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Bekin Elvan’ın katilleri 655 gündür yargılanmadı. Halk Cep-
heliler 655 gündür Berkin’in katillerinin yargılanması için mey-
danlarda adalet istediler. 

31 Mart’ta Halk Kurtuluş Savaşçıları Berkin’in katillerini
koruyan davanın savcısını rehin alınca ilgili ilgisiz birçok kü-
çük burjuva aydın ve reformist oportünist sol, koro halinde bur-
juvazinin ağzından hesap soran adalet eylemini karalamaya baş-
ladılar... Bu deli saçmalarından bazılarını aşağıda aktarıyoruz;

1- Bu eylem Berki̇n Elvan’ı sahi̇plenmenin meşruluğu-
na gölge düşürmüş...

- Neden gölge düşürmüş? Bugüne kadar Berkin Elvan’ın
katillerinin yargılanması için ne yaptınız? Berkin’in katilleri-
nin yargılanması için tek bir eyleme katılmayanlar meşruluğun
nasıl yaratıldığını bilemez...

2- Eylem AKP’nin İç Güvenlik Yasasını meşruluk ka-
zandıracakmış...

- İç Güvenlik Yasası meclisten onaylanıp yasallaşmış, ya-
sanın meşrulaşması mı AKP’nin önünde engeldi, onu da ey-
lem sağladı öyle mi? Peki soruyoruz size bu yasanın meclis-
ten geçmemesi için mecliste parmak indirip kaldırmaktan baş-
ka ne yaptınız? Yasanın geçmesini engellemek için kılını bile
kıpırdatmayanlar Cephe’nin eylemine dil uzatamazlar... Böy-
le ucuz demagoji yapanlar; ne duruyorsunuz, yasanın faşist bir
yasa olduğunu teşhir edin..

3- AKP’ye “mağdur edebiyatı” yapma fırsatı vermiş bu
eylem... 

- Peki AKP’nin mağdur olmadığını, suçlu olduğunu göster-

mek için siz ne yapıyorsunuz? Yattığınız yerden AKP’nin fa-
şist yüzünü teşhir edemezsiniz. AKP’nin faşist teröründen kur-
tulamazsınız.

4- Savcı Mehmet Selim Kiraz Berkin davasında ilerle-
meyi sağlayan tek savcıydı!

-AKP’nin ağzıyla konuşun, burjuvazinin  sözcülüğüne so-
yunmak denir buna... Berkin Elvan davası hakkında tek keli-
me bilmeyen, beyinlerini faşizme teslim etmiş bu zatların asıl
korkusu halkın adaletidir. Öyleki halkın adaleti hesap sorun-
ca birden katilleri koruyan savcılardan bile adalet bekler oldu-
lar... 

Beynini, ruhunu faşizme teslim etmiş burjuvazinin sözcü-
leri... Faşizmin ağzından konuşmayın... Bari gidin dosyaya ba-
kın tek bir satır dosya hakkında bilgi sahibi olun da öyle ko-
nuşun... 

5- Provokasyon-Karanlık Güçlermiş!

- Daha eylem yapılır yapılmaz komplo teorisyenleri de “Pro-
vokasyon, karanlık güçler” diyerek devreye girdi. Özdemir Sa-
bancı’nın cezalandırılması eyleminde “tam da Kürt sorunu çö-
zülecekti Sabancı’yı vurdular” dediler... Oysa Cephe’nin vur-
duğu Sakıp Sabancı değil, Özdemir Sabancı’ydı... Sabancı kan-
serden öldü, neden Kürt sorununu çözmedi? Yine benzer kom-
plo teorileri havalarda uçuşuyor... Oysa kamera görüntüleri ka-
ranlıkta hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor... 

Halk Kurtuluş Savaşçıları 
Halkın Adaletidir!

Hiçbir Demagoji Bunu Gölgeleyemez
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43 10 Soruda: Cüret

45 “Bağımsız Türkiye” haykırışı

beş yıldır halkın
sahiplenmesiyle daha da
büyüyor!

48 Yemen halkları! Birleşin!

Birbirinizle değil
emperyalizm ve

işbirlikçilerine karşı savaşın!

51 Katil AKP ve işbirlikçi

medyası yalan ve
demagojisiyle katliamlarını
gizleyemez! Halkın Sesi TV
susturulamaz!

52 Umudun, adaletin sesini hiçbir

güç susturamaz! Yürüyüş
halkla buluşmaya, halka
umut olmaya devam edecek

53 Anadolu Gençlik: Uzakta

ama bir o kadar da yakında

55 Avrupa’da Yürüyüş: Şafak

ve Bahtiyar’a sevgimizi,
bağlılığımızı, mücadeleyi
ileriye taşıyarak
göstereceğiz!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Kulağımıza Küpe Olsun

İİ ç i n d e k i l e r
25 Halkın Hukuk Bürosu:

Dosyaya ilişkin tüm deliller
avukatlar tarafından
sunulmuştur!

28 Yüzünüzü Marksizm-
Leninizm’e, onun
temsilcilerine dönün!

30 “Rojava devrimi” söylemi
Kürt milliyetçileri ve
kuyrukçularının
emperyalizmle olan
işbirliği ve tasfiyenin
örtüsüdür -2-

34 Devrimci Okul:
Sorumluluk duymak

36 İnternet ve cep telefonu
bağımlılığı, apolitikleşme
ve yozlaştırma aracıdır!

4 DHKC: Tarih silahlı mücadelenin
miadının dolduğunu değil
zaferini yazacak!

9 Cumhuriyet Savcısı Mehmet

Selim Kiraz’ın rehin alınması
eylemi ile ilgili

açıklamamızdır

11 Halkın adaleti meşrudur,

kara çalamazsınız!

13 “Katilleri korudular,

oğlumu vurdular”

14 Sol’un Köşe Taşları:
Adalet eylemine saldırıya
geçen EMEP’e: Mecliste
faşizmi meşrulaştıran sizsiniz!

17 4 günde 226 gözaltı,

20 tutuklama!
AKP acizleştikçe saldırıyor! 

19 Halkın adalet özlemini

baskınlarınız ve gözaltı
terörünüz ile yok edemezsiniz!

23 Basından: Cumhuriyet

Gazetesi’nden Ahmet Şık’ın
röportajı

İÇIN RAHAT OLSUN
KÜRT HALKININ KIZI ELİF

Ülkemizde Gençlik

Bağımsız Türkiye Halk Konseri
Çalışmalarımızı Birleş tirelim!

Kartal'da Grup Yorum 30. Yıl Konserleri
İrtibat Bürosu Açıldı!

Hamam Sokağı Özdemir Pasajı/Kartal 
0505 106 58 81

39 Ülkemizde Gençlik: İşkence
etseniz, tutuklasanız da,
dövseniz de, sövseniz de...
Assanız da, kesseniz de
ille de kavga!

40 Halk savaşçılarının
cenazelerini kaçırdınız!
Halkın sahiplenmesinden
korkuyorsunuz! Korkunuzu
daha da büyüteceğiz!

Tüm Grup Yorum Gönüllülerini
Bekliyoruz!

Anti-Emperyalist Cephe’ye Katıl!

12 Nisan Pazar - Bağımsız Türkiye Konseri’ne katılım
13 Nisan Pazartesi - Politik Gezi - 1 (Mahallelerin ve
direniş bölgelerinin gezilmesi)
14 Nisan Salı - Politik Gezi - 2 (Projelerin tanıtılması
ve gezilmesi)
15 Nisan Çarşamba - Sempozyum 1. Gün (Sarıgazi)
16 Nisan Perşembe - Sempozyum 2. Gün (Sarıgazi)
17 Nisan Cuma - Sempozyum 3. Gün (Sarıgazi)
18 Nisan Cumartesi - Politik Tartışmalar ve Eğitim
(Konuklarla birlikte atölye)

6. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu Bu Sene Sarıgazi’de!
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DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu

AKP’nin katil polisleri her yerde
seni arıyordu; sen güpegündüz onları
canevinden vurdun. Şimdi bütün ka-
rakollar kendi güvenliklerini almak
için olağanüstü önlem alıyorlar!

Onlar için her şey bitti! Halk düş-
manları için güvenli bir yer yok!

Yoldaşların demişti “Elif Sultan’ı
arıyoruz diye onlarca ev basıyorsunuz,
yok. Siz Elif Sultan’ı değil belanızı
arıyorsunuz, bulacaksınız”, “siz onu
bulamazsınız, o sizi bulacak” dediler.

Haklı çıktı yoldaşların. Sen onları
buldun.

31 Mart’ta 655 gündür Berkin El-
van’ın katillerini koruyan AKP’nin
savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin
alan adalet savaşçılarımız Şafak Yayla
ve Bahtiyar Doğruyol AKP’nin pol-
isleri tarafından katledildi.

Halk kurtuluş savaşçımız Elif Sul-
tan Kalsen silahlarının son mermisine
kadar çatışarak şehit düşen Şafak
Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un he-
sabını sormak için tek başına iki el

bombası, bir kleş ve bir tabancayla
işkencecilerin merkezi olan İstanbul
Vatan Emniyet Müdürlüğü’nü bastı.
Baskında çıkan çatışmada iki polis
yaralanırken, savaşçımız Elif Sultan
Kalsen şehit düştü.

Rahat uyu Elif Sultan rahat uyu...
O en güzel koşuşunda ömrünün  alev
saçan saçların savrulurken, ardından
baka kaldı kurşunlar. Yetişemedi sana.
Akacaksa kanımız, akacağı en güzel
yerde aksın o zaman. Yoldaşlarımın
hesabını sorarken aksın o zaman,
diyen kararlılığınla koştun genç  öm-
rünün saniyelerini, yıllarını. Akacaksa
kanımız akacağı en güzel yerde aksın
ve boydan boya hayatın en güzel rengi
ile boyasın cümle cihanı... HAYATI-
MIZIN RENGİNE, KIPKIRMIZI...
DİYE KOŞTUN ÖMRÜNÜ.

İçin rahat olsun, alev saçlı muzaffer
savaşçısı Cephe’nin. Rahat uyu.

Mahir’den Fidan’a, Fidan’dan Elif
Sultan’a gelenek sürüyor.

Elindeki tek varlığı genç ömrü

olan savaşımız Elif Sultan. Genç öm-
rünü adalete, yoldaşlarına vermekte
zerre tereddüt etmeyen muzaffer kızı
Kürt halkının, rahat uyu.

Fidan Kalsen’in devrime meşale
fedası Elif Sultan’ın Kalsen’in adale-
tindedir şimdi.

Bir türkü söyler gibi

bir şiir okur gibi

yoldaşlarıyla zafere koşar gibi

adalet savaşçısı oldu Elif Sultan

Alev saçlarını savura savura

Adanmışlığın fedasına kırmızı

devrime inancı yoldaşlığın gücünü
büyüttü Elif Sultan.

Fidan Kalsen "ya düşünce deği-
şikliği ya ölüm!" DAYATMASINA
KARŞI TEREDDÜT ETMEDEN
ÖLÜME YATTI, operasyonlar dur-
durulsun diye yoldaşlarına barikat
oldu, tecrite meydan okudu, devrime
meşale oldu.

Şimdi Elif Sultan Kalsen uzlaş-
maya, teslimiyete, “silahlı mücadele

PASLANMIŞ KULAKLARI AÇMAK İÇİN
CAN ALDIK AMA CANI DA ESİRGEMEDİK!

Karanlığı Böyle Yırtacağız!

İçin Rahat Olsun Kürt Halkının Muzaffer Kızı Elif Sultan Kalsen!

TARİH SİLAHLI MÜCADELENİN MİADININ
DOLDUĞUNU DEĞİL ZAFERİNİ YAZACAK!

Tarih Uzlaşmayı, Teslimiyeti, Tasfiyeyi Değil, Kızıldere’nin Yolundan
“Ölmek Var Dönmek Yok” Diyenlerin Zaferini Yazacak!
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bitti, Marksizm-Leninizm iflas etti”
diyenlere barikat oldu genç ömrü ile.

Bitmedi sürüyor devrim mücade-
lesi.

İçiniz rahat olsun 30 Mart 1972’den
Elif Sultan Kalsen’e tüm şehitlerimiz.
Uzlaşmayacağız. Unutmayacağız. Af-
fetmeyeceğiz. Barışmayacağız.

Gölgenizi bile düşmana çiğnetme-
yeceğiz.

Bağımsız demokratik bir Türkiye
sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kurana
kadar savaşacağız.

“Kapitalizm ucu bucağı olmayan
dehşettir” diye öğretiyor Lenin. Bu
dehşetle uzlaşma yapılmaz. Bu uçsuz
bucaksız sömürü ile barış olmaz. Bu
katil, bu hırsız, bu obur düzende barış
olmaz. Bu düzene karşı savaşacaksın
ve bu düzeni yıkacaksın, tek çıkış
yolu budur.  

İşkencecilerin Karargahı
Vatan Emniyet
Müdürlüğü’nü
Vuran Feda, Cüret ve
İktidar Bilincidir!

Vatan Emniyet Müdürlüğü’nü bi-
lenler bilir; işkencecilerin merkez ka-
rargahıdır. Oligarşinin en eğitimli iş-
kencecileri Vatan Emniyet Müdürlü-
ğü’ndedir. Vatan’da binlerce devrim-
ciye işkence yapılmıştır. Vatan Emniyet
Müdürlüğü sadece bir işkence merkezi
değil, işkencecilerin de eğitildiği bir
karargahtır... Kayıpların katliamların,
halka, devrimcilere yönelik her türlü
saldırının planları burada yapılmıştır.
Cephe savaşçısı Yunus Güzel 23 Ekim
2001’de Vatan işkence merkezinde
işkence ile katledildi.

Özet olarak; Vatan Emniyet Mü-
dürlüğü işkencecilerin kalbidir, bey-
nidir... Gece gündüz her yerde ara-
dıkları, bulmak için yüzlerce ev bas-
tıkları Elif Sultan Kalsen, adalet sa-
vaşçıları Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol’un hesabını sormak için 1
Nisan’da elini kolunu sallayarak tek
başına işkencecileri beyninden vur-
du.

Sadece saniyeler süren çatışmada
işkenceciler 8 saatte kendilerine ge-

lemedi... Çünkü hiç kimse tek başına
bir Cephe savaşçısının işkencecileri
canevinden, beyninden vurabileceği-
mizi düşünemiyordu bile. Onun için
saatlerce “güvenlik” aldılar. Yoldan
geçenleri bile Cepheli sanıp gözaltına
aldılar.

Her açıklamamızda söyledik ve
açıkça söylüyoruz; sizi beyninizden
vuracağız. Karargahlarınızda, saray-
larınızda vuracağız, hiçbir önleminiz
buna engel olamayacak. İflah olmaz

komplo teorisyenlerine sesleniyoruz,
dönün açıklamalarımızı tekrar okuyun.
Tüm hedeflerinizi önceden açıkça be-
lirtmişizdir. Sadece zamanını söyle-
miyoruz.

Şimdi AKP’nin polisleri kendilerini
korumak için tüm karakollarda gü-
venlik önlemlerini iki kat arttırdılar.
İzinleri iptal ettiler. Kendilerini koru-
maya çalışıyorlar...

KORUYAMAZSINIZ! HİÇBİR
ÖNLEMİNİZ SİZİ KORUYAMAZ.

Tekrarlıyoruz! KORUNMAK
İÇİN İŞKENCE YAPMAKTAN,
HALK DÜŞMANLIĞINDAN, HAL-
KA ZULMETMEKTEN VAZGE-
ÇİN!

Güpegündüz Vatan işkence mer-
kezini beyninden vuran Cephe’nin
cüretidir. Feda ruhudur. Cüretimizin
kaynağı iktidar iddiamızdır. Hesap
sorma bilincidir. İktidar iddiası taşı-
mayan hiç kimse böyle cüretli ola-
maz.

Feda Ruhunu Yaratan
Cüretimizin Kaynağı
İktidar İddiamızdır!
İktidar İddiasını
Yitirenler Asla
Savaşamaz!

Bugün oligarşiyle uzlaşmanın, tas-
fiyenin, teslimiyetin kaynağında iktidar
iddiasını yitirmek vardır.

Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol,
Elif Sultan Kalsen; iktidar iddiamızın,
yenilmezliğimizin sembolleridir!

İdeolojik, Politik
Öncülüğünü
Emperyalizmin Yaptığı
Uzlaşma, Teslimiyet
Tasfiye Değil,
Devrim İçin,
Demokratik Halk İktidarı
İçin Savaşıyoruz!
İdeolojik olarak tam bir çürüme

yaşanıyor. “Sol” diye halka sunulanlara
bakın. “Sol” adına savunulanlara ba-
kın.

Şahidimsin

Toprağına Fidan

Yangınına Günay

Geleceğine Sevgi olduğum

Cânım memleket

Şahidimsin ki

Bütün erdemleriyle insanlığın

Ateşiyle tutuşan meşale kadınlar

Gül canlarından endamlarına ağan

O yangınların külünden doğan

Nurtopu özgür geleceği

Acılardan sağdıkları cüretin

Abıhayat sütüyle emzirip

Yarının harcına can katarak

Alev saçlarını savura savura

İnancın güzelliğine karanfil

Adanmışlığın fedasına kırmızı

Tarihin ivmesine şarkı olup

Umudun sevdasını büyüttüler

Şahid olsun ki âlem

Cânım memleket

Açılıyor kınalı bahtın

Avuçlarında 

Sabo’nun Kızları’nın

Ümit İlter
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Marksist-Leninist devrimci değer-
lerin üzerine sünger çekilmeye çalı-
şılıyor.

‘90’lı yıllarda karşı devrimlerle
birlikte açıktan sosyalizmin, devrimin
değerlerine küfretmek, inkarcılık moda
olmuştu. Yeni Dünya Düzeni, global-
leşme, küreselleşme safsatalarıyla em-
peryalizmin “demokratik” yanı keş-
fedilmişti. Emperyalizme ve işbirlik-
çilerine kendilerini kabul ettirmek için
emperyalistlerin bütün dünyayı “de-
mokratikleştireceği” gibi ucube dü-
şünleri savunmaya başlamışlardı.

Emperyalizmin yeni dünya düzeni
dünya halklarına demokrasi VAA-
DİYLE, açlık, yoksulluk ve kangö-
lünden başka bir dünya yaratmadı.
Artık emperyalistler bile “dünyayı de-
mokratikleştirmek”ten bahsetmiyor.
Niyetlerini açıktan itiraf ediyorlar.

Ancak soldaki uzlaşmacılık, tesli-
miyet, tasfiyecilik durmamıştır.

M-L ideolojiye sahip, silahlı mü-
cadeleyi savunan FARC da (Kolom-
biya Devrimci Silahlı Güçleri) em-
peryalistler ve işbirlikçileri ile uzlaşma
çizgisine girdiler. 50 yıldır sürdür-
dükleri silahlı mücadeleyi tasfiye
etmek istiyorlar.

1993 yılından beri oligarşiyi uz-
laşma masasına oturtmak için silahlı
mücadele veren ülkemizdeki Kürt
milliyetçi hareketin önderliği de artık
silahlı mücadelenin, uzlaşmanın önün-
de engel olduğunu düşünüyor.  2013
yılı ocak ayından beri ideolojik, siyasi
öncülüğünü emperyalizmin yaptığı
“çözüm süreci” ile silahlı mücadele
tasfiye edilmek isteniyor.

Kürt milliyetçi hareket 2000’lerin
başında oligarşiye “silahlı mücade-
lenin yanlış” olduğunu söylemişti.
‘70’lerde silahlı mücadeleye başla-
makla yanlış yaptıklarını söylemişti...
Bugün ise Kürt halkına “silahlı mü-
cadelenin miadının dolduğu” söy-
leniyor.

Kürt milliyetçi hareket, Kürt hal-
kına da oligarşiye söylediğini söylese
ikna edici olmayacak. Çünkü Kürt
halkı bugüne kadar en küçük bir hak
kırıntısı dahi kazanmışsa bunu silahlı
mücadeleye borçlu olduğunu çok iyi

bilmektedir.

Bugünkü politikalardaki sinsilik
uzlaşmanın, teslimiyetin, tasfiyenin
“zafer”, “barış”, “çözüm” diye halka
sunuluyor olmasındadır.

AKP gibi faşist bir iktidarla uzlaşma
masasına oturmak “Kürt sorununun
çözümü” diye halka anlatılıyor.

Rojava’da, Kobane’de emperya-
lizmle girilen işbirliği “devrim” diye
sunuluyor. Oysa Kürt milliyetçi hareket
devrim saflarını çoktan terk etmiş biz-
zat Öcalan “devrimci” değil, “evrimci”
olduğunu söylemişti. Şimdi uzlaşma-
nın, tasfiyenin, işbirliğinin üstü daha
çok devrim ve sosyalizm söylemleri
ile örtülmeye çalışılıyor...

Uzlaşmacılık,
Teslimiyetçilik, Tasfiye
Halkları Kurtuluşa          
Götüremez!

Kürt milliyetçi hareket ‘90’ların
başında bayraklarından sosyalizmin
simgesi olan orak ve çekici çıkartıp
attılar. Bugün düzene koşar adım gi-
derken bir taraftan devrimcilere ve
devrimci olan her şeye saldırıyor,
diğer taraftan son 22 yıldır hiç yap-
madıkları kadar devrim ve sosyalizm
kavramlarını kullanıyor.

HDP, Türkiye Solunu da
Düzene Götürüş
Projesidir!

Kürt milliyetçi hareketin sol, sos-
yalist kavramları bu denli yoğun kul-
lanmasının altında yatan budur. Kürt
milliyetçi hareket düzenle bütünleşir-
ken yanında Türkiye sol hareketini
de götürmek zorundadır. Aksi durumda
Türkiye devrimci hareketin varlığı
tasfiyenin önündeki en büyük engeldir. 

HDP, Türkiye devrimci hareketi
düzen içine çekmek için üretilmiş bir
projedir. Ancak başarısız bir projedir.
Çünkü Parti-Cephe bu projenin içinde
yoktur. HDP içinde yer alan bir grup
reformist ve oportünist hareketler
halka sol, sosyalist diye sunuluyor.
Ortadoğu’da emperyalist politikaların
aracı haline gelmek “enternasyona-
lizm” diye sunuluyor. Kürt milliyetçi

hareketin kuyrukçuluğunu yapmak
“Kürt halkıyla dayanışma” diye su-
nuluyor...

Düzenle Uzlaşan,
Devrim İddiasını Yitiren,
Kimliğini, İdeolojik
Bağımsızlığını Yitiren Sol;
Sol Değildir!

Savaş arındırır. Dost düşman belli
olur. Dost kimdir, düşman kimdir,
halkın dostları kimdir, devrimin itti-
fakları kimlerdir? Oportünizm, refor-
mizm kendine yaşam alanı bulamaz,
savaşın büyümesiyle birlikte beslen-
dikleri ideolojiye hizmet ederler...

Berkin Elvan’ın katillerinin açık-
lanması için Savcı Mehmet Selim Ki-
raz’ın rehin alınması eylemi adeta
turnusol olmuştur.

Eylem adalete susayan halkımızın
yüreğine su serperken, halk düşmanları
için adeta kabus olmuştur. Önce İs-
tanbul Adliyesi’ndeki rehine eylemi,
arkasından Vatan işkence merkezinin
basılması oligarşiye kendi deyimleriyle
“birinin şokunu atlatamadan ikincisinin
şokunu” yaşatmıştır.

Halk düşmanlarının, burjuvazinin
kalemşörlerinin “şoka” girmeleri an-
laşılırdır, üzerinde durmaya gerek
yok... Savaşımız onlarla... Onların sö-
mürü, soygun düzenlerini yıkıp yerle
bir edeceğiz...

Ancak halkın yüreğine su serpen
eylemlerimiz reformizmi, oportünizmi,
kendine sol, sosyalist, ilerici diyen
bir çok kesimi de şok etmiştir. Gaze-
telerden, televizyonlardan koro halinde
devrimcilere, silahlı mücadeleye küf-
rediyorlar...

Halkımız, dostlar, yoldaşlar...
Bunda da şaşılacak bir şey yoktur...
Savaş böyle arındırıyor, safları net-
leştiriyor... Çünkü devrimci savaşın
büyümesi reformizme, oportünizme,
“tatlı su solcuları”na manevra alanı
bırakmaz. Onların yüzündeki maskeleri
söküp atar...

Savaşımız Dost ve
Düşmanları Yeniden
Saflaştıracaktır!66
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Devrimci Olanla
Devrimci Olmayan
Ayrışacaktır!

Sol diye halka alternatif olarak su-
nulanlara bakın...

Düzen içi reformist partiler halk
için alternatif olamaz:

“Devrimci Karargah” davasından
yargılanan tutuklu SDP’lilelerin “eş
ve sevgilileri” 17 Nisan 2011’de Ra-
dikal Gazetesi ile yaptıkları bir söy-
leşide şöyle diyor: “Biz bu mücade-
lenin önünde olacağız, beğenseler
de, beğenmeseler de. Hem de mini
eteklerimizle. Buna alışsınlar” diyor.
Bırakın “mini eteğini”, çürümüş dü-
zenden kopulmadan devrimcilik ya-
pılamaz. Halka alternatif olunamaz.
Söyleşideki “mini etek” eş ve sevgi-
lilerin devrimle ilgilerinin kalmadığını
faşizme göstermek için verilmiş bir
mesajdır.

Söyleşinin devamında bunu daha
net ifade ediyor: “Yıllar önce öncü
savaşı reddetmiş bir kökenden gel-
memize rağmen silahlı terör örgü-
tünden yargılanıyoruz...” Devam edi-
yor: “Yasal bir partide, demokratik
alanda politika yaparken evlerimizin
hücre evi gibi basılmasıyla kâbusu-
muz başladı...” (17 Nisan 2011, Ra-
dikal)

Yoruma yer bırakmayacak kadar
açıktır: Bunların ne sol ile ne de sos-
yalistlikle, devrimle bir ilgileri yoktur.
Bugün halka sol, sosyalist diye sunulan
ve HDP’den milletvekili adayı olması
tartışılan adaylardan birisi SDP’nin
genel başkanıdır.

Öncü savaşını  reddedince dev-
rimciler “terörist”, bu dönekler “sos-
yalist” oluyor. Bu “sosyalistlere” göre
devrimcilerin hücre evlerinin ba-
sılması, katledilmeleri mübah…
Bunlar yasal parti kurup düzene dön-
müşler ya, demokrasi geldi memle-
kete… Nasıl olur da “hücre evi gibi”
evleri basılır? Bu dağlarda, sokaklarda,
üslerinde katledilen binlerce Kürdistan
şehidi var. İşte sol diye halkımıza su-
nulanlardan birisi bunlar… Bir de
bunlar 30 Mart’ta, 6 Mayıs’ta bir
araya gelip Kızıldere, Mahirler’in,
Denizler’in anmasını yaparlar… 

Bir başkası Kürt milliyetçi hareketin
sözcülüğüne soyunmuş; kışkırtma,
iftira, yalan, küfür her şey var...
Aynı zamanda Marksist-Leninist Ko-
münist Parti olmayı da kimseye bı-
rakmıyor.

Birçok kişi bizden bağımsız olarak
adliyedeki rehin alma eylemini 43 yıl
önce Kızıldere’de Mahirler’in mani-
festosu ile bağını kuruverdi.

Kızıldere, Türkiye devriminin yo-
lunun netleştirilmesiydi... Ki, Kızıl-
dere’nin yolundan sapanlar kendi son-
larını getirdiler.

Kızıldere aynı zamanda siper yol-
daşlığının, devrimci dayanışmanın da
eşsiz bir örneğidir. Mahirler Türkiye
devrimci hareketinin prestiji haline
gelmiş Denizler’in idamlarını engel-
lemek için örgütsel olarak imha olmayı
göze alarak Kızıldere’yi yaratmışlar-
dır.

Kendilerine Marksist Leninist Ko-
minist diyen ESP’nin 31 Mart 2015’de
Cephe’nin adliyedeki rehin alma ey-
lemi sonrasında kendi örgütlülüğüne
gönderdiği talimatı ibretliktir: “Halk
Cephesi’nin herhangi bir ilde veya
alanda düzenleyceği uğurlama töreni,
protesto yürüyüşü, anma etkinliği ya
da hatta polis saldırısıyla karşılaşacak
bile olsa bir eyleme katılım sağlan-
mayacaktır.”

Bunlardan Kürt halkımıza bir yarar
değil, zarar gelir.

Halkımız soruyoruz!

Tüm eksik ve zaaflarına ragmen
Türkiye Devrimci Hareketinin yarattığı
köklü değerleri vardır.

Böyle bir çağrıyı kim yapabilir? 

Bu soru cevaplanmalıdır. Kendine

sol, sosyalist, devrimciyim diyen her-
kes bu soruyu cevaplamalıdır.

Denizler’in idamını engellemek
için kendilerinin yok olmasını göze
alan bir tarih yaratmıştır Türkiye dev-
rimci hareketi… Kendini solda gören
hiç kimse ESP’nin bu çağrısını gör-
mezlikten gelemez… Dostluk, siper
yoldaşlığı şöyle dursun; bu nasıl bir
düşmanlık?

Bir başkası Maoist Komünist Partisi
ölüm orucundaki hainleri alnından
öperken, silah elde 24 gerillası düş-
manla çatışmayıp teslim olurken
“ölmediklerine sevindik” diyor. 

Bu nasıl bir devrimcilik böyle?
“Yıkacağız” dediğiniz düzenin ada-
letine sığınıyorsunuz, ona teslim olu-
yorsunuz… Ve buna sevinerek teslim
olmayı meşrulaştırıyorsunuz… Bu
tavrınızla Türkiye devrimci hareketine
“teslim olma” geleneğini mi kazan-
dıracaksınız?

Aynı MKP, İstanbul’da AKP’li
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın
kardeşine yönelik silahlı bir eylem
yapınca “Bizler için ajitatif, propa-
gandacı devrimcilik dönemi kapan-
mıştır. Yazılama, afişleme vb. eylem
tarzları solun emekleme dönemine
hastır ve aşılması zorunludur” diye
ahkam kesiyor. Silahlı propagandanın
“gücünü” keşfediyor.

Silah patlamıyor, ama MKP pat-
lamaya devam ediyor...

“Önümüzde 4 aylık süreçte yurt-
sever hareketin seçim hassasiyetlerini
anlayışla karşılıyor. AKP’ye mağdur
edebiyatı yaptıracak argümanlar ver-
meme babında bu dönemi hazırlık
süreci olarak ele alacağımızı bildiri-
yoruz. PHG de örgütlü tüm birimler
de bu doğrultuda hareket etmelidir.
Doğrudan saldırı olmadığı sürece
rejim güçlerine karşı savunma po-
zisyonunda olacağız” diyor. 

MKP’nin bu açıklamasını okuyan
da hergün MKP’nin silahlı eylem yap-
tığını sanır.

Halkımız!

Reformistiyle, oportünistiyle, düzen
içi soluyla “alternatif” diye sunulan
bunlardır... Sol bunlar değildir. Dev-
rimciler, sosyalistler bunlar değildir.

Kızıldere’de yoldaşları için ölümü
göze alanlar bugün de yeni gele-
nekler, yeni değerler yaratarak mü-
cadeleyi sürdürüyorlar.

Devrimcilik, solculuk, sosyalistlik
halkı için, vatanı için ölüm dahil
her türlü bedeli göze almaktır.

Devrimcilik solculuk, sosyalistlik
halk için, vatan için, devrim için
savaşmaktır.
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Kızıldere’de yoldaşları için ölümü
göze alanlar bugün de yeni gelenekler,
yeni değerler yaratarak mücadeleyi
sürdürüyorlar.

Devrimcilik, solculuk, sosyalistlik
halkı için, vatanı için ölüm dahil her
türlü bedeli göze almaktır.

Devrimcilik solculuk, sosyalistlik
halk için, vatan için, devrim için sa-
vaşmaktır.

Faşizm koşullarında en küçük bir
hak kırıntısını bile çok büyük bedelleri
göze almadan kazanmak mümkün de-
ğildir.

Adalet sarayındaki rehine eylemi
bunu bir kez daha en çıplak haliyle
gözler önüne sermiştir. Berkin Elvan’ın
katillerini korumak için AKP kendi
savcısını gözden çıkartmıştır. Katillerin
isimlerinin açıklanmaması uğruna üç
kişiyi katletmişlerdir. 

Halkımız!

Devrimci savaşımız vura-öle... böy-
le büyüyecek.

Dost düşman böyle ayrılacak...

Saflar böyle netleşecek...

Cephe savaşçısı Elif Sultan Kalsen
Vatan işkence merkezini basarak dev-
rimin etrafına örülmeye çalışılan sis
perdesini kaldırmıştır.

Devrimciliğin tatlı su solculuğu
olmadığını bir kez daha göstermiştir.

Elif Sultan Kalsen devrimi yalan-
larla, demagojilerle kuşatmak iste-
yenlere karşı karanlığı yırtan bir alev
olmuştur. 

Elif Sultan Kalsen fedanın, cüretin,
iktidar bilincimizin adı olmuştur.

30 Mart-17 Nisan Şehitler Hafta-
sı’nda İstanbul Adliyesi’nde katledilen
yoldaşlarının hesabını Vatan işkence
merkezini basarak sordu.

Düşmana şok üstüne şok yaşatan
Elif Sultan Kalsen’i saygıyla, onurla
anıyoruz.

Elif Sultan Kalsen’in
Özgeçmişi

23 Haziran 1988 Dersim, Merkez
Buğulu Köyü doğumlu... Dersimli,
Kürt ve Alevi inancındandır. 19 Aralık
Katliamı’nda operasyonu durdurmak

için feda eylemi yapan Fidan Kalşen’in
amcasının kızıdır. Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler bölümünde oku-
yordu.

Elif Sultan devrimcilerin içinde
büyüdü. Şehit akrabaları var. Devrimci
olmasında Dersimli olmasından Alevi
olmasına, daha çocuk iken devrimciler
ile tanışmasına kadar birçok neden
sayarken bunların en önemlilerinden
birisinin Fidan Kalşen olduğunu söy-
lemektedir.

2007-2010 yılları arasında Kocaeli
Üniversitesi’nde okurken Kocaeli
Gençlik Derneği’nde devrimcilik yap-
maya başladı. Elif’in ilk öğretmeni
Hasan Selim Gönen oldu. 2010 yılında
İstanbul’da çeşitli alanlarda görev
yaptı.

2010 yılında Kocaeli Gençlik Der-
neği’nden gözaltına alınıp tutuklandı.
2012 Haziran ayına kadar Bakırköy
Hapishanesi’nde tutsak kaldı. 

Tahliye olduktan kısa bir süre sonra
2013 yılındaki 18 Ocak’ta kurumla-
rımıza yönelik saldırılarda tekrar tu-
tuklandı.

27 Mart 2014’te Bakırköy Hapis-
hanesi’nden tahliye olduğunda “ha-
reket benim umudum, insanlığım,
emeğim, hayatın anlamı, yaşamıma
anlam katan, yaşam sebebimdir. Ha-
reket benim namusumdur, böyle ba-
kıyorum. Hareket benim için adalettir.
Halkın yaşadığı tüm haksızlıkların,
katliamları, dayatılan onursuzlukla-
rın, kimliğinden, onurundan ayrı ya-
şamaya mecbur bırakılmanın, açlığın,
sevgisizliğin hesabını soracak tek
güçtür. Halkın gücüdür. Güvendir,
insanlığın tüm erdemleridir.

Partim beni ben yapan, şekillen-
diren güçtür. Bu güzellikler için ken-
dimi tereddütsüz feda ederim” dedi.

Elif Sultan Kalsen’in tereddütsüz-
lüğünü tüm Türkiye Taksim Meyda-
nı’nda meydanları halkımıza yasak-
layan halk düşmanlarından hesap so-
rarken gördü. Vatan işkence merke-
zinde işkencecilerden hesap sorarken
gördü. Ve halkımız Cephe savaşçıla-
rında Elif Sultan Kalsen’in feda ru-
hunu, tereddütsüzlüğünü görmeye de-
vam edecek. Ta ki, kurtuluşa kadar...

Elif Sultan Kalsen’in Kürt Hal-
kımıza Seslenişidir!

Ben bir Kürt kızı, Cephe Savaşçı-
sıyım. Amcamın kızı Fidan Kalşen
tüm Türkiye halklarının kurtuluşu için
kendi canını feda etti... Onun halkı
ve yoldaşları için bedenini ateşe ve-
rirken iki eliyle zafer işareti yapan
elleri tüm halkımızın hafızalarındadır.
Ne mutlu ki halkımızın böyle kahra-
manları var.

İki akrabam da PKK saflarında
şehit düşmüştür. On binlerce şehit
vermiş Kürt halkım; tarihi bir tasfiye
süreci ile yüzyüzedir.

Faşist AKP iktidarıyla uzlaşarak
asla çözüm gelmeyecektir. Gelinen
süreç çok açık değil mi? Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan Kürt so-
runu yoktur diyerek imha, inkar ve
asimilasyon politikalarına geri dönm-
üştür. Yani “çözüm” denilen süreç
Kürt sorununun bu düzenle uzlaşarak
mümkün olmadığını göstermektedir.

Kürt halkımız; çözüm, Kürt ve
Türk halkları olarak ayrı ayrı örgüt-
lenmekte değildir. Çözüm emperya-
lizme ve işbirlikçilerine karşı birlikte
örgütlenmektedir. Çözüm Türk, Kürt,
Laz, Çerkes tüm Türkiye halkları için
ortak örgütlenmektedir. Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi Cephesi Kürt, Türk,
Laz, Çerkes... tüm Türkiye halklarının
devrimci örgütüdür. Savaşı büyütelim.

ELİF SULTAN KALSEN
ÖLÜMSÜZDÜR!

HALK KURTULUŞ
SAVAŞÇILARI

ÖLÜMSÜZDÜR!

DEVRİM ŞEHİTLERİ
ÖLÜMSÜZDÜR!

YAŞASIN DEVRİMCİ
HALK KURTULUŞ

PARTİSİ-CEPHESİ!

YAŞASIN ÖNDERİMİZ
DURSUN KARATAŞ!

MAHİR HÜSEYİN ULAŞ
KURTULUŞA KADAR

SAVAŞ!

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ88
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CUMHURİYET SAVCISI  MEHMET SELİM
KİRAZ’IN REHİN ALINMASI EYLEMİ İLE 

İLGİLİ AÇIKLAMAMIZDIR!
31 Mart 2015  Salı  günü Çağlayan

Adliyesi’nde meydana gelen, DHKP-
C’li iki eylemcinin savcı Mehmet
Selim Kiraz’ı  rehin alma eylemi ile
ilgili bazı konuları kısaca açıklamak
istiyoruz.

Dün olayın öğrenildiği saatten
itibaren eylemcilerin ve Cumhuriyet
Başsavcı vekilinin talebi doğrultu-
sunda görüşmelerde bulunduk. Top-
lam sekiz saat süren görüşmelerin
bütünü cep telefonu ve odada mevcut
dahili telefon ile yapılmıştır. Telefo-
nun ucundaki eylemci kendisine Ber-
kin ismi ile hitap edilmesini istemiş
ve görüşmeler bu isimle sürdürül-
müştür.

Bu görüşmelere siyasi şubede
amir sıfatında sorumlu bulunan po-
lisler ve müzakere uzmanı bir polis
de katılmıştır. Yine eylemcilerin isteği
doğrultusunda İstanbul Barosu Baş-
kanı Ümit Kocasakal ve Berkin El-
van’ın babası Sami Elvan’da sorum-
luluklarının gereğini yerine getirerek
katılmışlardır. Bu katılımlar ve gö-
rüşmeler çeşitli aşamalardan geçerek
ilerlemiş, eylemcilerin olayın başında
bildirmiş oldukları süre dolmuş ol-
masına karşılık müzakereler sürmüş
ve görüşmeler neticesinde sonuç al-
maya doğru adımlar atılmıştır.

Eylemcilerin eylemin başında ileri
sürmüş oldukları şartlar tartışılmaya
başlanmış, ilerleyen aşamada birinci
madde olarak bahsettikleri Berkin
Elvan’ın katil zanlılarının açıklanması
yolundaki talepten vazgeçmeyecek-
lerini ancak diğer taleplerden vaz-
geçebileceklerini, tartışabileceklerini
bildirmişlerdir. Bu doğrultuda son
görüşmeler olay zanlılarının açığa
çıkarılması üzerinden yürümüştür. 

Eylemciler, müzakereci  polislerin
bu isimleri bulma yönündeki zaman
darlığı ve kendi maddi imkansızlık-
larını ileri sürmeleri üzerine, soruş-
turma dosyasında mevcut fotoğrafları

belirttikleri umutadalet isimli twitter
hesabı üzerinden yayınladıklarını bil-
dirmişler ve bu fotoğraftaki isimlerin
açıklanmasını istemişlerdir. 

Bir süre sonra eylemciler, rehin
alınan savcı ile görüştüklerini,  sav-
cının kendilerine kriminal inceleme
sonucunda açığa çıktığı belirlenen
bir isim ve iki sicil numarası  bildir-
diğini bu isimlerin yayınlanarak suç-
larını, itiraf etmelerini istemişlerdir.
Bu talep müzakereci polislerce müm-
kün görülmemiş ancak bu açıklamayı
avukatların yapmasını önermişler-
dir.

Bu öneri üzerine biz görüşmeci
avukatlar ve İstanbul Barosu Başka-
nı’nın sorumluluk alması ile isimlerin
tarafımızdan açıklanabileceği ve ara-
mızda geçen diyaloğun da basına ve
kamuoyuna aktarılabileceği iki tarafa
da söylenmiştir. Bu öneri eylemcilere
iletildiğinde, avukatların yanında bir
emniyet müdürünün de olması halinde
bu öneriyi kabul edebileceklerini an-
cak bunun dışında bir şey konuşma-
yacaklarını, cevabı beklediklerini,
konuyla ilgili son görüşmeyi yapa-
caklarını söylemişlerdir. Müzakereci
polisler bir emniyet müdürünün biz-
lerle birlikte açıklamaya katılmasının
mümkün olmadığını belirtmesi  üze-
rine eylemcilerle tekrar telefon irtibatı
kurulmuştur. Bu telefon görüşmesinde
telefonun ucundaki eylemci telefonu
“son görüşme”  diyerek açmış verilen
cevabı dinledikten sonra telefon ka-
panmış ve hemen akabinde silah ses-
leri duyulmuş silah seslerinin  du-
yulması ile beraber zaten hazır bu-
lunan özel birlikler hareketlenmiştir.
Ancak biz silah sesinin nereden gel-
diğini ve kime yöneldiğini  görmeyip
yalnızca seslerini duyduğumuzdan
ötürü atışın kim tarafından yapıldığını
da bilemiyoruz. Çok sayıda seri ateş
sesleri duyuldu, ardından orada bu-
lunanlardan bomba patlatılacağı için

kulaklarını kapatmalarını istediler.
Bu bomba müzakere sürerken ha-
zırlanmıştı. Bomba hazırlıkları sü-
rerken içerde bulunan eylemciler slo-
gan atmaya devam ettiler. Bu slo-
ganlar içinde bizim anladığımız tek
slogan; “Berkin’in Katili AKP’nin
Polisi” şeklindeki slogandır.

İlk bombanın patlamasının ardın-
dan kısa süreli bir sessizlik oldu daha
sonra içeriden yeniden silah sesi ve
marş sesi duyulmaya başladı. İçeride
söylenen marş “Ellerimizde silahla-
rımız sloganlar dillerimizde kucak-
lıyoruz ölümü varsa cesaretiniz gelin,
silahınız, bombanızla gelin varsa ce-
saretiniz gelin’ şeklinde devam edi-
yordu. Bu marş devam ederken seri
atış yapan makineli tüfek olarak al-
gıladığımız atışlar oldu. Ve sonra
ikinci bir bomba daha patladı. Biz
dışarıdaki konuşmalardan içeride sıkı
bir barikat olduğunu anlıyorduk ve
polisler içeri girmekte zorlanıyorlardı.
Silah seslerinden anladığımız kadarı
ile yaşanan iki taraflı bir çatışmaydı
ve eylemciler polis içeri girdikten
sonra da silahla karşılık veriyorlardı.
Silah sesleri kesildikten sonra son
olarak birkaç el silah sesi duyuldu
ve sonra emreden bir ses ateşi dur-
durarak daha fazla devam etmelerini
önledi. Ardından  içeride bomba ola-
bileceğinden endişe edilerek bir süre
bomba araması yapıldı ve bizim
fünye olduğunu düşündüğümüz üçün-
cü bir patlama daha yaşandı.

Meydana gelen olayda basına ya-
yın yasağı getirilmesi ve adliye içinde
internet erişimine müdahale edilmesi
gibi eylemcilerin dış dünyadan haber
alma olanaklarının kısıtlanmaya ça-
lışılmasının görüşmeleri olumsuz et-
kilediğini düşünüyoruz.

Görüşmelerin  altı saat değil ge-
rekirse altı gün bile sürdürülebilece-
ğini ve mümkün olduğunca uzun tu-
tularak yerine getirilmesi mümkün
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olan ilk talebin karşılanabileceği yo-
lundaki görüşümüzü  oradaki siyasi
şube müdürüne ve müzakereci polise
de söyledik. Nihayetinde bu talep
soruşturmanın da amacına aykırı ol-
mayıp zaten o zamana kadar çoktan
yapılması gereken, kamuoyunun uzun
zamandır beklediği bir şeyi işaret
ediyordu. Görüşmeleri sürdürmekle
görevlendirilen polislerin  kendilerine
çok sınırlı bir hareket alanı tanıyan
siyasi emirlerle hareket ettikleri yo-
lundaki gözlemimizi de sizlerle pay-
laşıyoruz.

