
BBu Adalet Değil! 
Sanmayın Bu Adaletsizliği 

Sineye Çekeceğiz!

www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com

Haftalık Dergi / Sayı: 424
6 Temmuz 2014

Fiyatı: 1 TL (kdv dahil)

in
fo

@
yu

ru
yu

s.co
m

w
w

w
.y

u
ru

y
u

s
.c

o
m

‘Berkin Elvan
Ölümsüzdür’

Diyene 
26 Yıl Hapis

Berkin Elvanlar’a
Kurşun Sıkanlara

Ödül

Uğur Kurt’un 
Katiline 2,5 Yıl

307 madencinin katili SOMA Holding
ilk 500 firma içinde 34 kademe yükseldi!

Soma Maden Ocağında 307 Madencinin
Katili Soma Holding’in “İş Durmasın” Diye 

Sinyal Veren Gaz Ölçüm Cihazlarını 
Sıfırladığı Ortaya Çıktı!

"Kapitalistler, güvenli bir % 10 kâr
ile her yerde çalışmaya razıdır;
kesin % 20, iştahını kabartır; % 50,  küs-
tahlaştırır; % 100, bütün insani
yasaları ayaklar altına aldırır; % 300 kâr
ile sahibini astırma olasılığı bile olsa,
işlemeyeceği cinayet, atılamayacağı

tehlike yoktur."
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ÖÖğretmenimizğretmenimiz

DÜŞMANIN DÜŞMAN OLDUĞUNU,
YÜZYILLARIN SINIF KİNİ İLE 

SALDIRDIĞINI 
BİZİ YOK ETMEK İÇİN 
HER ŞEYİ YAPACAĞINI 

AKLIMIZDAN ÇIKARMAYACAĞIZ.
ABARTMAK CESARETİMİZİ KIRAR,

ABARTMAYACAĞIZ. 
TEMKİNLİ OLACAĞIZ, 

TEMKİNLİ OLMAK NE DEMEK? 
ÖNLEM ALMAK DEMEK. 

ÖNLEMLER KURALLARIMIZDIR.

Gerisi hayat...Gerisi hayat...

Halkımız, Avukatlarının 25. Yılını Kutladı

Haftalık Süreli Yerel Yayın
Siyasi Dergi          
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İİ ç i n d e k i l e r
44 Sınıf Kini:

Vatan ve biz aynı şeyiz!

46 Halk Düşmanı AKP:

AKP, kadınların hayatını,

kız çocuklarının

geleceğini çalıyor!

47 Özgür Tutsaklardan: Zaferi

korkuyu büyütenler kazanır!

48 Kürdistan’da Tek Yol Devrim:

AKP için Kürt sorunu

“terörün sona erdirilmesi” ve

Kürt halkının düzen içine

çekilmesi sorunudur!

51 Dünden Bugüne

Halk İsyanları:
Gördesli Makbule Hanım

52 Avrupa’da Yürüyüş:

İnsan iradesinden güçlü

hiçbir silah yoktur!

54 Sanatçıyız Biz: Faşizmin

baskısından canı yanmayan

Sezen Aksu halk için ağlamasın!

55 Kulağımıza Küpe Olsun...

56 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz...

25 Kamu Emekçileri Cephesi:
Bir kitle örgütü olarak
KESK’in misyonu

27 Kamu emekçileri
iş yerlerinde meclislerde
örgütlenmelidirler

29 Halkların tek alternatifi
sosyalizmdir!                      

32 Adım adım yürüyüşümüz
halk ve yoldaş sevgisine,
emekçiliğe atılan adımlardı!

35 Ülkemizde Gençlik:
Geleneksel gençlik
kampımız; paylaşıma,
alternatif eğlenceye, kolektif
yaşama çağrıdır!

38 Liseliyiz Biz: Liseliler ve
Liseli Dev-Genç’in
mücadelesi -2

39 Uyuşturucuya karşı mücadeleyi
kurumsallaştırıyoruz!

41 Dersim’de
4. Devrim Yürüyüşümüz
Sürüyor Konseri 

42 Yalanlara karşı gerçeğin

kazanması bizim elimizde!

43 Berkin’e sözümüzdür,
susmayacağız!

7 Bu adalet değil!
Sanmayın bu adaletsizliği
sineye çekeceğiz!

9 Dünyada kayıtlı olarak
168 milyon çocuk
köle gibi çalıştırılıyor!

10 Tarihimizden Öğreniyoruz:

Madencinin ölümü

12 TAYAD’lı Aileler: AKP’nin
evlatlarımızı katletmesine
izin vermeyeceğiz!    

17 Halkın avukatlığı
ne mahkeme salonlarına
ne açıkhava sahnesine

sığıyor!

20 Halk uyuşturuya karşı
isyan ediyor, AKP
devrimcilere saldırıyor!  

22 Direnen işçileri
teslim alamayacaksınız!

23 Devrimci İşçi Hareketi: AKP,
Şişecam grevini yasakladı 

4 Soma Holding “iş durmasın”
diye sinyal veren gaz
ölçüm cihazlarını sıfırladı!

Soma Holding 500 Firma
İçinde 34 Kademe Yükseldi!

Açılışa Davet
Çocuklarımızı uyuşturucu
batağından kurtarmak için

kurduğumuz Hasan Ferit Gedik
Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nin
açılışına tüm halkımız davetlidir!

Yer: Gazi Mahallesi Büyük Park
Tarih: 13 Temmuz 2014 Pazar

Saat: 17.00
Gazi Halk Komitesi



“…Yeterli kâr olunca sermayeye
bir cesaret gelir. Güvenli bir yüzde
10 kâr ile her yerde çalışmaya ra-
zıdır; kesin yüzde 20, iştahını ka-
bartır: Yüzde 50, küstahlaştırır;
yüzde 100, bütün insani yasaları
ayaklar altına aldırır; yüzde 300
kâr ile sahibini astırma olasılığı
bile olsa, işlemeyeceği cinayet, atıl-
mayacağı tehlike yoktur. Eğer kar-
gaşalık ile kavga kâr getirecek
olsa, bunları rahatça dürtükler.
Kaçakçılık ile köle ticareti bütün
burada söylenenleri doğrular.” (T.
J. Dunning. Aktaran; Marks, Kapi-
tal, C. I, s., 788).

***

“SOMA faciasının meydana gel-
diği madende, işlerin durmaması
için karbonmonoksit seviyesini gös-
teren sensörlerin defalarca sinyal
vermesine rağmen ‘yanlış’ diye sı-
fırlandığı (resetleme) ortaya çıktı.
(...) Savcılığın cihaz bakımı görev-
lilerine yönelttiği sorulara verilen
yanıtlar, sensörlerin defalarca sinyal
verdiğini ancak işlerin durmaması
için cihazlara resetleme (sıfırlama)
yapıldığını ortaya koydu. Normal
şartlarda gaz sensörleri karbonmo-
noksit seviyesi 50 pp’yi gösterdiğinde
elektriği kesip, çalışmayı durduruyor.
Sensörleri sıfırlayarak işlerin aynen
devam etmesi sağlanırken, kazanılan
bu ekstra zaman içinde korbonmo-
noksit seviyesi temiz hava basılarak
temizleniyor, gaz oranı artınca tekrar
aynı işlemler gerçekleşiyor. Facianın
ardından hazırlanan ön bilirkişi ra-
porunda, ocaktaki karbonmonoksit
gazı seviyesinin sensörlerin en üst
sınırı olan 500 PPM’ye defalarca
yükseldiği belirlenmişti.” (Banu

ŞEN/ Hürriyet 26 Haziran 2014) 

Yukarıdaki gazete haberi Soma
maden ocağında yaşanan gerçekleri
tüm çıplaklığıyla ortaya sermektedir.
AKP’nin, Tayyip Erdoğan’ın daha
maden katliamının ilk gününde alel
acele üzerini örtme çabalarının
“bu işin fıtratında bu tür kazalar
vardır” yönlü açıklamalarının hep-
sinin sebebi de işte bu gerçeğin
açığa çıkmasını engellemektir...
Çünkü bu gerçeği hepsi de biliyor-
lardı ve bile bile halka yalan söyle-
yerek Soma maden şirketinin gö-
nüllü koruyuculuğunu yapıyorlardı.
Bizzat Bakan Taner Yıldız’ın şirket
yöneticileriyle boy boy çektirdiği
fotoğraflar ve verdiği “en güvenli
maden” yönündeki demeçler bu
korumanın nedenini ve suç ortaklı-
ğını kanıtlar. 

Yukarıdaki haber maden katlia-
mının aslında bu işin fıtratında ol-
duğunu göstermemektedir. Haber
yaşanan katliamın kapitalizmin kar
hırsından kaynaklanan fıtratında ol-
duğunu ortaya koymaktadır. 

Evet, resmi rakamlara göre 301
kişi, bilirkişi raporlarına göre 307
kişi ama gerçekte çok daha fazla
işçinin katledildiği maden ocağında
yaşananlar kapitalizmin vahşi sö-
mürüsünün kanıtıdır. Son çıkan tüm
haberler de bunu tüm çıplaklığıyla
kanıtlar niteliktedir. 

Sömürü ve Vahşet 
Kapitalizmin
Fıtratında Vardır 

Kapitalizmin ilk gelişim dönem-
lerinde yağmaya ve işgallere dayanan
sömürü dönemlerinde kapitalizm

307 Madencinin Katili Soma Holding 
İlk 500 Firma İçinde 34 Kademe Yükseldi!

"…Yeterli kâr olunca
sermayeye bir cesaret gelir.
Güvenli bir % 10 kâr ile her
yerde çalışmaya razıdır; kesin
% 20, iştahını kabartır; yüzde
50, küstahlaştırır, % 100, bü-
tün insani yasaları ayaklar
altına aldırır; % 300 kâr ile,
sahibini astırma olasılığı bile
olsa, işlemeyeceği cinayet, atı-
lamayacağı tehlike yoktur."
(T. J. Dunning. Aktaran;
Marks, Kapital, C. I, s., 788). 

307 MADENCİNİN KATİLİ
SOMA HOLDİNG’E AİT

BİR GÖKDELEN

Soma Maden Ocağında 307 Madencinin Katili 
Soma Holding’in “İş Durmasın” Diye, 

Sinyal Veren Gaz Ölçüm Cihazlarını Sıfırladığı Ortaya Çıktı!
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halkları vahşi katliamlarla boğ-
ma pahasına sermaye birikimi
sağlıyordu. Ve kapitalizmin bu
vahşetini uygulayarak halkları
katleden kapitalistler iyice pa-
lazlandıkları bu yüzyılda geç-
mişe dair özürler dileyerek söz-
de yaptıklarından utandıklarını
göstermeye çalışıyorlardı. An-
cak gerçekte tam bir ikiyüzlülük
içindedirler. Kızılderili katliamı
nedeniyle özürler dileyen Ame-
rika da, Cezayir ve Afrika ül-
kelerindeki katliamları nede-
niyle özürler dileyen Fransa
emperyalistleri de timsah göz-
yaşları dökmekten başka bir
şey yapmamaktadırlar. Çünkü
kapitalizm vahşi bir sömürü
sistemi üzerine oturmaktadır.
Geçmişin çıplak katliamları
gerçeğini artık kabullenmek
zorunda kalmaları kapitalistlerin
halklara ve emekçilere karşı
daha insancıl olmaya başladı-
ğını göstermez. Tersine daha
da vahşileşen kapitalistler artık
eski yöntemlere çok başvur-
madan ama eski yöntemleri
aratacak yeni yöntemlerle halkları
iliklerine kadar sömürmeye ve kat-
letmeye devam etmektedirler. Yıllar
içinde kendini geliştirip yenileyen ve
yeni yöntemler geliştiren, teknolojinin
tüm nimetlerinden sonuna kadar ya-
rarlanan kapitalistler açık işgal ve
katliamlara dayanan sömürünün yerine
gizli işgal ve sömürü mekanizmasını
geçirdiler. Artık ülkeleri işbirlikçileri
eliyle işgal ediyorlar. Sömürüyü ise
daha “çağdaş ve insancıl” yöntemlerle
yapıyorlar. Geliştirdikleri bant sistemi
(bugün teknoloji sayesinde otomasyon
denilen düzeye gelişti) ile işçileri hem
emeklerine yabancılaştırırken hem de
birim zaman içinde ücretleri değiş-
meyen işçilere daha fazla iş yaptır-
manın yolunu bularak sömürülerini
artırıyorlardı. Böylece elde ettikleri
karı kat be kat artırıyorlardı. Ama öte
yandan ise işçinin birim zaman içindeki
çalışma yoğunluğunu artırarak onun
yaşam süresinin daha da kısalmasını
sağlıyorlardı. Yani işçiyi içten ke-
miren bir kurt misali sömürüyorlar.
Bant hızının artışına paralel olarak

aşırı derecede yorulan işçinin ellerini,
kollarını makinelere kaptırması vb.
durumlar ise patronların umurunda
bile değildir. Artık kırbaç zoruyla
değil, ücrete bağlı yaşamak zorunda
bırakılan ve bant sistemi içinde emeği
iliklerine kadar emilen şekilde çalış-
maktadır. Bu, modern kölelik dediği-
miz sistemi ifade eder. 

İşte bu sömürü çarkı yüzyıldan
fazla bir zamandır kapitalizmin uy-
guladığı sömürü yöntemini oluştur-
maktadır. Ancak kapitalistler geçmiş
yöntemlerinden, kölece çalıştırma
koşullarından tümden vazgeçip daha
modern yöntemleri mi sadece uygu-
luyorlar? Hayır! Fırsatını buldukla-
rında ya da koşullarını yarattıklarında
eski yöntemlerini de yeni yöntemlerle
birlikte devreye sokup çok daha azgın
bir sömürü mekanizmasını işletmek-
ten bir an bile geri kalmamaktadırlar. 

Sosyalist ülkelerde yaşanan yı-
kımların ardından, sosyalizmin ya-
rattığı etkinin geçici de olsa yok
edilmesiyle birlikte saldırıya geçen
emperyalisler ve işbirlikçileri dün-

yanın her tarafında sömürü
mekanizmasını tüm azgınlı-
ğıyla hayata geçirmeye baş-
ladılar. İşçilerin yüzlerce yıllık
kanla-canla elde ettikleri ka-
zanımlarını bir bir geri almaya
ve işbirlikçileştirdikleri sen-
dikalar eliyle de örgütsüz sınıfı
denetim altında tutmaya baş-
ladılar. Kimi zaman açıkça
yasal düzenlemeler yaparak
kimi zaman ise kendi yasala-
rını dahi hiçe sayarak veya
kendi yasalarına hileler ya-
parak kölelik sistemini aratan
uygulamaları hayata geçir-
mekte sakınca görmediler.
Karlarını artırmak için her tür
saldırı ve cinayete başvur-
maktan çekinmediler. 

Girişte, Marks’ın bir sen-
dikacıdan yaptığı alıntıda gö-
rülen hırslarıyla emekçilerin
boğazına çöktüler. 

Soma Holding
Vahşi Kapitalizmin
Ülkemizdeki

Temsilcisidir 
Bunun bizim ülkemizdeki yansı-

maları elbette on yıllardır var. Ancak
özellikle AKP iktidarıyla birlikte ka-
pitalizmin tüm vahşeti ve saldırganlığı
doruk noktasına çıkarıldı. Bu doğ-
rultuda yasal düzenlemeler yapıldı
ve patronların her istediği bir bir ye-
rine getirildi. İşçi ve emekçilerin
mağdur olduğu olayları dahi AKP
iktidarı patronların çıkarlarını daha
iyi güvenceye almanın bir aracı olarak
kullandı. Yalan ve demagojide sınır
tanımayan AKP’liler halkı kandır-
manın, aldatmanın bin türlü yolunu
bulup hayata geçirdiler. 

İşte Soma maden şirketi de
AKP’nin emperyalislerle işbirliği
içinde oluşturduğu bu sömürü çar-
kının içinde boy atıp bugünlere geldi.
Öyle bir şirket ki, batak durumda
iken Soma maden ocaklarını Ciner
Holding’ten satın alarak çok kısa bir
süre içinde düze çıkıyor ve karını
kat be kat artırıyor. 

Nasıl yapıyor? Elbette azgın bir

Gaz ölçün cihazları karbonmonoksit oranını
en üst düzey olan 500 PPM’e yükselmesine rağmen
ocağa temiz hava basmaları gerekirken “iş dur-
masın” diye, yani daha çok kömür çıkartmak
için, yani daha çok kar etmek için cihazları sıfır-
lamışlar. Bu açık bir cinayettir. Açık, tartışmasız
bir katliamdır...
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sömürü yöntemi uygula-
yarak yapıyor. Devletten
kiralama yoluyla aldığı
maden ocaklarını işletir-
ken yani aslında kendisi
bir taşeron durumda iken
alt taşeronlar aracılığıyla
işçiler bulup çalıştıran ve
ocak içinde de işlerin ba-
şına “dayıbaşı” denilen
işçi başlarını prim siste-
miyle yerleştirip işçileri
son sınırına kadar çalıştırarak karına
kar katıyor. 

CNN Türk televizyon kanalına
çıkan Soma işçisi Sefa Köken bu
sistemi çok açık olarak anlatmaktadır:
"Yemek için bir mola yok; zaman
yok, şu saate diye bir şey yok, iş ha-
fifleyince dayıbaşı, başçavuşlar buna
karar veriyor. Genelde yeraltında
tuvalet ihtiyacı diye bir şey yok. An-
cak çantasında su götürüyor. Kendi
yemeğini götürüyor. Suyu ve yemeği
şirket vermiyor. 8 saat herkes orada
durmak zorunda. Allah güç veriyor
dayanıyor bu insanlar. Genel olarak
tüm madenlerde baskı ve kölelik
düzeni vardır. Hakaret de var. Her
zaman daha fazlasını istiyorlar." 

Bu sayede herkesin 130-140 do-
lara çıkardığı kömürü bu şirket 28.30
dolara çıkardığıyla övünüyordu. 307
madencinin katledildiği güne kadar
AKP de bunun ne büyük bir başarı
olduğuyla övüyordu. Ancak buradaki
“başarı”nın altında yatan neden göz-
lerden kaçırılmaya çalışılıyordu. Pat-
ronlar büyük bir başarı olan bu durum,
gerçekte işçiler için tam tersini gös-
terir. İşçiler için azgın ve vahşi bir
sömürü demektir. İşte böyle bir sö-
mürü çarkı için patronların her şeyi
yapabileceğini yukarıda Marks’ın
yaptığı alıntıda çok açık olarak gö-
rürüz. Çünkü maliyeti bu denli dü-
şürmek demek karlılığın yüzde
300’lerin bile çok üzerine çıktığını
gösterir. Yani bu durumda patronların
işlemeyeceği cinayet yoktur. Hem
de kendi kelleleri gidecek bile olsa. 

İşte gaz ölçüm cihazlarında kar-
bondioksit oranının en üst düzey
olan 500 PPM’e yükselmesine rağ-
men ocağa temiz hava basmaları

gerekirken “iş durmasın” diye,
yani daha çok kömür çıkartmak
için, yani daha çok kar etmek için
cihazları sıfırlamışlar. Bu açık bir
cinayettir. Açık, tartışmasız bir
katliamdır...

307 Madencinin Kanı
Soma Holding’i
En Zenginler İçinde
34 Kademe Yükseltti!
İşte bu vahşi sömürü sayesindedir

ki İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
geçen hafta açıkladığı Türkiye’nin
en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıra-
lamasında Soma Holding bir önceki
yıla göre 34 sıra birden yukarı çıkarak
daha büyük bir şirket olma yolunda
olduğunu göstermiştir. Önceki yıl
295. sırada olan şirket geçen yıl 261.
sıraya yükselmiştir. Şirketin gelişi-
mine ilişkin basına yansıyan bazı
bilgiler şöyledir: 

“2012 yılında Türkiye Kömür İş-
letmeleri'nin (TKİ), Soma AŞ ile im-
zaladığı anlaşma sonrasında devletin
aldığı kömürün fiyatı yüzde 17
arttı, üretim ise 1 milyon 513 bin
tondan 2.6 milyon tona çıktı. Soma
AŞ'nin 2012'deki fiili üretimi ise 3
milyon 800 bin tonu buldu. Bu kö-
mürün tamamı da devlet tarafından
o dönem satın alındı. Yani 1.2 milyon
tonluk bir üretim fazlası gerçekleşti.” 

Devletle yapılan kiralama anlaş-
malarıyla AKP sayesinde kömür alış
fiyatı yüzde 17 oranında artırılırken,
işçilerin boğazına çökerek gerçek-
leştirdiği sömürü mekanizması sa-
yesinde de çıkarılan kömür miktarı
iki katından daha fazla gerçekleşiyor. 

İşte vahşi kapitalizmin ülkemiz-
deki bir temsilcisi olan Soma Holding

böyle zenginleşmiş ve iş-
çileri de bu nedenle kat-
letmiştir. Bu ne bir ka-
derdir, ne basit bir ih-
malkarlıktır. Bu kapita-
lizmin azgın sömürü me-
kanizmasının işletilmesi-
dir. Bu burjuva sınıfının
işçi sınıfını kendi karı
için açıkça katletmesidir. 

Kısaca, bu sınıf sava-
şının en çıplak ve açık nedenidir.
İşçi ve emekçilerin işbirlikçi sendi-
kacılıktan kurtarılıp sınıf örgütlen-
melerine kavuşturulmasının ve sınıf
mücadelesinin, devrimci mücadelenin
yükseltilmesinin ne kadar önemli ve
elzem olduğunu ortaya koyan somut
bir gerçektir. 

Sonuç Olarak; 
1- Soma katliamı basit bir kaza

değil, cinayettir, katliamdır. Çünkü
azgın bir sömürü mekanizması işle-
tilmiştir. 

2- Soma Holding gerçekleştirdiği
vahşi sömürü sayesinde 34 sıra daha
yükseğe çıkan bir holding haline gel-
miştir. 

3- Bu yükselişi işçilerin yaşamını
hiçe sayan önlemleri almayarak, açık-
ça belli olan, adeta gözlerine sokar-
casına belli olan gaz miktarının artışını
gözlerden uzak tutmak için aletleri
sıfırlama yoluna giderek yapmıştır. 

4- Kapitalistler Soma Holding’te
de görüldüğü gibi karları için her
tür alçaklığı yapar, cinayeti işlerler.
Onlar için önemli olan kendi karları
ve sınıf çıkarlarıdır. İnsanların zerre
kadar değeri yoktur. 

5- Soma Holding’in baş koruyu-
cusu ve kollayıcısı AKP iktidarıdır.
Dolayısıyla yaşanan bu katliamın da
dolaylı değil doğrudan ortağı duru-
mundadır. 

6- Bu azgın sömürüyü engelle-
yecek olan işçi ve emekçilerin, ezilen
halkların örgütlenmesi ve yükselte-
cekleri devrim mücadelesidir. Kapi-
talist düzene son vermeden, yerle
bir etmeden bu tür katliamlar son
bulmaz...
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Kabul edelim isteniyor  bu ada-
letsizlik. Devlet ellerinde, yargı el-
lerinde, güç onların elinde susalım,
bu adaletsizliğe ses çıkartmayalım
isteniyor.

Adaletsizlik o kadar aleni, o
kadar pervasızca yapılıyor ki, bu
adaletsizliği sineye çekelim iste-
niyor. 

Şu adalete bakın!

BERKİN ELVAN ÖLÜM-
SÜZDÜR sloganı atmak 26 yıl
hapis  cezası…

Devrimcilere, halka, AKP’li ol-
mayan her kim olursa o kadar rahat,
o kadar pervasızca ceza isteniyor
ki, onlarca yıl sanki bir kaç aymış
gibi bahsediliyor.

“Berkin Elvan Ölümsüzdür”
sloganı atmak 26 yıl... 

14 yaşında Berkin Elvan’ı kat-
leden polisler için bir gün bile ceza
yok! Bırakalım yılları bulan cezalar
istemeyi, gözaltına almak, tutuk-
lamak yok!

Katiller görevinin başında halka
kurşun yağdırmaya devam ediyor-
lar!

1 Mayıs kutlamalarına ilişkin
İstanbul Başsavcılığı’nca iki id-
dianame hazırlandı. İstanbul 10.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan
davanın iddianamesinde 'Berkin
Elvan Ölümsüzdür' sloganı 'Terör
örgütünün cebir, şiddet veya tehdit
içeren yöntemlerini meşru göste-
recek' slogan olarak yorumlandı. 

Bu iddianameye göre "BER-
KİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR"
sloganı attıkları için 11 kişi hak-
kında 9 yıl ile 26 yıl arasında ha-
pis cezası isteniyor.

26 yıl... Bir insanın ömrü... 

Bu cezalar Berkin Elvanlara
olana düşmanlıklarını gösteriyor.
Bunun hukukla adaletle bir ilgisi

yok.

Berkin Elvan’ı nasıl kasten öl-
dürdülerse, Berkin Elvan’ı sahip-
lenenleri de aynı mantıkla, siz mi-
siniz benim öldürdüğüme ölüm-
süzdür diyen diyor. Berkin’i öldür-
düm sizi de hapishanelerde çürü-
türüm diyor. 

Polisim var, askerim var, mah-
kemelerim var, istediğimi yaparım
diyor. 

Bu adalet değil, yargının halka
karşı silah olarak kullanılmasıdır...

“Berkin Elvan Ölümsüzdür”
sloganı atanlara 26 yıl hapis cezası
istenirken halka kurşun sıkmak
TAKSİRLİ ÖLÜM oluyor... 

*** 

Uğur Kurt’un doğrudan ateş
edilerek öldürülmesi olayında,
Kurt'un ölümüne sebep olan silahın
TEM Şube’nin polisi S.K.'ya ait
olduğu tespit edildi. Adli Tıp Ku-
rumu Fizik İhtisas Dairesi’nden
gönderilen rapor Uğur Kurt’un vu-
rulmasından üç gün sonra, 25 Ma-
yıs’ta savcılığa ulaştı. Raporda,
Uğur Kurt’u öldüren merminin po-
lise ait 9x19 milimetre çapındaki
‘S.’ marka silahtan çıktığı ifade
edildi. 

S.K. hakkında soruşturma izni
verilmesi için Savcı Hasan Yılmaz,
"Şüpheli polisin meşru müdafaa
kapsamında ve saldırıyla orantılı
hareket ettiği" ifadelerini kulla-
narak İstanbul Valiliği’ne yazı yazdı. 

Meşru müdafaa ne demektir?
Meşru, kelime anlamı olarak haklı
ve doğru olduğu için kabul edilebilir
olma durumudur. Müdafaa, savun-
ma demektir. Meşru müdafaa; haklı
ve herkesçe anlaşılır olan savunma
halini ifade eder. Ceza hukukunda
ise meşru müdafaa cezada indirim
ya da cezasızlık öngörülen bir hu-
kuka uygunluk halidir. 

Uğur Kurt’un 
Katiline 2.5 Yıl

‘Berkin Elvan
Ölümsüzdür’

Diyene

26 Yıl Hapis

Berkin Elvanlara

Kurşun Sıkanlara

Ödül

Bu Adalet Değil! 
Sanmayın Bu Adaletsizliği 

Sineye Çekeceğiz!
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Peki, bu durumda Uğur KURT’u
vuran polisin nasıl haklı bir savunma
içerisinde olduğu kabul edilebilir?
Uğur KURT’un polise karşı bir ey-
lemi, polisin kendini savunması gibi
bir durum mu vardır? Hayır, yoktur.
Açıkça denilen şudur; “polisimizin
katletme özgürlüğü vardır; polis öl-
dürmüşse, kendini savunmuştur.”
Devletin katliamlarını aklama işlevi
gören yargı organlarının tutumu yeni
ve şaşırtıcı değildir. Devlet gerçeğine
uygun olandır. Bu durumun herkesçe
görülmesi, olayın “bağımsız yargı”ya
intikal etmesinin halk açısından hiç
de rahatlatıcı olmayacağının anlaşıl-
ması gerekir. Konu yargıya intikal
ettiğinde olayların devletin hukukçu
kadrolarınca da örtbas edileceğini
düşünmeliyiz. 

Savcının doğrudan bir katliam
olan Uğur Kurt‘un öldürülmesiyle
ilgili görüşü, polisin meşru müdafaa
sınırları içinde kaldığıdır. Katil siyasi
şube polisi S.K.’nın ise hala ifadesi
alınmış değil. Sadece bu olay üze-
rinden bile hakim ve savcıların devlet
katliamlarının neresinde durduğunu
değerlendirebiliriz. Mahkemeler ka-
tilleri aklamasa, savcılarca koruna-

caklarını bilmeseler bu kadar rahat
davranabilirler mi? 

Peki bir devrimcinin iddianame-
sinde lehine olabilecek bir tek durum,
delil ifade edildiğini gören var mı?
Neden silah kullanan bir devrimci
için adaletsizlik ve baskı meşru mü-
dafaa sebebi sayılmaz? Neden sav-
cıların ağzından hiçbir devrimci için
“halk bunca yoksulluk ve acı çe-
kerken bunun değişmesi için mü-
cadele etmenin halkın meşru sa-
vunması olduğu” yönünde bir de-
ğerlendirme duymayız? 

Devletin savcıları, parasız eğitim
isteyen öğrencilere 15 yıl hapis cezası
istediler. Yozlaşmaya karşı müca-
dele edenlerin ağırlaştırılmış mü-
ebbetle cezalandırılmalarını iste-
diler. 

Devrimci avukatlara 27 yıldan
ağırlaştırılmış müebbete varan ce-
zalar istediler. 

Grup Yorum elemanlarına 111 yıl
ceza istediler. Haziran ayaklanmasına
katılanlara yüzlerce yıla varan cezalar
istendi. 

19 Aralık Katliamı’ndan sağ kur-
tulma suçunu işleyen tutsaklara adam

öldürmekten ceza istediler. 

YÖK'e hayır diyen öğrencilere
38 yıl ceza istediler. 

Oysa Uğur Kurt’un polis tarafın-
dan katledilmesi olayında savcı silahı
ateşleyen polis hakkında müebbet
hapsi gerektiren "kasten adam öl-
dürme" suçundan değil "taksirle
adam öldürme" suçundan soruş-
turmayı yürütüyor. 

BU HUKUK DEĞİL, ADALET
DEĞİL! Hiç kimse hukuk adalet de-
magojisi yapmasın. Hiç kimse terör
demagojisi yapmasın. AKP hukuku,
adaleti tanımıyor diye adalet yok ol-
maz. Bu adaletsizliği sineye çekme-
yeceğiz. 

Halkın da adaleti var. 75 milyona
soralım: “Berkin Elvan Ölümsüzdür”
sloganı atmanın karşılığı 26 yıl hapis
cezası mıdır? 

75 milyon halkımıza soralım; 14
yaşındaki bir çocuğu başından vurarak
katletmenin hiçbir cezası yok mudur?
Vuran polislerin elini kolunu salla-
yarak görevinin başında durması adil
mi? 

75 milyona soralım Uğur Kurt’un
nasıl vurulduğu kamera görüntüleri
tarafından artık sabitlenmiştir. Uğur’u
vuran katilin mesai arkadaşları bile
“ateş etme” diye bağırıyor. Uğur
Kurt kazara vurulmuyor, kasten vu-
ruluyor. Uğur’un yerinde bir başkası
da olabilirdi. O mahalledeki herkes
düşman olarak görülüyor ve nişan
alınarak vuruluyor.

75 milyona soralım. Kasten adam
öldürmenin cezası 2.5 yıl olur mu? 

Bu adaletsizliği kabul etmek, 75
miyonu kendi ellerimizle katletmek-
tir.

Hayır, bu adaletsizliği kabul et-
meyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz!

Katillerin kim olduğu biliniyor.
Katilleri aklayıp adalet isteyenlerin
cezalandırılmasını kimse  sineye çek-
memizi beklemesin!

İşte düzenin mahkemeleri, huku-
ku, yargısı, adaleti... 

TANIMIYORUZ! BU DÜZENİN
HUKUKUNU, YARGISINI ADA-
LETİNİ!

Uğur Kurt,
çocukluk arka-
daşımdı. Ma-
hallede  sorun-
lar konusunda
pek fazla ilgi-

lenen, eylemlere katılan  birisi değildi;
orta halli bir kişiydi. Bizim dergi
okurumuzdu. Her ne kadar aktif
mücadele içerisinde yer almasa da,
düzene dair çelişkilerini dile getiren,
kurtuluşun bizimle olduğunun bilin-
cinde olan bir arkadaşımızdı. 

Aile baskısı ve çocuk sahibi ol-
masının yaratmış olduğu baskılanma
nedeniyle bizim saflarımızda yer alıp
aktif şekilde mücadele edemedi. An-
cak devrimcileri seven, bize sempati
duyan, duyarlı bir insandı. Bizleri
tanıdığı için, başımıza bir şey gel-
mesin diye her zaman "dikkat edin
kendinize, sakın bir şey olmasın siz-

lere" derdi ve böylece bizlere olan
sevgisini gösterip, ispatlamış olurdu..
Uğur, bizleri her gördüğünde halimizi
hatırımızı soran, ihtiyaçlarımızı sorup
gidermeye çalışan bir arkadaşımızdı.
Yıllardır sohbetlerimizde düzenin yı-
kılmaya mahkum olduğunu söyler,
sömürüsüz bir vatan kurma iddiası
taşıyanlar olarak sadece bizlerin kal-
dığını dile getirirdi. 

Uğur’un da dediği gibi, yıkılmaya
mahkum olan sistem, kendi canını
da aldı, Uğur' u katletti. Saf ve terte-
miz bir insandı. Her zaman imkanları
ölçüsünde devrimcilerin yanında yer
alırdı. Kimsenin kalbini kırmaz, in-
sanların kalbini kırmaktan çekinirdi.
Biz Uğur' un arkadaşları olarak onu
unutmayacak, unutturmayacak ve
daima anılarını yaşatacağız. Katillerin
bulunup yargılanmasını sağlayaca-
ğız.

Bir Arkadaşı
Uğur Kurt’u Anlatıyor
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Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO)’nün 2013 Yılı İşçi Görünümü
Raporu'na göre;  dünya genelinde
tüm işçiler içindeki çalışan çocuk
sayısı 264 milyon. Bunların 168 mil-
yonu kayıtlı düzenli olarak çalıştırı-
lıyor. Yani dünyada 168 milyon ço-
cuk, emperyalistlerin fabrikalarında
kayıtlı işçi olarak düzenli çalıştırılıyor. 

Diğer bir söylemle bu 168 milyon
çocuk köle demektir.

Ülkemizdeki durum dünya tab-
losundan hiç de farklı değildir!

DİSK-AR’ın araştırmasına göre
Türkiye’de 900 bin civarında kayıtlı
çocuk işçi çalıştırılmaktadır.

Gerçek rakamlar ise çok daha
farklıdır. 

DİSK-AR’ın “Türkiye’de çocuk
işçiliği gerçeği” raporuna göre; 5-
17 yaş arası toplam 8 milyon 397
bin çocuk çalıştırılmaktadır. 

TÜİK’e göre, istihdam içinde de-
ğerlendirilmeyen ev işlerinde çalış-
tırılan çocuk sayısı 1999 yılında 4
milyon 447 bin iken, 2006 yılında 6
milyon 540 bine,  2012′de ise 7
milyon 503 bine yükseldi. 

Çocuk İşçiliği Mevzuatı’na göre; 

* Kimse yaşına, cinsiyetine ve
gücüne uymayan işlerde çalıştırıla-
maz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni
ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma
şartları bakımından özel olarak ko-
runurlar.

* Maden ocakları ile kablo döşe-
mesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı
gibi yer altında veya su altında çalı-
şılacak işlerde on sekiz yaşını dol-
durmamış erkek ve her yaştaki ka-
dınların çalıştırılması yasaktır. 

Gerçek ise; madenlerde 2 bin 76
çocuk çalıştırılmaktadır. Resmi ra-
kamlar: Kömür ve linyit madenlerinde
işçilerin yüzde 4.2'si çocuk, 2 bin
76 'madenci' 15-19 yaşlarında, ma-
denlerde çalıştırılan çocuk işçilerin
büyük kısmı da kayıt dışı olarak ça-
lıştırılmaktadır. 

Önce aç bırak, son-
ra çalışma de. Çocuk
haklarından bahsedip
çocuk haklarını gasp
eden emperyalizm-
dir. Bu işçi sömürü-
sünün tek sorumlusu
kapitalizmdir. Kar
için yapamayacağı
canilik yoktur. 

Emperyalist tekeller için çocuklar
en ucuz iş gücüdür. Köle gibi ça-
lıştırırlar fakat, ücret verirken ço-
cuksunuz diyerek en az ücreti ve-
rirler. 

Emperyalistler “çocuk hakla-
rı”nı dillerinden düşürmezler. Fab-
rikalarda, tarlalarda çalışan ço-
cukları gösterir televizyonlar. Ço-
cuklar üzerine kamu spotları ha-
zırlarlar... Sokaklarda mendil satan
çocukları adeta çalıştıkları için suç-
luymuş gibi gösterirler. Çocuklar ol-
masa da ana-babaları mutlaka suç-
ludur. Mendil sattıran, tarlalarda, fab-
rikalarda çalıştıran canilerdir ana-
babaları... Onlar şimdi bu saatte okul-
da olmaları gerekirdi diye de ekler-
ler.

Tam bir ikiyüzlülük, tam bir sah-
tekarlık... Onların neden çalışmak
zorunda kaldıklarını, kimin aç bı-
raktıklarını söylemezler. Sadece ço-
cuklarını okutmayan, onların kazan-
dığı üç beş kuruşa göz diken cani-
lerdir... 

Evet, böyle gösterirler... 

Fakat öyle değil, dünyadaki 168
milyon çocuk, o çocuk haklarını dil-
lerinden düşürmeyen emperyalistlerin
ve işbirlikçi tekellerin vahşi sömü-
rüsünden dolayı çalışmak zorundadır. 

Onları, fabrikalarda, tarlalarda
köle gibi çalıştıranlar yine çocuk
haklarını dillerinden düşürmeyen te-
kellerdir. Onca işsiz varken çocuk
işçi çalıştırmaları da bilinçli bir ter-
cihtir. Çünkü çocuk emeği dünyadaki
en ucuz emektir. Ve en zor koşullarda
çalıştırılmaya sesini çıkartmayanlar

yine çocuklardır. Onun için çalıştır-
mayı tercih ederler çocukları.

Çocuklar sadece sosyalizmde sö-
mürülmezler. Çocuk hakları sadece
sosyalizmde gerçek karşılığını bulur.
Çocuklar sadece sosyalizmde gerçek
anlamda mutlu olabilirler.

Halk Anayasası Der Ki;
“Çocuklar işçi olarak çalıştırı-

lamaz. Çocuk emeğinin kullanım
yasaktır. Öğrenim gören çocuklar
eğitim programları dışında çalıştı-
rılamazlar. Gençliğin gelecek demek
olduğunun bilinciyle, geleceğin  top-
lumunun mimarı olacak gençler
için tüm imkanlar seferber edilerek,
onların sağlıklı, üretken, yurtsever
insanlar olarak yetiştirilmeleri için
her türlü koşul sağlanır.” (Halk
Anayasası Taslağı, 5. Baskı, Sayf:38)

Emperyalistler için sadece kendi
çocukları değerlidir. Onların kılına
zarar gelse yeri yerinden oynatırlar.
Fakat halkın çocuklarına gelince on-
ların hiçbir değeri yoktur. Her işte
köle olarak kullanmaktan çekinmez-
ler.   Çocuklarımızın gerçek kurtuluşu
sosyalizmdedir. 

Dünyada Kayıtlı Olarak 168 Milyon Çocuk
Köle Gibi Çalıştırılmaktadır!
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Özgür Tutsak Ümit İlter tarafından
7 Ocak 2013 tarihinde Zonguldak
Kozlu Maden Ocağı’nda ölen 8 işçi
için yazılmış bir şiir ve yazı idi. 

Yazıyı okuyunca görürsünüz, as-
lında Soma’yı anlatmış. Yani bir yıl
sonra değişen hiçbir şey olmamış
madencinin “kaderi”nde... 

Değişen sadece ölü sayıları ol-
muş... Kozlu’da 8 işçi katledilmişti,
Soma’da 307 işçi... 

O zaman asgari ücret 750 TL idi,
şimdi 891 TL oldu... Yani Kozlu’da
750 lira için ölürken madenci, So-
ma’da 891 lira için öldü 307 işçi...
Ve ölmeye devam ediyorlar... 

***

“21. yüzyılda göçük altında
ölmek mi?

