiri eşsiz bir yöntemdir. 
Gerçeği savunur. 
Hataları düzeltir.

Birbirimizi düşman karşısında 
nasıl savunacağımızı,

sahipleneceğimizi öğretir bize. 
Bir devrimcinin kendini 
yeniden kalıba dökmesi, 

kendini eğitmesi için tek yoldur.
VAZGEÇİLMEZ BİR YOLDUR

ZORUNLU BİR YOLDUR
BAŞKA YOL YOKTUR. 



Hasta Tutsaklar Hasta Tutsaklar 
Serbest Bırakılsın!Serbest Bırakılsın!

Cevahir Alışveriş Merkezi Önünde
Açlık Grevi Yapan TAYAD’lılara Polis Saldırdı!

Direniş Sürüyor!

24 Saat Kamera ile Gözetlemek Suçtur! 
Tecrit İçinde Tecrit İşkencesine Son!

TAYAD 28 HAZİRAN’DA
ADIM ADIM 

ANKARA’YA YÜRÜYOR!
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