Olaydan sonra emniyet müdürü
ve valinin yaptığı “devletimiz büyüktür
kimse onu zaafa uğratamaz” açıkla-
masının sorunları anlamada ve çöz-
mede bir yarar sağlamadığı açıktır.

Bunun aksine, hakim ve savcıların
örgütlenerek meslektaşlarını  koru-
ması,  Berkin Elvan’ın  katillerinin
bulunması yönünde çaba harcamaları
ya da en azından bunun takipçisi
olunacağını bildirmeleri gerekirdi.

Bu ve bu gibi çabalar hem hakkani-
yete ve  halkın taleplerine uygun bir
davranış olurdu, hem de sorunun çö-
zümünde katkı sağlardı.

Olayı 31 Mart tarihine sıkışmış
bir eylem olarak görmeden soru so-
rarak ve cevap arayarak, eleştirilmeyi,
hedef gösterilmeyi, tecrit edilmeyi
göze alarak harekete geçmelidir. Su-
sarak, konuşmaktan ve konuştur-
maktan korkarak gereğini emniyet
güçlerine bırakarak hiçbir şey de-
ğişmez, değiştirilemez. 

Örgütlü ve kendine güvenli bir
toplum olmamamız hem siyasi ikti-
darın niteliği gereği uyguladığı baskı
ve politikaların bir sonucudur, hem
de bundan sonra eşit, adil, bağımsız
bir ülke kurmamız önünde önemli
bir engeldir.

Olaydan sonra hemen bir korku
ve endişe dalgası yaratmaya çalışmak,
meslek grupları ve kişiler üzerinde
baskı kurmak, olaylarla ilgili ilgisiz

kişilerin gözaltına alınması, derhal
güçlü devlet imajının tesis edilmeye
çalışılması, kaçınılmaz olarak sistemi
gittikçe tıkayan, memnuniyetsizlikleri
arttıran bir rol oynayacaktır. Avukatlar
zan altında bırakılamaz. Bu gidişin
sonu bellidir.

İstihbarat zafiyeti, terörist, eylem
silahı kim soktu  gibi gerçeğin üstünü
örten ve asıl meselenin tartışılmasını
engelleyen açıklamalar artık halkı
tatmin etmekten uzaktır. Bu nicel
birikimler hızlı  ve köklü bir değişim
gereğini ortaya koymaktadır.

Olayı tarihsel ve siyasi bütününden
uzak bir terör eylemi olarak değer-
lendirenlerin bir kısmı kendi siyasi
ve sınıfsal rollerinin gereğini yapmak-
tadır ve yapacaktır. Ancak ülkenin ay-
dınları, hukukçuları daha bütünsel dü-
şünmeli güvenlik önlemi önerecekleri
yerde adalet talebini  daha güçlü ve
sorumlu bir şekilde taşımalıdırlar.

HALKIN HUKUK BÜROSU

31 Mart gecesi meclis sabaha kadar çalıştı. Gündemleri
2 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen neden hala
Berkin Elvan’ın katillerinin açıklanmadığı değildi. Aynı
gün öğlen dosyaya bakan savcının DHKC savaşçıları
tarafından rehin alınması; katilleri korumak, devletin
“gücünü” göstermek için savcının gözden çıkarılarak
iki savaşçının katledilmesi de değildi. Bütün ülkede
kesilen elektrikler de değildi. Meclisin bütün bunlardan
çok daha önemli bir işi vardı. 

Ne mi? Yeni mali olanaklar yaratmak, kara para ak-
lamak için iyi bir paravan işlevi görmek ve eğitim
alanında cemaate alternatif yaratarak kendi kadrolarını
yetiştirmek üzere Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda
bulunduğu TÜRGEV’e üniversite kurma yetkisi veren
yasa çıkarmak. 

31 Mart Salı gecesi TBMM Genel Kurulu’nda biri
devlet, ikisi vakıf 3 üniversitenin kurulmasını öngören
Yükseköğretim Teşkilatı Yasası’nda değişiklik yapıl-
masını içeren tasarı kabul edilerek yasalaştı. Yasa geç-
tiğinde saatler çarşamba sabah 05.20’yi gösteriyordu.
Yasaya göre İstanbul’da devlet tarafından Türkiye Ulus-
lararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, TÜR-
GEV tarafından İbn Haldun ve 21. Yüzyıl Anadolu
Vakfı tarafından İstinye adlarıyla 2 yeni vakıf üniversitesi
kurulacak. İbni Haldun Üniversitesi; eğitim, iletişim,

insan ve toplum bilimleri, hukuk ve siyasal bilgiler fa-
külteleri ile sosyal bilimler enstitülerinden oluşacak. 

TÜRGEV Tayyip Erdoğan’ın aldığı rüşvetlere
yasal kılıf uydurmak için kurdurulmuş bir vakıf.
İhale almanın yolunun TÜRGEV’e bağış yapmaktan
geçtiği 17 Aralık 2013’de belgeleriyle kanıtlandı. Fakat
Erdoğan Ailesi’ne işadamlarından aldıkları rüşvetler yet-
memiş. Halkın ümüğüne çökerek topladıkları vergilerden
oluşan kaynakları da vakıf ve derneklere aktarmışlar. 

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere
göre bütçeden dernek, vakıf ve kurumlara yapılan kaynak
aktarmalar bir ayda 50, 9 yılda 120 kat arttı. Ocakta 4
milyon 413 bin lira olan tutar, şubatta 212 milyon 533
liraya yükseldi. 

Bütçe rakamlarına göre, 2006 yılında 5 milyon 409
bin TL olan transfer tutarı, 2014 yılına kadar 120 kat
artarak 602 milyon 142 bin liraya çıktı. 2007 yılında 7
milyon 357 bin TL, 2008’de 55 milyon 582 bin TL,
2009’da 88 milyon 594 bin TL, 2010’da 111 milyon
701 bin TL, 2012 yılında 354 milyon 154 bin TL, 2013
ise 449 milyon 473 bin TL aktarıldı. 

Yapılan yardımların hangi dernek ve vakıflara öden-
diğine dair verilen soru önergelerinin hiçbirine hükümet
cevap vermedi. 

MECLİS GİDERAYAK TÜRGEV’E ÜNİVERSİTE KURMA
YASASI ÇIKARDI 



AKP iktidarı döneminde 241 çocuk
öldürüldü. Hiçbirinin katili yargılan-
madı. Berkin de bu çocuklardan birisi.
DHKC savaşçıları Şafak Yayla ve
Bahtiyar Doğruyol, Berkin'in katil-
lerini açığa çıkartabilmek için canlarını
ortaya koydular. Elif Sultan Kalsen
de adalet için, Berkin, Bahtiyar ve
Şafak için ömrünün en güzel koşusunu
koştu Vatan'daki Emniyet Müdürlüğü
önünde.

Adalet ve terör kavramlarını yeni-
den tartıştıran bu eylemin ardından,
yine bilinçleri bulanıklaştırmak için
yalanlar söyleniyor, çarpıtmalar ya-
pılıyor. Çarpıtmaları yapanlar, düşmanı,
Berkin'in katillerini aklamaya çalı-
şanlardır.  

1- "Şehit edilen Savcı Mehmet
Selim Kiraz memur suçlarına bakan
bir savcıydı ve Berkin Elvan dosyasını
iki ay önce almıştı. Üzeri örtülen dos-
yayı aydınlatmaya çalışan Savcı Kiraz
görüntülerden eşgalleri belirlenen 3
polisin açık kimliğini ortaya çıkara-
bilmek için orada görevli 21 polisin
açık kimlik ve fotoğraflarını dosyaya
koymuş; o üç polisin bu 21 polisten
hangilerinin olduğunu tespit etmesi
için görüntüleri Ulusal Kriminal
Büro’ya göndermiş; onlar bulama-
yınca da Jandarma Kriminal’e gön-
dermişti. Yani şehit Savcı Kiraz dosyayı
karartan değil, tersine aydınlatan bir
konumdaydı!" (Mehmet Ali Güller,
Aydınlık, 02.04.2015)

Berkin, ekmek almaya giderken
vuruldu. Kitleyi dağıtmak için kulla-
nılması gereken gaz bombaları silah
olarak kullanılarak katledildi Berkin.
269 gün komada kaldı. Şehit düşeli
392 gün oldu, hala katilleri açıklan-
madı. Cepheliler, katilleri açığa çı-
kartmak ve yargılanmasını sağlamak
için yüzlerce kez gözaltına alındı, tu-
tuklandı, şehit düştü...

Eğer bugün 21 polisin ismi savcı-

lığa gönderilmişse, bu Mehmet Emin
Kiraz'ın yüksek başarısından değil
tüm bu mücadelenin sonunda gerçek-
leşmiştir. 

Madem devletiniz katilleri açıkla-
yacaktı, neden savcısının hayatını kur-
tarmak için de olsa açıklamadı? Sav-
cılığın dosyasındaki bilgilerde, 3 polis
kırmızı kalemle çizilerek, Berkin'in
katilleri olabileceği söylenmiştir. İk-
tidar, bu 3 polisin adını açıklasaydı,
Mehmet Emin Kiraz hayatta ola-
bilirdi. Ama bunu yapmamıştır.

Kiraz, bu devletin savcısıdır. Dev-
letin çıkarlarını ve katillerini koru-
maktadır. DHKC savaşçılarının, rehin
eyleminin ardından bu polislerin sicil
numaralarını ve Emniyet Müdürlü-
ğü'nün bu katillerin kimliğini açıkla-
masını talep etmesine rağmen açık-
lanmamıştır isimler.

Madem isimler savcının elindeydi,
neden açıklanmadı, söyler misiniz?

Katillerin isimleri açıklanacaksa
bile bu Cephelilerin sürdürdüğü mü-
cadele sonucunda olacaktır, kimse ak-
sini düşünmesin. 

2- "“Güvenlik açığı”, Çağlayan
Adliyesi’ndeki terör eyleminin görünen
yüzü. 

Hukuk devletinde yaşandığı var-
sayımıyla sorulmuş “Güvenlik” so-
rusuna “Ne zaman?” sorusunu ekle-
diğinizde, olayın boyutları tamamen
değişiyor. 

Henüz 15 yaşındayken, polisin
attığı gaz bombasıyla başından vurulan
ve hayata tutunamayarak yaşamını
yitiren Berkin Elvan davasının savcısı,
DHKP-C’lilerce ne zaman rehin alın-
dı? 

Seçime 68 gün kala, rejim de-
ğişikliği tutkusu, meydanlara, mikro-
fonlara sığmazken. 

Devletin başı, daha dün “Par-
lamenter sistem bekleme odasında”
demişken. 

Polise “vur” izni Meclis’ten
çıkmış, Saray’ın yolunu tutmak üze-
reyken. 

Cumhurbaşkanı’na, “kapalı is-
tihbarat”ta kullansın diye anayasaya
aykırı biçimde örtülü ödenek yetkisi
verilmiş, Saray yolunu beklerken. 

Ülke genelinde, o güne dek ben-
zeri görülmemiş yaygınlıkta bir elektrik
kesintisi yaşanırken.

***
Çağlayan Adliyesi eyleminin gö-

rünen olası sonuçlarını kestirmek ise
güç değil: 

Saray yolundaki İç Güvenlik
Paketi üzerinde; gerek söylem, gerekse
eylem düzeyinde “meşrulaştırma”
baskısı artacak. 

1.5 yıldır adalet bekleyen Berkin
Elvan davası, daha çok yara alacak. 

Rejim değişikliğine ve otoriter
yönetime itiraz eden, muhalefeti kri-
minalize etme çabası yoğunlaşacak. 

Polis sertleşecek. 
1 Mayıs eylemleri üzerindeki

baskı olağanüstü artacak. 
Avukatların adliyelere girişi

zorlaştırılacak. Kitlesel davalarda
tansiyon yükselecek. 

Takvim zamanından çok daha uzun
bir 68 gün bekliyor bizi." (Çiğdem
Toker, Cumhuriyet, 01.04.2015)

Burjuvazinin hizmetindeki köşe
yazarları basit, bilimsel düşünceden
o kadar uzaklaşmışlardır ki, komplo
teorileri olmadan basit gerçeği anla-
yamaz, kavrayamaz duruma gelmiş-
lerdir. Çiğdem Toker bunlardan sadece
birisi... Adalet eyleminin arkasında
komplo arayan sadece Toker değil.

AKP zaten İç Güvenlik Yasası’nı
meşrulaştırmak için gerekçe arıyor-
du...

Seçimlere az bir gün kala AKP'nin
eline koz veriliyor.... 

Sizi sade ve basit düşünmeye ça-
ğırıyoruz. 661 gündür adalet yok...

HALKIN ADALETİ MEŞRUDUR,
KARA ÇALAMAZSINIZ!

Çağlayan Adliyesi’ndeki Rehine Eylemine İlişkin
Basında Çıkan Çarpıtma Haberlere Cevap
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661 gündür neredesiniz? Halkın ek-
meğidir adalet. Ekmek yoksa mücadele
haktır. Adalet yoksa, hesap sormak
haktır. Seçimden sonra yapılmış ol-
saydı bu eylem, sizin komplo teoriniz
yine hazırdı: İktidarı sarsmak için
karşıt güçler yaptırdı...

Burjuva adaletine inanmak burju-
vazinin cellatları ile aynı suçu iste-
mektir. Biz hakkımız olan adaleti
söküp alıyoruz. 661 gün adaletsiz kal-
dık. Neredeydiniz, ne yaptınız?

Suçunuzu ve çaresizliğinizi komplo
teorileriyle gizleyemezsiniz.

3- "Böyle bir olayın İç Güvenlik
Yasası’nın Meclis’ten geçmesinden
kısa bir süre sonra yaşanması, hükümet
açısından “bakın bu yasanın ne ka-
dar gerekli olduğu görüldü” söyle-
mine de zemin oldu." (Mustafa Balbay,
Cumhuriyet, 02.04.2015)

Bu söylediğinize kendiniz inanıyor
musunuz gerçekten? Diyelim ki eylem
olmadı, yasa meclisten geçmeyecek
miydi? AKP için meşruluk sorunu
diye bir şey yoktur. Faşizmle yöneti-
liyoruz. Meclis ise bu faşist düzenin
vitrinidir. Bu nedenle yasanın geçmesi

için meşru zemin yaratıldı yalanına
kargalar bile güler.

Faşizm, saldırmasın, katletmesin
diye önlem alınamaz. Faşizmin fıtra-
tında katliam vardır. Faşizmi durdur-
mak için direnmek, mücadele etmek
gerekir.

4- "Terör ile hak ve adalet, im-
kânsıza yakın zordur. O an terör,
yandaşlarının öfkesine ilaç gibi gele-
bilir ama mesela Berkin davasına
zarar verir. Bugüne kadar davalarda
büyük bir kitlesel dayanışma, toplumu
aydınlatma, örtbas edilen delilleri ve
olguları ortaya çıkarma, mahkemeyi
adalete ve hukuka çağırma, gerçekleri
kabul ettirme biçiminde sürdürülen
büyük toplumsal dayanışma, terörün
baskısı ve gölgesi altında kalacak.
Üstüne üstlük bu iktidar fıtratına
uygun olarak baskısını arttıracak.

Adliye cinayeti, baskıyı tırman-
dırmanın güçlü bir bahanesi olarak
yaratılmış görünüyor." (Orhan Bur-
salı, Cumhuriyet, 02.04.2015)

Berkin için 661 gündür mücadele
ediyoruz. 661 gündür hala bir dava
açılmadı. Katiller 661 gündür açık-

lanmıyor. Berkin'in katillerinin bu-
lunması için demokratik alanda ya-
pılmadık eylem kalmamıştır. Kimse,
halkın adaletini terörle karıştırmasın.
Adalet aranmış ama devlet eliyle sağ-
lanmamıştır. Çünkü gerçek suçlu ik-
tidarın kendisidir. Bu nedenle de halkın
adalet savaşçıları hesap sormuştur.
Sormaya da devam edeceklerdir.

5- 'İçim kan ağlıyor: Sadece,
Berkin Elvan konusunda en çok iler-
leme kaydeden savcının öldürülme-
sine değil... Aynı zamanda gaz kap-
sülüyle vurulduktan sonra can çe-
kiştiği yüzlerce dehşet dolu günde
hepimizin çocuğu olan, kara gözleri
her daim gülen 15 yaşındaki o güze-
lim çocuğun tertemiz adının bu olaya
karıştırılmış olmasına...' (Zeynep
Oral, Cumhuriyet, 02.04.2015)

Berkin'i katledenleri karıştırmayın.
Katil devlettir! Halkın adalet savaşçıları
katillerden hesap sormuştur. Berkin'in
adını tertemiz yaşatacak olan biziz.
Çünkü biz onun kanını yerde bırak-
mıyoruz. Adalet kendiliğinden gel-
miyor... Biz kan can pahasına adalet
hakkımızı savunuyoruz. 

İstanbul Gülsuyu'ndaki Heykel Meydanı’na adalet savaşçısı
Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un resimlerinin olduğu pankart
asıldı. 

Akşam saatlerinde asılı yere akreplerle gelen polisler silahlarla
inip, tedirgin bir şekilde resimlerin olduğu pankartı indirdiler.

Ellerindeki silahlar da, geldikleri akreplerin de onları koruya-
mayacağını bilen halk düşmanı polis korkuyla etrafı gözetleyerek
ancak pankartı indirebildi. Esnaf ve çevredeki halkın anlatımları
da yine polislerin bu korkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Meydanlardan İndirebilirsiniz Ama Halkın
Yüreğinden ve Beyninden Asla!

1 Pankarta 6 Akrep!

Halk Savaşçıları Pankartlarla
Selamlandı

1 Mayıs: Çağlayan Eylemi’nin ardından 3 Nisan'da
Halk Cepheliler mahallenin duvarlarına şehitlerini sa-
hiplenen, adalet talebini haykıran ozalitler, pankartlar
astılar. “Berkin’in Katillerini İstiyoruz, Halk Savaşçıları
Ölümsüzdür-Halk Cephesi” imzalı 30 adet ozalit ma-
hallenin birçok yerine asıldı. Aynı sloganın olduğu 2
adet dev pankart ise 3001 Cadde’ye asıldı.

Çayan: Mahallede 1 Nisan günü Halk Savaşçılarını
selamlamak için Sokullu Caddesi’ne pankart asıldı.

Çalışırken Ölen İşçiler İçin
Adalet İstemeye Devam

Ediyoruz
Devrimci İşçi Hareketi Unka-

panı SGK Bölge Müdürlüğü önün-
de 4 Nisan'da oturma eylemi yaptı.
"Çalışırken Ölen İşçiler İçin Adalet
İstiyoruz" konulu eyleme 6 kişi
katıldı. Eylem sırasında yine aynı
konulu bildiriler halka ulaştırıldı.

1 MAYIS
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Şafak Yay-
la’nın annesi
“Katilleri ko-
rudular, oğlu-
mu vurdular”
diyor. 

İ s t a n b u l
Adliyesi’ndeki
rehine eylemi-
nin halktaki
yansıması bu
kadar sadedir.
Ne komplo

teorilerinin, ne
terör demagojilerinin hiçbir hükmü
kalmıyor bu açıklama karşısında... 

Berkin Elvan’ın katilleri 655 gün-
dür korunuyordu. Bilinmesine rağmen
isimleri dahi açıklanmıyor, katillerin
tespit edilen resimlerinin dava avu-
katlarına dahi gösterilmesi rehin alınan
Savcı Mehmet Selim Kiraz tarafından
yasaklanmıştı. 

Şimdi Savcı Kiraz’ı Berkin Elvan
davasında katilleri tespit eden, davanın
ilerlemesini sağlayan savcı olarak gös-
termeye çalışıyorlar... 

Oysa Savcı Kiraz da kendinden
önceki davaya bakan 3 savcı gibi ka-
tilleri korumuştur. 

Ancak o hizmet ettiği devlet, o
koruduğu katil polisler savcı Kiraz’ı
korumamıştır. 

İşleri bitince savcıyı gözden çı-
karttılar... 

Yan tarafta rehine eyleminin talepleri
var. Cephe savaşçıları temel taleplerinin
1. madde olduğunu söylediler. Birinci
taleplerinin yani Berkin Elvan’ı vuran
polislerin isimlerinin canlı yayında açık-
lanması durumunda savcı Kiraz’ı bıra-
kacaklarını açıkladılar. 

Bu talep zaten Berkin Elvan vurulur

vurulmaz vuranları bulup açıklaması
gereken bir talepti.  Katillerin bulunup
isimlerinin açıklanması devletin gör-
eviydi. 

655 gün boyunca sakladılar katil-
lerin isimlerini... 

Katillerin resimleri avukatlar tara-
fından bulunup, çıkartılıp savcının önüne
konulmasına rağmen isimler saklandı. 

Rehine eyleminde savcının sağ sa-
lim kurtulabilmesi için devlet sadece
yapması gereken bir işi yapacaktı. 

Devlet yapması gereken işi yap-
madı, Şafak’ın annesinin söylediği
gibi,  devlet katili koruyup iki dev-
rimciyi ve kendi savcısını katletti. 

Çünkü katillerin korunması tek
başına iki, üç polisin korunması de-
ğildir. Korunan faşist düzendir. 

Üç polisin canlı yayında isimleri
açıklansaydı, Savcı Kiraz kurtulacaktı.
Fakat devletin “prestiji” yerle bir ola-
caktı... Bunu nasıl kabul ederlerdi...
Yoksa her adaletsizliğin karşısında
birileri kendi adaletini kendi aramaya
kalkışırdı... 

Hem ipin ucunun nereye gideceği
belli mi olurdu? 

Üç polisin ismi açıklanır bu sefer
o polislere talimat verenin yargılanması
istenirdi. Üç polis “biz görevimizi
yaptık, bize böyle emir verdiler” di-
yebilirdi... 

Onun için mesele tek başına üç katil
polisin isimlerinin açıklanıp açıklan-
maması meselesi değildir. Katil devletin
geleceği ile ilgili  bir meseledir. AKP,
katillerini korumak için onlarca polisini,
savcısını kurban verebilir... 

DEVRİMCİLER İSE BU FAŞİST
DÜZENİ YIKMAK İÇİN, ADALET
İÇİN ZATEN ÖLÜMÜ GÖZE ALA-
RAK GİTMİŞLERDİR O EYLEME... 

ADALET İÇİN, HALKIMIZ İÇİN,
VATANIMIZ İÇİN KENDİLERİNİ
FEDA ETMİŞLERDİR... ŞİMDİ
KAVGAMIZDA, HALKIMIZIN YÜ-
REĞİNDE YAŞIYORLAR... 

“Katilleri Korudular, Oğlumu Vurdular”
Rehine Eyleminin Talepleri
1- Berkin Elvan'ı katleden polislerin canlı

yayına çıkarak itirafta bulunmaları,

2- Polislerin Taksim Meydanı’nda kurulacak
bir halk mahkemesinde yargılanması,

3- Bugüne kadar, Berkin Elvan için yapılan
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında
soruşturma açılan, işten atılan, tutuklanan

herkesin suçlamalarının kaldırılması,

4- Bu üç saatin ardından güvenli bir şekilde
ayrılmalarının sağlanması,

5- Oluşturulacak bir heyetle iletişim kur-
mak… Oluşturulacak heyette bulunmasını is-
tedikleri kişiler: Ümit Kocasakal, Sezgin Tan-
rıkulu, ÇHD'den bir avukat, Halk Meclisle-
rinden bir kişi, Haziran Şehitleri Aileleri ve
TAYAD'lı Aileler...

A. Şık: Talep karşılanmazsa savcı
beyi cezalandıracağınızı söylüyor-
sunuz. Bu meşru mu?

Şafak Yayla: Biz bu olmasın diye
uğraşıyoruz. Talebimizin karşılanıp
karşılanmaması ve savcının başına bir
şey gelmemesi kendi ellerinde. Sonuçta
kendi savcıları ve kendi polisleri. On-
ların düzenini koruyan savcılar ve po-
lisler. Başlarına bir şey gelsin istemi-
yorlarsa talebimizi yerine getirsinler.
Biz düzenin, kendi insanlarına da
değer verdiklerini düşünmüyoruz.
Kullanır, harcar, atarlar. Bundan sonrası
kendilerine kalmış. Daha fazlasını pa-
zarlık konusu yapmıyoruz.

Aysel YAYLA



Çağlayan’da gerçekleşen adalet eyleminin ardından
oligarşinin, AKP’nin basın yayın organları tüm perva-
sızlıkları ve ahlaksızlıklarıyla saldırıya geçtiler. Eylemi
gerçekleştiren savaşçılara ve Cephe’ye bol keseden atıp
tutuyorlar. Keza benzer saldırılar CHP’den de geldi...
Komplo teorilerinin bini bir paraya ortalığa saçıldı... 

Yalan ve demagojide sınır tanımayan düşmanın bu
saldırıları elbette beklenen açıklamalar ve saldırılardır.
Sonuçta düşman cephesinde bulunmakta ve kendi sınıf
çıkarlarına uygun hareket etmektedirler. 

Bir de onlarla aynı cepheden ve onların korosuna
farklı cümleler kurarak katılanlar vardır. Reformist ve
oportünist kesimler... Bunlar da kendi cümleleriyle ama
gerçekte oligarşinin cephesine hizmet edecek şekilde
saldırıya geçtiler.... 

Kuşkusuz bunun da garipsenecek bir tarafı yoktur
bizim için. Ne zamanki dengeler bozulur ve düzen
cephesi ile devrim cephesinin keskin bir mücadeleye
girmesi kaçınılmaz olur, işte o zaman en keskin çıkışlar
ve saldırılar reformist ve oportünist cepheden gelir.
Çünkü, savaşın keskinleşmesi, büyümesi reformizmin,
oportünizmin manevra alanlarını daraltır, politika ya-
pamazlar, yalanları etkili olamaz, halkı kandıramazlar..
Düşmanlıkları, saldırıları onun içindir… Ve esas olarak
da reformizm ve revizyonizm burjuva ideolojisinden
beslenir. Söylemde ne kadar M-L literatürü kullanıyor
olursa olsunlar devrime düşmandır. Devrimci değil, re-
formisttir. Mevcut düzenin kökten yıkılarak yerine yeni
bir sosyal sistemin gelmesini değil, mevcut düzenin re-
formlarla iyileştirilmesini savunurlar. Bugün hepsinin
de ortak söylemine bakarsanız “tam da seçim ortamında
provokasyon” ya da “bu eylem kimin işine yaradı” gibi
cümlelerle başlarlar saldırıya. Hedeflerindeki tek şey
oligarşinin seçimleridir. Devrimci eylem onların rahatlarını
kaçırmaktadır...

Saldıranlardan Biri de EMEP ve
Yazarlarıdır! Eylem Kime Yaradı? 

Erdoğan eylem sonrası şunu şöyle yaptı, böyle yaptı
diye yakınıp duruyorlar... Ve sormuyorlar ben niye
eylemin hak ve adalet açısından önemini belirterek ada-
letsizlikte sınır tanımayan, hırsız, soysuz AKP’yi sıkış-
tırmaya çalışmadım. Evet niye sormuyorsunuz bunca
zamandır? Berkin’in katillerini bulmak için neden çaba
sarf etmediniz. Sadece Berkin’in katilleri konusunda
da değil, halkın tüm hak taleplerinde her türlü hukuk-
suzluğun, adaletsizliğin yaşandığı koşullarda ne yaptınız? 

Tayyip ve şü-
rekasının hırsız-
lıkları söz konusu
olduğunda ne ada-
let, ne savcı vb. din-
lemeden burjuva
anlamdaki hukuk, adalet ku-
rallarını dahi hiçe sayan
AKP’nin bu yaptıklarının
karşısında ne yaptınız?
Hala devam etmekte olan
Hasan Ferit Gedik’e ilişkin
mahkemede çetelerin korunması için de
her türlü hukuksuzluk ve adaletsizlik yapılmaktadır.
Tüm bunlara ilişkin ne sordunuz, ne yaptınız? Kocaman
bir HİÇ!

Evet, hiçbir şey yapmıyorsunuz, kılınızı dahi kıpır-
datmadan her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu sineye çe-
kiyorsunuz. Adaletsizliğin, haksızlığın ve hukuksuzluğun
temsilcileri olan AKP’liler ile aynı çatı altında bulunmayı
kendinize yediriyor, onlara “Sayın” diye başlamadan
cümle dahi kurmuyorsunuz. Sonra adalet istendiğinde,
hak arandığında ve bunun için can pahasına eylemler
yapıldığında ise pervasızca saldırıya geçiyorsunuz. 

Evrensel yazarlarından Vedat İlbeyoğlu şöyle diyor: 

“...Berkin Elvan davası için oluşmuş büyük toplumsal
meşruiyete yaslandığını zanneden ama onu görmezden
gelip, ‘halkın adaletini sağlamanın başka bir yolu
kalmadı’ iddiasıyla hareket eden bir tarzın gelip dayandığı
sonuçların ne olduğu ortada...” (Evrensel, 5 Nisan
2015) 

Hak, hukuk ve adalet sadece AKP için mi olacak,
halkın da bir adaleti vardır ve bu da uygulanacaktır.
Bunu sadece AKP değil siz de öğreneceksiniz.? 

Berkin Elvan’ın, daha yaralı haldeyken sahiplenil-
mesinden bugüne yaşanan tüm süreci atlayarak sözüm
ona değerlendirme yapıyor. Berkin’in katledilmesini
sessizce geçiştirmeye çalışan AKP’ye de o zaman siz
destek oluyordunuz. Sizin de sesiniz çıkmıyordu. Ve bu
davanın tüm halka mal olmasından, büyük bir sahiplen-
menin ortaya çıkmasına kadar olan tüm süreci örgütleyen
ve bugüne kadar taşıyan bir harekete bu kadar ucuz
sözler etmeniz kendi küçüklüğünüzü gösterir. Gerçekler
siz yok dediğiniz için yok olmaz. “Yok dersen yok
olur” anlayışı Tayyip Erdoğan’ın anlayışıdır, bunu unut-
mayın. Gerçekleri göreceksiniz, görmek zorundasınız.
Ve istemeseniz dahi gerçekler er veya geç galip gelecek
kadar inatçıdır. Bu da Marksist bir doğrudur. Bunu da

Reformizm burjuva ideolojisinden beslenir, 
devrimci bir eylem karşısında aynı dilden 

küfretmeleri ondandır

Adalet Eylemine Saldırıya Geçen EMEP’e: 

MECLİSTE FAŞİZMİ MEŞRULAŞTIRAN SİZSİNİZ!
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hatırlatırız.

İlbeyoğlu ile aynı kafaya sahip
bir başka EMEP’li de İhsan Çara-
lan’dır... O daha da pervasız bir
açıklama yapıyor. Bir yandan
AKP’nin bunu nasıl kullandığı
üzerinde dururken diğer yandan ise
boyunu aşan laflar etmekten geri
durmuyor: 

“...Savcı Kiraz’ın rehin alınarak
katledilmesini; yani terörizmi siyasi
mücadelesinin temeli yapan bir ör-
gütün yaptığı terörü; hem muhale-
feti, hem basını ve gazetecileri,
hem de hak ve özgürlük talebiyle
“sokağa çıkan” halk kesimlerini
sindirme amaçlı, siyasi ortamı te-
rörize etme operasyonuna dönüş-
türmüştür. En azından AKP Hükü-
metinin süreci bu doğrultuda geliş-
tirmek istediği açıkça ortaya çık-
mıştır.” (Evrensel, 3 Nisan 2015) 

Kafası oligarşinin icazetine göre
çalışan ve onun söylemlerini kendine
rehber edinen bir beynin yaptığı
değerlendirme ancak bu kadar olur.
Halk kurtuluş savaşçılarını suçlamak
için şirazeden çıkmış bir ruh haliyle
kendini AKP’ye ispat derdine düş-
müş. “Terör, terörist” kavramlarını
dilinden düşürmeden, oligarşinin
savcısını sahiplenince de her şeyi
söyleyebileceğini sanan bir sefil...

Öncelikle bu tür ideolojik sefil-
liğinizi yansıtan değerlendirmelerden
çıkın. “İç güvenlik paketi için bakın
nasıl da gerekliymiş diyecekmiş,
süreci bu yönde kullanacakmış”
Erdoğan. Evet, diyor, diyecek... Bu
eylem olmadan önce de diyordu,
sonra da demeye devam edecek.
Erdoğan yıllardır her türlü yalan ve
demagojiyi yapıyor. Peki, siz laf
cambazlığı yapmak yerine Erdo-
ğan’ın, bu söylediklerini bir kenara
bırakalım, halka saldırıları karşısında
ne yaptınız? Kaç politika ürettiniz,
kaç eylem yaptınız? Ve Erdoğan’ın
hangi politikasını geri teptirdiniz?
Oligarşinin parlamentosunda sizin
de milletvekiliniz var. İç Güvenlik
Yasası’nın engellenmesi için ne yap-
tınız? Sokaklarda hangi eylemleri
yaptınız? Biraz namuslu olun. Adliye
eyleminden önce halkın, emekçilerin

hangi talepleri için sokaklara çıktı-
nız? Adliye eyleminden önce ülkede
demokrasi vardı, sokaklarda muha-
lefet istediği gibi taleplerini dile
getiriyordu ve adli eylemi sokaklara
çıkmanın koşullarını ortadan kaldırdı
öyle mi? 

EMEP olarak halkın, emekçilerin
hangi taleplerinin mücadelesini ve-
riyorsunuz? Burjuva muhalefetin
bile “faşizm”den bahsettiği, halkın
her talebinin terörle bastırıldığı bir
süreci yaşıyoruz. Siz bu ülkede ya-
şamıyor musunuz?

İç Güvenlik Yasası’nı AKP ne
zaman gündeme getirdi? Kobane
protestolarında 51 kişiyi katlettikten
sonra getirdi. Siz bu yasanın engel-
lenmesi için bugüne kadar sokak-
larda hangi eylemleri yaptınız? Hadi
sokaklarda eylem yapmaktan geçtik,
mecliste parmak kaldırıp indirmekten
başka ne yaptınız? 

Kürt milliyetçilerinin gölge-
sinde ve onların ideolojik şemsiyesi
altına girmekle meclise taşıdığınız
milletvekiliniz Levent Tüzel eliyle
kaç faşist yasanın geri çekilmesini
sağladınız? AKP’nin hangi poli-
tikasının önünde engel oluştura-
bildiniz? Bırakalım engel olmayı
bunlara karşı hangi politikaları
geliştirip tavır alabildiniz? 

Doğru dürüst bir açıklama bile
yapmadınız. Meclis kürsüsünü bile
doğru dürüst kullanmaktan çekin-
diniz. En son “İç Güvenlik Yasası”
konusunda Tüzel’in yaptığı konuş-
mada öncelikle HDP’nin dikte et-
tirdiği bir giriş yapıp, ardından ya-
saya ilişkin birkaç keskin laf söyle-
yince her şeyi hallediverdiniz değil
mi? Ne yaptınız bu meclise karşı,
bu meclisin halka karşı çıkardığı
yasalara karşı ne yaptınız? “Mahalle
kavgası” gibi ağız dalaşı yapmaktan
başka ne yaptınız! 

İç Güvelik Yasası geçti sorun
yok, uygulanması mı sorun oldu?
Sizin hiçbir iradenizin ve varlığınızın
olmadığı o mecliste tüm faşist ya-
salar sizin gölgeniz altından gelip
geçiyor. Faşizm saldırılarını sizin
oradaki varlığınız sayesinde de meş-

“Bilinmelidir ki, kör terör eylem-
leriyle hiçbir yere varılamaz. Hele
Berkin’in ardında yüz binlerin top-
landığı hatırlanırsa, kitle mücadelesinin
yerine geçirilmeye çalışılan bu türden
bireysel eylemlerin hiçbir şekilde sa-
vunulamayacağı tartışmasızdır. (...) 

Gericilik, özellikle AKP gericiliği
provokasyon arayışı içindedir ve bu
eylemle bu fırsat ona sunulmaktadır
ki, bu da olayın ikinci yönüdür.”
(EMEP Genel Merkezi) 

“Doğrusu olup bitene bakınca bu
terör eyleminden en çok faydalananın
AKP iktidarı olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Çünkü böylece Savcı Kiraz’ın
öldürülmesi; İç Güvenlik Yasası, Hü-
kümetin çözüm sürecinde sıkışması,
dış politikanın şimdi de Yemen’e yönelik
Suudi Arabistan saldırısıyla yeniden
sorgulanması, işsizlik ve yoksulluğun
artması karşısındaki Hükümetin ça-
resizliği… gibi çok önemli sorunların
gündemden düşürülerek, siyasal gün-
demin AKP için rant sağlayacak bir
şekle dönüşmesini sağlamıştır. Kaldı
ki, Berkin Elvan’ın öldürülmesi etra-
fında oluşan ve “Adil bir yargılama”
talebi etrafında oluşmuş geniş halk
muhalefeti de bu vesileyle tahrip edil-
miştir. Ve dahası teröre başvuran ör-
gütün kendi imajı bakımından da bu
tür eylemlerin kârdan çok zarar verdiği
de dünyaya az çok objektif bakan her-
kes için sır değildir.” (İhsan Çaralan,
Evrensel, 3 Nisan 2015) 

“Daha ilk anda verilen, “kimse
izinsiz sokağa çıkmayacak, avukatlar
da aranacak” vb. iştahlı tepkiler…
Dayattığı ‘iç güvenlik paketi’ için ‘ba-
kın nasıl da gerekliymiş’ türünden
meşruiyet aramalar… Her tarafından
sorgulanır duruma gelmişken bir anda
elde edilen o bilindik ‘terörle mücadele
ediyoruz, aman birliğimizi bozmaya-
lım’ maymuncuğu… 

AKP iktidarı ve Erdoğan’ın tam
da ‘gökte ararken yerde bulduğu’, ilk
anından itibaren kullanmaya başladığı
ve bir süre de tepe tepe kullanacağı
bir ‘nimet’ oldu.” (Vedat İlbeyoğlu,
Evrensel, 5 Nisan 2015)

EMEP Reformizminin
Yürek Sancası
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rulaştırıyor. Bunu sorun etmiyorsunuz
da AKP’nin son eylemden sonraki
demagojileri mi sorun oluyor? Fa-
şizmi meşrulaştıran oligarşinin par-
lamentosudur. Onun için yeni sö-
mürgelerdeki yönetim biçiminin bir
adı da parlamenter faşizmdir. Se-
çimlerin yapılıyor olması demokrasi
değil, faşizmi maskeleyen demok-
rasicilik oyunudur. Siz bu oyunun
bir parçasısınız. AKP’nin bütün ola-
rak iktidarına bakın; bütün faşist
terör uygulamalarını meclisten ya-
salar çıkartarak hayata geçirmiştir
ve geçirmektedir. İç güvenlik Yasası
da zaten hergün sokaklarda var olan
faşist terörün yasallaştırılmasıdır. 

Bir devletin başbakanı, cumhur-
başkanı polisine, askerine halkı kat-
letme emri veriyor... EMEP’in de
çatısı altında bulunduğu bu meclis
yapıyor bunları. Ayakta alkışladığınız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır
katletme emrini veren... 

Tüm meşruiyetini yitirmiş, baş-
bakanıyla, milletvekilleriyle hır-
sızlık bataklığında yüzen ve sonra
da bir hırsızı Cumhurbaşkanlığına
gönderen bu mecliste yer almayı
hangi ahlaka sığdırdınız? 

Bol keseden atıp tutuyorsunuz.
Önce haddinizi bileceksiniz... 

Yapılan bir eylemi beğenirsiniz
ya da beğenmezsiniz. Bu sizin bile-

ceğiniz iş. Ama iki şehit verilen bir
eylem için konuşurken önce düşünün
sonra konuşun. Siz seçime girecek-
siniz, oligarşi ile seçim yarışı içinde
her türlü demagojiyle halkı aldata-
caksınız diye herkesi susmaya ve
sizi izlemeye davet edemezsiniz.
Eylemi eleştirebilirsiniz de. Ancak
bunu da bilimsel namus sınırları
içinde yapmak zorundanız. Ağzınıza
geleni söyleyemezsiniz. Buna izin
vermeyiz. Ağzınızdan çıkanı kula-
ğınız duyacak. 

Siz oligarşinin parlamentoculuk
oyununa ortak olasınız diye ölmü-
yor insanlar.... Berkin’i de sürekli
kendi seçim malzemeniz yapmaya
çalışıyorsunuz. Buna da izin verme-
yeceğiz. Berkin vurulduktan sonraki
günlerde sizi hiç görmedik. Ne has-
tane önünde, ne de Berkin için adalet
arayanların eylemlerinde gördük... 

Berkin için sadece Çağlayan’daki
silahlı eylem yapılmadı... 655 gün
boyunca sokaklarda, alanlarda, yazılı,
sözlü açıklamalarla adalet arayışı
sürekli gündeme getirildi... ve tüm
bu eylemlere saldırdı AKP. Bunlar
için “İç Güvenlik Yasası’na” da ih-
tiyacı yoktu faşizmin. Halka saldırı
için yasaya, kurala ihtiyaç duymaz
çünkü. Faşizmi yeni mi tanıyorsu-
nuz? Siz faşizmin parlamentosunda
figüranlığa soyununca faşizm gerçeği

değişmedi. Kendinizi aldatabilirsiniz
ama en başta gerçekleri ve faşizmin
saldırılarına her gün muhatap olan
halkı aldatamazsınız. 

Terör demagojilerini bırakın
artık... Bu ülkede bir terörist varsa
o da AKP’nin devletidir. Bugüne
kadar Kürdistan’da ve ülkenin
bütününde halkın üzerinde terör
estiren tek güç AKP’dir. Onlara
“terörist” demeye diliniz varmıyor
anlaşılan. AKP’ye karşı tek bir
laf etmeden oligarşi ile aynı ağzı
kullanarak devrimci bir eylemi
“terör” diye yargılamakla kime
hizmet ettiğinizi düşünün biraz.
Erdoğan’ın söylediklerinden ne
farkı var söylediklerinizin? 

Şehitlerin verildiği bir eylemi sa-
hiplenme cesaretine ve cüretine sahip
olamayabilirsiniz, yöntem olarak be-
nimsemeyebilirsiniz, bu sizin bile-
ceğiniz iştir. Ancak iki şehidin ve-
rildiği bir eyleme karşı ağzınıza gel-
diği gibi konuşamazsınız. Faşizmin
halkı korkutmanın aracı olarak kul-
landığı devasa binalarına girip bir
anda faşizmin tüm görkemini yerle
bir eden bir eyleme her namuslu in-
sanın yaptığı gibi en azından saygı
duymayı bilin. Bunu beceremiyor-
sanız hiç olmazsa susun ve oturun
oturduğunuz yerde. Haddinizi bilin
ve biraz dürüst olun! 

TEKİRDAĞ; 1 Nisan günü halkın matbaasına
"Fedalarla Geliyoruz! - Dev-Genç", "Şafak Yayla Ölüm-
süzdür!- Dev-Genç", "Bahtiyar Doğruyol Ölümsüzdür!
Dev-Genç", "Berkin'in Katillerini İstiyoruz! Dev-Genç",
"Yaşasın Adliye Eylemimiz! Dev-Genç" yazılamaları
yapılıp, halk savaşçılarının eylemi selamlandı.

EDİRNE; Merkezde 29 Mart’ta yazılamalar yapıldı.
"DHKP-C", “Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga-CEP-
HE”,  “Dev-Genç", "CEPHE", "On’ların Türküsüyle
Devrime Yürüyoruz-CEPHE" yazılamaları yapıldı.

2 Nisan tarihinde, Cepheliler Edirne sokaklarına “Şafak
Yayla ve Bahtiyar Doğruyol Ölümsüzdür! ”, “Elif Sultan
Kalsen Ölümsüzdür! DHKC”, “Yaşasın Halkın Adaleti!
DHKC”, “DHKC” ve “DHKC-Dev-Genç” yazılamaları
yaptılar.

Çerkezköy: 4 Nisan tarihinde, Çerkezköy’de  yazılama

yapıldı. “Şafak Yayla ÖlümSüzdür! - Cephe", "Elif Sultan
Kalsen Ölümsüzdür!- Cephe", "Bahtiyar Doğruyol Ölüm-
süzdür- Cephe", "Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş!-
Cephe” yazılamaları yapılıp, halk savaşçılarının eylemi se-
lamlandı.

HATAY: 1 Nisan tarihinde, Cephe milisleri Armutlu
sokaklarında Çağlayan eylemini selamladı; ‘Şafak Yayla
Ölümsüzdür! DHKC’, ‘Bahtiyar Doğruyol Ölümsüzdür!
DHKC’, ‘Şafak Yayla Onurumuzdur! -DHKC’ ‘Bahtiyar
Doğruyol Onurumuzdur! DHKC’, ‘Yaşasın Halkın Adaleti
DHKP-C!’ yazılamaları yapıldı. Bir sonraki gün ise iki
yere 'Şafak Ve Bahtiyar Ölümsüzdür! DHKC' ve 'Hesabını
Soracağız DHKC!' bomba süsü verilmiş pankart asıldı.
Katil polisler, kısa süre içinde pankartları fünye ile patlattılar.
Cephe milisleri pankartı astıktan sonra kontrollü bir şekilde
çekildiler.

SÖZLERİ ANDIMIZ, ADLARI YÜREĞİMİZDE! 
Şehitlerimiz, Tüm  Duvarlarda Halka Umut ve Adalet Oldular!
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Gözaltındakilere
işkence yapıldı. Bir-
çok kişinin kolu,
bacağı kırıldı. Em-
niyette, adliyede
ters kelepçeyle bek-
letildiler. Yüz üstü
yatırılıp işkence ya-
pıldı. Adliye kori-
dorlarında savcı ve
hakimlerin gözü
önünde işkence ya-
pıldı. 