Yerin 600 metre dibinde

yanmak, boğulmak mı?

Yıkıntılar altında günlerce
çıkarılamayan ceset mi?

Ocağın kapısında ölüsünü ya da
dirisini beklerken 

ağlamak mı?

750 TL için her gün ölüm
kuyusuna

girmek mi?

Yok sayılmak mı?

Unutulmak, adam yerine
konulmamak mı?

Ödenmeyen kredi borçlarından
dolayı

maaşın ipotek edilmesi mi?

Patron için o dakika unutulmak

Ciğeri yanan eş dost için

her gün hatıralara
boğulmak mı?

Susmak mı?

Hem de en çok bağırmak
gerektiği anda

Sendika ağalarınca
satılmak mı?

Ezilmek mi?

Sömürülmek mi?

En küçük bir
itirazda

İşten atılmayla
tehdit edilmek mi?

Horlanmak,
aşağılanmak,
küçümsenmek mi?

Madencinin
kaderi...

Ekmek parası
için göçük altında
ölmek

Zenginin
çarkından dişli olmak.

Ezim ezim ezilmek...

Örgütsüzlük...

Kader mi bu?

Reva mı?

Hak mı?

Zulüm bu...

Hem de 21. yüzyılda

Uzaya uydu gönderdi diye

Şişinildiği çağda.

Kader mi bu?

Değil!

Zenginin yoksula verdiği değer.

Haklı kim? Biz...

Doğru kim? Biz...

Bu memleketin asıl sahibi kim?
Biz.

Kendi memleketinde köle bir
halk haline getirilen kim?

Yine biz...

Öyleyse...

Artık yeter.

Biz

Zincirlerinden başka
kaybedecek şeyi olmayanların

temsilcileriyiz.

Biz

Yüzbinleriz... 

herşeyini sahibiyiz.

Biz

İşçiyiz, emekçiyiz, üreteniz...

Yarın bizim

Gelecek bizim ellerimizde
Yürüyelim durmadan

Tutuşalım kavgaya...

Değişmeli mutlaka

Madencinin kaderi...

"Yürü derler yürü derler

Açlığa yürü derler

Karaelmas tabut olmuş

Gerekirse ölüm derler

Günü gelir utanmadan

Ağlaşana gülün derler dost

Yalanlara artık sabrım yok"

***

Büyük direnişimizle beraber bu
topraklarda devrimciliğin tanımını ye-
niden yaptığımızı söylemiştik. Bu ta-
nımı yapamayanlarında çürüyüp gi-
deceğini eklemiştik. Yani özetle eşyanın
adını koyarak direnmeyen çürür de-
miştik. Devrimciliğin tanımı neydi
peki? Kızıldere devrimciliğiydi. Kı-
zıldere'de "Biz buraya dönmeye değil
ölmeye geldik", içeride ve dışarıda
"Bir canım var feda olsun halkıma
vatanıma"... Kuşatmalarda "Varsa ce-
saretiniz gelin" devrimciliğiydi. Devrim
ve sosyalizm inancını, değerlerini, ge-
leneğini ölümüne savunmak, koru-
maktı. Bu da zalimin zulmüne karşı
direnmek demekti. Direnmekte ölmeyi
ve hatta Kızıldere'deki gibi fiziken
yok olmayı göze almaktı. Bunun ba-
şarılamadığı yerde de çürüme yok
olma kaçınılmazdır. Çürüyen çürüdü...
Çürümeye yüz tutanların da elleri ha-
vada! Devrimciliği yeniden tanımla-
yamayanların keşfettiği akıllı solculuk
oldu aynı zamanda. Akıllı solculukla,
bedel ödemekten kaçmayı, halkın so-
runlarına duyarsızlaşmayı da keşfettiler.
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Bu keşifler yön veriyor onlara. Bu
yüzden de bir türlü doğru yönü
bulamıyorlar. Zonguldak Kozlu'daki
maden ocağında 8 işçi katledildi.
Sol, bu haberle pek ilgilenmedi.
Ölen madenciler için ne yaptı?
Hiç... Sol, devrimciliği bir yazılı
basın açıklamasına indirgeyeli hayli
zaman oldu. Oturdukları yerden
yapılan açıklamalarla, varsa der-
gilerinde 2 sayfa yer ayırmayı
yeterli görüyorlar... 

Onların devrimcilik tanımı bu, onlar
devrimcilikten bunu anlıyorlar. Zon-
guldak Kozlu'da maden ocağında 8 işçi
katledildi. Her cümlesine 'sınıf' diye
başlayan sol ne yaptı bu katliam karşı-
sında? Hiç... Niye? Çünkü akıllı solcu-
lukta burjuvazi ile iyi geçinmek de var.
Sınıfsallık mı arıyorsun, buyur sana sı-
nıfsallık. İnsan canını maliyet olarak
gören bir ezen sınıf var. Beri yandan da
774 TL için her gün "koyun" gibi ölüme
giden; mesai bitiminde yeryüzüne çı-
kabilirse "şükür" diyen işçi emekçi var.
Biz hangi sınıftanız peki? Cevapları
bellidir; proleteryadan yanadırlar. Ancak
ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz...
Pratik hiç de söyledikleri gibi olmadık-
larını gösteriyor. Çünkü sessiz, suskun
kalmak emekçiden yana olmak değildir. 

Zonguldak Kozlu'da maden ocağında
8 işçi katledildi. Geçen yıl Sayıştay
söz konusu maden ocağı için Meclis
Kit Komisyonu’na verdiği raporda "Va-
him bir olayla karşılaşılmamasının,
tamamen tesadüf olduğu görülmek-
tedir" dedi. Yani o kadar emniyetsiz.
Peki bu rapordan sonra ne oldu? Maden
ocağı çalıştırılmaya devam edildi. Üs-

telik madenle madencilikle uzaktan ya-
kından ilgisi olmayan bir inşaat şirketi
tarafından. Raporda bahsi geçen o 'te-
sadüf' olmasaydı ne olurdu? Patlama
olur, göçük olur, insanlar ölürdü.
ÖLDÜ... 8 işçi öldü bu sefer. 8,80 ya
da 180 kimin umrunda? Kimsenin...
Burjuvazinin gözünde işçinin değeri
yok, olmadı hiçbir zaman. 774 liraya
8, 10, 12 saat çalıştırılan birer köle
onlar... Ötesi değil... Zonguldak Kozlu'da
maden ocağında 8 işçi katledildi. Sınıf
tespitleri yapmak, ahkam kesmek, man-
galda kül bırakmamakta değil iş... Sı-
nıfımıza, ezilenlere bunları reva gören
ezenlere öfke kin duymakta, onlardan
akan kanlarımızın hesabını sormak için
yanıp tutuşmakta. Sol intikam, kin duy-
gusunu yitirmiştir adeta.Zonguldak'ta
Kozlu'da maden ocağında 8 işçi katle-
dildi. TTK'ya ait bir ocak özelleştirilmiş
peşkeş çekilmiş taşeron bir inşaat firması
tarafından işletiliyordu. Asgari ücret
alıyordu işçiler... Yani 774 TL. Hiçbir
sosyal güvenceleri yok. Ve her ocağa
girişte çıkma garantilerinin olmadığını
daha önce ölen onlarca işçi arkadaşından
biliyorlar. Ve birileri buna "Zongul-
dak’ın kaderi" (şimdiler de bu kader
Soma’nın da kaderi oldu) diyordu. 

Neydi bu kader? Ekmek pa-
rası için indiği ocaktan patronun
masraf diye kaçındığı alınmayan
önlemler sonucu göçük altında
ölmek. İşçiye reva görülen kader
bu, Zonguldak’ta madencinin
kaderi bu. Yani ÖLÜM! Zon-
guldak Kozlu'da maden ocağında
8 işçi katledildi. Kadınlar dul,
çocuklar öksüz, analar-babalar
evlatsız kaldı... Zonguldak Koz-

lu'da maden ocağında 8 işçi katledildi.
Sendika ağaları timsah gözyaları döktü.
Gıcır gıcır takım elbiseleriyle medyanın
karşısına çıkıp caka sattı. Zonguldak
Kozlu'da maden ocağında 8 işçi, Muh-
sin Akyüz, Köksal Kadıoğlu. Mu-
harrem Yapıcı, Hasan Bozacıoğlu,
Satılmış Eraslan, Ahmet Şeker, Yüksel
Koca, Hüseyin Kürekçi katledildi. Bu
isimleri unutma...

Bu isimler, bu ülkedeki ezen sınıfın
ezilen sınıf üzerindeki tahakkümüne,
adaletsizliğe, yoksulluğu tutulan ay-
nadır. Bu ölümlerin sorumlusu bu dü-
zendir... Bu ölümlerin sorumlusu bur-
juvalar yani zenginlerdir... Bu ölüm-
lerin sorumlusu Tayyipler, Sabancılar
Koçlar’dır...Yerin metrelerce altında
onlar için öldürüyorlar bizi. Onlar
için 774 TL'ye mahkum ediyorlar.
Onlar için zulmediyorlar, onlar için
aşağılıyorlar, yoksulluğa açlığa mah-
kum ediyorlar. Onlar kim? Zenginler,
ezenler. Biz kim? Fakirler, ezilenler.

Zonguldak, Kozlu'da maden oca-
ğında 8 işçi katledildi... Onlar emek-
çiydi, onlar ezilendi... Onlar halktı.
Halk düşmanları katletti onları...

Katilleri unutma...

Halkın Mühendis Mimarları ürettikleri Ferhat
Gerçek Yürüteci ile ilgili 29 Haziran’da bir açıklama
yaptı. Açıklamada: “Bilgi birikimimizi sermayenin
değil halkımızın çıkarları için kullanıyoruz. Onlardan
öğrenip onlar için üretiyoruz. Halkımızın yaşadığı
problemlere çözümler yaratıyoruz. Türkiye’de 1,8
milyon engelli halkımız yaşamaktadır. Her ailede
4 kişi olduğunu düşünürsek, bu durumdan 7,2
milyon kişi etkilenmektedir. Bizler Halkın Mühendis
Mimarları olarak yürüme engelli yoksul halkımız
için ‘Ferhat Gerçek Yürüteci’ni ürettik” denildi.  

11

6 Temmuz
2014

Yürüyüş

Sayı: 424

SANMAYIN BU ADALETSİZLİĞİ SİNEYE ÇEKECEĞİZ!

İstanbul’un Çayan Mahallesi'nde Çayan Halk
Cephesi’nin düzenlendiği Berkin Elvan Futbol

Turnuvası devam ediyor. Umu-
dun Çocuğu Berkin Elvan için
düzenlenen turnuva bir buçuk
ay önce başlamıştı. 20 takımla
başlayan turnuvada 28 Hazi-
ran’da final maçları yapıldı.
Yargıç Spor ile Rego İnşaat
takımları finale yükseldi.

Halkın Mühendis Mimarları
'Ferhat Gerçek Yürüteci' Üretti 

Berkin Elvan Futbol Turnuvası
Devam Ediyor!



TAYAD’lı Aileler bir kez daha Ankara yollarında. Adım adım
Ankara’ya yürüyorlar bir kez daha... Bu sefer hasta tutsakları
zulmün hücrelerinden çekip almak için yürüyorlar... AKP’nin
hasta tutsakları katletme politikalarına son vermek için Ankara’ya
yürüyorlar... Yaşlı bedenlerine aldırmadan yürüyorlar... 

Onlar mücadelenin her yerindeler... Dün AKP’nin katlettiği
307 madenci ailesinin yanındaydılar. Berkin Elvan için adalet
istiyorlardı... İşçilerin direnişlerinde yine onlar vardı... Bugün
hapishanelerdeki yüzlerce hasta tutsak için yürüyorlar... 

Zulme karşı özgür tutsakların sesi olmaya, onlar için bütün
iradeleriyle mücadele etmeye devam ediyorlar. 

10 gün boyunca hasta tutsaklar için açtıkları açlık grevi
çadırlarında aralıksız saldırıya uğrayan aileler 28 Haziran
günü de adım adım Ankara yürüyüşüne başladı. Cevahir AVM
ve Galatasaray Lisesi önünde hasta tutsakların sesi olan aileler
çadır direnişinin hemen ardından yürüyüşe başladı.

AKP'nin Evlatlarımızı 
Katletmesine İzin Vermeyecek, 
Onları Zulmün Elinden Çekip Alacağız!

Hasta tutsakların serbest bırakılması için TAYAD'ın başlatmış
olduğu kampanya çerçevesinde İstanbul'da yapılan çadır ey-
lemlerinin ardından TAYAD'lı Aileler Ankara'ya AKP iktida-
rından hesap sormaya gidiyorlar.

Ankara’ya yürüyen TAYAD’lı aileler gün gün yaşadıklarını
anlatıyor...

1. Gün
“Tüm Hasta Tutsakların Serbest Bırakılması İçin An-

kara’ya Yürüyoruz” diyerek 28 Haziran Cumartesi günü
Kartal Meydanı’nda TAYAD’LI AİLELER olarak bir araya
geldik.

“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın! 24 Saat Kamera
ile Gözetleme ve Cam Kafesler İşkencedir! Tecrit İçinde
Tecrit İşkencesine Son!” pankartlarımızı açtık.

Öfkeli bir şekilde sloganlarımızı attıktan sonra, açıklamamızı
yapmaya başladık. Açıklama okunurken katil AKP’nin katlettiği
evlatlarımız gözümüzün önünden geçiyordu. Nasıl geçmesin
ki TAYAD’lı’lı Aileler olarak verdiğimiz mücadele onlara da

AKP'nin Evlatlarımızı Katletmesine 
İzin Vermeyecek Onları 

Zulmün Elinden Çekip Alacağız!

Merhamet için değil, zulme meydan
okumak için adım adım yürüyoruz
Ankara’ya...

Zulmün elinden hasta tutsaklarımızı
çekip almak için yürüyoruz...

2000-2013 yılları arasında 2829,
son bir yılda 316 tabut çıktı hapisha-
nelerden... Hapishanelerden tabutlar
çıkmasın diye Ankara’ya yürüyoruz...

AKP’nin hasta tutsakları katletme
politikalarını boşa çıkartmak için An-
kara’ya yürüyoruz...

Faşizmin zulmüne karşı ADALET
için Ankara’ya adım adım yürüyo-
ruz!
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bir vefa borcu. Şu an hapishanede
bulunan hasta tutsakların bizlere nasıl
umutla baktıklarını tecrit hücrelerinden
çıkmasını sağladığımız kanser hastası
Kemal Avcı anlatıyor; “Ben hayat-
taysam bunu yoldaşlarıma, TA-
YAD’lı Ailelerimize ve Dev-Genç’li-
lere borçluyum. Onlar olmasaydı
ben burada olamayacaktım.” bu
sözler verdiğimiz mücadelenin önemini
anlatmaya yetiyordu.

Eylemimizden sonra hep birlikte
halaylar çektik. Halaylarımızı zalimin
zulmüne karşı çektik. Kartal’da yap-
tığımız kısa bir yürüyüşten sonra
bizleri yolcu ettiler.

Saat 15.00 gibi artık Ankara’ya doğru
adımlamaya başlamıştık. Yaşlı ana-ba-
balarımızın bu kaçıncı Ankara yollarına
düşüşüydü? On yıllardır tutsakların dı-
şarıdaki sesi soluğu olmuştuk.

Yürüyüş sırasında etrafımızdan ge-
çen araçlar kornalara basarak destek-
lerini sunuyorlar. Kimisi ise zafer
işareti yapıyor.

Kaynarca’ya kadar mola vermeden
yürüyoruz. Oraya gelince kısa bir
mola veriyoruz. Daha sonra da Kay-
narca çıkışında mola veriyoruz. Bu
sefer komüncü arkadaşlar önceden
hazırlık yapmışlar, mola yerine gel-
diğimizde çayımızı ve ekmek araları-
mızı hazırlamışlar. Çaylarımızı ve ek-
meklerimizi yedikten sonra yine yola
koyuluyoruz.

Bugünkü yürüyüş yolumuz epey
uzun, Gebze’ye kadar varmamız ge-
rekiyor. Onun için molayı kısa tutu-
yoruz.

Yürüyüşe başlamadan önce Tuz-
la’da oturan TAYAD’lı bir arkadaşımız
da bize eşlik ediyor. Pendik’e yaklaş-
tığımızda bir araç bize geçerken kor-
naya basarak selam veriyor. Biz de
onu selamlıyoruz. Kısa süre sonra
aynı araç önümüzde duruyor. Araçtan
inerek hepimizle tokalaşıyor, başarılar
diliyor. Bizler de mutlu oluyoruz bu
sevgi karşısında. Bir süre sonra aynı
araç meyve alarak gelmiş. Kısaca soh-
bet ediyoruz. Küçük kızının adının

İDİL olduğunu gurur duyarak söylüyor.
Şehitlerimizin isimlerinin hayat bul-
ması ne güzel! İşte diyoruz kendi ken-
dimize, ÖLÜMSÜZLÜK böyle bir
şey. Yeni İdiller hayatta.

Pendik-Tuzla arasında iki arkada-
şımız daha yürüyüşümüze katılıyor.
Gebze’ye kadar eşlik edecekler. 2011
yılında tutuklu TAYAD’lıların serbest
bırakılması için yapılan Ankara yü-
rüyüşüne de katılan ailelerimiz dene-
yimlerini anlatıyorlar.

Gebze’ye yaklaştığımızda bir ben-
zinlikte kısaca duruyoruz. Orada ça-
lışanlara neden yürüdüğümüzü anla-
tıyoruz. Oradan ayrıldıktan kısa süre
sonra tutsak Dev-Genç’lilerden Gürkan
Türkoğlu’nun ailesi geliyor araçlarıyla
yanımıza. Anne ısrarla eve davet edi-
yor. Yürüyüş yolumuz uzun olduğu
için bu isteği kabul edemiyoruz. Ay-
rılırken sıkıca sarılıyoruz birbirimi-
ze.

Gebze’ye geldiğimizde iki arka-
daşımız karşılıyor bizleri. Onlarla da
kısaca sohbet ettikten sonra Kocaeli’ne
doğru yola çıkıyoruz.

Akşam 22.00 gibi Kocaeli-Halk-
evi’nde oluyoruz. Bizi Kocaeli Gençlik
Derneği’nden bir arkadaşımız karşılıyor.
Diğer arkadaşlarımız ise değerli bir
arkadaşımızın kınasına gitmişler. Biz-
lerin de yürüyüş güzergâhında olsaydı,
bizler de mutlaka uğramak isterdik.

Kısaca sohbet ettikten sonra yürü-
yüşümüze başlıyoruz. Katil işkenceci
polisler yakından çekim yapmaya ça-
lışıyorlar. Buna izin vermeyerek ka-
meralarını kapatıyoruz. Sabri Yalın
Parkı’na kadar yürüyüşümüzü yap-
tıktan sonra açıklamamızı yapıp Genç-
lik Derneği’ne geçiyoruz. Arkadaşla-
rımızın ikramlarından sonra kalaca-
ğımız evlere dağılıyoruz.

2. Gün
Sabah erkenden Gençlik Derne-

ği’nde bir araya geliyoruz. Evlerde
bizleri misafir eden ailelerimizi anla-
tıyorlar. Ne kadar mutlular ailelerimiz
bir bilseniz. Kocaeli’ndeki ailelerimizin

sahiplenişi hepimizi duygulandırıyor.
Sabah kahvaltımızı hazırlıyoruz

hep birlikte. Pazar sabah erken olduğu
için hemen hemen bütün dükkânlar
kapalı. Sıvı yağ almaya giden genç
arkadaşımız eli boş dönüyor. TAYAD’lı
bir babamız da bir şey demeden ses-
sizce ayrılıyor dernekten, kısa bir süre
sonra elinde yağla geri geliyor. Açık
bir yer yoktu. Ama bir börekçiye girip
istemiş. Onlarda bulunan yağı almış
gelmiş.

Genç arkadaşımız “eee deneyimli
olmak, yaratıcı olmak başka bir
şey“ diyor.

Kahvaltımızı yaptıktan sonra Ya-
lova’ya doğru yola çıkıyoruz. Daha
otobana çıkmadan trafik polisleri ara-
cımızı durduruyor. “Kemer takılı” ol-
madığı gerekçesiyle ceza kesiyor. “Araç-
taki fazla yolcuları indirin” diyorlar.
“Anaları indiremeyiz, oğullarını bırakıp
da hiçbiri aramızdan ayrılmaz, gelin
analara siz söyleyebiliyorsanız, söyle-
yin” diyerek yanlarından ayrılıp yola
devam ediyoruz.

Orhangazi’ye geldiğimizde tekrar-
dan aracımızdan inerek yürüyüşe baş-
lıyoruz. Kısa bir süre sonra sivil
polisler çevremizde gezmeye başlıyor.
Zaten İstanbul’dan bu yana peşimizden
biri ayrılıp, birisi geliyordu.

Orhangazi’de ilerleyeli bir kaç da-
kika geçmeden bir araç hızlı hızlı korna
basarak önümüzde duruyor. Araçtan
Pınar Aydınlar heyecanlı, coşkulu bir
şekilde iniyor. Hepimizle tek tek toka-
laşıyor, sarılıyor. Topluca bir fotoğraf
çektiriyoruz. Neden Ankara’ya yürü-
düğümüzü sorduktan sonra, aldığı bil-
gileri mutlaka internet üzerinden pay-
laşacağını söylüyor. (Akşam telefonu-
muzu arayan bir arkadaş ise yürüyüşle
ilgili fotoğrafı Pınar Aydınlar paylaş-
tıktan sonra bulduğunu söylüyor.) Bir
ihtiyacımız olup olmadığını sorduktan
sonra, Gemlik’te çıkacağı konsere davet
ediyor. “Gelin en azından birlikte yemek
yeriz” diyor. Yetişirsek mutlaka uğra-
yacağımızı belirtiyoruz. Ve yürüyüşü-
müze devam ediyoruz.
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Bugünkü yürüyüş mesa-
femiz kısa, Gemlik’e gelme-
den önce orada oturan aile-
lerimizi arayıp bilgi veriyoruz
yaklaştığımızı söylüyoruz.
Yürüyüşümüze kaldığımız
yerden devam ediyoruz.

Yol boyunca geçen araçlar
selam vermeye devam ediyor.
Yürüyüşe başladıktan kısa
bir süre sonra komüncüleri-
miz meyve yıkamışlar. Bir
dinlenme tesisinde durup.
meyvelerimizi yerken bir
yandan da su toplayan ayak-
larımızdaki suları çekiyoruz
şırıngalarla. Merhem sürüp
yola koyuluyoruz tekrardan.

Gemlik’te erkenden ol-
mayı düşündüğümüz için
molayı kısa tutuyoruz. Üç
saat boyunca hiç durmadan
ilerliyoruz. Komüncülerimiz
ise bize yemek yapmak için
önden gidiyorlar.

Kır düğünü yapan işlet-
meye yürüyüşümüzü ve an-
lamını anlatıyorlar. Yemek
ve çay yapmak için izin isti-
yorlar. Anadolu insanının mi-
safirperverliğine bir kez daha
tanık oluyoruz burada. Yü-
rüyüş kolu işletmeye geldi-
ğinde menemenimiz ve ça-
yımız hazırlanmıştı bile. Çı-
nar ağaçlarının gölgesinde
yemeğimizi yedik. Ayakla-
rımızı dinlendirdik. Hemen
arkamızdan sivil polisler de
oraya gelerek mekân sahibini
taciz ettiler. Mekân sahibi
demokrat birisiydi. İşkenceci
polislere taviz vermedi.

Yürüyüş grubu ayrıldık-
tan sonra eşyalarımızı top-
ladık. Mekân sahibine teşek-
kür ederek oradan ayrıldık.

Gemlik girişine geldiği-
mizde arkadaşlarımız bizleri
karşıladılar. Sımsıkı kucak-
laşıyoruz. Gemlik merkezine

Onlar hiçbir zaman yalnız değildiler. Yü-
reklerinde ve bilinçlerinde sevdaları, halk ve
vatan sevgileri, mücadeleye dair kararlılıkları
vardır. Bizler sahiplenmemizle onların bu
mücadele ve yaşama gücüne güç katalım.

- UFUK KESKİN: Tip 1 Şeker (diabet)
hastası.Günde 4 insülin iğnesi yapılmaktadır.
Ayrıca Çölyak hastalığına yakalanmıştır.
Diyet uygulanmaktadır.Bu hastalıklara dair
bir çok hastane ve kurum raporları vardır.
Bolu F Tipi hapishanesinde müebbet cezalı-
dır.

- MEHMET YAMAÇ:
Göğüs kafesi kırık, ciğerleri yanık, solu-

num zorlukları yaşıyor. Kaburgaları kırıktan
yanlış kaynamış, tansiyon ve romatizmal
ağrıları var. Rahatsızlıklarının raporları var.
1996’dan beri tutsak. Müebbet hapis cezalı.
Tekirdağ 1 No lu F Tipi Hapishanesi’nde
kalıyor.

- HASAN TAHSİN AKGÜN : İleri de-
recede piskolojik tedavi görüyor. Şizofren
teşhisi konuldu. Dönem dönem hastaneye
yatırılmakta. Nöbetleri zaman zaman ağır-
laşmakta, uzun süredir ilaç tedavisi sürüyor.
Tek başına yaşamını sürdüremez durumda.
Tüm bu rahatsızlıklarıyla ilgili bir çok hastane
ve adli tıp raporu bulunmaktadır.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası olup,
Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde
kalıyor.

- MUSTAFA GÖK: Wernicke Korsa-
koff hastasıdır. Hafıza sorunları, denge so-
runları, bellek kayıbı gibi sorunlar yaşa-
maktadır. Tüm bunlara dair hastane ve
Adli Tıp raporları vardır. Sincan 1 No’lu
F Tipi hapishanesi’nde tutsaktır.

- SÜLEYMAN ACAR : Travmatik
epilepsi hastasıdır. Kafasında platin vardır.
Hipertansiyon hastasıdır. Raporları vardır.

- HÜSEYİN ÖZARSLAN: Kronik he-
patip B hastasıdır. Raporları  mevcuttur.
Tansiyon ve eklem ağrıları yaşamaktadır.
Raporları mevcuttur. Müebbet hapis cezası
almıştır. 20 yılı aşkındır tutsaktır. Sincan
1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta-

dır.
- FİKRET KARA : Wernicke Korsakof

hastasıdır. Tansiyon rahatsızlığı, ayrıca
uyku apnesi hastalığı vardır. Tüm bunların
raporları mevcuttur. İzmir Kırıklar 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi’nde kalmaktadır.

- TALAT ŞANLI : Wenicke Korsakoff
hastasıdır. % 52 iş göremez raporu vardır.
Müebbet hapis cezası verilmiştir. Kırıkkale
F Tipi Hapishanesi’nde kalmaktadır.

- YUSUF KENAN DİNÇER: Wernicke
Korsakoff hastasıdır. Ayrıca Varikosel ame-
liyatı olmuş olup tedavisi devam etmektedir.
Korsakof hastalığının tüm ağrılarını yaşa-
maktadır. Raporları vardır. Müebbet hapis
cezası verilmiştir. Kırıkkale F Tipi Hapis-
hanesi’nde tutulmaktadır.

- ÖZLEM TAŞDEMİR  : Pisişik bo-
zukluk rahatsızlıkları olup Bipolar bozukluk
teşhisi konulmuştur. 2008’den beri tedavi
görmektedir. Ayrıca ayak parmakları kesik
olduğundan dolayı kan dolaşım sorunları
yaşamaktadır. Bunlara dair raporları vardır.
1998’den beri tutsak olup, müebbet hapis
cezası verilmiştir. Gebze Kadın Hapisha-
nesi’nde tutulmaktadır.

- SELMANİ ÖZCAN:
Wernicke Korsakoff hastasıdır. Bu has-

talığın bütün belirtilerini, rahatsızlıklarını
yaşamaktadır. Ayrıca ayaklarında kurşun
yaralanmasından kaynaklı sorunlar yaşa-
maktadır. 1992 den beri tutsaktır. Ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir.
Sincan F Tipi Hapishanesi’nde tutulmak-
tadır.

- ALİ TEKE : Wernicke Korsakoff
hastasıdır. Bu hastalığın bütün sorunlarını
yaşamaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet hü-
kümlüsüdür. Raporları mevcuttur. 1992
den beri tutsaktır. Kandıra F Tipi Hapisha-
nesi’nde tutulmaktadır.

HASTA TUTSAKLAR SERBEST BI-
RAKILSIN!

HASTA TUTSAKLARI ZULMÜN
ELİNDEN ÇEKİP ALACAĞIZ! TECRİT
İŞKENCEDİR TECRİTE SON!

Size Söz... Sizi Zulmün
Hücrelerinden Çekip Alacağız!
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doğru yürürken yolculuğumuzu an-
latıyoruz onlara. Merkeze yaklaştı-
ğımızda ise sloganlarımızı haykırı-
yoruz hep bir ağızdan... Yaptığımız
konuşmalarla neden orada olduğu-
muzu anlatıyoruz halka. Evlerinin
balkonlarından alkışlayanlar var,
korna çalanlar... Bu şekilde yürü-
yüşümüzü cemevine kadar sürdü-
rüyoruz. Katil, işkenceci polisler
ise çevremizde çoğaldılar. Çok sayıda
sivil araçla dolanıyorlar.

Cemevindeki ailelerle sohbet
ediyoruz. Çaylarımızı yudumluyoruz
bir yandan da. Çaylarımızı içtikten
sonra ise cemevindeki ailelerle ak-
şam yemeğimizi hazırlıyoruz.

Bir yandan da akşam yapacağı-
mız eylemin hazırlıkları var aşağıda.
Aracımızdaki pankartları, dövizleri,
önlükleri düzenliyoruz. Bu sırada
bisikletiyle dolaşan bir genç “ha-
yırdır, burada ne var bugün, sivil
polisler neden bu kadar çok var”
diyor. Hasta tutsakların serbest bı-
rakılması talebiyle Ankara’ya yü-
rüdüğümüzü, polislerinse ortalıkta
dolaşarak bizleri tedirgin etmeye
çalıştığını anlatıyoruz. Sivil polislere
kızıyor gencimiz. Bize de kolay
gelsin dedikten sonra ayrılıyor.

Gemlik’te oturan arkadaşlarımız
ise bir yandan dergi dağıtımlarını
yapıyor, bir yandan akşamki eylem
için insanlarımıza haber veriyorlar.
Bir de bizlere kalacak yer ayarlı-
yorlar.

Akşam 19.00’da yemeğimizi ye-
meye başlıyoruz. Sofrayı birlikte kur-
mak istesek de ailelerimiz izin ver-
miyor. Bizleri masaya oturtuyorlar.

Saat 20.00’de basın açıklamamızı
yapmak için merkezde bulunan
AVM’nin oraya geçiyoruz. Açıklama
için toparlanırken faşist birisi sözlü
tacizde bulunuyor. Halkın da tepki
göstermesi üzerine oradan hemen
uzaklaştırıyorlar faşisti.

Daha sonra pankartlarımızı aça-
rak eylemimize başlıyoruz. Çevre-
dekiler izliyor. Sivil polisler de

uzaktan kamera çekimi yapıyorlar.
Açıklamanın ardından hasta tutsak

Hasan Tahsin Akgün’ün annesi TA-
YAD’lı Melek Anamız söz alıyor.
Oğlunun 14 yıldır tutsak olduğu, yıl-
lardır da tecrit hücrelerinde tek başına
tutulduğunu anlatıyor. Ve yakalandığı
hastalıkların sorumlusunun tecrit ol-
duğunu söylüyor.

AKP’nin katil polislerine seslenen
Melek Ana bu düzende hiç bir şeyin
garanti olmadığını, bu düzeni des-
teklememeleri gerektiğini anlattı.

Basın açıklaması, atılan sloganlar
ve çekilen halaylarla son buldu.

Eylemin bitmesiyle birlikte ka-
lacağımız evlere dağıldık.

"Ben Ölsem de
Sizler Yola Devam Edin
Bu Yolculuk
Dursun İstemem"

Ailelerimizle sabah erken saatlerde
Bursa Kent Meydanı’nda buluşuyo-
ruz. Daha sonra aracımızla birlikte
Kestel çıkışında bulunan Kestel Cem-
evi’ne uğruyoruz. Birer çay içtikten
sonra yürüyüşümüze başlıyoruz.

Yürüyüşe başladıktan kısa süre
sonra mola veriyoruz. Uşak Hapisha-
nesi’nde bulunan Özgür Tutsaklardan
Filiz Gencer arayacak. Saat 11.00'de
ondan telefon alıyoruz. Hepimiz ayrı
ayrı konuşuyoruz. Yürüyüşümüz için
şöyle diyor; "Yüreklerimizle birlikte
bizler de sizin yanınızdayız. Sizlerle
birlikte yürüyoruz."

Telefon konuşmamızın ardından
yürüyüşümüze kaldığımız yerden de-
vam ediyoruz. Bugün hava oldukça
sıcak, tam da öğlen sıcağında ilerli-
yoruz. Neyse ki komüncülerimiz ha-
zırlıklılar. Saat 12.45’te mola veri-
yoruz. Öyle güzel bir yer bulmuşlar
ki. Ufak bir akarsuyun kenarında
ağaçlar altında yemeklerimizi ye-
dikten sonra, ayaklarımızı dinlen-
dirmek için akarsuya sokuyoruz. Bir
saatten fazla bir süre dinleniyoruz.
Önümüzde zorlu bir yokuş var. Yak-
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laşık 10 km'lik bir tırmanış olacak.
Molamız bittikten sonra tekrar tek

sıra olup yürüyüşümüze başlıyoruz.
Fahrettin Babamız yine en önde

gidiyor. Yaşlı bedeniyle adımlıyor yol-
ları o da. İki evladı tutsak. Birisinin
sağlık sorunu çok ciddi... Hem kendi
evladı, hem de diğer hasta tutsaklar
için yürüyüşte o da.

Yolculuk sırasında ara ara marş-
lar-türküler söylüyoruz. Bu dik yokuş
ana-babalarımızı epey yordu. Ama
hiçbiri yorgunum demiyor.

2 saat boyunca hiç durmadan yü-
rüyoruz. Tepeye yaklaştığımız sırada
bir esnaf meyve ikram ediyor. Kısaca
oturup sohbet ediyoruz. Vedalaşıp ay-
rılmıştık ki başka bir esnaf da küçük
pet sulardan ikram ediyor hepimize.
Teşekkür ederek ayrılıyoruz yanından.

Kısa süre sonra Fahrettin Amcanın
tansiyonu düşüyor. Bunun için ko-
müncülerimize haber veriyoruz, ayran
alıp gelmeleri için. Onlar gelene kadar
da sohbet ediyoruz. Fahrettin Amca
"Ben ölsem de sizler yola devam edin.

Bu yolculuk dursun istemem" diyor.
Yaşlı bedeniyle çektiği acılar bu

sözlerden belli oluyor. Ama yürüyüşün
bitmesini istemiyor. Kendi sınırlarını
zorlayarak adımlıyor yolları.

Ayranlarımızı içtikten sonra yola
devam ediyoruz. Analarımız Kemal Av-
cı'dan bahsediyorlar. "Çocuk kendini
parçalıyor, bizlere düzgün mola yeri
bulmak için. Onun hakkı ödenmez. Çok
çalışkan, emekçi" diyorlar onun için.

Sohbet ederek yürüyüşümüzü sür-
dürüyoruz. "Hasta tutsaklar Serbest
Bırakılsın-TAYAD" ve "TAYAD'lı Ai-
leler" yazılamaları yapmışlar. Hemen
önüne geçip fotoğraf çektiriyoruz.

Molada çaylarımızı ve bisküvile-
rimizi yedikten sonra kamp alanına
doğru hareket ediyoruz. Kısa süre
sonra kamp alanımıza geliyoruz. Ça-
dırlarımızı kuruyor, bir yandan da ye-
mek yapmak için hazırlık yapıyoruz.
Bu akşam İnegöl'de oturan bir arka-
daşımız çocuklarıyla birlikte yanımıza
gelmek istiyor. Gidip onları alıp geli-
yoruz.

Akşam yemeklerimizi yedikten
sonra ateş başında türküler söylüyoruz.
Gece nöbetlerini ayarladıktan sonra
yatıyoruz.

Gece ilk nöbet sırasında polis aracı
kampa yakın bir yerde durarak polisler
araçtan iniyor. "Selam" verip tokalaş-
mak istiyorlar. Ne selamlarını alıyoruz,
ne de tokalaşıyoruz. Yürüyüşümüze
dair programımızı öğrenmek istiyorlar.
Programımızın belli olduğunu söyle-
mekle yetiniyoruz. “Sabah kaçta hareket
edeceksiniz?” diye sorduklarında ise
belli değil diyoruz. "Bir ihtiyacınız var
mı?" diyorlar. "Sizin gelmemeniz ye-
terli" diyerek arkamızı dönüyoruz. Tam
bu sırada "Çok misafirperver olduğu-
muzu" söylüyorlar. "Sizleri o ünifor-
malarla misafir edecek halimiz yok"
diyerek ayrılıyoruz. Ateş başına geçerek
sohbete devam ediyoruz.

Yürüyüşümüz sabah kaldığı yerden
devam ediyor. Şu an İnegöl çıkışından
10 km. uzaktayız. Yürüyüşümüz sü-
rüyor…

Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), hapishanelerde
Mayıs ayı hak ihlalleri raporunu 29 Haziran’da açıkladı. Mayıs
ayı hak ihlalleri, Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen basın
açıklamasıyla halka duyuruldu. Eylemde, "Ülkemiz egemen sı-
nıflarının AKP üzerinden sıkça dillendirdikleri 'demokratikleşme’,
‘insan hakları ihlallerinin sıfıra inmesi’ gibi zırvalıklarının sadece
hapishanelere baktığımızda dahi gerçeklikten uzak, bir aldatma
olduğu ortaya çıkacaktır. Son on iki yılda hapishanelerde 2 bine
yakın kişi öldürülmüştür. Hapishanelerde 490 hasta tutsak bu-
lunmaktadır. 200'e yakın hasta tutsağın ise durumu ağır olup ço-
ğunluğu da tek başına yaşamını idame ettiremeyecek durumdadır"
denilerek başta siyasi
tutsaklar olmak üzere
tüm mahpusların üze-
rinde uygulanan tecritin
bir an önce kaldırılması
talep edildi. Yaklaşık
otuz kişinin katıldığı
eylem, atılan slogan-
larla bitirildi.

Hasta Tutsaklarla
Dayanışmamızı Büyütelim!
Zulmün Elinden Çekip Alalım

TAYAD’lı Aile-
ler 30 Haziran’da
Kadıköy’de Halk
Cephesi adı altında
açtıkları kermesle
hasta tutsakların
seslerini duyurdular.
Açılan masada
Grup Yorum atkı-
larının, rozet ve be-

reler ile tutsak ürünlerinin yanı sıra başlattıkları “Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın” kampanyasının imza
föylerini de koyarak sesli konuşmalarla halka haftada
5 tutsağın ölümünden bahsedildi, bunun bir katliam
olduğu vurgulandı.

Halkımız "Kolay gelsin, çıkartırsa TAYAD’lı Aileler
çıkarır" diyerek desteklediler. Sürekli sesli konuşma
ve sloganların ardından masa çalışması bitirildi.

Hapishanelerde 
490 Hasta Tutsak Var!
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Halkın avukatları bürolarının ku-
ruluşunun 25. yılını 29 Haziran ak-
şamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık-
hava Sahnesi’nde verilen Grup Yorum
konseriyle kutladı. 1994 yılında kat-
ledilen Halkın Hukuk Bürosu avukatı
Fuat Erdoğan anısına yapılan kon-
serde avukatlar da kızıl fularlarıyla
Çav Bella şarkısını söyledi. 

12 Eylül sürecinde tutsaklarla be-
raber verilen hukuk mücadelesiyle
yetkinleşen genç avukatların 1989
yılında kurduğu Halkın Hukuk Bü-
rosu 25. yılını kutladı. 18 Ocak
2013’te yapılan polis baskınında
komployla tutuklanıp 1 yılın ardından
tahliye olan büronun emekçi avu-
katları, bu süreçte halkın avukatlığını
yapmaya karar veren “stajyerleriyle”
omuz omuza çıktı sahneye. Devrimci
Sol Ana Dava’dan başlayarak Dev-
Genç’lilerle, işçilerle, işkencede kat-
ledilen, kaybedilen devrimcilerle,
122’lerle, Grup Yorum’la ve Soma
işçileriyle, Haziran şehitleriyle halkın
avukatlığı geleneğinin nasıl yaratıldığı
adım adım anlatıldı konserde. 