Yapılan bu saldırılar, Hitler dö-
neminde partizanların, Nazi SS su-
baylarından birisini cezalandırması
sonucunda Nazilerin rastgele halktan
on insanı öldürmesi mantığını da
ona katladı. 

İdil Kültür Merkezi, Gençlik
Federasyonu’nun duvarları, pence-
releri kırılıp talan edildi. Gençlik
Federasyonu aynı 19 Aralık Kat-
liamı’nda olduğu gibi üst tavanı
delinerek girildiğinden içerdekilerin
üstüne betonlar çöktü ve içerdekiler
ölümden döndü. İnsanlar evlerinde
sabahın köründe silahlı timlerce
kapıları kırılıp, silahlar kafalarına
dayanarak gözaltına alındı. 

Tüm gözaltılar, tutuklamalar, iş-
kenceler, talanlar Çağlayan Adli-
yesi’ndeki rehin alma eyleminin
ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne
yapılan silahlı eylemin etkisini
azaltmak için yapıldı. 

Her iki eylem de AKP’nin faşist
yüzünü ortaya çıkarıp halkın adalet
beklentisini yerine getirdi. 

Eylemler, ülke gündemini be-
lirleyip, AKP’yi paniğe itip faşizmin
yüzünü ortaya çıkardı. Faşizmin
güçsüzlüğünü bir kez daha ispatladı.
Dost, düşman hesap sorma karar-
lılığını görüp cesaret, cüret ve feda
kültürüne imrendi. Silahlı eylemler
halkımızın umudunu büyüttü. 

Bunları gören AKP, yapılan ey-

lemin etkisini azaltmak için kara
propagandaya başladı. Bunun için
tetikçi basını devreye sokup yalan
haberler yaptırdı. Eylemle ilgili ger-
çekleri kısmen yazan burjuva basına
da saldırdı ve kısıtladı. Gerçekleri
yazan devrimci basına sansür uy-
guladı. Sosyal medyaya yasak getirdi. 

Eylemin etkisinden korkan AKP,
demokratik kurumları basıp insan-
lara işkence yaparak gözaltılar yaptı.
Şehitlerini sahiplenenlere saldırıp
gözaltına aldı. 

Yapılan hukuksuz baskınlar ve
gözaltılar basına gerçek dışı haber-
lerle verildi. Kara propaganda bu
gözaltılar hakkında da devam etti. 

Örgüt çökertildi, silahlar yaka-
landı, yapacakları silahlı eylemler
engellendi, ajanlar yakalandı denildi. 

Gerçek ise bu değildi. Basında
yer alan haberlerin hepsi yalandı.
Basılan kurumlar demokratik yasal
kurumlardı. Herkesin gelip gidebildiği
yerlerdi. Ortada ne örgüt evi, ne de
silah vardı. Hiçbir örgüt elemanı ya-
kalanmadı. İnsanlar evlerinden göz-
altına alındı. Gözaltına alınanlar
kendi yasalarına göre örgüt suçla-
masını yapamayacakları kişilerdi. 

Yapılan soruşturmalar da savcılar
ve hakimler basında çıkan haberlerle
ilgili tek soru sormadı. Sordukları
sorular; şu basın açıklamasına niye
katıldın, evinde şu kitabı niye bu-
lunduruyorsun dışında bir şey de-
ğildi. Yani demokratik eylemler dı-

31 Mart- 4 Nisan 2015
tarihlerinde toplam
4 gün içinde; 

 İstanbul’da 150 kişi
gözaltına alındı. 5’i çocuk
olmak üzere toplam 15 kişi
tutuklandı. 

 Ankara’da 21 kişi
gözaltına alındı.
1 kişi tutuklandı. 

 Antalya’da 22 kişi
gözaltına alındı.
3 kişi tutuklandı. 

 Çanakkale’de 3 kişi
gözaltına alındı.
1 kişi tutuklandı. 

 Karabük’te 10 kişi,
İzmir’de 5 kişi, Eskişehir’de 5
kişi, Kars’ta 5 kişi , Sivas’ta 3
kişi, Zonguldak’ta 2 kişi
gözaltına alındı. Serbest
bırakılanların çoğu hakkında
adli kontrol kararı verildi. 

 Türkiye genelinde 4 gün
içinde toplam 226 kişi
gözaltına alındı.
5’i çocuk olmak üzere
toplam 20 kişi tutuklandı. 

FAŞİZMİ YENECEĞİZ!

4 Günde 226 Gözaltı 20 Tutuklama
AKP Acizleştikçe Saldırıyor!

Antalya’da gözaltıları
protesto eylemi

17

12 Nisan
2015

Yürüyüş

Sayı: 464



şında bir şey yoktu. 

Tüm bu gerçekleri savcı ve ha-
kimler de bilmektedir. Buna rağmen
hukuksuz kararlara imza attılar. Polis
elinde bir şey olmadığını bildiği halde
insanları keyfi gözaltına aldı. 

Çünkü, emir Başbakan’dan gel-
mişti. Tarla faresi Davutoğlu silahlı
eylemlerden hemen sonra faşist yü-
zünü açığa çıkararak “bundan sonra
sokağa çıkamayacaklar, çıkan be-
delini öder” dedi. 

Talimatı alan savcı ve hakimler
de hızlarını alamadılar. Hakimler, 15-
16 yaşındaki çocuklarımızı bile tu-
tukladılar. Savcılar ifade almadan tu-
tuklamaya sevk kararı verdiler. Ad-
liyede işkence yapılmasına izin ver-
diler. 

Yaptıklarının hukuksuzluğunu
kendileri de bilmekte. Hakimler ve
savcılar kime hizmet ettiklerini bir
kez daha ispat etmiş oldular. Hakim,
savcılar adaletsizliğin temeli ve
faşizmin tetikçisidir. 

Gözaltı ve tutuklamaların genel
olarak amacı şunlardır: 

1- Silahlı eylemlerin etkisini
azaltmak… AZALTAMAYACAK-
SINIZ!

2- Silahlı eylemin etkisiyle halkın
devrimci mücadeleye katılmasına
engel olmak…ENGELLEYEME-
YECEKSİNİZ!

3- Kendi güçsüzlüğünün ortaya
çıkmasını engellemek… HALKA
VE DEVRİMCİLERE SALDIR-
MAKTAN VAZ GEÇİN, HESA-
BINI VERECEKSİNİZ!

4- Halkı baskıyla yönetmeye de-
vam edeceğini göstermek… HALKI
TESLİM ALAMAYACAKSINIZ!

5- Eylemin gerçek nedeni olan
adaletsizliklerinin ortaya çıkmasını

önlemek… BUNDAN SONRA HAL-
KIN ADALETİ İŞLEYECEK!

6- Demokratik kazanımları gasp
etmek… DEMOKRASİCİLİK OYU-
NUNA SON!

7- Silahlı eylemlerin tartışılmasına
engel olmak… FAŞİZM KOŞUL-
LARI SİLAHLI MÜCADELENİN
NESNEL KOŞULUDUR! HALK-
LARIN SİLAHLI MÜCADELEDEN
BAŞKA KURTULUŞ YOLU YOK-
TUR!

8- Halkı korkutmak ve gözdağı
vermek… ARTIK HALKI TERÖRLE
SİNDİREMEZSİNİZ!

9- Hitler gibi intikam almak…
HALKIN DA ADALETİ VAR! 

10- Şehitlerin sahiplenilmesini en-
gellemek… HALK KURTULUŞ SA-
VAŞÇISI ŞEHİTLERİMİZ HALKIN

EN ONURLU EVLATLARIDIR!

Tüm yapılanlar devrimcilerin
yeni karşılaştığı saldırılar değildir.
Bundan önce de olmuş bundan
sonra da olacaktır. Mücadele ol-
dukça faşizm saldıracaktır. 

Mesele saldırıların boşa çıkarıl-
masıdır. Daha önce yapılan saldırıları
boşa çıkarttık, bunları da çıkartacağız.
Gözaltılarla, tutuklamalarla, katliam-
larla devrimci mücadelenin yüksel-
mesini engelleyemezsiniz!

Devrimci mücadele ve savaşımız
daha da büyüyecektir. 

Halkımız, adliye eyleminden al-
ması gereken mesajı alacaktır. Adalet
eylemimizin etkisi tüm halkımızın
beynine işleyecektir... Faşizmin her
terörü, her adaletsizliği karşısında
halkımız halkın adaletini arayacaktır. 

Cepheliler... Halkımız...

Devrimci mücadele büyüdükçe
faşizmin terörü daha da artacaktır.
Sınıflar mücadelesinin doğası budur.
Çünkü kan emici sömürücüler ken-
diliğinden halkı sömürmekten vaz-
geçmeyecektir. Sahip olduklarımızı
korumak, gasp edilenleri geri almak
için savaşmak zorundayız. Savaşı bü-
yütmek zorundayız... Faşizmi yenmek
için, savaşı büyütmek için daha büyük
fedakarlıkları göğüslemeliyiz. 

Onların yayın yasağına karşı der-
gimizi daha fazla insana ulaştırmalıyız.
Halkını çok seven şehitlerimizi hal-
kımıza anlatmalıyız. Şehitlerimizin
hesabını sormalıyız. 

AKP’nin tetikçileri polis, savcı,
hakim ve diğer hizmetkarları boşuna
çabalıyor. Ne kadar saldırırlarsa sal-
dırsınlar halkın mücadelesi karşısında
yenilecekler. 

Çünkü; halkımızın “Halkını çok
seven Şafak, Bahtiyar, Elif Sultan”
olmak isteyen birçok kahramanları var. 

İstanbul’da Gençlik
Derneğini bu hale getirdiler

Şehitlerimizi Böyle Andık
Baskı ve terörünüz bizi yıldıramaz
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Halkın Adalet Özlemini 
Baskınlarınız ve Gözaltı Terörünüz
İle Yok Edemezsiniz!
4 Günde 226 Gözaltı, 20 Tutuklama
Halk Savaşçılarının 31 Mart’ta Çağlayan'da
Berkin Elvan Dosyasının Savcısını
Cezalandırmasının Ardından AKP Tüm
Anadolu'da Halk Cepheliler'e Saldırdı!
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Katil polisin operasyonlarına karşı
ülkenin her yanında açıklamalar ve
eylemler örgütlendi. Halk Cephesi,
halkın savaşçılarına "terörist" diyen
zihniyete karşı şu sözlerle karşılık
verdi:

"Asıl terörist sizsiniz...
Yoksul mahallelerde halkı kur-

şunlayan, gaza boğan, katleden siz-
siniz.

Korkaksınız...
Zavallısınız...
Çaresizsiniz...
Öfkemizden korkuyorsunuz.
Yürüyüşümüzden korkuyorsunuz.
45 yıldır üstünüze yürüyen dev-

rimci adımlarımızdan korkuyorsu-
nuz.

45 yıl önce o kerpiç evde doğduk
biz. 45 yıldır avazımız kesilmedi.
45 yıldır türkülerimiz susmadı.

Namertsiniz.
Bu yüzden gece yarıları giriyor-

sunuz lağım fareleri gibi kurumları-
mıza, derneklerimize, evlerimize.
Hava aydınlanmadan kaçıp gidiyor-
sunuz; kirli yüzünüz, kanlı elleriniz
gözükmesin diye. 

Ahlaksızsınız! Erdemsizsiniz!... 
Siz katliamların yazıcılarısınız,

biz ise tarihin.
Siz Kuyucu Muratların, yağmacı,

talancı Osmanlı’nın torunlarısınız,
biz ise saraylarınıza yürüyen Pir Sul-
tan'ın, Bedreddin’in soyundanız.

Biz tarihin en soylu damarıyız,
siz ise soysuzsunuz, namussuzsunuz.
Yerinizi bilin!" 

AKP’nin saldırılarına karşı Halk
Cepheliler ülkenin her yerinde ey-
lemlerle tepkilerini dile getirdiler.
Aşağıda ülkenin dörtbir yanında ya-
pılan eylemlere yer veriyoruz:

İSTANBUL
Halk Cephesi: 
Hiçbir Saray Hiçbir
Zalimi Hesap Vermekten
Kurtaramamıştır!

Halk Cephesi, AKP’nin katil po-
lisinin yaptığı operasyonlar ve göz-
altılarla ilgili 3 Nisan’da basın açık-
laması yaptı. Açıklamada:  “Yağma-
lıyorsunuz, talan ediyorsunuz. Du-
varlarımıza alçakça küfürler yazıp
şehitlerimizin resimlerini yırtıyor, de-
ğerlerimize saldırıyorsunuz. Çünkü
sizin hiçbir değeriniz yoktur. Hiçbir
erdeminiz yoktur. Tutunacak bir tek
dalınız yoktur. Bütün dünyadaki it
sürüleri gibi siz de sarayların kapı
kullarısınız, bekçi köpeklerisiniz. Biz
ise bu yoksul halkın evladıyız. Biz
bu yoksul halkı çok sevenlerin yol-
daşlarıyız. Siz ise AKP’nin bekçi kö-
peğisiniz. Sümüğünü silip attığı bir
mendil kadar değersizsiniz. Bugün
hala görev başındaysanız raf ömrünüz
henüz dolmamıştır. O gün geldiğinde
diktatörünüz kaçarken helikopterinde
size bir yer ayırmayacaktır. Unutma-
yın: Halkın da bir adaleti vardır ve
hiçbir suçluya uzak değildir. Dünyanın
en büyük adalet saraylarında suçluları
gizleyenler de kendilerini çok güvende
hissediyorlardı belki de. Bütün za-
limlerin bir sarayı vardır. Hiçbir saray
hiçbir zalimi hesap vermekten kur-
taramamıştır. Haydi, yaslanın duvar-
lara, saklanın duvarların ardına, du-
varlar sizin, meydanlar bizimdir.

Uşak ruhlu satılmış medya kaç
gündür terör demagojisi yapıyor.
Kim terörist dedi, kim demedi? İktidar
yalakası olmayan basın tehdit ediliyor
“neden terör demediniz?” bu tartışı-

lıyor. 14 yaşında katledilen bir çocuğu
kimin öldürdüğü sorgulanmıyor. O
çocuğun hesabını soranlara, adalet
isteyenlere terörist denip denmeyeceği
tartışılıyor. Aklı dumura uğramış
medya ve köşe yazarları... iktidarın
hedefine girmemek için taklalar atıyor,
yalanlar sıralıyor, yalakalık yapıyor.

Yürüyüşümüzü durduramayacak-
sınız. Sizin gücünüz bizim türküle-
rimize yetmez. Çünkü biz destanların,
kahramanlıkların sahibi halkız. Yüz-
binleri meydanlara toplamamıza engel
olamayacaksınız. Asıl korkunuz bun-
dandır. Yüzbinler toplanacak 12 Ni-
san’da meydanlara yine…” denildi. 

Grup Yorum: 
Katliamlarınıza,
Yalanlarınıza Milyonlar
Olarak Cevap Vereceğiz!

Grup Yorum ve dinleyicileri, 3
Nisan’da İdil Kültür Merkezi önünde
basın açıklaması yaptı. Açıklamada:
“Bu gece sabaha karşı basılan ku-
rumlardan biri de çalışmalarımızı
yürüttüğümüz İdil Kültür Merkezi’dir.
Kapılarımız balyozlarla parçalanmış,
içeride bulunan 5 arkadaşımız iş-
kencelerle gözaltına alınmış, içerisi
tarumar edilmiştir. Grup Yorum üye-
leri Cihan Keşkek, Ezgi Dilan Balcı,
kültür merkezi çalışanları Damla
Sandal, İlkay İşler, misafirimiz Steeve
Kaczysnky Vatan Caddesi’ndeki İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gö-
türülmüştür. Diğer kurumlardan ve
evlerden alınanlarla birlikte hala göz-
altında tutulmaktadırlar…

12 Nisan’da Bağımsız Türkiye
konseri vermeye hazırlanıyoruz. Bi-
lindiği gibi AKP, 30. yılımızı stad-
yumlarda kutlamamızı engelliyor.
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Stadyum konserlerini yasaklayan AKP,
Bağımsız Türkiye Konseri’nin de za-
yıf, güçsüz geçmesi için elinden geleni
yapıyor. Bunun için kurumlarımızı
basıyor, gözaltına alıyor. Baskının
esas nedeni de bu konserimizdir.

Ne yaparsanız yapın. 12 Nisan’da
Bakırköy’de Bağımsız Türkiye kon-
serinde infazlarınıza, katliamlarınıza,
yalanlarınıza milyonlar olarak cevap
vereceğiz. Herkesi AKP’nin bu diz-
ginsiz terörü karşısında, AKP faşizmi
karşısında birleşmeye, 12 Nisan’da
Bakırköy Halk Pazarı alanında yapa-
cağımız halk konserine çağırıyoruz”
denildi. 

Dev-Genç: Şafaklar’la,
Bahtiyarlar’la Korkunuzu
Büyütmeye Devam
Edeceğiz!

Okmeydanı'nda 1 Nisan gecesinin
bir vakti, duvarları delerek Gençlik
Federasyonu binasını bastılar. Ama
karşılarında Şafaklar’ın Bahtiyarlar’ın
yoldaşları vardı. “Teslim ol” çağrılarına
“Şafak Yayla Yaşıyor, Dev-Genç Sa-
vaşıyor!” sloganlarıyla cevap verdiler.
Duvarları delerek içeri giren katil
polis, pervasızca her tarafı dağıtarak,
şehitlerin resimlerini yırtarak öfkesini,
kinini kustu. 6 Dev-Genç’liyi işken-
ceyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar:
Berk Ercan, Sıla Abalay, Hazal…,
Çağla, Sibel Yücel, Cavit Yılmaz.

Tutuklamalarla Bizi Yıldıramaz-
sınız! Şehitlerimizi Sahiplenmeye
Devam Edeceğiz!

1 Nisan’da Dev-Genç’lilerin şe-
hitlerini sahiplenmek için  bekledikleri
Adli Tıp önünde ve dernek  baskınnda
gözaltına alınan 12 Dev-Genç'li tu-
tuklandı. Dev-Genç bununla ilgili bir
açıklama yaptı. Tutuklanan Dev-
Genç’lilerden öğrenebildiklerimiz
şunlardır: Sıla Abalay, Eylem Yücel,

Berk Ercan, Cansu Zeynep Tatar, Di-
lan Mollaahmetoğlu, Fırat Kaya, Cavit
Yılmaz, Faruk Akdemir, Direnç Yük-
sel, Sezer Bayrak, Veysel Odabaşı.

İstanbul Üniversitesi: 
Çok sayıda özel tim, sivil ve çevik

kuvvet polisi 1 Nisan’da İstanbul
Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat fa-
kültelerini bastı. Ve katledilen halk
savaşçıları için boykot yapan Gençlik
Federasyonu, Öğrenci Kolektifleri
ve FKF üyelerinin de aralarında bu-
lunduğu 36 öğrenci gözaltına alındı.

Korkunuzu Büyütmeye
Devam Edeceğiz

3 Nisan’da Dev-Genç’liler İstanbul
Üniversitesi-İletişim Fakültesi, Hukuk
Fakültesi ve Siyasal ek binasında
Dev-Genç Dergisi, Grup Yorum “Ba-
ğımsız Türkiye” Konseri pulları ve
bildirilerinin dağıtımlarını yaptılar.
Dev-Genç Dergisi'ni öğrenciler dışında
öğretim görevlilerine de dağıttılar. 1
saat içinde 25 dergi verdiler, yüzlerce
bildiri dağıtıp  pul yapıştırdılar. İşgüzar
rektör, Dev-Genç’lilerin iletişim fa-
kültesinde ki çalışmaları bittikten
sonra iletişim fakültesine yüzlerce çe-
vik ve sivil polis ve ÖGB gönderdi.

Liseli Dev-Genç: 
Dev-Genç’liler zulüm
saraylarına yumruklarını
indirenlerdir!
Tutuklanan Liseli
Dev-Genç’liler Sıla
Abalay, Deniz Parlak
Onurumuzdur!

AKP’nin eli kanlı katil polisleri 3
Nisan'da Gençlik Federasyonu'na ope-
rasyon düzenledi. Duvarları delerek,
kapıları kırarak içeri girip orada bu-
lunun çalışanları gazla boğmaya ça-

lıştı. Liseli Dev-Genç yaptığı basın
açıklamasıyla baskınları protesto etti. 

TAYAD:
Halkın Çocuklarını
Katletmekten Vazgeçin!

TAYAD tarafından baskınlarla il-
gili 3 Nisan’da yapılan açıklamada;
“Bu terör baskılarınız bizi yıldıramadı,
bundan sonra da yıldıramayacak. Her
yerde karşınıza adalet  talebimiz ile
çıkacağız. Halkın adalet özleminden
korkun! Halka saldırmaktan, halkın
evlerini basmaktan, halkın çocuklarını
katletmekten, gözaltına almaktan
vazgeçin” denildi. 

Kamu Emekçileri Cephesi: 
Bu Saldırılar, Katillerin
Sonunun Yaklaştığının
Kanıtıdır!
Akman Şimşek ve
Nuriye Gülmen Derhal
Serbest Bırakılmalıdır!

Kamu Emekçileri Cephesi 1 Ni-
san’da baskınlar ve gözaltılar ile ilgili
açıklama yaparak; “…Yapılan katliam
sonrası iyice kuduran katil polisler,
ülke genelinde azgınca saldırılarını
arttırdılar. Cenazelerin bulunduğu Adli
Tıp Kurumu önünde toplanan Halk
Cephelilere, İstanbul Üniversitesi’nde
boykot yapan öğrencilere ve Eskişehir
ile Antalya’da devrimcilere saldıran
polis; evleri, okulları, işyerlerini ba-
sarak, talan ederek onlarca kişiyi iş-
kence ile gözaltına aldı. Gözaltına alı-
nanlar arasında, kamu emekçileri Ak-
man Şimşek ve Nuriye Gülmen de
bulunuyor. AKP’nin halka saldırıları
ne ilktir, ne de son olacaktır. Bu saldı-
rılar, katillerin sonunun yaklaştığının
kanıtıdır sadece. Akman Şimşek ve
Nuriye Gülmen derhal serbest bıra-
kılmalıdır” dedi. 



Bakırköy: 
Gözaltılar Mücadelemizi
Engelleyemez!

KESK İstanbul Şubeler Platformu,
3 Nisan’da, Bakırköy Özgürlük Mey-
danı’nda bir eylem yaptı. Grevde
olan Bakırköy Belediyesi işçilerine
destek vermek için yapılan eylemde,
Halk Cephesi'ne yapılan operasyonlar
sırasında gözaltına alınan kamu emek-
çileri Akman Şimşek ve Nuriye Gül-
men'in de serbest bırakılması istendi.
Eylemde basın açıklamasını KESK
İstanbul Şubeler Platformu adına,
Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube
Başkanı Kadri Kılıcı okudu. Kılıcı,
yapılan operasyonların ve saldırıların,
muhalefeti sindirmek ve demokratik
hakları budamak için yapıldığını söy-
leyerek gözaltıların derhal serbest bı-
rakılmasını istedi. İdil Kültür Merkezi
adına Veysel Şahin ise; Grup Yorum
üyeleri ve kültür merkezi çalışanlarının
işkence ile gözaltına alındığını ve bu
saldırıların, mücadelelerini engelle-
yemeyeceğini, devrimci sanatın sus-
turulamayacağını vurguladı.

Armutlu: Katilleri
Mahallemizden Kovalım!

Armutlu'da Berkin'in katilleri 1
Nisan öğle saatlerinde  operasyon
hazırlığı yaptılar. Karakol'a çevik
kuvvet yığan, TOMA ve akreplerle
bekleyen katiller, Armutlu Cemevi
çevresinde barikat olarak kullanılan
hurda arabaların çevresini akreplerle
kuşatıp çekicilerle kaldırdılar. Mahalle
halkını taciz ederek yıldırmaya çalışan
katil sürülerine karşı Halk Cepheliler,
halka mahalleyi ve cemevini sahip-
lenme çağrısı yaptı. 

İkitelli: Fedayı Kuşanarak
Adalet Arayan

Savaşçıların İsyan Ateşini
Mahallelerimizde
Büyüteceğiz!

İkitelli'de 1. Sokak Dörtyol'un or-
tasında 2 Nisan’da ateş yakıldı. Ma-
hallede megafonla; 30 Mart 1972’den
bugüne Bağımsız Türkiye şiarıyla,
halkın adaletinin uygulanması düşüyle
mücadele eden ve şehit düşen dev-
rimciler anlatılarak çağrı yapıldı. 15
kişinin katıldığı ateş başı sohbet;
“mahallelerimize, düşüncelerimize
ve şehitlerimize sahip çıkacağız” de-
nilerek bitirildi.

Dersim: Halk Cepheliler 1 Ni-
san'da Yer Altı Çarşısı üzerinde, Çağ-
layan Adliyesi'nde katledilen DHKC
savaşçıları ile ilgili eylem yaptı.
Açıklamada:"Kimse terör edebiyatı
yapmasın! Çünkü biz demokrasi de-
dikleri yasaları ve bütün demokratik
yolları denedik ancak bu düzende
adalet yok. Bunu milyonlarca halkı-
mız gördü, duydu ve hatta yaşadı.
Bu yüzden tekrar diyoruz: Bu düzen
yıkılacak! Kerpiç evlerden gelip sa-
raylarınızı, saltanatlarınızı başınıza
yıkacağız” denildi.  Açıklamanın ar-
dından sloganlar atıldı. Yapılan açık-
lamaya DHF destek verdi.

ANKARA: 
En Güvenlikli
Saraylarında Sıkılan
Kurşunları
Hazmedemeyen AKP
Halka Saldırmaya
Devam Ediyor!

Ankara’da Berkin için adalet is-
terken şehit düşen iki halk savaşçısını
sahiplenmek için 1 Nisan'da Halk
Cepheliler bir açıklama yaptı. Sakarya
Caddesi’nde gerçekleştirilen açıkla-

mada; "Başbakan emri ben
verdim diyerek suçu üstlen-
mişken katillerin görüntüleri
ellerindeyken soruşturma baş-
latmayan AKP iktidarı Berkin
için adalet arayan devrimcilere
her yerde saldırıyor, gözaltına
alıp tutukluyor" denildi. Slo-
ganlar atıldıktan sonra açık-

lama sonlandırıldı. 60 kişinin katıldığı
açıklamaya Kaldıraç, BDSP, Alınteri,
Partizan destek verdi.

3 Nisan günü sabaha karşı yapılan
ev baskınları sonucunda 19 Halk
Cepheli işkenceler ile gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan bir kişi tu-
tuklandı. 

Yapılan baskınlar aynı gün Yüksel
Caddesi'nde ortak bir basın açıkla-
masıyla protesto edildi. 

Ankara Halk Cephesi’nin yaptığı
açıklamada; “3 Nisan günü ise bu
sefer gecenin karanlığında Ankara’da
devrimcilerin kapılarına dayanan halk
düşmanı, katil sürüleri Hüseyin Gö-
koğlu, Ayla Han, Özlem Eda Ortakçı,
Serap Ortakçı, Nazım Yazırlı, Zeynep
Tural, Cem Ermiş, Can Ardıç, Hakan
Temiz, Ersin Eroğlu, Tolga Uğurlu,
İlker Işık, Sıla Yönden, Aydın Cıbır,
Aze Iraz, Ali Sedat Dinçer, Selçuk
Taşkıran, Cansu Özercan, Elif Çınar’ı
işkenceler ile gözaltına aldı. Halka
yaptığınız tüm işkence ve katliamların
hesabını er ya da geç halk savaşçıla-
rına vereceksiniz! Halk savaşçıları,
kerpiç evlerden gelerek saraylarınızı
başınıza yıkacak!” denildi. BDSP -
DHF-Halkevleri-Partizan- Kaldıraç-
SDP- İHD'nin destek verdiği eyleme
100 kişi katıldı. 

Biz ailelerimizle birlikte
yürüyoruz devrime!
Ailelerimizi taciz
etmekten vazgeçin!

Ankara Liseli Dev-Genç'liler polisin
aileleri arayarak taciz ettiğini halka
duyurmak için 1 Nisan’da açıklama
yaptı. Açıklama’da: "Berkin Elvan'ın
katilleri sokaklarda, boykotlarda, ey-
lemlerde yıldıramadığı biz Liseli Dev-
Genç'lileri bu sefer de ailelerimizi
arayıp taciz ederek yıldırmaya çalışıyor.
Ankara polisi ailelerimizi arayarak; 221
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"oğlunuz/kızınız terörist olacak, onlarla
görüşüyor, yakında canlı bomba olacak,
dağa kaçıracaklar... " vb. şeyler söyle-
yerek hem ailemizi bize karşı kışkırtıyor,
korkutuyor, hem de ailelerimizi işbir-
liğine zorluyor. Hayır! Biz ailelerimizle
birlikte yürüyoruz devrime. Bizi kor-
kutamaz, sindiremezsiniz. Bizler '71'de
Mahirler’in yaktığı ateşin savunucu-
larıyız. Bizim devrimciliğimiz çocukça
bir heves değildir. Yatıp kalkıp Berkin'in
adını haykıracağız. Berkin Elvan için
adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz.
Baskılarınız bizi yıldıramaz. Bunu ai-
lelerimiz biliyor, siz de öğreneceksiniz!"
denildi.

ODTÜ: Adalet
Savaşçılarımız ve
Adaletimiz Geleceğin
Güvencesidir!

Halkın Mühendis Mimarları 1 Ni-
san'da ODTÜ'de, adalet savaşçılarını
yazılamalarla selamladılar. Öğleden
sonra sosyalistlerin, anarşistlerin ve
yurtseverlerin de katılımıyla bir top-
lantı yapıldı. Halk savaşçılarını sa-
hiplenmek için akşam meşaleli yü-
rüyüş çağrısı yapıldı. Yemekhanede
sesli ajitasyon ve çağrıların ardından
yürüyüş başladı. Çok kısa bir çalış-
maya rağmen devrimci dayanışma
ile örgütlenen eyleme yüzün üzerinde
kişinin katılımı ile yürüyüş başladı.
Yürüyüş boyunca  atılan sloganlarla
savaşçılar sahiplenildi. Yürüyüş, yurt-
lar bölgesinde yapılan konuşmanın
ardından bitirildi. ODTÜ’lüler halk
savaşçılarını, devrim savaşçılarını,
bu topraklarda yaratılan devrimci de-
ğerleri hep beraber sahiplenmeye de-
vam edeceklerini belirttiler.

Çorum: 31 Mart'ta Çağlayan Ad-
liyesi’nde halk savaşçılarını ve adalet
eylemini sahiplenmek, AKP'nin bas-

kın ve gözaltı terörünü teşhir etmek
için 4 Nisan’da yapılan basın açık-
lamasında, AKP'nin katil polislerinin
baskınlarla devrimcileri teslim ala-
mayacağı belirtildi.

Antalya: Antalya’da 1 Nisan 2015
tarihinde sabah 05.00’de AKP’nin iş-
kenceci katil polisleri ve özel harekatçı
katiller tarafından 23 eve ve Antalya
Özgürlükler Derneği'ne baskın yapıldı.
Devrimci-demokrat 19 kişi işkencelerle
gözaltına alındı. Gözaltına alınma ge-
rekçesi olarak İstanbul Çağlayan ey-
lemi ile ilgili misilleme eylemi yapa-
cakları belirtildi.

3 Nisan’da Antalya Adliyesi’ne
çıkartılan 19 devrimci-demokrattan
10 kişi savcılıktan serbest bırakılırken,
9 kişi tutuklanma talebi ile hakimliğe
sevk edildi.  Okan Özer, Emre, Meh-
met Devrim Zongur tutuklanırken 4
kişi serbest bırakıldı. 3 kişi de adli
kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya Halk Cephesi’ne yönelik
1 Nisan’daki şafak baskınları aynı
gün Antalya’da protesto edildi. Antalya
Halk Cephesi’nin çağrısıyla toplanan
yaklaşık 100 kişilik kitle, şafak bas-
kınlarını protesto ederek hukuksuz
gözaltıların derhal serbest bırakılması
için Kapalıyol Halk Bankası önünden
Attalos Meydanı’na yürüdü. Çekilen
ajitasyonların, okunan basın açıkla-
masının ve atılan sloganların ardından
eylem sona erdi. Devrimci-demokrat
kurumların destek verdiği eyleme
yaklaşık 100 kişi katıldı.

Muğla: Muğla’da 2 Nisan’da sabah
saatlerinde  evine siyasi şube polisleri
tarafından operasyon yapılan Ali Se-
dat Dinçer gözaltına alındı. Eve te-
sadüfen uğrayan Dev-Genç’liler ta-
rafından farkedilen baskında evde
bulunan Yürüyüş Dergilerine el ko-
nulmuş. Bilişim Suçları Müdürlüğü'ne

ait üzerinde ‘DELİL’ yazılı bir torbada
ise  2 TB’lık taşınabilir hard disk bı-
rakılmış ve şüpheli olarak Ali Sedat
Dinçer yazılmış.

Muğla Dev-Genç; “Ev baskınla-
rınız, gözaltılarınız, işkenceleriniz
bizleri yıldırmaya, devrimci müca-
delemizi engellemeye yetmeyecek-
tir!” açıklamasında bulundu. 

EDİRNE:
Gözaltılar İşkenceler
Bizi Yıldıramaz! 

İstanbul Maltepe’de Gökhan Aytaç
isimli bir Dev-Genç’li AKP’nin katil
polisleri tarafından kaçırıldı. Konu
ile ilgili Edirne Dev-Genç'ten verilen
bilgilere göre;  Gökhan Aytaç yolda
yürürken tanımadığı sivil giyimli ki-
şiler yolunu kesip polis olduklarını
söyleyerek kimlik göstermesini is-
temişler. Gökhan Aytaç onları tanı-
madığını, önce onların kimlik gös-
termesini istemiş, bu sırada siyah
renkli, camları filmli Volkswagen
Transporter markalı araç içerisindeki
diğer katiller, arabadan inerek Gök-
han’a saldırıp zorla arabaya bindir-
mişlerdir.  Bir süre sonra Edirne’ye
yaklaşık 50 dakikalık mesafede iş-
kence edilmiş halde  Gökhan’ı bırakıp
kaçmışlardır. Gökhan’ın işkencede
sol kolu çıkmıştır. 2 gün öncesinde
de Gökhan’ın ailesi aranarak; “Oğ-
lunuzu yanınıza çağırın, yanınızda
kalsın yoksa olacaklardan biz sorumlu
değiliz” diyerek tehdit etmişlerdir.  

Edirne Dev-Genç’liler yaptıkları
açıklamada: “AKP’nin katil sürülerini
uyarıyoruz. Kanlı ellerinizi devrim-
cilerin üzerinden çekin. Aksi takdirde
o ellerinizi kırarız. Şafaklar’ın, Bah-
tiyarlar’ın feda ruhunu kuşandık.
Onlardan öğrendik halkın adaletini.
Bundan sonra da arkadaşlarımızın
başına gelebilecek her şeyden bizzat
AKP hükümeti ve onun it sürüleri
sorumludur” dediler. 

Eskişehir: Eskişehir’de 2 Nisan’da
5 Halk Cepheli evleri basılarak göz-
altına alındı. Gözaltına alınanları sa-
hiplenmek için Eskişehir Emniyet
Müdürlüğü önünde eylem yapan 6
Halk Cepheli de gözaltına alındı.
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Ahmet Şık/Cumhuriyet
Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2015
Salı

Aşağıda Cumhuriyet muhabiri
Ahmet Şık’ın, Çağlayan’da İstanbul
Adliyesi’nde Berkin Elvan’ın kati-
lerinin isimleri açıklanması talebiyle
davanın savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı
rehin alan DHKP-C savaşçıları Şafak
Yayla ve Bahtiyar Doğruyol ile kat-
ledilmeden yarım saat önce yaptığı
röportajı yayınlıyoruz. 

***
A. Şık: Eyleminizi bitirecek mi-

siniz? Müzakereler ne aşamada?
Twitter hesabımızdan soruşturma

dosyasında öne çıkan polislerin sicil
numaralarını yayınladık. Dosyaya
göre emniyet kriminal bürosu 21
şüpheli polisten bu üçünün öne çık-
tığını tespit etmiş. Bu üç polisin Ber-
kin'i vuranlar olabileceğini öğrenmiş
bulunuyoruz. Zaten savcı da bize bu
bilgiyi verdi. Müzakerede, bu üç po-
lisin kimliğinin canlı yayında açık-
lanmasını talep ediyoruz. Berkin'i
öldürenlerin yüzde 99 ihtimalle bu
polisler olduğunu müzakere yürüten
heyettekiler de bize söyledi. Biz de
canlı yayında bu isimlerin kamuoyuna
açıklanmasını talep ediyoruz. Burada
dosyaları da inceledik. Şüpheli pol-
islerin fotoğraflarına baktık. Kriminal
büronun hazırladığı raporda bu üç
polis kırmızı çerçeve içine alınmış
zaten. Birinin adı G.T. sicil numarası
35.... Diğer polislerin de sicil numa-
ralarını verdik ve canlı yayında isim-
lerin açıklanmasını istiyoruz.

A. Şık: Talebinizin karşılanaca-
ğını düşünüyor musunuz?

Berkin Elvan'ın faillerinin isimleri
bugüne kadar biliniyordu ama açık-
lanmadı. Bizim bu girişimimizle açık-
lanacak ve yargılama olacak. Ali İs-
mail Korkmaz'ın, Ethem Sarısülük'ün
davalarında da katiller biliniyordu.
Ama yargılamanın nasıl sonuçlandığı
ortada. Katiller hiçbir zaman gereken
cezayı almıyor. Bu yüzden katillerin
halk mahkemelerinde yargılanmasını

istiyoruz. Zaten ikinci talebimiz de
budur.

A. Şık: Talep karşılanmazsa ne
olacak?

Talebimiz nettir. İsimler canlı ya-
yında açıklanmalı. Müzakereciler ver-
dikleri taahhüdü yerine getirsinler.
Polislerin kimlikleri açıklansın. Bu
polisler de canlı yayında suçlarını
itiraf etsinler. Bu talep karşılandığı
noktada daha önce açıkladığımız diğer
taleplerimizi  müzakere edebiliriz.
Eğer talebimiz karşılanmazsa başta
söylediğimizi gerçekleştiririz. Polis-
lerin sicil numaralarını verdik. İsimler
açıklansın istiyoruz. İsimler açıklan-
dıktan sonra eylemimizi bitirebiliriz.
Şimdi son bir görüşme yapıyoruz ve
yarım saatlik bir süre tanıdık (Saat
19:40). Eğer canlı yayına çıkıp suç-
larını itiraf etmezlerse görüşme sona
erecektir. Telefon iletişimi de bitecek
ve savcıyı cezalandıracağız.

A. Şık: Emniyet müdürü ve baş-
savcı yardımcısının öğle saatlerinde
canlı yayında açıklama yapmasını
da siz mi talep etmiştiniz?

Evet bizim talebimiz doğrultu-
sunda o açıklama yapıldı. Eyleme
başladığımızda 3 saat süre tanımıştık.
Sürenin dolmasına az bir süre kala
müzakere heyetiyle irtibata geçebil-
dik. Yetkililerin Berkin Elvan'ın ka-
tillerini açıklayacağını taahhüt etmesi
üzerine, bu açıklama yapılırsa mü-
zakere sürer dedik. Bunun üzerine
emniyet müdürü ve başsavcı vekili
canlı yayında açıklama yaptı. Biz de
süreyi uzattık. Eğer açıklama yapıl-
masaydı süre uzamayacaktı.

A. Şık: İçeri girerken avukat
kimliği kullandığınız ya da bizlerin
de avukat olduğunuza dair bilgiler
dolaşıma girdi. Adliyeye silahlarla
nasıl girdiniz? 

İçeri nasıl girdiğimizle ilgili herhangi
bir açıklama yapmayacağız. Mutlaka
zamanla ortaya çıkacaktır. Ama şu
aşamada açıklama yapmayacağız. Bu
tür dedikodular avukatları hedef haline
getiriyor. Ama bu eylemde avukatların
hedef olması için bizim avukat kimliği
ya da cübbesi kullanmamıza gerek
yok. Bu ülkede avukatlar defalarca

hedef oldu. Müvekkillerine sahip çık-
tıkları için hapislere atıldılar hatta öl-
dürüldüler. Bu yüzden bizim eylemi-
mizle avukatların hedef haline getiril-
mesi söz konusu değil. Çünkü AKP'den
ve düzenden yana olmayan herkes
zaten bu ülkede hedeftir. Bizler de
avukat değil DHKC savaşçılarıyız.
Sonuçta biz bu eylemi yapmaya karar
verdik ve bunun için de her türlü yön-
temi denedik. Bu eylem mecbur bıra-
kıldığımız bir yöntemdir. 

A. Şık: Silahlı eylem yapmak
adaleti sağlar mı?

Devrimciler bu ülkede adaletin
sağlanması için çok çaba sarfettiler.
Bugüne kadar birçok eylem oldu.
Devrimciler eylem yaptı, avukatlar
zorladı. Katiller yerine bu eylemleri
yapanlar tutuklandı. Haklarında so-
ruşturmalar açıldı. İşkence gördüler.
Berkin için istenen adalet sadece dü-
zenin kendi çıkarları söz konusu ol-
duğunda ortaya çıkıyor ve adalet
talep edenleri tutukluyor. Biz de bu-
gün adaleti sağlamak için buradayız.
Kullandığımız yöntemler ve eylemi-
miz meşrudur.

A. Şık: Talep karşılanmazsa savcı
beyi cezalandıracağınızı söylüyor-
sunuz. Bu meşru mu?

Biz bu olmasın diye uğraşıyoruz.
Talebimizin karşılanıp karşılanma-
ması ve savcının başına bir şey gel-
memesi kendi ellerinde. Sonuçta ken-
di savcıları ve kendi polisleri. Onların
düzenini koruyan savcılar ve polisler.
Başlarına bir şey gelsin istemiyorlarsa
talebimizi yerine getirsinler. Biz dü-
zenin, kendi insanlarına da değer
verdiklerini düşünmüyoruz. Kul-
lanır, harcar, atarlar. Bundan sonrası
kendilerine kalmış. Daha fazlasını
pazarlık konusu yapmıyoruz.

A. Şık: Savcının sağlık durumu
nasıl? Kendisiyle konuşabilir mi-
yiz?

Kendisiyle sizi konuşturamam.
Ama sağlık durumu iyi. Zaten bir
başka savcı arkadaşıyla ve polis yet-
kilisiyle telefonla konuştu. Sağlığını
iyi olduğunu kendisi de söyledi. 

A. Şık: Savcı beyle herhangi bir
tartışmanız oldu mu? Kendisinin

Basından
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Berkin Elvan'ın falilerinin bulunması
için çaba harcadığına ilişkin haberler
var medyada?

Evet, kendisiyle konuştuk. Savcı
bey kendisini savunmaya çalışıyor.
Ama dosyaya baktığınızda sadece avu-
katların başvurularını görüyorsunuz.
Savcının dosyayı ilerletmek için bir
çabasını görmüyorsunuz. Dosyanın bu-
güne kadarki gelişim sürecini biliyoruz.
Bugüne kadar hiçbir şekilde savcılar
olaya el atmadı. Avukatlar ve aileler
kamera görüntülerinin peşine düştü.
Devrimciler defalarca bunun için ey-
lemler yaptı. Gözaltına alındı. İşkence
gördü. Tutuklandı. Bu dosyada savcıların
bir adım atması söz konusu değil. Zaten

benzer bütün davalarda da yargının ne
yaptığı ortada. Sadece devleti ve suç-
lularını korurlar. Bu dosyada da polis-
lerin korunmasından savcı sorumludur.
Kendisine de bunu söyledik zaten.

A. Şık: Berkin Elvan'ın öldürülmesi
kamuoyunun geniş kesimi tarafından
zaten tepki toplamıştı. Cenazesine ka-
tılan yüzbinlerce kişi de bu haksızlığa
isyan etmişti. Eyleminiz bu meşru ze-
mini ortadan kaldırmıyor mu?

Berkin Elvan sıradan bir insandı
ama bizim çocuğumuzdu. Berkin'i biz
tanıyorduk. Kişisel olarak da mahalleden
tanıyorduk. Berkin bizim elimizde bu-
yüyen bir çocuktur. Canımız, kardeşimiz,

yoldaşımızdır. Cenazesine milyonlarca
insanın katılması kendiliğinden olmadı.
Devrimciler yaşanan haksızlığa dikkat
çekmek ve kamuoyu oluşturmak için
360 gün boyunca eylemler yaptı. Ha-
ziran Ayaklanması’nda birçok şehit ve-
rildi ama kimsenin cenazesi öyle olmadı.
Elbette Berkin'in bir çocuk olması, yaşı
da etkendir ama adalet talepleri saye-
sinde o kitle Berkin için toplandı. Bu
eyleme karar verirken, en başta da be-
lirtmiştik, bu güne kadar her şey yapıldı.
Demokratik yollardan adım atılması
için ısrar edildi. Ancak adalet sağlan-
madığı için biz de namlularımızla adaleti
sağlarız dedik. Ve meşruiyetimizi de
idelojimizden alıyoruz.

Haziran Ayaklanması’nda katledilen Abdullah Cömert’in
abisi “Berkin’in katilinin yakalanmasına az kaldı, savcı
onun için katledildi” zırvası üzerine aşağıdaki yazıyı yaz-
mıştır.

Adaletin Önündeki Engel: Savcılar
Savcı denen devletin koruyucusuyla ilk defa kardeşim

katledildikten birkaç gün sonra tanıştım. Karşılaşma uzun
sürmedi, beni odadan kovdu. Bu olayın ertesi günü Balıkesir’de,
ortadaki onca delile rağmen, katil Ahmet Kuş’un suçunu is-
patlamamıza rağmen, savcı tutuklama talep dahi etmedi.

Kardeşim katledileli neredeyse 4 ay olacaktı, savcıdan
tek adım yoktu katili bulmak için. Ne zaman ki biz avu-
katlarımızla sorun yaşayıp avukat değişikliğine gittik ve
dosya elimize geçti, sadece bir hafta sürdü katilin adına
kadar ulaşmamız.

Tüm delilleri toparlayıp savcıya sunduk. Savcının
görevini biz yapmıştık. Her gün odasını işgal ettik,
“Katil ortada, neden iddianameyi tamamlayıp tutuk-
lamıyorsun?” diye soruyorduk, ek deliller getiriyorduk.
Buna rağmen iddianame bir türlü tamamlanmıyordu.

Kardeşimin katledilişinin üzerinden 8 ay geçmişti ki
iddianame bitti, ama başsavcı bir türlü kabul etmiyordu.
İddianameyi geri gönderdi.

Nihayet 10, evet kardeşim katledildikten 10 ay sonra
iddianame bitmişti, ama katil tutuksuz yargılanacaktı. Ki
hâlâ tutuksuz yargılanıyor.
Şimdi sorarım size: Gezi davalarına bakan savcı ve

hakimlerin hepsinin özel seçilmediğini söyleyebilir mi-
siniz?

Katilleri akladılar, bize saldırdılar.
Ethem’in duruşmalarında uyuyan savcıyı unuttunuz

mu? Bizim davanın Balıkesir’deki ilk savcısı da uyumadı
mı? Mehmet Ayvalıtaş’ın katiline “oğlum” diye hitap

eden hâkimi, Ethem’in katiline 4 yıl ceza veren mahkeme
heyetini, Ali İsmail’in katillerini salan mahkeme heyetini
ne çabuk unuttunuz?

Gezi davalarına bakan savcı ve hâkimlerin gerçekten
adil olduğuna nasıl inanabiliyorsunuz?

Ben kaç tane duruşmaya girdim, kaç defa hâkimin
önünde polis tarafından darp edildik, davalarımız sürül-
dü?

Adalet talebiyle çıkıyoruz karşılarına, başka bir talebimiz
yok, çocuklarımızın katillerini bütün diğer çocukların gü-
venliği için cezalandırın talebi var sadece, ama onların
tutumu hiç değişmedi, katilleri akladılar, bizi sürdüler,
darp edilmemize göz yumdular ve daha neler.

Son beyanımda mahkeme heyetine, “Annem buraya
ÖLÜMÜ göze alarak geliyor!” dedim, ölümü. En son,
mahkemedeki yoldaşlarının önünde yere yığılmıştı. Tan-
siyonu 21’e kadar çıktı. Bunun ne anlama geldiğini bilme-
yenler bir sorsun. Doktor “Şu an önümüzde felç geçirebilir,”
diyordu. Felçten bahsediyoruz!

Taş olsa annemin çektiklerini görse çatlardı, ama kar-
şımızda insan evlatları yoktu, emir almış robotlar vardı.

Bizi daha fazla üzmeyin.
Elbette keşke savcı ölmeseydi. Keşke hukuk, yapması

gereken şeyi yapıp katilleri ortaya çıkarsaydı da üç insan
bugün aramızda olsaydı. Keşke egemen siyasi irade
onları öldürmeyi değil de hukuku işletmeyi seçseydi.

Bedeninden 10 kurşun çıkan savcıyı hem siyasi
olarak hem fiziki olarak kimin öldürdüğü ortada değil
mi? Keşke ölmeseydi. Ama sakın ola ki “katilini bulacaktı,
yargılayacaktı” yalanıyla karşımıza çıkmayın.

Her şey ortadadır ve nettir. Çocuklarını Gezi’de ve Ge-
zi’nin hesabının sorulması uğruna kaybedenleri daha fazla
üzmeyin.

Adalet Yerine Zulüm Getiren Davalardan 
Abdullah Cömert Davası, Balıkesir’e Sürgün Edildi
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655 Gündür Berkin Elvan’ ın Katillerini Koruyan AKP’nin Savcılarıdır!
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ ın Davayı İlerlettiğini Söyleyenler

AKP’nin Ağzından Konuşan Şarlatanlardır!

DOSYAYA İLİŞKİN TÜM DELİLLER

AVUKATLAR TARAFINDAN SUNULMUŞTUR!

Halkın 
Hukuk
Bürosu

Faili devlet olan dosyaların han-
gisinin yargılaması gerektiği gibi, ya-
salardaki usul ve yasalara göre yapıl-
dı? Buna ilişkin biz tek bir örnek gös-
teremeyiz. 26 yıllık avukatlık tarihi-
mizde yüzlerce dosya takip ettik. Hep
aynı şeyle karşılaştık. Özellikle dev-
let politikası halini alan uygulamalarda
suçu ve suçluları açığa çıkartmak ıs-
rarlı, kararlı bir mücadeleyi gerekli kıl-
maktadır. Açık gerçek şudur: 

Polis eliyle işlenen cinayetlerde
yargı hakimi, savcısı taraf tutar. Ka-
tilleri aklamanın, korumanın, dosya-
yı uzatmanın, delilleri yok etmenin ya
da delillere ulaşamamanın yolunu
bulurlar. Berkin Elvan dosyasında
da devletin en başındaki adam Tayyip
Erdoğan'ın tarafı olduğu ve tetikçileri
koruduğunu ilan ettiği bu dosyada ya-
şananlar farklı olmadı. Olamazdı da. 

Dört Savcı Değişti 
Berkin Elvan dosyasında yaklaşık

iki yılda dört savcı değişmişti. 

Soruşturma, avukatların suç du-
yurusu yapması ile başladı. Soruş-
turma önce Haziran Ayaklanması şi-
kayetleri ile birlikte yürütüldü. Sav-
cılık torba soruşturma açmıştı, Ha-
ziran Ayaklanması’ndaki tüm şika-
yetleri aynı dosya içinde yürütmeye
çalıştı, avukatların verdiği dilekçe
ile Berkin'in dosyası ayrı soruş-
turma dosyası olarak ele alındı. 

Delillerin toplanması, olay ye-
rindeki görüntülerin istenmesi, ta-
nıkların dinlenmesi avukatların ver-
diği dilekçeler sonrasında yerine ge-
tirildi. 

Tanıkların isimleri verildiği hal-
de dinlenmediler, avukatlar tanık-
ları buldu, getirdi o zaman dinle-
nebildiler. 

Dört ayrı savcı değişti, tüm sav-
cılar sadece avukatların verdiği di-

lekçeler üzerine gerekli incelemeyi
yaptılar ya da belirtilen delilleri top-
ladılar.  SAVCILARIN HİÇBİRİSİ
KENDİLİĞİNDEN İŞLEM YAP-
MAMIŞTIR. BUNA MEHMET
SELİM KİRAZ DA DAHİLDİR. 

Berkin Elvan dosyasını Mehmet
Selim Kiraz'dan önce Faruk Bildiri-
ci yürütüyordu. Faruk Bildirici, 11 Ha-
ziran 2014 tarihindeki yaz kararna-
mesi ile Antalya hakimliğine atanır-
ken Mehmek Selim Kiraz da Gazi-
osmanpaşa Savcılığı’ndan İstanbul
Savcılığı’na atandı. Bir süre sonra
Berkin Elvan dosyasını devraldı.
Berkin Elvan dosyası hakkındaki ilk
yazısını 17.09.2014 günü yazdı. Dos-
ya ile ilgili ilk işlemini ise 19.09.2014
günü yaptı. 

Savcı dosyayı ele aldığında Ber-
kin'in nasıl vurulduğuna ilişkin gö-
rüntü kayıtları gelmiş, bilirkişi olay
anına ilişkin raporunu sunmuştu. Ra-
poro göre, Berkin'in vurulmasından
sorumlu tutulan beş kişi tespit edil-
mişti.

Hatta savcı dosyayı devralmadan
önce bu beş kişinin kimliğinin bildi-
rilmesi için Emniyet Müdürlüğü’ne
gerekli yazılar da yazılmıştı. 

Berkin Elvan dosyasında beklenen
tek şey, raporda görüntüleri belli
olan beş kişinin kimlik bilgilerinin
gönderilmesi idi. Emniyet Müdürlü-
ğü bir kişinin kimlik bilgilerini bil-
dirmiş diğer dört kişinin bilgilerini
“tespit edemediği” iddiasıyla gön-
dermemişti. Oysa Emniyet Müdür-
lüğü’nün görüntüleri belli olan dört
polisin kimliklerini tespit edememe-
si mümkün değildir. Emniyet kim-
likleri bildirmek yerine sahte tuta-
naklar tuttu. 

Olay yerinde görevli polislerin
fotoğraflarının gönderilmesi istendi-
ğinde olay yerinde olan tüm polisle-
rin değil bir kısmının fotoğrafı gön-

derildi. Fotoğrafların gönderilme-
mesi gerekçesi “polislerin ilgili bi-
rimle ilişkisinin kesilmesi” olarak
gösterildi. 

Savcı Mehmet Selim Kiraz tüm
fotoğraflar tamamlanmadan dosyayı
bilirkişiye tekrar gönderdi ve eksik fo-
toğraflar üzerinden görüntülerdeki
polislerin tespit edilmesini istedi. Bi-
lirkişi, gönderilen fotoğrafların teşhise
elverişli olmadığını belirterek kısmen
benzerlik gösteren üç kişinin isimle-
rini savcıya gönderdi. Fakat bilirki-
şinin işaret ettiği kişilerin üçü de,
zetçi(silah kullanan) polis değildi. 

Bilirkişi raporunda, polislerin yan-
dan ve boydan çekilmiş güncel fo-
toğraflarla teşhis işlemi yapabileceğini
söylüyordu. 

Yeni fotoğrafların istenmesini de
avukatlar istedi ve avukatların di-
lekçesinden sonra savcı yeni fo-
toğrafları istedi. 

YENİ FOTOĞRAFLAR GEL-
DİĞİNDE, SAVCI FOTOĞRAF-
LARIN AVUKATLARA GÖSTE-
RİLMEMESİNİ VE VERİLME-
MESİNİ İSTEDİ. 

Böylece dosyayı avukatların de-
netimine kapattı.

Avukatlar buna rağmen dosyaya
eklenmesi gereken fotoğrafların lis-
tesini çıkarttı, bu listeyi savcıya ve-
rerek karşılaştırma yapmasını ve ek-
siklik varsa tamamlanmasını istediler. 

Fark edildi ki Emniyet yine fo-
toğrafları eksik göndermişti. Avu-
katların bu talebi üzerine eksik kalan
fotoğraflar istendi. 

Savcı'dan beklenen en önemli iş-
lemlerden bir tanesi, sorumlulardan
kimliği belli olan kişinin sorgulanması
ve durumun vehameti nedeniyle tu-
tuklanmasıydı. Savcı dosyayı dev-
raldığında, sorumlu beş polisten bi-
rinin kimliği biliniyordu. Fakat bu



Avukatların üs-
tünün, bürosunun,
evinin aranması
konusunda bazı
özel düzenleme-
ler mevcuttur.
Avukatlık Kanu-
nu’nun 58. mad-
desi “Avukatla-
rın avukatlık
veya Türkiye
Barolar Birliği ya da baroların organla-
rındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında iş-
ledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Ada-
let Bakanlığı’nın vereceği izin üzerine, suçun işlen-
diği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Avu-
kat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kara-
rı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cum-
huriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin ka-
tılımı ile aranabilir. Ağır ceza mahkemesinin görev
alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında
avukatın üzeri aranamaz” şeklindedir. 

Yine avukatın “Hak ve Ödevleri” başlığı altın-
da düzenlenen 36. maddesi şöyledir: 

Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek
avukatlık görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve
barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğren-
dikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. 

Buna göre avukatlar konusu suç teşkil etse bile mü-
vekkillerinden öğrendikleri bilgileri kimseye anla-
tamaz, anlatmaya zorlanamaz. 

İşte bu sebeplerle avukatın araması avukatın ki-
şiliği ile ilgili bir sorun değil temsil ettikleri kişi-
lerin haklarının korunması ile ilgili bir meseledir. 

Avukat, yargının üç ayagından halka en yakın olan,
hatta halkı temsil ettiği varsayılandır. Devletin gücü
karşısında halkın korunaklarından biri de avukat yar-
dımıdır. Bu yardımın güvence altına alınması da ka-
zanılmış bir mevziidir. 

Avukatın kendi işyeri olarak değerlendirdiği bir
yere üstünü başını, çantasını dökerek girmesi avukat
için elbette dilenen bir durum değildir. Ve avukatlar
sırf bu yasal, fiili ve ilkesel durumlar için bile her gün226
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AVUKATIN
ÜSTÜNÜ
ARATMAMA 
KONUSUNDAKİ
DİRENME TAVRI

polis hakkında hiç bir işlem
yapmadı. 

Avukatların bu yönde
yaptığı talepleri reddetti. 

Berkin Elvan dosyası,
Emniyet’in bilgi vermemesi
ya da eksik bilgi, belge ver-
mesi üzerine tıkanıyordu sü-
rekli. En son olarak da Em-
niyet Müdürlüğü’nün kimlik
bilgileri vermemesi üzerine
tıkanmıştı. 

Savcılık Emniyet Mü-
dürlüğü’nü zorlamalı, gö-
revlerini yerine getirme-
yenler hakkında gerekeni
yapmalıydı. 

Avukatların bunu talep
etmesine rağmen talebi ye-
rine getirmedi. 

Adli Kolluk yönetmeliği
madde 6 der ki; "Soruştur-
ma işlemleri, Cumhuriyet
savcısının emir ve talimatları
doğrultusunda öncelikle adlî
kolluğa yaptırılır. Adlî kol-
luk görevlileri Cumhuriyet
savcısının adlî görevlere iliş-
kin emirlerini gecikmeksizin
yerine getirir." CMK madde
161 de aynı içerikte olup
şöyle devam etmektedir. "(1)
Cumhuriyet savcısı, doğru-
dan doğruya veya emrinde-
ki adlî kolluk görevlileri ara-
cılığı ile her türlü araştırmayı
yapabilir; (5) Kanun tara-
fından kendilerine verilen
veya kanun dairesinde ken-
dilerinden istenen adliye ile
ilgili görev veya işlerde kö-
tüye kullanma veya ihmalle-
ri görülen kamu görevlileri
ile Cumhuriyet savcılarının
sözlü veya yazılı istem ve
emirlerini yapmakta kötüye
kullanma veya ihmalleri gö-
rülen kolluk âmir ve memur-
ları hakkında Cumhuriyet
savcılarınca doğrudan doğ-
ruya soruşturma yapılır." 

Berkin Elvan dosyasında,
Emniyet Müdürlüğü’nün
üzerine düşeni yapmadığı,
görevlerini kötüye kulandık-

ları açıktı. 

Soruşturmanın başında
ellerinde hiç görüntü olma-
dığını söylediler, sonra gö-
rüntüler ortaya çıktı. 

Telsiz kayıtlarını gönder-
mediler. 

Polislerin silah zimmet
listesini göndermediler. 

Olay yerinde görevli pol-
islerin listesini istendiği hal-
de göndermediler ya da eksik
gönderdiler. 

İstenilen fotoğrafları hiç
bir zaman tam olarak gön-
dermediler. 

En son olarak görüntüle-
ri ortada olan polislerin kim-
liklerini tespit edemedikleri-
ni iddia ediyorlar. 

Savcı Emniyet
Müdürlüğü’nü
Zorlamak İçin Hiç
Bir Şey Yapmadı!

Tam tersine savcılar, avu-
katların soruşturmanın ilerle-
mesi için her türlü delilleri sun-
masına rağmen katil polisleri
korumaya devam etmiştir.

Savcıların görevi
AKP’nin emir eri gibi çalış-
maları ya da iktidarın hoşu-
na gitmeyecek işlemleri yap-
mamaları değildir. 

Katil polisleri koruyan
savcıları polisler koruma-
mıştır.

Savcının rehin alınması
eyleminde de siyasi iktidar
savcısını korumak yerine
polisleri korumuştur. Emni-
yet Müdürlüğü’nün elinde
katillerin isimleri mevcut-
tur. Bundan eminiz. İsimleri
vermedi. Savcıyı öldürdü.
Siyasi iktidara karşı yapılacak
tek şey örgütlenmektir. 

Hakim ve Savcılar gö-
revlerini yapabilmek için ör-
gütlenin, mesleğininiz ilkeleri
ve hukuku savunun. 



adliye girişinde yapılan aramaya karşı
çıkabilirler ve bu uygulamaya direne-
bilirler. 

Ancak bugün karşı karşıya olduğu-
muz durum yalnızca avukatın sır sak-
lama yükümlülüğü ile açıklanamaz.
Ayrıca avukatlar bugün olağan şüpheli
olarak görülmeleri karşısında da bu ba-
kış açısına direnmekteler. “Madem
çantanda bir şey yok o zaman neden
aratmıyorsun” şeklindeki sıradan ve
yoz bakış açısı kabul edilemez. O zaman
evi, işyeri ya da mahrem gördüğü bir
alanda dışarıdan müdahaleye uğrayan
insanların bu saldırıya direnmelerini de
aynı rahatlıkla karşılamamız gerekir. Ve
yapılan her türden keyfiliğe ‘madem
gocunmuyorsun o halde razı ol’ diye
cevap verilebilir. Ki bu bakış açısını biz
asla kabul edemeyiz. Ancak biliyoruz
ki iktidarın zulmü karşısında herkes ola-
ğan şüpheli olarak görülmektedir zaten. 

31 Mart’ta yaşanan Berkin Elvan’ın
soruşturma savcısına yönelik eylem-
den hemen sonra iktidar ve emrindeki
burjuva medya oklarını savunmaya,
yani avukatlara yöneltti. Bu yalnızca düz
bir mantıkla ulaştıkları bir önlem değil-
di. Çünkü onların en büyük ihtiyacı
“nasıl, neden” diye soranlara, kendile-
rini güvende hissetmeyen ve iktidara gü-
venini yitirmiş bulunan kişilere, bir ce-
vap vermek ve bir hedef göstermekti.
‘Bir sorun tespit etmek ve o sorunu
çözmek’ zorundaydılar. Ve sonunda ik-
tidar ve muhalefet el ele verip, aslında ba-
sit ve aşılabilir bir teknik meseleden iba-
ret olmasına rağmen “içeri nasıl girdi-
ler” sorusunu ön plana çıkardılar. He-
pimizin polis gibi düşünmesini isti-
yorlardı. İçeri nasıl girdiler? Oysa bu işi
kafasına koymuş biri içeri girmenin bin
türlü yolunu bulur, girerdi. 

İstedikleri “neden böyle bir eylem
yaptılar” sorusunun sorulmasını en-
gellemekti. “Berkin’in katilini bulmak
bu kadar mı zordu?” sorusunun sorul-
masını istemediler. Bu soruların ceva-
bı “çünkü avukatlar adliyeye girer-
ken aranmıyorlardı” olabilir mi? 

Biz direniyoruz; iktidarın yalanlarına
karşı gerçeği aramakta direniyoruz.
Halkın haklarının bir bir ellerinden
alınmasına ve buna avukatlardan baş-
lanmasına karşı direniyoruz. 227
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Yürüyüş Dergisi,
derginin basıldığı
Ezgi Matbaacılığı
polisin arayıp tehdit
etmesiyle ilgili 5 Ni-
san'da bir açıklama
yaptı. Açıklamayı
aşağıda yayınlıyo-
ruz:

"Yürüyüş Dergi-
si, 10 yıldır kesintisiz
olarak ülkemizin ger-
çeklerini yazmaya de-
vam ediyor. 10 yıldır tarih tanık ki,
dergimizde sayfa sayfa ülkemizdeki
adaletsizlikleri, katliamları okumak
mümkündür. Her sayfada ayrı bir so-
runu ele alır, bütün sorunların sebe-
binin düzen olduğunu yazar bizim
dergimiz. Dergimiz, 93 sayıdır yani
Berkin Elvan vurulduğundan beri her
hafta bu adaletsizliği yazdı. Bir tek
hafta olsun, Berkin’in olmadığı bir
sayı çıkarmadık. Berkin ülkemizde
hem adaletsizliğin hem de adaletin
sembolü olmuştur. Berkin vuruldu-
ğundan beri 21 ay oldu. 93 hafta oldu.
Bugün (4 Nisan) 657 gün oldu. Ka-
tiller yargılanmadı. Katillerin yargı-
lanmaması bir yana, katiller gizlen-
di. Dosyada isimlerine ve sicil nu-
maralarına kadar belli olmasına rağ-
men yargılanmadı. Dergimiz 93 sa-
yıdır bu adaletsizliği yazıyor. Bu
adaletsizlik, Berkin nezdinde bütün
Türkiye’deki gerçekliktir. Adalet Sa-
vaşçıları, işte bu gerçekliği yıkmak
için girdiler savcıların odalarına.
Adaletsizlik ve zulüm çarkı, kendi
savcısını bile harcayarak kabul et-
medi talepleri. En temel talep suçlu
olan polislerin yargılanması için ya-
pılacak olan bir açıklamaydı. emni-
yet müdürü bunu açıklamayı uygun
görmedi. Adaletsizlik yaptıklarını
itiraf etmek olacaktı bu açıklama çün-
kü. Bunun yerine savcıdan vazgeç-
ti. Adalet için saraylarını başlarına yı-
kan 2 Halk Kurtuluş Savaşçısını, Şa-
fak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’u
katletti.

Berkin aynı zamanda adaletin

sembolüdür. Ber-
kin’leri yazmaya de-
vam edeceğiz! Kim-
se Berkin'lerin dev-
rime yürüyüşünü
durduramayacak.
Adaletin sesi, Ber-
kin'lerin sesi olmaya
devam edeceğiz. İs-
tanbul polisi acizce
dergimizin basıldığı
Ezgi Matbaacılık’a
tehditler savurup,

basmakla tehdit etmiştir. "Yürü-
yüş'ü basmayın" demiştir. Ezgi Mat-
baacılık, neden Yürüyüş’ü basma-
yacaktır? Hangi yasal dayanakla
tehditler savuruyorsunuz?

Yasal olan, bütün yasal gerekle-
ri yerine getirilmiş olan bir dergiyi
böyle yasadışı yollarla engellemeye
çalışıyorsunuz. İstanbul polisi bu ne
demektir? Sizin yasalarınıza uygun
şekilde davranan biziz. Kendi yasa-
larını hiçe sayarak çiğneyen, yasadışı
davranan ise sizlersiniz! Devrimci ba-
sın tarihinde 27 yılı geride bıraktık.
Matbaalarımızı da bastınız. Dergi-
lerimizi ve gazetelerimizi toplattınız
ve kapattınız. Arabalardan çalmadı-
nız mı Kurtuluş Gazetesi’ni? Gön-
derdiğimiz kargolara zarar verme-
diniz mi? Bunların hangisi bizi yıl-
dırdı? Hala bunlardan medet uma-
cağınıza insanları katletmeyi bırakın,
sömürüyü ve yoksulluğu ortadan
kaldırın. O zaman bize yazacak pek
bir şey bırakmamış olursunuz. Ancak
bunları zaten yapamazsınız. Çünkü
bu düzen bunlardan besleniyor.

İşte bunları yaparsanız daha
20’lerindeki gencecik insanlar çıkar,
adaleti getirir bu ülkeye. Biz yaz-
maya devam edeceğiz, yaptıkları-
nızın hiçbiri durduramayacak. Biz-
ler Adalet Savaşçılarını yazmaya de-
vam edeceğiz. Bu ülkenin adliye-
lerine adalet getiren Şafaklar’ı ve
Bahtiyarlar’ı, bu ülkenin meydan-
larında adalet dağıtan Elif Sultan-
lar’ı yazmaya devam edeceğiz. Bi-
zim sesimiz onların sesidir!"

Yürüyüş Dergisi Ülkemizdeki Adalet Mücadelesinin Sesidir!

Tehditler, Baskılar Bizi Yıldıramaz!



Geçtiğimiz hafta ETHA
isimli internet sitesinde her
satırında düşmanlık akan ya-
zılar yayınlandı. 

Yürüyüş ve Grup Yo-
rum'a "eleştiri" olduğu
iddia edilen bu yazı yalan
ve provokasyon üzerine
kurulu bir yazıydı. 

Bu yazıya ilişkin el-
bette ki başka değerlen-
dirmelerimiz oldu ve
olmaya devam edecek.

Elbette "sol" adına "sosyalistlik"
adına yapılan bu saldırıları cevapsız
bırakmayacağız.

Ama biz devrimcilerin, Cepheli-
lerin cevabı bu şekilde düşmanca ol-
mayacaktır. Cephelilerin sola yakla-
şımı bellidir. 

Evet eleştiri nasıl yapılır, ET-
HA'ya, Atılım'a da hep olduğu gibi
yine biz öğreteceğiz ve öğretiyoruz
da.

AKP faşizmi karşısında nasıl ya-
lanlara karşı gerçekleri ortaya bir
adım ile geri atmadan koyuyorsak,
ETHA-Atılım gibi kendine sol-sos-
yalist diyen, bu iddiasıyla ortaya çı-
kanlara da gerçekleri anlatarak, tüm
yazılı, sözlü, fiziki saldırılara rağmen
bir an bile vazgeçmediğimiz sola
yönelik devrimci yöntemlerimizle
eleştirilerimizle cevap vermeye devam
edeceğiz.

Bu yazılanlar, bu üslup, bu yalanlar,
bu solu birbirine düşürmeye çalışan,

halkı bölen, faşizmin ekmeğine yağ
süren tavır "SOL"a ait değildir.

Devrimcilere, sosyalistlere ait de-
ğildir.

Bu üslup burjuvaziye ait bir üs-
luptur. Yalan üzerine haber yapmak,
Grup Yorum gibi halka malolmuş,
faşizmin saldırılarına karşı direnişin,
halkı, milyonları birleştirmenin sim-
gesi olmuş bir müzik grubuna sal-
dırmak, yalan-yanlışla Kürt halkımızı
devrimcilere karşı kışkırtmak SOS-
YALİZMLE bağdaştırılamaz... Değil
sosyalistlikle, solla bile birlikte anı-
lamaz.

Peki ETHA-Atılım bunu sol ve
sosyalistlik adına yapmıyorsa ne
adına yapıyor?

Burjuva basın bile gerçekleri gör-
mezden gelemezken, ETHA-Atılım'ın
bu pervasızlığı niye... 

Elbette ki bunu çok iyi biliyor ve
anlıyoruz.

Bugün ortada devrimin esamesi

bile okunmazken ısrarla "Ro-
java devrimdir"

diye bağırmalarının
nedenini biliyoruz...
Yok, ne kadar saldı-
rırsanız saldırın, em-

peryalizmle nasıl aynı
saflara düştüğünüzün
üstünü "devrim" di-
yerek örtemezsiniz...

Bunu "sol", "sosya-
listlik" adına sahiplene-
mezsiniz... Marksizm-
Leninizmle açıklayamaz-
sınız...  Yalanlarınız Mark-

sizm-Leninizmle tutmaz, gerçekler
karşısında hükümsüz kalır.

Savunduğunuzu iddia ettiğiniz
ML değerlere, yüzünüzü halka, Cep-
he'ye dönün...

Bakın geldiğiniz duruma, ML'den,
sol değerlerden uzaklaşmanız, Cep-
he'ye düşmanlık sizi ne hale getirdi.

Grup Yorum'a, Yürüyüş'e, Cep-
he'ye saldırmak için FACEBOOK
GİBİ BİR SİTEYE PARA ÖDER
HALE GELDİNİZ.

Bize yönelik suçlama, hakaret ve
yalanlarınızı Facebook’tan "SPON-
SORLU" haberler olarak yayınlatır
hale geldiniz.

Nedir Facebook'ta sponsorlu ha-
berler?

"Sizin görme ihtimalinizi artırmak
için bir işletmenin, kuruluşun veya
bireyin ücret karşılığı öne çıkardığı,
Facebook'taki arkadaşlarınızdan
veya sayfalardan gönderilerdir."

Emperyalizmle aynı saflara düşmelerini gizleme telaşındaki ETHA,
özeleştiri vereceklerine devrimcilere, Marksist-Leninistlere saldırıyor!

Faşizme Karşı Ezgileriyle Direnişin, Milyonların Sesi Olmuş Grup Yorum'a
Saldırıyor! Yalanları, Düşmanlığı Yaymak İçin Facebook Gibi Bir Siteye Para

Ödeyecek Kadar Acizleşiyor! Grup Yorum'a Saldırı Onu Dinleyen, Onun
Şarkılarıyla Direnen Şehit Düşen Milyonlara Yapılmıştır! Yürüyüş'e Saldırı,

Onun Temsil Ettiği Sol'a, Marksist-Leninistlere Yapılmıştır!

YÜZÜNÜZÜ MARKSİZM-LENİNİZM’E,
ONUN TEMSİLCİLERİNE DÖNÜN!

ESP, ATILIM, ETHA... ÇÜRÜMENİN GELDİĞİ DURUM: SPONSOR SOLCULUĞU
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"Sponsorlu haberler, haber kaynağınızda
zaten görebileceğiniz, arkadaşlarınızın ve
sayfaların Facebook'ta yaptıkları hakkındaki
haberlerdir. Bir işletme veya kuruluş bu haberi
görme ihtimalinizi artırmak için haberin ücret
karşılığı sponsorlu haber şeklinde gösteril-
mesini sağlar." 

Niye "sponsorlu" haberler? Bize yaptığınız
bu saldırıyı daha fazla kişinin okuyabilmesi
için...

Aman birilerinin gözünden kaçar bu yazı...
Kaçmasın, gerekirse biz para veririz dedi-
niz...

Bize düşmanlığınız aslında Marksizme-
Leninizme düşmanlığınızdır.

Çünkü bizim söylemlerimizin hepsi Mark-
sizme-Leninizme aittir.

Yaptığımız tespitler bize ait değil; Mark-
sist-Leninist önderlere, devrim deneyimle-
rinden çıkmış sonuçlara aittir. 

Siz parayla bize değil, aslında bu değerlere
saldırıyorsunuz.

Siz parayla bize değil, Grup Yorum tür-
külerini, marşlarını, şarkılarını söyleyen, bun-
larla direnen milyonlara, halka saldırıyorsunuz. 

Siz parayla bize değil, Marksizmi- Leni-
nizmi yaratmış, dünya devrimler tarihine sal-
dırıyorsunuz.

Siz parayla bize değil, bugüne kadar halkın,
solun, devrimci- yurtseverlerin yarattığı de-
ğerlere, tarihe saldırıyorsunuz.

Siz parayla bize değil; kendi taraftarlarınızı
da yalana inandırmaya, bir yalanın peşinden
sürükleyerek onlara saldırıyorsunuz...

Vazgeçin!

Her sınıf kendi sınıfının bilinciyle hareket
eder. Burjuvazi ve yazarları bu bilinçle hareket
edip bize saldırıyor, saldıracak da...

Ama kendine "sol" diyenler hangi sınıfın
bilinciyle hareket ediyor da bize saldırıyor,
halkı kışkırtıyor, yalana başvuruyorlar!

Marksist- Leninist olmak, sosyalist olmak;
devrimcilere saldırmak, yalanlara sarılmak
değildir!

Yüzünüzü; diyalektik ve tarihsel mater-
yalizme, yüzünüzü; Marksizme ve Leninizme,
yüzünüzü halka ve bu halkın temsilcilerine
dönün! Bize dönün!

Bırakın burjuva politikasını, bırakın burjuva
yazarlığı burjuvazi ve onların kalemşörleri
yapsın...

Siz sınıfınıza, halklarımıza, sola, bize
dönün yüzünüzü... 

2000’li yıllarda oligarşinin F
tipi saldırısına karşı solun dire-
nememesi sol için dönüm noktası
olmuştur. Direnmeyen sol çü-
rümüştür. Büyük direniş karşı-
sındaki tavırları bu çürümenin
en somut ifadesiydi. Sol, büyük
direniş boyunca direnmemele-
rinin köklü bir özeleştirisini ve-
recekleri yerde gerekçesini ara-
yarak meşrulaştırmaya çalıştılar.
Devrimci değerlerden uzaklaş-
tılar, halktan koptular.

İktidar iddialarını yitirdiler,
ideolojik, örgütsel bağımsızlık-
larını yitirdiler. 

Gelinen aşamada artık sol
adına burjuvazinin ucube değer-
lerini savunmaktadırlar. 

ESP’nin verdiğimiz örneği
(sponsorlu haber) bu solda yay-
gınlaşacaktır. 

İdeolojik mücadelede, ajitas-
yon ve propagandada ‘sponsor’
kullanma dönemi yaygınlaşa-
caktır.

Sponsor solculuğu, halkın
karşısına çıkamamanın, halktan
kopmanın geldiği son noktadır. 

MKP’nin durumu bunun tipik
örneğidir. MKP İstanbul’da
AKP’li Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım’ın kardeşine yönelik
silahlı bir eylem yapınca “bizler
için ajitatif, propagandacı dev-
rimcilik dönemi kapanmıştır.
Yazılama, afişleme vb. eylem
tarzları solun emekleme döne-
mine hastır ve aşılması zorun-
ludur” diye ahkam kesiyor. Açık-
lamasında “yazılama ve afişle-
me” gibi ajitasyon-propaganda
yöntemlerini küçümseyerek si-
lahlı propagandanın esas oldu-
ğunu söylüyorlar... 

Söyledikleri safsatadan iba-
rettir. MKP’nin silahlı mücade-
leyi nasıl verdiğini Dersim’de
24 gerillanın elde silah teslim
olmasında gördük. 

24 gerillasının elde silah  düş-

manla çatışmayıp teslim olmasına
“ölmediklerine sevindik” diyen
bir örgüt asla silahlı mücadele
veremez. MKP, hainleri alınla-
rından öperek silahlı mücadele
dinamiklerini Büyük Direniş dö-
neminde yitirmiştir. Hainliği meş-
rulaştıran bir örgüt kahraman
yaratamaz... 

MKP, “yazılama, afişleme
vb. eylem tarzları solun emek-
leme dönemine hastır” derken
esas olarak halkın karşısına çı-
kamamalarının üstünü ört-
mektedir. Yazılama yapmakta,
afiş asmakta halkın içine girmeyi,
halkın içinde örgütlenmeyi ge-
rektirir... Halkla bağı kalmayan-
lar, halkın karşısına çıkamayanlar
afiş de asamaz, yazılama da ya-
pamaz... Ancak ve ancak SPON-
SORLAR ARACILIĞIYLA iş
yaparlar...

Sponsor solculuğu devrimin
değerlerine düşmanlaşarak bü-
yüyecektir. ESP’den ibretlik bir
örnek daha aktarak soldaki çü-
rümenin boyutunu somutlamak
istiyoruz.

ESP’nin 31 Mart 2015’de
Cephe’nin adliyedeki rehin
alma eylemi sonrasında kendi
örgütlülüğüne gönderdiği tali-
matıdır: “Halk Cephesi'nin her-
hangi bir ilde veya alanda dü-
zenleyeceği uğurlama töreni,
protesto yürüyüşü, anma etkin-
liği ya da hatta polis saldırısıyla
karşılaşacak bile olsa bir eyleme
katılım sağlanmayacaktır.”

Türkiye devrimci hareketi
Kızıldere gibi Türkiye devriminin
yolunu belirleyen, siper yoldaş-
lığın, dostluğun ne olduğunu
gösteren çok güçlü değerler ya-
ratmıştır. ESP’nin bu ibretlik ka-
rarı sadece kendini çürütüp yok
olmasını getirecektir. Devrimci
değerlerimize zarar veremeye-
cektir. Halkı için, devrim için
yoldaşları için ölme, hesap sorma
geleneği Cephe ile sürüyor...

SOLDA ÇÜRÜMENİN GELDİĞİ
DURUM: SPONSOR SOLCULUĞU
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Önceki yazımızda Marks, Lenin,
Mahir Çayan'ın ifadeleriyle devrimin
ne olup olmadığını ortaya koymuştuk.
Ustalarımızın değerlendirmeleri ışığında
da Rojava'da yaşananlara devrim de-
nemeyeceğini söyledik. Devrimin ka-
rikatürize edilemeyeceğini söyledik. 

Karikatürize diyoruz, devrim savu-
nusu yapanlar "iktidar el değiştirmiştir,
bunun adı da devrimdir" diyorlar.
Yine sağlanan bir dizi "ulusal ve de-
mokratik kazanım"dan hareketle ya-
şananın bir devrim olduğunu söylüyorlar. 

O halde Talabani-Barzani'nin Kürt
Bölgesel Yönetimini de devrim diye
nitelemek gerekir. Venezuela'daki Cha-
vez yönetimini de devrim diye nitelemek
gerekir. 

“DEVRİM o kadar da erişilmez,
uzak, saf, teorik, mükemmel bir şey
değil. Devrim sıradan, günlük bir ol-
gudur. Devrim bir ‘teorik soyutlama’
değil günün meselesidir” diyor Roja-
va’da yaşananın devrim olduğunu ka-
nıtlamaya çalışanlar. 

“Sosyal, sosyalist bir devrim yok
ama yaşanan demokratik bir devrim-
dir” diyorlar. 

Hayır bunlar zorlama yorumlardır. 

Kim devrim için mücadele etmek-
tedir? Devrim yaptıkları iddiasında olan-
lar hani nerededir devrim programı?
Nasıl bir devrim istenmektedir? Bunların
cevapları yoktur. 

Demokratik devrime öncülük edecek
sınıf işçi sınıfı ve onun partisidir. Ve
bu anlamda demokratik devrim öz iti-
bariyle sosyalist devrim karakteri taşır. 

Tüm bunlar tartışılabilir, tartışıyoruz
da. Bizim açımızdan sorun öncelikle
ideolojik mücadele sorunudur. Ancak
Kürt milliyetçi hareketi ve onun des-
tekçileri açısından sorun ideolojik mü-
cadele değil Cephe düşmanlığıdır. Bu

nedenle de burjuvazinin yöntemleriyle
hareket etmektedirler. 

Gerçeği gizlemek için abartıya yö-
neliyorlar. Kavramlarla oynuyorlar.
Daha doğrusu çarpıtıyorlar. Buna izin
verilmediğinde ise saldırıyorlar. 

Kürt milliyetçi hareketinin devrimle
bir alakası yoktur. Bunu biz değil kendi
pratikleri, söylemleri ortaya koymaktadır. 

1990’lı yılların başında emperya-
lizmin dünya çapındaki ideolojik ve fi-
ziki saldırısı karşısında “ayakta kala-
bilmek”, “varlığını sürdürmek” adına
bayraklarındaki orak-çekici atmışlardır.
Bağımsız Kürdistan ve Ulusların Kendi
Kaderini Tayin Hakkı ilkesinden vaz-
geçmişlerdir. 

Sosyalizmin sorunlarını sosyalizm
içinde çözmek yerine sosyalizm dışı
çözümler arama yoluna gitmişlerdir.
Silahlı mücadeleyi devrim ve iktidar
temelli yürütmek yerine oligarşiyi ma-
saya oturtmak, emperyalizmle çözüm
aramada bir tehdit aracı olarak kullan-
maya başlamışlardır. 

"Dünya koşulları artık böyle bir
şeyi [bağımsızlığı-bn] kaldırmıyor, ulusal
sorunun çözümünde zorlanıyor. İki bloka
ayrılmış dünyanın ortaya çıkardığı ger-
çeklik gibi bir durum sunmuyor. Yaşanan
gelişmeler içerisinde geri bir çözüm
oluyor. Ayrılmak, ayrı devlet kurmak,
emperyalist sistemden gelen egemenlik
yaklaşımına karşı cephe almak, bütü-
nüyle sistem dışına çıkmak ve kendi
kabuğuna çekilmek, ulusları geliştir-
miyor, -geliştirmedi de." (Dünyadaki
Değişimin Özellikleri ve Partimizin Ye-
nilenme Yaklaşımları, Serxwebun, Sayı
212) 

Hemen her fırsatta emperyalizme
karşı olmadıklarını, devrim diye bir
dertlerinin olmadığını, ayrılma, ayrı bir
devlet kurma hedeflerinin olmadığını

DEVRİM Mİ
DİYORSUNUZ?

DEVRİMİN YOLU
KIZILDERE'DİR! 

Hiç kimse çarpıtamaz, bizim
ne dediğimiz çok açıktır. 

Bir; devrimciler, sosyalistler
halkların ortak çıkarlarını esas
almalıdır. 

İki; halkların çıkarları em-
peryalistlerle ortak olamaz. Em-
peryalizm Kürt, Arap, Türk,
Süryani, tüm dünya halklarının
ortak düşmanıdır. 

Üç; milliyetçilik halkları kur-
tuluşa götürmez. Kurtuluş halk-
ların emperyalizme karşı ulusal
ve sınıfsal temelde savaşımın-
dan geçer. 

Bu gerçekleri ortaya koydu-
ğumuz için Kürt milliyetçile-
rinin saldırılarıyla karşı karşıya
kalıyoruz. Bize saldıranlar kendi
yok oluşlarını hızlandırırlar.
Emperyalizme ve işbirlikçile-
rine yaklaşanlar halklardan
uzaklaşırlar. 

Biz Kızıldere’nin, devrimin
yolunda Kürt, Türk, Arap
Ortadoğu halklarıyla yürü-
meye devam edeceğiz. Kur-
tuluşa Kadar Savaşacağız. 

“ROJAVA DEVRİMİ” SÖYLEMİ “ROJAVA DEVRİMİ” SÖYLEMİ 

KÜRT MİLLİYETÇİLERİ VE KUYRUKÇULARININKÜRT MİLLİYETÇİLERİ VE KUYRUKÇULARININ
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ilan etmişlerdir. 

"Daha önce de söyledim. Bende
devlet anlayışı klasik sosyalizmdeki
gibi değildir. Devlet ezilenlerin ve
işçilerin ellerinde burjuvaziye karşı
kullanılması gereken bir araç olarak
görülüyordu. Bence bu reel sosyalizmi
başarısız yapan sebeplerden en önem-
lisidir. Bana göre işçilerin, ezilenlerin
amacı devleti ele geçirmek olmamalı.
Bunun yerine herkes bulunduğu yeri
demokratik bir yapıya kavuşturmalı.
Ezilenlerin devlet olma gibi bir so-
runları olmamalıdır. Üçüncü alan
ile sivil toplum kuruluşlarının ara-
cılığıyla mücadeleler yürütülmeli."
(A. Öcalan, 16 Kasım 2002) 

Sorunun devrim, iktidar olmadığı
A. Öcalan'ın pek çok açıklamasında
ortaya konulmuştur. 

Şimdi adına çözüm süreci denilen
emperyalizme teslim oluş sürecinin
sonuna yaklaşıldığında, işbirliği ayan
beyan ortaya çıktığında bu duruma
örtü olsun diye Mahirler’den, De-
nizler’den, devrimden, devrimcilikten
söz edilmeye başlanmıştır. 

Buradaki niyetler ortaya konul-
duğunda ise devrimcilere karşı sal-
dırıya geçilmektedir. 

Hiçbir devrimci, yurtsever hareket,
ideolojik mücadele temelinde “bu
devrim değildir” diyen bir başka
devrimci harekete saldırmamıştır.
Ancak Kürt milliyetçi hareketi sal-
dırmaktadır. Sadece bu bile sorunun
devrim olmadığı, devrimci harekete
düşmanlık olduğunu, bunun nedeni-
nin de Kürt milliyetçi hareketinin
emperyalizmle ve faşist AKP ikti-
darıyla işbirliği gerçeğinin gözler
önüne serilmesi olduğunu göster-
mektedir. 

Tartışma, Devrim
Tartışması Değildir!
Tartışmanın Özü,
İşbirliğinin
Üzerini Örtme ve
Cephe Düşmanlığıdır 

Bugün bize saldıranların yaptıkları
devrim tartışması değildir. Öncelikle
bu tartışma sahibi hareketlerin dev-

rimle bir ilgileri kalmamıştır. Dahası
devrimcilerin, halkların düşmanlarıyla
işbirliği halindedirler. 

Emperyalizmle işbirliği yapanlar
devrimden söz edemezler. Kaldı ki
Rojavalılar bir devrimden söz etmi-
yorlar. Suriye ile birlikte yaşamak
istediklerini ortaya koyuyorlar. 

"Suriye demokratik, özgür, ba-
ğımsız ve irade sahibi bir devlettir.
Demokratik parlamenter bir sistemle
yönetilir. Demokratik Özerk Yönetim,
merkezi olmayan sisteme dayalı ku-
rulacak gelecekteki Suriye’nin bir
parçasıdır. Demokratik Özerk Yö-
netim üç kantondan (Cizîr, Kobanê,
Efrîn) oluşur ve Suriye topraklarının
bir parçasıdır." (Özgür Gündem,
08.01.2014. Rojova Anayasası) 

Kürt milliyetçi hareket de önce-
likle devrim dememiştir. Öcalan he-
men her ifadesinde "ben devrimci
dönüşümden yana değilim evrimci-
yim" diyordu. 

O halde neyin nesidir bu devrim
tartışması? 

Yapılan esasta düzen politikacı-
lığıdır. Rojava Devrimi ifadeleri de
bunun içindir. Bu yapılanın burju-
vazinin, emperyalizmin devrim ol-
mayan “renkli devrimleri”nden
farkı yoktur. Gerçek devrime düş-
manlaşmışlardır. Ancak devrim ol-
mayan hatta emperyalizmle işbirliğini
devrim diye sunmaktalar ve halkı
aldatmaktadırlar. 

Bu değerlendirmeleri yapmamız
adeta Kürt düşmanlığıyla nitelen-
mekte, Rojova ve Kobani'de IŞİD
çetelerinin başarısını istemekle itham
edilmektedir. 