Harbiye Sahnesi saatler öncesin-
den görevlilerin ve sanatçıların ça-

lışmalarıyla hareketlenmeye başladı.
İnsanlar saatler öncesinden konser
alanına gelerek bilet kuyruğu oluş-
turmaya başlamış, içerideyse stantlar
hazırlanıyordu. Konser saati yaklaş-
tıkça bilet ve kapı kuyruğu da uza-
maya başladı. Saat 20.00’da kapılar
açıldı, TAYAD’lı şehit aileleri için
en önde yer ayrıldı, beyaz tülbentleri
ve kızıl bantlarıyla mücadeleye omuz
veren analar onur konuğu olarak iz-
lediler konseri... Haziran Ayaklan-
ması’nda şehit düşen Umudun Ço-
cuğu Berkin Elvan’ın ailesi, yozlaş-
maya karşı bir bayrak olan Hasan
Ferit Gedik’in ailesi ve Soma’dan
gelen maden işçileri de konserin onur
konukları olarak en önde izlediler
bu konseri.

Konser boyunca Dev-Genç’liler
toplu sloganlarla kitlenin içinde bu-
lunduğu duyguları binlerin dilinde
söze, öfkeye ve hesap sormaya dön-
üştürdü. Konser alanı dolarken de
işçiler sloganlarla alana girdiler. Hem
meşru, hem de hukuk mücadelesinde
omuz omuza oldukları halkın avu-
katlarının yanında yer aldılar.

Işıklar kapanıp program başladı-

ğında önce hazırlanan sinevizyonla
halkın hukuk mücadelesi adım adım
beyaz perdeye yansıtıldı. Sahnenin
yanında yer alan iki ekrandan insanlar
nefesini tutarak izledi 25 yıllık tarihi.
Sinevizyon Dursun Karataş’ın Dev-
rimci Sol Ana Dava’dan görüntü ve
ses kaydıyla başladığında bütün alan
“Önder Yoldaş Dursun Karataş” slo-
ganlarıyla çınladı. Binlerce insan ön-
derliğe, bu slogana kulak verdi, içinde
yankılanan bir ses daha oldu... Sonra
Fuat Erdoğan’ı izledi binler, onun
katledildiği yerden görüntülerle öfkesi
bilendi 25 yıllık mücadeledeki yol-
daşlarının... Ölüm oruçları,  122 canla
omuz omuza ölüme karşı verilen
mücadele ve Behiç Aşçı... Devrim-
cilerin gün gün ölüme yürümesi kar-
şısında kimsenin konuşmadığı, ada-
letin olmadığı yerde direnmeyi, ölüm-
le karşı karşıya açlığı seçti katledilen
yoldaşları için... O müdafilerini mah-
keme salonlarıyla, hapishanelerin
avukat görüş bölümleriyle sınırlamadı.
Yaşamının, devrimciliğinin bir parçası
olarak gördüğü özgür tutsaklar için
tıpkı onlar gibi açlığını kuşanarak
ölüm orucuna başladı ve zaferi de
122 canımızla, Behiç Aşçı’nın tüm

Halkın Avukatlığında 25 Yıl
Halkın Avukatlığı Ne Mahkeme Salonlarına 
Ne Açıkhava Sahnesine Sığıyor!
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statükoları yıkan direnişiyle kazan-
dık... 

Bu mücadele, yer ve mekan ta-
nımadan hem vekillerle hem mü-
vekkillerle büyüyor çoğalıyor, bir
eylem olmaktan çıkarak bir gelenek,
değerler bütünü haline geliyor. Halkın
avukatları gün geliyor DTCF işgal-
lerinde, parasız eğitim eylemlerinde
Dev-Genç’lilerin yanında oluyor, gün
geliyor yerin metrelerce altında ölüme
mahkum edilen maden işçilerini sa-
vunduğu için gözaltına alınıyor, iş-
kence görüyor. Ama yılgınlığa ve
tereddüte düşmeden hep çoğalarak,
yaşatarak, direnerek nice 25. yıllara
koşuyor...

Alkışlar ve sloganlarla izlenen
sinevizyonun ardından Halkın Hukuk
Bürosu adına avukat Barkın Timtik
sahneye çıkarak 25. yılında yanlarında
olan halkı selamladı. Bürolarının ku-
ruluşunu “Tutsaklara güneşi bile ya-
sak ettikleri günlerdi, tutsaklar bir
yudum güneş için dahi işkence gö-
rüyor, saldırıya uğruyor, DİRENİ-
YORLARDI...” sözleriyle aktardı ve
“Gösterilmek istenen; bozuk düzenin
örtüsü hukukun bile halk için kulla-
nılabileceğiydi...

Halkın Hukuk Bürosu çokbilmiş,
halktan uzaklaşmış, kendini ayrıcalıklı
gören avukatlık anlayışına karşı bir
seçenek olarak kurulmuştur. 

Hukukun, egemenin iradesi ol-
duğunu hiç ihmal etmemiştir. Fakat
hukukun halkın bedelini ödeyerek
kazandığı hak ve özgürlükler yanı
olduğunu da hiçbir zaman gözden
kaçırmamıştır. 

Halkın Hukuk Bürosu,  hak ve
özgürlükleri koruma ve geliştirme
mücadelesini yalnız mahkemelerle
sınırlamamış; alanlarda, meydanlarda,
kondularda, fabrikalarda, yani hakkın
tam da kazanıldığı yerlerde gelişe-
bileceği bilincini hep akılda tutmuş-
tur.” diye devam etti. Timtik sözle-

rinde “tarafsız aydın” tavrına işken-
ceyle yakılarak katledilen Guetamalalı
şair Otto Rene Castillo’nun şiiriyle
yanıt verdi, 

“Tarafsız aydınları

güzel yurdumun,

cevap veremeyeceksiniz.

Yiyip bitirecek sizi

bir sessizlik kuzgunu.

Yüreğinizi kemirecek

zavallılığınız.

Susup kalacaksınız

kendi utancınızla.” 

HHB tarafsızlık bataklığına düş-
meden, onun arkasına sığınmadan
katledilmek pahasına o basit, o güzel
insanlarıyla omuz omuza oldu 25
yıl boyunca ve Timtik de sözlerini
“Halkın Hukuk Bürosu, yoksulların
yanında taraf olduğu için alnı açık
başı diktir. Halkına vereceği cevap,
adalet mücadelesinde şehit olan  Fuat
Erdoğan’dır.  Hak ararken ölüme ya-
tan Behiç AŞCI’dır. İşkencelerdir,
tutsaklıklardır, sürgünlerdir….” şek-
linde sürdürdü. Konuşmasını “Bugün
25. yılımızı bu kadar kitlesel, coşkulu
ve umutlu kutluyorsak bu hukukun
değil, gönüllü birlikteliklerin egemen
olacağı günlere olan inancımızdandır. 

Sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız bir
dünyayı hep beraber kuracağımız
inancı var olduğu için devrimci hak
ve özgürlük mevziimizin 25. yılı
kutludur. 

Devrimci avukatı devrimci avukat
yapan, ona değer ve anlam kazandıran
müvekkilleri. Devrimciler ve halk-
larımız… Sizler…  Bizi var eden,
besleyen, büyüten halkımız…. Bugün
yine çoğala çoğala tutuştu ellerimiz. 

‘Ne kadar çok elimiz oldu,
baksana,

Tutuşa tutuşa

Bir orman yangını gibi’

Bu elleri hiç bırakmayacağız.

Çünkü ‘..yolların en çıkmazıdır

bizsiz gidilen yol…’

Hiç bırakmayacağız tuttuğumuz
bu elleri ve bu eller dünyayı saracak. 

Hadi şimdi kurtuluş düşümüzün
ezgisini salalım evrene hep bera-
ber,,,

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz...” 

Selamlamasıyla sonlandırarak
sözü devrimci sanatçılara, Grup Yo-
rum’a bıraktı.

Grup Yorum ilk olarak Güley-
can’la, 12 Eylül zindanlarındaki di-
renişin şarkısıyla başladı konserine
ve hemen ardından Uğurlama’yı söy-
ledi... 

Ardından konser 17’sinde,
14’ünde direnen, barikat barikat ça-
tışan gençler için söyledikleri Büyü
şarkısıyla devam etti. Bu şarkının
ardından sahneye “Berkin Elvan
Ölümsüzdür” sloganlarıyla Av. Engin
Gökoğlu çıktı ve  “Dostlar, Yoldaşlar,
hepinizi Haziran ayının sıcaklığıyla
selamlıyoruz” dedi. Haziran ayında
halkın ekmek adalet ve özgürlük ta-
lebiyle şaha kalktığını, en direngen-
lerin Haziran Ayaklanması’nda şehit
düştüğünü söyledi. Hasan Ferit Ge-
dik’in de yozlaşmaya karşı bayrağı-
mız olduğunu söyleyen Gökoğlu 14
Ağustos’ta Kartal Adliyesi’nde gö-
rülecek mahkeme için herkese çağrı
yaptı. Ardından 269 gün boyunca
küçücük bedeniyle faşizme karşı di-
renen Berkin Elvan’ın babası Sami
Elvan’ı sahneye davet etti. Sami
Elvan sahneye çıkarken konseri iz-
leyenlerin tamamı ayağa kalkarak
“15’inde bir Fidan Berkin Elvan”
ve “Berkin Elvan Ölümsüzdür” slo-
ganını attılar. Berkin’in babası da
“Halkın Hukuk Bürosu avukatlarıyla
Haziran Direnişi’yle tanıştık, ailemiz
oldular, bizi hiç yalnız bırakmadılar.
Faşizmin saldırılarına karşı savunma
yapan Halkın Hukuk Bürosu avu-
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katlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Grup Yorum Berkin için yazılan şar-
kıyı milyonların hüznü ve hesap sor-
ma kararlılığıyla söyledi, herkes tek
yürek olarak Berkin’i andı bu şarkıyla.
Cihan Keşkek söz alarak “Gezi’de
bizi teker teker öldürdüler, Soma’da
yarattıkları katliamla bizi yüzer yüzer
öldürdüler. Üzerimize maden ocağının
kapılarını kapattılar, ölülerimizi sa-
hiplenirken, bakanı başbakanı bütün
memurlarıyla saldırdılar. Soma’da
ambulansı kirletmeye kıyamayan, o
saflıkta olan insanların yüreklerini
bir yanıyla da  korkuyla, sindirmeyle
bastırmaya çalıştılar. Biz korkuyu
değil umudu büyüteceğiz. Korkuyu
değil cesareti büyüteceğiz” dedi. 40
Somalı işçinin konuk olarak geldiği
konserde işçilerden biri sahneye çı-
karak “Bu cinayette, katliamda bize
destek olan bizim için işkence gören
halkın avukatlarına teşekkür ediyo-
ruz.” dedi. Ardından da Grup Yorum
Soma için yazdıkları şarkıyı söyledi. 

Konsere konuk sanatçı olarak ka-
tılan Hüseyin Turan da sahnede Topal
Eşek ve Kirvem türkülerini söyledi. 

İnan Altın binlerle beraber yeni
albümde yer alan Lanet şarkısını
söyledi. Sonrasında Kazova işçileri
adına Metin Yeğin sahneye çıkarak
DİH’in yeni projelerini anlattı. “Pa-
ramız yok ama yoksul değiliz” diyen
Yeğin yeni anneler için Takas proje-
siyle kapitalizmin tüketim açlığına
karşı durulacağını söyledi. Ardından
Yorum direnen işçiler için yazdıkları
Grev Çağrısını söyledi. Coşkulu ha-
layların ardından Selma Altın söz
alarak Amerika’nın üç devrimcinin
başına ödül koyduğunu ve Ameri-
ka’nın zulmüne karşı tüm dünya
halklarıyla meydan okuduklarını be-
lirtti, Amerika Katil şarkısı söylendi.
Ardından Yorum üyeleri Kızıl fular-
larlarla yüzlerini kapatarak Zafer Ya-
kında’yı söylediler. 

“Biz Devrimcilerin
Avukatıyız, Ama Yetmez”
Biz Devrimci Avukatlarız!

15 dakikalık aradan sonra tüm
coşkusuyla konser devam etti. kinci
bölümde Av. Selçuk Kozaağaçlı söz
alarak “Biz devrimcilerin avukatıyız,
ama yetmez! Biz ayaklanmanın avu-
katı değil parçasıyız aynı zamanda.”
dedi ve halkın avukatı olmak isteyen
herkesi “çayımız demli, yataklarımız
serili, herkesi büromuza bekliyoruz”
sözleriyle çağırdı... Söz tekrar Grup
Yorum’daydı. Grup Yorum Hazi-
ran’da Nazım Hikmet’i de anmadan
geçmedi. Haziran’da Ölmek Zor şar-
kısının ardından Nejat Yavaşoğulla-
rıyla beraber Eylül şarkısı söylendi.

TAYAD’ın kurucu üyeleri çıktı
sahneye, Önder Yoldaş Dursun Ka-
rataş sloganlarıyla beraber Dayı’nın
abisi Reşat Karataş Halkın Hukuk
Bürosu’na teşekkür etti. Mustafa Bek-
taş’ın ve tüm devrimcilerin anası
Kezban Ana da ak tülbentiyle çıktı
binlerin karşısına. Adım adım Anka-
ra’ya giden TAYAD’lıları selamladı
önce ve teşekkür etti, 25 yıldır oğul-
larının kızlarının, işkencede katledil-
mesine, kaybedilmesine karşı, tecrite
karşı kendilerine güç veren, güven
veren halkın avukatlarına. Grup Yo-
rum da anaları, emekçi babaları Ka-
yıpların Ardından şarkısıyla uğurladı. 

Avukatlar için de mücadelenin
bir yanında dışarıdakiler, diğer ya-
nında ise tutsaklar vardır...  TA-
YAD’lıların ardından özgür tutsak-
ların selamları ulaştı birer birer. Özgür
tutsaklar adına Ümit İlter’in selamı
bir bahar rüzgarı gibi geldi önce
“Özgür tutsaklar olarak bu 25 yıllık
mücadenin tanığıyız” dedi ve Fuat
Erdoğan’ı ve Behiç Aşçı’yı andı, Ya-
şasın halkın adaleti sözleriyle nok-
taladı özgür tutsakların mesajını. Al-
manya’da tutsak Şadi Özpolat ile

Yunanistan’da tutsak olan avukat
Ahmet Düzgün Yüksel’in özgür tut-
saklar adına yolladıkları selam iletildi.
Bu mesajın üzerine Grup Yorum
Sevdanıza Ant Olsun şarkısıyla
122’leri selamlarken şarkının biti-
minde Dev-Genç’liler “Yaşasın Ölüm
Orucu Direnişimiz” sloganıyla ölüm
orucu şehitlerini andı. Ardından Güler
Zere için “Halkın Elleriyle” verilen
mücadele ve 2 Temmuz’da yakılan
35 canımız anıldı konserde. 

arkıların ardından Acıpayam do-
ğumlu Fuat Erdoğan’ın toprağı ça-
palayan ellerinin nasıl kalem tuttup
onu halkın avukatı yaptığını Ebru
Timtik anlattı. Onu katleden Şefik
Kul’u asla unutmadıklarını ve asla
affetmeyeceklerini vurguladı. Ardın-
dan Hasan Hüseyin Korkmazgil’in
“Sen Ne Zaman Büyüdün” şiirini
paylaştı. Grup Yorum da Acıpayam
doğumlu Fuat Erdoğan için “Efem”
türküsünü söyledi ve avukatlardan
da zeybek oynayanlar oldu. Konserin
son konuğu ise dengbej Taj Kurdistani
ve Hüseyin Ömeri oldu. Kürtçe tür-
küler ve tef solosuyla Yorumcular
da dahil herkes halay çekti onlar
türkü söylerken.

Artık konserin sonlarına yaklaşırken
Halkın Hukuk Bürosu’nun en genç
avukatı Didem Baydar son konuşmayı
yaptı. Konuşmasında 18 Ocak 2013’te
yapılan baskına değinen Baydar bas-
kıların halkın avukatlarını sindireme-
diğini ve kendisi gibi tam da bu süreçte
staja başlarken halkın avukatlığına
karar veren genç avukatların, bu onur
ve gururla paylarına düşen bedeli öde-
meye hazır olduklarını söyledi. 

Ve sıra konserin son şarkısındaydı...
Halkın avukatları yüzlerini kızıl fularla
kapatarak topluca sahneye çıktılar.
Berkin’in sapanlı ve kızıl fularlı fo-
toğrafı önünde Grup Yorum’la ve iz-
lemeye gelenlerle beraber Çav Bella
şarkısını söyledi halkın avukatları... 
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İstanbul’da her hafta mahallele-
rimiz basılıyor. Devrimciler ve hal-
kımız sabahın dördünde evleri bası-
larak gözaltına alınıyor. Devrimci
kurumlar kapısı kırılıp talan ediliyor.
Bu operasyonlara binlerce polis ka-
tılıyor. En son geçen hafta 1 Mayıs
Mahallesi’nde aynı şekilde Anadolu
Haklar Derneği ve birçok ev basıldı.
Devrimciler ve halktan insanlar göz-
altına alındı. 

Mahallelerin basılma nedeni genel
olarak devrimcilerin yozlaşmaya karşı
verdiği mücadeledir. Binlerce
polisini uyuşturucu ve kadın
satıcılarıyla, kumar oynatıp
çetecilik yapanlarla mücadele
edenlere karşı kullanan AKP
iktidarı tüm bu yozlaşmanın
sorumlusudur. 

12 yıllık AKP iktidarı dö-
neminde uyuşturucu kullanımı
her yıl sürekli artmıştır. Em-
niyet Genel Müdürlüğü
Türkiye Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığı
Merkezi’nin (TUBİM) rapo-
runa göre:

- En küçük deneme yaşı 10, en
büyüğü 67’dir. 

- İlk kez denemede yaş ortalaması
20. Uyuşturucuyu ilk deneme yaşı,
15 ile 24 arasında yoğunlaşıyor. 

- Uyuşturucu vakalarının en çok
yaşandığı il, açık farkla İstanbul
olurken onu İzmir ve Ankara takip
etmektedir. 

- Uyuşturucu kullananların yüzde
54’ünün aylık geliri bin liranın al-
tında, yüzde 31’inin bin ile 2 bin
lira arasında, yüzde 14’ünün ise 2
bin liranın üzerinde. 

- 2005-2012 yılları arasında, dev-
lete ait tedavi merkezlerine uyuştu-
rucu veya alkol bağımlılığı tedavisi
için gelen kişi sayısı 17.211'den

227.298'e yükselmiş; bunların
3.377'si ise çocuk yaşta.”

Bu rakamlar resmi rakamlardır.
Gerçeğin, gösterilenden daha fazla
olduğuna kuşku yoktur. Resmi ra-
kamlar bile her geçen gün uyuşturucu
kullanımının arttığını göstermektedir.
Düzen, toplumu kirletmekte ve yoz-
laştırmaktadır. Uyuşturucuya ulaşmak
ilaç alabilmekten daha kolay bir şey…
İlkokul kantinlerinde bile uyuşturucu
satılır hale geldi. Bugün artık 9 yaşında
çocuklar uyuşturucu kullanmaktadır. 

TUBİM’in araştırmalarından da
anlaşılacağı gibi yoksul halk uyuş-
turucuya alıştırılmış durumda. Bunu
isteyen sömürenler ekmeğe suya zam
yapmasını bilirken uyuşturucuyu yay-
gınlaştırmak için ucuz uyuşturucular
üretiyor. Bonzai bunun için piyasaya
sürülmüştür. 

Dünyada uyuşturucu ticaretinin
yıllık hacmi 600 Milyar Dolar’dır.
Bu rakam onlarca ülkenin gelirinin
toplamından büyüktür. Sömürenler
uyuşturucuya daha fazla nasıl kar ede-
rim düşüncesiyle izin veriyor ve yay-
gınlaştırıyor. Uyuşturucudan elde edilen
kar her geçen gün daha da artmaktadır.
Sömürenlerin tek amacı daha fazla
kar olduğu için uyuşturucu kullanımını
teşvik etmektedirler.

Uyuşturucuya Karşı
Halkın İsyanı
Yaygınlaşıyor 

Uyuşturucu nedeniyle yaşamını
yitiren insanların sayısı sürekli bir
biçimde artıyor. Halk öfkeli ve öf-
kelerini yaptıkları yürüyüşlerle gös-
teriyorlar. 

Üsküdar’a bağlı Selamiali Ma-
hallesi’nde son bir yıl içerisinde on
kişi bonzai adlı uyuşturucu yüzünden
ölmüş. Eylem yapan mahalle sakinleri

''Tepkimizi dile getirmek için
duvarlara yazı yazdık. Genç-
lerimizden kaçı öldü, kaçı yo-
ğun bakımda. Bu evlatlar bi-
zim evlatlarımız. Yaş ortala-
maları daha 16 bu çocukların.
Bu illetin mahallemizde dur-
masını istemiyoruz'' diyorlar. 

Üsküdar’ın sadece Sela-
miali mahallesinde değil, diğer
birçok mahallesinde de uyuş-
turucuya karşı harekete geçmiş
halk. Yine Üsküdar Bahçeli-
evler Mahallesi’nin kuytu yer-
lerinde satış yapan bir satıcıyı

kıstıran mahalle sakinleri yakaladıkları
kişinin üzerinden 62 adet bonzai paketi
ve yüklü miktarda para çıktığını ifade
ettiler. Özellikle Yavuztürk Mahalle-
si'nde bu tarz satış işleriyle uğraşan
kişilerin olduğunu, Bahçelievler Ma-
hallesi’nde astıkları uyuşturucuyla mü-
cadele pankartının da bu kişiler tara-
fından indirildiğini söylüyorlar. Aynı
tarihlerde İstanbul’un diğer ucunda
Başakşehir’e bağlı Güvercintepe Ma-
hallesi’nde halk uyuşturucuya karşı
eylemler yaptılar ve son dönemde
uyuşturucu nedeniyle gencecik insan-
ların yaşamını yitirdiğini söylediler.
Daha onlarca mahallede halk feryat
ediyor. Uyuşturucu satılan yerlerde
uyuşturucunun yaygınlaşmasını önle-
mek için polis yok! Halk polise uyuş-

AKP YOZLAŞMANIN SORUMLUSUDUR!
Halkımızı Zehirleyen AKP’dir!.. 

Halk uyuşturucuya karşı isyan ediyor,  AKP uyuşturucuya karşı
mücadele eden devrimcilere operasyon düzenliyor, tutukluyor.... 
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turucu satıcılarını şikâyet etmeyi bile
gereksiz görüyor. Çünkü polisin asıl
satıcı ve satıcıların koruyucusu oldu-
ğunu biliyor. 

Bursa’da yıllardır uyuşturucu sa-
tıcıların bilinmesine ve ellerini kollarını
sallayarak gezmelerine rağmen polisin
hiçbir şey yapmamasını mahalleli pro-
testo etti. Uyuşturucu satıcılarının
tümü polis tarafından ve mahalle halkı
tarafından biliniyor, tanınıyor.  Ancak
polis bunlara dokunmuyor... 

Bugün mahalleleri bu ölçüde saran
uyuşturucu sorunu karşısında halk
kendiliğinden eylemler düzenliyor.
Uyuşturucu kullanımının boyutunu
bilen AKP iktidarının polisiyse so-
kaklarda, okul köşelerinde, kantin-
lerde hiçbir önlem almadığı gibi
uyuşturucu satıcılarının korumalığını
yapıyor. Mahallelere uyuşturucuyu
polis sokuyor. Okul önünde uyuştu-
rucuyu polis sattırıyor. Polis hak ara-
mak için yapılan afiş için bile anında
okul önüne geliyor ve çocuklarımızı
gözaltına alıyor. 

Uyuşturucuya Karşı
Mücadele Eden
Devrimcilere
Saldıran Polis
Uyuşturucu
Satıcılarına Dokunmuyor! 

Uyuşturucu çetelerinin asıl lideri
olan polisler üyelerini koruyor. Bu çe-
teler onlara karşı mücadele eden dev-
rimcilere ve halka kurşun sıkmaktan
çekinmiyor. Gülsuyu mahallesi işte.
Hasan Ferit Gedik’i katletti çeteler.
Ve devrimcilere karşı silah kullanmaya,
mahalle içerisinde çetecilik faaliyetlerine
devam ediyorlar. Bu çeteler rahatlar.
Çünkü devlet tarafından korunacaklarını
biliyorlar. 

Uyuşturucuya karşı hal-
kın kendisi dışında tek gü-
veneceği güç devrimcilerdir.
Bedeller pahasına da olsa
bu mücadele geçmişten bu-
güne verilmektedir. 

2006 yılında Halk Cep-
heliler tarafından yozlaşmaya
karşı Türkiye genelinde,
özellikle İstanbul’un yoksul

mahallelerinde yoğunlaşan ve başarılı
sonuçlar elde edilen bir kampanya
yapılmıştır. Bu kampanyada birçok
uyuşturucu yeri dağıtılmış ve uyuş-
turucu içimi önlenmiştir. Bunu asıl
kendisi yapması gereken AKP iktidarı,
sorumluluklarını yapmak yerine dev-
rimcileri ve halktan yüzlerce insanı
gözaltına almıştır. Gazi, Armutlu,
Çayan, Bahçelievler, Alibeyköy, 1
Mayıs, Gülsuyu, Sarıgazi, Pendik,
Gebze ve daha onlarca yerde sadece
fuhuş yapanların, uyuşturucu satan-
ların, hırsızların arsızların ifadeleriyle
devrimciler yıllarca tutuklu yargı-
lanmıştır. 2007 yılında uyuşturucu
sattığı için basılan bir kahvehane-
den gözaltına alındığı iddia edilen
devrimciler anayasal düzene yö-
nelik suç işledikleri gerekçesiyle
senelerce tutuklu kalmışlardır.
Ağırlaştırılmış müebbet ceza iste-
miyle yargılamalarına devam edil-
mektedir. 

Yine Gülsuyu’nda uyuşturucu
satıcısının uyuşturucusunu yak-
tıkları için insanlara anayasal dü-
zene karşı suç işledikleri gerekçe-
siyle ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası istenmektedir. Bu gerekçelerle
açılmış onlarca dava vardır. 

Devletin polisini ve yargısını dev-
reye sokarak yaptığı engelleme ça-
balarına rağmen yozlaşmaya karşı
mücadele aynı biçimde devam
ediyor. Uyuşturucu rehabili-
tasyon merkezleri açılıyor,
çeteciler cezalandırılıyor, pa-
neller, yürüyüşler, basın açık-
lamaları, bilgilendirme top-
lantılarıyla halkın bilinçlen-
mesi ve tepkilerini ortaya koy-
maları sağlanıyor. Halk ma-
hallesinden uyuşturucu satı-
cılarını kovuyor. Halk kendi

sorununu kendisi çözüyor. Buna karşı
AKP iktidarı devrimcileri ve halkı
hedef alarak çetecilere sahip çıkıyor. 

Bunlar gibi onlarca örnek saya-
biliriz; AKP bizzat uyuşturucuyu teş-
vik etmekte, uyuşturucu satıcılarını
korumakta, yoksul halkımızın yaşa-
dığı mahallelerde gençlerimizi, hal-
kımızı uyuşturucu ile zehirlemektedir. 

Sonuç Olarak;
1- Yoksul halkımızın yaşadığı

mahallelerde uyuşturucu, içki, kumar
vb her türlü yozlaştırma devletin
halkı mücadeleden uzaklaştırmak
için AKP’nin bilinçli politikasıdır.

2- Bugün uyuşturucucu kullanı-
mının boyutu en örgütsüz kesimlerin
bile uyuşturucuya karşı isyan ettirmiş,
mücadele etmek zorunda bırakmıştır!

3- Yozlaşma yoksul halkın isyanını
dizginlemek için yaygınlaştırılan bi-
linçli bir politikadır. Yoksulluk te-
melde iki sonuca yol açar. Biri isyan
diğeri çürümedir. Çürümenin yay-
gınlaştığı bir toplumda mücadeleyi
örgütlemek en zor olandır.

4- Yozlaşmaya karşı mücadeleyi
sadece örgütlü olduğumuz mahalle-
lerde değil, tüm yoksul halkımızın
yaşadığı mahallelere taşımalıyız...
Bugün halk kendiliğinden eylemlere
geçiyor... Halkımızın en çok devrim-
cilere ihtiyacı olduğu bir süreci yaşı-
yoruz... Halkın gerçek ve tek dostu
devrimcilerdir... Tek bir Cepheli bile
tek bir ilişkimizin olmadığı mahalle-
lerde uyuşturucuya, yozlaşmaya karşı
mücadeleyi örgütlemek için yeterlidir... 

5- Halkımızı uyuşturucuyla ze-
hirleyen AKP  iktidarı ve onun poli-
sidir. Halkımızın zehirlenmesine izin
vermeyelim... 
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CHP’li Sarıyer
Belediyesi hakları
için direnen işçileri
işten attı. “Sosyal
haklarınız için bir
hafta içinde görüş-
meleri başlataca-
ğız” diyen Sarıyer
Belediye Başkan
Yardımcıları dire-
nen işçilerden Gü-
ven Darcanlı’ya
rüşvet teklif etti.

Bu rüşveti kabul etmeyen Güven Darcanlı’nın işe girişi
yapılmadı. Güven Darcanlı yirmi bir gün kayıt dışı ça-
lıştırılmıştı. Bu durumu maaşını alırken öğrenen Güven
Darcanlı tekrar direniş kararı aldı.

12 Haziran 2014’te Güven Darcanlı ve Zülfükar
Doğan adlı işçiler tekrar direnişe başladı.

15 Haziran 2014’te belediye başkanı; işçilerin sorununa
çözüm bulmak yerine zabıtalarına direniş alanını talan
ettirdi. Bu saldırıdan sonra taşeron işçisi Önder Atbaş işi
bırakarak direnişe katıldı. 17 Haziran 2014’te zabıta
ordusu tekrar saldırınca taşeron işçisi Mithat Hanlı da
işi bırakıp direnişe katıldı.

26 Haziran günü 12.30’daki direnen Sarıyer işçilerinin
yürüyüşüne, sanatçı Ekrem Ataer, Sarıyer Belediyesi’nden
işçi arkadaşları, Sarıyer halkının duyarlı insanları ve
Devrimci İşçi Hareketi katıldı. Basın açıklamasının okun-
masının ardından yürüyüş sloganlarla bitirildi.

İşçiler 29 Haziran günü de,
Kadıköy Yoğurtçu Parkı Foru-
mu’na katılarak direnişlerini
anlattılar.

İşçiler CHP'yi
İşgal Ettiler

28 Haziran'da Sarıyer Be-
lediyesi önünde çadır direniş-
lerini sürdüren Sarıyer Beledi-
yesi Taşeron İşçileri; CHP’li
belediye yönetiminin kendilerini
işten atmasını ve haklarını gasp
etmesini protesto etmek için
İstiklal Caddesi’ndeki Beyoğlu
İlçe CHP'yi işgal etti. 1 saat
sonra eylemlerini bitiren işçiler
Beyoğlu İlçe CHP Başkanı ile
görüşme yaparak işe geri alı-
nana ve haklarını kazanana ka-
dar direneceklerini söylediler.

Tekirdağ Çerkezköy’de kurulu Senapa Stampa isimli
bir tekele ait fabrikada taşeron olarak çalışan Salih Savaş
kadrolu işe alınacağı vaadiyle oyalandı ve kandırıldı.
Fabrika yönetimi Salih Savaş’a yakında kadroya geçirile-
ceğini söyleyerek aylarca oyaladı. İşçiler çadır direnişlerinin
132. gününde fabrika önünde bir basın açıklaması yaptı.
10 kişinin destek verdiği eylem sloganlarla sona erdi.
Yine direnişin 135.gününde fabrikanın ana giriş kapısına
çadırlarını kurdu işçiler. Fabrika yönetimi buna engel
olmaya çalıştı, direnen işçilere bu kez fabrikada çalışan
işçiler de destek olarak bu saldırıya izin vermedi. 

CHP’li Şişli Beledi-
yesi hakları ve örgütlü-
lükleri için direnişteler.
CHP’li Belediye toplu
sözleşme görüşmelerinde
verdiği sözleri tutmuyor,
işçileri aldatıyor. İşçilerin
haklarını gasp etmek için
ayak oyunları yapıyor. İşçilerin bu kölelik düzenine
karşı başlattıkları belediye başkanığın önündeki çadır
eylemi ve açlık grevi devam ediyor. Şişli Belediyesi’nde
örgütlü Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Zeynel Yiğit
ve Şişli Belediyesi İşçileri Meclisi’nden Savaş Doğan
ve iki işçi Şişli Belediye Başkanlığı’nın Gayrettepe’deki
binası önünde açlık grevi yapıyorlar.

Ayrıca Şişli Belediyesi işçileri 26 Haziran günü grev
yaptılar. Greve katılım yüzde yüz oranında oldu. Temizlik
hizmetleri tamamen durdu. Şişli Belediyesi temizlik
işçileri çöpleri toplamadı. Sokakları süpürmedi. Beledi-
yenin diğer hizmetleri de işçiler tarafından durduruldu.
İşçilerin gücü budur. İşçiler bu güçlerini kullanmaya
kararlı oldukları sürece kesinlikle kazanacaklardır. 

Devrimci İşçi Hareketi 25 Haziran’da; Kıraç Kuruçeş-
me’de bulunan Gezer ayakkabı terlik fabrikası akşam var-
diyası çıkışında 200 adet Devrimci İşçi Hareketi Hukuk
Komisyonu tanıtım bildirisi dağıttı. Çalışmaya katılan iki
DİH’li hukuk komisyonu hakkında emekçilere bilgi verdi. 

Direnen İşçileri
Teslim Alamayacaksınız

CHP İşçi Düşmanı Bir Partidir,
Direneceğiz!

Artık Bitti, Ağzından Lokmasını
Çaldığınız İşçileri

Susturamayacaksınız!

İşçi Sınıfına Gerçekleri
Taşımaya Devam Ediyoruz
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Şişecam Fabrikası’nda çalışan 5 bin 800 işçi toplu
sözleşme talepleri kabul edilmediği için greve çıktılar.
10 fabrikada başlayan grevin 8. gününde Bakanlar
Kurulu 60 gün süreyle erteledi. Resmi Gazete'de yayın-
lanan kararda "Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim
Şirketi’ne bağlı işyerlerinde Kristal-İş Sendikası tara-
fından uygulanmakta olan grevin, genel sağlığı ve milli
güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle
ertelenmesi (...) kararlaştırılmıştır." denildi.

6356 sayılı yasaya göre grevin ertelenmesi fiilen ya-
saklanması anlamına geliyor. Çünkü yasaya göre 60
günlük erteleme süresi sonunda greve yeniden başlanamıyor.
Grevin yeniden başlayabilmesi için mahkemeden yürütmeyi
durdurma veya iptal kararının alınması zorunlu. Bu nedenle
erteleme fiili yasak anlamına geliyor. Üstelik Danıştay'ın
vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına rağmen
grevler yeniden ertelenebiliyor.

Önceki yıllarda yoğun biçimde kullanılmış olsa da
Türkiye’de 8 yıldır grev ertelemesi yaşanmıyordu. Grevlerin
bir süredir ertelenmiyor olması, AKP Hükümeti'nin grev
hakkına gösterdiği saygıdan değil, ertelenecek grev ol-
mamasından kaynaklanıyordu. Hükümet etkisi olmayan
veya kırılabilecek grevleri ertelemedi. (Telekom, THY ve
Çaykur grevleri örnektir). Bu grevleri kırmayı tercih etti.
Ancak Şişecam grevini kıramadığı için erteledi.

AKP hükümeti ilk yıllarında (2002-2006)  ağırlığını
cam ve lastik sektörünün oluşturduğu beş büyük grevi
Milli Güvenlik ve Genel Sağlık gerekçeleriyle erteledi.

1963-1980 döneminde milli güvenlik gerekçeli grev
erteleme yolu yaygın bir biçimde kullanılmış ve 200’ü
aşkın milli güvenlik gerekçeli grev erteleme kararnamesi
yayımlanmıştır. Grev ertelemeleri sağ ve gerici hükümet
dönemlerinde çok daha yoğun yaşanmıştır. Örneğin
grev erteleme rekoru 6. Demirel hükümeti dönemine
aittir. Bu dönemde (12 Kasım 1979-12 Eylül 1980) 24
Ocak kararlarının ardından grevler çoğalmış, grevlerin
yaygınlaşması beraberinde grev ertelemelerinin de
artışını getirmiştir.

Ocak 1991 Körfez Krizi sırasında 260 grev Milli Gü-
venlik gerekçesiyle ertelendi. Erteleme kapsamına giren
işyerlerinin bir kısmında milli güvenlikle hiç ilgisi olmayan
“tuvalet kağıdı”, “kağıt mendil”, “tül perde”, “mobilya”,

“porselen tabak”, “tuğla”, “konserve kutusu”, “döşe-
melik kumaş” , “fitilli kadife” üretimi yapılmaktaydı.
Milli Güvenlik gerekçeli bir diğer yoğun grev erteleme
dalgası Ekim 1995 tarihinde yaşandı.  

2000 yılında tekrar başlayan milli güvenlik gerekçeli
grev ertelemeleri ise lastik ve cam sektöründe yoğunlaştı.
Lastik sektöründe 2000, 2002 ve 2004 yıllarında, üst
üste üç toplu iş sözleşmesi döneminde Milli Güvenlik
gerekçeli grev ertelemesi gündeme geldi. Aynı şekilde
cam sektöründe de 2001, 2003, 2004 ve 2014 yıllarında
Milli Güvenlik gerekçeli grev ertelemeleri yaşandı.

Ancak 1995 yılında ertelenen SEKA greviyle ilgili
Danıştay Savcısı tarafından yapılan Milli Güvenlik tarifi
ve Milli Güvenlikle kağıt üretimi arasında kurulan bağ;
zorlama gerekçelere ve grev yasaklarına örnek oluşturacak
türden. 

“Türkiye’de kağıt üretiminin aksaması basın yayın
kuruluşlarının yanı sıra, ambalaj kağıdı gereksinimi do-
layısıyla ihracat sektörünü, ülkeye döviz girişini, yoksun
kalınan döviz dolayısıyla Milli Güvenliğe ilişkin malzemeler
de dahil ülkemiz için gerekli ihtiyaç maddelerinin
dışalımını baltalamaktadır. İhracata dönük üretim yapan
çiftçi ve sanayicinin dolayısıyla milli ekonominin göreceği
zarar telafi edilemez boyutlara yaklaşmış milli güvenliği
ve halkın genel sağlığını da etkilemiştir”

Grev yasakları patronların çıkarlarını korumak içindir.
Bütün hükümetler işçilerin karşısında patronların yanında
yer almaktadır. İki temel sınıf vardır. Ezenler-ezilenler,
patronlar-emekçiler, zenginler-yoksullar. Bu düzende hü-
kümetleri patronlar belirler. Başa geçenlerde patronlara
diyet borcunu öder. Yasalar patronların çıkarlarına göre çı-
karılır ve uygulanır. SEKA, Şişecam örneğinde olduğu
gibi aklın, mantığın bütün sınırlarını zorlayan grev yasaklama
kararları alınır.

Patronların ve patronların çıkarlarını korumakla yü-
kümlü hükümetlerin varlık koşulu bunlara bağlıdır zaten.
Peki ya işçilerin örgütleri olan ve işçilerin çıkarlarını
korumakla görevli olan sendikalar, onlar ne yapıyor?
Sorumuzun cevabını Şişecam örneğiyle verelim. Grev
yasağından sonra Kristal İş Sendikası Genel Başkanı
Bilal Çetintaş, başta ILO olmak üzere bütün uluslararası
zeminlerde bu hukuksuzluğu anlatacaklarını ve grev

AKP, Şişecam Grevini Yasakladı 
Patrona Sınırsız Özgürlük, 

İşçiye Yasak!
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hakkının ortadan kaldırılmasına karşı girişimlerde bu-
lunacaklarını söyledi. 7-8 şehirde göstermelik yürüyüşler
yapıldı, hükümet kınandı. Hepsi bu kadar işte...

İstediğiniz zeminde hukuksuzluğu anlatın. Bu hu-
kuksuzluğu ortadan kaldırmaz. Lafla peynir gemisi yü-
rümez... Kaldı ki anlatacağınız yerlerde hakkın, hukukun
geçerli olduğu yerler değildir. O her dara düştüğünüzde
başvurduğunuz ILO'nun yarıdan fazlasını patronlar
oluşturur. Diğer girişimleri ise dava açmaktır. Mahkeme
kararlarının bir işe yaramadığını yukarıda anlatmıştık.