Suçlama ve kışkırtma tutumu G.
Yorum'u boykota, provakasyona,
konser yaptırmamaya, fiziki saldırılar
boyutuna vardırılmaktadır. 

İdeolojik mücadeleden kaçanlar,
ideolojisine güvenmeyenler devrim-
cilere karşı fiziki saldırı, boykot vb.
her yöntemi deniyorlar. 

Devrim devrim demeleri göster-
meliktir. Amaç teslimiyetin üzerini
örtmektir. Emperyalizmle işbirli-
ğini meşrulaştırmaktır. 

Dünya devrim tarihinde emper-

yalizmle kol kola bir devrim yapıl-
dığının bir örneği yoktur. Ama Kürt
milliyetçileri ve onun baş savunu-
cuları örneklerini yaratıyorlar. Bunun
teorik temellerini oturtmaya çalışı-
yorlar. 

Kürt milliyetçi hareket devrim
kulvarını yıllar önce terk etmesine
rağmen bugün neden devrim tartış-
maları yapıyor. Yine PKK kuyruk-
çuları, bir taraftan koşar adım düzen
içine giderken diğer taraftan devrim
diyorlar. İlginçtir bu devrim savu-
nucuları seçimleri, yasal particiliği
temel mücadeleleri haline getirmiştir,
silahlı mücadele düşmanlığı yap-
maktadırlar, illegal, yasadışı müca-
deleyi meşru görmezler. İşte böyle-
lerinin ağzından devrim savunuculuğu
yapılmaktadır. 

Bunların tek bir anlamı vardır.
Burada ‘devrim’ demeleri düzene
gidişin, uzlaşmanın, teslimiyetin
kılıfıdır. Bunların devrim demeleri
burjuvazinin devrimlerin içini bo-
şaltmak için ‘devrim’ kavramını
kullanmasından bir farkı yoktur. 

Devrim diyenler için burada ideo-
lojik bir tartışma yoktur. İddialarını
temellendirmek için Lenin'den alın-
tılar yapmaları boşunadır. Çünkü Le-
nin'in devlet, devrim, proletarya dik-
tatörlüğü, Leninist parti gibi temel
tezlerini terk etmişlerdir. Yaptıkları
açıkca demagojidir. 

Baş Çelişki
Emperyalizmledir!
Emperyalizme Karşı
Olmayanların
Devrim Diye
Bir Dertleri de Yoktur 

Devrimciler için baş çelişki em-
peryalizmdir. İlericiliğin tek temel
ölçütü emperyalizme karşı olup ol-
mamaktır. Bir toplumsal gelişmenin
ilericiliği ya da gericiliği, onun em-
peryalizmle olan ilişkisiyle ölçülür.
Emperyalizme hizmet eden hiçbir
toplumsal olay ilerici değildir. 

Lenin, 20. yüzyılın başında "ça-
ğımız emperyalizm ve proleter dev-
rimler çağıdır" demiştir. Halkların 31
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ulusal ve sınıfsal kurtuluşunun em-
peryalizme karşı verilecek savaştan
geçtiğini söylemiştir. 

Bugün bırakalım emperyalizmle
savaşmayı, emperyalizmle kol kola,
onun desteğiyle "devrimler" yapıldığı
iddia edilmekte, açıkça bu durum meş-
rulaştırılmaktadır. 

“Devrimin korunması sürecinde
kullandığın silahın ABD silahı ya da
koridorun Türkiye’nin açtığı koridor
olması bu araçların devrim lehine kul-
lanıldığı sürece gerçeği değiştirmez.”

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da, Tu-
nus’ta, Mısır’da, Libya'da, Suriye'deki
hareketlerin, halk ayaklanmasıyla, dev-
rimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu ülkelerdeki
küçük burjuva ve gerici, faşist dikta-
törlüklerinin varlığını kendi hareket-
lerine dayanak yapanlar emperyalizm
gerçeğini, emperyalizmin ortadoğu
projesi gerçeğini adeta yok saymakta-
dırlar. 

"Emperyalizme de diktatörlere
de karşıyız" diyenler de emperyalizmin
politikalarına güç vermiş olmaktan
kurtulamıyorlar. 

"‘Emperyalizme karşı’ savaşan Baas
rejimi ne anlama gelir? Bazı ülkelerin
çıkarları ABD gibi emperyalist ülkelerle
çatışabilir. Emperyalist projelere ayak
direyebilirler. Ama bu, gerici rejimlerin
anti-emperyalist olduğu, ilerici bir ka-
rakter taşıdığı anlamına gelmez. Afga-
nistan işgal edildiğinde, Taliban anti-
emperyalist ve ilerici bir güç değildi.
Suriye’de rejimi destekleyen İran ilerici
mi, Rusya ilerici mi? Emperyalizme karşı
direnen Suriye halklarının yanında olmak
başka, gerici bir iktidarı desteklemek,
Baas rejimine yedeklenmek başkadır.
2001 yılında Afganistan işgaline karşı
çıkan sosyalistler hiçbir zaman Talibancı,
Saddamcı ya da egemenleri destekleyen
bir noktada olmadı. Suriye halklarını
emperyalizme karşı desteklemek gerici
Baas rejimine destek anlamına gelmez."
(Evrensel, Faruk Ayyıldız) 

Kafa karışıklıklarıyla, çarpıklıklarla
dolu bir değerlendirmedir Evrensel’in
yukarıdaki satırları. Peki nedir ilericilik?
Emperyalizmle kol kola işbirliği mi
ilericilik? 

Dünyadaki toplumsal hiçbir geliş-
meyi, ezilen dünya halklarıyla emper-

yalistler arasındaki temel çelişkiyi gö-
zardı ederek açıklayamazsınız. Anti-
emperyalizm, ezilen dünya halklarının
penceresidir. Açıklamaya kalkışırsanız;
ezilen halkların penceresinden değil,
burjuvazinin penceresinden bakmış
olursunuz. 

Şunu demişti Öcalan; "Suriye'de
Kürtler iki tarafla da görüşsünler, kim
haklarını verirse onunla çalışsınlar.
Suriye Demokratik Kurtuluş Cephesi
olsun. Kürt, Arap, Türk, Türkmen hepsi.
Suudi Selefiler çok tehlikeli, Esad ise
küçük burjuva diktatörlüğüdür." 

Her şeye kendi dar milliyetçi çıka-
rından bakmaktadırlar, halkların ortak
çıkarlarından bakmak yoktur. 

Rojava'da, Kobane'de IŞİD çetele-
rine karşı savaşıyoruz denilerek Tala-
bani-Barzani Peşmergeleri ile, işbirlikçi
ÖSO ile kısacası emperyalizm ve Tür-
kiye ve Ortadoğu'daki gerici, faşist iş-
birlikçiler ile aynı saflarda yer alın-
maktadır. 

Bu politikalarda halkların çıkarları
yoktur. Bu politikalarda DEVRİM yok-
tur. Bu politikalarda ANTİ-EMPER-
YALİZM de yoktur. 

"Eşme Ruhu"yla Mı
Devrim Yapıyorsunuz? 

Kürt milliyetçi hareketi, oligarşinin
Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD tehli-
kesinden korumak için apar topar kaçırıp
yeni yerine taşınmasında kendisine pay
çıkardı. Bu operasyonun YPG güçlerinin
yardımıyla yapıldığını söyledi. 

Bu durumu A. Öcalan 2015 Newroz
kutlamalarına gönderdiği mesajında
şöyle ifade ediyordu: 

"... hem bölgemiz için hem de ulus-
lararası dünya için büyük anlamı olan
Kobane direnişini ve zaferini selamlı-
yorum. Bu temelde gelişen 'Eşme ru-
hunu' halklarımız arasında yeni tarihin
sembolü olarak selamlıyorum. Yukarıda
belirlemeye çalıştığım tüm bu sapta-
malar tek cümleyle tarihimizin ve gün-
celliğimizin toplum olarak yeniden re-
vizyonu, restorasyonu ve yeniden inşası
için değerli bir çağrıdır." 

Nedir Eşme Ruhu? 
Eşme Ruhu denilen şey söylendiği

gibi "halklarımız arasında" değil, Kürt
milliyetçileriyle oligarşi arasında, faşist
AKP iktidarı arasındaki ittifaktır, da-
yanışmadır. Temenni bunun arttırılıp
büyütülmesidir. Bu durumla adeta övü-
nülmektedir. Oysa bunun övünülecek
bir yanı yoktur. Faşist AKP iktidarıyla
ittifakın övünülecek bir yanı yoktur. 

Bu ruhla mı devrim yapıyorsunuz? 

AKP’nin faşist bir iktidar olduğunu
artık düzenin muhalefeti olan CHP
bile söylemektedir. AKP'nin faşist ger-
çeği hemen herkesin dilindeyken Kürt
milliyetçi hareket faşist bir iktidarla
pazarlık yapmaktan geri kalmamaktadır. 

Bu durum bizler açısından şaşırtıcı
değildir. İmralı tutanaklarında şunları
söyleyen A. Öcalan'dır: 

"AKP'yi 10 yıldır ayakta tutan be-
nim. ...Biz AKP'yi çıkartan gücüz."
Devam ediyor Öcalan; "Başkanlık sis-
temi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in
başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile
bu temelde bir başkanlık ittifakına gi-
rebiliriz." 

Başka bir yerde de şunları söylüyor:
"Ergenekon'un bizden beklentisi
2002'den itibaren savaşı tırmandır-
mamızdı. Ben AKP'nin tam olarak
oturması ve olgunlaşması için bilerek
bekledim, sabrettim. AKP anlar dedik.
AKP darbe ile uğraşırken başını belaya,
derde sokmayalım dedik. Onlar dar-
belerle uğraştılar." 

Sonuç olarak "AKP'ye iktidarı
altın tepside sunduk" demiştir A.
Öcalan. Bunun neresi devrimdir? 

Teslimiyetin Önünde
Biz Varız!
Emperyalizmin
Karşısında Biz Varız!
Bize Saldırmalarının
Nedeni Bundandır 

Biz devrimin kavramlarını sonuna
kadar savunacağız. Ve herkesin istediği
gibi çarpıtmasına izin vermeyeceğiz.
Devrim kavramı teslimiyetin, işbirlik-
çiliğin, uzlaşmanın üstünü örten kılıf
olarak kullanılamaz. 

Kürt milliyetçileri devrim demeyen
herkese değil de asıl olarak bize saldı-
rıyor. Neden? Çünkü biz uzlaşmanın,332
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tasfiyenin önündeki tek engeliz. 

Milliyetçiliğin halkları kurtu-
luşa götüremeyeceğini biz değil
tarih söylüyor. Dünya örnekleri
ortadadır. 

İflas etmiş yol ve yöntemler
yeni umutlar olarak sunulmaktadır.
Üçüncü yol tartışmaları bunun
ifadesidir. Üçüncü yol tartışmala-
rının özü emperyalizm ve halklar
arasındaki çelişkiye göre değil,
güç dengelerine göre hareket et-
mektir. Açık ki bu yaklaşım dev-
rimci bir yaklaşım değildir. 

Devrimin yolu tektir ve tek
yol da devrimdir. 

45 yıl önce Mahir Çayan söy-
lemişti bu gerçeği. Ve bu gerçeği
kanlarıyla silinmemecesine kazı-
dılar Kızıldere’de. 

Devrimin yolu Kızıldere’den
geçer; emperyalizm ve oligarşiye
karşı savaşmaktan geçer, uzlaş-
maktan değil. Devrimin yolu si-
lahlı mücadeleden geçer, parla-
mentodan, seçimlerden değil. Hiç
kimse çarpıtamaz bizim ne dedi-
ğimiz çok açıktır. 

Bir, devrimciler, sosyalistler
halkların ortak çıkarlarını esas al-
malıdır. 

İki, halkların çıkarları emper-
yalistlerle ortak olamaz. Emper-
yalizm Kürt, Arap, Türk, Süryani,
tüm dünya halklarının ortak düş-
manıdır. 

Üç, milliyetçilik halkları kur-
tuluşa götürmez. Kurtuluş halk-
ların emperyalizme karşı ulusal
ve sınıfsal temelde savaşımından
geçer. 

Bu gerçekleri ortaya koydu-
ğumuz için Kürt milliyetçilerinin
saldırılarıyla karşı karşıya kalı-
yoruz. Bize saldıranlar kendi yok
oluşlarını hızlandırırlar. Emper-
yalizme ve işbirlikçilerine yakla-
şanlar halklardan uzaklaşırlar. 

Biz Kızıldere’nin, devrimin
yolunda Kürt, Türk, Arap Or-
tadoğu halklarıyla yürümeye
devam edeceğiz. Kurtuluşa Ka-
dar Savaşacağız. 

BİTTİ

Eminönü Belediye işçileri belediye
başkanlığının faşist- gerici baskılarını
protesto etmek ve haklarını kabul ettir-
mek için ‘94 yılının sonlarında greve
gider. 

Grev kararıyla birlikte: tehdit, şantaj,
resmi ve sivil faşistlerin baskıları çoğalır. 

Greve giden belediye işçilerinin
sayısı azdır. Ancak temsil ettikleri sınıfın
bilinciyle her türden saldırıya karşı tav-
rını koyar. Açlık grevi ve sonrasında
ölüm orucuna çevrilen kararlı direnişler
adım adım kitlesel desteğe ve dayanış-
maya döner.

Mahalleler değişik günlerde, çoluk
çocuk genç yaşlı, kadın erkek otobüsler
aracılığıyla desteğe gider ve okullarda,
işyerlerinde grevin duyurusu yapılır. 

Eminönü Belediyesi sivil ve resmi
polislerle kuşatmaya alınır. İşçilere des-
teğe gidenleri polis gözaltına almak
ister, tehdit eder. Faşist saldırılar bununla
da sınırlı kalmaz. Grevi kırmak, etkisini
azaltmak için kandırılan ya da faşist
niteliğe sahip “işçiler” devreye sokularak
belediye işleri yürütülmeye çalışılır.

Bu işlerden biri de temizlik hizme-
tidir. Grevden dolayı cadde ve sokaklar
çöplerden geçilmez. Grev kırıcı “işçiler”
çöpleri toplamaya koyulur. Bu girişimleri
engellenip uyarılarda bulunulur. Polis
otoları desteğiyle çöpler toplanmaya
çalışılır. 

Toplanılan çöpler, Eyüp, Alibeyköy-
Çobançeşme güzergaha üzerinden Has-
dal-Kemerburgaz çöplüğüne boşaltılır. 

Düşmanın baskısı, zoru, polisi, iti,
miti, grev kırıcıları varsa, direnen işçi-
lerin de halk milisleri vardı. Eminönü
sınırları içinde yoğun denetim yapılması
işleri zorlaştırsa da, zorluğu aşmak Cep-
helilerin göreviydi. 

Devrimci Halk Güçleri’ne bağlı mi-
lisler (Cephe Halk Milisleri ) harekete
geçer. Halk milisleri olmanın özelliğiyle
halkın da içinde yer aldığı bir çalışmaya
koyulur.  Eyüp- Alibeyköy güzergahı
üzerinde çalışan belediye işçilerinden
bu bölgelerdeki işportacı, seyyar satıcı
ve esnaflardan oluşan halk ilişkilerinden

elde edilen istihbaratla, Eminönü Bele-
diyesi’ne ait araçların geçiş güzergahı
ve saatleri tespit edilir. 

Belediye araçlarının Çayan Mahal-
lesi’nin hemen altından Hasdal’a gide-
cekleri netleşince milisler devreye girer.
Çöp dökmeye giden grev kırıcıların
araçları uygun bir yerde durdurulur.
Araçlar geriye döndürülmeden önce
grev kırıcılığının ne anlama  geldiği,
direnen, ölüme yatan işçilerin ne ifade
ettiği ve ne için mücadele ettiği anlatılır.
Faşist niteliğe sahip olan şoförler belli
olsa da, ilk etapta milisler uyarıyla ye-
tinir. 

Uyarı kimi şoförleri etkiler, ancak
birkaçı polis desteğiyle grev kırıcılığına
devam eder. Alibeyköy’e kadar polis,
çoban çeşmeden sonra jandarma deste-
ğiyle belediye araçlarının gidebilmesi
için güvenlik alınır.

Milisler bundan sonrasında bir şey
olmaz denilen yerde arabaları durdurur.
Faşist niteliğini belli eden şoförlerin
bıyıklarını kesip, dövülerek cezalandırılır.
Araçları ise kullanılmaz hale getirip
geri çekilirler. 

Milislerin bu eylemi hızla yankısını
bulur. Bu faaliyette çeşitli düzeyde (is-
tihbarat vb.) ilişkileri önemli bir şey
yaptıklarının farkına varınca coşkuları
artar. 

Düşman direnen işçilerin karşısında
güçsüz kaldığı gibi, grev kırıcılarını
bile koruyamamanın acizliğiyle yapa-
bileceği çok fazla bir şeyin kalmadığını
da anlar. 

Yeni yıla Eminönü Belediye işçileri
zaferle girer. Direndiğimizde, örgütlü
hareket ettiğimizde, kendi güvenliğimizi
ve adaletimizi kendimiz uyguladığımızda
elde edemeyeceğimiz zafer yoktur. 

Direnişleri çoğaltalım, halk milislerini
yaygınlaştıralım!

HHayatın 
Öğrettikleri

Eminönü
Belediye İşçilerinin

Grevine Destek 
Halk Milisi

Örgütlenmesinde
Bir Örnek
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Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;

Oligarşinin artan saldırıları, ikti-
dar iddiasına sahip olmamızın bizle-
re yüklediği görevler her birimizin
omuzlarına daha fazla sorumluluk
yüklüyor. 

Bu sorumluluğun gereklerini ye-
rine getirmek devrimci bir görevdir. 

Sorumluluğun sözlük anlamı; “bir
kimsenin kendi davranışları veya
üzerine aldığı işlerin neticelerini
üstlenmesi hali” olarak be-
lirtiliyor…

Sorumluluk duymak, in-
sanın kendisine özsaygısının
olması, değerlerine sahip çık-
masıdır. Sadece kendini dü-
şünen, bencil insanların so-
rumluluk duyguları yoktur.
Emperyalizm ve oligarşi bi-
linçli yozlaştırma politikala-
rıyla değerlerimizi yoketmeye
çalışıyor; "özgürlük" adı al-
tında bencilleştiriyor. "Her
koyun kendi bacağından asılır"dü-
şüncesini bilinçli olarak beyinlerimize
kazımaya çalışıyor. 

Özcesi insanın kendisine olan öz-
saygısını, çevresine olan saygısını
yok etmeye çalışıyor. Bu düzen için,
özsaygısını yitirmiş, sorumluluk duy-
mayan bencil insanlar muteberdir…
Çünkü böylesi kişilikler köhnemiş sö-
mürü düzenine zarar veremez. 

Sorumluluk duygusunun kay-
nağında sahiplenme ve sevgi vardır.
Örneğin politik olmayan bir memur,
işçi ya da köylü de ailesine karşı so-
rumluluk duyar. Bu sorumluluğu ya-
ratan en temel dinamik ise o işçinin,
memurun, köylünün ailesine duydu-
ğu sevgidir. “Ben çalışmasam ailem
aç kalacak, çocuğum okuyamaya-
cak” vb. diye düşünür… İşte bu sev-
gi o kişiye sorumluluk yükler, ailesi-
ne karşı kendini sorumlu hissettirir. 

Sorum-
luluk Duy-
mak; Örgüt
Bilincine
Ulaşmak-
tır…

Biz devrimciler sadece ailemiz-
çevremiz için sorumluluk duyma-
yız. Çünkü biz bir avuç asalağın dü-
zenini yıkıp yerine halklarımızın ik-
tidarını kurmak için mücadele edi-
yoruz. Biz tüm halklarımız için, tüm
dünya halkları için sorumluluk du-
yuyoruz. Bu sorumluluğumuzun en
temel yanı ise halklarımıza ve vata-
nımıza duyduğumuz sevgidir. Bu
sevgi, bu savaş uğruna her türlü be-
deli ödemeyi göze alırız, öderiz. 

Sorumluluk duymak örgüt bilin-
cine ulaşmaktır. Çünkü bu düzeni yı-
kacak ve halkın iktidarını kuracak
olan tek güç örgüttür, örgütlü müca-
deledir. Örgüt bilinci örgütün tüm de-
ğerlerine geleneklerine sahip çık-
maktır, tüm politikalarını hayata ge-
çirmektir. Kısacası irademizi örgütü-
müze teslim etmektir. 

Şehidimiz Hasan Selim Gönen
örgüt bilincini ve sorumluluk duy-
gusunu şöyle açıklıyor: “Mücadele-
yi benliğimin parçası olarak gürü-
yorum. Mücadelemizin her bir par-
çasını kendimin olarak görüyor,
her eksiğimize, her ihtiyacımıza kar-
şı kendimi sorumlu hissediyorum”

Örgüt bilinci ile donandığımızda
sorumluluk duymak bizim için nefes
almak gibi doğal bir hale gelecektir.
Örgüt bilinci ile donanmak için ise eği-
timimizi sürekli kılma sorumluluğunu

hissetmeliyiz. Sürekli eğitim bizler için
olmazsa olmazdır. Bu sorumlulukla ha-
reket ettiğimizde, sürekli kendimizi ye-
niler ve örgütümüzün tüm politikala-
rını hayata geçiririz. 

Sorumluluk Duymak
ve Kolektivizm İlişkisi

Sorumluluk duymak tüm görev-
lerimizi en iyi şekilde yerine getirmeyi
gerektirir. İnsan önem verdiği şeyler
için sorumluluk duyar… Önem ver-
medikleri için ise vurdumduymaz
davranır. Vurdumduymazlık; “anla-
dığı halde anlamamış gibi davranan,
önemsemeyen, aldırış etmeyen, umur-
samayan”dır… Bizim için örgütü-
müzün her politikası, yarattığı de-
ğerler, gelenekler… Her şeyi önem-
lidir. Cephe demek halkımızın-vata-

nımızın geleceği demektir. 
Örgüt kolektif bir yapıdır.

Kolektivizmin bir anlamı ise
“tamamlama” demektir. Bun-
dan anlaşılması gereken ise
Cephe’nin her alanda yürüt-
tüğü mücadelenin-faaliyetlerin
birbirlerini tamamlayarak aynı
hedefe yürümesidir. Bu du-
rumda bir alandaki, birimdeki
eksiklik diğer alanları da etki-
leyecek ve hedefe yürümede
aksaklıklar meydana getire-

cektir. 
Görevlerimizi, sorumluluklarımı-

zı yerine getirmezsek bundan sadece
ne biz ne bulunduğumuz alan, birim
zarar görecektir. Örgütün işleyişi za-
rar görecektir. Bu nedenle tüm gö-
revlerimize dört elle sarılmalı, so-
rumluluklarımızı eksiksiz yerine ge-
tirmeliyiz. Her işimizi önemsemeli-
yiz. Vurdumduymazlık bize değil
düzene aittir. Düzenin bizim üzeri-
mizde yaratmak istediği bir yaşam bi-
çimi zaaftır. Dolayısıyla bize düş-
mandır. 

Evet, öncelikle görevlerimizi en iyi
şekilde yerine getireceğiz. Ama bizim
sorumluluğumuz bunlarla bitmez.
Örgütümüze dair, halkımıza dair her
şeyden sorumluyuzdur biz. Örgütü-
müzü, halkımızı ilgilendiren her şey
bizi de ilgilendirir. Böylesi bir du-
rumla karşılaştığımızda “bu benim
görevim değil” diye görmezden ge-

Ders: Sorumluluk
Duymak

Sorumluluk
Duymak;

Devrim Hedefine
Koşmaktır
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lemeyiz, gelmemeliyiz. Örgüt-
sel ilişkiler içinde müdahale et-
meliyiz. Müdahale etmemek
örgütümüze, halkımıza karşı
görevlerimizi sorumlulukları-
mızı yerine getirmemek olur. 

Ani gelişen olaylarda o an
örgütsel ilişkileri işletemiyor-
sak, sorumluluk bizdedir. İni-
siyatif kullanacağız ve örgütü-
müzün halklarımızın çıkarına
göre düşünüp en doğru müda-
haleyi yapacağız. Hata yaparım
diye tavırsız kalmayacağız. Ta-
vırsız kalmak hata yapmak-
tan daha kötüdür. Tavır ala-
cağız, “yanlış yaparsam da
örgütüme hesabını veririm” güveni
ve sorumluluğu içinde olacağız. 

Taşıyabileceğimiz en üst boyutta
sorumluluk üstlenmeliyiz.

Devrimcilik sorumluluk üstlen-
me cesaretidir.

Cesaret; iddiadır, kararlılıktır, hata
yapmaktan korkmamaktır.

Hata yapmaktan korkan iş yap-
maktan kaçıyor demektir.

Göz göre göre hata yapılmamalı;
hatalardan dersler çıkarılmalıdır el-
bette. 

Tereddüt, kararsızlık, inisiyatif-
sizlik devrimcilik değildir.

Devrimci kendisini sınırlamayan
insandır.

Büyük ve hızlı adımlara ihtiyacı-
mız var. Örgüt gibi düşünen; örgütü
ile bütünleşen devrimci tereddütlü, ka-
rarsız, inisiyatifsiz olmaz. 

Devrimcilikte
Sorumluluk Duygusu
Taşımak Temeldir

Sorumluluk duygusu taşımayan bir
devrimci olmaz olamaz. Sorumlu-
luk taşımayanın devrime inancı yok-
tur. Halk ve vatan sevgisi yoktur. Böy-
lesi kişilikler devrim mücadelesi için-
de gelip geçici olurlar ancak. 

Devrim inancı zayıf olan devrim-
ciler sorumluluklarını yerine getire-
mez. Ancak kıyıda dolaşırlar.  

Mahir Çayan; “… ‘yürüyen dev-
rim arabasına ben de omuz vereyim,
benim de payım olsun işte’ biçimin-
deki tutum, tümü ile mekanik bir tu-

tumdur. Bu tutum, kişiyi edilgenliğe
iter. Zor anlarda ise dönekliğe gö-
türür. Sorun arabanın itilme eyle-
mine katılma durumu değil, sorun
tüm olanakların seferberliği ve dev-
rim için sorumluluk yüklenebilme so-
runudur” diyor. (Bütün Yazılar)

Sorumluluk devrimciliğimizi bü-
yütür. Aksi ise düzene dönüşün baş-
langıcı olur. 

Bu nedenle önce kendimizi ör-
gütleyeceğiz.

Emeklerini ve yaşamlarını örgüt-
lemeyenler sorumsuzdurlar. 

Bu kişilere öncelikle sorumluluk
duygusu kazandırmalıyız..

Nasıl?
Program ve denetimle...
Program bilgi, deney ve zaman

kullanımı ile desteklenmelidir.
Örgütlü insan kendine tam anla-

mıyla hakim olan en yüksek verimli-
likte çalışabilmek için çaba göste-
rendir. 

Örgüt bilinci silahımızı kuşana-
cağız. Birimimizi, alanımızı örgütle-
yeceğiz. Stratejimizi hayata geçirecek
örgütlenmeler kurumlar yaratacağız.
Kadrolar, savaşçılar yetiştireceğiz…
Bu güvenle, güçle hareket edeceğiz. 

Dayımız "öğrenmenin temeli so-
rumluluk duymak, sormak, cevap
bulmaktır. Düşmana karşı daha güç-
lü olmayı isteyen her kadro bulduğu
cevaplardan coşku duyacak, bunu
kendi altındaki insanlara taşıyacak-
tır" diyor.

Halk ve vatan sevgisi olan bu sev-
gisini büyüten herkes devrime olan
inancını da büyütür. Ve tüm sorumlu-

luklarını yerine getirir. Devrim
için, halkımızın kurtuluşu için
her bedeli göze alır. 

Düzen halkımızı aç, yoksul
bırakıyor. Katlediyor sokak
ortalarında. Vatanımızı satı-
yor. İnsanlarımızı açlıkla,
ölümle ‘terbiye’ etmeye, ken-
disine karşı gelemez duruma
getirmeye çalışıyor. Tüm bun-
ları yaşıyor, görüyoruz…

Bu yaşadıklarımız her dev-
rimcinin omzuna daha fazla
sorumluluk yüklüyor. İşte İb-
rahim Çuhadarlar, Alişan Şan-
lılar bu sorumluluk bilinciyle fe-
dayı kuşandılar ve görevlerini

tereddütsüz yerine getirdiler.
İbrahim Çuhadarlar, Alişan Şan-

lılar, 122’lerimiz… Hepsi de içimiz-
den biriydi. Evet, içimizden biriydi-
ler ama farkları vardı. Farklılıkları;
bir adım öne çıkarken, sorumlu-
lukların bilincinde olmalarıydı. Bu
sorumluluk bilinciyle görevlerini ye-
rine getirdiler. 

Devrim mücadelesi böyle büyüyor,
büyüyecek. Devrim hedefimize böy-
le varacağız. Sorumluluk duyacak, gö-
revler üstlenecek, güvenle, tereddüt-
süz yerine getireceğiz. Sorumluluk
duymak; devrime yürümektir!

Sonuç Olarak;
1- Sorumluluk duymak için dina-

miklerimiz olmalıdır. En temel dina-
miğimiz, devrime olan inancımız,
halk sevgimizdir, sürekli eğitimi-
mizdir. 

2- Sorumluluk duymak örgüt bi-
linci ile hareket etmektir. İrademizi ör-
güte teslim etmektir.

3- Sorumluluklarımızı yerine ge-
tirmek, sorumluluk duymak bizi güç-
lendirir, aksi düzene dönmenin yolu-
nu açar. Sorumlu davranmak ise güç
verir, devrimciliğimizi büyütür. 

4- Şehitlerimizden öğrenmek, bir
adım öne çıkmak, sorumlulukları-
mızın bilincine varıp, devrime yürü-
yüşümüzü hızlandırmaktır. 

Sevgili Devrimci Okul okurları;
haftaya başka bir konuda görüşmek
üzere...

Hoşca kalın...

Sorumluluk duymak örgüt bi-
lincine ulaşmaktır. Çünkü bu dü-
zeni yıkacak ve halkın iktidarını
kuracak olan tek güç örgüttür,

örgütlü mücadeledir. Örgüt
bilinci örgütün tüm değerlerine
geleneklerine sahip çıkmaktır,

tüm politikalarını hayata
geçirmektir. Kısacası irademizi
örgütümüze teslim etmektir. 
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YYozlaştırma Politikası,Yozlaştırma Politikası,
Emperyalizmin HalklarıEmperyalizmin Halkları

Teslim Alma PolitikasıdırTeslim Alma Politikasıdır

Kapitalizm; Müzikten Edebiyata;
Sinemadan Tiyatroya, Şiirden Resme

Sanatın Bütün Alanlarını; Kültürü, Tarihi, 
Eğitimi, Bilimi, Teknolojiyi,
Bütün İletişim Araçlarını
Kitleleri Yozlaştırmak ve

Beyinlerini Teslim Almak İçin Kullanır!

9. Bölüm
Emperyalizm, iletişim teknolojisini

bir yandan daha fazla kar için gelişti-
rirken, diğer yandan halklara açtığı as-
keri, ideolojik savaşları kazanmak için
kullanıyor. İletişim ve bilgi teknoloji-
lerinin gelişimi ve yaygınlaşması kül-
türel değerlerde de büyük bir değişime
yol açıyor. Halkın değerlerinin yerine
kapitalizmin piyasacı değerlerini yer-
leştiriyor. 

Televizyon, radyo, bilgisayar, in-
ternet, cep telefonları ev içindeki tüm
sosyal paylaşım ortamını ortadan kal-
dırıyor, aile yapısını değiştiriyor. Saygıyı
ve sevgiyi zedeliyor. İnsanlara küçük
dünyalar yaratarak onları oraya hap-
setmek için iletişim teknolojisinin her
geçen gün bir yenisi piyasaya sürülüyor.
Gençliği asosyal yapıp derin bir yalnızlık
içine itiyor. Göz göze, yüz yüze soh-
betlerin yerini internet üzerinden ya
da cep telefonlarıyla yazışmak almış
durumda. Karşısındaki veya yanındaki
büyüğü ya da küçüğü olmuş, ya da ar-
kadaşı olmuş fark etmiyor. Gelenek
ve görenekler unutuluyor. Trende, oto-
büste, minibüste, parkta, sinemada, ti-
yatroda, banyoda, tuvalette kısacası
hemen her yerde yazışmalar devam
ediyor. Ya da internet takibi sürüyor.
Böylece toplumun kendine has karak-
teristik özellikleri bozuluyor. İnsan gi-
derek içe kapanıyor ve yalnızlaşıyor.
Aile bireyleri birbirine, kişi de kendine
yabancılaşıyor. Böylece aynı ev içinde
duygu ve düşünce paylaşımı ortadan
kalkıyor, ortak yaşam değerleri yok
oluyor. 

Bugün internet teknolojisi yaşamın

her alanına girdi ve internetten uzak
kalmak neredeyse mümkün değil. El-
bette böyle gelişmiş bir teknolojiyi
kullanmak ve yararlanmak gereklidir.
Ancak internet bağımlılığı, telefon
bağımlılığı olarak ve hatta hastalığı
olarak tanımlanan durum bugün ciddi
yozlaşma sorunudur aynı zamanda.
Çünkü internet, iletişimdeki teknolojik
yenilik boyutu dışında kendi kültürünü
ve yozlaştırıcı etkilerini de beraberinde
getirmiştir.

İnternet üzerinde oynanan oyunlar,
chat, pornografi, sosyal ilişkileri en-
gelleyen sanallık, beyinleri teslim al-
maktadır. Etki alanı düşünüldüğünde
internet, emperyalist yoz kültürün yay-
gınlaştırılmasında egemenler için güçlü
bir araç haline gelmiştir. Bir bağımlılık
haline gelen internet ve bilgisayar
oyunları, gençleri, düşünmeyen, çev-
resine duyarsızlaşmış, gerçek yaşamdan
kopmuş, şekilsizleşmiş bireyler haline
getirmektedir. İnternet ile yozlaşmanın
büyümesini sağlayan araçlardan bir
diğeri pornografi ve kumar siteleridir.
Bu siteler en fazla ziyaret edilen sitelerin
başında gelmektedir. Türkiye’nin in-
ternetteki çocuk pornografisinde 1. sı-
rada olması, ülkemizde yozlaşmanın
ulaştığı boyutu göstermesi açısından
oldukça utanç vericidir.

Polis-devletin internet sistemi ve
internet kafeler üzerindeki denetimi
ise politiktir. Basit önlemlerle, site
filtreleri ile pornografi, kumar siteler
önlenebilecekken, düzen bunları en-
gellemek için hiçbir şey yapmamak-
tadır. Ancak devrimci demokrat ba-
sının, devrimci demokrat kurum ve

İnternet ve Cep Telefonu
Bağımlılığı, Apolitikleşme
ve Yozlaştırma Aracıdır!Dünya sıralamasında en çok

facebook kullanan 2. şehir
İstanbul, 1. ülke Amerika

Türkiye’nin internetteki çocuk
pornografisinde 1. sırada olma-
sı, ülkemizde yozlaşmanın ulaş-
tığı boyutu göstermesi açısından

oldukça utanç vericidir.

Dünya üzerinde 2.5 milyar insan
internet kullanıyor. İstatistikler
2015 yılında internet kullanıcı
sayısının 3 milyara erişeceğini,

2016 yılında yüzde 5.7 oranında
bir büyümeyle dünya nüfusu-

nun yüzde 44.4’ü internete
bağlanacağını gösteriyor. 

Dünyada;  Facebook kullanıcıla-
rı 1 milyar 184 milyon, What-
sapp kullanıcıları 400 milyon,

Twitter  kullanıcıları
232 milyon.

Türkiye'de 35 milyonun üzerin-
de internet kullanıcısı var. Bu

sayının 2015’te 45 milyona çıka-
cağı tahmin ediliyor. 

İnternet, yüzde 91,3 oranında
chat, "sohbet" amaçlı, yüzde 67

oranında oyun ve eğlence
amacıyla kullanılmaktadır.

Türkiye'de internete girenlerin
yüzde 49.5'i, her gün 5 saatin

üzerinde internet başında kalı-
yor. Dörtte biri ise haftada 50

saatin üzerinde bir zamanı
internet başında geçiriyor. Yani

günde 7 saatini internette
geçiriyor. 36
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örgütlerin sitelerini hem merkezi ola-
rak yasaklamakta hem de kafe kafe
gezerek bu sitelere girilmesini en-
gellemektedir.

Kapitalizm İnternet
Üzerinden Tüketim
Toplumu Olmayı
Pompalıyor

İnternet aynı zamanda kapitalizmin
ürünlerini en yaygın tanıttığı ve en
yaygın satış yaptığı bir pazar alanıdır.
İnternet reklamcılığı yıllık yüzde
10,7’lik büyüme oranıyla artıyor.
2009 yılında TV reklamcılığının yarısı
paya sahip olan internet reklamcılı-
ğının, 2018’de TV reklamcılığının
yerini alacağı tahmin ediliyor. Özel-
likle de mobil internet reklamcılığı
ile kapitalizm insanların her saniye
beynine saldırı düzenliyor. 

Tüketim kültürü aynı zamanda,
hastalık boyutuna varacak biçimde
markacılık özentisi de yaratıyor. Mar-
ka kullanımı, insanların kendine ve
hayatına değer kazandırma, yaşam
statüsü edinme, kendilerini topluma
ve çevreye kabul ettirme, farklı ol-
duğunu gösterme vb. şekillerde özen-
diriliyor. Markacılıkta, çevre ve rek-
lamlar insanlar üzerinde psikolojik
baskı oluşturuyor.

Marka tutkusu nedeniyle gençler
bunalıma giriyor. Çetecilikten, hır-
sızlığa,  fuhuşa kadar birçok biçimde
yozlaşmanın içine yöneliyor. Kapi-
talizmin yoz kültürü gençlere öze-
necekleri, taklit edecekleri modeller
yaratıyor. Kendini ispat etmeye çalışan
genç, sunulan modelin giyim tarzını,
takıdan giyime, kozmetikten kullan-
dığı telefona kadar örnek alıyor. Ve
bunlara erişmek için her yolu deniyor.  

Reklamlarla, markaların ürünlerinin
gerçekçi özelliklerini anlatmak yerine,
sanki insana yepyeni bir yaşam biçimi
sunuyormuş gibi tanıtılması insanları
bu markayı alma zorunluluğuna so-
kuyor. Çevre de insanların tercihleri
konusunda oldukça önemli etkendir.
Çevresindeki iş arkadaşlarının, yakın
dostlarının kullandığı birçok marka
da psikolojik olarak kişi üzerinde bir
baskı oluşturur.

Dünya Sıralamasında

En çok Facebook
Kullanan 2. Şehir
İstanbul, 1. Ülke Amerika

"Bağımlılık" kavramlarına son
dönemde internet ve buna bağlı ola-
rak, cep telefonu,  Facebook, Twitter
ve benzerlerinin bağımlılığı eklen-
miştir. Bu bağımlılık türü 1990’lı
yılların ortalarından beri psikiyatri
literatüründe de yer almaktadır.

İnternet bağımlılığı, günümüzün
en büyük sorunlarından biri. Adeta
sigara ve uyuşturucu bağımlılığı gibi
olmuş durumdadır. Dünyayı saran
internet çılgınlığı, günlük yaşamı
baştan aşağı değiştirirken, internet
kullanıcılarına has rahatsızlıkların da
ortaya çıkmasına neden oluyor. 

Twitter, Friendfeed, Facebook...
Günlük yaşamda daha çok karşılaşır
olduk bu kelimelerle. Günlük konuş-
malarımıza, günlük yaşamımıza sinsice
ve bilinçli olarak sokuldular. Bugün
milyonlarca insanın günlük yaşamında
adına "sosyal ağ" dedikleri bir dizi
siteden oluşan sanal bir dünya var. Bu
sanal dünyayı insanlara sevdirmek, be-
nimsetmek için her türlü yalanı söylü-
yorlar. Burjuva basının köşe yazarla-
rından bazıları sık sık bu "sosyal ağ"
ların faziletlerinden söz ediyorlar. Devlet
başkanları, Cumhurbaşkanları, Başba-
kanlar, bakanlar, krallar Twitter, Face-
book, Friendfeed hesapları açıyorlar.

Kapitalizm önce yalnızlaştırıyor,
sonra sanal bir "sosyallik" sunuyor! 

Kapitalizm insanı insana, yaşama
yabancılaştırırken, aynı zamanda yal-
nızlaştırıyor. Tek başına bırakılan in-
sanı, evlere, apartmanlara, iş yerlerine
hapsediyor. Yüz binler, milyonlar için-
de yalnız, yabancı ve sadece tüketen
bir insan kişiliği yaratan kapitalizm,
sonra da "Sosyal ağ" dedikleri sanal
bir dünyayı çözüm olarak insanların
önüne koyuyor.  Bu sanal dünya, ka-
pitalizmin insanı bireycileştiren, yal-
nızlaştıran dünyasında bir kurtarıcı
gibi sunuluyor. Günlük yaşamda, apart-
manındaki, sokağındaki, işyerindeki,
okulundaki insanlardan uzak duran,
onları tanımak için çaba harcamayan
milyonlarca insan bilgisayar dünyasının
beyaz camından "arkadaşlıklar" kur-
maya çalışıyor... Sohbet grupları oluş-

turuyorlar.
Bugün dünyada en çok kullanılan

sosyal paylaşım sitesi Facebook’tur.
Aynı zamanda en fazla ziyaret edilen
ve Google’da en fazla aranan sitedir. 

Dünya üzerinde 2.5 milyar insan
internet kullanıyor. İstatistikler 2015
yılında internet kullanıcı sayısının 3
milyara erişeceğini, 2016 yılında
yüzde 5.7 oranında bir büyümeyle
dünya nüfusunun yüzde 44.4’ü in-
ternete bağlanacağını  gösteriyor. 

Dünyada;  Facebook kullanıcıları
1,184 milyar, Whatsapp  kullanıcıları
400 milyon, Twitter  kullanıcıları
232 milyon.

Türkiye'de 35 milyonun üzerinde
internet kullanıcısı var. Bu sayının
2015’te 45 milyona çıkacağı tahmin
ediliyor. 

Türkiye, cep telefonu ve internet
kullanımında Avrupa'yı geride bıraktı
ve 67 milyona yaklaştı.

Ülkemizde de 36 milyon aktif Fa-
cebook hesabı var. Ve Facebook kul-
lanımı çok hızlı bir şekilde artmaktadır.
İstatistiklere göre dünya sıralamasında
en çok kullanıcı olan 2. şehir İstan-
bul’dur. En çok kullanıcısı olan ülke
Amerika. Facebook bağımlılığı en çok
daha genç kullanıcılar arasında ger-
çekleşiyor ve daha çok kendini sosyal
olarak güvensiz veya tedirgin hisseden
kişileri kuşatıyor. Çünkü bu kullanıcılar,
yüz yüze konuşmaktansa sosyal med-
yadan iletişim kurmayı tercih ediyorlar.
Bu sonuç "tüketen, bireycileştirilen"
ve birbirine yabancılaştırılan Amerikan
toplumunun geldiği yerdir. Amerikan
toplumu öyle bir hale getirilmiştir ki,
onun düşünce dünyasında "ben"den,
"birey"den başkasına yer kalmamıştır
ve o "birey"in de her şeyini düzenin
mekanizmaları belirler durumdadır.

Türkiye'ye ilişkin rakamlar mil-
yonlarca insanımızın, normal yaşamında
bireycileşirken, "sosyalleşmeyi" in-
ternet dünyasında aradığını gösteriyor.
Bazıları bu ilişkileri masumlaştırmak
ve haklı kılmak için, bu ağları"siyasal
düşüncelerini yaymak için" kullan-
dıklarını ileri sürmektedirler. Bu kaba
bir mazerettir. Gerçek arkadaşlıklar,
gerçek dostluklar, gerçek politika ya-
şamın, halkın içindedir. Sanal dünya,
kapitalist çürümenin, burjuva bencilliğin 37
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insanı körelten, yabancılaştıran bir ürü-
nüdür.

Sosyal medya kullanımı bağımlılık
haline geldiğinde, örneğin kişi internete
ulaşamadığında ciddi gerginlik yaşı-
yorsa, diğer zamanlarda yaptıklarından
keyif alamıyorsa yaşamı bir madde
bağımlısınınki gibi bozuluyor. Gün-
lerce bilgisayar başından kalkamadığı
için sağlığı bozuluyor ve hatta ölüme
neden oluyor. Ailede bağımlı bir
kişinin olması evdeki herkesi etkiliyor.
Özellikle çocuklarda sorun oluyor.
Çocuğun evdeki ilişkileri, okul yaşamı,
arkadaş ilişkileri, hatta zihinsel işlevleri
etkilenebiliyor. Erişkinlerde evlilikler
sarsılabiliyor. Facebook bağımlısı ki-
şiler aynı evde oturduğu insanlarla
bile Facebook üzerinden ve mesaj
sistemlerinden biriyle konuşuyorlar.
Aile içinde ve toplum içinde iletişim
kurmayı başaramayan kişi, çare olarak
kendilerini Facebook, Twitter gibi
sosyal paylaşım siteleri ve Youtube
gibi video siteleri gibi sanal ortamda
ifade etmeye başlıyorlar. Bu tür et-
kinliklere kendini kaptıran  insanlar
gerçek hayattan kopuyor, etrafta olup
bitenlere karşı tepkisiz kalıyorlar. Dü-
zenin de istediği tam da budur. 

Günde 5 Saati İnternette
Geçirmek, Gerçek
Yaşamdan Kaçmak ve
Kopmaktır 

Yapılan bir araştırmaya göre, Tür-
kiye'de internete girenlerin yüzde
49.5'i, her gün 5 saatin üzerinde
internet başında kalıyor. Dörtte biri
ise haftada 50 saatin üzerinde bir
zamanı internet başında geçiriyor.
Yani günde 7 saatini internette geçi-
riyor. 

Her gün 7 saatini veya 5 saatini
internette geçiren binlerce insan var.
Bu kadar süreyi internet başında ge-
çirmek, gerçek yaşamdan kopmak,
gerçek yaşamdan kaçmaktır. Okuldan,
işten, sosyal yaşamından, dinlenme-
sinden, kitap-gazete okumasından
çalarak, ayrılmış 7 saat. Bu kadar
zamanı, ailesi için, arkadaşları için,
kendi kişisel gelişimi için ayırmak
yerine internet başında geçirmek nor-
mal değildir. İnternet, yüzde 91,3
oranında chat, "sohbet" amaçlı, yüzde
67 oranında oyun ve eğlence amacıyla
kullanılmaktadır. Google dışında en
sık ziyaret edilen adres Facebook
adlı site olmuştur.

İnternet bugün özellikle gençliği
yozlaştıran bir duruma gelmiştir. Sorun,
internetin kullanılması değildir. Asıl
olarak, saatlerimizin bilinçsizce internet
başında harcanması, internetin bağım-
lılığa dönüşmesi ve gençliği yozlaştıran
bir hale getirmesidir. İnternet üzerinden
iletişimin yarattığı bir dil oluştu. Bu
dilde; bizim en güzel değerlerimizden
olan “Paylaşmak” sözcüğünden gerçek

hayatta maddi ve manevi paylaşım
anlaşılmıyor artık. “Sohbet”ten yüz
yüze konuşmak, dertleşmek anlaşıl-
mıyor artık. Sanal dünyada, yazı, resim,
müzik vb. paylaşmak ve internet üze-
rinden yazışmak anlaşılıyor. Oysa göz
göze gelinerek yapılan sohbetin, ar-
kadaşlarımızla, ailemizle, çocukları-
mızla yüz yüze yapılan sohbetin yerini
hiçbir şey tutamaz.  

Özellikle yoksul mahallelerde in-
ternet kafeleri çocukların doldurması
düşündürücüdür. Çocukluğun doğal
uğraşları yerine internete hapsolan ço-
cuklar, gençler, ev kadınları bir süre
sonra internet bağımlısı oluyorlar. Ba-
ğımlılığın her türü gibi internet ba-
ğımlılığı da insanlarımızı, insanlardan,
gerçeklerden uzaklaştırıyor, yozlaştı-
rıyor. İnsanların birbirleriyle sohbetini,
komşuluk, arkadaşlık ve aile ilişkilerini
bozuyor. Çevresindeki olaylar onu il-
gilendirmez oluyor. Kendisini işsiz,
evsiz bırakan, eğitim, beslenme, ba-
rınma hakkını alan düzene öfkesi sanal
dünyanın içinde eriyip gidiyor.

Devlet internet bağımlılığından
ne kadar hoşnut ise, kitlelerin, düzene
muhalif demokratik güçlerin düşünce
ve tepkilerini internet üzerinden ifade
etmesinden, duyurmasından da o ka-
dar rahatsızdır. 

Sürüyor

Şafak Yayla'nın okuduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde 1 Nisan’da Dev-Genç'liler Şafak Yayla için
sınıflarda, koridorlarda ve havuzlu bahçede ajitasyonlar
çekerek, sloganlar atarak öğrencileri saat 12.00’da havuzlu
bahçede oturma eylemine çağırdılar. Dev-Genç’liler  adalet
savaşçısı Şafak Yayla'nın  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi öğrencisi olduğunu,  adaletin  hukuk fakültesinde
olmadığını  gördüğünü ve Berkin'in hesabını sormak için
yoldaşı Bahtiyar Doğruyol ile birlikte şehit düştüğünü vur-
guladılar. Dev-Genç’liler Hukuk Fakültesi içinde "Şafak
Yayla Ölümsüzdür”, “Yaşasın Çağlayan Direnişimiz”, “Biz
de Sizi Seviyoruz" Dev-Genç imzalı dövizler astılar.

Dev-Genç’liler havuzlu bahçede ajitasyonlarına devam
ederken yüzlerce çevik kuvvet ve özel tim fakülteyi basarak
duvarlardaki dövizleri, afişleri yırttılar. Dev-Genç’liler bu

duruma sloganlar atarak karşılık verdikleri için çevik kuvvet
ve özel tim tarafından işkenceyle gözaltına alındılar. Gözaltı
aracında da sloganlar atıp marşlar söyleyerek polislerin
saldırılarına direndiler. Vatan Emniyeti’ne götürülen Dev-
Genç’liler 11 saat boyunca polis otosunda ters kelepçe ile
bekletildiler. Avukatlar bunun hukuksuzluğunu belirtmelerine
rağmen Dev-Genç’lilerin kelepçeleri açılmadı. Tam bu
sırada DHKC savaçcısı Elif Sultan Kalşen'in cüretli eylemini
gerçekleştirmesiyle nereye saklanacağını bilmeyen işkenceci
polisler ters kelepçeleri çözdüler. 1 gün sonra adliyeye gö-
türülen Dev-Genç’liler savcılık ifadesi alınmadan mahkemeye
sevk edildiler. Bu da hukuksuzluklarının ve korkularının
bir kez daha göstergesi oldu. Mahkemeye sevk edilen
Ahmet Atılgan, Emine Kaya, İrem Bağcı, Seda Kaya,
Dilan Alavi, Sevda Hasırcı serbest bırakıldılar.

Elif Sultan Kalsen'in Eylemi Sırasında 
Gözaltında Olan Dev-Gençliler Serbest Bırakıldı!
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Ülkemizde Gençlik

Adalet savaşçılarının eylemi sonrasında adalet tale-
biyle sokağa çıkan Dev-Genç'lilere halk düşmanı polis
pervasızca saldırdı.

Pervasızlığı korkusundandı... Her Dev-Genç’li Şafak'tı,
her Dev-Genç'li Bahtiyar'dı... 

Pervasızlıkları  burjuvazinin korumalığını yapan,
soygun ve sömürüsünü sürdürmek için var olan polisin
varlık yokluk sorunuydu. 

Katillerdi, hırsız ve ahlaksızlardı.
Yaptıkları her şeyde buna göre şekilleniyor.
İşte bakın AKP'nin katil halk düşmanı polislerinin yap-

tıklarına...
Yaşı küçük ama yüreği dağlar kadar koskocaman olan

şu anda açlık grevinde olan Liseli Dev-genç'li Sıla Aba-
lay'ı tehdit ettiler. 

"Elif ablanı otuz yedi kez kurşunladık. Sen de mi aynı
şekilde ölmek istiyorsun vb." şekilde tehdit etmişlerdir. 

Polisin bu saldırısına ise Sıla'nın verdiği cevap, yol-
daşlarından ayrı tutulduğu için başladığı açlık grevi ol-
muştur.

Adliye önünden alınan üç Dev-Genç’liye ise; gözal-
tına alınırken başlayan işkence katlanarak siyasi şubede
sürmüştür. 

İslamcı geçinen, dini kullanan AKP'nin polisleri
gözaltına aldıklarını iç çamaşırlarına kadar zorla soyarak,
ellerine kelepçe takıp, yere yatırarak üzerlerine oturmuştur.

Sürekli döverek; "polis güven verir", "polis huzur ve-

rendir" dedirtmeye, bayrak öptürtmeye, özür dilettirme-
ye, şehitlerimize küfür ettirilmeye çalışılmıştır. 

Evet polis güven ve huzur verir ama halka değil... Halk
düşmanlarının, kendi gibi katillerin, soyguncuların, hır-
sızların, ahlaksızların güveni ve huzuru için vardır.

Amerika’nın, onun işbirlikçisi oligarşi ve onun bugünkü
temsilcisi AKP'nin güvenliği ve huzuru için vardır.

Ve bunu yine kanıtlamıştır.
Halka güven ve huzur değil; halka, ancak kan ve göz-

yaşı vermiştir.
TOMA’lar, gazlar, mermiler vermiştir.
Ne yaparlarsa yapsınlar Dev-Genç’lilerin iradesini kı-

ramadınız, kıramazsınız.
Her türlü işkencelerine rağmen Dev-Genç’liler siya-

si şubede yoldaşları gibi, adalet savaşçıları gibi adalet için
DİRENMİŞLERDİR!

KORKUN HALK DÜŞMANLARI!
HALK ÇOCUKLARINA, DEV-GENÇ’LİLERE

YAPTIĞINIZ HER İŞKENCENİN HESABINI MİS-
LİYLE SORACAĞIZ... 

KORKUN HALK DÜŞMANLARI!
ŞAFAK, BAHTİYAR VE ELİF’İ BELKİ KATLET-

TİNİZ AMA BİNLERCE ŞAFAK, BAHTİYAR, ELİF
DOĞURDUNUZ...

ADALETSİZLİK SÜRDÜĞÜ SÜRECE HER DEV-
GENÇ’Lİ ADALET İÇİN SAVAŞMAYA, YERİ GELDİ-
ĞİNDE ADALET SAVAŞÇISI OLMAYA ADAYDIR!

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Savaş
ve Kurtuluş Merkezi’nde 5 Nisan’da Hal-
kın Sanatçısı Hüseyin Turan’la yozlaşma ve
uyuşturucu ile ilgili sohbet edildi. Uyuştu-
rucu tedavisi gören, daha önce bırakmış
olanlar ve  aileleri ile bir araya gelen Hü-
seyin Turan’a önce merkez gezdirilerek na-
sıl tedavi yöntemi uygulandığı aktarıldı. Ar-
dından hep birlikte ailelerin hazırlayıp ge-
tirdiği yiyecekler ve çay eşliğinde sohbet
edildi. Sohbette devletin uyuşturucu politikasının tam bir iki yüz-
lü aldatmaca olduğu,  şu an ki uyuşturucu kullanımının vardığı nok-
ta ve bunlara karşı mücadele konuşuldu. Tedavi gören kişilerin bı-
rakma süreçleri, yaşadıkları ve neler hissettikleri konusunda teda-
vi görenlerle birebir  sohbet eden Hüseyin Turan, uyuşturucuya kar-
şı verilen bu mücadelede her türlü desteğe hazır olduğunu da be-
lirtti. Ayrıca yozlaşmanın sanat ve müzik alanındaki yansımaları hak-
kında da konuşulan sohbetin ardından program bitirildi.

ODTÜ Emekçi Meclisi 1 Nisan’da, 300 üye-
siyle ODTÜ yurtlardan rektörlüğe yürüyüş
düzenledi. Yürüyüşün ardından rektörlükle, iş-
çilerden oluşan bir heyet görüşme yaptı. Gö-
rüşme ile işçiler, hafta içinde imza kampanya-
sıyla topladıkları imzaları rektörlüğe iletti. İlk
görüşme ile taleplerinin rektörlük tarafından he-
men kabul edilmeyeceğini belirten işçiler, bu
eylemi, yapılacak diğer eylemlerin başlangıcı
olarak tanımladı. Yemekhane, spor merkezi, iş
tanımı gibi talepler üzerine Emekçi Meclisi ça-
lışmalarına devam edeceği sözünü verdi. Ey-
leme katıldığı için baskı gören herhangi bir işçi
olursa, işçilerin bu baskıyı, Emekçi Meclisi’ne
iletmesi istendi. Eylem esnasında sık sık ”İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız!” sloganı atıldı.

Taleplerimiz Kabul Edilinceye
Kadar Direneceğiz!

Uyuşturucuya Karşı Hüseyin Turan’la Sohbet Edildi

Gençlik Federasyonu’ndan

İşkence de etseniz, tutuklasanız da, dövseniz de, sövseniz de...

ASSANIZ DA, KESSENİZ DE İLLE DE KAVGA!
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DHKC Savaşçıları Şafak Yayla
ve Bahtiyar Doğruyol’un otopsi iş-
lemleri 1 Nisan günü Yenibosna’da
bulunan Adli Tıp Kurumu’nda yapıldı.
Otopsi işlemleri esnasında Halkın
Hukuk Bürosu avukatları ve şehitlerin
aileleri de yer aldı. Saatler süren
otopsiler esnasında Halk Cepheliler
halk savaşçılarını sahiplendiler. Gün
boyunca 7 ayrı grup halinde Adli Tıp
Kurumu’nun önüne gelerek slogan-
larını katil sürülerinin yüzlerine hay-
kırdılar. Cenazelerin sahiplenilmemesi
için çok sayıda polis, TOMA ve ak-
replerle yığınak yaptı. Polisler Adli

Tıp’ın çevresinde bekleyen herkese
kimlik kontrolü yapmak istedi. Aynı
şekilde Halk Cephelilere kimlik kont-
rolü yapmak isteseler de, Halk Cep-
heliler bu keyfiliğe karşı çıktılar, göz-
altına alındılar.  Polis birçok kişiyi
işkenceyle yerlerde sürükleyerek göz-
altına aldı. Polisin saldırıları aynı şe-
kilde basına da yöneldi. Saldırılar
esnasında basının görüntü almasını
engellemek için muhabirleri itip kak-
tılar, çevikler kalkanlarıyla engel ol-
dular. Gün boyunca 38 kişi gözaltına
alındı. Son saldırı da İstanbul Valili-
ğinden geldi. İki halk savaşçısının

da vasiyeti Gazi Mezarlığı’na yanyana
gömülmek olduğu halde cenazelerinin
Gazi’deki anmanın ardından mem-
leketlerine götürülmesine karar verildi.
Ancak valilik Gazi Mahallesi’nde
anmalarının yapılmasını dahi engel-
lemek için dayatmalarda bulundu.
Ailelerden de cenazeyi kaçırarak ve
korkutarak cenazelerin kendilerinin
belirlediği güzergah üzerinden mem-
lekete gönderileceğini söylediler.
Otopsi işlemlerinin bitmesiyle beraber
polisler cenazeleri valiliğin belirlediği
güzergah üzerinden memleketleri olan
Giresun ve Ankara’ya götürdü.

HALK SAVAŞÇILARININ CENAZELERİNİ KAÇIRDINIZ!
HALKIN SAHİPLENMESİNDEN KORKUYORSUNUZ,

KORKUNUZU DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ! 

30 Mart-17 Nisan Devrim Şehitlerini Anma Haftası
dolayısıyla Ankara'da TAYAD' lı aileler Karşıyaka
Mezarlığı’nda devrim şehitlerini mezarları başında
andılar.

Başta Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Ulaş Bardakçı
olmak üzere Kızıldere’den Çağlayan'a mücadelede
ölümsüzleşen şehitleri mezarı başında andılar. TAYAD'lı
aileler Çağlayan şehidi Bahtiyar Doğruyol'un mezarına
geldiğinde, karanfillerle donattıkları mezara "biz de
sizi çok seviyoruz" dövizi bıraktılar. Şehitlere olan
bağlılık konuşmalarından sonra anma sona erdi

ANKARA: Kızıldere’den
Çağlayan'a Kahramanlarımız!

Biz de Sizi Çok Seviyoruz!
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Talimatı Berkin'den aldık diyerek,
31 Mart’ta iki Halk Kurtuluş Savaşçısı
adalet olmaya, hesap sormaya gittiler.
Kızıldere'de Mahirler’in de dediği gibi
“dönmeye değil ölmeye geldik” dediler.
Berkin'in davasına bakan savcı Mehmet
Selim Kiraz'ı, makam odasında rehin
alan Halk Kurtuluş Savaşçıları, Berkin'in
katillerinin açıklanmasını istediler. Bir
senedir katilleri koruyan AKP iktidarı,
katilleri açıklamak yerine hem savcıyı
hem de iki devrimciyi bomba ve kur-
şunlarla katletti.

Halk kurtuluş savaşçılarının cena-
zelerinin sahiplenilmesinden korkan
iktidar, cenazelere de saldırdı, kaçırdı.
Bahtiyar Doğruyol'un cenazesi gece
yarısı Ankara'ya getirildi. Sabah
09.00’da Karşıyaka Mezarlığı morguna
getirilen Bahtiyar Doğruyol 09.30’da
defnedildi. Ailesi mezarlıktan gittikten
sonra yoldaşları kızıl bayraklarla nöbete
başladı. 12.00’a kadar Bahtiyar’ın re-
simleriyle ve karanfillerle bezenen me-
zar anmaya hazırlandı.

Anmaya TAYAD'lı aileler, "Bahtiyar
Doğruyol Ölümsüzdür!" pankartını açtı.
Halk Cephesi "Kızıldere'den Çağlayan'a
Adalet Savaşçılarımız Onurumuzdur!"
pankartını açtı. Anmada yapılan ko-
nuşmada, bir yıldır "Berkin için adalet"
talebiyle  yapılan eylemlerden, yaşanan
gözaltı ve tutuklamalardan bahsedildi.
Bundan sonra da, bu eylemlerin devam
edeceği Berkin 'in katillerini aramaktan
vazgeçilmeyeceği söylendi. 'Çağla-
yan’da son mermisine kadar çatışarak
şehit düşen, Halk Kurtuluş Savaşçıla-
rından aldığımız inançla milyonlar olup
Berkin'in katillerini bulup, halkın adaleti
olacağız' denildi. Daha sonra TAYAD'lı
ailelerden ve Dev-Genç'ten birer kişi
Bahtiyar'ı anlattılar: Bahtiyar'ın her za-
man kararlı olduğunu, Ankara'yı çok

sevdiğini ve bir Dev-Genç'li olduğunu
söylediler. "Bahtiyar her zaman sorun
çözen, üreten bir devrimciydi" dediler.
Ardından Nihat Behram'dan “Haykır
Acını Ey Halk” şiiri okundu. Daha
sonra kendi sesinden “Varsa Cesaretiniz
Gelin” marşı dinlendikten sonra hep
birlikte “Bize Ölüm Yok”, “Haklıyız
Kazanacağız” marşı ve Bahtiyar’ın
sevdiği “Sen Ölmedin Yiğidim” türküsü
söylendi. Mahir Çayan'ın mezarından
getirilen toprak üzerine atıldı. Slogan-
ların atıldığı anmaya 65 kişi katıldı.
BDSP, Alınteri, Kaldıraç gibi siyasetler
de destek verdi.  

☆☆☆
Siz Gelmeyin Biz
Geleceğiz, Adaleti Kendi
Ellerimizle,
Namlularımızla
Sağlayacağız!

Mahallelerde Çağlayan eylemini se-
lamlayan Cepheliler, kurdukları bari-
katlarla, molotoflarla, halk düşmanla-
rıyla çatışmalara girerek, şehitlerin he-
sabını soracaklarını, adaleti kendilerinin
sağlayacağını bir kez daha ilan ettiler. 

Gazi: 
- 31 Mart:

Çağlayan eylemini öğrenen Halk
Cepheliler, mahallede sokak sokak do-
laşarak eylemin amacını halka anlattılar.
Akşam saat 20.00'de yapılacak eylemin
çağrısını yaptılar. 

Akşam 20.00’de Cephe savaşçıla-
rının, "Berkin'in katillerini açıklayın"
talebiyle yaptıkları eyleme destek için
Halk Cepheliler yürüyüş düzenledi.

Gazi Halk Meclisi önünde toplanan
Halk Cepheliler, "BERKİN'İN KATİL-
LERİNİ İSTİYORUZ !" pankartını

açarak yürüyüşe geçtiler. Yürüyüşe ka-
tılan kitle ve kitlenin coşkusu giderek
arttı. 200 kişilik kitle cemevi önüne
geldiğinde açıklama yapıldı. Açıklamada
Çağlayan eyleminin nedenlerine deği-
nildi. Tekrar yürüyüşe geçen kitle Gazi
Karakol’una yaklaştığında önü katil
polisler tarafından kesildi.

Gaz bombalarıyla saldırıya geçen
katil polislere karşı kitle direnişe geçti.
Saatlerce süren çatışma iradi olarak
24.00’da bitirildi.

- 1 Nisan:
Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğru-

yol’un cenazelerinin Gazi’ye geleceği
öğrenilmesi üzerine, Halk Cepheliler
caddeyi boydan boya flamalarla süs-
lediler. Gün boyu marşlar çalındı.

17.00’da Gazi Halk Meclisi’nde ce-
nazeyi karşılamak için toplanan kitleye
polis saldırdı. Barikatlar kurarak direnişe
geçen kitleye polis gaz bombalarıyla
saldırdı. Cenazelerin polis tarafından
kaçırıldığı haberi kitledeki öfkeyi daha
da büyüttü. 1000'in üzerindeki kitle
saatlerce çatışarak şehitlerin hesabını
sordu.

- 2 Nisan:
İsmetpaşa Caddesi’ne Şafak Yayla,

Bahtiyar Doğruyol ve Elif Sultan Kal-
sen'in resimlerinin bulunduğu üzerinde
“Halk Savaşçıları Ölümsüzdür” yazılı
pankart asıldı.

Akşam, Gazi Özgürlükler Derne-
ği’nde şehitlerin anma programı yapıldı.
Cephe’nin eyleme ilişkin açıklamanın
okunmasından sonra, açıklama hakkında
sohbet edildi. Eylem pastası kesilerek
program bitirildi. Programa 40 kişi ka-
tıldı.
Gazi Ticaret Lisesi:

1 Nisan’da 15 adet, Berkin için
adalet isteyen DHKP-C savaşçılarının

HALK KURTULUŞ SAVAŞÇISI BAHTİYAR DOĞRUYOL
KARŞIYAKA'DA SONSUZLUĞA UĞURLANDI!
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Halkın Hukuk Bürosu 7 Nisan’da po-
lisin gözaltına aldıklarına yaptığı sistemli
işkenceye dair  bir açıklama yayınlayarak
teşhir etti. Halkın Hukuk Bürosu'nun 423
No’lu  açıklamasında: “ DHKP/C'ye yö-
nelik yapıldığı iddia edilen, demokratik
kitle örgütlerine yapılan baskınlarında Sıla
Abalay ismindeki 16 yaşındaki lise öğ-
rencisi müvekkilimiz de silahlı örgüt üyesi
olduğu iddiası ile tutuklandı. Sıla Abalay,
Dilan Mollaahmetoğlu, Zeynep Cansu
Tatar, Eylem Yücel Bakırköy Kadın Kapalı
Hapishanesi’nde tutulmaktadırlar.  Mü-
vekkillerimizle yaptığımız görüşmelerde
bize anlattıklarını basınla ve halkımızla
paylaşmayı bir görev biliyoruz.      

Sıla Abalay yaşı küçük olduğu için
müşahade denilen bir hücrede tek başına
tutuluyor, talebine rağmen aynı davadan
tutuklu bulunan ve birlikte kalmak istediği
tutsaklarla birarada kalmasına izin veril-
miyor. Sıla bu nedenle Emniyet Müdür-

lüğü’nde haksız gözaltında bulunduğu
için başladığı açlık grevine devam ediyor.
Onaltı yaşında tutuklanan Sıla, kendisine
hangi hukuki ve fiili gerekçeyle söylendiği
bilinmez bir şekilde, Elif Sultan Kalsen
kastedilerek "Elif ablanı otuz yedi kez
kurşunladık. Sen de mi aynı şekilde ölmek
istiyorsun" denilerek katledilmekle tehdit
edildiğini anlatmıştır.

Adli Tıp önünden haksız yere gözaltına
alınan diğer kadın müvekkillerimiz, iç
çamaşırlarına varana kadar aşağılama ve
utandırma kastıyla ve erkek polislerin ol-
duğu bir ortamda onur kırıcı bir şekilde
"aranmışlar", elleri arkadan kelepçeli ve
yere yatırılmış vaziyette tutulmuşlar üzer-
lerine polisler oturmuştur.

İşkence fiziki ve psikolojik olarak,
sistemli bir biçimde sürdürülmüştür. Mü-
vekkillerimizin anlatımlarına göre; sürekli
bir biçimde döverek, "polis güven verir",
"polis huzur verendir" şeklinde slogan at-

tırmaya, bayrak öptürtmeye, özür dilettir-
meye, müvekkillerimizin tanıdığı, sevdiği
değer verdiği insanlara küfür ettirtmeye
çalışmışlardır.

Emniyet müdürlükleri elbette her zaman
işkence merkezleri olageldi, işkence gerek
psikolojik olarak, gerek ideolojik propa-
ganda yöntemleri devreye sokularak hep
sürdü. Ancak yukarıda anlattığımız ve
benzeri işkence uygulamaları, doksanlı
yıllar denilen işkence, kayıp ve katliamlarla
anılan yıllarda sonuç alınamadığı için bir
ölçüde terkedilen yöntemlerdir. AKP
iktidarı ise o kadar çaresizleşmiş, acizleş-
miştir ki sonuç alınamadığı kendi deney-
leriyle sabit olan fiziki işkencelere yeniden
aynı şiddetiyle başvurmaya başlamıştır.

Uyarıyoruz! İşkence insanlık suçudur
ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zama-
naşımı yoktur! İnsanlık işkencelerinize
teslim olmayacak” denildi. 

resmi asıldı. Bir grup serseri asılan re-
simleri yırtmak istediler. İşkenceci Gazi
Karakol’unun polisleri okul müdürünü
arayarak tehdit etti ve okulda Liseli
Dev-Genç’lilere çalışma yaptırmaya-
caklarını okulu basacaklarını söyledi.
Okul öğretmenleri Liseli Dev-Genç’li-
lere bu konuda bilgi verdi ama Liseli
Dev-Genç’liler çalışma yapmaya devam
etti.  Liseli Dev-Genç’liler: “Berkin
için adalet isteyen savaşçılar ölümsüz-
dür! Katledilen savaşçılarımız için Ber-
kin’in adaleti için yarın boykottayız”
açıklaması yaptı. 

1 Mayıs: 
1 Mayıs Mahallesi'nde şehitlerin

hesabı yeni şehitler verme pahasına
sürüyor. 1 Nisan akşamı da kızıl maskeli
Cepheliler cadde boyu molotoflarıyla,
silahlarıyla katillerle çarpıştı. Katil po-
lisler acizlikten zırhlı araçlarından ine-
medi. Umudun sloganlarıyla, Şafak'ın,
Bahtiyar'ın hesabının sorulacağının
haykırılmasıyla eylem 3 saat sonra
iradi olarak bitirildi. Diğer sol yapılar
da çatışmaya omuz verdi.

Dev-Genç: 
Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'u

sahiplenen 60 Hukuk Fakültesi öğrencisi
2 Nisan'da işkenceyle gözaltına alındı.
Okulun her yerinde sınıflarda amfilerde
Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un
resimleri ve Hukuk Fakültesi ozalitlerle
donatıldı. Ozalitlerde "23 Yaşındaki
Hukuk Öğrencisi Şafak Yayla Herkese
Adalet Dersi Verdi!" yazıyordu. AKP'nin
katil polisleri vahşice ozalitleri parçaladı.
Gözaltılar Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.
- 3 Nisan: 

Şafak Yayla, Bahtiyar Doğruyol ve
Elif Sultan Kalsen için Dev-Genç'liler
Okmeydanı’nda kendi kurumlarında
bir anma gerçekleştirdi. Anmaya 50
kişi katıldı. Aynı gün Kadıköy Dev-
Genç Hasan Selim Gönen Kütüphane-
si'nde bir anma yaptı.

Baskından hemen sonra çıkarılan
Dev-Genç dergisinin ilk sayısının da-
ğıtımı Şafak Yayla’nın Fakültesi İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ya-
pıldı. Sloganlarla okul içinde ajitasyon
çeken Dev-Genç’liler geldikten hemen
sonra AKP’nin katil polisleri çevik
kuvvet polisi okulda yığınak yaptı. Öğ-
rencilerin ilgisi ise yoğundu.
ŞAFAK YAYLA, BAHTİYAR DOĞ-

RUYOL, ELİF SULTAN KALSEN
ÖLÜMSÜZDÜR !

Dev-Genç’liler  Şafak Yayla, Bahtiyar
Doğruyol ve Elif Sultan Kalsen için 3
Nisan'da bir anma programı düzenlediler.
Program Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğ-
ruyol'un eylemi, hedefi ve Elif Sultan
Kalşen'in yoldaşlarının hesabını sormak
için yaptığı eylem hakkında yapılan ko-
nuşmayla başladı. Saygı duruşundan
Dev-Genç'lilerin şehitlerini nasıl sahip-
lenmesi gerektiği anlatıldı. Dev-Genç
şehitlerini sahiplenmek 1 iken 10 olmaktır,
denildi. Dev-Genç’ilere yeni görevler
düştüğünden bahsedildi. Cephe açıkla-
masının okunmasından sonra Liseli Dev-
Genç'lilerin okuduğu şiirlerle devam
eden programda şehitlerin sevdikleri tür-
küler söylendi. Dev-Genç şehitlerini ta-
nıyanlar onları anlattılar. Şafak Yayla’nın
İstanbul Üniversitesinde faşistlere karşı
cüretini, Elif Sultan Kalsen’in 1 Mayıs
günü gösterdiği komutanlığı, Bahtiyar
Doğruyol’un mütevaziliğini anlatarak,
şehitlerimiz gibi olmalıyız, dediler.

Dev-Genç'liler  Şafak, Bahtiyar ve
Elif Sultan’a daha güçlü bir Dev-Genç
yaratma sözü vererek programı sona
erdirdiler.Programa 50 kişi katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde İşkenceler Artarak Devam Ediyor!
Uyarıyoruz! İşkence İnsanlık Suçudur ve

İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlarda Zamanaşımı Yoktur!



1- ) Cüret ve Cüretli
Olmak Nedir?

Cüretin TDK sözlüğünde karşılığı:
“Yüreklilik, ataklık, cesaret, ataklık et-
mek, yürekli davranmak” olarak geçiyor!

Cüretli olmak; denilince akla gelen
devrimci cürettir, yüreklilikle düşmandan
hesap sormaktır. Atılganlıktır, en öne atı-
lıp kavgaya koşmaktır!

Cüretli olmak; haklılığımıza, meş-
ruluğumuza, halkın yaşadıklarının, va-
tanımızın parsel parsel satılmasının, şe-
hitlerimizin hesabının sorulacağına son-
suz derecede inanmaktır!

Cüretli olmak; halka güvendir, ken-
dine güvendir, 5 adım öne çıkmaktır. Ada-
letsizliğe karşı “halkın adaleti” olmaktır!

Cüretli olmak; korkuları, zaafları
yenmektir, eleştiriye-özeleştiriye, yoldaş-
larına, hareketine karşı açık olmaktır. Ve
yeni insan olma yolunda emin adımlarla
yürümektir. Ve cüret tüm haksızlıkların kar-
şısında olmak, bunun için bilinciyle ve
inancıyla savaşı omuzlamaktır, mücadeleyi
örgütleyebilmektir!

2- ) Kavgada Neden
Cüretli Olmalıyız?

Emperyalistlere ve işbirlikçilerine
karşı yürüttüğümüz kavgada cüretli ol-
mak zorundayız! Cüretli olmazsak, kay-
beden, yok olan taraf biz oluruz!

Ezilen dünya halklarının, Türkiye
halklarının umudu, Marksist-Leninist
ideolojinin savunucuları olarak, tüm
emperyalist saldırıların karşısına tarihsel
haklılığımızla, sınıf bilincimizle, cüreti-
mizle çıktıkçıkacağız. 

Çünkü; bu kavga sınıf kavgasıdır, ge-
rekirse bedel ödeyip, savaşı büyüterek ni-
hai zafere taşıma kavgasıdır. 

Çünkü; birbirine düşman iki sınıf var-
dır. Ve bu savaşta nihai zaferi kazanacak
olan işçi sınıfıdır. Burjuvazi kaybedecek-

tir; çünkü onun varlığı düşman
olduğu sınıfın varlığına bağlı-
dır. Düşmanımızı yok etmek
için cüretli olmak zorundayız.
Bu kavga da açlığa, yoksullu-
ğa, sömürü ve katliamlar yara-
tan bu düzene son verip yerine,
Devrimci Halk İktidarını kur-
ma kavgasıdır. 

Haklı olan, meşru olan
bizleriz. Onun için de sonuna

kadar cüretli olması gereken de bizler ola-
cağız!

Kavgada cüretli olmalıyız çünkü:
Cüret atılganlıktır, militanlıktır, tarihsel
ve sınıfsal haklılığımızın pratik kanıtıdır.
Ki, kavgada cüretli olanlar kazanır. 

Cüret, kurtuluştur, Bağımsızlıktır,
demokrasidir, özgürlüktür sosyalizm-
dir! Halk ve vatan sevgisidir, yaşatılan
adaletsizliklerin hesabını sormaktır. Bu-
nun için onurlu ve şanlı kavgamızın ni-
hai zaferi için cüretli olmalıyız. 

3- ) İdeolojik Olarak
Cüret Nedir?

İdeolojik olarak cüret, ideolojik net-
liktir! Ve bu ideolojik netlik doğrultu-
sunda, belirlenen stratejiyle hedefe ulaş-
mak için cüretle, inançla kavgayı bü-
yütmektir, sonuç almaktır!

İdeolojik cüret, Marksizm-Leninizm
ideolojisinin gücüyle, anti-emperyalist,
anti-oligarşik hedefi kavgayı sürdür-
mek, hiçbir kaygıya, yanılgıya düşmeden,
tarihsel haklılıkla, sınıf bilincinden şaş-
madan, iktidar hedefinin önüne çıkarılan
tüm engelleri bir bir aşmaktır. 

İdeolojik cüret:“Söylediğini yapmak,
yaptığını savunmak”tır. İdeolojisinden, ilke
ve kurallarından ödün vermeden, emper-
yalistlerin ve işbirlikçilerinin her türlü sal-
dırısına, oyalama taktiklerine, demokra-
sicilik oyunlarına karşı pragmatizme düş-
meden yaratılan açlığın, yoksulluğun,
adaletsizliklerin hesabını sormak ve mil-
yonların adalet özlemine tercüman ol-
maktır. İdeolojik cüret, milyonlarca insa-
na iktidar hedefini gösterip örgütlemek-
tir!

İdeolojik cüretin adı bugün M-L
ideolojiden bir milim bile sapmadan si-
lahlı mücadeleyi her koşulda büyüten,
devrim ve sosyalizm kavgasını büyüten
Cephe’dir!

4- ) Politik Olarak
Cüret Nedir?

Politik olarak cüret; her şart altında
koşullara teslim olmamak ve düşman
saldırısının boyutu ne olursa olsun tes-
limiyete düşmemektir. Tüm, bedelleri
göze alıp milyonlarca halkın adaleti ve
direniş geleneğinin bir halkası olmak-
tır. Çünkü tarihi direnenler yazar. Bu
tarihin yaratılmasının gücü politik cü-
rettir, boyun eğmemektir. 

Politik cüret; politikalarına inanıp, bu
politikalar etrafında halkı örgütleyip,
savaşı büyütmektir. 

Emperyalizmin ve işbirlikçisinin yoz-
laştırma saldırısı başta olmak üzere tüm
saldırıları halka olduğu gibi aynı zamanda
bizim politik düşüncemizedir. Politik
cüret ise, bu saldırıların karşısında aldı-
ğımız tavır, ortaya koyduğumuz politi-
kanın ve stratejimizin pratikte de uygu-
laması ve savaşımızın büyümesidir. Po-
litik cüret: düşman cephesini zayıflatmak,
halkın cephesini büyütüp bu düzenin yı-
kılmasını sağlamak içindir. 

5- ) Mahir ve Dayı
Cüretin Adıdır Aynı
Zamanda, Neden?

Mahir ve Dayı cüretin adıdır çünkü:
Mahir ve Dayı demek devrim demektir.
Anadolu ihtilalinin büyütülmesidir. 45
yıllık tarihimizin yaratıcılarıdır Mahir ve
Dayı. 

Mahir Çayan, cüretiyle bu kavga ate-
şini yakan olmuş, Dayı kavga ateşini bü-
yüterek cüreti kitleselleştirmiştir. Bunun
içindir ki, Mahir ve Dayı’nın adları aynı za-
manda kavgada cüretle anılmaktadır!

Mahir ve Dayı; emperyalizme ve iş-
birlikçi oligarşiye vurdukları darbelerle
dünya halklarına umut oldukları için cü-
retin adı oldular... Emperyalizmin vatan
topraklarımızı işgal etmelerinin hesabını
sorup, cüret ve adaletin adı oldular. 

En zor koşullarında dahi, tüm im-
kansızlıklara rağmen tarih yazdıkları
için cüretin adı oldular!

6- ) “Cephe’nin Tarihi
Cüretle Dolu
Bir Tarihtir” Sözünden
Ne Anlıyoruz?

Ta rih ten, bi lim den, ön der le ri miz -
den, ge le nek le ri miz den öğ ren -
dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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Cephe’nin tarihi cüretle doludur çün-
kü; tam 45 yıldır bu topraklarda sosya-
lizm umudunu milyonlara taşıyan ve ada-
letsizliklerin karşısında halkın adaleti
olandır Cephe. Söylediğini yapan yap-
tığını savunan, ideolojisinden, strateji-
sinden bir milim dahi sapmadan kavga-
yı omuzlayan, direnişleri yaratıp zafer-
ler kazandıran, düşmana geri adımlar at-
tırandır… 

Anti-emperyalist cepheyi geliştir-
mek için bedel ödeyen, emperyalizmden,
işbirlikçi oligarşiden yaptıkları katli-
amların hesabını sorandır… Kızılde-
re’den 1984-1996-2000-2007 ölüm oruç-
larına, 7 yıl süren Direniş ve bugünlere
kadar, girdiği tüm direnişlerde cüretle,
emin adımlarla yürüyen, ilkler yaratan,
öncülük eden Cephe’nin tarihi, cüretle
dolu bir tarihi ve can-kan bedeli yara-
tılmıştır… Bu yüzdendir ki, Cephe’nin
ve Cepheli’nin adı hep cüretle anılır. 

7- ) “İktidar İddiasına Sahip
Olanlar Cüretli Olur”
Derken Ne Demek İstiyoruz?

İktidar iddiası olanlar, tüm bedelle-
ri göze alanlardır. Düşman saldırılarına
karşı dik durup, halkı örgütleyecek dev-
rimci şiddetle karşı çıkanlardır. 

Bizim gibi yeni sömürge ülkelerde,
hem emperyalizme, hem de oligarşiye
karşı verilen kavganın, iktidar hedefli sa-
vaşın nihai zafere ulaşması için, cüretli
olmak zorundayız. İktidar iddiasına sa-
hip olanlar cüretli olmak zorunda yok-
sa düşman saldırısı karşısında yok olur-

lar. 
Cephe her koşulda iktidar iddiasından

bir milim sapmadığı için cüretlidir. Cü-
retimizi M-L ideolojisinden, bu doğrul-
tuda şekillenen stratejimizden ve hede-
fimizden alıyoruz!

8- ) Cüretli Olmak Tek
Başına Kaldığında Bir
Devrimciye  Hangi
Sorumlulukları Yükler? 

Cüretli olmak; tek başımıza kalsak da
omuzlarımıza milyonlarca insanın he-
sabını sormayı, yaşatılan adaletsizlikler
için halkın adaleti olmayı, teslim olma-
ma geleneğine bir halka daha eklemeyi,
yoldaşlarına karşı sorumluluğu, şehitle-
rin hesabını sormayı yükler.

Tek başımıza da olsak, orada yalnız
olmayız, ezilen milyonlarca halkın, yol-
daşlarımızın yanımızda olduğunu, bize
baktığını ve “Hesap Sorma” sorumlulu-
ğunu yüklediğini biliriz. Ulaş, Sabo,
Adalet, Sibel ve Şanlı Alişan olmamızın
görevlerini yükler. Adaleti, umudu, hal-
kı temsil ettiğimizi, en önemlisi de yeni
insanı ve Cepheyi temsil ettiğimizin so-
rumluluğunu taşıdığımızı gösterir bize. 

9- ) Düşmandan Tüm
Ezilen Halkların
Hesabını Sormak İçin
Cüretli Olmak
Ne Demektir?

Emperyalistlere ve işbirlikçilerine

“Halkın da Bir Adaleti Var!” Dedirt-
mektir cüretli olmak! 

Her geçen gün büyüyen, açlığın yok-
sulluğun, katmerleşen sömürünün kar-
şısında, halkların örgütlü gücü olabil-
mektir cüretli olmak!

Emperyalizmden, ezilen dünya halk-
larının hesabını sormak için ŞANLI
ALİŞAN olmaktır cüretli olmak?

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
yarattığı çelişkileri derinleştirmek, ikti-
dar hedefini gösterip sınıf bilincini taşı-
maktır ezilen halklara cüretli olmak!

10- ) Devrimci Halk İktidarı
İçin, Mücadeleyi Büyütmek
İçin Cüretli Olmaktan
Ne Anlıyoruz?

Devrimci halk iktidarı için cüretli ol-
mayı: “Güçlü olan emperyalizm değil
halklardır” diyen Dayı’nın cüretini an-
lıyoruz. Ve emperyalizmin, işbirlikçisi
oligarşiye karşı savaşı her geçen gün daha
da büyütmeyi, halkı savaştırmak, sava-
şı halklaştırmak için iktidar perspektifiyle
hareket edip, anti-emperyalist, anti-oli-
garşik mücadeleyi örgütleyip savaşı ni-
hai zafere taşımayı anlıyoruz. 

Düşman saldırıları karşısında sonu-
na kadar direnmeyi, emperyalizme ve oli-
garşinin psikolojik, ideolojik saldırısının
karşısında, meşruluğumuzla, iktidar bi-
lincimizle M-L ideolojimizle emin adım-
larla devrime, sosyalizme yürümeyi an-
lıyoruz. 

Ankara'da TAYAD'LI aileler 4 Nisan günü Sakarya Cad-
desi'nde devrimci tutsakların 24 saat kameralarla gözet-
lenmesini ve avukat görüşlerinin cam fanuslarda yapılma-
sını basın açıklamasıyla protesto ettiler.  60 kişinin katıldığı
basın açıklamasında: “Buradan bir kez daha AKP'yi uya-

rıyoruz: Halkı teslim almak için çıkarttığınız yasalarınız-
dan vazgeçin. F tipi hapishaneler ile devrimcileri teslim al-
maya çalışmaktan vazgeçin! Berkin'in katillerinin açık-
lanması için savcınızı teslim alan Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol'u katlettiğinizi halka itiraf edin ve katliamları-
nızın sorumlularını halka teslim edin” denildi.

Tutsaklarımzın Sesi Olmaya
Devam Edeceğiz

TAYAD’lı aileler tutsakların içerde yaşadıklarını anla-
tan bildirileri Nurtepe sokaklarında halka ulaştırdı. 31 Mart'ta
üç TAYAD’lının katıldığı bildiri dağıtımında yaklaşık 250
bildiri dağıtıldı.

24 Saat Kamera İle Gözetleme ve Cam Fanus Uygulamasına Karşı
Sessiz Kalmayacağız!

Ankara
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Yediden yetmişe, öğrencisi, mü-
hendisi, avukatı, öğretmeni, işçileri,
işsizleri, çok çeşitli milliyetlerden
ve inançlardan ezilen tüm kesimlerden
halk sahipleniyor ve emek emek kon-
serin kendileri gibi halktan herkese
duyurulması ve katılımın büyümesi
için çalışıyor... Halka giden devrim-
cileri halk kucaklıyor. Grup Yorum
halktır. Halk kendi umutlarının sesini
büyütüyor.. 

Halkın Mühendis Mimarları:
Mücadeleden Hiç Vazgeçmedi-
ğiniz İçin Teşekkürler!

Halkın Mühendis Mimarları Grup
Yorum’un 12 Nisan’daki Bağımsız
Türkiye konserinin çalışmaları kap-
samında metrobüslerin içinde konser
bildirisi dağıtımı yaptı. 4 Nisan’da
Avcılar merkezde Bağımsız Türkiye
konserinin duyurusunu yapmak için
masa açtılar. 2 saat açık kalan masada
1000’e yakın bildiri dağıttılar. Özellikle
öğrencilerin yoğun ilgisi vardı. Arka-
daşlarına dağıtmak için bildiri, okul-
larına yapıştırmak üzere kuşlama is-
teyen öğrenciler, 12 Nisan’da mutlaka
konsere geleceklerini söylediler. Yine
4 Nisan’da Sarıyer Karanfilköy, Ka-
ranfildere, Büyükarmutlu mahallele-
rinde 200 afiş astı, 200 sticker yapıştırdı.
Daha sonrasında Küçükarmutlu'da da-
vul eşliğinde sesli çağrı ve bildiri da-
ğıtımı yapıldı. Kamu Emekçileri
Cephesi: Kamu Emekçileri Cepheliler
konser için  Kartal Metro, Ümraniye

ve Bakırköy'de pullamalar yaptılar. 3
Nisan'da İncirli Metrobüs köprüsü
üzerinde konser bildirileri dağıttılar.
Çalışmada 1000 adet bildiri dağıtıldı.
Bir sonraki gün Bakırköy Özgürlük
Meydanı'nda masa açıldı. Açık kalan
masada, 2000'in üzerinde bildiri da-
ğıtıldı. Kendileri bildiri alıp çalışma
yapmak isteyenler oldu. Ayrıca Grup
Yorum Gönüllüsü olan 2 kişi, dağıtıma
yardımcı oldu. Aynı gün Bakırköy
Meydanı çevresinde afiş çalışmasında
100 afiş asıldı. 6 Nisan'da ise İncirli
Caddesi boyunca afişleme yapıldı. 

Avcılar: Avcılar Parseller Ma-
hallesi’nde 29 Mart’ta Grup Yorum
gönüllüleri 500 adet 12 Nisan konser
bildirisi dağıttı. 10 kapı gezilip ka-
pılarının önlerine bildiri bırakıldı.
Çalışma, halkın yoğun ilgisini çekti.