Uluslararası zemin... Yargı yolu... Bunlar sendikaların
işçileri oyalama taktikleridir. Aslolan fiili direniştir.
Senden zorla koparılıp alınanı aynı zorla geri almaktır.
Bunun yolu birlik olmaktan, örgütlenmekten ve direnmekten
geçer. Patronların bütün güçlerine, hilelerine rağmen sen-
dikaların oyalayan ve işçilerin yaşadığı sorunlardan uzak
hallerine rağmen; işçiler kendi örgütlülüklerini yaratarak
direnebilirler. Nasıl mı? İşçi Meclisleri’ni kurarak. İşçi
Meclisleri’mizle kendi kararlarımızı alarak, patronlara yal-
varmadan, sendikacıların keyfinin beklemeden haklarımızı
alabiliriz. Sonucu her zaman mücadele belirler. DİH ön-
cülüğünde yaratılan işçi direnişleri bunun en güzel örneğidir. 

Akçay Tekstil işçileri maaşları, kıdem tazminatları
ödenmeden fabrika kapandığında haklarını alabilmek
için uluslararası zemine gitmediler. Fabrikayı işgal
ettiler. İş makinelerini, kumaşları satıp; kimin içerde ne
kadar alacağı varsa hep birlikte hesaplayıp elde edilen

parayla ödediler. 
Kazova işçileri Türkiye’de bir ilki yarattılar. Fabrikayı

işgal edip alacakları karşılığında fabrikadaki mallara
ve makinalara el koydular...  Makineleri tamir ettiler ve
birlikte üretmeye başladılar. Ve en önemlisi kendi ala-
caklarının ötesine geçip "Halkımız için ucuz kazak
üretmek istiyoruz" dediler. Bir kooperatif kurarak üre-
tenin de, yönetenin de kendileri olduğunu gösterdiler. 

Yine DİH’in öncülüğünde Roza Tekstil işçileri gibi
çok sayıda işçi direniş zeferle sonuçlandı. Bütün bunlar
binlerce işçiyle değil, kiminde bir, kiminde 15-20,
kiminde 100’ü geçmeyen işçi ile yapıldı.

Zaferi kazanmak için onbinlerce işçinin direnmesi
gerekmiyor, sonuna kadar bedel ödemeyi göze alarak
direnmek gerekiyor.

Bugüne kadar kazanılan hiçbir hak bedel ödenmeden
kazanılmamıştır. İşçi sınıfı grev hakkı için de binlerce
bedel ödemiştir... 

Kazanılan hakların bugün bu şekilde pervasızca gasp
edilmesine karşı sessiz kalınması ödenen bedellere iha-
nettir... AKP’nin gerev yasağı sadece bir grevin yasak-
lanması değil, işçi sınıfının büyük bedellerle kazandığı
grev hakkının gaspıdır.

İşçiler, emekçiler! Bugünümüz için, yarınımız için
DİH öncülüğünde İşçi Meclisleri’nde örgütlenelim.
Haklarımızı almanın, insan gibi yaşamanın örgütlenip mü-
cadele etmekten başka yolu yok. 

1 Mayıs Mahallesi’nde AKP’nin katil polisleri 27
Haziran’da mahalleyi abluka altına alıp 1 Mayıs Haklar
Derneği’ne ve evlere baskın düzenlemiş ve onlarca
kişiyi işkenceyle gözaltına almıştı. Baskınların yapıldığı
günün akşamı Halk Cephesi tarafından baskınları protesto
etmek için eylem yapıldı.  ‘Baskılar Bizi Yıldıramaz-
Halk Cephesi’ yazılı pankartla bir araya gelen Halk
Cepheliler, Sağlık Ocağı’ndan sloganlarla yürüyüşe
geçti. Karakol Durağı’na ardından merkeze yürüyen
kitlenin sayısı giderek artarak 300’ü buldu.

Meşalelerle saldırıları protesto eden Halk Cepheliler,
yaptıkları açıklamada;  uyuşturucuya, fuhuşa, kumara
karşı mücadelenin süreceğini, bu gibi şafak operasyon-
larıyla devrimcileri sindiremeyeceklerini, mahallelerimizde
kavganın büyüyerek süreceğini belirttiler. Eylem slo-
ganlarla bitirildi.

Gözaltına alınan Musa Kurt, Yoldaş Bingöl, Hasan
Karakuş, Murat Şimşek, Murat Köroğlu, Hakan Cömert,
Yücel Tolu bir gün sonra serbest bırakılırken Ali Kemal
Aşık başka bir dosyadan dolayı tutuklandı.  

Hatay Halk Cephesi 1 Mahallesi'nde yapılan polis
baskını ve Dersim’de kaçırılıp kurulan komplolarla tu-

tuklanan Ünal
Bahadır’la ilgili
27 Haziran’da
bir açıklama
yaptı. Açıkla-
mada katil polis
uyarılarak, dev-
rimcilerin ser-
best bırakılması
istendi.

Yine Hatay’da 1 Mayıs Mahallesi’nde derneklere
ve evlere yapılan baskınları protesto etmek için Halk
Cepheliler tarafından 28 Haziran’da eylem yapıldı. Oku-
nan açıklamada “AKP'nin katil polisleri halkı ve vatanı
için mücadele edenlere saldırmaya devam ediyor. Bizler
haklı mücadelemize dünyanın her neresinde olursak
olalım zulme boyun eğmeyecek baskılardan yılmayarak
mücadelemize devam edeceğiz “ denilerek hiçbir baskının
devrimcileri yıldıramayacağı halka anlatıldı. Basın açık-
lamasının ardından oturma eylemi yapıldı. Oturma
eylemi sırasında “Haklıyız Kazanacağız”, “Çav Bella”
ve “ Vız Gelir” şarkıları söylendi.

Korkun Halk Düşmanları 
Topunuzu Mahallelerimizden  Atacağız
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Türkiye'de özellikle 1980'den bugüne işçi ve
emekçilerin aleyhine olan çok sayıda yasal dü-
zenleme yapılmıştır. Ancak cunta döneminden
2002 yılına kadar yapılan yasal düzenlemelerin
hiçbirinin etkileri, son 13 yıllık AKP iktidarında
yapılanlar kadar yıkıcı sonuçlar doğurmamıştır. 

AKP kamu ve özel sektörde  istihdamın yapısını
hızlı bir biçimde değiştirmiş, emperyalizm ve iş-
birlikçilerinin ihtiyacını karşılayacak sayısız yasal
düzenleme hazırlamıştır. AKP’nin 13 yıllık ikti-
darında,  sağlıkta dönüşüm uygulamalarından, eği-
timde uygulanan 4+4+4 sistemine, Ulusal İstihdam
Stratejisi’nden, Kamu Personel Rejimi’nde ya-
pılmak istenen değişikliklere kadar çeşitli alanlardaki
düzenlemelerin tümünde belirleyici olan serma-
yenin çıkarları olmuştur.  

Son 13 yıl içinde, daha öncesine göre tahmin
edilemeyecek düzeyde dış borçlanma oluşmuş, özelleş-
tirmeler artmış, kamu hizmetlerinin piyasaya açılması
sağlanmış, esnek ve güvencesiz çalışma yaygınlaştırılmıştır.
Bugün eğitim ve sağlık başta olmak üzere ulaşımdan
haberleşmeye, belediye hizmetlerinden kültür ve sanata
kadar hemen hemen tüm alanlarda kamu hizmetleri pi-
yasanın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Bu süreç kamu
emekçilerinin iş güvencesini yok etme seviyesine gelmiştir. 

Özcesi, AKP kamu çalışanlarının işini, işyerini, mesai
saatini, ücretini, çalışma süresini belirsizleştirmiştir.  Ça-
lışma alanında kuralsızlığı ve güvencesizliği kural
haline getirmek istemektedir. Böylece kamu emekçi-
lerinin ellerinde kalan son hakları, çalışma yaşamının
standardını belirleyen en temel kuralları  ortadan kaldı-
rılarak, sözleşmeli çalışmaya ve performans değerlen-
dirmesine dayalı bir sistem oluşturmak istemektedir. 

AKP iktidarının sağlık, eğitim, enerji, maden, ha-
berleşme, ulaşım vb. alanlarda yürüttüğü politikalar ve
açık  ya da gizli özelleştirme uygulamaları  kamu emek-
çilerini ciddi şekilde etkilemiş, yoksullaştırmıştır. 

Kamu emekçilerinin örgütlü  gücü olarak ifade edilen
sendikaların da bu süreçte üzerlerine düşen görevleri
yerine getirdiklerini söyleyemeyiz. Burada bahsettiğimiz
elbette sarı sendikalar değildir. Onlar AKP iktidarının
kendilerinden beklediğini yeterince yerine getirmiştir.
Kamu emekçileri için umut olması gereken KESK de
kamuda yaşanan yoğun özelleştirme, esnek ve güvencesiz
çalıştırma girişimlerine karşı göstermelik bir kaç açıklama
ve birbirini tekrar eden eylem programının dışına
çıkmamış, sonuç alıcı bir politika izlememiştir. Topyekün
bir mücadele yürütmek yerine KESK ve KESK’e bağlı

sendikalar da sadece kendi gündemi çerçevesinde eylem
ve etkinliklere katılmışlardır.  Halkın her kesiminin
öfkesini ortaya koyduğu Haziran Ayaklanması’ndan bu
yana da pek bir şey yaptığını söyleyemeyiz.. 

Hatırlamak gerekir, 2011 yılında 4688 sayılı Sendika
Yasası’nda değişiklikler yapılmış ve yapılan düzenlemeler
ve yürütülen politikalar nedeniyle kamu emekçilerinin
öfkesi büyümüştü. Kamu emekçileri bu öfkelerini 23
Mayıs grevi ve grev günü gerçekleştirilen mitinglerinde
kendini gösterdi. Bakanların ve başbakan'ın “memurların
grev hakkı yok” gibi söylemlerle kamu emekçilerini
tehdit etmesine rağmen dönemin en kitlesel eylemi ger-
çekleşmişti. Fakat KESK kamu emekçilerinin bu öfkesini
örgütlememiş, sonuç alıcı bir mücadele biçimi ile birleş-
tirmemiştir. Miting sonrası 25 Mayıs 2012 tarihinde
yaptıkları değerlendirmede “23 Mayıs grevi ile temel
taleplerini bir kez ortaya koyan, ülke genelinde kamu
emekçilerinin %90’ından fazlasının katılım sağladığı
bir grevi görmezden gelinirse ortaya çıkacak tepki ve
eylemlerin sorumluluğu da AKP hükümetine aittir.
Hükümet derhal kamu emekçilerinin 23 Mayıs’ta bir kez
daha üretimden gelen gücünü kullanarak haykırdığı
‘Grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika
olmaz’ sloganımıza uygun, uluslararası sendikal normların
gereklerini yerine getiren bir yasanın çıkarılması için
görevini yerine getirmelidir” diyerek kamu emekçilerinin
öfkelerini saldırılar karşısında bir güce, hak alma bilincine
dönüştüremeyeceklerini, kendiliğindeciliğe terk edecek-
lerini göstermişlerdir.. Kamu emekçileri taleplerini miting
alanlarında yer alarak ortaya koymalarına rağmen KESK
“İstiyoruz, alacağız” iddia ve kararlılığında davranmak
yerine günü kurtaracak eylemlerle yetinmiştir. Bu KESK
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yönetimine hakim olan refortmist, düzeniçi, uzlaşmacı
bakış açısının ürünüdür. İktidarın saldırıları karşısında
geri adım atarak, saldırıları püskürtecek bir program ve
çalışma tarzı ile hareket etmemek, günü kurturacak, pro-
testo niteliğinde eylemler iktidar hedefinin olmayışının
bir yansımadır. KESK'in militan bir çalışma anlayışının
olmaması, saldırılar karşısında direnememesi kendi me-
zarının kazıcılığını yapmasından başka bir şey değildir.
Sendika ile üyeleri arasındaki bağın kopması, üye sayı-
sındaki erime,  sendikaların devlet karşısında etkisizleşmesi
mücadele biçiminin bir sonucudur. KESK günü kurtaracak
eylem tarzından vazgeçmeli ve sonuç alıcı bir programla
kamu çalışanlarının hakları için mücadele etmeliydi.
Fakat öyle olmadı. 

Halkımız Ayaklandı... 
KESK’te Durum Değişmedi...

Halkın öfkesi, ekmek, adalet, özgürlük talepleri
Mayıs'ın 31'inde patladı ve haziran ayında ayaklanmaya
dönüştü... Ülkenin hemen her ilinde, halk ayaklanmaya
katıldı. Barikat önlerinde halk ölümüne çatıştı... Şehitler
verdi, gözleri oyuldu, yaralandı, tutuklandı, gözaltına
alındı. Halk vazgeçmedi... Haziran Ayaklanması, halkın
direngenliğini, atılganlığını, militanlığını, ısrarını gös-
termiştir...  Haziran Ayaklanması halkın öfkesinin daha
militan bir tarzda örgütlenmesi gerektiğini de  göstermiştir.
Artık halk öfkesini düzen sınırları içersinde boğdurma-
yacağını dosta düşmana gösterdi... Fakat KESK düzeniçi
protestoyu aşmayan ve takvimlere bağlı eylem biçiminden
kaynaklı, halkın mücadelesinin çok gerisinde kaldı. Özel-
likle Haziran Ayaklanması sırasında 4-5 Haziran ve 17
Haziran tarihinde günü ve saati belli olan grevlerde gös-
termiştir. Oysa kamu emekçileri Haziran Ayaklanması
sırasında halkla birlikte hak almaya dayalı pratik mücadele
içersinde eğitilecek, güçlerinin farkına varacaklardı.   Bu
süreçte  sendikalara düşen görev, kamu emekçilerinin
önüne ısrarlı, kararlı, sonuç alıcı bir program koymaktı.
Olmadı. 

KESK'in son bir yıl içersindeki eylem ve programlarına
baktığımızda sürece denk gelecek bir mücadele hattı
oluşturduğunu söyleyemeyiz. KESK, Haziran Ayaklanması
sonrası ortaya çıkan iradeye rağmen son bir yıl içerisinde
basın açıklamaları yapmak, bazı davalara katılım gös-
termek, temsili eylemler gerçekleştirmek dışında bir şey
yapmamıştır. Haziran Ayaklanması KESK'in söylemsel
bazda iddialı çıkışlar yapmasını sağlamıştır sadece. Ne
varki söylenen sözlerin pratikte bir karşılığı olmamıştır. 

Örneğin 11 Mart 2014  tarihinde “Faşizme geçit
vermeyeceğiz” başlığı altında faşizmi kınayarak, de-
mokratik bir ortamda seçim yapılması için çağrıda bu-
lunmuştur. DİSK,  TTB ve TMMOB ile yaptıkları açık-
lamada “halklarımızın kardeşliğine ve bir arada yaşama
irademize yönelik bu faşist saldırıları protesto ediyor,
kınıyoruz. Hükümeti bu tehlikeli gidişata karşı görevini
yerine getirmeye ve yerel seçimlerin demokratik bir or-

tamda geçmesi için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz”
demişlerdir.  Sıradan bir hak talebine vahşice saldıran,
örgütlenme hakkını kullanılamaz hale getiren sistemi
faşist bir sistem olarak kabul etmemek başka bir yazının
konusudur elbette, fakat “faşizme geçit vermeyeceğiz”
demeleri artık bugün tartışması bile yapılmayacak faşizm
gerçeğini görmemektir... Bu ülke 1950’lerden beri
faşizmle yönetiliyor... Bunlar hala faşizme geçit verme-
yeceğiz diyorlar.  Bu faşizmi aklamaktır. 

Reformizm böyledir. Faşizmi kabul etse onun gereğini
yerine getirmek zorunda kalacak, faşizmi kabul etmeyip
mevcut düzeni, durumu savunarak, onun “daha demo-
kratik” olması için düzenin icazet sınırları içinde mücadele
eder. 

Faşizmin barikatlarıyla, copuyla, TOMA’sıyla karşı-
laşınca “akıllı solculuk” yapar... “Kitleyi gaza boğdurmak
istemedik” deyip kaçar... 

13 Haziran 2013 tarihinde “Gezi Parkı’na Saldırıya
Cevabımız İşyerlerinden Başlayarak Topyekün Direniş
Olacaktır!” başlığı altında “KESK nasıl ki, kamu emek-
çilerinin iş ve ücret güvencesine 657 sayılı DMK’da ya-
pılması planlanan değişikliklere karşı, 5 Haziran için
almış olduğu grev kararını 4 Haziran tarihinde başlatarak,
Gezi Parkı direnişiyle buluşturmuş ve 4-5 Haziran ta-
rihlerinde hizmet üretmeyerek tüm şehirlerde merkezi
meydanlara akmışsa, Gezi Parkı’na müdahale tehditlerinin
pervasızca dillendirildiği bugünlerde de tepkisini en üst
düzeyde gösterecektir. Direnişin başından bu yana halkın
yanında ve parçası olan KESK, tarihsel sorumluluğunun
gereklerini yerine getirmekte tereddüt etmeyecektir”
demiş, 17 Haziran günü ise bu sözlerini tamamen unut-
muşlardır. Miting günü polisin engellemelerini, önlerine
barikat örmelerini basın açıklaması yaparak protesto
etmiş ve geri dönmüşlerdir.  Bu eylemle “Tepkilerini en
üst düzeyde gösterme”nin ne demek olduğunu anlatmış
oldular... Barikatlar karşısında direnmek yerine basın
açıklaması yapıp geri dönmek...

Yine çok eskiye gitmeyelim. 29 Mayıs 2014 tarihinde
yaptıkları açıklamaya bakalım. “Çalışma Yaşamının
Taşeronlaştırılmasına İzin Vermeyeceğiz!” başlığı al-
tındaki açıklamada, “Sadece temsil ettiğimiz kamu emek-
çileri için değil, bu ülkenin eğitim ve sağlık gibi kamusal
hizmet hakları ellerinden alınmış milyonlar için hesap
sormaya geldik.” diyordu... Bu açıklamada KESK hesap
sormadan bahsediyor.. Peki KESK taşeronlaşmaya karşı
basın açıklaması yapmak dışında neler yapmıştır, neler
yapacaktır? Taşeronlaşmayı ortadan kaldırmak için bir
programı var mıdır? 

Nasıl hesap soracaktır? AKP Soma katliamından sonra
halkın öfkesinden çekindiği için taşeronlaşma konusunda
kısmi geri adımlar atmak zorunda kalmıştır.  AKP'nin ta-
şeronlaşma konusunda yaptığı göstermelik değişikliğin
teşhirini de yazılı basın açıklaması yayınlayarak yapmıştır.
Taşeronlaşmanın yasaklanması için ciddi, kararlı bir mü-
cadele örgütlemeyi bilinmeyen bir zamana bırakmıştır.  
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Kamu emekçilerine yönelik sal-
dırıların bugün gündemde olan ve
görüşülmek üzere meclise sunulan
Torba Yasa Tasarısı’nda yer alan dü-
zenlemeler ile devam edeceğini bi-
liyoruz. Güvencesiz çalışma koşul-
larının ya da taşeronlaşmanın ola-
ğanlaştırılmak istendiği artık aşikardır.
AKP iktidarının saldırılarının bu
kadar yoğunlaşmasının temelinde
kamu emekçilerinin gerçek anlamda
bir örgütlülüğe sahip olmamaları var-
dır. Kamu emekçileri etkili, hak alma
bilinciyle donanmış bir örgütlülüğe
sahip değillerdir. Kamu emekçilerinin
büyük bedeller ve cüretlerle yarat-
tıkları KESK örgütlülüğü ise sınıf
sendikacılığı olma niteliğini yitireli
yıllar olmuştur. Son yıllardaki mü-
cadele tarzı ile de tükenişe doğru
sürüklenip gitmektedir. 

Kamu emekçilerini devletin sal-
dırıları karşısında bir güce dönüştü-
recek olan örgütlenme tarzı, taban
çalışması yapmaktan geçmektedir.
Bugün taban örgütlenmelerinin sağ-
lanamaması mücadelemizin en temel
sorunlarından birisi olarak karşımızda
durmaktadır. Ve bu durum bugün
daha yakıcı bir biçimde kendisini
hissettirmektedir. Kamu Emekçileri
Cephesi olarak kamu emekçilerinin
birliğini oluşturup, örgütlülüğünü bü-
yütecek çalışma yönteminin meclis
çalışmasından geçtiğine inanıyoruz.
Meclis çalışması, kamu emekçilerinin
örgütlenme ve mücadeleyi geliştir-
mesi önündeki engelleri aşacak bir
niteliğe sahiptir. 

Neden Meclisler?
Meclisler, kamu emekçilerinin

kendi söz ve karar hakkını kullana-
cağı, iradesini açığa çıkaracak, kamu
emekçilerinin kendi sorunlarını tar-
tışıp çözüm bulacağı, kendi sesini
duyuracağı, güçlerini birleştireceği,
gücüne güç katacağı bir “taban ör-
gütlenmesi”dir. Kamu emekçilerinin,

bugünü ve yarını için ör-
gütlenmesidir. Kamu emek-
çilerinin öz örgütlenmesi
olacaktır. 

Meclisler kamu emek-
çilerinin hayati sorunla-
rını kendi öz güçleri te-
melinde dayanışma ve
mücadele içinde çözmeyi
hedefleyecekleri örgüt-
lenmelerdir. 

Ancak bu örgütlenme
kendilerini salt günlük so-
runları çözmekle sınırlamayacaktır.
Oluşturulacak meclisler, emekçilerin
sorunlarını kendi gücüyle çözmesi
ve bu yönde örgütlenmesini sağlamak
yanında, halkın bilinçlenmesi ve so-
runların gerçek kaynağını görebilmesi
açısından da önemli işlev görecek-
lerdir. 

Meclisler; Sözleşmeli, kadrolu,
taşeron olarak kamu alanında çalışan
emekçilerin tümünü kapsayacak, on-
ların sınıfsal bilinçlerinin geliştirildiği
bir okul olacaktır. Meclisler bir okul
olarak memur kitlesinin eğitildiği,
bilinçlendiği bir işlev görürken, ör-
gütlü gücün işyerlerine kadar inmesini
sağlayacaktır. 

Tek kişi olmaktan çıkıp kolektif
örgütlenmenin bir parçası olacaklardır. 

Sorunların çözümünün birlikten,
örgütlülükten geçtiğini öğrenecek-
lerdir. 

Örgütlü olmanın gücünü gördük-
lerinde kendilerine güven kazana-
caklardır. 

Düşünceleri, önerileri, pratikte
alacağı tavırlarıyla mücadeleye ka-
tılım sağlayacak ve ufukları geniş-
leyecektir. 

Her türlü sorunun çözümünde ka-
rara katılım sağlayarak kendilerine,
insanlara saygıları artacaktır, emek-
çiler bir kukla olmadıklarını düşünen,
üreten, karar alabilen kişiler olduk-
larını görecektir. 

Başka türlü ifade edersek mec-
lisler, esas olarak emekçilerin kendi
yaşadıklarıyla, kendi mücadele de-
neyleriyle öğreneceği, öğrenip ör-
gütleneceği, bilinçlenip siyasallaşa-
cağı, siyasallaştıkça iktidar hedefine
yöneleceği örgütlenmelerdir. 

Sistemin ezdiği, yoksullaştırdığı
iradesizleştirdiği, söz ve karar hak-
kından mahrum bıraktığı emekçi yı-
ğınlar, mücadele içinde neyin çözülüp
neyin çözülemeyeceğini, söz karar
hakkının nasıl kazanılacağını yaşa-
yarak görecektir. İşte o zaman yönünü
iktidar mücadelesine dönerek, o mü-
cadelenin sürdürücüsü olacaktır. 

Meclisler Nasıl
Oluşturulacaktır? 

Meclislerin; devrimci memurların
öncülüğünde, çalıştıkları iş yerlerin-
deki sorunların çözümü için oluş-
turdukları birlikteliklerde tohumları
atılacaktır. Önce işyerindeki sorun-
lardan başlanmalıdır. İşyerinde çalışan
kamu emekçilerinin siyasal düşüncesi,
kimliği, üye olduğu sendika farkı
gözetmeden ortak sorunlar etrafında
birlik oluşturmaya çalışmalıdır. Kamu
emekçileri bir araya gelip sorunları
için ortak hareket etmeye başladıkça
birbirine güven duymaya, birlikte-
liklerini büyütmeye, sorunları için
düşünüp çözüm bulmaya ve nihaye-
tinde politika üretmeye başlayacak-
lardır. 

Kamu Emekçileri İş Yerlerinde
Meclislerde Örgütlenmelidirler
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Meclisler, (işyerlerinde, ilçelerde,
illerde, bölgelerde) yerelden merkeze
doğru örgütlenecektir. Devrimci
emekçiler bulundukları her alanda
meclis çalışmasını örgütlemeye, üyesi
olduğu meclis çalışmasını çalıştığı
alanlara taşımaya, çalıştığı alanlarda
geliştirmeye çalışacaktır. Devrimci
emekçiler küçükten büyüğe kurabi-
lecekleri her türlü örgütü kurabilme
mantığı ile hareket edeceklerdir. En
sıradan örgütlenmeler bile ciddiyetle
ele almalı, küçümsememelidir. Bu
şekilde küçük, büyük demeden bütün
işyerlerinde; kamu kuruluşlarında,
belediyelerde, okullarda, vergi dai-
relerinde, hastanelerde meclis örgüt-

lenmesinin ağları oluşturulmalıdır. 

Kitle çalışmasını hakkıyla yerine
getirecek anlayış devrimci çalışma
tarzıdır. Reformistler, oportünistler
kitle çalışması yapamazlar. Çünkü
sadece devrimciler halka, kitlere gü-
venir, kitlelerin örgütlenmesi için
emek verirler. Sadece devrimciler
çalıştıkları işyerlerinde her sorunun
çözümünde bütün kitleyi katmayı
düşünürler. Bunun için çaba sarfe-
derler. Biliyoruz ki, kamu emekçileri
devletin sistematik uygulamaları ne-
deniyle örgütlenmekten kaçmaya ça-
lışabilir, politikayla ilgilenmemek is-
temeyebilirler. Amirlerinden, devlet
korkusundan çalışmalardan kaçabi-

lirler. Attığı her adımda başının "be-
laya" gireceğini düşünenler de çıka-
bilir. Bu olumsuzluklarla ısrarlı, ka-
rarlı, istekli bir çalışmayla sadece
devrimciler başa çıkabilir. Ve olum-
suzlukları olumluluklara dönüştüre-
bilirler. 

Sonuç olarak; Kamu çalışanları
içerisindeki krizin çözümü kitlelere
gitmekten, kitleri örgütlemekten geç-
mektedir. Meclis çalışması ile kitlerin
sorunlarını sahiplenmeleri, sorunların
çözümüne ortak olmaları sağlana-
caktır. Meclisler kamu alanında ya-
şanan tıkanıklığı aşmanın, kamu ala-
nında oluşturulabilecek en geniş ör-
gütlülüğü kurmanın yolu olacaktır. 

Geçen sene Kamu Emekçileri
Cephesi’nden tutuklananların hu-
kuksuz yargılanmalarını protesto et-
mek için KEC'liler farklı illerde ada-
let talebiyle eylem yaptı.

İSTANBUL: Kamu Emekçileri
Cephesi 29 Haziran’da Haseki Has-
tanesi önünde bir araya gelerek, 19
Şubat 2013’te KESK’e düzenlenen
baskında gözaltına alınıp tutuklan-
maları protesto ederek, 8 Temmuz’da
görülecek ikinci mahkeme için çağrı
yaptı.  28 ile düzenlenen KESK bas-
kınında İstanbul’dan 56 kişi gözaltına
alınıp zorla doku örneği alınması
için Haseki hastanesine getirildiği
söylendi. Bu durum hastane önünde
teşhir edilerek hastane çalışanları

tıbbi etik kurallara uymaya
davet edildi. Yapılan eyleme
12 kişi katıldı.

ANKARA: Kamu Emek-
çileri Cephesi tarafından 28
Haziran’da Yüksel caddesin-
de “İş Güvencemiz Gelece-
ğimizdir” demenin bedeli F
Tipi Hapishaneler oldu! Ada-
let istiyoruz adı altında eylem
yapıldı. Açıklamada; “İş gü-
vencemize sahip çıktığımız
için 19 Şubat 2013’de yapılan ope-
rasyonlar 184 kişi gözaltına alındı,
72 kişi tutuklandı, 14 ay F Tipi ha-
pishanelerde geleceğimize sahip çık-
manın bedelini ödedik. 8 ay sonra

çıkan iddianamede bize atılı suçlar;
aslında bu ülkede 45 milyon yok-
sulun 20 milyon açın, Soma'da ve
iş cinayetlerinde ölenlerin talep-
leriydi" denildi. Açıklamanın so-
nunda baştan sona bu hukuksuz-
luğun daha fazla devam etmemesi
için mahkemenin düşürülmesi ge-
rektiği dile getirildi. Aynı içerikte
atılan sloganların ardından eylem
sona erdi. Eyleme 13 kişi katıldı.

GEBZE: Kamu Emekçileri
Cephesi 28 Haziran’da 19 Şubat

2013 operasyonu sonucunda tutuk-
lanıp, iş güvencesine sahip çıkmanın
bedeli olarak F Tipi hapishanelerde
kalan ve tahliye edildikten sonra hu-
kuksuz davaları devam eden KESK'li
memurlar için eylem yaptı. Basın
açıklamasına 21 kişi katıldı. Açıklama
sırasında; “Devrimci Memurlar Onu-
rumuzdur! , “Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!” sloganları atıldı.  

AYDIN: Kamu Emekçileri Cep-
hesi tarafından haklarında açılan hu-
kuksuz davaların düşürülmesi ama-
cıyla 28 Haziran’da eylem yapıldı.
B. Sevgi Yolu'nda bir araya gelerek
iş güvencesine sahip çıkmanın be-
delinin F Tipi hapishaneler olmasının
protesto edildiği açıklamaya 11 kişi
katıldı.  

İş Güvencemizi Elimizden Çalmanıza 
İzin Vermeyeceğiz

Aydın

“BERKİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR” DİYENE 26 YIL HAPİS 28

Yürüyüş

6 Temmuz
2014

Sayı: 424



“Yeni Düzen”den “Yeni Dünya
Düzeni”ne… İmparatorluk stratejile-
rinden BOP’a… Emperyalizmin tarihi;
sömürü, katliam, savaşlar tarihidir. 

1930’larda Hitler’in kurmayı hayal
ettiği dünya düzeninin adı “Yeni
Düzen”di. Hitler’in “Yeni Düzen”
dediği Alman tekellerinin bütün
dünyaya hakim olmasıydı. 

Amerikan Başkanı George Bush
da 1990 yılında ilk kez “Yeni Dünya
Düzeni”nden söz etti; Sovyetler Bir-
liği yıkılmıştı. 

Hitler’in “Yeni Düzen”i gibi
Amerikan emperyalizminin “Yeni
Dünya Düzeni” de birçok benzer
demagojiler üzerinde şekilleniyor-
du. Bunların başlıcası “tarihin so-
nunun geldiği”ydi. Emperyalist
ideolog Fukuyama, ortaya attığı
bu görüşle asıl olarak Marks'a
atıfta bulunuyordu. Bütün insanlık
tarihinin sınıf savaşları tarihinden
ibaret olduğunu söyleyen Marx’a
karşı, artık Sovyetler Birliği yıkılıp
sosyalizm de bittiğine göre sınıf sa-
vaşlarının kalmadığını, bu anlamda
da tarihin sona erdiğini “ispat” edi-
yordu Fukuyama.  

Emperyalistler, sömürü ve zulüm
düzenlerinin yenilmez olduğunu, em-
peryalist-kapitalist düzenin hiçbir al-
ternatifi olmadığını, sömürü düzeninin
baki olduğunu ilan ediyorlardı. Sorun
mu var? Çözüm emperyalist-kapitalist
sistem içinde aranacaktı. 

Solculuk, muhalefet mi yapılacaktı?
Emperyalist düzenin izin verdiği te-
melde “akıllı solculuk” yapılacaktı.

Emperyalist Yeni Dünya Düzeni’nin
üzerinde yükseldiği ekonomik ve siyasal
boyutlu iki yalan vardı: Dünyanın kü-
çüldüğü, artık ‘kocaman bir köy” ha-

line geldiği, globalleşmenin her ülke
açısından kaçınılmaz olduğu... Bu
"köy"de sınırlar, duvarlar kalka-
caktı, serbest ticaret yapılacak, ser-
bestçe dolaşılacaktı. Bu, esas olarak
ekonomide ulusallığın kalkması de-
mekti ve sözde zengin kapitalist ülke-
lerin, gelişmiş ekonomilerinden yoksul
ülkelerin de pay alması sağlanacaktı.
“Kuzey’in üstünlüğü” karşısında
“Güney’in hakları” garanti altına alı-
nacaktı. “Kuzey” dedikleri emperya-

listler, “Güney” dedikleri ise sömür-
gelerdi. Böylelikle dünya genelinde
bölgesel eşitsizlikler ortadan kalkacak,
yoksul ülkelere “barış” ve “refah” gö-
türülecekti. Savaşlar olmayacak, açlık,
yoksulluk bitecekti. Ulusal ekonomiler
ortadan kalktığına göre artık bağım-
sızlığın lafı da edilemezdi. Artık ba-
ğımsızlık değil her ükenin “karşılıklı”
bağımlılığından söz edilebilirdi. 

“Duvarlar” devrimci değer ve
geleneklerin anlamı, sosyalist ideo-
lojinin sembolüydü. Emperyalistlerin
yıkmak, kaldırmak istedikleri gerçekte
bunlardı. “Duvarları” yıkmanın “sı-
nırları” kaldırmanın ekonomik, siyasal
anlamı ise emperyalistlerin sömürü
ilişkilerinde sınırsız özgürlük demekti. 

Tüm bunlar halklara “özgürlük”
olarak sunulacaktı. Kendilerine sı-
nırsız özgürlük tanıyanların gerçekte

halklara sınırsız vahşet, açlık, yok-
sulluk getirecekleri görülecekti. 

Emperyalistler halklar üzerinde
tam bir ideolojik bombardıman estir-
diler. “Her şey değişti”, “Dünya de-
ğişti” deniyordu… Artık işkencecilerin
de dilindeydi "her şeyin değiştiği"
demagojisi. "Biz değiştik, siz de de-
ğişin" diyorlardı devrimcilere. 

Devrimcilerden değiştirmelerini
istedikleri değerleriydi, ideolojileriydi,
devrim inancıydı. Bunlardan vazgeçin

diyorlardı. 
Kavramlar da değişmişti. Öyle

ki emperyalizm sözcüğü literatür-
den silindi. Bunun yerini “neo-li-
beralizm”, “küreselleşme”, “glo-
balizm” aldı… Kavramları değiş-
tirmekle gerçekler değişmiyordu.
Emperyalizmin Yeni Dünya Dü-
zeni masallarının yaldızları çok
geçmeden dökülecekti ortaya. 
Amerikan emperyalizmi önce 1990

başlarında Irak’a saldırdı. Irak’ın Ku-
veyt’i işgali emperyalistler için Irak’a
saldırının gerekçesi oldu. Yine '90 yı-
lında Amerikan emperyalizmi Liberya
ve Panama'ya saldırdı. Emperyalist
saldırganlık durmak bilmeyecekti:
1992-94 Somali işgali, 1992-94 em-
peryalistlerin Yugoslavya’yı ablukaya
almaları, 1994 Haiti, 1996 Zaire
(Kongo), 1997 Liberya ve Arnavut-
luk, 1998 Sudan, 1999 Yugoslavya'ya
yönelik emperyalist abluka... 

Amerikan Başkanı Bill Clinton,
Kosova işgal edildikten sonra bölgeye
yaptığı bir gezide “Her yere müdahale
doktrini”ni ilk kez telaffuz etti. Aynı
içerikte açıklamalar daha önce de gerek
Clinton gerekse de diğer emperyalist
güçlerin liderleri tarafından yapılmıştı.
Clinton bunun adını koymuş oluyordu. 

Emperyalizm Sömürü Demektir!
Emperyalizm Kriz Demektir!
Emperyalizm Savaş Demektir!
Emperyalizm Açlık, Yoksulluk Ve
Sefalet Demektir!
Emperyalizm Yozlaşma Demektir!
Halkların Tek Kurtuluşu 
Devrimdir!

Biz Varız
Dünyayı Bir Kez De

Türkiye’den
Sarsacağız
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HALKLARIN TEK 
ALTERNATİFİ SOSYALİZM 

KURTULUŞUN TEK YOLU 
DEVRİMDİR!



2001 Afganistan işgali,
2003 Irak işgali, 2006 Soma-
li… Kural tanımayan emper-
yalist saldırganlık çokça kul-
lanacağı bir yalana sarılıyordu:
Halklar diktatörlerden kurta-
rılıp, demokrasi ve özgürlük
getiriliyordu. Kurtarıcı da em-
peryalizmdi... "Terörizme" kar-
şı demokrasiye sahip çıkılı-
yordu. Demokrasinin koruyu-
cusu emperyalizmdi. 

Sosyalist devletler yıkıldı-
ğından beri emperyalistler bütün dün-
yayı sömürüyorlar… Ancak yine de
emperyalistler krizlerden kurtulamı-
yorlar… Avrupa, ABD gibi emper-
yalist devletlerde de işsizlik sürekli
yükseliyor… Bütün dünyada açlık,
yoksulluk büyüyor… Savaşsız, ça-
tışmasız gün geçmiyor. Emperyalistler
ülkeleri işgal ediyor, ambargolar uy-
guluyor, iç savaşları körüklüyor, kan
akıtıp silah satışını körüklüyorlar.
Bir yandan krizdeyiz derlerken diğer
yandan tekellerin karları daha da bü-
yüyor.

’90’lardan sonra Yeni Dünya Dü-
zeni’ne, küreselleşme diyerek em-
peryalizmi kurtarıcı gibi göstermiş-
lerdi… İşte yarattıkları dünya tablosu
ortadadır… 

Emperyalizm
Kriz Demektir,
Asla Krizlerden
Kurtulamazlar…

Emperyalistlerin son büyük krizi
2008 ekonomik krizdir. 2008 yılında
kredi piyasası çökmüş, kredi faizlerini
ödeyemeyen düşük gelirli ailelerin
iflas etmelerine ve konutlarına el kon-
masına neden olmuştur. ABD'deki
kriz kısa zamanda Avrupa'ya da sıçradı. 

Dünyadaki bütün ekonomileri bir-
birine bağlayan emperyalist sistemin
krizi zincirleme gidiyordu. Krizin
faturası her zaman olduğu gibi yeni-
sömürge ülkelere ve ülke halklarına
çıkacaktı. Milyonlarca yeni işsiz, ba-
tan küçük işletmeler, intiharlar, sosyal
hak kayıpları… 

Kriz emperyalizmin doğasında
vardır. Ve bundan asla kurtulamaz.
Son büyük 1929 Dünya Ekonomik

Bunalımı’yla başlayan emperyalist
kriz gerçeği sistematik olarak devam
ediyor. 1929 Ekonomik Bunalımı
1940’lardaki 2. Emperyalist Paylaşım
Savaşı’nın da koşullarını yaratmıştır. 

1999 yılında Arjantin'de yaşanan
kriz adeta koca bir ülkenin iflasıydı.
İflas eden emperyalist ekonomi, em-
peryalist politikalardı. Halklar açlık,
sefalet ve işsizlikle boğuşurken, em-
peryalist tekeller karlarını daha da
büyütüyorlardı. 

Ekonomik mali krizle birlikte uy-
gulanan politikalar, en zenginleri daha
da zengin yaparken, yoksulları da
daha çok yoksullaştırarak gelir dağılımı
dengesini  hepten bozmuş, aradaki
uçurumu daha da derinleştirmiştir. 

Emperyalizm
Savaş Demektir:
Dünyayı
Kan Gölüne Çevirenler
Emperyalistlerdir! 

Savaş emperyalizm için sömürü
düzeninin varlık şartıdır. Emperyalist
savaş yeraltı-yerüstü zenginliklerinin
yağmalanmasıdır. Emperyalist haki-
miyet altına girmek istemeyen ülke-
lerin kuşatılıp boğulması, halkların
açlığa mahkum edilip kanlarının dö-
külmesidir. Emperyalist savaş halkları
birbirine düşürmenin, bölüp parçala-
manın adıdır. Silah tekellerinin kar-
larını katlamasıdır. Ülkelerin ekono-
milerinin yıkıma uğratılması ve bunun
üzerinden hesaplanan trilyon dolarlık
projelerdir. Emperyalistler arası rekabet
ve paylaşımın ifadesidir savaşlar. Em-
peryalistler açısından savaşın anlamı
yeni pazar alanı ve toprak demektir. 