31 Mart’ta Avcılar Caddesi’nde
2 Halk Cepheli esnafları dolaşıp uzun
sohbetler edildi.  500 adet bildiri da-
ğıtıldı ve 5 kapı önlerine bildiri
dağıtıp bir kişi ile tanışıldı.

1 Nisan’da Avcılar Caddesi’nde
6 Grup Yorum gönüllüsü masa açtı.
Sesli çağrılar yapılıp 1000 adet bildiri
dağıtıldı. Halkla uzun süre sohbetler
edildi. Katil polislerin taciz etmesiyle
halk daha çok sahiplenip gönüllü ar-
kadaşlarla bildiri dağıttı. 29 ve 31
Mart'ta yaptıkları kapı çalışmasında
Grup Yorum konser bildirilerinden
1000 adet dağıttı. 5-6-7 Nisan'da ise
Avcılar Caddesi’nde,  Parseller Met-
robüsü’nde, Denizköşkler, Cihangir,

Gümüşpala mahallelerinde, Marmara
Caddesi’nde, Küçükçekmece’de,
Merkez Mahallesi’nde 6300 bildiri
dağıtılırken, 27 sticker yapıştırıldı.  

Gazi: Nalbur bölgesinde 2 Ni-
san’da açılan masa 2 saat açık kaldı
300 davetiye dağıtıldı. Aynı gün kapı
çalışması yapıldı. 50 kapı çalınarak
halka konser çağrısı yapıldı. Perşembe
pazarında toplu davetiye dağıtımı
yapıldı. 300 davetiyenin dağıtıldığı
dağıtım 1 saat sürdü. Nalbur bölge-
sinde 100 adet konser afişi yapıldı. 

3 Nisan'da Gazi Mahallesi gene-
linde 50 kapı çalındı. 100 afiş yapıldı.
Nalbur Bölgesinde masa açıldı. Pa-
zarda toplu bildiri dağıtımı yapılarak
500 bildiri dağıtıldı. Konserin çalış-
malarını yürütecek 10 komite kurul-
du.

4 Nisan günü Gazi Mahallesi Son
Durak'ta, Düz bölgesinde, Nalbur'da
ve Sekizevler'de masa açılarak bildiri
dağıtımı yapıldı. Sondurak'ta 4 Nisan
günü 120 konser afişi asıldı. Aynı
gün 100 kapı çalınarak konser dave-
tiyeleri dağıtıldı. Sondurak cumartesi
pazarında 100 davetiye dağıtıldı.

Katil-hırsız AKP iktidarının tüm
saldırılarına, baskısına rağmen 35
komitesiyle Hasan Ferit Gedik Uyuş-
turucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi
konser çalışmalarına devam etti. 31
Mart’ta bir adet yazılama yapıldı.
Gazi Mahallesi Şair Abay Lisesi kar-
şısına  masa kurularak 2 saat boyunca

"Bağımsız Türkiye!" Haykırışı Beş Yıldır
Halkın Sahiplenmesiyle Daha da Büyüyor!

Ne Yasaklamalar, Ne Gözaltı, Ne Baskılar...
Hiçbir Güç Bu Sesi Boğamaz! Çünkü Bu Halkın Sesidir!

Bursa
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Gazi halkı konsere davet edildi. Ma-
sada 500 bildiri dağıtıldı. Aynı saat-
lerde Gazi Son Durak çevresine 50
adet afiş asıldı. 

1 Nisan’da 50 adet afiş asıldı.
Gazi Mahallesi Eski Ziraat’in yakı-
nında masa açıldı. Masaya ayrıca
Halk Kurtuluş Savaşçıları Şafak Yayla
ve Bahtiyar Doğruyol’un fotoğrafları
asıldı. Halkın sahiplendiği masada
500 el ilanı, 70 adet Yürüyüş Dergisi,
bir adet de Dursun Karataş kitabı
satıldı. 2 Nisan günü ise yine aynı
yere toplam dört saat kurulan stand
çalışmasında 3000 bildiri dağıtıldı.
3 Nisan’da 1200 adet bildiri dağıtıldı.
Ayrıca 100 adet dergi satıldı. 60 adet
de afiş yapıldı. 4 Nisan’da masada
1000 adet el ilanı dağıtıldı. 120 adet
de Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.
120 adet afiş asıldı.

Gazi TAYAD Komitesi: Gazi
Mahallesi TAYAD Konser Komitesi
çalışmalarına 5 Nisan'da, Gazi Ma-
hallesi girişinden, Eski Karakol böl-
gesi arasında konser davetiyeleri da-
ğıtıp, duvar ve panolara pullama ya-
pıştırarak devam etti. 

Altınşehir: Şahintepe'de 7 Ni-
san'da yapılan çalışmada 1200 bildiri
halka ulaştırıldı. Halkla konuşulup
konsere davet edildi.

Esenyurt: Esenyurt Meydanı'nda
2 Nisan’da davetiye dağıtımı yapıldı.
8 kişinin katıldığı davetiye dağıtı-
mında toplamda 850 davetiye halka
ulaştırıldı. Ayrıca aynı gün içerinde
Esenyurt Meydan ve çevresine 50
adet Grup Yorum afişlemesi yapıldı.

Armutlu: 3 Nisan’da Armutlu-
nun birçok yerine 100  afiş, 150  pul
yapıştırıldı ayrıca 300 de bildiri da-
ğıtımı da yapıldı.

Çayan: Mahallede konser için
29 Mart'ta stant açıldı stantta 1 Grup
Yorum atkısı ve 2 rozet satıldı, 150
dergi halka ulaştırıldı, 5.000 bildiri
dağıtıldı. Masa, tüm gün  müziklerle
coşkulu bir şekilde sürdü. Aynı gün
içinde  mahallede  toplam 150 afiş
asıldı.

Bağcılar: “Sadece Tek Bir Şey
Söyleyeceğim: Biz de Sizi Seviyo-
ruz”

Yenimahalle'de 4 Ni-
san'da Liseli Dev-Genç'li-
ler masa açtı. Ses siste-
miyle Grup Yorum tür-
küleri eşliğinde açılan ma-
sada 700 bildiri halka da-
ğıtıldı. 5 adet Yürüyüş
Dergisi de halka ulaştırıldı.
Namık Kemal Parkı ve
Yeni Mahalle Yürüyüş
Yolu başına 6 Nisan'da
birer adet konsere çağrı
pankartı asıldı. Akşamüs-
tü, Yürüyüş Yolu’nda ta-
nıtım masası açıldı. Kon-
ser davetiyelerinden bin-
lercesi dağıtıldı. Masada
ayrıca Yürüyüş dergisi de
tanıtıldı. Bildiri alan biri
“sadece tek bir şey söy-
leyeceğim, biz de sizi se-
viyoruz” dedi. Bir sonraki
gün ise Zeytinburnu Çırçır
Mahallesi, Telsiz ve Mar-
mara Forum’a birer adet
çağrı pankartı asıldı. Fa-
şistlerin yeri olarak bilinen
58 Caddede 500 adet da-
vetiye dağıtıldı. Bağcılar Yeni Mahalle
Salı pazarında iki kişiyle toplam 500
adet davetiye dağıtıldı. Akşama doğru
Yürüyüş Yolu’nda masa açıldı. Kon-
sere çağrı yapıldı. 500 adet davetiye
dağıtıldı.  Liseli Dev-Genç’liler ise
1 adet pankartı Bağcılar Göztepe
Meydanı'na astılar.

Sarıyer: Devrimci İşçi Hareketi,
6 Nisan'da Hacıosman Metrosu’nda
konser çağrı davetiyesi dağıtımı yaptı.
4 kişinin katıldığı çalışma  sağanak
yağmurdan dolayı 45 dakika sürdü-
rüldü. Çalışmada 500 davetiye da-
ğıtıldı.

Kartal: Yeşilbağlar, Kurfalı, Kar-
lıktepe ve Kartal Merkeze 2 Nisan’da
400 adet afiş yapıldı. Yine aynı böl-
gelerde 150 adet pul çalışması yapıldı.
3 ve 4 Nisan günleri merkezde kafeler
dolaşılarak 200 adet bildiri dağıtımı
yapıldı. 5 Nisan Pazar günü Kartal
Merkezde masa açıldı, masada 500
adet bildiri dağıtıldı. Grup Yorum
İrtibat Bürosu’nda iki defa toplantı
yapıldı ve 26 komite kuruldu. Yeşil-
bağlar Mahallesi’nde 2 yazılama ya-

pıldı.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
konser çalışmaları saldırılara, göz-
altılara, baskınlara inat devam etti.
En güçlü cevabı Bakırköy’de 12 Ni-
san’da vereceklerine inanan Halk
Cepheliler mahallede komiteler ha-
linde çalışmalara devam etti. 4 Nisan
günü mahallenin bütün bölgelerinde
kapılara davetiye dağıtıldı. Ayrıca
kapılara, arabaların sileceklerine yüz-
lerce davetiye dağıtıldı. Konserin af-
işlerinden de 200 adet yapıştırıldı.
Çalışmalar coşkuyla sürdü.

Okmeydanı: Okmeydanı Halk
Cephesi 4 Nisan’da mahallenin çeşitli
bölgelerine masa açtı. İlk olarak Sağ-
lık Ocağı önüne açılan masada 1500
adet bildiri dağıtıldı. Masa 4 saat
açık kaldı.  Daha sonra Örnektepe
Mahallesi’ne masa açıldı, 5000 adet
bildiri masada, 300 adet bildiri de
toplu taşıma araçlarında ajitasyonlarla
dağıtıldı. Son olarak da derneğin
önüne masa açıldı, 2 saat açık kalan
masada 1000 adet bildiri dağıtıldı. 4
Nisan günü Okmeydanı'nda toplamda

İstanbul Polisi Suç İşliyor!
Konseri Engellemek İçin

Her şeyi Yapıyorlar!
Grup Yo-

rum, polisin
konseri engel-
lemek için
yaptığı baskı-
larla ve engel-
lemelerle ilgili
8 Nisan'da
açıklama yap-
tı. Açıklamada: "Konser alanına TOMA'larla giren
polis, 12 Nisan'da yapacağımız Bağımsız Türkiye
konserinin sahne sistemlerini kurmak için alana
gelen kamyonlardan sahne sistemlerinin indirilmesini
engelliyor. 'İzin kâğıdınızı gösterin' diyorlar. Biz
de 'siz yasaklama kâğıdınızı gösterin' diyoruz.
Böyle bir kâğıt yok. Resmileşmiş bir yasaklama
kararı yok. Ama buna rağmen keyfi bir şekilde sis-
temlerin kurulmasını engellemeye çalışıyorlar.
AKP'nin keyfiyetçi, yasakçı tutumuna teslim ol-
mayacağız. Bu konseri ne olursa olsun yapacağız”
denildi.
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7800 adet bildiri halka ulaştırıldı.
Akşam saat 18.00'de ise komite top-
lantısı yapıldı. Toplantıda tekrar yeni
komiteler kuruldu ve gelecek haftanın
çalışmaları için görev dağılımı yapıldı,
toplantıya 20 kişi katıldı.

7 Nisan'da 15 komite ile konser
çalışmaları devam etti. İlk olarak
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ne
200 afiş asılırken daha sonra dernek
önüne masa açıldı. Masada 200 adet
bildiri dağıtıldı. Ayrıca Anadolu ışık-
larına da  açılan masada ise 600 adet
bildiri dağıtıldı. Havanın kararmasıyla
komiteler kendi bölgelerindeki evlere
Yürüyüş Dergisi ve 700 adet konser
bildirisi dağıttı ve son olarak da 3
adet  "12 Nisanda Grup Yorum Ba-
ğımsız Türkiye Konserinde Milyonlar
Olacağız" yazılaması yapıldı.

Öğrenci Meclisleri ise Halil Rıfat
Paşa Lisesi’nde konser çalışmaları
yaptı. İlk olarak okulun kapısında
50 adet bildiri dağıttı. Daha sonra
okulun içine girerek tüm sınıftaki
masalara bildiriler bırakıldı ve tüm
sınıflardaki tahtalara "12 Nisan Pazar
Grup Yorum - Tam Bağımsız Türkiye
Konserinde Buluşalım" yazılamaları
yapıldı ve sınıflardaki öğrencilere
ajitasyon çekilerek konsere davet
edildi.

İkitelli: Her Kişi Bir Komite-
dir!

İkitelli'de 3 Nisan’da "her kişi
bir komitedir!" mantığıyla hareket
eden Grup Yorum gönüllülerinden
bir işçi işyerinde ve çevresinde 70
adet, bir liseli mahallesinde 75 adet
ve bir başka liseli Gülten Özaydın

Lisesi’nin çıkışında 150 adet konser
davetiyesi dağıttı. Bir dershane öğ-
rencisi dershane yolu üzerindeki di-
reklere 7 adet, Cennet Mahallesi’nde
oturan bir kişi de mahallesine 10
adet konser pulu yapıştırdı.

5-6 Nisan’da Atatürk Mahalle-
si’nde kurulan Pazar Pazarı’nda, Se-
faköy-İnönü Mahallesi ve Emniyet
Caddesi’nde 1500 adet konser da-
vetiyesi dağıtılıp 100 afiş asıldı. 

EDİRNE: Saraçlar Cadde-
si’nde 4-5 Nisan’da 180 adet bildiri
halka ulaştırıldı. Ayrıca afişlemeler
yapıldı.

6 Nisan'da ise Balkan Yerleşke-
sinde 50, Ayşekadın Yerleşkesi önün-
de de 150 adet bildiri dağıtıldı. Aynı
gün içerisinde duraklara 10 adet afiş
asılırken duvarlara “Grup Yorum
Halktır!”, iki adet “12 Nisan’da Grup
Yorum Konserine” yazılaması ya-
pıldı.

ÇORUM: Merkez Bahabey
civarında 4 Nisan’da 25 afiş iki Halk
Cepheli tarafından yapıldı. Afiş ça-
lışmalarıyla halka Bağımsız Türkiye
konserini ve Grup Yorumu sahip-
lenme çağrısı yapıldı. Esnafların
camlarına asarak sahiplenmeleri is-
tendi. Çorum merkez civarında 3
Nisan’da kahvehanelere ve esnaflara
gidilerek konser afiş çalışması yapıldı.
Gidilen kahvehanelerde çay ikra-
mından sonra halkla konser hakkında
sohbet edildi. Çorum İlçesi Alaca'da
Denizhan Mahallesi civarında 20
adet afiş 15 adet sticker yapıldı. 150
adet konser el ilanı halka ulaştırıldı.

BURSA: Grup Yorum Bursa
Halk Korosu ve Grup Yorum Bursa
Gönüllülerinin katılımıyla 1 Nisan'da
Görükle, Nilüfer, Beşevler’de, 3 Ni-
san'da Gemlik’te afiş ve pullama ça-
lışması yapıldı. Nilüfer ve Görükle’de
65 afiş ve 200 pullama, Gemlik ve
çevresine 45 afiş, 120 pullama yapıldı.
3 Nisan'da Şehreküstü Fomara Mey-
danı’nda ajitasyonlarla halk konsere
davet edildi. 8 kişinin katıldığı ça-
lışmaya Bursa halkının konsere ilgisi
yoğundu. 4 Nisan’da Mudanya’da

başlayan çalışmada esnaflara ve halka
konser davetiyeleri dağıtıldı, konser
ve Grup Yorum hakkında sohbetler
edildi. Afişleme ve pullama çalışması
yapıldı. Cemevi ziyaret edilerek ikram
edilen yemekler yenildi, çaylar içildi,
türküler söylendi. Mudanya Sahili’nde
Grup Yarın ve Grup Yorum Bursa
Halk Korosu birlikte halka dinleti
verdi. Mudanya’dan sonra Gemlik’te
konser çalışmasına devam eden koro
ve gönüllüler burada da afiş, pullama
ve bildiri çalışmaları yaptı. Polis ta-
cizlerine rağmen çalışmalar coşkuyla
bitirildi.

ÇERKEZKÖY: Çerkezköy
Kızılpınar Mahallesi’nde yapılan ça-
lışmada 500 adet bildiri ve 120 adet
afiş asıldı. Ardından evler ziyaret
edildi. Mahalle halkı "bizde 12 Ni-
san'da Bakırköy'deyiz" dediler.

TEKİRDAĞ: Merkez Mu-
ratlı Mahallesi’nde konser çalışması
yapan 4 Dev-Genç'li Siyasi Şube
polisleri tarafından gözaltına alındı.
4 Dev-Genç'li 1,5 saat bekletildikten
sonra zabıtanın ceza kesmesinin ar-
dından serbest bırakıldı. Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi önünde
konser için yaklaşık 700 bildiri öğ-
rencilere ulaştırıldı. 

MERSİN: 2 Nisan'da Mer-
sin'de Dev-Genç'liler tarafından açılan
masa yaklaşık 2 saat açık durdu ve
yaklaşık 300 bildiri halka dağıtıldı.

DERSİM: Dersim Grup Yo-
rum Korosu ve Halk Cephelilerden
oluşan 11 kişi 5 Nisan'da konser af-
işleri astı ve bildiri dağıtımı yaptı.
Yapılan çalışmada 50 afiş asılırken
400 bildiri dağıtıldı. 11 Nisan günü
Dersim’den araç kaldırılacağı duyu-
rusu yapılarak bitirildi. Merkeze bağlı
Alibaba ve Yenimahalle’de ise Grup
Yorum konser afişleri asıldı. Bildiri
dağıtımı sırasında çevreden geçen
halka bildiri dağıtılıp halk konsere
çağırıldı. Yapılan afiş çalışmasında
50 afiş asılırken 100 tane bildiri da-
ğıtıldı. Grup Yorum önlükleriyle ya-
pılan çalışmaya 5 kişi katıldı.

Kadıköy'de Grup Yorum
Masasına Saldırı

Kadıköy Dev-Genç'liler 4 Nisan tari-
hinde, Bahariye Caddesi,Yapı Kredi Ban-
kası önünde masa açtılar. Masada Yürüyüş
ve Dev-Genç dergilerini halka ulaştıran
Dev-Genç'lilere tahammül edemeyen
AKP'nin polisleri önce kamera ile taciz
ettiler. Daha sonra saldırarak Buğra Hurşit,
Oğulcan Çelik isimli Dev-Genç'liler ile
onlara sahip çıkan Engin Yücel'i gözaltına
aldılar.
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Yemen halkının, 2011’de, diktatör
Ali Abdullah Salih’i deviren  pro-
testoları, 2014 yılında daha ileri bir
muhteva kazanarak iktidara yöneldi.
Başta ABD olmak üzere emperya-
lizm, Tunus’tan Mısır’a, Libya’dan
Suriye’ye, Bahreyn’e kadar Ortadoğu
ve Kuzey Afrika ülkelerinde,  her
tarafta, “Arap Baharı”, “Arap Dev-
rimi” diyerek ayaklanmacıları des-
teklerken Yemen’de ise halk ayak-
lanmasının bastırılması için Ali Ab-
dullah Salih diktatörlüğüne destek
verdi. Ancak ayaklanmanın önüne
geçemeyince Ali Abdullah Salih ik-
tidardan indirilerek yerine yardımcısı
Abdu Rabbuh Mensur al Hadi ik-
tidara getirildi. Bugün de, Yemen’de
ayaklanan halkı değil işbirlikçi iktidarı
destekliyor. Çünkü Yemen’de ayak-
lananlar emperyalistlerin değil, İran’ın
desteklediği ve siyasi hegemonyasının
ağırlıkta olduğu gruplar. 

Bu nedenle, ABD ve İngiltere’yi
arkasına alan Suudi Arabistan, 26
Mart sabahı, Katar, Bahreyn, Birleşik
Arap Emirlikleri, Kuveyt, Sudan,
Fas, Pakistan, Mısır ve Ürdün des-
teğiyle, Yemen’de Şii Ensarullah
Hareketi’nin (Husiler) ilerleyişini
durdurmak için, ‘Kararlılık Fırtı-
nası” adı altında, 100 savaş uçağı
ve 150 bin asker ile operasyon başlattı.
Amerika operasyona doğrudan ka-
tılmayacağını, sadece lojistik ve is-
tihbari destek vereceğini açıkladı.

Yemen saldırısı, ABD emperya-
lizminin, işbirlikçilerini maşa olarak
kullanarak Ortadoğu’yu çıkarlarına
göre yeniden dizayn etme saldırısıdır.
Bu saldırı, bir yandan İran’a karşı
bir gözdağı ve kuşatma operasyonu
iken diğer yandan da Amerikan em-
peryalizminin ve işbirlikçilerinin,
Yemen’de, 1978 yılından itibaren 33

yıl iktidarda kalan eski
devlet başkanı diktatör
Ali Abdullah Salih’in
dört yıl önce devrilme-
siyle Yemen’de  kay-
bettikleri hakimiyeti
yeniden kazanma sal-
dırısıdır. Aynı zamanda
Yemen’de gelişen halk
hareketinin başka halk-
lara örnek olmasından
duyulan korkusudur.
Suudi Arabistan’ın ba-
şını çektiği bu saldırı,
İran’a kendi nüfuz
alanlarının bozulmasına izin verme-
yeceği mesajıdır.

Yemen’de Husilerin ele geçirmeye
başladığı bölgeler, başta Bab-ül Men-
dep Boğazı olmak üzere Suudi Ara-
bistan ve emperyalistler için stratejik
önemde bölgelerdir. Husilerin Boğazı
ele geçirmeye yönelmesi bu operas-
yonun temel gerekçelerinden biridir.
Bab-ül Mendep Boğazı, Hint Ok-
yanusu ile Güneydoğu Asya’yı Sü-
veyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e ve
Avrupa’ya bağlayan dünyanın en
önemli deniz ticaret yollarından
biridir.

Dünyada tankerle taşınan petrolün
yaklaşık %8’i bu boğazdan geçmek-
tedir. Bab-ül Mendep Boğazı’nın ti-
cari hacim değeri ise yıllık 1,8 trilyon
dolardır. Bu nedenle ABD  ve İngiliz
emperyalistlerinin ve işbirlikçisi Suudi
Arabistan’ın kaybetmeyi göze ala-
mayacağı önemde bir yerdir Bab-ül
Mendep boğazı. Bu yüzden, Yemen’e
yapılan saldırı, İran’a karşı bölgedeki
nüfuzunu korumak ve önemli ticaret
yollarını Husiler’in ele geçirmesini
önlemek içindir. Yemen’deki meşru
hükümeti koruma bahanesi bir de-
magojiden ibarettir.

Erdoğan, Efendisinden
Aferin Almak İçin
Yemen’de Katliama
Destek Verdi

Suudilerin öncülüğündeki saldı-
rıları ilk alkışlayan ve destek açıkla-
malarını yapan AKP, Yemen’deki
krizin daha da derinleşmesini iste-
yenlerin başında geliyor. Saldırıya
ilk destek açıklaması Dışişleri Ba-
kanlığı’ndan gelirken, daha sonra çı-
tayı yükselten açıklamalar Erdo-
ğan’dan geldi. “İran ve terörist
gruplar Yemen’den çekilmeli” diyen
Erdoğan operasyona Türkiye’nin lo-
jistik destek verebileceğini söyledi.
İran’a “ayar veren” ve Yemen’in
yüzde 35’ini terörist ilan eden çıkı-
şından sonra Suudi kralı Erdoğan’a
teşekkür etti. Ayrıca ABD Başkanı
Barack Obama da Erdoğan’ı arayarak
Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı sa-
vaştaki destekleri için memnuniyetini
belirtip Yemen ve Ukrayna’da da
“yakın işbirliği”nin sürmesi temen-
nisinde bulundu.

Amerika ve İşbirlikçileri
Yemen’de

Yemen Saldırısı, ABD Emperyalizminin, İşbirlikçilerini Maşa Olarak
Kullanarak Ortadoğu'yu Çıkarlarına Göre Yeniden Dizayn Etme Saldırısıdır

Yemen Halkları! Düşman Emperyalistler Ve İşbirlikçileridir! 
Mezhepler, Aşiretler, Milliyetler Temelinde Bölünmek Emperyalizme Yem Olmaktır!

BİRLEŞİN! BİRBİRİNİZLE DEĞİL EMPERYALİZM VE
İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI SAVAŞIN!
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Mezhep Çatışması
Yaratmak İstiyor

2014 Eylül’ünden bu yana
ilerleyişlerini sürdüren Husi
güçleri, Yemen’deki 21 vilayetin
neredeyse yarısını kontrolleri
altına aldılar ve ilerlemeye de-
vam ediyorlar. ABD-Suud or-
taklığı, 2012’de, Yemen’de halk-
tan gelen değişim baskısını, Ali
Abdullah Salih’in yerine yar-
dımcısı Abdu Rabbuh Mensur
al Hadi’yi geçirerek atlattı. Bu,
Suudilerin ve Amerikan nüfu-
zunu devam ettirecek geçici bir
çözümdü. Ancak gelinen nok-
tada bu yöntem çözüm olmaktan
çıkmıştır. Bu yüzden de emper-
yalizm, işbirlikçileri aracılığıyla
askeri operasyon seçeneğini kul-
lanmayı tercih etmiştir.

Yemen’deki çatışmaların Şii-
lik, Sünnilik şeklinde çatışma
olarak yansıtılması halkları kan-
dırmak için yapılan demagoji
ve saldırı zeminidir. İlerleyen
süreçte başka mecralara evrile-
bilir ancak şu aşamaya kadar
Husiler’in mezhep çatışması çı-
karma yönünde davrandığı söy-
lenemez.  Mezhepleri birbirine
karşı kışkırtan ve kırdırmak is-
teyen de emperyalizm ve işbir-
likçi Arap devletleridir. Suudi
Arabistan’ın, birlikte Yemen’e
saldırdığı Ürdün, Mısır, Sudan,
Fas-Pakistan gibi Sünni ülkeler
ile ‘Sünni Cephe’ görüntüsü
vererek, Sünni aşiretlerle pas-
laşan El Kaide ve IŞİD’e yeni
fırsatlar sunacak şekilde  mezhep
çatışmasına dönüştürmeyi he-
defliyor. Yemen, Husiler’in Şii,
rakiplerinin Sünni olması ve
emperyalist ve bölge gericili-
ğinin komplolarıyla mezhep ça-
tışmasına da savrulabilir.

Yemen’de Gelişen
Hareket, Sadece
Şii Husiler’in Değil,
Düzenin Aç ve Yoksul
Bıraktığı Halkların,
İlerici ve Sol

Güçlerin Desteğiyle
Büyümüştür

Yemen’de gelişen hareket,
sadece Şii Husiler’den ibaret
değildir. Husiler’e, Güney Ye-
men’deki ilerici, sol güçler,
devrimciler de destek ver-
mektedir. İşsizlikten, açlıktan,
yoksulluktan, yolsuzluktan ve
baskılardan bunalan Yemen hal-
kı, 33 yıl cumhurbaşkanı sıfa-
tıyla diktatörlük yapan Ameri-
kan beslemesi Ali Abdullah Sa-
lih iktidarına ve ondan sonra
gelen işbirlikçi Cumhurbaşkanı
Abdu Rabbuh Mensur al Hadi
yönetimine karşı savaşan Hu-
silerin çatısı altında toplanmıştır.
Ordunun, kuvvet komutanlık-
larının birbirinin ardından teslim
olması, bu hareketin Husiler’in
etki alanlarının da dışında daha
geniş alanlara yayıldığını, daha
büyük yerel ve bölgesel hareket
olduğunu göstermektedir. 

2011’de Sokağa
Dökülen Öfke 2015’de
Başkanlık Saraylarını
Kuşattı

Başta Sada kenti olmak üze-
re Kuzey Yemen’in önemli bir
kısmında hakimiyeti bulunan
Husiler (Ensarullah),  ilk olarak
2014’ün Temmuz ayında Amran
kentinin kontrolünü ele geçir-
diler. Ağustos ayından itibaren
hükümetin istifası, kabinenin
yeniden kurulması ve hükümet
tarafından kaldırılan yakıt süb-
vansiyonlarının yeniden uygu-
lanması talepleriyle başkent Sa-
na’da kitlesel protesto gösterileri
başlattılar. Eylül ayından itibaren
Husiler’e bağlı silahlı güçler
başkent Sana’da, Savunma Ba-
kanlığı, Silahlı Kuvvetler Yük-
sek Komutanlığı’nın karargâhı
ve rehberlik merkezini bastılar.
6. Askeri Bölge’nin merkezine
şiddetli bombalamadan sonra,
içindeki askeri kuvvetler ko-
mutanlığı Husi militanlara teslim
edildi. Merkez Bankası, İstih-
barat ve Devlet Televizyonu’nun

Yemen, Coğrafi konumu itibarıyla Kızıl De-
nizin Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika
boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının
doğu kıyısında yer almaktadır. Yemen, Kızıl
Denizin Hint Okyanusu’na açılan kapısı konu-
mundadır. Yemen bu stratejik konumu ile her
zaman emperyalistlerin ilgi odağı olmuştur. Ye-
men’in nüfusu yaklaşık 25 milyon. Nüfusun
yüzde 99’u Müslümanlardan, yüzde 1’i ise
Musevi, Hıristiyan ve Hindulardan oluşmakta.
Arap dünyasında en fakir ülke olan Yemen’in
yüzde 42’si günlük 2 doların altında bir gelirle
yaşamak zorunda. 

Osmanlı İmparatorluğu ile İngiliz emper-
yalizmi arasında 1905 yılında imzalanan sınır
anlaşmasıyla, Yemen Güney ve Kuzey olmak
üzere ikiye bölündü. Bu anlaşmaya göre Ye-
men’in Kuzeyi Osmanlı İmparatorluğu’nda, gü-
neyi ise İngiliz emperyalizminde kaldı.   1962
yılında Nasırcı subaylar tarafından krallık yıkıldı
ve Yemen Arap Cumhuriyeti kuruldu. Güney
Yemen, 1967 yılına kadar İngiltere’nin yöneti-
minde kaldı. 1967 yılında kazanılan bağımsızlıkla
birlikte kurulan Güney Yemen Halk Cumhu-
riyeti, 1970 yılında Yemen Demokratik Halk
Cumhuriyeti adını aldı. Kuzey ve Güney
Yemen üzerine emperyalizmin komploları ve
saldırıları aralıksız devam etti. Darbe girişimleri
ve iç savaşlar yaşandı.1986 yılındaki iç savaşta
binlerce kişi hayatını kaybetti. Kuzey ve
Güney Yemen 1990 yılına kadar ayrı Cumhuri-
yetler olarak varlıklarını sürdürdüler. Güney
Yemen, anti-emperyalist mücadele içinde
sosyalizmi savunmaya çalıştı. Emperyalizm
Yemen topraklarında bir zamanlar sosyalist bir
cumhuriyet kurulduğunu unutturmak için herşeyi
yaptı.

Kuzey ve Güney, 1990 yılında Yemen Cum-
huriyeti adıyla birleşti. G.Yemen’de izlenen re-
vizyonist politika ve toplumsal sorunları aşmadaki
yetersizlikler ve dağılan SSCB’nin maddi yar-
dımlarını kesmesiyle doğan kriz, birleşme sü-
recini hızlandırdı. Birleşme sonrasında da,
Yemen Sosyalist Partisi’nin gücünü kırmak
için, emperyalizmin kontra faaliyetleri ve kom-
ploları devam etti. 20 yıl boyunca ayakta kalmış
bir sosyalist cumhuriyet deneyimi olan Güney
Yemen, SSCB’nin yıkılmasından sonra  sosya-
lizmi koruyacak hiçbir ilke konulmadan, gerici
Kuzey Yemen’le birleşti. Güney Kuzey Yemen
arasındaki çatışmalar yine devam etti. Yeniden
iç savaş sürecine girildi. 1994 yılının Nisan
ayında başlayan iç savaş Güney’in yenilgisiyle
sonuçlandı. 

Yemen’in Stratejik Önemi ve
Kısa Siyasi Tarihi
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da içinde bulunduğu binaların  kont-
rolünü ve Sana Radyosunu ele ge-
çirdiler.  Husiler, Başbakan Bahhah’ın
heyetine ateş açıp, Başkanlık Sarayı’nı
kuşattılar. Cumhurbaşkanı Hadi’nin
evine saldırı düzenlediler. 

Husiler’in ilerleyişinin yarattığı
korku Cumhurbaşkanı Abdu Rabbuh
Mensur al Hadi’yi barış yolları ara-
maya zorladı. Cumhurbaşkanı Hadi
ile Husiler arasında Sana’daki
Cumhurbaşkanlığı sarayında, BM
gözetiminde bir anlaşma yapıldı.
Güney Yemenli solcular ile ordunun
bazı unsurlarının desteğiyle, 21 Ey-
lül’de imzalanan, ulusal uzlaşı hü-
kümetinin kurulmasını öngören Ulusal
Barış ve Katılım Anlaşması’na göre;
silahlı Husiler, Hadi’nin sarayı ve
evinden, çevresinden, buraları gören
hakim tepelerden, işgal ettikleri askeri
üsden uzaklaşacak. Kaçırılan devlet
görevlileri serbest bırakılacak, devlet
dairelerinin yeniden işlemesi sağla-
nacak, okullar ve üniversiteler yeniden
açılacaktı. Bunun karşılığında anayasa
değişikliğine gidilecek ve Husilerin
parlamentoda ve devlet dairelerinde
daha adil şekilde temsil edilmesinin
yolu açılacaktı.  Anlaşma maddeleri
arasında, 3 gün içinde yeni hükümet
kurulması, Cumhurbaşkanı Abdu Rab-
buh Mensur al Hadi’nin hiçbir siyasi
partiye üye olmayan birine başba-
kanlık görevi vermesi, petrol ürünle-
rine getirilen zam oranının düşürül-
mesi konuları da yer aldı. Hükümetle
bir anlaşma imzalamalarına rağmen
binlerce silahlı Husi başkentte kaldı.
Hadi bu anlaşmanın gereğini yerine
getirmeyince Husiler birçok kenti ele
geçirip kontrol alanlarını genişletti.

Husiler, Ocak 2015’te Başkanlık
Sarayına girdi, Cumhurbaşkanı Hadi
de ev hapsine alındı. Husiler’in baş-
kent Sana’yı ele geçirmesi ve hükü-
met, sarayını kuşatması ve Hadi’nin
istifa ettiğini açıklamasının ardından
Husi lideri Abdulmelik Husi, Hadi
ve başbakanın görevde kalmasını is-
tediklerini ama bu ikilinin yönetim
boşluğu doğurmak için istifa ettiğini
savundu. Krizden çıkmak için ulusal
diyalog çalışmaları sonuç vermeyince
Husiler, 6 Şubat’ta hükümet ve
parlamentoyu feshettiler. İttifakla-

rıyla her partiden bir temsilcinin baş-
kanlık konseyine girmesi, parlamen-
tonun korunması, şura meclisinin
üye sayısının 300’e çıkarılması ve
parlamento ile genişletilmiş şura
meclisinin yeni hükümeti ataması
konusunda anlaştılar.

Hadi’nin Sana’dan Aden’e ge-
çerek burayı “geçici merkez” ilan
etmesi ve bazı ülkelerin diplomatik
temsilciliklerini burada sürdüreceği
yönündeki açıklamalarının ardından
Husiler, Aden’e doğru harekete ge-
çerek, kentteki bazı stratejik noktaların
denetimini ele geçirdi. Husiler bu
gelişmeleri bir “devrim” olarak ni-
telerken Husi karşıtları yaşananları
bir “darbe” olarak adlandırdı. Husi
Lider Abdullah el Husi de kazanılan
zaferin “sadece Husilerin değil bü-
tün Yemen halkının zaferi” oldu-
ğunu açıkladı. Arap basını Yemen’de
Husilerin zafer kazanmasını “Suudi
Arabistan’ın yenilgisi, İran’ın za-
feri” olarak değerlendirdiler.

Kapitalist Devleti Yok
Etmeyi, Sosyalizmi
Kurmayı Hedeflemeyen,
M-L Olmayan Hiç Bir
Parti Ve Örgütün
Halkları Gerçek
Kurtuluşa Götürmesi
Mümkün Değildir

Yemen’de Husiler hükümeti de-
virdiler, parlamentoyu fesh ettiler.
Husiler’in yoksul halkın taleplerine
sahip çıkmaları, Güney Yemen hal-
kını saflarına katması, Salih dik-
tatörlüğü ile olan savaşta yenil-
memeleri, siyonizm, emperyalizm
ve ABD karşıtı söylemleri, adlarının
yolsuzluğa karışmaması yerel bir
güç olmaktan çıkan Husileri ikti-
dara taşıdı.

Husilerin halkın taleplerine sahip
çıkmaları, halktan yana bir yönetim
istemeleri bir olumluluktur. Ancak
Husilerin kapitalist sistem dışında
alternatif bir düzen anlayışları
yoktur. Hükümeti devirse, parla-
mentoyu fesh etse de kapitalist devleti
yok etmeyi, sosyalizmi kurmayı he-
deflemeyen, M-L olmayan hiç bir

parti ve örgütün halkları gerçek kur-
tuluşa götürmesi mümkün değildir.
Husiler’in vaadlerine ve halkın ta-
leplerine ne kadar ve ne zamana
kadar bağlı kalacağını zaman göste-
recektir ancak  Suudi Arabistan ön-
cülüğündeki Arap koasliyonu bom-
bardımanları durdurursa, müzakere
masasına oturmaya hazır olduklarını
bildirmeleri uzlaşmaya da açık ol-
duklarını gösteriyor. 

Sonuç Olarak,
1-Yemen’de emperyalistler ve iş-

birlikçileri halkın 2011 yılında baş-
layan ayaklanmasını durduramamış
ve işbirlikçi iktidarları yıkılmıştır.

2- İşbirlikçi Abdu Rabbuh Men-
sur al Hadi iktidarını deviren Husi
hareketi emperyalistlerin ve işbir-
likçilerin istemediği İran ile ilişki
içinde olan şii kökenli bir harekettir. 

3- Husi hareketini iktidarı almanın
eşiğine getiren yoksul halkın talep-
lerine sahip çıkması, Amerikan ve
işbirlikçilerine karşı çıkan söylem-
leridir.

4- Husi hareketi yoksul halkın
taleplerine sahip çıkmakla birlikte
sınıfsal bakış açısından yoksun olup
mezhep ve aşiret temelli bir harekettir. 

5- Emperyalistler bölgeyi denetim
altına almak için aşiret ve mezhep
temelinde halkları birbirine kırdır-
maya çalışmaktadır. 

6- Sınıfsal ve ulusal bilinçten
yoksun olan Yemen halklarının böyle
bir çatışmanın içine düşme olasılığı
vardır.

7- Yemen halklarının tek kurtuluş
yolu asıl düşmanları olan emperya-
listlere ve işbirlikçilerine karşı bir-
leşmek, Bağımsız Demokratik Yemen
Halk İktidarı için  savaşmaktır. 

Halkların Birliği
Sempozyumunda

Herkesin Emeği Olmalı
1 Mayıs Mahallesi’nde Eyüp

Baş Emperyalist Saldırganlığa Kar-
şı Halkların Birliği Sempozyumu
çalışmaları çerçevesinde, mahallede
sempozyumun çağrı pankartların-
dan 7 adet çeşitli bölgelere asıldı. 
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Halkın Sesi TV,  AKP'nin yayınlarına
yaptığı saldırılarla ilgili bir açıklama
yaptı. Açıklamada: “31 Mart günü DHKC
savaşçıları tarafından Çağlayan Adliye-
si’nde gerçekleştirilen adalet eyleminin
ardından katil AKP, onların işbirlikçi
medyası azgınca bir saldırı halinde ya-
yınlarımıza saldırmakta bizi hedef gös-
termektedir.  Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol 31 Mart günü Berkin Elvan
dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı
rehin aldılar. DHKC savaşçıları eylem-
lerine 12.36’da basına yolladıkları video
ile başlamışlardı. Bizler de Halkın Sesi
TV olarak basına yollanan bu video ile
birlikte halk savaşçılarının eylemini
haber aldık. Ve basına verdikleri numa-
radan iletişime geçtik iki savaşçıyla. Ey-
lem boyunca evet onlarla konuştuk ve
röportaj yaptık. Yaptığımız kayıtları ve
görüşmeleri an an sitelerimizden yayın-
ladık. Yayın yapmaya başladığımız ilk
yarım saatte resmi sitemiz olan halkin-
sesitv.com ve halkinsesi.tv adresleri sal-
dırıya uğradı. Sosyal ortamda kullandı-
ğımız facebook ve Twitter hesapları ka-
patıldı. Yayın yaptığımız tüm araçlarımız
elimizden alınmak istendi. Burjuva basına
AKP yayın yasağı getirdi. Adalet Sarayı
önünde bekleyen gazetecilerin kameraları
dahi kapatıldı. Biz ise halk savaşçılarının
taleplerini halka duyurmak için durmadan
yeni yollar aradık, halka ulaşacağımız
başka hesaplar kurmaya çalıştık. Bilgi-
sayarlarımıza bile bu süreçte hacker sal-
dırıları yapıldı. Faşist AKP gerçekleri
yalan ve demagojiyle, yasaklarla çarpıt-
maya çalışıyor. Evet, biz halk savaşçıla-
rıyla konuştuk. Tıpkı aynı gün aynı te-
lefondan onlara ulaşan diğer basın emek-
çileri gibi. Amacımız savaşçıların talep-
lerini halkımıza hızla ulaştırmak, AKP’nin
yayın yasaklarına karşı halkımızı doğru
bilgilendirmekti. Son telefon bağlantımız
sırasında iki halk savaşçısının çatışarak
şehit düşmelerine şahitlik yaptık. Açık
olan telefondan katil AKP polisinin
sesleri duyuluyordu. Katillerin, yaralı
olan Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’u
katlettiğini duyduk, kaydettik ve halkı-
mızla paylaştık. AKP iktidarı yalanlar
üzerine kuruludur. Diyorlar ki “görüş-
meleri reddettiler, içeriden silah sesleri
gelince odaya müdahale ettik”. Yalancı

ve ikiyüzlüler. Kaydedip yayınladığımız
ses kayıtlarında da vardır. Son konuş-
mamızdan önce halk savaşçıları polisin
en temel taleplerini kabul ettiğini, bek-
lediklerini bize söylediler. Son konuş-
mamızda basın açıklaması yapılmasını
beklediklerini ifade ettiler. Ve hemen
ardından ikiyüzlü yalancı işkenceci polis
odaya müdahale etmeye başladı. Halk
savaşçıları önce sloganlarıyla, sonra si-
lahlarıyla, sonra marşlarıyla cevap ver-
diler. Ahmet Davutoğlu eylemle ilgili
açıklamasında, “Bu rehin alma esnasında
bu teröristler yurt dışıyla bazı görüşme
yaptılar. Bazı odaklarla temas halindey-
diler. Bütün bunları takip ediyoruz. Bu
olayla ilgili kim nerede olursa olsun,
hangi ine girmiş olursa olsun, operasyon
yapma talimatı verdik” dedi. Yine hırsız
katil AKP’nin işbirlikçi medyası katilleri
aklamak için “vur emri Yunanistan’dan
geldi” diye yaygara yapmaya başladılar.
Bu yaygara ile neyi gizliyorlar? 8 saat
boyunca bir tek şey istedi Şafak Yayla
ve Bahtiyar Doğruyol: “Berkin’in katilleri
açıklansın.” Basit, yerine getirilebilir bir
istekti. Ancak AKP kendi katillerini ko-
rumak adına kendi savcısını gözden çı-
karmış ve görüşmeler sürerken odaya
müdahale edip katliam yapmayı tercih
etmiştir. Adaletin olmadığı bir düzende
biz devrimci basın olarak her gün gözaltı,
işkence, katliam, ölüm haberleri yapı-
yoruz. Yayın yasakları, güvenlik paketleri
ne için yapılıyor? Halkın mücadelesini
engellemek, kendi sömürü iktidarlarını
sürdürmek içindir. AKP bugün yönete-
meme krizi içindedir ve bu yüzden her
gün faşizmini daha fazla arttırıyor. Biz
halkımıza gerçeği ulaştırmakla sorum-
luyuz. Halkımızın, gerçeğin sesiyiz.

19 Aralık operasyonu ile 28 dev-
rimciyi katlettiklerinde canlı yayından
verdiler haberleri, Haziran Ayaklanma-
sı’nda halka gözdağı vermek için polis
ordusuyla Taksim’e müdahale ettiklerinde
yayın yasağı uygulamadılar. 15 yaşında
çocuklarımızı katledip “emri ben verdim”
dediler televizyonlarda her gün bas bas
bağırdılar. Acılı evlatlarını katlettikleri
anaları yuhalattılar. Televizyon kanallarını
kendi propaganda araçlarına çevirdiler.
Bizler de olduğumuz yerden, devrimci
yayın cephesinden dergilerimiz ve site-
mizle yaklaşık 30 yıldır faşizme karşı

mücadele veriyoruz. Sahip olduğumuz
sosyalist değer ve ilkelerle yayın yapı-
yoruz. Bu uğurda her türlü baskı ve sal-
dırıya maruz kaldık. Bürolarımız basıldı.
Çalışanlarımız tutuklandı. İrfan Ağdaş
17 yaşında Kurtuluş Dergisi dağıtımı
yaparken katledildi. Engin Çeber Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yaparken gözaltına
alındı ve katledildi. Ferhat Gerçek 17
yaşında Yürüyüş Dergisi dağıtırken sokak
ortasında polis kurşununa maruz kaldı
ve felç kaldı. Hangisinin sorumluları
yargılandı, hiçbiri… Üstelik Ferhat Ger-
çek’i vuran polise ceza vermek yerine
mahkeme Ferhat Gerçek’e 15 yıl ceza
verdi. Biz bağımsızlık, demokrasi, sos-
yalizm yolunda her türlü bedeli omuz-
layarak gerçekleri halkımıza ulaştırmak
için mücadele ediyoruz. Bizim haklı
mücadelemiz gücünü para babalarından,
katliamcı AKP’den değil, halktan alıyor.
Halk pınarı kurumadıkça bizim müca-
delemiz de bitmeyecek. Biz tarafsız
haber yapmıyoruz, bizim tarafımız bel-
lidir. Biz gerçeğin sesi olma sorumlulu-
ğumuzla, yalanlarla, baskılarla, soygun
ve sömürüyle yönettiğiniz iktidarınızın
tam karşısındayız. Safımız halkın yanıdır,
yoldaşlarımız “dönen dönsün ben dön-
mezem yolumdan” diyen Pir Sultanlar,
Kızıldere’de direniş destanı yazan, ölen
ama teslim olmayan Mahirler’dir. İşte
bu yüzden bizler gerçekleri halka gö-
türmeye, anlatmaya devam edeceğiz"
denildi.