Haksız, emperyalist savaş yanında
haklı savaşlar da vardır. Emperyalist

sömürü ve tahakküme karşı
ezilen dünya halklarının haklı
başkaldırı ve savaşlarıdır. Ve
emperyalist savaşlara son ve-
recek olan gerçek de burada
yatmaktadır. 

Emperyalist sömürü ve
saldırganlık ve buna karşı
haklı başkaldırılar temelinde
şu an 80'den fazla bölgede
savaş ve çatışmalar yaşan-
maktadır. Ortadoğu, Kafkas-
ya, Orta Asya, Orta ve Kuzey

Afrika dünyanın en çatışmalı bölge-
leridir. Son 50 yılda 60 milyon ci-
varında insanın bu savaş ve çatış-
malarda öldüğü söylenmektedir... 

2009 yılı itibarıyla askeri harca-
malar dünya çapında toplam 1 trilyon
470 milyar dolar tutarındadır. Bu-
nun 1 trilyon 49 milyar doları NATO
üyesi ülkeler yapmıştır. ABD 713
milyar 100 milyon dolar, Avrupa
Birliği de 312 milyar 259 milyon
dolarlık askeri harcamada bulun-
muştur. Askeri harcamalar 2014’te
yeniden yükselişe geçerek 1,5 trilyon
dolara yükseldi. Listenin ilk sırasında
her zaman olduğu gibi yine ABD
vardır. Silah satan ülkeler sıralama-
sında da ABD başı çekmektedir. 2013
yılında yüzde 30’luk oranla başı
çeken ABD’yi sırasıyla  Rusya, Al-
manya, Fransa, Çin takip ediyor. 

Emperyalizm
Vahşi Sömürü Demektir: 
Yüzde 300 Kar İçin
İşlemeyecekleri Cinayet
Yoktur

"Güvenli bir  %10 kâr ile her
yerde çalışmaya razıdır; kesin %20,
iştahını kabartır; yüzde 50, küstah-
laştırır, %100, bütün insani yasaları
ayaklar altına aldırır; %300 kâr ile,
sahibini astırma olasılığı bile olsa,
işlemeyeceği cinayet, atılamayacağı
tehlike yoktur." (İngiliz sendikacı ve
yayımcısı I. J. Dunning) 

Honoré de Balzac’ın söylediği
gibi “her büyük servetin altında bü-
yük bir suç vardır.” Örneğin 100
zengin kişinin 2012’de servetlerini
241 milyar dolar artırarak, 1.9 tril-
yon dolara ulaştırdığı dünyamızda
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dünyanın en zengin yüzde
1’i gelirin yüzde 14’ünü alır-
ken en yoksul yüzde 20’ye
sadece yüzde 1’i düşüyor.
En zengin 200 kişinin 2.7
trilyon dolarlık serveti var,
bu miktar 3.5 milyar insanın
gelirinden fazla… Dünya’da
1226 dolar milyarderi ve 29
milyon dolar milyoneri var.
Milyarderlerin 425’i, milyo-
nerlerin de yüzde 42’si (12
milyon 160 bin) ABD’de. 

Çoğu Güney’de (Asya, Af-
rika, Latin Amerika) olmak üzere,
yoksullar dünya nüfusunun yüzde
45’ini oluşturuyor ki, bu nerdeyse
her iki kişiden birinin yoksulluk
içinde yaşıyor olması demek… 

Forbes Dergisi’nin 2013 yılı dünya
milyarderler listesinde ilk sırayı 73
milyar dolar servetiyle Meksikalı
Carlos Slim aldı. Listede Slim’i 67
milyar dolar serveti ile Microsoft’un
kurucusu Bill Gates izliyor. 

Dünya ekonomisinin yüzde 3’ler
civarında büyüdüğü dönemde zen-
ginlerin serveti en az iki kat arttı…
Bu vahşi sömürü, bu dizginsiz kar
halkların yoksulluğu, açlığı, sefaleti,
katledilmeleri pahasına olmuştur. Da-
hası tekeller zenginliklerini bunlarla
sağlamıştır. 

2012 yılında en çok kar eden te-
keller sıralamasında 44,88 milyar do-
larla Exxon zirvede yer aldı… 2013
yılı rakamlarıyla en fazla ciro yapan
iki ABD şirketinin toplam cirosu 920
milyar dolar civarındadır. (Wal-Mart
Stores Gelir: 470 milyar dolar ve
Exxon Mobil Gelir: 450 milyar dolar)
Ve dünya nüfusunun beşte biri ise
günde kişi başına 1 dolardan daha
az, 2.5-3 milyar insan ise günde 2
dolardan daha az gelire sahiptir…
Rakamlar emperyalist sömürü ger-
çeğini çok açık anlatmaktadır.

Emperyalizm
Açlık, Yoksulluk
ve Sefalet Demektir:
7 Milyarlık Dünyamızda
1 Milyarın Açlığının
Nedeni Emperyalizmdir 

Dünyada yaklaşık 1 milyar insan,

yani her 7 kişiden biri açtır. Her
gün 5 yaşın altındaki 20 bin çocuk
açlıktan ölmektedir. 

Tüm dünyada yaklaşık 170 milyon
çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle
fiziksel gelişme sorunu yaşıyor ve
yılda 2 buçuk milyon çocuk, açlık
nedeniyle yaşamını yitiriyor… 
İçilecek temiz su bulamayan insan

sayısı 735.3 milyon kişidir. 
Emperyalistler halklara besin ola-

rak "böceği" sunmaktadırlar. BM’ye
bağlı ‘Dünya Gıda ve Tarım Örgü-
tü’nün hazırladığı raporda, “böcek-
lerin gıda maddesi olarak kullanı-
labileceği” belirtilmektedir. 

Yeni dünya olarak anılan Ameri-
ka'da evsiz sayısı hızla artıyor. Son
11 yılda ülkede yaşayan evsizler 750
bini geçerek rekor sayıya ulaştı.
(2013 yılı rakamları) 

Dünya Sağlık Örgütü, 2012 yı-
lında 7 milyon kişinin hava kirliliği
yüzünden öldüğünü açıkladı. 

2014 Ulusal İklim Değerlendirme
Raporu’na göre giderek daha da şid-
detlenecek olan iklim değişikliğine
bağlı doğal afetler, tarım üretimini
de etkileyecek. 

Uluslararası Çalışma Örgütü,
(ILO) 2013 rakamlarıyla dünya ge-
nelinde 202 milyon kişinin işsiz ol-
duğunu açıkladı. İşsizlik sadece sö-
mürge ülkelerin sorunu değildir. 

Emperyalist ülkelerde de işsizlik
büyük bir soruna dönüşmektedir. Av-
rupa’da işsizlik oranı 2013 Ka-
sım'ında yüzde 12,1’i gösterdi.
(Dünya ortalaması yüzde 6’dır.)
ABD’de 2013 yılı itibarıyla işssizlik
oranının yüzde 7.5 civarlarında ol-
duğu söyleniyor. 

Dünyada 168 milyon çocuk kayıtlı
olarak ucuz iş gücü olarak köle gibi
çalıştırılıyor.

ILO raporuna göre dünyada her
yıl 250 milyon kişi iş kazası, 160
milyon kişi ise meslek hastalığına
yakalanıyor. 1.200.000 kişi iş kazası
ve meslek hastalığı sonucu yaşamını
yitiriyor. 

Halklar için eğitim yok, sağlık yok,
beslenme yok, barınma yok… Sadece
ölüm var. Ölümlerimizin sorumlusu
emperyalist-kapitalist düzendir. 

Emperyalizm
Yozlaşma Demektir…
Fuhuşun, Kumarın,
Uyuşturucunun,
Alkolün Sorumlusu
Emperyalistlerdir… 

Hem yasal hem de yasadışı ba-
hislerin hesaba katıldığı toplam bahis
değerinin yıllık 700 milyar dolar ile
1 trilyon dolar arasında olduğu be-
lirtildi (2013 yılı rakamları). Ulus-
lararası online kumar endüstrisi, 30
milyar dolarlık bir piyasaya sahip
ve gittikçe bu endüstri gelişmektedir.
(2014 yılı rakamları)… Dünya ge-
nelinde büyük bir sektörü temsil
eden kumar endüstrisinin en büyük
piyasası ise Amerika’da… 

Dünyada silah sektöründen de
fazla gelir getiren sektör, fuhuş
sektörüdür. 35 milyon kadın ve
erkek, açık veya gizlice bu pazarın
içinde. Fuhuş sektörünün yıllık ge-
liri 200 milyar dolar. 

Emperyalist-kapitalist düzen tüm
“çağdaş”, “medeni” görüntüsüne rağ-
men gerçekte tümüyle mafyalaşmıştır.

Dünyada her yıl 4 milyon kadın
ve çocuğun uluslararası suç örgütle-
rinin hedefi haline geldiği, fuhuşa
zorlandığı bildirildi. Asya ülkelerinde
yaş gruplarına göre sınıflandırılan
kadın ve çocuklar medeniyetin beşiği
Avrupa ve insan hakları timsali Ame-
rika’nın karapazarında adeta bir mal
gibi alınıp satılıyor. Kimi köle kimi
ise seks işçisi yapılmak üzere hazır-
lanan kirli tezgahta fiyatlar 2 dolar
ila 270 bin dolar arasında değişiyor. 

Sürecek
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Arabamız yolun kenarına park etmiş
kaçıncı gün olduğunu hatırlamıyorum.
Ama herkesin topalladığını hatırlıyorum.
Kavak ağaçlarının ortasında sıcak havanın
gölgelerini üzerimize ittiği bir petrol is-
tasyonunun saçağındayız. Bir arkadaşı-
mızın ayağı epey su toplamış. Saatlerdir
en önde o yürüyordu. En önde yürümek
biraz daha garip, arkalarda olduğunda
birini takip ediyorsun ya da sohbet ederek
zamanı geçirebiliyorsun. Ama en önde
olunca önünde sadece yol var. Sadece
yol, sen ve arkanda senin hızına uyacağını
bildiğin arkadaşlarının sorumluluğu...

Arabaya binmesi gerektiğini söyledik
ona. Yüzü kızardı. Başını eğdi ve bin-
meyeceğini söyledi, "gerek yok" dedi.
Söyleyişi bile sessiz sedasızdı. Bize sırtını
dönüp öylece en öne doğru gitti. Bir
bileği daha dün kanamıştı. Giderken bile
bir ayağı topallıyordu ama arabaya binmek
istemedi. Utandı bizim bu teklifimize.

Adalet Yerini Bulana
Kadar Yüreyeceğim!

Hayatın bize öğrettiği en mutluluk
verici duygulardan biriydi bu. Utanmak!
Dev-Genç'li için yoldaşları yürürken,
onlar da topallarken arabada dinlenmek
utandırıcıydı. Başımızı öne eğip sırtı-
mızı arabaya dönüp kısık sesle "hayır"
demek işte bu yüzdendi. O kısık seste
aslında gür bir "hayır" duymak müm-
kündü. "Hayır, adalet yerini bulana
kadar yürüyeceğim!"

Bu yolculukta hepimizin varmak is-
tediği bir yer var. Önümüzde dizilenin
sadece yol olduğu sanılıyorsa, bunun
yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ufka bak-
tığımızda karşımızda sadece yoldaşları-
mızın yüzlerini görüyoruz. Görebildiğimiz
en uzak yerde Berkin'in bize gülümseyen
yüzünü görüyoruz. Başımız öne düştü-
ğünde bir soluk çekip onlara yeniden
bakıyoruz. Hedefe varmak için yürüyoruz.
Bir şairin sesini duyuyoruz;

“Görüyorum ki, bir an önce
varmak istiyorsun oraya. Gerginsin

kıpır kıpırsın, soluk soluğasın, 

yay gibisin ey yolcu

coşkunluğun ne güzel, 

öfken ne güzel

Sana selam, sana saygı

ey yolcu...”

Sıcak asfalt, bulutlu hava, rengarenk
yolun kenarına dizilmiş bir kortejle An-
kara'ya yürüyoruz İstanbul'dan. Hiç ta-
nımadığım insanlar da var bu kortejde,
defalarca gözaltılarda beraber direndiğim
arkadaşlarım da. Yaşımız genç ağırlıkla
ama ihtiyarlarımız da var bizimle. 655
kilometre yolumuz. Kilometrelerce uzakta
bizimle beraber olan tutsaklarımızın düş-
leri sırtımızda. Kilometrelerce uzaktan
omzumuza elini atan kardeşlerimizin en
güzel hayalleri bizimle beraber. Bir yolda
yürüyoruz ve sadece varmak istediğimiz
yere varacağız. Hepimiz bunu düşünü-

yoruz. Hepimiz aynı yorgunluğun bir
parçasıyız. Soluklar birleşiyor yürüdükçe.
4. günün sonunda kamp kuracağız. Ma-
halleli bir arkadaşımız çok yorgun sürekli
durup dinleniyor ama yine hızlanıp en
öne kadar yetişiyor. Bir anda öndeki
ellik oyununa katılıyor. Ayaklarımız sız-
lıyor ama dillerimiz şakıyor. Şimdi Tür-
kiye ve Yunan hapishanelerinin bir çok
havalandırmasında, bizimle birlikte volta
atıldığını biliyoruz. Türkülere onlar da
katılıyor işte. Kamp yeri görününce
adımlar hızlanıyor. Yorgun olan arkada-
şımızı birkaç dakika sonra bir ağacın te-
pesinde görüyorum. Ayakları üzerine ba-
samayacak haldeler bunu biliyorum ama
bir anda ağaca çıkıyor. Ateş yakılacak
hava kararmadan. Yoldaşları kuruyacak
daha. Hep beraber ateşe sokulup uyuya-
cağız. O dinlenirse diğerleri üşüyecek.
O durursa ateş yanmayacak, böyle his-
sediyor. O kuru ağacı tüketene kadar
ateşin başına dahi gelmiyor... Biraz sonra
uyuduğunda toprağın taşın üzerinde 3
kişilik çadırında 4-5 kişiyle dünyanın en
rahat uykularından birine dalacak. İçi
öylesine rahat olacak ki. Başını toprağa
bıraktığı anda uykuya dalacak. İyi uykular
yoldaşlarım iyi ki varsınız.

“...

Yürümek;

dost omuzbaşlarını

omuzlarının yanında duyup,

kelleni orta yere

Adım Adım Yürüyüşümüz Halk ve Yoldaş
Sevgisine, Emekçiliğe, Devrimciliği

Büyütmeye Atılan Adımlardı!
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yüreğini

yumruklarının içine koyup 

yürümek!...”

Bizimkisi böylesi bir sevgi işte.
Bir parçamız hepimizi aynı anda dü-
şünüyor. Bizimle beraber kilomet-
relerce yürürken, sabah erkenden
kalkıp bize yemek hazırlayacak ar-
kadaşlarımız var her sabah. Her sabah
onları erken kaldıran yoldaşlarına duy-
duğu sevgi dışında ne olabilir. Kendisi
midesini üşüttü biliyoruz. Doktora dahi
gönderemedik. Bizi bırakırsa ne olacağını
düşünüyor. Dinlenmeye bile zar zor
ikna ediyoruz. Ama o sabah yine erken
kalkacak ve yine işinin başında olacak.
O ekmeği Berkin'e uzatacak. Biz de
her sabah adaletin ekmeğini yiyeceğiz.

Her sabah gücümüzü göreceğiz. Tarihi
insan yazar. Tarihi biz Cepheliler yazı-
yoruz. Bunu her adımda biraz daha bi-
lincimizde hissediyoruz. Kilometreler
tabelalar olup birer birer önümüzden
düşüyor. O tabelalar devrildikçe biz bü-
yüyoruz. “Ben” diyor bir arkadaşımız,
“kendi gücümün farkına vardım. İlk
günden bırakıp giderim diye düşünü-
yordum. Ama şu an her şeyi yapabile-
ceğime inanıyorum.” İnanıyoruz. Biz
hepimiz birbirimize inanıyoruz. 40 kişi
yürüdükçe çoğalıyoruz. Yeni katılımlar
oluyor. Haberlerimizi takip eden insanlar
katılıyor. Tüm dünya katılıyor ve hisse-
diyor bizi. Yanımızdan korna çalarak
geçen halkımızın bizi hissettiğine inanı-
yoruz. Böylesine inanan insanların ka-
zanacağına inanıyoruz. Yola bakıyoruz,
önümüzde küçücük kalıyor. En arkada
kalanımızın bile tek isteği bir dost eli
sadece. Ayakları bir anda açılıyor. Geli-
yoruz...

“adım adım

kulaç kulaç

ilerliyor nehir

yoklayıp

araştırarak

tartıp

dengeleyerek

adım adım

pençe pençe

ilerliyor nehir...”

Adımlarımızın her biri tarihe not
düşmeli. O yüzden basın olarak bizimle

beraber olan arkadaş habire koşturuyor.
Bir anda şapkasını ters çevirip fotoğraf
makinasının tuşuna basıyor. Flaş patla-
yana kadar o yerinden fırlayıp çıkmış.
Yeniden daha ileri koşuyor. Yağmur ve
yol yormuyor gibi onu. Şapkası bir önde
bir geride flaşın patlamasına engel ol-
mamak için. Bir tarladan geliyor ışıklar,
bir köprünün üzerinden bize el işareti
yapıyor. Emek verdikçe insanın emeğinin
de sınırsız olduğunu görüyoruz. Yoru-
luyoruz ama neyi niçin yaptığını bilmek,
yapmak zorunda hissettiriyor bize. Bir
an durduğumuzda kendini ilk yere atan-
lardan biri basından arkadaşımız oluyor
ama kalkıyoruz denildiğinde ilk yerinden
fırlayıp en öne geçen de o oluyor.

Biz Yürüyoruz,
Tutsak Yoldaşlarımızın
Tahliye Haberi Geliyor

Her gün bir yoldaşımızın tahliye
haberi geliyordu. İlk durduğumuz pet-
rolde halaya duruyorduk biz de. Biz yü-
rüyorduk ve onlar özgür oluyordu.
İlk günden daha da coşkulu her bir halay.
Bir de göze çarpan bir şey var. Kitlemiz
çok yoruluyor gün içinde. Slogan atılırken
sesler düşük çıkıyor. Ama ne zaman bir
insan görsek... Ne zaman bir şehre
girsek... Ne zaman halka derdimizi an-
latacağımız bir kürsü bulsak, hemen
gümbürdüyor sokaklar. Bu enerji kalbi-
mizin ve beynimizin tam ortasından çı-
kıyor yeniden. Yorulan bedenlerimiz bir
anda diriliyor sanki. Kimse kimseyi
uyarmadı yürüyüş boyunca “gür sesle
slogan atalım” diye. Kimse “marşları
sen başlat” demedi. Herşey sevgiden ve
bağlılıktan gelen güçle kendiliğinden
oluyordu.

Yanımızdan bir nehir akıyor. Onunla
beraberiz...

“...

gitmek

nehirlerle yan yana

gitmek

nehirler gibi zor

nehirler gibi çetin

nehirler gibi umutlu

gitmek

nehirlerden de öteye

oraya

taaa oraya

o büyük kurtuluşa

yüreğim

yaralı kuşum

topla ve aç kanatlarını”

Düşmanın Kalbine Doğru
Yürüyoruz

Adalet diyerek yankılanan ayakla-
rımızla yürüyoruz. Marşla beraber ayak-
larımız rap rap vurmaya başlıyor bir
anda. Her yanı kuşatmışlar ama öylesine
de korku kuşatmış onları. Hayatın bize
öğrettiği en güzel şeylerden biri şuydu
bu yürüyüşte. Belki birbirimizi tanımı-
yorduk yürümeye başlarken. Ama adım
attıkça büyüdü yoldaşlığımız. Birbi-
rimizin gözlerine bakışımız bile değişti.
Bizim bunca büyümemiz korkuttu zaten
düşmanımızı. Tek bir parçamızı dahi
koparmanın ne denli zor olacağını bili-
yorlar. Yolları açıyorlar bize bu yüzden.
Biz de adım attıkça toplayıp açıyoruz
kanatlarımızı. Adalet Bakanlığı önünde
bir top şahan gibi birikiyoruz. Bugün
zafer bizim. Zorla aldık onu. Şairin
dediği gibi;

“Ve zafer

artık hiçbir şeyi affetmeyecek
kadar

tırnakla sökülüp

koparılacaktır...”

Koparıp aldık, terimizle, emeğimizle.
Yürüyüş boyunca zaman zaman ayak-
ların su toplamasından dolayı zorlananlar
oluyordu fakat duracağım diyen hiç ol-
madı. Bu zafer onların zaferi, bu zafer
bizim zaferimiz, DEV-GENÇ’in zaferi... 

Zulmün başkentinde katiller suratları
asık tam tekmil bizi beklerken  ayaklar
su toplamış, başlar dimdik koskoca yü-
reklerimizle girdik zulmün başkentine... 

Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Genç’liler...
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Çaldılar bulduklarını, çaldılar ça-
nağını yaladıklarının yaptığı gibi...
Uşaklık yaptıkları efendilerine öze-
nerek çaldılar elbiselerimizi, halkı-
mızın paralarını....

Çaldıkları umudumuz değildi tabii,
çaldıkları irademiz hiç değildi, çal-
dıkları halkın emeği ve sahiplenişi
sonucu sağladığımız elbiselerdi...
Onlar için meşrudur hırsızlık, halkın
her şeyi helaldir onlara... Esnafın
ücretsiz yemeğini yerler, ücretsiz kı-
yafetleri giyerler. Gösterirler nam-
lunun ucunu az biraz karşı çıkana....

Keserler haracını "güvenliğini"
aldıkları semtlerdeki dükkanların.

26 Mayıs günü AKP'nin katil pol-
isleri Gençlik Federasyonu başta ol-
mak üzere birçok kurumumuzu bas-
mış, 13 arkadaşımızı işkenceyle gö-
zaltına almış  ve 4 insanımız tutuk-
lanmıştı. AKP'nin katil polisleri kapı
kulluğunu yaptıkları bu düzenin ah-
lakını yansıtıyor. Kızıl maskelerimize
laf edenler,  bir gece yarısı yüzünü
başını kapatıp hırsız gibi derneğimize
helikopteri, TOMA’sı, akrebi ve bin-
lerce polisiyle girmiş; arkadaşlarımızı
küfür ve işkence ile gözaltına aldıktan
sonra derneğin duvarlarını kırmış,
su borularını patlatmış, şehitlerimizin
resimlerini yırtmış, her tarafa küfür
yazıp derneğimizin eşyaları ve tüm
paralarını çalmıştır. Onurlu yaşamak
yoktur onların ahlaki değerleri ara-
sında. İşte o nedenledir ki, onların
hepsi tıpkı babaları Tayyip ERDO-
ĞAN gibi hain, ahlaksız, namussuz
ve hırsız oğlu hızsızdırlar.

Katildirler; çün-
kü 15 yaşındaki ço-
cuğu hedef gözete-
rek katledecek kadar
gözleri dönmüştür.   

Katildirler; çün-
kü arkalarında 15
yaşındaki çocukların
ölüm emrini veren
katil Tayyip ERDO-
ĞAN vardır.

O yüzden kara-
kolları işkencehaneye çevirerek, insan
iradesini teslim almaya çalışıyorlar.
O yüzden parmak izi adı altında in-
sanların parmaklarını kırıyor, kan ve
tükürük örneği diyerek insanları darp
ediyor, işkenceleriyle insan vücudunu
delik deşik ediyorlar.

Onlar, kokuşmuş düzenleri, film-
leri, radyoları, reklam panoları, ga-
zeteleri ile hep ahlaksızlığı körüklü-
yor; namuzsuzluk yapmayı, iyi küfür
etmeyi bir marifet olarak gösteriyorlar.
İşte bu yüzden derneğimize kendi
ahlaksızlıklarını gösterecek küfürler
yazıyor, gözaltındaki arkadaşlarımıza
ağza alınmayacak sözler söylüyor;
pankartlara, lavabolara dışkılarını
hayvanlar gibi bırakıp gidiyorlar.
NAMUSSUZLAR, namussuzluğu
da miletvekillerinin çıkan telefon ko-
nuşmalarından, AKP'den, Tayyip Er-
doğan'dan öğreniyorlar.

Tayyip ERDOĞAN halkın eme-
ğini, alınterini ayakabı kutularına
doldurarak oğlu ve milletvekilleriyle
birlikte hırsızlık yapmıştır. Açığa çı-
kan, hırsızlıklarının binde biri bile

değildir. Onlar böyle çalarken onların
yavruları(katil polisler) derneğimizi
bastıktan sonra onlara lazım olan eş-
yalara el koymuş ve var olan tüm
parayı çalarak aldıkları eğitim hü-
nerlerini sergilemişlerdir. Hırsızlığı
Tayyip Erdoğan'dan öğreniyorlar ve
hırsızlığı alenen yapıp "kimse bizden
hesap soramaz" diyorlar. "Unutulur
gider" zannediyorlar... 

O kadar kolay değil! Derneğimiz
talan edilirken, halkımızın eşyaları
bir bir çalınırken ve üstüne üstlük
onlarca işkenceden geçirilirken hiçbir
şeyi unutacak değiliz. AKP'nin yapmış
olduğu tüm saldırılar, halktan çal-
dıkları, derneğimizden çaldıkları ve
yapmış oldukları tüm işkenceler bir
bir aklımızdadır.

Elbette çaldıkları eşyaların hesa-
bının soracağız.

Elbette yaptıkları işkencenin he-
sabını soracağız. 

Tek bir iğne bile kalsa ellerinde
unutmayacak, peşlerini bırakmaya-
cağız. 

ÇALDIKÇA TÜKENİYORSUNUZ, 
ÇALDIKÇA SAPLANIYORSUNUZ ÇUKURLARINIZA! 

ÇALIN, YİYİN, GİYİN!  AMA UNUTMAYIN! 
ÇALDIKLARINIZIN, YAKTIKLARINIZIN, 

YIKTIKLARINIZIN 
SORACAĞIZ HESABINI, SORACAĞIZ!
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Ülkemizde Gençlik

Bu sene Hasan Selim Gönen adını verdiğimiz ve 12. ge-
leneksel  yaz kampımızı 7-17 Temmuz 2014 tarihlerinde
gerçekleştireceğiz. Düzenin yoz tatil ve eğlence anlayışı-
nın karşısına kendi eğlence anlayışımızla çıkıyoruz. Her sene
düzenli olarak yaptığımız kampımızı bu sene Çanakkale'de
gerçekleştireceğiz.

Süreç o kadar hızlı geçti ki en son kampımızdan bu yana
çok şeyler yaşadık. Halk Ayaklanması şehitlerimize yenile-
ri eklendi. AKP'nin yolsuzluğunun, hırsızlığının ayyuka çık-
tığı ve buna karşı direnişlerin gerçekleştiği bir süreçti. Seçim
aldatmacalarını gördük. Berkin Elvan'ımızı kaybettik, canı-
mızdan can gitti, hesabını soracağımıza söz verdik. Soma' da
AKP’nin açıklamasına   göre 301,
bilirkişi raporuna göre ise 307 ma-
dencimiz ile yandık. Kaza dediler,
geçiştirmeye çalıştılar ama kimse-
yi inandıramadılar. Çünkü halkımız
korku duvarlarını çoktan aşmıştı.
Dev-Genç'liler Berkin için boykot-
lar gerçekleştirdiler, AKP'nin katil
polisleri, Okmeydanı'nda Liseli
Dev-Genç'lilerin üzerine ateş açtı ve
cemevindeki cenaze törenine katı-
lan Uğur Kurt' u da katletti.

Dev-Genç'liler hep en öndeydi. Direnerek, çatışarak hal-
kın yanında yer aldılar. Hasan Selim Gönen gibi korku-
suzca kendilerinden önce yoldaşlarını düşündüler. Onla-
rın saçının teline gelen her türlü zararda AKP’nin katil pol-
islerine cehennem ettiler sokakları. Ve tabii direnişimizin,
savaşımızın sonuçlarını da aldık.  Birçok yoldaşımız tah-
liye oldu. 4-10 Haziran 2014'te 'Tutsak Dev-Genç’li-
ler/Öğrenciler Serbest Bırakılsın' talebiyle adım adım
Ankara'ya yürüdüğümüzde 12 tutsağımız vardı, şimdi 4
Dev-Genç li tutsağımız içeride. Ama hala 2 binin üzerin-
de tutsak öğrenci keyfi ve hukuksuzca hapishanede tu-
tulmaktadır.

Verdiğimiz mücadeleler, ödediğimiz bedeller ve kaza-
nımlarla birlikte bu sene de yaz kampımızı gerçekleştire-
ceğiz. Bu sene yapacağımız kampımız adını, bu gençlik
kamplarımızın emekçilerinden olan, Dev-Genç şehidimiz
Hasan Selim Gönen' den almıştır .  Hasan Selim Gönen bu
gençlik kamplarımızda emek harcamış, bu kamplarımızın
örgütleyiciliğini yapmış bir Dev-Genç’liydi... Paylaşımcılığı,
mütevaziliği, disiplini, programlılığı, mütevaziliği ve bir-

çok özelliği  bu kamplarda öğrendi ve öğretti. Şimdi onun
mirasını bizler, onun adı ile devam ettiriyoruz.

Düzenin eğlence anlayışlarında 'bireycilik, konfor-
mizm, hazırcılık, maddi çıkar' vardır. Bizlerde ise 'Ko-
lektivizm, gelişim, üretim ve paylaşım' esas olmuştur ve
olacaktır. Bu noktada bizim eğlence anlayışımız farklı bir
nitelik ve misyon taşımaktadır.  Zaman geçirecek bir yer
olarak değil, okul olarak görüyoruz gençlik kamplarımı-
zı.  Kültürel-sosyal etkinliklerimiz, eğitim sistemi-gençliğin
sorunları vb. konulardaki sohbetlerimiz, kolektif yaşayı-
şımız. Hep bu zemin üzerinde şekilleniyor. Gençlik bu
kamplarda eğlenerek, gelişimlerini daha da hızlandırıyor.

Bu yüzden  faşizm daha çok kara-
lamaya çalışıyor kamplarımızı.
Çünkü “gençlik uyuşturucu, çete-
cilik, ahlaksızlık bataklığına batsın
da kendi hakları için mücadele et-
mesin” istiyor. 

Buna 'bin kere hayır' diyoruz!
Barlardaki, diskolardaki, kumarha-
nelerdeki maddiyata-çıkara dayanan
ve ahlaksızlıkları sınırsızca yaşama
özgürlüğü tanınan 'eğlence' denilen

anlayışı eğlence olarak kabul etmiyoruz. 

Kamplarımızda Neler Yapıyoruz?
Skeçler, müzik dinletileri, oyun saatleri, film gösterimleri,

yüzme faaliyetleri, futbol ve voleybol turnuvaları, kitap oku-
ma, tutsaklara mektup yazma, kamp gazetesi çıkarma, poli-
tik-güncel konular üzerine sohbetler ile  eğleniyor ve de öğ-
reniyoruz . Devrimci eğitim ve ahlak konuları ile ilgili ça-
lışmalar yapıyor, 1 yıl boyunca yaptıklarımızı değerlendire-
rek de kendimizi teorik olarak geliştiriyoruz. Yemeklerimi-
zi, temizliğimizi ve diğer işlerimizi kendimiz el birliği ile ya-
parak kolektivizm ve üretim alışkanlığını kazanıyoruz.

İşte faşizm de böyle bir gençlikten korkuyor! Onların kor-
kularını büyütmeliyiz. Kamplarımızda daha kitlesel olmalı-
yız ve düzenin gençliği olmadığımızı, kendi sorunlarımızı ve
taleplerimizi haykıracağımızı onlara göstermeliyiz.  

AKP faşizminin karşısına daha güçlü çıkmak için, dü-
zenin tatil anlayışına karşı kendi eğlence anlayışımızla çık-
mak için gençliği, Hasan Selim Gönen Yaz Kampı'mıza
davet ediyoruz.

Gençlik Federasyonu’ndan

Geleneksel Gençlik Kampımız; 
Paylaşıma, Alternatif Eğlenceye,  

Kolektif Yaşama Çağrıdır
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"Çürümenin içinde büyümek
istemiyoruz
Uyuşturucu bataklığında büyümek
istemiyoruz
Üniversitelerimizde adaletsizlik
istemiyoruz
Büyüdüğümüzde işsizlik bataklığın-
da boğulmak istemiyoruz
bunun için demokratik bir lise
istiyoruz.
Demokratik bir lise için;
Özgür, bağımsız bir ülke istiyoruz.
Bunun için, daha bu yaşta kavgada
biz de varız."

Halka reva görülen baskılardan,
hak gasplarından biz de payımza düşeni
alıyoruz elbet. Analarımıza, babaları-
mıza yaşamı cehennem kılanlar bize
cennet sunacak değiller. Ezberci, mil-
liyetçi, dini gericiliğe dayalı eğitim sis-
teminin varlığı bu cehennemin bir ya-
nıysa, diğer yanında çürüyen, yozlaşan
bir yaşam var.

Bizi beşikten beri, büyüsün de va-
tana millete hayırlı bir evlat olsun diye
yetiştirdiler. Gerçekten vatana hayırlı
evlat olmamızı isteselerdi, bizlere ver-
dikleri eğitimi de halk için vatan için
üreten, var eden bir tarzda verirlerdi. Va-
tan-millet edebiyatıyla sadece milliyetçi
duygularla verdikleri eğitim bizim, fa-
şizmin politikalarına araç olarak kul-
lanılmamızı sağladı.

Evet biz vatanımıza, halkımıza ha-
yırlı gençler olmak istiyoruz. Biz va-
tanımız, halkımız için bilim öğremek,
öğrendiklerimizi onların çıkarları için
kullanmak istiyoruz. Oysa bize sunu-
lan eğitim sistemi, bırakın halka faydalı
olmayı, kendimize bile faydamız ol-
mayacak şekilde. Yalnızca tekellerin çı-
karları söz konusudur. Ortaöğrenim,
gençlere hayatın, sosyal ve fen bilim-
lerinin temelini öğretmekle yükümlü-
dür. Ama verilen bilgiler de, onun ve-
riliş tarzı da biz düşünmeyelim, biz öğ-
renmeyelim, biz yaratmayalım diye.
Che diyor ki "yaratmayan gençlik
anormaldir" (2) Oligarşi anormal bir
gençlik yaratıyor.

Gençliğin Normali,
Anormali Nasıl Olur?
Anlatalım...

1) Liseliler meraklıdır, düşünür,
sorgular, normali budur.

Verilen eğitim sisteminde ise dü-
şünmek en büyük suçtur, öğretmenin
anlattıklarını anlamak, kavramak değil,
ezberlemek gerekir. Bilginin gençlik
için yaşamdaki karşılığı nedenine, na-
sılına kafa yormadan, ezberleyerek,
sınıf geçmeye odaklanmak oluyor . Bu-
nun bir yanı bilgiyi öğrenmemek olur-
ken, diğer yanı beyni ezbere alıştırmak,
düşünmekten uzaklaşıp robotlaştırma-
ya dönüyor.

2) Liseliler ilericidir, yenilikçidir,
normali budur!

Verilen eğitim sisteminde tüm ders-
ler gericiliğin gölgesinde yapılır. Ken-
di emeğimize, bilimsel gerçeklere, ge-
lişmelere değil, ilahi güçlere inanıp her-
şeyi bunlarla açıklayan bir gençlik
yaratılıyor. Özellikle Din Kültürü adıy-
la verilen derslerle ve İmam Hatip Li-
seleriyle bu tarz eğitim bir hayat tarzı
haline getirilmeye çalışılıyor.

3) Liseliler, coşkuludur, atılgan ve
sosyaldir; normali budur.

Oysa bize sınavlarla özdeş hale
gelmiş bir yaşam sunuluyor. Okulda-
kiler yetmiyor, özel dersler, dershane-
lerle okul, ev, dershane üçgeni arasın-
daki yaşam alanında sosyal hayattan ta-
mamen koparak yaşamın heyecanını
içimizde yavaş yavaş yok ediyorlar bi-
zim. En "deli" diye tabir edilen çağda
hantal, mutsuz ve içe kapanık insanlar
yaratılıyor.

4) Lise çağı, gençlik, hayata ha-
zırlanma evresidir; normali budur.

Bu evrede kendi düşüncelerimizi
ifade etmemiz, kendi işlerimizi yap-
mamız, sorunlarımızı çözmemiz bizim
kişiliklerimizi güçlendiren kendimize
güvenimizi de, emeğimizin önemini de
kavratan unsurlardır. Oysa, antidemo-
kratik bir eğitim veriliyor bize. Ders-
lerimize, okulumuza dair, yaşam alan-

Liseliler ve Liseli Dev-Genç’in Mücadelesi -2-

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

Liseliyiz Biz

“BERKİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR” DİYENE 26 YIL HAPİS 36

Yürüyüş

6 Temmuz
2014

Sayı: 424



Liseliyiz Biz
larımıza dair söz söyleme
yetkimiz yok. Kendi çalış-
malarımızı örgütleme zemi-
nimiz yok. Bizden "büyük",
her şeyi bilen(!) idarecilerce
yönetiliyoruz. Sözümüz so-
rulmuyor, biz istediğimizde,
sorunlarımıza kafa yorup
çözüm ürettiğimizde, hak-
kımız olanı istediğimizde
soruşturma açılıyor, suç iş-
lemiş oluyoruz. Zaten büyük
bir çoğunluğumuz da not
tehdidiyle hakkını bile iste-
yemeyecek konumda.  Sistem hayata böyle hazırlıyor bizi.
İşçiye "sendikaya üye olursan, eyleme katılırsan işten ata-
rım" diyorlar, daha bu yaşta bize her türlü hakaret, aşa-
ğılama hakkını, hatta kaba şiddet hakkını da görüyor. Sis-
tem bizi köleleri olarak yetiştiriyor.

5) Gençlik, kendi değerlerini, kendi ulusal kimliğini
ve inancını öğrenip bunları geliştirme çağıdır, normali
budur.

Oligarşinin sistemi ise kendi inanç ve kimliğini öğren-
mek değil, asimile edip kendi kimliğinden uzaklaştırmayı
amaçlıyor. Alevi inancını, Kürt, Ermeni, Suryani ve top-
rağımızda yaşayan onlarca halkı yok sayma politikaları bize
bu yaşta işleniyor. Ve bu yalnızca kendi kimliğimizi unut-
mayla da kalmıyor, farklı kimlik ve inançta olanlara düş-
manlaştırılıyoruz. "Hepimiz kardeşiz" mavralarını, okurken
kendi halklarımıza düşman hale getiriyorlar bizi.

6) Gençlik yaratıcıdır, normali budur.
Bunun için yetenek sahibi olmalıyız. Merak ve emek-

tir bizi yetenek sahibi yapan. Fakat ne edebiyat, ne spor,
ne kültür, ne sanat alanında hiçbir olanak sağlanmıyor. Ye-
teneği doğuştan gelen bir güç olarak yutturmaya çalışı-
yorlar, yalan! Resim dersini sadece not almak için yapı-
yoruz, spordan anladığımız teneffüste okul bahçesinde oy-
nadığımız futbol oluyor, müzikle ulusal resmi bayramlarda
ezberlediğimiz marşlarla haşır neşir oluyoruz, şiiri öyküyü
edebiyat sınavından geçmek için yazıyoruz, okuyoruz. Na-
sıl yetenek sahibi olunabilir? Her şey not almaya, sınıf geç-
meye endeksli yaşamımızda.

7) Eğitim bir haktır; normali budur.
Oysa tüm bu saydıklarımızı eğer paramız varsa ala-

biliyoruz. Milliyetçi, ezberci, yeteneklerimizi öldüren, anti-
demokratik eğitim parayla satılıyor. Ayakbastın, mezuniyete
kadar aldığımız her nefes para demek. Karne, spor, te-
mizlik, fotokopi, her şey para demek ve üstelik yaşamı-
mızda sadece okul yok artık. Dershaneler de bizim bir par-
çamız. Okulla dershaneler arasında görev bölüşümü ya-
pıldı artık. Okullar düzenin istediği yeteneksiz, düşün-
mekten uzak, umutsuz, korkak, hantal kişilikler yetiştiri-
yor. Sınavdan geçmek için gerekli bilgiler oradan satılı-
yor.

Ayrı bir sektör şu anda dershaneler. Liselilerin %92'si
dershaneye gidiyor. 81 ilde 3 bin 690 ortaöğrenim okulu

varken 4 bin 282 dershane
var. 10 yaşından sonra ders-
haneyle tanışıyor her genç.
Bu, 10 yaşından sonra tüm
sosyal yaşamımızın bitme-
si demek. Çocukların tüm
yaşamlarının okul-dersha-
ne arasına sıkıştırılması bir
yana sorunun diğer tarafı da
yıllık ortalama 2 bin 358 Tl
tutan masrafları oluşturu-
yor. Bu ülkede dershane üc-
retini ödeyemediği için hap-
se atılan analar, bunu ken-

dine yediremediği için intihar eden çocuklar var.
İşte halka yönelik sömürü ve zulümden bizim payımıza

eğitim sisteminden düşen bu. Sadece eğitim sistemiyle de
kalmıyor tabi, tüm yaşamımız çürümüşlükle sarılmış du-
rumda. Uyuşturucu pazarları okul etrafında kuruluyor. Çete
mafya ilişkilerinin muhiti aynı. Fuhuş sektörü bizim için
yine okul etrafında.

Bu çürümeye bulaşmamak ya da daha iyi bir gelecek
için tüm hayallerimizi üniversite kapılarına odaklıyoruz;
ama daha o kapıya ulaşmadan tüm psikolojimiz altüst olu-
yor. Gecemiz gündümüze karışıyor. İyi dershanelere gi-
demiyoruz, bunun için küçük de olsa bir servet gerekiyor.
Üniversite kapılarında kalıyoruz. Kurtuluş yolunu o ka-
pının içinde biliyoruz. Sınava giren 1 milyondan fazla öğ-
rencinin sadece %15'i istediği bir okula girebiliyor. Me-
zun olan 100 öğrenciden ise 77'si işsiz. Ama böyle bir üni-
versiteye, o kapıdan girmek daha 12 yaşımızdan beri kur-
duğumuz hayallerimizin tuzla buz olması; çaresiz, tutu-
nacak dalsız, amaçsız kalmamız demek. Bize sunulan, gös-
terilen başka bir kapı yok. Geleceğimiz olduğuna inandırılıp
sonra da onu elimizden almalarına öfkeleniyoruz. Sonra
da "zaten bu düzen böyle" deyip duruyoruz. Çünkü dü-
zenin bize gösterdiği tepkiler bunlardan ibaret. Evet, oli-
garşinin sisteminde bize sunulan bir gelecek yok. Bu yüz-
den, o sistemin dışında bir gelecek bulmaya, yaratmaya
yönelmeliyiz. Kendi geleceğimizi, hayalini kurduğumuz
ne varsa hepsini kendimizin yaratacağı bir kavgaya gir-
meliyiz. Demokratik lise kavgasına girmeliyiz. 

- Gerici faşist ideoloji ile gençliği yetiştirmeyi hedef-
leyen programların değiştirilmesi, halk için bilim ve eği-
tim için,

- Meslek liselerinde ücretsiz ya da ücretli çalışma zo-
runluluğu veya staj biçiminde süren sömürünün kaldırıl-
ması için,

- Eğitimde hak eşitliğinin sağlanarak, her türlü özel-
paralı eğitime son verilmesi için

- Sınavların kaldırılması için,
- Notun baskı ve rüşvet aracı olmaktan çıkartılması için,
- Polis, idare, faşist işbirliğine son verilmesi, okulla-

rımızdan polislerin kovulması için,
- Ücretsiz ulaşım için,
- Ücretsiz beslenme hakkımız için,
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Liseliyiz Biz
Tüm liseliler olarak kavgaya girmeliyiz.  De-

mokratik liseler yalnızca devrimci halk iktidarında
kurulacaktır. Çünkü emperyalizme bağlı olan bir ül-
kede demokrasi yoktur, demokratik hiçbir kurum da
olamaz. Bunun için, demokratik liseler için demo-
kratik bir ülke istemeliyiz. Demokratik bir ülke için
de bağımsız Türkiye istemeli, bunun mücadelesini
vermeliyiz. Emperyalizme ve faşizme karşı verilen
mücadele aynı zamanda demokratik lise kavgasıdır.

Demokratik lise mücadelesinin öncüsü, yol
göstereni ise Liseli Dev-Genç’tir.

Sürecek

Öğrenci meclisleri; öğrenci gençliğin umududur. Öğ-
renci meclisleri gençliğin birleştirici gücüdür. Biz birle-
şince daha güçlüyüz. Bu yüzden öğrenci meclisleri ta-
leplerimizi dile getirme, hak alma mücadelemizde büyük
bir adımdır. Birleşip örgütlendikten sonra tek yapmamız
gereken şey ısrar ve kararlılıkla mücadele etmektir.

1 Mayıs’lardan, Gezi Direnişi'nden öğrendik ki öğ-
renci gençlik tüm dinamizmiyle, atikliğiyle ve öfkesiy-
le sokakları doldurmaya hazırdır ve doldurmuştur da. An-
cak oligarşinin karşısında örgütsüz, bilinçsiz bir gençlik
olduğu da bir gerçektir. Bizim, öğrenci meclislerindeki
hedefimiz öğrenci gençliğin örgütlülüğünü, birleşik gü-
cünü sağlamaktır. Sonrası ise; cüret, ısrar ve kararlılık.

İşçilerin mücadelesinde grev ne kadar güçlü bir silahsa,
öğrencilerin mücadelesinde de boykot o kadar güçlüdür.
Okmeydanı İTO Ticaret Lisesi Boykot Direnişi'nde, oli-
garşinin örgütlü bir öğrenci gençlikten nasıl korktuğunu
üzerimize yağdırdığı kurşunlardan gördük. 14-15 yaşın-
daki liselilerin üzerine kurşunlar yağdı. Öğrenci gençlik
karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar adeta. Elleri ayak-
ları birbirine dolandı. Ve Okmeydanı Cemevi'nde, cena-
zesini bekleyen Uğur Kurt'u katletti polis.

Evet 14-15 yaşında liselilerden korktular. Çünkü bi-
liyorlar ki onlar bir avuç, biz ise milyonlarız ve örgütle-
nerek güçleniyoruz, kitleselleşiyoruz, korkularını büyü-
tüyoruz. Çünkü biz haklıyız, meşruyuz, liseli gençlik ola-
rak düzenin saldırılarına karşı örgütlü bir güce sahibiz. Düş-
man ise katliamlarına, gözaltılarına, işkencelerine, tu-
tuklamalarına rağmen gençliği sindirememenin, aksine
gençliğin öfkesinin büyümesinin karşısındaki çaresizliği
ile saldırılarını arttırarak devam diyor. Çünkü biliyorlar
ki biz birleşince, direnince onların saltanatları sarsılacaktır...

Öğrenci meclisleri sadece öğrenci gençliğin değil, hal-
kın da mücadelesine umut olmaktır. Gerek fabrika önle-

rinde, gerek
grevlerde, ge-
rek genel
boykotlarda,
gerekse yı-
kımlara karşı
gecekondu
mahallelerin-
de direnenle-
re ve tüm hal-
ka umut ol-
maktır.

Gençlik, öğrenci meclisleri öncülüğünde tüm dina-
mizmi ve atikliğiyle işçi sınıfının, evleri yıkılmak iste-
nen yoksul halkın, bile bile, göre göre ölüme gönderilen
maden işçilerinin mücadelesinde aktif rol üstlenecektir.
Okulların Tatile Girmesi Nedeniyle
Okullarda Olmayan Gençliği
Nasıl Örgütleyeceğiz?

Ne yapacağız?
Evet okullar açılana kadar geçecek bir üç ay var. Bu

süreçte gerek eğitici etkinliklerle dolu kamplara, gerek
pikniklere gidecek, gerek mahalle halkının sorunlarını çöz-
mek için ter dökecek, gerekse işçi sınıfının mücadelesi-
ne omuz vereceğiz.

Altınşehir'de yapımına başlayacağımız Berkin Elvan
Parkı'nda  tanışacak, bilinçlenecek, örgütleneceğiz. Al-
tınşehir bir örnektir sadece. Bulunduğumuz her mahal-
lede, parklarda, derneklerimizde örgütleyeceğiz öğren-
ci meclislerini. Böylece önümüzdeki eğitim-öğretim
dönemine  daha örgütlü, daha bilinçli ve deneyim sahi-
bi olarak girecek, okullarımızda öğrenci meclislerini ku-
rarak kitlesel militan mücadeleyi büyüteceğiz.

VATANIMIZIN TÜM GENÇLİĞİ BİZE EMANETTİR!
ÖĞRENCİ MECLİSLERİ İLE

BU EMANETİ, MÜCADELE İÇİNDE
KORUYUP GELİŞTİRMEK HEDEFİMİZDİR!
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İstanbul Armutlu‘da 25 Haziran’da Köyiçi Meydan-
da park eden 34 MFK plakalı sivil aracın arka camı ma-
halle halkından bir genç tarafından indirildi. Camı indir-
dikten sonra “Katil Polisi Mahallelerimizde Barındır-
mayacağız”  sloganı atılarak halka ajitasyon çekildi. Buna
tahammül edemeyen AKP’nin katil ve aciz polisi, 15 - 16
yaşlarında gencin peşinden silahla kurşun sıka sıka koş-
tu. Koştuktan bir süre sonra iki sivil polis araca binerek
Armutlu Cemevinin önüne kadar geldi. Cemevinin önü-
ne kadar elinde silahla gelen resmi polisi bahçede oturan
kadınlar ve mahalle halkı uzaklaştırdı. Polis aciz bir şe-
kilde anons geçti ve destek ekip istedi. 

Armutlu halkı tarafından yapılan açıklamada: “Ar-
mutlu‘da sıkılan her kurşun, havaya sıkılmış olsa bile, hal-
ka sıkılmıştır. Katil polislerin silahından çıkan her kurşun
emperyalizm adına AKP eliyle halka sıkılan kurşundur.
Çağırdığınız ekibiniz de silahlarıyla gelse... İnancımıza
kurşun işlemez bilesiniz. Armutlu da, Cemevi de, ülke-
mizin her bir yanında sizi döktüğünüz kanda boğacaktır."
denilerek açıklama bitirildi. 

Büyük Armutlu'da Halk Cepheliler 28 Haziran’da ba-
ğımlılıkla mücadele merkezi kurulması talebiyle imza top-
lamaya çıktı. Daha önce Cepheliler tarafından kovulan
uyuşturucu satıcısı Ahmet’in bulunduğu evin çevresine gi-
dildi. Mahalle halkı Ahmet isimli kişinin mahalleden ko-
vulmasına dair sevinçlerini dile getirdi. Mahalle halkı uyuş-
turucuya karşı mücadele veren Halk Cephelilerin yanın-
da olacaklarını söyleyerek imza attı. 29 Haziran’da ise Cem-
evi ve çevresindeki evlere imzaya çıkıldı. Halkın tepkisi
iyiydi. Herkes destek verdiğini söyledi. Bütün insanlar imza
atıp uyuşturucuya karşı desteklerini sundular. Ayrıca ka-
rakolun torbacıları desteklediklerini söylediler. Karakolun
mahalleden gitmediği sürece mahallede her zaman uyuş-
turucunun olacağın işaret ettiler.

Gülsuyu Mahallesi’nde Hasan Ferit’in vurulduğu
yerde 30 Haziran günü adalet yemini eden devrimcilere
çeteler silahla ateş ederek saldırmıştı. Ardından direnişe
geçen devrimciler akreplerin de saldırısına uğramış ve Ha-
san Ferit Meydanı’na kadar barikatlar kurarak taşlarla po-
lis-çete saldırısına karşı koymuştu.

30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece Cepheliler ta-
rafından çetelere karşı misilleme ve uyarı eylemi yapıl-
dı. Çetelerin üs ve karargâh olarak kullandığı Cadde Te-
kel ve yanındaki kahve uzun namlulu silahlarla taranarak
tahrip edildi. Polisin gece boyunca attığı devriyeler ada-
let eylemimiz karşısında işe yaramadı. Eylemde ‘Umu-
dun Adı DHKP-C’ sloganları atan Cepheliler kayıp ver-
meden geri çekildi.

Hasan Ferit Gedik Yozlaşmaya Karşı Silahlı Mücadele
Ekiplerinin yaptığı açıklamada: "Ey mafya artığı serse-
riler bundan sonra devrimcilere ve halka yapacağınız sal-
dırıların bedelini size misliyle ödeteceğiz! Tek bir dev-
rimcinin, tek bir halk çocuğunun saçının teline zarar ve-
rirseniz mahallelerimizi başınıza yıkarız!

Evlerinize, işyerlerinize gelip yakıp yıkarız!
Yetmezse leşlerinizi sokaklardan toplar ağababanız ka-

til polisler.
Uyuşturucu satmaktan vazgeçeceksiniz. Halk düş-

manlığı yapmayacaksınız” denildi.

Hasan Ferit’in vurulduğu
yerde anma yapan Halk Cep-
helilere 30 Haziran’da silahla
saldıran çeteler 1 Temmuz ge-
cesi Engin Çeber Halk Kütüp-
hanesi’ne de silahla saldırdı.
Mahallede aynı akşam sürekli
akreplerle devriye atılmasına
rağmen bu saldırının olması di-
ğer saldırılarda olduğu gibi po-
lisin yönlendirdiği çeteler tara-
fından yapıldığının net olarak
ortaya koyuyor. Yapılan saldırı
sonunda kütüphaneye 7 kur-
şun isabet etmiş kütüphanenin
camları saldırı sonrasında kırıl-
mış ve kitaplar zarar görmüştür.

Gülsuyu-Gülensu Halk Cep-
hesinin yaptığı açıklamada:
“Gülsuyu ’nu çetelere polise
teslim etmeyeceğiz. Yozlaşmaya karşı Hasan Ferit’in bay-
rağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı
Gülsuyu ‘nu sahiplenmeye çağırıyoruz” denildi. 

Uyuşturucuyla Mücadeleyi
Kurumsallaştırıyoruz

Polis Mahallelerimize
Giremeyecek

Attığınız Her Merminin Hesabını
Misliyle Ödeteceğiz

Devrimcilere Kalkan Elleri Kıracağız
Bizlerden Korkun
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Gazi Mahallesi'nde Cepheliler 27 Haziran gecesi,  ma-
hallenin farklı bölgelerinde ajitasyonlarla, sloganlarla dev-
riye attılar. İlk olarak Pazar Sokağı Köprü Durağı bölgesi-
ne gelen Cepheliler daha önceden belirlenmiş olan fuhuş,
uyuşturucu içimi ve satımı yapılan bir eve baskın yaptı. An-
cak eylem anında evde kimse yoktu.  Cepheliler halka yö-
nelik yaptıkları konuşmada: “Bu evde fuhuş yapılıyor,
uyuşturucu satılıyor. Bizler Cepheliler olarak mahallemiz-

deki tüm pislik yuvalarını dağıtana dek mücadelemizi sür-
düreceğiz” dediler.

Halkın eyleme yoğun ilgisi vardı. Bazı mahalleliler
Cephelilerin yanına gelerek olan bitenleri aşağıdan izledi. 

Aynı gün Gazi Sondurak bölgesine yakın olan Esentepe
mahallesinde devriye atıldı, şüphelenilen araçlar durdurularak
arama yapıldı. Yine şüphe duyulan kişilerin üstleri arandı,
yozlaşmaya karşı verilen mücadele anlatıldı. Ardından aynı
mahallede bulunan iki kahvehaneye giren milisler kahve-
dekilere uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmaya karşı devriye atıl-
dığı anlatıldı. Daha sonra eylem iradi olarak bitirildi.

Gazi Mahallesi Sekiz Evler bölgesinde 28 Haziran’da düzen artı-
ğı uyuşturucu satıcısı Bayram defalarca uyarılmasına rağmen uyuştu-
rucu satışına devam ettiği için vücuduna 4 el ateş edilerek cezalandı-
rıldı. Suçunu bilen düzen artığı Cephelileri görünce ağlamaya başla-
mış, demagoji yapmaya çalışmıştır. 4 el ateş edilen Bayram’a Cephe-
liler; “Bu sana son uyarımız eğer düzeldikten sonra uyuşturucu satmaya
devam edersen bu sefer namlularımızı başına dayarız” uyarısında bu-
lundu.

Cezalandırmanın ardından mahalle halkına Bayram’ın suçu anla-
tıldı, ajitasyon çekildi. “Umudun Adı DHKP-C”, “Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir”, “Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür” sloganları atıldıktan
sonra eylem iradi olarak bitirildi.

Düzen Artığı Uyuşturucu Satıcısı Bayram
Cepheliler Tarafından Cezalandırıldı

Halkı Yozlaştıranlardan
Hesap Soracak Pislik Yuvalarını Başlarına

Yıkacağız

Dersim’de Ünal Bahadır’ın tutuklanıp Tunceli Hapisha-
nesi’ne götürülmesi ve konser çalışmalarındaki gözaltı, teh-
dit, engellemeler Yeraltı Çarşısı üzerinde yapılan eylemle pro-
testo edildi.

28 Haziran’da yapılan eylemde “Baskılar Bizi Yıldıramaz-
Dersim Halk Cephesi” pankartı açılarak “Ünal Bahadır Ser-
best Bırakılsın, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” slo-
ganları atıldı. Yapılan açıklamada son süreçte Dersim’de ya-
şanan baskılar, saldırılar, gözaltılar ve tutuklamalar anlatıldı.
Halk Cephesi’nin çalışmalarının engellenmek istendiği vur-

gulanarak; "Hiçbir güç adalet mücadelemizi engelleyemeyecek.
Ünal Bahadır için de adalet mücadelemizi serbest bırakılın-
caya kadar sürdüreceğiz. 5 Temmuz günü dördüncüsü dü-
zenlenecek olan Ekmek Adalet ve Özgürlük İçin Devrim Yü-
rüyüşümüz Sürüyor konseri öncesi bu saldırılar bizi yıldıra-
mayacak. Ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesini büyüte-
ceğiz.” sözleriyle açıklama bitirildi. Açıklamada ayrıca 1 Ma-
yıs Mahallesine yapılan polis baskını ve Armutluda sokak or-
tasında halka kurşun sıkan polisler protesto edildi. 20 kişinin
katıldığı eyleme DHF destek verdi.

Baskılar ve Tutuklamalar  Devrim Yürüyüşümüzü
Engelleyemez

Elazığ Halk Cephesi işbirlikçi AKP iktidarının
Halk Cephelilere yaptığı saldırı ve tutuklamalarla
ilgili 28 Haziran’da bir açıklama yaptı. Yapılan açık-
lamada katil AKP’nin baskı, katliam ve gözaltılarla
halkın öfkesini bastırmaya çalıştığı dile getirildi. Bu
saldırılarda Yürüyüş okuru Murat Gündoğan’ın der-
gi dağıtımı yaparken gözaltına alınıp komployla tu-
tuklandığı, yine Dersim Halk Cepheli Ünal Baha-
dır’ın işkenceyle gözaltına alınıp tutuklandığı dile
getirildi. Bu baskının 1 Mayıs Mahalles’inde ev ve
dernek baskınlarıyla devam ettiği ve bu saldırıla-
rın asla devrimcileri susturamayacağı, faşizme
karşı mücadeleye devam edileceği anlatıldı. 

Baskılar Saldırılar
Bizleri Yıldıramaz
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Dersim’de Grup Yorum konseri
çalışmaları son ana kadar yoğun bir
şekilde yapıldı. 

Hozat: 22 Haziran’da Halk Cep-
heliler ilçe merkezine ve mahalle
aralarına 90 adet afiş astılar. 27 Ha-
ziran’da ise ellerinde konser el ilanı
ve Yürüyüş Dergisi ile çalışma ya-
pıldı. 30 dergi halka ulaştırıldı.  28
Haziran’da Hozat’a bağlı Avşeker, Ur-
zek ve Hıdırdamı ve Seyding köyle-
rine gidildi.

Pülümür: 30 Haziran’da Pülü-
mür’de yüzlerce el ilanını halka ulaş-
tırıp sohbet ettiler.

Dersim Konserini 
Duymayan, Bilmeyen 
Kalmayacak

Gözaltılara, tehditlere rağmen
Dersim'de 5 Temmuz’da yapılacak

olan konserin çalışmaları büyüye-
rek devam ediyor.

Dersim Merkez: 30 Haziran’da
Dersim Haklar Derneği önünden baş-
layarak toplu konser el ilanı dağıtıl-
dı. Dernek önünden Seyit Rıza Par-
kı’na kadar süren çalışmada 1000’e
yakın el ilanı halka ulaştırıldı. Yine 30
Haziran’da Yeni Mahalle’ye çıkılarak
konser duyurusu yaptılar. 

24 Haziran günü Seyit Rıza Par-
kı’nda stant açarak konser çalışması,
kitap ve Yürüyüş Dergisi tanıtımı ya-
pıldı. 

25 Haziran günü saat 15.00-17.00
arası Merkez Atatürk Mahallesi’nde
100 afiş asıldı. 

25 Haziran günü Seyit Rıza Parkı
girişinde 3. kez stant açıldı. Kitapların
ve Yürüyüş Dergisi’nin de satıldığı ça-
lışma saat 22.00’ye kadar sürdü.

Ovacık Yolu üzerinde 1, Mavi
Köprü üzerinde 1, Gola Çetu etra-
fındaki parmaklıklara 1 ve Atatürk
(Sihenk) Mahallesi’nde 1 tane olmak
üzere 4 pankart asıldı.

Ovacık: Ovacık İlçesi merke-
zinde ve köylerinde 30 Haziran ve 1
Temmuz tarihlerinde yapılan çalış-
malarla halk Grup Yorum konserine
çağırıldı. 

Ovacık Munzur Vadisi Venk Köp-
rüsü ve Gök Meydanı bölgesinde 2
adet pankart ve 15 adet afiş asıldı.

Ovacık Güney Konak Köyü’nde
10 adet afiş, merkezde ise 2 adet pan-
kart ve belediye pasajında 20 adet
afişleme yapıldı.

27 Haziran günü yapılan konser ça-
lışması, öğlen saat 12.00’de başladı. Ela-
zığ-Pertek arasındaki Feribot’un oldu-
ğu yerden afişleme ve bildiri dağıtımına
başlayan Halk Cepheliler Pertek’in
çarşı merkezi girişinde polislerce dur-

durularak engellenmek istendi. Zeynep
Karademir “aranması var” denilerek
keyfi bir şekilde gözaltına alınırken, ya-
nındaki Halk Cepheliler de onu sahip-
lenerek, bırakılana kadar emniyet önün-
de ve adliyede bekledi. 14.00 civarın-
da gözaltına alınan Zeynep Karademir,
3 saat sonra serbest bırakıldı. Serbest bı-
rakılmasının ardından çalışmalarına
devam eden Halk Cepheliler, konser ça-
lışmasının yapılmasının meşru oldu-
ğunu halka gösterdiler.

Pertek: Beydamı Köyü’ne 29
Haziran günü gidilerek konser çalış-
ması yapıldı.

Pertek-Elazığ yol ayrımı, Feri-
bot iskelesi çıkışı, Pertek Merkez ve
Dersim-Pertek yolu üzerinde birer
tane olmak üzere 4 konser pankartı
asıldı.

BBüyük Halk Korosunda Senin de Sesin Olmalı

Dersim’de Sağlık
Sistemi

Bir Can Aldı
Dersim Halk Cephesi 1 Tem-

muz’da açıklama yaparak, 20 Hazi-
ran’da Dersim’de trafik kazasında
yaralanan ve sonrasında Tunceli
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Beser
Doğan’a yapılan ilk müdahaleden
sonra “bir şeyi yok, sadece dinlen-
mesi lazım” denilmesinden 5 saat
sonra ölmesinin sağlık sisteminin ya-
rattığı sonuçlar olduğunu ifade etti.
Hastanede uzman doktorların bu-
lunmaması, bulunan doktorların ye-
terli ve uygun müdahaleleri yapma-
maları sonucu katledilen Beser Do-
ğan için ailesi 30 Haziran’da hasta-
ne önünde bir açıklama yaparak
suç duyurusunda bulundu. 
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Atatürk Mah.

Ovacık

Nazmiye

MerkezPertek



Halkın ve gerçeğin
sesi olan Yürüyüş Der-
gisi halka ulaşmaya de-
vam ediyor. Yürüyüş
okurları düzenin milyon
dolarlık kanallarına,
yüzlerce gazetesine,
dergisine karşı Ferhat-
lar’ın, Enginler’in sesi
olan Yürüyüş Dergi-
si’ni büyük emek ve
coşkuyla yoksul halkla
buluşturuyor.

İSTANBUL: 24 ve
25 Haziran günleri
Bağcılar Yenimahalle
Yürüyüş Yolu’nda Halk
Cepheliler masa açtı.

Özgür Tutsakların yaptığı el takılarının satışı, Yürüyüş
ve Tavır dergisinin tanıtımı yapıldı.
İZMİR: Buca’da 24 Haziran'da Yürüyüş Dergisi

dağıtımı yapıldı. Bir saat süren dergi dağıtımında 20
dergi halka ulaştırıldı.

29 Haziran günü de dağıtıma çıkan Yürüyüş okurları
Bornova’nın Naldöken Mahallesi'nde halkla yaptığı soh-
bette Soma’da katledilen maden işçileri için neler yapıldığı
ve TAYAD’ın hasta tutsakların serbest bırakılması için
Ankara’ya yapacağı yürüyüşten bahsedildi. Dağıtım so-
nunda 30 dergi halka ulaştırıldı. 

BURSA: Panayır bölgesi, Teleferik Mah. ve Gemlik
ilçesinde 26-28-29 Haziran’da toplu dergi tanıtımına
çıkıldı. Yürüyüş okurları Berkin’in, Uğur’un ve ezilen,
sömürülen halkımızın sesi oldular. Çalışma sonunda 120

dergi halka ulaştırıldı.
MERSİN: Mustafa Kemal Mahallesi'nde Dev-Genç’li-

ler tarafından 27 Haziran’da Yürüyüş Dergisi dağıtımı
yapıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren dergi dağıtımında
halkla sohbet edildi ve 30 dergi halka ulaştırıldı.

24 Haziran günü de Tarsus’ta yapılan dergi dağıtımında
Hasan Ferit Gedik Piknik bildirilerinden 700 tane dağı-
tılırken 50 dergi halka ulaştı-
rıldı.

ANTEP: Düztepe Mahalle-
si'nde 29 Haziran’da dergi da-
ğıtımı yapıldı. 6 Yürüyüş oku-
runun katıldığı çalışmaya 422.
Sayıdan 60 dergi halka ulaştı-
rıldı. 23 Haziran’da ise 421.
sayının dağıtımı yapıldı. 

ADANA: Yürüyüş okurları
28 Haziran’da Akkapı 29 Ha-
ziran'da ise Hıdırlı Mahallele-
ri’nde dergi dağıtımı yaptı. Ya-
pılan dağıtımda Akkapı’da 33,
Hıdırlı’da 37 dergi halka ulaş-
tırıldı.

HATAY: Yürüyüş okurları
iki haftalık çalışmayla Yürüyüş
Dergisi’nin 421. sayısından 800
adet ve 422. sayısından da 800
adet olmak üzere 1600 dergiyi
halka ulaştırdılar. Dergi dağı-
tımlarına halkın ilgisi yoğundu.
Dağıtım sırasında halkla sohbet
edildi. Özellikle Soma’da kat-
ledilen işçiler hakkında konu-
şuldu. Halkın öfkesi büyüktü.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri
sırasında Madımak Oteli'nin faşistler tarafından yakılması
ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel
çalışanının yanarak katledilmesinin yıldönümünde an-
malar yapıldı, adalet istenildi.  

İSTANBUL
BAĞCILAR: Halk Cephesi tarafından 2 Temmuz

Madımak Katliamı için PSAKD Sultangazi Şubesi Gazi
Şehitleri Cemevi’nde yapılacak anma için 24 Haziran’da
Yenimahalle Yürüyüş Yolu, Merkez ve Çiftlik Meydan’da
150 afiş asıldı.

Ayrıca “Halkın Avukatlığında 25. Yıl” Grup Yorum
konseri için 18-19-20 Haziran’da Çarşı Caddesi, Yeni
Mahalle ara sokaklarına, Göztepe, Çiftlik Meydan’a
toplam 100 afiş asıldı. 

29 Haziran'da ise “Davamız Mahşere Kalmayacak
2 Temmuz’da Sivas’tayız-Halk Cephesi” imzalı pankart

asıldı. Ve Yeni Mahalle esnafına Sivas anmasıyla ilgili
2000 tane bildiri dağıtıldı.

BAHÇELİEVLER: Zafer Mahallesi'nde 25 Hazi-
ran’da “Halkın Avukatlığında 25. Yıl” Grup Yorum
konseri çağrısı ve 28 Haziran’da Gazi Mahallesi'nde, 2
Temmuz’da Sivas’ta olunacağını belirten afişler asıldı.

Yapılan çalışmada 100 adet Grup Yorum konseri ve
50 adet 2 Temmuz Sivas anması afişleri asıldı ve
bildirileri dağıtıldı.

ANKARA: Hüseyingazi 9. Cadde Büyük Park’ta
yapılacak 2 Temmuz Sivas Katliamı anması çalışmaları
kapsamında Alibey ve Beşikkaya civarına 3 ozalit ve
30 afiş asıldı.

30 Haziran günü ise parklara ve evlere bildiri dağıtımı
yapıldı. Ardından Alibey 8. Cadde girişte masa açıldı.
Mutlaka geleceklerini söyleyenler olduğu gibi aynı zamanda
anma programının giderleri için bağış yapanlar da oldu.
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Halk Cepheliler kararlılıkla Ber-
kin için adalet istemeye devam edi-
yor. 

ANKARA: Halk Cepheliler
Berkin Elvan için "Adalet Nöbeti"nin
13'cüsünü 27 Haziran'da yaptı. Ber-
kin’in katilleri bulunana kadar adalet
istenmeye, hesap sorulmaya devam
edileceği belirtilen basın açıklama-
sında, adalet nöbetlerine saldırsalar da
adalet istemekten vazgeçilmeyeceğini
hesaplarının kolay kolay kapanma-
yacağını, çocukların kanları yerden
kalkmadan adalet sağlanmadan sus-
mayacaklarını da haykırdılar. Bir
saat süren ve halkın ilgisinin de bü-
yük olduğu oturma eylemi boyunca
aynı içerikte sloganlar atıldı. Grup Yo-
rum marşları söylendi. 

İZMİR: Berkin’in katillerinin
cezalandırılmasını isteyen 27 Hazi-
ran’da Karşıyaka İzban durağında bir
araya geldiler. “Berkin İçin Adalet İs-
tiyoruz" pankartını açan Halk Cephe-
liler pankart arkasında toplanma çağ-
rısı yaptılar. “Berkin Elvan Ölüm-
süzdür, Anaların Öfkesi Katilleri Bo-
ğacak” sloganları ve ajitasyonlarla
halk eyleme davet edildi. Daha sonra
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Müca-
delemiz” sloganıyla Karşıyaka Çar-

şı’ya doğru yürüyüşe geçildi. Karşı-
yaka Çarşı boyunca yürüyen Halk
Cepheliler aynı içerikte sloganlar attı.
Yürüyüş boyunca halk alkışlarla des-
tek verdi. Yürüyüşün sonunda Halk
Cepheliler Karşıyaka İş Bankası’nın
önünde basın açıklaması yaptı. Açık-
lamada “Her istediğinin yerini tespit
eden, kameralarla evlerimizi, sokakları,
okulları gözetleyen, bilmem kaç met-
reden insan yüzünü tespit edebilen, her
şeye gücü yeten devlet Berkin’i vuran
katili neden bulmuyor? Cevap verin
halk düşmanları! Verecek cevabınız
yok değil mi? Çünkü bilerek koru-
yorsunuz o katilleri" denildi. 

Berkin’in Katillerini
Cezalandırmayan Devlet
Adalet Arayanları
Suçlayamaz!

İzmir Dev-Genç 22 Mayıs’ta Ege
Üniversitesi'nde Berkin ve Soma için
yapılan işgale katılan öğrencilere rek-
törlük tarafından disiplin soruşturma-
sı ile ilgili 27 Haziran’da bir açıklama
yaptı. Açıklamada: “22 Mayıs günü
Ege Üniversitesi'nde "Berkin’den So-
ma’ya Katleden Devlettir" sloganıyla
dersler boykot edildi. Aynı gün içeri-
sinde Ege Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu işgal edildi. Yapılan boy-

kotlar, işgaller AKP’yi korkutmuştur ki
2 helikopter, 7 TOMA ve akreplerle,
özel harekât polisleriyle, yüzlerce çe-
vik kuvvetleriyle Üniversiteye katliam
hazırlığıyla girdi. Şimdide boykota
işgale katılan öğrencilere işbirlikçi
rektörleri kullanarak Ege ve Dokuz Ey-
lül Üniversite’lerinde disiplin soruş-
turmaları açıyor. Açılan soruşturmalarla
öğrencileri teslim almaya sindirmeye
çalışıyorlar. Bizler Dev-Genç'liler ola-
rak hiçbir zaman baskılara boyun eğ-
medik eğmeyeceğiz. Bizler tutuklan-
ma pahasına da olsa ölme pahasına bile
olsa adalet istemekten vazgeçmeye-
ceğiz” denildi.

ADANA: Halk Cephesi 30
Haziran’da İnönü Parkı'nda bir açık-
lama yaparak “AKP’nin katil polis-
leri devrimcilere adalet isteyenlere sal-
dırmaya, terör estirmeye devam edi-
yor. Geçtiğimiz hafta TAYAD’lı Ai-
lelere saldıran işkenceci polisler, İs-
tanbul 1Mayıs Mahallesi’ni gece ya-
rısı basarak, Dersim’de sokak orta-
sından adam kaçırarak acizliklerini ve
halka düşmanlıklarını gösteriyorlar.
Ama biz ne korkacağız ne de sine-
ceğiz. Adalet istemeye halkların öz-
gürlüğünü, bağımsızlığını savunma-
ya devam edeceğiz" denildi.

İstanbul, Sarıyer Armutlu’da 26 Haziran'da, sivil polis ara-
cını fark eden halk aracı taşladı. Bunun üzerine sivil polis Ar-
mutlu Cemevine giderek silahıyla bahçeye girip 3-4 el ateş
etti. Ardından Armutlu Cemevine polis ekipleri  çağırarak çı-
kıp gitti. Armutlu’da sıkılan her kurşun, havaya sıkılmış olsa
bile, halka sıkılmıştır. Polisin katliam girişimini Armutlu hal-
kı akşam saatlerinde yaptığı yürüyüş ile protesto ederek, ev-
latlarının katledilmesine göz yummayacağını gösterdi. 

Sıktıkları Her
Kurşunun
Katlettikleri,
Her Canımızın
Hesabını Soracağız

Anadolu Alevi Hareketi’nin
26 Haziran’da yaptığı 4 No’lu
açıklamada, polisin aynı gün İs-

tanbul Küçük Armutlu’da bulunan Pir Sultan Abdal Kül-
tür Derneği Boğaziçi Cemevi’nin bahçesine kadar gele-
rek havaya ateş açmasının yeni bir katliam girişimi olduğu
belirtildi. 

Açıklamada;  “Mahallelerimizde, gecekondularımızı
işgal ederek karakol kuran katil polisler, ellerini kolları-
nı sallayarak gezebileceklerini sanıyorlar… Ne de olsa ken-
dilerini ‘kahraman’ ilan
eden bir Başbakan’ları
var… Devrimciler ol-
duğu sürece, istedikleri
gibi davranamayacak-
larını görecekler. Sık-
tıkları her kurşunun,
yaptıkları her işkence-
nin, katlettikleri her ca-
nımızın hesabını teker
teker soracağız” deni-
lerek, katillerden hesap
sorma çağrısı yapıldı. 

Karadeniz Özgürlükler
Derneği Adres 
Değişikliği

Samsun'da faaliyet yürüten
Karadeniz Özgürlükler Derneği
yeni adresine  taşındı.

Çiftlik Mahallesi Lise
Caddesi Şengün Pasajı No:36 P
İlkadım - Samsun

Berkin'e Sözümüzdür
“Seni Katledenler Cezalandırılana Kadar Susmayacağız”

İnancımıza Kurşun İşlemez!

DUYURU
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“Affetmek olmazdı, ölen o cesur çocuklar en iyilerimizdi.
Ve onların yüzünden ölmüşlerdi”

Bu sözler Nazilerin işgaline karşı vatanını savunmak için
savaşan bir Sovyet kadın savaşçının anlatımlarından. Savaş
çok çetin şartlarda sürüyordu. Naziler, Sovyet topraklarına
girip işgal ederek tüm ülkeyi almaya çalışıyorlardır. Bunun
karşısında Sovyet halkı bir bütün olmuş, çocuğundan yaşlı-
sına herkes savaşın içerisinde yer alabilmek için gönüllü-
lüklerini bildiriyordu. Hamile olan kadınlar savaşa katıla-
bilmek için çocuklarını düşürüyor ve doğuramadığı için de
intikamını almaya cepheye gidiyordu. 14 yaşındaki gençler
savaşa katılabilme yaşı 16 olduğu için yaşlarını 16 olarak söy-
lüyor ve öyle cepheye gidiyordu. Kimisi ufak çocuğunun önü-
ne yemeğini koyarak sabah evden çıkıyor ve akşam geri dö-
nüyor, kimisi de çocuğunu annesine bırakıp cepheye gidi-
yordu. Yemek yemeye vakitleri olmadığı için cephede açlıktan
bayılanlar oluyordu.

Savaş sadece cephede mi sürüyordu? Hayır. Ülkede ki
herkes askerdir. Çok yaşlı bir teyze her gün pencereden be-
line kadar sarkarak olabildiğince uzağa su serper. Onu gö-
renler deli sanır ama gidip konuştuklarında öğrenirler ki Na-
ziler Leningrad’a girip o caddeden geçerlerse onları kaynar
suyla haşlayabilmek için antreman yapıyordur. 

Bir başkası küçük kızının bedenine bildiriler sararak öyle
dolaştırıyor tüm şehri. 

Yine bir başkası 3 aylık bebeğiyle göreve gidiyor. Üstelik
Alman askerlerinin nöbet yerinden geçmek zorunda. Ve cep-
hede yaralananlara sargı bezi, ilaç vesaire götürüyor. Ora-
dan geçebilmek için de bebeğinin vücudunu tuz ile ovarak
ateşini çıkartıyor ve ağlamasını sağlıyor. Nöbet tutan Alman
askerlerine yaklaşınca da “tifüs-tifüs!” diyerek onların uzak-
laşmasını sağlıyor ve böyle geçiyor. 

Hamile olan bir kadın da tam bebeğinin kalbinin attığı
yerde mayın taşıyor. 

Evet, tüm bunlar gerçekti. Ve yaşanıyordu.   Çünkü vatanla
bir bütün olmuşlardı. “Vatan ve  biz aynı şeydik” diyorlar.
Ve tüm bunların yaşandığı yerde yukarıdaki sözleri Sovyet ka-
dınına söyleten şey ise aynı cephede savaştığı, yoldaşım de-
diği birini cezalandırmak zorunda kalmasıdır. Bu sözleri söy-
leten olay ise şöyle gelişiyor: Bir çatışmada düşman tankı ge-
liyor ve yaralılar var. Normalde bu tarz durumlarda yaralıla-

rı almak için araç gelir. Ama iki kişinin korkaklık gösterme-
si yüzünden panik yaşanıyor ve yaralılar orada bir çukura bı-
rakılıyor. Sonra yaralılar için geri döndüklerinde onları göz-
leri oyulmuş, işkence yapılmış olarak buluyorlar. Cezalandırma
kararı verildiğinde kimse çıkmıyor ve bir kadın otomatik tü-
feği alarak öne çıkıyor. İşte bu sözler de burada söyleniyor:
“Affetmek olmazdı, ölen o cesur çocuklar en iyilerimiz-
di ve onların yüzünden ölmüşlerdi.”

Evet, affetmek olmazdı. Çünkü vatan için her şeyini or-
taya koymuş insanları yaralıyken düşmana terk edip gitmek
affedilemez.  Yaralı yoldaşına sahip çıkmayan, halkına sa-
hip çıkmayan çürümüştür. Herkesin, cephe gerisinde bile
insanların canlarını ortaya koyduğu, çocuklarını feda ettiği
bir yerde, vatan ile bir bütün olunan yerde, kendi canını daha
üstün görmektir bu. Kimseyi düşünmeden “ben yaşayayım”
demektir. Bunu affetmek korkuyu bencilliği meşrulaştırır. Ve
böyle bir birlik, ordu savaşamaz. 

İnsan hiç korkmaz mı? Korkar elbet. Peki, korkan her-
kes böyle cezalandırılır mı? Bunun cevabı da aynı cephe-
de yaşanıyor: Kendi isteğiyle cepheye katılmış bir kadın, bir
çatışmanın ortasında kalıyor ve çok korkuyor. Bu korkudan
kurtulmak için Genç Komünistler Birliği üyelik kartını ya-
ralılardan birinin kanına batırıyor ve göğüs cebine koyuyor.
Bir nevi ant içiyor. Ve korkusunu böyle aşıyor. Çatışmadan
sonra komutanı sağlık birimine göndermek istese de kabul
etmiyor, cephede kalmak istiyor.      

Evet, korkulabilir, mükemmel insan yoktur. Süpermen-
ler yoktur ama korkuları bir başkasının hayatına mal olur-
sa affedilemez. 

Korkuyu yenmek için bir kadın savaşçı şöyle diyor: “On-

VATAN VE BİZ
AYNI ŞEYİZ

“Onlara, her insanın yaşamak
istediğini ve ölümden korktuğunu ama

yaşamda bu korkunun ikinci plana
düştüğü anların olduğunu anlattım.

Yurduna düşmanın girdiğini gören bir
insan bu duyguyu yeniyor.”
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İstanbul Adliyesi’nde 2012 yılında Gazi Mahalle-
si’nde polisle çatışmada yaralı yakalanan Sultan Işık-
lı’nın mahkemesi 2 Temmuz günü görüldü. Dev-
Genç’liler Sultan Işıklı’yı sahiplenmek için saat
10.00’da C Kapısı önünde bir araya geldiler. Fakat ey-
lem yerine gelir gelmez polis saldırmaya başladı.
“Sultan Işıklı Onurumuzdur” sloganlarıyla direnen Dev-
Genç’lilere polis daha da azgınlaşarak saldırmaya de-
vam etti. Polis birçok kişiyi yerlerde sürükledi, tek-
melerle ve yumruklarla saldırdı. Halk savaşçısının sa-
hiplenilmesine polisin cevabı küfürler ve işkence
oldu. Bu ilk saldırıda Cavit Yılmaz’ın ağzına gelen tek-
me sonucu kanama ve şişlik oluştuğu görüldü. Bahçe
merdivenlerinde oturma eylemi başlatan Dev-Genç’li-
lere polis kalkanlarla saldırdı. Birbirlerine kenetlenen
Dev-Genç’lileri ayırmakta zorlanan polis tekrar tekme
ve yumruklarla saldırdı. İnsanları karga tulumba adli-
ye meydanına atan polisler kalkanlarla girişi kapattı-
lar. Dev-Genç’liler ise eylemlerini sürdürerek, sloganlar
atarak polis kalkanlarını yumrukladılar. Polis ise ha-
zımsızlığına devam ederek cop sallayarak Dev-Genç’li-
leri tehdit etti. Mahkemeden çıkan Sultan Işıklı’nın an-
nesi Cennet Güneş, “Sultan benim evladım, benim onu-
rum” diyerek Dev-Genç’lileri de sahiplendi. Polis, Cen-
net Güneş’e de cop sallayarak ahlaksızlıklarını göstermiş
oldu. Mahkemenin 29 Eylül tarihine ertelendiği öğre-
nilince Dev-Genç’liler de eylemi sonlandırdılar.

lara, her insanın yaşamak istediğini ve ölümden kork-
tuğunu ama yaşamda bu korkunun ikinci plana düştüğü
anların olduğunu anlattım. Yurduna düşmanın girdiği-
ni gören bir insan bu duyguyu yeniyor.”

İnsan gücünün, iradesinin üstesinden gelemeyeceği
hiçbir şey yoktur. Korkular da aşılmaz değildir. Mese-
le korkulara teslim olmamaktır. Korkuların esiri olun-
duğunda ihanet kaçınılmaz olacaktır. 

Bugün Sovyetlerdeki gibi cephe savaşı içerisinde ol-
masak da biz de her an, her saniye düşmanla savaş içe-
risindeyiz. Ve bu savaşta kendimizi daha da güçlendir-
meliyiz. Bunun için, düşmanı alt etmek için eksiklerimizin,

zaaflarımızın üstüne gitmeliyiz. 

“Ölmek korkunç bir şey miydi? Elbette korkunç-
tu. Ama biz başka bir şeyi daha kavramıştık. Ölerek
tarih yazacaktık” diyor Sovyet kadınları. Ve onlara bunu
söyleten zaten vatan ile bir bütün olmalarıydı. 

Biz de düşmanın saldırılarına karşı kendimizi daha güç-
lü kılabilmek için vatanımız, halkımız ile bir bütün ol-
malıyız.  Her şey beyinde ve yürekte başlar. “Nazi İşga-
linde Sovyet Kadınları” kitabından Sovyet kadınları hay-
kırıyor: “Vatan ve biz aynı şeydik." Biz de beynimiz ve
yüreğimizi “Vatan ve Biz aynı şeyiz” diye doldurmalı-
yız.

Her yıl Haziran ayının 2. veya 3. haftasında düzenlenen
Abdal Musa şenliklerine Antalya Halk Cephesi de açtığı stan-
dı ile katıldı. Tekke Köyü’ne gidildiğinde çadırın önüne "Ber-
kin Elvan Ölümsüzdür, Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın"
pankartları ve Berkin'in resmi ve Haziran ayaklanması şe-
hitlerinin çizim resimlerinden oluşan pankart asıldı. Grup
Yorum'un türküleri çalındı ve AKP’nin halk düşmanlığı teş-
hir edildi. Standa halkın ilgisi yoğundu.

YÖK’ü protesto etmek için 6 Kasım 2013’te Ankara Üni-
versitesi DTCF binası işgalinde tutuklanıp daha sonra ser-
best bırakılan 7 Dev-Genç’linin mahkemesi 26 Haziran’da
Ankara Adliyesi’nde görüldü. Arkadaşlarının davadan be-
raatını talep eden Dev-Genç’liler adliye koridorunda talep-
lerini dile getirmek için oturma eylemi yaptı. Halkın en meş-
ru taleplerine bile tahammül edemeyen katil polis, özel gü-

venlik ile iş bir-
liği içinde Di-
lek Yiğit, Hazal
Gök, Dilan
Alavi, İpek
Moral isimli 4
Dev-Genç’liyi
işkenceyle göz-
altına aldı. 

Adaletsizliğin Temsilcileri
Halk Savaşçılarını Yargılayamaz

Her Koşulda Arkadaşlarımızı
Sahipleneceğiz, Yıldıramazsınız!

Abdal Musa Halk Değerlerimizden Biridir
AKP Kirletemez

45

6 Temmuz
2014

Yürüyüş

Sayı: 424

SANMAYIN BU ADALETSİZLİĞİ SİNEYE ÇEKECEĞİZ!



Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir haber, AKP
iktidarının gerici faşist anlayışıyla kadınlara yönelik sal-
dırılara son vermek ve mevcut toplumsal düzende kadı-
nın daha ileri roller almasını sağlamak yerine, sorunları
daha da derinleştirmek amacında olduğunu bir kez daha
gösterdi. Birçok gazetede ve internet sitesinde okuduğu-
muz habere göre; ilköğretim 5. sınıfta okuyan kız öğ-
rencilere nasıl “iyi gelin” olunacağı öğretiliyor. Pasifik
Yayınları’ndan çıkan Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz
Kitabı’nda öğretmenlerden, 'Kültürümüz Zenginliği-
mizdir' konu başlığı altında öğrencilere Anadolu'da Ge-
lin Kına Gecesi etkinliği yaptırılması isteniyor. Okula 6
yaşında başladığı varsayılan bir kız çocuğu, 11 yaşında 5.
sınıf öğrencisi oluyor. İşte kitapta 11 yaşındaki kız ço-
cuğuna bu etkinliğin şu şekilde yaptırılması öneriliyor: 

“…-Kız öğrencilerinizden birine gelin rolü veriniz. 

- Diğer kız öğrencileriniz, bölgenize ait ya da ders ki-
tabındaki (s.40) kına türküsünü seslendirsinler. 

- Gelin olan öğrencinizin başına kırmızı yazma ör-
tünüz. Öğrencilerinizden kına türküsü söylenirken ge-
linin eline kına yakılmasını canlandırılmasını isteyiniz. 

- Kına gecelerinin genellikle gelin olacak kızın evin-
de kaldığı son gece yapıldığını, bu gecelerde yöresel kı-
yafetler giyildiğini belirtiniz. 

-Öğrencilerinize, kınanın gelin olacak kızın yeni evi-
ne bağlı kalacağını sembolize etmek üzere yakıldığını,
gelinin evinin ve KOCASININ YOLUNA GEREKİRSE
KURBAN OLACAĞININ vurgulandığını söyleyiniz.…” 

Elbette Anadolu halk kültürünün öğrenilmesi ve öğre-
tilmesi doğal ve doğru olandır. Ancak AKP iktidarının 4+4+4
eğitim sistemiyle hedefledikleri, kadınlara ve kız çocuklarına
biçtikleri rol, halka ve dünyaya bakış açıları Anadolu halk
kültürünün öğretildiği şeklinde safça bir yoruma imkân bı-
rakmıyor. AKP kız çocuklarının ufkunu daraltıp, büyüme
çağının doğal güdüleri ve eğilimlerini de kullanarak kız öğ-
rencileri çocuk yaşta evliliklere özendiriyor. AKP tüm hal-
ka reva gördüğü gibi kadınlara ve kız çocuklarına da kul-
luğu, köleliği yakıştırıyor. AKP her yolu deneyerek kadınları
eve kapatmayı hedefliyor. Sistemin devamı ve bekası için
kadının “evinin süsü olması”, “en az üç çocuk doğurması”,
“erkeklerin evlenecek kız bulabilmesi için kızların oku-
la gitmemeleri”  “işsizlik oranın düşmesi için kadınların
iş aramamaları” “tecavüze uğrasalar bile tecavüz ürünü
bebeği doğurmaları” “ahlaksız kadınların kürtaj yaptır-
dıkları” yönündeki beyanların tamamı AKP zihniyetine ait-
tir. Dil düşüncenin aynasıdır. Ve aynı yönde bu kadar çok
sözün edilmesi bir ideolojik dışavurumdur.    

Ülke ve dünya nüfusunun yarısını oluşturan, dünya-
ya elleriyle, emekleriyle, düşünceleriyle yön ve şekil ve-
ren, evlerinin gizli yöneticileri kadınların, devlet de yö-
netebileceklerini göstereceğiz.  Çocuklarımıza halk kül-
türünü de biz öğreteceğiz;  halk kültürünün geri yanları-
nı koparıp atmayı ilerici yanlarını öne çıkarıp devrimci mü-
cadelenin harcına katmayı da öğreteceğiz.  AKP’nin örüm-
cek beyinli kadroları, kız çocuklarının, kadınların ufku-
nun büyümesine, onların devrimci mücadeleye katılma-
sına engel olamayacak.

Düşmanı
Halk

AKP

AKP, KADINLARIN HAYATINI, 
KIZ ÇOCUKLARININ 

GELECEĞİNİ ÇALIYOR!

Düzene Alternatif
Kültürümüzü Yayıyoruz

Sinema Güçlü Bir 
Örgütlenme Aracıdır

Çayan Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat
21.50’de Yılmaz Güney’in arkadaş filminin gösterimi
oldu.

Film gösteriminin açılış konuşmasında; “Düzenin yoz
kültürüne karşı kendi kültürümüzü yaşatan filmler gös-
tereceğiz, burada halkın sinemamasını kurduk” dendi.

Daha sonra film gösterimi yapıldı. Ayrıca, Çayan Ma-
hallesi’nde Halk Cepheliler 25-26 Haziran'da Dilan
Kafe önünde masa açarak Grup Yorum’un konserini du-
yurdular. Grup Yorum’un el ilanını dağıttılar.

1 Mayıs Mahallesi’nde her hafta cuma günü ya-

pılan film gösterimi mahalleye yapılan baskınlardan do-
layı bu hafta Cumartesi akşamı Şükrü Sarıtaş Parkı’nda
gerçekleşti. Aynı gün baskınlardan alınan devrimciler ser-
best bırakıldı. Duygusal anların yaşandığı karşılamadan
ve sohbetlerden sonra sinevizyon gösterimine geçildi. Sin-
evizyon başlamadan önce serbest bırakılan devrimciler
konuşma yaptı. “Bu saldırıların halkın yükselen müca-
delesinden duyulan korkudan, torbacılara, pislik yuva-
larına göz açtırılmamasından, halkın adaletinin yarattı-
ğı coşku ve halktaki sahiplenmeden kaynaklandığını” be-
lirttiler. Ardın-
dan gösterime
geçildi. Dev-
rimci hareketin
tarihinin anla-
tıldığı gösteri-
me 60 kişi ka-
tıldı.
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Evet, ürküttük onları. Bu yüzden
korkuyorlar bizden.

Yüreğimize tarihimizden aldığımız
güçle korkutuyoruz onları.

Kahramanlarımızdan aldığımız
cesaretle yıkıyoruz tabuları.

Soma’ya girmek yasak diyorlar,
giriyoruz. Taksim’e çıkmak yasak
diyorlar, çıkıyoruz.

Gerçekleri açıklamamıza engel
olmak isteyip eylem yapmak olmaz
diyerek yasak koyuyorlar.

Ne kadar yasak varsa, yasaklara
karşı çıkıyor, biz karar veririz, deyip
yapıyoruz.

Katliamları yapanları açıklayın
diyoruz, koruyorlar.

Adaleti sağlayın diyoruz, susu-
yorlar. Adaleti sağlamazsanız biz
sağlarız.

Çünkü adalet biziz.

Halkın yiğit evlatlarıyla kaleleri-

ni vuruyoruz. Vurulan kaleler yürek-
lerini hoplatıyor ve bu nedenle pan-
tolonsuz, kırmızı donlarıyla kaçacak
kadar KORKUYORLAR.

Kalelerini taştan duvarla örecek
kadar korkuyorlar.

Korkuları yükseldikçe, taş duvar-
lar, tel örgüler, kameralarıyla örüyorlar
her tarafı.

Ama nafile… Adalet, korkuyu
büyütmeye devam ediyor. Bunun
için yazıyorlar yeni yasaları.

Bunun için alıyorlar yeni TO-
MA’ları... Bunun için alıyorlar yeni
gazları. Bunun için madencilere des-
tek veren halkı Soma’ya sokmama ka-
rarı alıp, halkın kömürden karartılmış
yüreklerini aydınlatmamızı istemi-
yorlar.

Bunun için kırmızı fularlılara dik-
kat diyorlar.

Bunun için mahallelerimizi koru-
mamıza engel olmak istiyorlar. 

Korkularını büyütmeye devam
edeceğiz. 

Sapanlarımızla, sopalarımızla, taş-
larımızla büyütmeye devam edeceğiz.
Silahımızdan çıkan mermilerimizle,
bedenini silah yapan fedailerimizle
büyütmeye devam edeceğiz korku-
larını...

Yüreğimizdeki sönmeyen halk
sevgisiyle, özgür bağımsız bir ülke-
de; “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir or-
man gibi kardeşçesine” yaşayabilmek
için.

Yeni kaleleri yıka yıka, düşmanın
korkularını büyüterek, cesaretliler
ordusunu çoğaltarak.

Zaferi kazanana kadar.

Yüreğimizin kavga sıcaklığı, kah-
ramanlarımızın kararlılığıyla, hep
beraber bir adım daha ileri…

Yunanistan
Hapishanelerindeki

Özgür Tutsaklar

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan

ZAFERİ KORKUYU
BÜYÜTENLER KAZANIR

Sapanlarımızla, sopalarımızla, taşlarımızla
büyütmeye devam edeceğiz korkularınızı…

Silahımızdan çıkan mermilerimizle, bedenini
silah yapan fedailerimizle büyütmeye devam

edeceğiz korkularınızı…

Berkin 269 gün sonra 11
Mart'ta ölümsüzleşti.

Faşizmin adaletsizliğine,
zulmüne, talan ve soygununa

cevap verircesine ölümsüzleşti.
269 gündür her gün faşizmin

adaletsizliğini sorgulatırken, hesap
sordururken ölürken de buna devam
etti.

ERKEN BÜYÜYOR BİZİM GİBİ ÜLKELERDE ÇO-
CUKLARIMIZ...

ERKEN BÜYÜYOR BİZİM GİBİ AÇLIK VE YOK-

SULLUĞA KARŞI DİRENEN, ZULME BOYUN EĞ-
MEYENLERİN ÜLKELERİNDE ÇOCUKLARIMIZ...

BERKİN ERKEN BÜYÜDÜ!
BERKİN’İ NİNNİLER DEĞİL, BERKİN'İ OYUN-

LAR, PARKLAR, ÇİÇEKLER BÖCEKLER DEĞİL!
BERKİN’İ FAŞİZM BÜYÜTTÜ!
FAŞİZMİN TOMA’LARI, COPLARI, GAZLARI,

FAŞİZMİN PARALI, EZBERCİ, SINAVCI EĞİTİMİ BÜ-
YÜTTÜ!

SİZ BÜYÜTTÜNÜZ, SİZ TAYYİP'İN BAŞINI ÇEK-
TİĞİ AKP İKTİDARI!

BU YÜZDENDİR Kİ 14'ÜNDE ELİNDEKİ SAPAN
DA, YÜZÜNDEKİ O KIP KIRMIZI FULAR DA, BER-
KİN GİBİ ONURUMUZ, GURUMUZDUR!

SİZİN ESERİNİZ VE SİZİN SONUNUZDUR İŞTE
BERKİN,

SİZİN SONUNUZUN RESMİDİR!
Umudun Çocuğu Berkin Elvan Belgeseli’ni İzleyelim,

İzletelim.

Berkin Cephe'nin,
Berkin Umudun

Çocuğuydu!
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Emperyalizmin ve AKP iktidarının,
Kürt milliyetçi hareketin silahlı müca-
delesini tasfiye uygulamaları devam edi-
yor.  AKP, programını istediği gibi yü-
rütebilmek için emperyalistlerin önüne
koyduğu plana bağlı olarak hareket
ediyor.  Emperyalizm ve oligarşi, Kürt
halkının talepleri karşılığında kırıntılar
veriyor ve kırıntılar karşılığında müca-
delenin bitirilmesini istiyor. Kürt hare-
keti de, buna paralel olarak, her geçen
gün taleplerini aşağı çekiyorlar. AKP hü -
kü me ti bu çerçevede, Kürt milliyetçi ha-
reket ile İmralı’da Öcalan üzerinden
yürüttüğü tasfiye görüşmelerine ya sal
da ya nak oluş tur mak için; “Terörle et-
kin mücadele” kapsamında bir kanun
tasarısı hazırladı. Yürütme ve yürürlük
dahil olmak üzere 6 maddeden oluşan
“Terörün Sona Erdirilmesi ve Top-
lumsal Bütünleşmenin Güçlendiril-
mesi Yasa Tasarısı” TBMM Başkan-
lığı’na sunuldu. 

Tasarının adı bile AKP faşizminin
Kürt sorununa bakışını ve amacını or-
taya koyuyor. Oligarşinin 90 yıla ya-
kındır sürdürdüğü “inkar” politikası
AKP ile devam ediyor. 

AKP, “Kürt sorunu değil,  terör so-
runu var” diyor. Hem de bunu Kürt
milliyetçilerinin de isteyerek, bilerek
kabul ettikleri, “Kürt sorununun çö-
zümü için müzakere” sürecinde yapı-
yor. Bu nedenle, AKP’nin yasa tasa-
rısı “Kürt sorununun çözümü” için
başlayan bir süreç değil, Kürt hal-
kının mücadelesini bitirme operas-
yonudur. AKP, açıkça “çözüm süre-

ci eşittir terörü bitirmektir” diyor. 

Tasarının 2. maddesine “silahsız-
landırma” konusu özel olarak da ko-
nulmuş. “Silah bırakan örgüt men-
suplarının eve dönüşleri ile sosyal ya-
şama katılım ve uyumlarının temini
için gerekli tedbirleri alır” ifadesi şim-
diye kadar hiçbir sonuç vermeyen, piş-
manlık yasasının yeni şeklidir. 

AKP’nin yasa taslağında çözüm
süreci “terörle mücadele” sorunu
olarak ele alınmıştır. Tasarıda, Kürt hal-
kının talepleri yoktur. Tasarıya, oli-
garşinin onlarca yıldır tekrarladığı “te-
rörü yok edeceğiz” söylemi damgasını
vurmuştur. Yani tasarının özü; AKP’nin
Kürt halkının taleplerini karşılaması de-
ğil, düzeni güçlendirmeyi esas al-
masıdır. Devletin ne amacı ne de res-
mi dili değişmemiştir.  

AKP’nin Müzakereleri
Yasallaştırması Kendini
Güvenceye Almak İçindir

Müzakere sürecinin yasallaşması,
İrlanda, İspanya, Güney Afrika örnek-
leri üzerinden Öcalan ve KCK yönetim
kadrosunun, BDP’nin, bugün açısından
HDP’nin de talebi olmakla birlikte esas
amaç; AKP’nin kendini yasal güvenceye
almak ve görüşmeyi sürdüren temsil-
cilerine dokunulmazlık zırhı giydirmek
istemesidir. Ta sa rı  Ada let Ko mis yo nu -
’n da gö rü şül dük ten son ra TBMM Ge -
nel Ku ru lu’na getirilecek. Görünen o ki;
hükümetin acelesi var. Zamanlamanın
cumhurbaşkanlığı seçimine gelmesi de

bir tesadüf değil elbet. 

AKP 12 yıllık iktidarında, her seçim
döneminde Kürtler için bir paket açmış,
Kürt milliyetçi hareket “barış”ı ne ka-
dar çok istediklerini kanıtlamak için
ateşkes ilan etmiş, AKP’nin seçim dö-
nemlerinde sağ-salim seçimleri atlat-
masına destek vermişlerdir. 

Öcalan’ın deyimi ile AKP’ye ikti-
darı “altın tepside” vermişlerdir. 

Şimdi de Tayyip Erdoğan’a altın
tepside cumhurbaşkanlığını hediye
ederler...

AKP’nin sorumlu bakanlarının açık-
lamalarında, çözüm sürecinin en önem-
li adımlarından biri olarak sunulan
yasa tasarısı, her ne kadar “Kürt soru-
nunun” çözümü için yürütülen müza-
kere sürecinin yasal bir zemine otur-
tulması olarak dillendirilip bu yönlü bir
algı yaratılsa da, ne yasa tasarısına ve-
rilen isimde ne de tasarının içeriğinde
tek bir ‘Kürt’ kelimesi yoktur. 

Yasa tasarısının adı “Terörün Sona
Erdirilmesi” tasarısıdır. “Bütünleş-
menin Güçlendirilmesi” ifadesi ise
Kürt halkının faşist düzene yedek-
lenmesidir.

HDP Grup Başkanvekili İdris Ba-
luken, Öcalan’ın “Bu yasa içerisinde
bütün başlıklarda her konuya çözüm
getirecek düzenleme olmasının ya da
öyle bir beklentinin doğru olmadığı-
nı” söylediğini açıkladı. Yani Öcalan,
kendisine de, örgütüne de, halkına da
terörist diyen AKP’yi ve taslağı savu-
nuyor. 

6 maddelik tasarının içeriğine dam-
gasını vuran üç maddedir. Diğer mad-
deler daha çok yürütme ve yürürlük
üzerinedir. 

Madde 1: “Bu kanunun amacı,
terörün sona erdirilmesi ve toplumsal
bütünleşmenin güçlendirilmesi için
yürütülen çözüm sürecine ilişkin husus
ve esasları düzenlemektedir” deniliyor.

Madde 2: “Silah bırakan örgüt
mensuplarının eve dönüşleri ile sos-
yal yaşama katılım ve uyumlarının te-
mini için gerekli tedbirler alınır” de-
niliyor. 

Madde 3: “Bakanlar Kurulu, çö-
züm sürecine ilişkin gerekli kararla-
rı almaya yetkilidir” hükmü var.  

AKP İçin Kürt Sorunu
“Terörün Sona Erdirilmesi” ve

Kürt Halkının Düzen İçine
Çekilmesi Sorunudur

AKP’nin Müzakerelere Yasal Güvenceler Getiren
Yasa Tasarısı, Kürt Sorununun Çözüm Tasarısı Değil,

Kürt Halkının Mücadelesini Bitirme Tasarısıdır!

Tek Yol DevrimTek Yol Devrim
Kürdistan’daKürdistan’da

“BERKİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR” DİYENE 26 YIL HAPİS 48

Yürüyüş

6 Temmuz
2014

Sayı: 424



Ta sa rı  ya sa la şır sa çözüm sü re ci -
nde görev alan ka mu gö rev li le ri ve di -
ğer ki şi ler huku ki, ida ri ve ya ce za i açı -
dan so rum lu luk ta şı ma ya cak. Sü reç le
il gi li yap tık la rı gö rev ler den do la yı yar -
gı la na ma ya cak, hak la rın da ad li ve ida -
ri ce za uy gu la na ma ya cak. Ve ri len gö -
rev ler, ilgi li ka mu ku rum ve ku ru luş la -
rın ca ive di lik le ye ri ne ge ti ri le cek. Ay-
rıca; müzakere sürecinin her anını
AKP’nin belirleyeceği bir düzenleme-
dir. Yani ipler AKP’nin elindedir.

Yasa Tasarısının Adı
“Çözüm” Değil,
“Terörün Sona Erdirilmesi”
Tasarısıdır

Tasarıda Kürt halkının en temel
demokratik taleplerinden eser yoktur.
Yoktur, çünkü amaç bu değildir zaten.
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay
“Çözüm Süreci”nin AKP için ne anla-
ma geldiğini ve süreci yasallaştırmak-
la neyi amaçladıklarını açıkça ortaya
koyuyor. “Çözüm Süreci, şiddeti ve si-
lahı aradan çıkarma; sözü, düşünceyi
ve siyaseti devreye alma sürecidir.”,
“He de fi miz; ör güt men sup la rı nın si lah -
la rı nı bı rak ma sı, dev le tin de bu in san -
la rın ev le ri ne nor mal ha ya ta, si ya se te
dön me le ri için ken di le ri ne dü şen ça lış -
ma la rı yap ma sı dır” diyor.  İşte amaç
tam da budur; Silahlı mücadeleyi tas-
fiye etmek, Kürt milliyetçi hareketi iyi-
ce düzen içine çekmek. 

Kürt milliyetçilerinin hemen her
kesimi, yasa önerisinin, BDP’nin mec-
lise sunduğu “Müzakere Yasa Taslağı”
ile arasında hiçbir yakınlık olmaması-
na rağmen AKP’nin “Çözüm süreci-
ni yasal zemine oturtmak” hedefli gi-
rişiminden ve tasarıdan duydukları
memnuniyeti dile getirdiler. Üslup ve
dil konusunda yer yer cılız eleştiriler ol-
makla birlikte belirleyici olan ve öne çı-
kan sevinç havasıydı. Kürt milliyetçi
hareket AKP’nin bu girişimine ve yasa
önerisine her zamanki gibi yine abar-
tılı tanımlamalar yapıp büyük mis-
yonlar yükledi. 

İmralı’ya giden HDP heyetinin
açıklamalarına göre Öcalan, yeni yasa
tasarısına tarihi bir misyon biçerek;
“Yasanın Meclis’e gelmesi tarihi bir

gelişmedir. Oldukça anlamlı buluyo-
rum. Yapılan düzenleme, devletin ilk
defa çatışmalı olduğu toplumsal ke-
simlerle sorunları çatışarak, savaşa-
rak değil, müzakere ederek çözmesi-
nin önünü açan bir yasadır. Bu an-
lamda tarihi bir rol oynamıştır”açık-
laması yaptı. Toplumsal uzlaşmanın
önünü açacak olarak gördüğü bu ya-
sanın yasalaşma aşamasında tüm ke-
simlerin katkı ve destek sunması çağ-
rısı yapan Öcalan; “Bu yasanın çık-
masıyla beraber, demokrasimizi ge-
liştirecek ve kalıcı barışı sağlayacak
yasal ve toplumsal çalışmaların bir
arada ele alınması nihai olarak da de-
mokratik anayasal çözümün başarıl-
ması Türkiye’nin özgür yaşam ve de-
mokratik geleceği açısından son de-
rece önemlidir” dedi.  

İmralı süreciyle birlikte; “70’lerden
beri demokratik mücadele etmeliy-
dik, silah yanlıştı, … Ulusların kendi
kaderini tayin hakkının miadı doldu”
diyen Öcalan’ın “Terörü sona erdirme”
yasa tasarısını kalıcı barışın anayasal bir
çözümünün ilk adımı olarak görme-
sinde şaşılacak bir durum yoktur. Ya-
kın zaman önce Karayılan da aynı şe-
kilde bir değerlendirme yapmış ve
Karayılan’ın “Esasen bu sorunun kök-
lü ve kalıcı çözümü ancak toplumsal uz-
laşmayla mümkün olabilir” demişti.  

Bu tanımlama, Kürt sorununun kay-
nağını, sınıflar gerçeğini, emperyalizm
gerçeğini yok etmektir. Kürt sorunu
“toplumsal uzlaşma” olmadığı için mi
vardır? Kürt halkına ulusal, kültürel, de-
mokratik haklarını tanımayan toplum
mu? Yani Türkiye halkları mı? Kürt hal-
kının çıkarlarıyla Türkiye’de yaşayan di-
ğer tüm halkların çıkarları ortaktır. An-
cak Kürt milliyetçi hareket çözümü
Türkiye halkları ile ortak mücadelede
aramamaktadır. “Toplumsal uzlaş-
ma”dan Kürt milliyetçilerinin kastetti-
ği; ezenlerle ezilenlerin, sömürenler-
le sömürülenlerin, yani oligarşi ile hal-
kın uzlaşmasıdır. Bu ise mümkün de-
ğildir. Ezenlerle ezilenlerin uzlaşması
mümkün değildir. Bunu Kürt milliyet-
çi hareket pekala bilmektedir. Bu du-
rumda Kürt halkından istenen oligarşi ile
“uzlaşmak” değil, oligarşinin düzenine
tabii olmaktır. Düzene yamanmaktır. 

Kalıcı barış isteniyorsa bu ancak
Kürt halkının kalıcı bir şekilde demo-
kratik haklarını kazanmasıyla mümkün
olacaktır. O da bu düzenin yıkılmasıy-
la mümkündür... 

İçinde Bir Tek “Kürt”
Kelimesi Geçmeyen
“Kürt Sorunun
Çözümü” Yasası!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş, tasarıyla taleplerinin kıs-
men karşılandığını düşündüklerini be-
lirterek; “Yasal düzenlemenin yapıl-
masıyla birlikte artık pratik adımlar da
rahat atılabilir. Bunu bir kazanım ola-
rak görüyorum. Bu yasa ile ilk defa
müzakerelerin başlayacağını söyle-
mek mümkündür” açıklaması yaptı. 

HDP’li Hasip Kaplan da, tasarının
son derece önemli olduğunu belirterek;
“Tasarı çerçevedir. Yapılacakları ya-
sal güvenceye bağlayıp, yapılacaklar
konusunda hükümete yetki tanıyor. So-
runları nasıl çözebileceğimiz konu-
sunda tarihi bir sorumluluk yüklendik.
Tüm partilerin sürece destek vermesi
gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Bunların dışında Kürt milliyetçi
çevreler de genel olarak içinde tek ke-
lime “Kürt” geçmeyen tasarı için;
“Kürtler için başarıdır,  değerli bir ka-
zanımdır”,“Kürt hareketini ve müca-
delesini yasayla tanımaktır” Kürtlerin
mücadelesinin meşruluğunu dünyaya
ilan etmektir” şeklinde değerlendir-
meler yaptılar. Hem de, tasarıda Kürt
halkının mücadelesi “Terör” ve Kürt
milliyetçi hareket “terörist” olarak
adlandırılmasına rağmen. Amacın da
“Terörün Sona Erdirilmesi” olduğu be-
lirtilmesine rağmen AKP’nin tasarısı-
na, başta Öcalan, Kandil, HDP olmak
üzere belirleyici çevreler, tarihi roller
yüklediler. Tabi bu değerlendirmeler-
den sonra Başbakan Yardımcısı Ata-
lay’ın, “Hedefimiz tüm dağdakilerin in-
mesi, çözüme çok yakınız. Hedefe çok
yaklaştık” demesi boşuna değildir. 

Ayrıca Atalay’ın “Abdullah Öca-
lan’ın, HDP Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş’ın ve HDP milletvekil-
lerinin tasarıya yönelik açıklamala-
rının olumlu olması son derece önem-
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lidir. Sürecin bir tarafı yasayı çıka-
rıyor, diğer tarafı da önemsiyor,
olumlu bulup destekliyorsa, süreçten
yana hepimiz daha umutlu olabili-
riz” söylemi de manidardır...

Oligarşi hedefine ulaşıyor olabilir.
Ama Kürt halkının hedefine ulaşma-
dığı ve oligarşi ile masa başında yü-
rütülen müzakerelerle, parlamenter
yollarla hak ve özgürlüklerini kaza-
namayacağı kesindir. Kürt sorunu ve
demokratikleşme, devrim sorunu-
dur. Kendi kaderini tayin hakkı te-
melinde bir Kürt sorununun çözümü
Kürt milliyetçilerinin gündemlerinden
de çoktan çıktığı için “Çözüm süre-
ci”nin yasallaşmasına büyük mis-
yonlar biçiyorlar. 

Devlet, 90 Yıllık
İnkar Diline Sahip
Çıkıyor ve Dayatıyor

Bu yasa tasarısının amacının “Te-
rörün Sona Erdirilmesi” olarak ta-
nımlanması bile tartışmasız bu tasa-
rının reddini gerektirirken ona tarih-
sel misyonlar yükleyip övgüler dü-
zülmesi Kürt milliyetçi saflarda “ne
olursa olsun yeter ki barış olsun, ye-
ter ki silahlar sussun” burjuva anla-
yışının ve ideolojisinin gücünü de gös-
termektedir. “Terörün Sona Erdiril-
mesi” şeklinde tanımlanan yasa ta-
sarısı Kürt halkına ve şehitlere say-
gısızlıktır, hakarettir.  Tasarıda Kürt
halkı yok hükmündedir.  Kürt milli-
yetçi hareket “tarihsel önemde” bul-
duğu yasa tasarısı ile 37 yıllık örgüt-
sel ve mücadele tarihine ve şehitleri-
ne “terörist” dedirtmiştir. Oligarşi
yaklaşık 90 yıldır sürdürdüğü “inkar”
politikasını bugün de hala ısrar ve is-
tikrarla sürdürüyor. 

Görülüyor ki; Kürt milliyetçileri
de bir an evvel silah bırakıp düzene
entegre olmak için en az burjuvazi ka-
dar acele ediyorlar.   

Evet, Müzakere Yasası
Tarihe Geçecektir
Ama Tarihin
Ak Sayfalarına Değil

Kürt milliyetçilerinin tarihi, oli-

garşinin “açılım”, “paket”, “düzen-
leme” adına söylediği yalan ve de-
magojileri “anlamlı”, “olumlu”, “ta-
rihi önemde” görme örnekleriyle do-
ludur. AKP’nin sunduğu yasa tasarı-
sının “tarihsel önem”inden söz edile-
cekse bu “tarihsel önem” gururla,
başı dik söylenecek ve halkların fa-
şizme ve emperyalizme karşı müca-
delelerini geliştirecek, güçlendirecek
bir tarihsellik değildir. Evet, tarihe ge-
çecektir ama tarihin ak sayfalarına de-
ğil… Kürt milliyetçilerinin, kendi
mücadele ve tarihlerine, Kürt halkının
on binlerce şehidine “terörist” denil-
mesini kabul etmeleri tarihe kara bir
leke olarak geçecektir. Tasarının ama-
cının “Terörün Sona Erdirilmesi” ol-
masına bırakalım karşı çıkmayı, tam
tersine, Kürt milliyetçileri, daha tasa-
rı TBMM’de görüşülmeden nasıl sa-
hiplenileceğini, yasanın getirdiği zo-
runlulukların nasıl yerine getirileceğini
tartışmaya başladılar. 

Öcalan, kendisiyle görüşmeye gi-
den heyete; yasa çıktıktan sonra ya-
pılması gereken çok iş olduğunu söy-
leyerek ve geç kalınmadan somut, hız-
lı adımlar atılmasını istedi. Mevcut he-
yetin “demokratik müzakere heyeti”
şeklinde bütün toplumsal kesimleri
içerecek şekilde genişletilebileceğini
söyledi. Öcalan, Kürt milliyetçiliği-
nin her zamanki, dünyanın merke-
zinde kendilerini gören üstenciliği ile
“kucaklayıcı”, “toparlayıcı” olma,
“büyük olma” saplantılarından vaz-
geçmeden, demokratik müzakere he-
yetinin “Türkiye’deki diğer halkların,
inançların, kadınların, emekçi ke-
simlerin kendi temsiliyetini bulacağı”
bir demokratik müzakere heyeti ol-
masını öneriyor. 

Öcalan, halkları, burjuvazinin par-
lamentosundan, yasalarından medet
ummaya ve  kendi uzlaşmacı, tesli-
miyetçi politikalarına uymaya çağı-
rıyor. Bu yol halkların kurtuluşunun
çözüm yolu değildir. Bu yol “silahlara
veda” diyerek düzen içine yerleşme
yoludur. Bu yolda halkların çıkarı
yoktur. Bu anlayış oligarşinin halk
düşmanlığını ve halkların haklı mü-
cadelesini yok saymayı onaylayan bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşım emperya-
lizmin ve oligarşinin Kürt halkının

mücadelesini tasfiye etme politika-
larını kabullenen bir yaklaşımdır.

Tasarıdaki Sorun
Dilde Değil
Tam Tersi Özdedir 

“Terörün sona erdirilmesi” olarak
adlandırılan bu yasaya PKK Yürütme
Komitesi Üyesi Duran Kalkan ve çok
sayıda Kürt milliyetçinin itirazı “dili
biraz sorunlu” şeklinde olmuştur. Böy-
le söylenmesine rağmen de yine süreç
ilerledikçe devletin bu kemikleşmiş di-
linin değişeceğinden umut kesilme-
miştir. Kalkan’ın değerlendirmesi de
“Üslubunda düzeltilmesi gereken şey-
ler var. İsminden başlamak üzere kul-
lanılan dil çözüm dili değil. Yeni yasa
ama hala üslup eski. Bu değişmeli.
Yasa gerçekten çıkarsa karşı tarafla
konuşmayı hedefleyen bir amaç gü-
düyor. En azından öyle görülüyor, fa-
kat üslubu öyle değil” şeklindedir.  Ha-
yır, tasarıdaki sorun basit bir dil soru-
nu değildir. Sorun dilde değil tam
tersi özdedir. Tasarı AKP faşizminin,
ırkçı, şoven, halk düşmanı, gerici ka-
fasının ürünüdür. 

Sonuç olarak;
1- AKP’nin müzakereyi yasallaş-

tırma girişiminde “Kürt sorununun çö-
zümü” için başlayan bir süreç yoktur.
Çünkü oligarşi için “Kürt sorunu”
yoktur; “terör sorunu” vardır. 

2- Kürt halkının direnişinin biti-
rilmesi, silahlı mücadelenin tasfiye-
si vardır.  Kürt milliyetçi hareket bu
oyunun içinde bilerek ve isteyerek yer
almaktadır.

3- Bu süreç sadece Kürt halkının
silahlı mücadelesini tasfiyeyi hedef-
lemiyor, Kürt halkını faşist devletin
destekçisi yapmak istiyor. 

4- Faşist devlete göre düzene kar-
şı her türlü mücadele terörizmdir.
Bu düzende Kürt halkının en demo-
kratik taleplerinin çözümü de müm-
kün değildir. 

5- Kürt sorununun düzen içinde
çözümü yoktur. Çözümün tek yolu
Kürt, Türk, Laz, Çerkez... bütün
milliyetlerin, bütün inançların, bü-
tün halkların birlikte mücadelesi ve
DEVRİMDİR!
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GÖRDESLİ
MAKBULE HANIM
"Onlar ki toprakta karınca,

suda balık, havada kuş kadar çok-
turlar" der ozanımız, halkı anlatır-
ken.

Çokturlar ve kahramanlık des-
tanları yaratanlar onlardır. Kurtuluş
Savaşımız,  bu kahramanlıkların kit-
leselleştiği dönemlerden birisi olmuş,
on binlerce halk evladının canı, kanı
pahasına zafer kazanılmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nda erkekler ka-
dar Anadolu kadınları da ön saflarda,
cephelerde yer almışlar ve cesaret-
leriyle halka örnek olmuşlardır. Bun-
lardan biri de Gördesli Makbule'dir.
Makbule Hanım da düşman işgali
karşısında ırzını, canını korumak ve
en önemlisi vatan toprağını savunmak
için dağa çıkmıştır. Eşi Halil Efe ile
çete savaşlarına bizzat katılmıştır.
Bu savaşlarda eşiyle birlikte cesa-
retleriyle herkese örnek olmuşlardır.

Onu yakından tanıyanlar şöyle
anlatıyorlar: “Siyah pantolon ve
ceket giyer, ayağında daima çizme
ve başında da siyah başlık ve yüzü
daima örtülü olup, yalnız gözleri
meydanda bulunur, kısa bir Japon
filintası taşır ve düşmandan alınmış
güzel bir doru ata biner ve daima
müfrezenin arkasında kalırdı.” (Kur-

tuluş Savaşı’nda
Kadın Askerleri-
miz, Fevziye A.
Tansel)

Ali Ustazade Abdullah Efendi’nin
kızı olan Makbule Hanım, 1921'de
Usturamcalı Halil Efe ile evlenmiş,
düşman kuvvetlerine karşı eşi ve
onun arkadaşlarıyla çete savaşlarına
katılmıştır. Bu savaşlardaki gözü
pekliği ve cesareti ile nam salmıştır.

Tarih 17 Mart 1922'dir. Akhisar,
Sındırgı hududu üzerindeki Koca-
yayla mevkiinde savaş çok çetin bir
halde sürmektedir. Makbule Hanım
bu sırada bu bölgeye çok yakın olan
Çamlıtepe'de kalır. Görevi dört hasta
nefere bakmak ve atların bakımıdır.
Pusuya düşürülen düşman, taktik de-
ğiştirmiştir. Zayıf tarafta olan Simavlı
Yusuf Çavuş müfrezesine yüklen-
miştir. Bu müfreze savaş içerisinde
fazlaca şehit ve yaralı verdiğinden
Makbule Hanım'ın bulunduğu yere
doğru geriye çekilmeye başlamışlar-
dır. Bu durumu gören Makbule Hanım
geri çekilen müfrezeyi kınamıştır.

Cüretli sözleriyle silahı alıp müf-
rezenin önüne düşmüş, tam bu sırada
başından vurularak şehit düşmüştür.
Makbule Hanım'ın bu atılganlığı, ce-
sareti müfrezedeki askerleri de kam-
çılamış, ondan aldıkları cesaretle
düşmanın üstüne atılmışlardır. Kısa
zamanda abluka hattındaki delik ka-
panmıştır. Düşman kaçarak bölgeyi
terk etmek zorunda kalmıştır.

Gördesli Makbule Hanım da Kur-

tuluş Savaşı’nda kahramanlık des-
tanları yaratanlar arasına katılmıştır.
Kahraman şehitlerimizin cephelerde,
silah arkadaşlarına cesaret vermek
için ön saflara geçip şehit düşmeleri,
düşmana korku saldığı gibi bizlere
de örnek olmuştur.

Makbule Hanım, cephedeki ini-
siyatifi ve yiğitliğiyle savaşa kadın-
ların da büyük bir coşkuyla önderlik
ettiklerinin en güzel örneklerinden
biridir.

En önde savaşmaları, fedakârlıkları
ve gözü karalıklarıyla yoldaşlarına
ve halka moral olurlar. Kadınlar ol-
madan devrimin olmayacağını söy-
lememiz de bundandır. Kadın erkek
omuz omuza savaşı yükseltecek, ba-
ğımsız, demokratik, sosyalist bir ül-
keyi halklarımıza armağan edeceğiz.

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!

Dünden Bugüne Anadolu'daDünden Bugüne Anadolu'da
HALK İSYANLARIHALK İSYANLARI

HALK KAHRAMANLARIHALK KAHRAMANLARI

Zalimler  Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe de İsyanlar Olacaktır!

Türkiye solunun içinde olduğu durumu ve neden birbirlerine
karşı şiddet uyguladıklarını 70’li yıllardan bugüne açık bir
şekilde anlatan Sol İçi Şiddet kitabının toplu dağıtımı Kartal’da
yapıldı. Kartal Meydanı’nda bir araya gelen dağıtımcılar
ellerinde kitaplarla toplu bir şekilde Boran Yayınları’nın yeni
kitabı Sol İçi Şiddet’i tanıttı.  Esnaflarda tek tek dolaşılarak
tanıtım yapıldı. 

Bankalar Caddesi’nin ardından Karlıktepe Mahallesi’ne ge-
çildi. Burada da Sol İçi Şiddet kitabı kapı kapı halka ulaştırıldı.

Kurtuluş Savaşı’nın
Kadın Kahramanları

Kitaplarımız Geçmişimiz ve Geleceğimizdir 
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YYunanistan Devleti
Hitler Faşizminin
Yolundan Gidiyor

27 Haziran günü Adalet Bakanlığı önüne Yüksek Gü-
venlikli Hapishanelerle ilgili Yunanistan’daki demokra-
tik kitle örgütleri ile birlikte bakanlığa görüşmeye giden
3 Halk Cepheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar-
dan Fadik Adıyaman’ın tutuklama kararı olduğu gerek-
çesi ile evi basılmış evdeki 4 devrimci de gözaltına alın-
mıştı. Gözaltına alınan 7 kişiden, 4 devrimci serbest bı-
rakılırken, 3 devrimci komplo ile tutuklanmak isten-
mektedir.

Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi üyesi 3 Tür-

kiyeli devrimci terör yasası kapsamında, tutuklama is-
temiyle sorgu hakimliğine sevk edilen 3 devrimcinin cuma
günü mahkemesi görülecek. Açlık grevinde olan 3 dev-
rimcinin tutuklanıp-tutuklanmamasına cuma günü tem-
yiz mahkemesi karar verecek.

ADEDY (Yunanistan Memurlar Federasyonu) bir açık-
lama yayınlayarak, Türkiyeli Politik Tutsaklarla Daya-
nışma Komitesi üyelerinin gözaltına alınmalarını ve
Türkiyeli devrimciler üzerindeki baskıları kınadı. Çar-
şamba günü saat 16.00 sularında Politik Tutsaklarla Da-
yanışma Komitesi binası önüne gelen çok sayıda moto-
sikletli polis, binanın bulunduğu sokağın başlarını 20 da-
kikaya yakın tutarak taciz etmeye çalıştı. Bu baskı ve göz-
dağları ile devrimci tutsakları sahiplenmeyi engelleme-
ye çalışıyorlar. Asla bunu başaramayacaklar. 2 Temmuz
günü, Yunanistan’daki tutsak ailelerinin düzenlediği, ya-
pılması planlanan G tiplerine karşı yapılan politik tut-
saklarla dayanışma konserinde devrimci tutsakların ser-
best bırakılması için bildiri dağıtımı yapıldı. Ayrıca
sahneden de bildiri okunarak cuma günü yapılacak olan
mahkemeye katılım çağrısı yapıldı.

Av ru pa’da
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İnsan İradesinden
Daha Güçlü Hiçbir

Silah Yoktur
Yunanistan hapishanelerindeki toplu açlık gre-

vine ilk gün 3900 tutsak katıldı. Açlık grevi C tipi
hapishanelere karşı yapılıyor. C tipi hapishanele-
re politik tutsakların ve isyancıların konulması plan-
lanıyor.

Sadece Atina’daki Koridallos Hapishanesi’nde
1300 tutsak yemeklerini almadılar. Patras’ta 550,
Grevena’da 400, Larissa’da 300 ve üç ayrı hapis-
hane de, Alikarnassos, Chania ve Kamm’da 280,
Domokos’da 240, Amfissa’da 200, Corfu’da 120,
Trikala’da 120, Malandrino’da 120, Avlonas’da 100,
Nigrita ve Gewächshäuser’de 80 ve Nafplion’da 50
tutsak yemeklerini almadılar. Eyleme bütün tut-
saklar, (Politik, adli, göçmen, gençlerin bulundu-
ğu hapishanedeki tutsaklar) katılıyor. Diğer tut-
sakların da süren toplantılar ve görüşmeler sonu-
cu eyleme katılması bekleniyor.

Türkiye’de Dökülen Her Damla
Kanda, Halkın Çektiği Acılarda

Artık Yunanistan Hükümetinin de
Eli Vardır

Yunan polisi, Cephelilere
yönelik yeni bir saldırı daha
yaptı. Yaklaşık üç yıldır ara-
lıksız sürdürülen saldırı zin-
cirine yeni bir halka ekledi.

26 Haziran günü Sela-
nik’te, Uğur Kurt’un katledil-
diği günün ertesinde faşist
Türkiye Devleti’nin Selanik
Konsolosluğu önünde katli-
amları protesto ettiği için göz-
altına alınan ve demokratik bir
eylem olması nedeniyle ser-
best bırakılan iki Halk Cepheli
Ölüm Orucu gazisi emniyete
çağrılarak ifadeleri alındı.

27 Haziran günü öğle sa-
atlerinde, Atina’da Adalet Ba-
kanlığı önünde eylem yapan
tutsak ailelerinin içinden üç
Halk Cepheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan Fadik
Adıyaman siyasi şubeye gö-
türüldü.

Akşam 21.00 sularında ise

Atina'da ev baskını yapılarak
4 kişi daha gözaltına alındı.

Ev baskınında gözaltına
alınan iki kişinin bırakılması-
nın ardından, Fadik Adıya-
man dahil 3 kişinin tutuklama
talebiyle Midilli’ye gönderi-
leceği açıklandı.

Yunanistan Halk Cephesi
yaptığı açıklamada, “Yuna-
nistan hükümeti emperyalizm
ve faşizmle işbirliği yaparak
Türkiye’deki halkın faşizme
karşı mücadelesini engelle-
yemez. Bu yaptıkları Yunan
halkının çıkarına değildir. Yu-
nan halkı Hitler faşizmini ya-
şamıştır. Ve Türkiye’deki fa-
şist rejimin yanında, halkın
karşısında yer almamalıdır.
Bu durumda Yunan hüküme-
ti, Yunan halkı adına çalışmı-
yorsa, kim adına faaliyet yü-
rütüyor açıklamalıdır” denil-
di.



Sezen Aksu, dört ku-
şaktır dinlenen birisi. Bes-
te yapmaktan anlıyor, mü-
zikten anlıyor evet. Bazen
halkın duygularına, acı-
larına seslenen şarkılar
da yapmıştır. 

Ama bu kadar, bazen
yapmıştır sadece... Ve bu
birkaç  yaptığı şarkılarda
da halkı hep dua etmeye,

ağlamaya yönlendirmiştir.

Sivas Katliamı ile ilgili yaptığı dua şarkısında “kul-
ların kullara ettiğini etmiyor” demişti. Kullar kullara
değil, faşistler Alevi halkını yakmıştı ama o nasıl yu-
muşatır olayı onun derdindeydi. Son verdiği Münih
konserinde de "bu da gelir bu da geçer" demiş Sezen
Aksu.

Sezen Aksu hiçbir süreçte bu halk için tek bir bedeli
dahi göze alamamıştır. Hiçbir dönem bu halk gerçek
anlamıyla acı çekmemiştir. Sosyal içerikli müzikleri
var denilecek. Kaç tane? Bir elin parmaklarını geçmez.
Yüzlerce düzenin aşkını anlatan şarkılarının yanında
hiç kalır.

Burjuvazi bilinçli olarak her direnişte, her eylemde
Sezen Aksu’yu bize örnek göstermiştir. "Bakın ne
kadar düşünceli bir kadın size şarkı yaptı, onu din-
leyin" denilmiştir.  Yaptığı veya konuştuğu süreçlere
bir bakın her zaman bir direniş meşruiyetini sağlar
ondan sonra çıkar Sezen hanım meydana. Ama insanlar
kan bedeli bedel öderken yoktur ortada. Ölüm oruçları
sürecine bir bakın halk için meşruluğu sağlandıktan,
devlet nezdinde kabul edilmek zorunda kaldıktan sonra
birkaç kelime etmiştir.

12 Eylül Anayasası için "yetmez ama evet”çi lerden
Sezen hanım... AKP faşizminin moda şeklinde herkesin
diline yerleştirdiği bir süreçte “ben de karşıyım” dedi.
Çünkü artık 12 Eylül'ü konuşmak bir bedel gerektirmi-
yordu.

Ahmet Kaya'nın kafasına çatallar atılırken, vatanından
sürgün edilmek zorunda bırakılırken ses çıkarmadı.
Korkudan, yaşadığı o şaşaşalı hayatından tek bir bedel
ödemek istemedi.

Şimdi neyi anlatıyor bize? Ahmet Kaya için ağlı-
yormuş. Konserinde Ahmet Kaya için Ağladıkça şarkısını
okudu. Geçin bunları Sezen hanım! 14 yaşındaki ço-
cukların beyinlerinin sokaklara akıtıldığı, dişe diş be-
dellerin ödendiği bir süreçte artık o gözyaşları hiçbir
şey ifade etmiyor. İnanmıyoruz o gözyaşlarına. Taşın
altında yok çünkü senin elin, bu yüzden inanmıyoruz.

Ayaklanma için mektup yazmış ve "bu güzel çocuklar
oldukça umutluyum" demiş.  O güzel çocukları da,
Ahmet Kaya’yı da, Kürt-Ermeni-Laz halkını da ağzınıza
almayın. Hak ve özgürlüklerden bahsetmeyin. Artık
sizin gibi sanatçıları bu halka örnek göstermelerine izin
vermeyeceğiz. Bunu o  bahsettiğiniz güzel çocuklar
için yaptırmayacağız. Şimdi konuşması kolay, oh ne
ala. 

Sezen Aksu neredeydi AKP faşizmi yıllardır halkımızı
faşist baskılarla bağırlarını sökerken? Neredeydiniz? 

Yeni anayasa için "Yetmez ama evet" demişti. Neye
evet dediniz? AKP faşizmini desteklemeye evet dedi-
niz.

Ne yetmez? İşsizlik mi yetmedi? İşçi katliamları
mı? Yoksulluk mu? Bu anayasada ne vardı? Özgürlük-
lermi, işsizlik-yoksulluk mu bitecekti? Hiçbiri... Yetmezse
neden evet? Çünkü sokaklara çıkıp gerçek halk için
anayasa isteyecek cesaretleri ve yürekleri yoktu.

AKP faşizmi Sezen Aksu gibi sanatçılar aracılığıyla
iktidarını pekiştirdi, ne kadar "demokrat" olduğu  gös-
termiş oldu bu sayede. Sezen Aksu, AKP faşizmi her
alanda halka, devrimcilere, demokratlara saldırırken
bunların farkında değil miydi? AKP'nin ne yapmak is-
tediğini bilmiyor muydu? Biliyordu.

Vicdanlarını rahatlatıyor hanım efendiler.

Bu da Gelip Bu da
Geçmeyecek Sezen Aksu!

Münih konserinde Daimi'nin "bu da gelir bu da
geçer" şarkısını okumuş. Bu bir halk türküsüdür evet.
Peki neden okumuştur bunu? Ne geçecek? Artık en
ufak çocuklarımız dahi bu ülkede bedel ödemeden
hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyor. Tabii Sezen
Aksu'nun tuzu kuru. Oturun siz bu da gelir bu da geçer
diyor.

SEZEN AKSU BU HALK İÇİN AĞLAMASIN, İSTEMEZ!

FAŞİZMİN BASKISINDAN CANI
YANMAYANLAR ACI ÇEKEMEZ!
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Geçmez, geçmeyecek. AKP faşizmi katlettiği ço-
cuklarımızın hesabını vermeden geçmeyecek. Sezen
Aksu'nun bağrı yanmıyor tabii, onun oğlu gibi Bod-
rumlarda serserilik yapmıyor bu halkın çocukları. Bu
yüzden bu halka akıl vermeyecek Sezen Aksu..

Sınıfını ve Yerini Bilecek,
Bilmezse Konuşmayacak!

Düzenin pespaye dizilerinde oynayan gencecik dizi
oyuncuları dahi sokaklarda faşizmin gaz bombalarına
karşı direndi. Ama duayen olarak Sezen Aksu bilinir. O
gençler yeni yetme sanatçılar olarak görünüyor ama as-
lında Sezen Aksu onların eline su dökemez durumdadır
şu an... Kendi alanına saldıranlara karşı dahi direnmemiştir.
Tayyip Erdoğan sanatçılara küfür ederken tek bir kelime
dahi etmemiştir.

Hayır hiçbir şeysiniz o genç sanatçıların yanında. O
genç sanatçılar örgütleniyor, çünkü beyinlerini ve kalp-
lerini tamamıyla burjuvaziye satmamışlardır. Geldikleri
yerler bu halkın safıdır, halk çocuğu olduklarını unut-
mamışlardır. 

Devrimciler halkın duygularının gelişmesine yardımcı
olan, düşünmesini sağlayan halka güzel müzikler üreten

sanatçıları desteklemiştir. Halk safında yer alan sanatçılar
tabii bizim de safımızda yer alır. Öz itibariyle yaptığı
şarkılarla düzene hizmet etmesine rağmen, biz sınıfsal
olarak Sezen Aksu'ya böyle baktık.

Sezen Aksu’yu da halk saflarında gördük. Ama artık
farklı bir süreçten geçiyoruz bu halk için tek bir bedeli
dahi göze almayanlar konuşmayacak. Gidecekler kendi
çöplüklerinde şarkılarını okuyacaklar. Şehitlerimizi ağız-
larına almayacaklar, buna izin vermeyeceğiz. Artık
saflar çok net. Sezen Aksu bu halk için tek bir bedeli
dahi göze almazsa ve halkı direnişe değil, dua etmeye
çağırırsa o artık bizim safımızda yer almaz, düşmana
hizmet eder.

Yeni yetişen devrimcilerin yanında saf tutan yeni
nesil sanatçılar yetişiyor, halkımız onları örnek alacak.
Sezen Aksu gibi etliye sütlüye karışmayanları değil.
Sezen Aksu halkın yanındayım diyorsa faşizme her
daim karşı olacak. Bunun için mücadele edecek. Artık
oturup film yapma, şarkı sözü yazma dönemi bitti.
Sokağa çıkacaksınız Sezen Aksu. Bedel ödeyenlerin bu
halk adına konuşmaya hakkı vardır. Siz bu halkın
çocuğu olduğunuzu söylüyorsanız, safınızı da iyi belir-
leyeceksiniz!

Aile Ziyaretleri
Örgütlülüğümüzü
Güçlendirmemiz

İçin 
İsviçre TAYAD Komitesi aile

ziyaretlerinden birini daha ger-
çekleştirdi. Zürich'te dünyaya yeni
gelen Hasan be-
beğin anne ba-
basını ziyarete
giden TAYAD’lı-
lar, İsviçre’deki
çalışma koşulla-
rından, halkın
yaşayış tarzından
ve TAYAD’ın yeni faaliyetleri
hakkında sohbet ettiler.

Konserin Son Dakikasına Kadar
Emek ve Azim İle Çalışıldı

Grup Yorum’un bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Irkçılığa Karşı Tek Ses
Tek Yürek Konser çalışması tüm hızı ile devam ediyor. Anadolu Gençlik 25 ve
26 Haziran günlerinde Le Mee Sur Seine, Melun, Comb la Ville, Moissy-Cra-
mayel’de Türk esnafları gezerek konsere katılım çağrısı yaparak afişlemeler
yaptı.

ENTERNASYONAL
DAYANIŞMA ALANINI
GÜÇLENDİRMELİYİZ

Rote –Hilfe Düsseldorf –Neuss Grubu, Faruk Ereren
Davası’nı izleme Grubu 24 Haziran’da bir toplantı ger-
çekleştirdi. Faruk Ereren’in de konuk olduğu toplantıda

baştan beri davanın seyri hakkında bilgi verdi. Tecrit
uygulamalarını ve tecritin nasıl bir işkence olduğunu
anlattı.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden sohbet
sonunda, Rote- Hilfe Grubu, Faruk Ereren davası ile
ilgili baştaki kararlılıklarını koruyamadıklarının öze-
leştirisini vererek, bundan sonra daha çok ilgileneceklerini
söylediler.

Arşiv
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İçiniz kor gibi yanarken susmak,
acıların en beteridir. (F.Garcia Lorca)

Özlü Söz

Harman Yel İle Düğün El İle Olur

Kişiler hayatlarında yol katedebilmek
ve başarmak için birçok araç, gereç ve ara-
cıya ihtiyaç duyar. Birtakım koşullar eğer
mevcut değilse planlanan hiçbir olay ger-
çekleşmez ya da gerçekleşse bile beklenen
durum yaratılmaz.

Ata Sözü

Habbeyi kubbe yapmak: Pek önemi
olmayan bir şeyi abartmak, önemliymiş
gibi göstermek.

Deyim

ABD’de bir askeri okulda ders olarak
anlatılan Horoz ve Tilki Hikayesi!

“Dershanede hocayı beklerken ışık-
lar kapanmış ve bir çizgi film gösteril-
meye başlanmış.

Filmin adı “Küçük Tavuk.” Bir kümes
var. Kümeste birçok tavuk ile genç ve kü-
çük horozlar, bir de kümesin yaşlı ve bü-
yük horozu bulunuyor. Kümesin etrafında
da bir tilki dolaşıyor.

Yaşlı ve büyük horoz, tilki içeri gir-
mesin diye kümesin kapısını sıkı sıkıya
kapatmış, tavukları dışarı bırakmıyor.

Tabii dışarı çıkamadıkları için doğru
dürüst yemlenemeyen tavuklar da zayıf
ve çelimsiz kalmışlar.

Yaşlı ve büyük horoz ise dışarı bı-
rakmadığı tavuklara ölmeyecek kadar mı-
sır tanesi dağıtarak yaşamalarını sağlıyor.

Kümese giremeyen tilki bunun üze-
rine kümesin tellerinde küçük bir delik

açarak küçük ve genç bir horoza sesle-
niyor ve ona biraz mısır veriyor. Mısırı
yiyen küçük ve genç horoz her gün ge-
lip tilkiden mısır alıyor. Bir süre sonra til-
ki küçük ve genç horoza tek başına yi-
yebileceğinden fazla mısır verince genç
horoz hem kendisi yiyor hem de diğer ta-
vuklara mısır dağıtıyor.

Böylece yavaş yavaş yaşlı ve büyük
horozun kümesteki gücü kırılıyor. Ho-
rozun etrafındaki tavuklar azalmaya baş-
lıyorlar. Artık popüler olan genç ve iri-
leşen horozun etrafında ise tavuklar top-
lanıyor. Bu aşamada tilki kümesin kapı-
sının önüne mısır bırakıyor. Kümeste bir
tartışma çıkıyor.

Kapıyı açalım mı açmayalım mı
diye. Sonunda korkarak kapıyı açıyorlar
ve kafalarını dışarı uzatıp yemlenip he-
men geri çekiyorlar. Bir süre böyle de-
vam ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Kü-
mesteki tavuklar rahatlıyor. Korkuları
azalıyor.

Nihayet bir gece tilki kümesin önün-

deki avluya mısır döküyor. Artık korku-
suz olan tavuklar genç ve  güçlü horozun
öncülüğünde dışarı çıkıyor ve rahat ra-
hat yemleniyorlar. Kümesteki her tavuk
semiriyor. Tilki bir süre sonra gece kü-
mesin kapısından kendi mağarasına ka-
dar mısır tanelerini döküyor.

Sabah kümesten çıkan ve korkusuz-
ca yemlenen tavuklar yemlene yemlene
mağaraya kadar gidiyorlar. Sonra ma-
ğaraya giriyorlar. Onları içeride bekleyen
tilki bütün kümes mağaraya girince ma-
ğaranın kapısını kapatıyor.”

Çizgi film burada bitmiş. Işıklar yan-
mış. Ve dersin hocası kürsüye çıkarak,
“İşte Üçüncü Dünya ülkeleri böyle yö-
netilir” diyerek derse başlamış.

Sorular:

1-Kümes NERESİ?,

2-Yaşlı horozlar KİMLER?

3-Genç horoz KİM, şu anda neler ya-
pıyor?

4-En önemlisi tilki KİM?

Kıssadan Hisse

Köleli Sistemde

Taşeron 
Sistemde

Karikatür



“...Baskının, işkencenin, sömürünün ve katliamların
sürdüğü bir ülkede tarafsızlık diye bir şey olamaz.
Bu düzende herkes şöyle ya da böyle taraf olmak
durumundadır. Ben de sömürülen emekçi halkımın
yanında ve saflarındayım. Sömürüsüz, sınıfsız bir
düzen kurmak için mücadele ediyorum. Mücadele
ettiğim için devrimciyim. Devrimcilikten, devrim
için savaşmayı anlıyorum.”  

Nihat Şahin13 Temmuz - 19 Temmuz

Hüseyin AKSOY:
14 Temmuz 1979’da İstanbul’da
“Emperyalizme, Faşizme, Pahalılığa
ve İşsizliğe Karşı Mücadele” kampan-
yasında bildiri dağıtırken jandarmalar
tarafından vurularak katledildi.Hüseyin Aksoy

İskender EROĞLU:
15 Temmuz 2001’de Almanya
Dortmund’da devrimci hareketin faa-
liyetleri içinde yeralırken hastalığı
sonucu aramızdan ayrıldı.

İskender Eroğlu

İsmail AKARÇEŞME,
Nurten DEMİR:
14 Temmuz 1992’de
İstanbul Kasımpaşa’da
üslerinin kuşatılması
karşısında çatışarak
şehit düştüler. İkisi de
SDB üyesiydiler.

İsmail Akarçeşme Nurten Demir

Yüksel MUNZUR:
Dersim doğumlu. 1980 öncesi Liseli
Dev-Genç içerisinde yer aldı. Cunta
öncesinde tutsak düşerek Alemdağ
Hapishanesi’nde kaldı. 1984’te İTÜ
İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği
Bölümü’ne girdi. Bu dönemde
Öğrenci Derneği çalışmalarına katıldı.

Devrimci hareketin bir taraftarı idi. Yüksel’i 1989
Temmuz ayında İstanbul’da geçirdiği bir trafik kaza-
sında kaybettik.

Yüksel Munzur

Ali ERTÜRK,
Emine TUNÇAL,
Gülizar ŞİMŞEK,
Hasan Hüseyin
ONAT,
Hanım GÜL
1996’da hapishanelerde-
ki ölüm orucu sürecin-
de, 15 Temmuz 1996’da
direnen tutsakları des-
teklemek amacıyla,
İstanbul  Gültepe mer-
kezindeki düzen kurum-
larına karşı gerçekleştiri-
len baskından sonra geri

çekilirken, Telsizler Mahallesi’nde bir
evde kuşatıldılar. Hapishanelerde Ölüm
Orucunda bulunan yoldaşları gibi son
nefeslerine kadar direnerek şehit düştü-
ler. Hanım Gül, evin sahibiydi, kuşat-
mada polis tarafından vuruldu ve kaldı-
rıldığı hastanede 22 Temmuz günü yine
polis tarafından katledildi.

Hasan Hüseyin, Amasya Gümüşhacıköy doğumluy-
du. Lise yıllarında DLMK (Demokratik Lise için
Mücadele Komiteleri)  ve Halkevi faaliyetlerinde yer
aldı. 1996’da halkın adaletini uygulamak için SPB’li
oldu. Gülizar, Sivas Kangal’a bağlı Topardıç
Köyü’ndendi. Köyüne gelen gerillalar aracılığıyla
tanıştı devrimcilerle. Çalışmak için geldiği
İstanbul’da kavganın neferi oldu.
Emine, 1973 Ankara Ayaş İlçesi doğumludur.
Hacettepe Üniversitesi’nde Dev-Genç’li oldu. Önce
Ankara Dev-Genç komitesi’nde, sonra bölgede görev-
ler aldı. 1996’da bir SPB’liydi. Ali, 1975 Tokat Zile
doğumludur. 1995 yılında Muharrem Karakuş şehit
düştüğünde, o bir savaşçı oldu. Israrla ekiplerinin adı-
nın Muharrem Karakuş olmasını istemişti. Hanım Gül,
o en zor günlerde dahi Parti-Cephe’ye kapısını açan
yiğit bir Anadolu kadınıydı. 

Ali Ertürk Emine Tunçal

H. Hüseyin Onat Hanım Gül

Ferhan PEKER:
1957 doğumludur. 1 Mayıs
Mahallesi’nde gecekondu halkının
elektrik sorununu çözmeye çalışırken,
elektirik çarpması sonucunda Temmuz
1978 yılında aramızdan ayrıldı.

Ferhan Peker

Fuat YALIN
19 Temmuz 2013 tarihinde evinden
işe gitmek için beklediği otobüs dura-
ğında belediye otobüsünün çarpması
sonucu hayatını kaybetti.

Fuat Yalın

Gülizar Şimşek



Bahattin İŞCAN:
Devrim ve sosyalizm için mücadelenin
saflarına katıldı. Mücadelenin bedelini 12
Eylül sonrasında işkence ve tutsaklıkla
ödedi. 12 Eylül sonrasının hapishane dire-
nişinde onurlu bir mücadele verdi. Tahliye
olduktan sonra 16 Temmuz 1988’de çalış-
tığı işyerinde elektrik çarpması sonucu

hayatını kaybetti.

Bahattin İşcan

Buluthan KANGALGİL,
Fintöz DİKME:
12 Temmuz 1991’de
İstanbul’da gerçekleştirilen
katliam operasyonunun
devamında, 14 Temmuz
günü Ankara’da bulunduk-
ları üs polis tarafından
kuşatıldı ve çatışarak şehit

düştüler. SDB üyesiydiler.

Buluthan Kangalgil Fintöz Dikme

Ali KALKAN:
Temmuz 1986’da gözaltındayken ve
tutuklu kaldığı süre boyunca gördü-
ğü işkenceler sonucunda yakalandı-
ğı bir hastalık nedeniyle, tahliye
olduktan kısa bir süre sonra kaybet-
tik.Ali Kalkan

Gülnaz SARIOĞLU,
Murat KAYMAK,
Nihat ŞAHİN,
Osman SÖNMEZ:
Halkımızın özgürlüğü,
vatanımızın bağımsızlığı
için dağlara çıkmışlardı. 15
Temmuz 1994’te Sivas’ın
Zara ilçesi, Kanlıçayır
Köyü Otluçimen
Mezrası’nda çıkan çatışma-
larda şehit düştüler.
Nihat,1965 Malatya
Hekimhan doğumdur. Kürt
milliyetindendir. 1978’de

devrimci düşüncelerle tanıştı. Öğretmen olarak mücade-
lede yer aldı. 1993’te gerillaya katıldı. Ahmet Karlangaç
Kır Birliği’nde komutan yardımcısı oldu. Gülnaz, 1970
Antakya doğumludur. Arap milliyetindendir. 1980’lerin
ortalarında mücadeleye katıldı. 1993 yazında gerilla ola-
rak Sivas dağlarına adım attı. Murat, 1974 Sivas doğum-
ludur. Türk milliyetindendir. 1991’de bir süre başka bir
siyasetin saflarında mücadele etti. Aynı yıl Devrimci
Sol’cu olup, ‘91 yazında gerillaya katıldı. Osman, 1961
Bursa, Gemlik doğumludur. Lise yıllarında devrimcilerle
tanıştı. Bursa bölgesinde legal, illegal görevler aldı. 7 yıl
tutsak kaldı. ‘91’de gerillaya katıldı.

Gülnaz Sarıoğlu Murat Kaymak

Nihat Şahin Osman Sönmez

Rıza GÜNEŞER:
1965 Maraş doğumludur. İstanbul
Anadolu Yakası emekçilerinin mücadele-
sinde yer aldı. 1992’de Halkın Gücü gaze-
tesinde çalışmaya başladı. 14 Temmuz
1993’te İstanbul İkitelli Parseller’de dar-
beci kontra çetesi tarafından pusu kurula-
rak katledildi.

Rıza Güneşer

Melek SERİN:
15 Temmuz 2012’de Atina’da kaldığı
evde intihar ederek hayatına son
veren Melek Serin, 28 Haziran
1978’de Çorum- Alaca-Çikhasan
Köyü’nde doğdu. 2001 yılında Yurt-
Kur’da memur olarak çalıştı. 2003
yılında gerillaya yönelik bir operas-
yonda tutuklandı. Çorum, Ulucanlar,

Uşak, Sincan hapishanelerinde toplam 5 yıl tutsaklık
yaşadı. Tutsaklığı bittiğinde; tereddütsüz örgütlü
mücadeleye devam etti. Melek Serin bir devrim
emekçisiydi. Bu emekçiliğini yurtdışında da sürdür-
dü. Mücadelesini sürdürdüğü Atina’da içine düştüğü
çıkmazlar sonunda, iç düşmanına yenik düşerek; 15
Temmuz 2012 günü yaşamına son verdi.

Melek SERİN

Sevgi ERDOĞAN:
1956 doğumluydu. Devrimciliğe
sempatisi Mahirlerle başladı ve o
günden itibaren 25 yılının her anı,
mücadele içinde, örgütlülük içinde
geçen bir devrimci oldu. Bu 25
yılda, işkencelerden, hapishaneler-
den geçti, sayısız görevler üstlendi.

Son üstlendiği   görev, Türkiye tarihinin en büyük
hapishaneler saldırısında, Birinci Ölüm Orucu
Ekibi direnişçisi olarak saldırının önünde barikat
olmaktı. 14 Temmuz 2001’de, 12 Temmuz’da kat-
ledilen eşi İbrahim Erdoğan’ın ölüm yıldönümün-
den iki gün sonra şehit düştü.

Sevgi Erdoğan

Levent DOĞAN:
1979 İstanbul doğumlu olan Levent
Doğan aslen  Erzincanlı’ydı. 19
Temmuz 1996’da Ölüm Orucu’nu
desteklemek için Bağcılar Namık
Kemal Caddesi’nde yapılan bir göste-
ri sırasında polis tarafından katledildi.
17 yaşında genç bir devrimciydi.

Levent Doğan

Kemal AYGÜL:
Malatyalı’ydı. Örgütlü mücadeleye
1989’da Yenibosna’da başladı.
Cüretiyle, militanlığıyla yoldaşları-
nın güvenini kazandı. Oligarşiye,
faşistlere karşı Devrimci Sol Halk
Milisleri’nde yer aldı. 16 Temmuz
1993’te İstanbul Şirinevler’de polis
tarafından sokak ortasında kurşunla-

narak katledildi.

Kemal Aygül



Sevgi Erdoğan’ın bir şiiri: 

Dünya dönüyor
Emperyalizm halkları sömürüyor
Dünya dönüyor
Sosyalizm için Ölüm Orucu’nda yiğitler
Açlıkla halkların kurtuluş türküsünü söylüyor
Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adalet
Kavgaya ediyor davet
Hadi kalk ayağa silkelen yürek
Hadi kalk ayağa kükreyerek
ya özgür vatan ya ölüm derken yiğitler
Halaya halaylar katmak gerek
Durma çalsın davullar, zurnalar
Çocuklara mutlu bir dünyanın
Halklara gerek sömürüsüz emek
Kırmızı allaştırırken yüzleri
Ülkede bayrağımız dalgalandı
estirdi gönüller.

Sevgi Erdoğan (16.01.2001)

Gülnaz kısa boylu, kıvırcık saçlı, oldukça seve-
cen yüzlü olan, gözlerinin içi gülen bir yoldaştı. Onu
hatırladığımda, kararlılığı ve öğrenmedeki sabır ve
coşkusu geliyor aklıma. Sivas’ta abisinin yanında kalı-
yordu. Onlara yük olmamak için bir kuaförün yanında
çalışıyordu. Sivas’a geldiğinde okurumuzdu, hareketi-
mizi tam olarak tanımıyordu. İlkokul mezunu oldu-
ğundan teorik konuları kavramakta zorlanıyordu.
Defalarca okuması, özet çıkarması gerekse bile şaşırtı-
cı bir sabır ve istekle yapıyordu. Söyleneni hemen
yapardı, öğrenmek için sürekli sorular sorardı.
Anlattırmadığı şey kalmıyordu.

Gözaltıyla ilgili konuştuğumuz sırada şöyle dedi:
“bak yoldaş ben söz veriyorum ne olursa olsun sonuna
kadar direneceğim.” Böyle bir şey beklemiyordum
ondan. Yüz ifadesinde en ufak bir tereddüt bile yoktu.
Ailesine çok bağlıydı ama bu bir gerekçe olmuyordu
onun için. Sürekli Hatay’daki kardeşlerini nasıl geliş-
tireceğini düşünüp, mektup yazarken ne yazacağını
sorardı. Çevresindekiler için de böyleydi. Her zaman
yeni bir ilişki yaratmak için uğraşır, yardım toplardı.
Gerekçe üretenlere çok kızardı. İlk eyleme katılımı
şehitlerimizden Murat Gül’ün katledildiği günün

hemen sonrasındaydı. Yazılama yapacağımız
yeri söyleyip, önce yazı yazacağımız yeri gez-
mesini sonra sprey boya almasını söylemiş-

tim. Kırmızı sprey alacaktı. Parasını ben bulurum
dedi. Akşam spreyi kontrol ettiğimizde saç spreyi
olduğunu gördüm. “çok pahalıydı” dedi. Yanlış spreyi
aldığını söylediğimde çok üzüldü, kendini suçlamaya
başladı. “Bana iyice anlatmalıydın, ben kolay anla-
mam zaten, demek çıkamayacağız” diye iyice hayıf-
lanmaya başlamıştı. “Bununla da olabilir, sabah dene-
riz, o kadar moralini bozmana gerek yok” diye onu
teselli etmeye çalışarak güçbelâ ikna edebilmiştim.
Sabaha kadar da heyecan ve coşkusundan uyumadı.
Sabah eylem yerine gidip yazıyı yazdı ama imzayı
atmaya yetmedi boya. Yazı çok kötü oluyordu. Eve
geri döndük. Gülnaz çok üzülmüştü. Öyle bir sahiple-
nişi vardı ki bütün duygularıyla, olayları sadelikle
yaşayışı vardı. 

Disiplinliydi. Randevularına hep zamanında
gelirdi Arap kızı. Bir dakika geciksem hemen eleştiri-
yordu. Sorunlarını paylaşır ve hep açık davranırdı.
Yaşantısını, arkadaşlıklarını, kardeşlerini, yengesiyle
olan sorunlarını yani her şeyini açardı. Daha sık
görüşmek isterdi. 2 Temmuz katliamında arkadaşların
yasaklamalarına rağmen evde durmayıp insanları
yürüyüşe katmak için uğraşmıştı. ... Ve sonunda çok
özlediği gerillaya katılmıştı.

Ama onda yoldaşlık ilişkilerinin en güzelini her-
kes görebilirdi. Devrim mücadelesinde uzun söze
gerek olmadığını yaşamıyla gösterdi bizlere.

Anıları Mirasımız

Gülnaz Sarıoğlu’nu
bir yoldaşı anlatıyor

DÜZELTME VE ÖZÜR

Dergimizin 422. sayısının 57. sayfasın-
da 12 Temmuz şehitlerimizden İbrahim
Erdoğan’ın fotoğrafı yerine teknik bir
hata sonucu İsmet Erdoğan’ın resmi
konulmuştur. Şehidimizin ailesinden
ve okurlarımızdan özür dileriz..

İbrahim ERDOĞAN: 1950 Sivas doğumlu. 1969’da
THKP-C’nin işçi kesimindeki bir sempatizanı olarak
mücadeleye katıldı. 12 Mart sonrasında yılgınlara,
inkarcılara karşı çıkıp THKP-C potansiyelini toparlamaya
çalışanlardan biriydi. Devrimci Sol’un kuruluşuyla
birlikte Devrimci İşçi Hareketi’nin yaratılmasında
görev aldı. 12 Eylül sonrasında tutsak düştü. 1984
Ölüm Orucu eyleminin birinci ekibinde yer alarak 75
gün süren kahramanlığın yaratıcılarından biri oldu.
‘90’da gerçekleştirilen bir firar eyleminde özgürlüğüne
kavuştuktan sonra Kır Gerillası sorumluluğuna atandı.
Kıra gitme hazırlıkları sırasında 12 Temmuz’da şehit
düştü. 

İbrahim Erdoğan