Duyuru: Çağlayan Adliyesi’nde
DHKC Savaşçıları’nın eylemiyle birlikte
yayın yaptığımız halkinsesi.tv ve hal-
kinsesitv.com adreslerimiz saldırıya uğ-
rayarak yayınımız kesilmiştir. Geçici bir
süre http://halkinsesitv2.blogspot.com
adresinden yayınlarımızı sürdürüyoruz.
Halkın Sesi TV’yi bu adresimizden takip
edebilirsiniz.

İşçilerin Katledilmesine
Sessiz Kalmayacağız!

Devrimci İşçi Hareketi, 4 Nisan'da
katledilen işçilerle ilgili Okmeyda-
nı’nda bildiri dağıtımı yaptı. MŞP
Mahallesi Sağlık Ocağı önünde baş-
lanan dağıtımı Kuzey Sokak’ta son-
landırıldı. Bir saat süren bildiri dağı-
tımında 1000 bildiri halka ulaştırıldı.

Katil AKP ve İşbirlikçi Medyası Yalan ve Demagojiyle Katliamlarını Gizleyemez!

Halkın Sesi TV Susturulamaz!
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İSTANBUL
İkitelli: 2 Nisan tarihinde,  Ata-

türk Mahallesi Perşembe Pazarı’nda,
Yürüyüş Dergisi dağıtılarak halka,
adalet savaşçılarının sesi taşındı. 2
kişinin yaptığı çalışmada 15 Yürüyüş
Dergisi ve 100 Kurtuluşa Kadar
Savaş bildirisi halka ulaştırıldı. Bir
sonraki gün ise Mehmet Akif Ma-
hallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde
dergi dağıtımına devam edildi. Da-
ğıtımda baskınlar ve devrim şehitleri
anlatıldı.  5 kişinin katıldığı çalışmada
200 konser davetiyesi, 25 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler Yürü-
yüş Dergisi'nin toplu dağıtımını yap-
tılar. 4 Nisan tarihinde yapılan dağı-
tımda, 6 Dev-Genç’li 120 Yürüyüş
Dergisi’ni Kadıköy esnafına ve hal-
kına ulaştırdı. Son eylemlerden, sal-
dırılardan ve polisin korkularından,
acizliklerinden bahseden Dev-Genç'li-
lere Kadıköy halkı destek verdi

BURSA: Halk Cepheliler 2-3
ve 5 Nisan tarihlerinde, Yürüyüş
Dergisi'nin tanıtımını yaparak Berkin
için verilen adalet mücadelesini halka
anlattılar. Her hafta olduğu gibi Gem-
lik, Kestel, Teleferik ve Panayır ma-
hallelerine giderek esnafları ve evleri
tek tek dolaştılar. Mahallelerde dergi
tanıtımının yanı sıra Grup Yorum
Bağımsız Türkiye Konseri afiş ve
pullamaları da yapıştırıldı. Teleferik
Mahallesi’nde 25 Bağımsız Türkiye
afişi ve 50 pullama yapıldı. Toplam
4 ayrı mahallede 180 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştı. 5 Nisan'da ise Heykel,
Altıparmak ve Fomara bölgelerinde
afiş ve pullama çalışmasına çıkan
Halk Cepheliler Bağımsız Türkiye
Konseri’nin tanıtımını yaptılar. 3 ki-
şinin yaptığı çalışmada 20 afişin yanı
sıra 200 pullama yapıştırıldı.

SİVAS: 1 Nisan tarihinde, toplu
dergi dağıtımı Alibaba ve Seyrantepe
mahallelerinde yapıldı. 7 kişinin ka-

tıldığı dağıtımda 110 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı. İstanbul Çağlayan
Adliyesi’nde yapılan eylemin anla-
tıldığı dağıtıma halkın ilgisi yoğundu. 

DENİZLİ: 5 Nisan tarihinde,
Halk Cepheliler  Pınarkent’te Yürüyüş
Dergisi dağıtımı yaptı. İlk olarak cem-
evinde “Alevilerin Talepleri” konulu
panele katılıp ardından kahveler, es-
naflar ve sahiplenen aileler ziyaret
edildi. Çağlayan Adliyesi’nde şehit
düşen Şafak, Bahtiyar ve Vatan Em-
niyeti önünde hesap sorarken şehit dü-
şen Elif Sultan Kalsen anlatıldı. Çalışma
sonunda 27 dergi halka ulaştırıldı.

EDİRNE: Toplatma kararına
rağmen, 7 Nisan’da Yürüyüş Dergi-
si’nin dağıtımı yapıldı. Adalet sa-
vaşçıları karşısında acizleşen ve ne-
reye saldıracağını şaşıran devlet ger-
çekleri susturmak için şimdi de Yü-
rüyüş Dergisi’ne toplatma kararı çı-
kardı. Buna rağmen yapılan dağıtımda
12 dergi halka ulaştırıldı.

Dergimizle Halkın
Yanındayız!

Halkın Mühendis Mimarları'nın çıkar-
dıkları 3 aylık Halk İçin Mühendislik Mi-
marlık Dergisi’nin 3. sayısı Ankara'da da-
ğıtıldı.  Ankara Halkın Mühendis Mimarları
hafta sonu 17 adet dergiyi mühendislere
ulaştırdılar. Dergide Mühendis Mimar Mecl-
isleri'nden, TMMOB'yi savunmaya, em-
peryalizmin tarım ve gıda politikalarından,
elektrikte sömürüye ve daha pek çok konuya
değinilen 3. sayıya ulaşabilmek için:

Ankara Halkın Mühendis
Mimarları İletişim

0535 292 18 13
halkinmuhendismimarlari@gma-

il.com

Gazi
Halkın Mühendis- Mimarları, 4 Nisan

tarihinde Gazi Mahallesi’nde, derginin
dağıtımını yaptı. Gazi halkı mahalleye
yapılacak olan Cemevi ve kültür merkezini
sordu, halk bahçelerinin burada da ku-
rulmasını istedi. Dergi dağıtımı bir saat
sürdü ve 40 adet halka ulaştırıldı.

Şehitlerimizin Mezarlarında Ot Bitmeyecek!
Sivas Halk Cephesi 5 Nisan'da Ulaş-Kurtlukaya Köyü’nde bulunan

devrim şehitleri Önder Özdoğan ve Songül Koçyiğit’in mezarlarını
ziyaret etti. Mezarlardaki otlar temizlendi ve toprak havalandırıldı.
Ardından saygı duruşu yapıldı ve “Güneşi İçenlerin Türküsü” şiiri
okundu. Her iki şehidin de özgeçmişleri okundu. Anma sonrası köyde
bulunan Önder Özdoğan’ın ailesi ziyaret edildi ve çay içildi. Önder’in
anne babasına da karanfil verildi. Halk Cepheliler tekrar görüşme di-
lekleriyle köyden ayrıldılar.

Halkın Mühendis Mimarları
Soma-Kınık Maden İşçileriyle Dayanışmayı Büyütüyor

Halkın Mühendis Mimar-
larının çağrısıyla 4 Nisan’da
"Soma-Kınık Maden İşçile-
riyle Dayanışmayı Büyütüyo-
ruz" kahvaltısı düzenlendi. Sa-
bah saat 11'de başlayan kahv-
altıya 11 kişi katıldı. ODTÜ
Çarşı'da gerçekleşen kahvaltıda
Soma Katliamı, düzenlenen
"İş Cinayetleri ve Güvencesiz
Çalışma" paneli ve 13 Nisan'da gerçekleşecek Soma duruşması konuşuldu.
Soma-Kınık Maden işçileriyle dayanışmayı büyütmek için kermes dü-
zenlenmesine karar verildi. 8 Nisan günü saat 10.00'da başlayan kermesin
gelirleri Soma-Kınık Maden İşçilerine ulaştırılacak. Katliamının yıldö-
nümüne kadar her hafta çarşamba günleri ODTÜ kütüphanede açılacak
kermese dayanışmayı büyütmek isteyenler davet edildi. 

Umudun, Adaletin Sesini Hiçbir Güç Susturamaz 
Yürüyüş Halkla Buluşmaya, Halka Umut Olmaya Devam Edecek
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Biz Avrupa’da, emperyalizmin
göbeğinde yaşayan gençler olarak,
emperyalizmin bize uyguladığı po-
litikalarıyla her gün karşı karşıya ge-
liyoruz. Irkçılık, yozlaşma, asimi-
lasyon, bencilleştirme, vs... Em-
peryalizm bize bu politikaları uy-
guluyor ve onların topraklarında ya-
şadığımız için bizim hiçbir hakkı-
mızın olmadığını ve dışlanmamız
gerektiğini, onların ırkının daha
üstün olduğunu ve onların dilini,
kültürünü öğrenmek zorunda olduğu-
muzu bize dayatıyor. Bir yandan bize
bunları dayatırken diğer yandan da
bizim kendi vatanımızda kendi top-
raklarımızda bizim halkımızı ve vata-
nımızı sömürüyorlar. 

İşbirlikçi AKP hükümeti Berkin
Elvan’ın vurulmasının üzerinden 661
gün geçmesine rağmen hiçbir polisin is-
mini açıklayıp yargılamadı, katil pol-
isleri korumaya devam ediyor. Erdoğan
açıkça kendisinin bu katliam gerçek-
leştirilsin diye polislere emri verdiği-
ni söylüyor. Her şey açıkça ortada
işte. Bu adaletsizliğe karşı gelmeyip de
ne yapacağız? Nereye kadar bekleye-
ceğiz bu düzenin adaletini? Bu düzen-
de adalet yoktur! Berkin için adaleti an-
cak halkın adaleti sağlar, ancak dev-
rimciler sağlar. 

Anadolu Gençlik olarak, Berkin’in
vuruluşundan itibaren bugüne kadar, ka-
tillerden hesap sormak için, adaletin sağ-
lanması için  yüzlerce eylem yapıldı.
Berkin’in yüzünü bile görmememize
rağmen yine de bu eylemleri örgütledik
ve yaptık. Biz Berkin’imizi, halkımızı,
vatanımızı sevdiğimiz sahiplendiğimiz
için adalet isteğimizi haykırdı. Vatanı-
mızdan ne kadar uzak olursak olalım,
orası bizim, o topraklar bize ait. Bizim
atalarımız, dedelerimiz oradan gelmiş-
tir. Değerlerimizi, kültürümüzü, tarihi-
mizi taşıyan o topraklar başkalarının ge-
lip sömürmesine, o değerleri yok et-
mesine, ülkemize hakim olup istediği
gibi şekillendirmesine izin vermeye-
ceğiz. O topraklarda yaşamasak da
buna izin vermeyeceğiz. AKP’nin hal-
kımızı nasıl sömürdüğünü, vatanımızın

her köşesini emperyalistlere nasıl sat-
tığını bir köşede oturup izlemeyeceğiz.
Biz emperyalizme ve işbirlikçisi AKP'ye
karşı mücadele edip vatanımızın ba-
ğımsızlığını, halkımızın özgürlüğünü is-
teyeceğiz ve katillerden hesap sorma-
ya devam edeceğiz. Bu isteğimizi Ber-
kin’e yapılan eylemlerde de göster-
dik, halkımızı sevdiğimiz için Berkin’i
sahiplendik, onun için adalet istedik. 

661 gün geçmesine rağmen bırakın
katillerinin yargılanmasını açıklanma-
dı bile. İşte görüyoruz adalet, halk
için sağlanmıyor, halkın çıkarı için iş-
lemiyor. Adalet egemenlerin adaleti.
Egemenler, zenginler için adalet vardır,
her şey onların çıkarı üzerine kurulu-
dur. Biz işte buna karşı mücadele edi-
yoruz, biz halkın adaletine inanıyoruz.
AKP'nin faşist düzeninde adalet sade-
ce onlar, egemenler için vardır, halk için
yoktur. 

Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğru-
yol bize örnek oluyorlar, bize adaletin
ancak böyle sağlanabileceğini gösteri-
yorlar. Ve bunu 31 Mart günü saat
12.36'da, İstanbul’daki "Avrupa’nın
en büyük" adalet sarayındaki rehine ey-
leminde gösterdiler. "Adalet" sarayın-
da, asıl ADALETİN ne demek oldu-
ğunu bütün dünyaya gösterdiler. 

Ve Şafak Yayla ile Bahtiyar Doğ-
ruyol; Berkin Elvan’ın katilleri açık-
lansın diye Berkin’in davasına bakan
savcıyı Mehmet Kiraz’ı rehin aldılar. Ne
istedikleri, eylemi ne için yaptıkları çok
açıktı: "Ya Berkin’in katillerini açık-
larsanız ya da savcıyı öldürürüz." 

Bu iki adalet savaşçımız kendile-
rinden, yaptıklarından çok emindiler.

HALK ve VATAN sevgisi var-
dı orada. Evet yoldaş sevgisi de
vardı, onlar Berkin’i çok sevi-
yorlardı ve Berkin’in katilleri-
nin açıklanması için, adaletin
sağlanması için kendilerini hiç
düşünmeden feda ettiler. Ama
asıl olarak onlar tüm halkı,
vatanı için o eylemi yaptılar.
Masum halk çocuklarının kat-
ledildiği bu düzenden hesap
sormak için, bu düzene baş

kaldırdıkları için. 

Şafak ve Bahtiyar o adalet sarayına
girerken, ucunda ölüm olabileceğini bile
bile girdiler, o saraya bunu göze alarak
tüm yürekleriyle oradaydılar. Çağlayan
Adliyesi’ne girdikleri andan yaptıkla-
rı eylemdeki ses kayıtlarına kadar o ka-
dar sakinlerdi ki o kadar rahatlardı ki.
Çünkü haklı olduklarını, doğru yap-
tıklarını çok iyi biliyorlardı. Bir daha
Berkinler vurulmasın diye, her dökü-
len kanının hesabı mahşere kalmayıp
sorulacaktır diye Şafak ve Bahtiyar bu
eylemi yaptılar. Halk için vatan için...
Böyle bir sevgi nerede görülmüş? Kim
tanımadığı, görmediği insanlar için
hiç düşünmeden, korkmadan kendini
feda edebilir? Ancak vatan sevgisi,
halk sevgisi, haklılık, meşruluk insanı
güçlü, fedakar, cüretli, kararlı kılar ve
ölümü sonuna kadar göze alır. Bu iki
adalet savaşçımız bu cüreti, fedakarlı-
ğı, inancı bize çok iyi gösterdiler....

Bizler de vatanımıza, halkımıza
dönük olmalıyız, halkımızı, vatanımı-
zı sevmeliyiz. Kaçımız Berkin’i gördü?
Kaçımız Berkin’i tanıyor? İşte tanı-
masak da Berkin için duyarlı olmalıyız.
Onun için eylemler yapıp örgütleme-
liyiz. Berkin’in katillerini katil AKP ya-
kalamayacaktır.  Bu adaleti ancak hal-
kın adaleti sağlayacaktır. Bunu adalet
savaşçılarımız Şafak ve Bahtiyar 31
Mart günü İstanbul Çağlayan Adliye-
si’nde göstermişlerdir. Bu iki adalet sa-
vaşçımız bayrağı artık bize devret-
miştir, ve nerede olursak olalım bu bay-
rağı biz dalgalandırmalıyız. Her ör-
gütlediğimiz eylemimizde onlar gibi ka-
rarlı cüretli ve fedakar olmalıyız!

UZAKTA AMA BİR O KADAR DA YAKINDA
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Halk Kurtuluş savaşçıları, Şafak
Yayla ve Bahtiyar Doğruyol Avru-
pa'da yaşayan halkımızın, Cephelilerin
yüreğinde büyük bir sevgi, onur ve öfke
yarattı. 

Onların yoldaşları olmaktan onur
duyduk. Çünkü onlar Avrupa'da yaşa-
yan 5 milyon Türkiyeli için de ora-
daydı. Ezilen, sömürülen bütün halk-
lar için oradaydılar. Bunun için Avru-
pa'nın bazı bölgelerinde eylemler ör-
gütlenmeye başlandı.

Brüksel:
2 Nisan Perşembe günü faşizmin

Belçika Brüksel'deki temsilciliği T.C.
Konsolosluğu'nun önünde halk savaş-
çıların katledilmesi protesto edildi,
şehitlerimiz selamlandı. Sloganların
susmadığı eylem 45 dakika sürdü.

Hamburg:
Hamburg Halk Cepheliler 1 Ni-

san'da, Türkiye Konsolosluğu önünde
protesto eylemi düzenlediler.

Hamburg Dev-Genç'liler 1 Nisan'da
akşam saatlerinde Sternschanze'de tek-
rar bir yürüyüş düzenleyerek adalet sa-
vaşçılarını selamladılar. Sloganlarıyla
Susannenstr'den Sternschanze Bahn-
hof'una kadar bir yürüyüş düzenledi-
ler. İstasyon önünde yapılan konuş-
maların, atılan sloganların ve savaşçı-
ların sesinden çalınan "Cesaret" mar-
şının ardından, bir gün sonra yapılacak
yürüyüş ve mitingin duyurusu yapıla-
rak eylem bitirildi. 

2 Nisan günü yapılan eyleme ise çe-
şitli siyasi yapılardan da katılanlar
oldu. Yürüyüş boyunca sloganlar hiç
susmadı. Şafak ve Bahtiyar'ın sesinden
marşlar dinlenildi.

Atina:
5 Nisan günü Atina'da,

30 Mart 16-17 Nisan Dev-
rim Şehitlerini Anma Haftası’nda şe-
hit düşen Şafak Yayla, Bahtiyar Doğ-
ruyol ve Elif Sultan Kalsen anıldı.

Saat 16'da Kızıldere, 16-17 Nisan
Çiftehavuzlar Direnişi, Çağlayan Adli-
yesi ve Vatan Emniyet Müdürlüğü bas-
kınını anlatan sinevizyonla başladı.
Saygı duruşunun ardından bir Halk
Cepheli kendi yazdığı “Şafak Söktü,
Bahtiyar Olduk Kürt Kızımızla” şiirini
okumasının ardından Nazım Hikmet'in
“Salkım Söğüt” adlı şiiri okundu. Prog-
ram okunan marşlarla sona erdi.

Londra:
Londra’da halk evlatlarını sahip-

lenmek için bir anma programı dü-
zenledi. Anma bir dakikalık saygı du-
ruşuyla başladı. Umudun  açıklaması-
nın okunmasından sonra şiirler okun-
du.

Halkın savaşçılarının dillerindeki
“Varsa Cesaretiniz Gelin”  marşı söy-
lenirken herkes ayaktaydı. Anmaya
yaklaşık 100 kişi katıldı.

Berlin:
Berlin’de 3 Nisan günü  basın açık-

laması yapıldı.
Yaklaşık bir saat süren açıklamada

"Andımız Olsun Hesabınız Mahşere
Kalmayacak" denildi. Eylem sloganlar
ve Grup Yorum marşlarıyla sona erdi.

Düsseldorf: 
1 Nisan günü,  Düsseldorf Türkiye

Konsolosluğu'nun karşısına " Saray-
larınızı, Saltanatınızı Başınıza Yıka-
cağız!" yazılı pankart asılarak, Şafak
Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un direnişi
sahiplenildi. 

Selanik:
Selanik'te 1 Nisan günü bir yürüyüş

gerçekleştirildi.
2 Cephe savaşçısı Yunanistan sol ve

anarşistlerinde de derin izler bıraktı.
Yürüyüş başlamadan önce Daya-

nışma Komitesi’nin 200 adet bildirisi
dağıtıldı. Yürüyüş yaklaşık 100 kişi ile
başladı. Eyleme çoğunluğun anarşist ol-
duğu kimi sol örgütlerden de katılım
oldu.  Faşist Türkiye devletinin kon-
solosluğu her zamankinden fazla çevik
kuvvetle korunuyordu. Burada bir süre
beklenip, sloganlara daha güçlü bir şe-
kilde devam edilirken, komitenin açık-
laması da okundu ve bitiş noktasına
doğru sloganlarla devam edilip eylem
sonlandırıldı.

AVUSTURYA:
Avusturya Halk Cephesi ve  Dev-

Genç şehit düşenler için Avusturya Vi-
yana Türk Konsolosluğu önünde eylem
gerçekleştirdiler. Eylemde Halk Cep-
hesi adına açıklama okundu. Eyleme
Partizan destek verdi. Eyleme 74 kişi
katıldı.

FRANSA:
2 Nisan tarihinde, Fransa Paris Re-

publique Meydanı’nda Halk Savaşçı-
ları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol
anıldı.

Saat 18.30'da eylem bildiri dağıtı-
mı ile başladı. Fransızca ve Türkçe oku-
nan açıklamalarda Berkin Elvan'ın
kim olduğu, Şafak ve Bahtiyar'ın ne-
den halkın adaletini sağlamak için
böyle bir eylem yaptığı anlatıldı. Slo-
ganlarla ve marşlarla devam eden ey-
lem son olarak 'Varsa Cesaretiniz Ge-
lin' marşıyla sonlandırıldı. Eyleme 33
kişi katıldı. 100 bildiri dağıtıldı. Eyle-
me Partizan ve ODAK destek verdi.

Şehidimiz Mustafa KURAN’ın abisine anma ziyareti
yapıldı. Londra’daki abisi ziyaret edildi.

3 Nisan akşamı  Mustafa Kuran’ı anmak için Halk Cep-
heliler şehidimizin ailesini ziyaret etti ve bir anma düzen-
ledi.

Saygı duruşuyla başlayan anma-
nın  ardından yaşamı ve mücadelesi
anlatıldı.  Kısa özgeçmişi okundu. 

Birlikte edilen sohbetler ve yeni-
len yemek ile anma sona erdi.

ŞAFAK VE BAHTİYAR'A SEVGİMİZİ, BAĞLILIĞIMIZI,
MÜCADELEYİ İLERİYE TAŞIYARAK GÖSTERECEĞİZ!

Av ru pa’da

ŞEHİT AİLELERİ HEPİMİZİN AİLESİDİR
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Berkin'in Katillerini
İstiyoruz!

Adana Halk Cephesi  Berkin Elvan'ın ka-
tillerinin bulunması ve adalet için eylemle-
rine devam ediyor.  4 Nisan'da İnönü Par-
kı'nda bir araya gelen Halk Cepheliler katil-
lerin açıktan korunduğunu vurgulayarak, bu
adaletsizliğe son verilmesi için açıklama
yaptılar. Haziran şehitlerine ve ülkemizde ya-
şanan adaletsizliklere dikkat çekilen açıkla-
mada, bu düzenin adalet sağlayamayacağı,
adaletin halkın ellerinde olduğu vurgulandı.
Aynı içerikte atılan sloganların ardından ey-
lem sona erdi.

NNİKOS MAZİOTİS: DHKP-C'Lİ
YOLDAŞLARI SELAMLIYORUM

Yunanistan'da Domoku Hapishanesi’nde tutuklu bu-
lunan, Devrimci Mücadele üyesi Nikos Maziotis, G tipi ha-
pishanelerin kapatılmasına ilişkin mecliste oylamaya su-
nulan yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, DHKC sa-
vaşçılarının Çağlayan Adliyesi eylemini selamladı.

N.Maziotis yaptığı açıklamada:

"DHKP-C'li yoldaşların, Berkin Elvan davasını yürüten
savcının rehin alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne
yönelik eylemlerini selamlıyorum. Savcının rehin alınması
eylemi örnek bir eylemdir. Yoldaşın, savcının başına silah da-
yadığı  resim, hangi ülkede olurlarsa olsunlar, savcı ve ha-

kimlerin başına mussallat olacak bir kabustur"
dedi.

Nikos Maziotis, taleplerinin başında
olan G tipi hapishanelerin kaldırılması,  po-

litik tutsakların başlattığı açlık grevi taleple-
ri içerisinde yer almaktadır. Bugün itibariyle

açlık grevi 33. gününde devam ediyor. 

NİKOS MAZİOTİS 

DOMOKU HAPİSHANESİ

İsviçre TAYAD Komitesi, Zürich’te merkezi yer olan Stau-
facher’da bilgilendirme çadırı açtı. Şadi Naci Özpolat 9
Mart’tan itibaren kitap, gazete ve mektup haklarının verilmesi
için açlık grevine başlamıştı. Bu en sıradan insani taleplerinin
karşılanmaması üzerine yaptığı uyarı açlık grevini süresiz aç-
lık grevine dönüştürdü.

İsviçre TAYAD Komitesi’nin açtığı bilgilendirme çadırında,
Şadi Özpolat hakkında bilgi verildi. Bildiriler dağıtıldı.

Avusturya:
1 Nisan günü, Viyana’da bulunan Almanya Başkonsoloslu-

ğu önünde eylem yapıldı. Eylemde Şadi Özpolat’ın taleplerinin
kabul edilmesi üzerine Almanca bir bildiri okundu. Sloganlar
ile başlayan eylem sloganlar ile bitirildi.

Eylemde Almanca "Şadi Özpolat’ın Talepleri Ka-
bul Edilsin" yazılı pankart açıldı.

ADALETİN SESİNİ
HALKIMIZA TAŞIYORUZ!

Londra’da Yürüyüş Dergisi Standı
Devam Ediyor

Haftalık Yürüyüş Dergisi standı bu Cu-
martesi de 15.00 – 16.30 arası Wood Green
Kütüphanesi önündeydi.

Gerçeklerin sesi Yürüyüş Dergisi’ni sa-
hiplenmek ve halklarımızı bilgilendirmek
amaçlı açılan standın bu haftaki konusu; 31
Mart günü, adaletin zerresinin olmadığı,
Görüntüsüyle dünyanın en büyük adalet sa-
rayına yapılan eylemdi. 

Bir buçuk saat açık kalan stantta; iki Yü-
rüyüş Dergisi, iki Avrupa’da Bizim Gençlik
Oergisi  ve iki tane de İngilizce Halk Cephesi
tanıtım broşürleri halklara ulaştırıldı.

Almanyada ırkçı terör örgütü olan
NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı),
2000-2007 yılları arasında 8'i Türki-
yeli, 1’i Yunanlı olmak üzere toplam
9 göçmen esnafı katletti. 

Geçtiğimiz günlerde Almanya-
nın Badem-Württemberg eyaletinde,
NSU davasının tanığı 20 yaşında-
ki genç bir kadın evinde ölü bu-
lundu. Kasılma krizi geçirirken has-
taneye kaldırılan genç kadın hasta-
nede hayatını kaybetmişti. Neden
kasıldığını nasıl öldüğüne dair hiç bir
açıklama yapılmadı. 

Olayın başka bir yanı ise genç ka-
dının bundan 3 sene önce arabasın-
da yakılarak öldürülen NSU davası-
nın tanığı "Florian Heilig"'ın eski sev-
gilisi olmasıdır. Yani genç kadının bu
yakılarak öldürülen Florian hakkın-
da nasıl yakıldığına dair bilgilere
sahip olabilmesidir ve bunların açı-
ğa çıkabilmesidir. Bunu engellemek
için ırkçı örgüt katletmeye devam edi-
yor ve Alman devleti buna göz yu-
muyor. Sonuçta ırkçılığı dayatan,
öğreten emperyalist Alman devletidir. 

Bu katliamların NSU örgütünün

arkasında kimlerin olduğu şimdiye
kadar açıkça ortaya çıkmadı ve orta-
ya çıkmasın diye, halk öğrenmesin
diye Alman devleti elinden geleni ya-
pıyor. Bu önlemide tanıkları öldür-
terek, ya da öldürmelerine göz yu-
marak yapıyor. Kasılarak ölen 20 ya-
şındaki genç kadın, arabasında yakı-
larak öldürülen Florian Heilig ve
şeker hastası olmayan ve Alman
devletine göre şeker komasına gire-
rek ölen Thomas Richter. Bu 3 tanık
açıkça ortadan kaldırılmıştır, davada
yeni bilgiler ortaya çıkmasın diye yok
edilmiştir. Otopsisinde şeker hastası
olmadığı ortaya çıkmasına rağmen,
nasıl hala şeker komasına girerek öl-
düğünü söylüyorlar? 

Her şey açıkça ortada, EMPER-
YALİZMDE adalet yoktur. Adalet sa-
dece egemenler için vardır, bunun
içinde istedikleri gibi davaları yön-
direbiliyorlar, yasaları değiştirebili-
yorlar. Bir yandan ırkçılığa karşı
konser düzenlediği için 6 sene hapis
cezası verirken, diğer yandanda ırk-
çı NSU örgütü adına katliamlar ya-
panları koruyordur. Emperyalizmin
adaleti açıkça böyledir...

Adalet anlayışı...

TUTSAKLARIMIZ BİZİM CAN PARÇAMIZ,
SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!
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“Eğilmedik, bükülmedik... Bizler ‘Yeni insana sevdalı
yüreklerin’ yoldaşlarıyız... Kim ne derse desin, kim ne
söylerse söylesin. Sonunda biz kazanacağız!” 

Sedat Karakurt 

19 Nisan – 25 Nisan

Önder ÖZDOĞAN:

1965 Sivas doğumluydu. Mücadelenin çe-
şitli alanlarında yer aldı. 1992 yılının başında
SDB savaşçısı olarak görevlendirildi.

16-17 Nisan’da yoldaşlarının katledilme-
sinin hesabını sormak için devrimci  sorum-
luluk ve inisiyatifle katliamcı polislere karşı
gerçekleştirilen bir eylem sırasında, 20 Nisan

1992’de İstanbul Topkapı’da katledildi.

Kazım GÜLBAĞ:

Sivas’lıydı. 1980’lerin ikinci yarısında
gençlik mücadelesine katıldı. İYÖ-DER ku-
rucularındandı. DEV-GENÇ’te milis komu-
tanlığı yaptı. 1993’de iradi olarak yurtdışına
çıkarıldı. Burada da çeşitli görevler üstlendi.
Son dönem çeşitli eksiklikleri nedeniyle ör-
gütsel ilişkisi kesilmişti. Ama O, Partisiz,

yoldaşsız, mücadelesiz yaşayamazdı. Son görevini, kendisi
belirledi ve bir feda eylemiyle 23 Nisan 2001’de ölümsüzleşti.
Almanya’nın Regensburg Kenti’nin hapishanesi önünde,
“Faşist Türk Devletini ve Cezaevlerindeki Katliamları Pro-
testo Ediyorum” yazılı bir pankartın altında, alnında kızıl
bir bantla bedenini tutuşturarak şehit düştü.

İbrahim YALÇIN:

Erzincan doğumlu İbrahim Yalçın, askeri
faaliyetlerde ve mahallelerde görev aldı. 1990
atılımıyla oluşturulan ilk SDB örgütlenmesinde
yer aldı. 23 Nisan 1993’te İstanbul Maltepe’de
kuşatıldığı üste direnerek şehit düştü. Devrimci
Sol’un örnek SDB komutanlarından biriydi. İbrahim Yalçın

Şenay HANOĞLU:

Şenay Hanoğlu, Tokat, Almus, Armutalan
Köyü’nde 1966 yılında doğdu. İki çocuk anne-
siydi. 1989’da İstanbul’a göç edip Küçükar-
mutlu’ya yerleşti. Devrim mücadelesine katıldı.
Temizlik işlerine giden bir emekçi, TAYAD’ın
yılmaz hak ve özgürlük savaşçılarından biriydi.
F tipi saldırısına karşı dışarıda ölüm orucu ya-

pılması önerisini ilk getirenlerden biriydi. Küçükarmutlu’da,
adı daha sonra direniş evi olacak olan kendi evinde, oğlunun
ve kızının yanında ölüme yattı. 22 Nisan 2001’de çocuklarının,
gecekondu yoksullarının yanı başında ölümsüzleşti.

Şenay Hanoğlu

Kazım Gülbağ

Önder Özdoğan

Dersim civarında operasyonların yoğunlaştırıldığı bir dö-
nemde, daha önce birkaç kuşatmayı yararak çıkmalarına
rağmen Ardıç Köyü’nün Çalaxane Mezrası’nda oligarşinin
güçleriyle karşılaştılar. 23 Nisan 1993 günü sabahtan öğleye
kadar süren çatışmalar sonucu Dersim İbrahim Erdoğan Kır
Gerilla Birliği’ne bağlı Ahmet Ercüment Özdemir Müfrezesi
üyesi 12 gerilladan yedisi katledildi. Mermileri tükenen diğer
5 gerilla sağ ele geçirilmelerine rağmen kurşuna dizildiler. 

1973 Dersim doğumlu Cihan, gerillaya katılmadan önce,
gençlik örgütlenmesinin Elazığ yöneticileri arasındaydı. 

1974 doğumlu, Pertek Akdemir Köyü’nden Cengiz, Liseli

DEV-GENÇ’li olarak başladı mü-
cadeleye. 

1971 Dersim doğumlu Haydar,
1973 Hozat Taçkirek doğumlu Abi-
din, Dersim’de çeşitli çalışmalarda
yer aldıktan sonra gerillaya katıldılar. 

Behiye, gecekondu halkının mü-
cadelesinde yetişen bir Cepheli’ydi.
Apti, TÖDEF’le başladığı mücade-
lesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi. 

1975 Hozat Taçkirek doğumlu
Eylem, mücadeleye lise yıllarında
katılmıştı. 

Hasan, 1972’de Elazığ’da doğdu.
Mücadeleye İstanbul’da katıldı.

1965 Pülümür doğumlu Selvi,
mücadeleyle Fransa’da tanıştı. Ve ülkesine gerilla olarak
döndü. Müfrezenin komutan yardımcısıydı. 

Ali, gecekondu yoksullarının mücadelesinde yer aldı. Ge-
rillaya katılmadan önce müfreze komutanıydı.

Mehmet, işçiydi, Malatya Tavır bürosunda çalıştı. Kavgasını
dağlarda sürdürdü.

Özgür, Kürt-alevi yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
geldi. İlerici, devrimci bir çevrede büyümesi onun devrimci
mücadeleye atılmasında etkili oldu. 1992 Aralık’ında, uzun
zamandır ısrarla içinde yeralmak istediği gerillaya katıldı.Bir
halk kurtuluş savaşçı olarak şehit düşüp ölümsüzleşti. 

Cihan Taçyıldız Cengiz Kala Selvi Uzun Ali Özbakır Eylem Yıldız Hasan Aktaş

Özgür Kılıç Behiye Canik Apti Şeker Mehmet Çolak Haydar Aydın Abidin Yıldız



Köylerde işler genelde gündüz olur. Akşam saatleri herkes işinden
döner; ya evde oturup televizyon izler, ya da komşulara gidip sohbet
ederler. Ben de akşam ekinden dönüp biraz dinlendikten sonra karşı
komşuya oturmaya gittim. Onların da İstanbul'dan misafirleri geldiği
için, evde büyük bir kalabalık vardı. Evde birkaç gencin dışında
genelde yaşlılar vardı. Herkes oturmuş, karşılıklı sohbet ediyorlardı.
Bir süre sonra yaşlı bir ananın sorusu üzerine oturan gençlerden biri
konuşmaya başladı. 

Bu genç; orta boylu, zayıf, siyah saçlı, gür çatık kaşlı, bıyıklı,
esmer tenli biriydi. Sakin sakin konuşuyordu. Bazen sol elini hareket-
lendiriyordu, gülerek konuştuğunda ön dişlerinden birinin hafif kırık
olduğu görülüyordu. Konuşmalarında kimi zaman espri yapıyor, kimi
zaman tane tane anlatıyor, kimi zaman da ses tonunu yükselterek
tekrar tekrar vurgulu bir şekilde anlatıyordu. O, daha sözünü bitirmemişti
ki, geçmişteki devrimciler hakkında kafasına takılan düşüncelerden
kaynaklı olacak ki, bir ana; "He oğul, söylediklerin doğru. Kim istemez
ki doğru dürüst bir parça ekmek yesin, çocuğunu rahat bir ortamda bü-
yütsün, okutsun. Biz isterik bu eziyetlerden kurtulmayı. Ama bu
dediğinizi (devrimi kastediyor) yapmak çok zor. Devlet büyüktür.
Tankı topu var. Ya bizim neyimiz var? Komşu komşuya destek olmuyor.
Bu kadar milleti nasıl biraraya getireceksiniz? Daha önce de senin söy-
lediklerini söyleyenler oldu. Hani ne oldu? Hepsi vuruldular. Yazık
size... Zaten ne oluyorsa bizim gençlerimize oluyor. Hani onlardan
kime ne olmuş? " diyerek kaygılarını belirtti. Anlatan genç gülerek,
"ana, seninle bu kadar kavga etmemize rağmen, sen de yolumuzun
doğru olduğuna inanıyorsan, ben de artık bu işin kesin olacağına inanı-
yorum" diye espriyle karışık ananın sorusunu onun anlayabileceği bir

dille yeniden anlatmaya başladı. "Bak ana, senin gibi halktan olan
herkes, bizim yolumuzun doğruluğuna inanıyor. Biz halkız. Hiç halk
vurulmakla biter mi? Bak hergün vurulanlarımız oluyor. Bitiyor muyuz?
Sürekli yenilerimiz kavgaya giriyor. Düşmanın tankı topu var, ama
bizim de inandığımız bir şey var: Devrime inanıyoruz. Bu yüzden
onları yeneceğiz" deyip, biraz nefes aldıktan sonra tekrar anaya dönerek,
"ana ne diyorsun, anlaştık mı?" diyor. Ananın eşi; "ula ula oğul, sen ne
diyorsun? Yoksa sen bizim kadını da mı kandırıp dağa götüreceksin?
Zaten evde bize bakacak bir o kaldı" diye espri yapınca içerideki
herkes bir kahkaha attı. 

Sohbet derinleştikçe derinleşiyordu. Kimi zaman 12 Eylül önce-
sinden bahsediyorlar. Ben o süreci pek hatırlayamıyorum. Ama '80
sonrası ve '90'lı yılları anlattıklarında bana yabancı gelmiyordu.
Genç olan kişinin anlattıkları beni oldukça etkilemişti. Beni etkilediği
gibi diğer insanları da etkiliyordu. Çünkü, 80'li yıllardan sonra yaşa-
dığımız gerçeklikler anlatılıyor, bir şeyler yapmamız için de yol ve
yöntemler sunuluyordu. Anlatılanlar beni oldukça düşündürmüştü.
Yıllarca okumuş, insanlarla konuşmuştum. Ama bu anlatılanlar hep
daha farklı anlatılmıştı. Anlatan gencin tavırları da oldukça dikkatimi
çekmişti. Yaşlılara karşı oldukça saygılı ve olgun bir şekilde hareket
ediyordu. Anlatımlarda onları küçümsemez, kırıcı konuşmazdı. Yaş-
lıların zaman zaman söylediği yanlış şeyleri de sabırla dinliyor, kız-
mıyordu. Bazen de onlara kısa ve anlamlı cevaplar veriyordu. Bir
ara, yaşlılardan biri, "oğul oğul bu ne? Bırakın bu işi, yazık
gençliğinize" dediğinde; o da yine kızmadan ve olgun bir şekilde;
"Bu bütün halkımızın, uğrunda savaşacağı onurlu ve namuslu bir
kavga. Yani benim senin kavgan... Sen nasıl ki, yaşamak için yemeyi
içmeyi bırakamıyorsan, ben de yaşamak için devrimciliği bırakamam.
Asıl bırakırsam o zaman yazık olur gençliğimize..." diye özlü bir
anlatımla cevap verdi. Bu genç, benim devrimci olmamı sağladığı
gibi, Pertek ve köylerinde de birçok kişiyi örgütleyip devrimcileştiren
Apti Hoca idi... 

Tokat’ın Niksar
İlçesi Çatak Köyü
kırsalında 20 Nisan
1995’te oligarşinin
askeri güçleriyle çı-
kan çatışmada şehit
düştüler.

Suat, 1980’lerin
sonlarından itibaren Karadeniz’de
hareketin örgütlenmesinde en çok
emeği geçenlerden biriydi.

Zeliha, Konya DLMK içinde
ve Özgür-Der içinde yer aldı.

Duran, İstanbul’da ve Zile Halk-
evi’ndeki faaliyetleriyle yer aldı mü-

cadelede. Karadeniz dağlarında gerilla olarak ölüm-
süzleştiler.

Suat Alkan

Duran Akbaş

Zeliha Güdenoğlu

Sedat KARAKURT:

Sedat, 11 Haziran 1976’da İstanbul’da doğdu. Aslen To-
katlıydı. Gazi Katliamı’nın ardından mücadeleye katıldı.
Eskişehir tabutluğunun açıldığı yıl tutsak düştü ve Eskişehir’e
sevk edildi. DHKP-C davasından yargılanıyordu. Eskişehir’de
direniş içinde yer aldı. Direniş sonrası Ümraniye Hapisha-
nesi’ne gönderildi. F tipi saldırısı gündeme geldiğinde ölüm

orucu gönüllülerinden biri de oydu. 2. Ekip’te yer alıp zulme meydan
okuyarak 25 Nisan 2001’de Edirne F Tipi Hapishanesi’nde şehit düştü.

Sedat Karakurt

Çiğdem YILDIR:
24 Nisan 1977’de İstanbul’da

Galatasaray Mühendislik Yüksek
Okulu çıkışında faşistlerin kurduğu
bir pusuda vurularak katledildi.
DEV-GENÇ saflarında çeşitli gö-
revler üstlenmişti.Çiğdem Yıldır

Yusuf TOPALLAR:
“Karakollardaki İşkence ve Tariş Direnişi’ndeki Polis

Baskısına Karşı” sürdürülen kampanya sırasında 23 Nisan
1980’de Ankara Ege Mahallesi Natoyolu'nda yapılan bir
gösteride vuruldu.

Yusuf Topallar

Erdoğan GÜLER:

10 Ekim 1972’de Dersim’in Ovacık-Buzlutepe Köyü’nde
doğdu. Kendi çevresinden tanıyordu devrimcileri. Kardeşinin
tutsak düşmesi sonucu, daha yakından tanıdı. Demokratik
mücadele içinde yer aldı. 19 Aralık Katliamı sonrasında
dışarıda ölüm orucuna başladı. 25 Nisan 2001’de şehit
düştü. Ege TAYAD’lı Erdoğan Güler, dışarıdaki ölüm oru-

cunun 4’üncü şehidi olarak ölümsüzleşti... 

Erdoğan Güler

Anıları Mirasımız
Apti Şeker’i (Halil) Köylüler

ve Gerillalar Anlatıyor: 



Gökyüzü аydınlandı dün gece,

ve işte yeni bir yıldız doğdu.

Ve savaşçılar Şafak ve Bahtiyar

sayısız yıldızlara katıldılar. 

Ezilen halkın başını 

gururla kaldırdılar 

bütün dünyanın kalbinde 

güçlü yanan bir kıvılcım tutuşturdular

Faşist cellatlarla girdikleri 

haklı hayat ve onur kavgasında,

hesabını sordular

çirkin ve alçakça

öldürülen küçük Berkin Elvan'ın.

Bahtiyar ve Şafak cansız düşerken,

yeni yıldızlar doğdu.

Şimdi, yeni hayata giden yolu

binlerce yıldızla birlikte

kanları ile aydınlatıyorlar.

Hipatya

Şiir

Mutluluğun Sırrı 
Bir genç bir zamanlar mutluluğun

sırlarını öğrenmek istemiş. Bir bilge
aramış. Sormuş, soruşturmuş falanca
kişi demişler. Ayrıca kırk günlük bir
mesafede bir köşkte yaşadığını da
öğrenmiş. Üşenmemiş, yola çıkmış ve
bilgeyi bulmuş. Bilge, onu bir güzel
ziyafetle ağırlamış, isteğini sormuş: 

"Mutluluğun sırrı" demiş delikan-
lı "bana bunu öğret." 

Bilge bu sırrı vermeyi kabul
etmiş. 

Delikanlının eline bir kaşık ver-
miş, iki damla sıvı yağı da kaşığın
içine koymuş. 

"Köşkümü bir güzel gezeceksin
ancak bu yağı dökmeyeceksin" demiş. 

Delikanlı sarayı geziyormuş ama
gözü devamlı kaşıktaymış. 

Dönmüş gelmiş. Bilge sormuş. 

"Salondaki Acem halılarını
gördün mü, kütüphanedeki şömineyi
fark ettin mi, bahçedeki gülleri

gördün mü?" şeklinde bir yığın
ayrıntı sormuş. 

Utanan delikanlı, hiçbir şey
görmediğini itiraf etmiş. Çünkü
sadece yağa bakıyormuş. 

Bilge şöyle demiş; 

"Öyleyse git şimdi daha dikkatli
olarak köşkümün harikalarını gör.
Oturduğu evi tanımadan o insana
güvenemezsin." 

İçi rahatlayan delikanlı, kaşık
elinde gördüğü her şeyi hafızasına
adeta kazırcasına dikkat etmiş,
gördüklerini bir güzel anlatmış. 

Bilge; 

"Peki sana emanet ettiğim iki
damla yağ nerede” diye sormuş. 

Kaşığa bakan delikanlı, iki damla
yağın dökülmüş olduğunu görmüş. 

Bilgeler bilgesi demiş ki; 

"Mutluluğun sırrı, dünyanın
bütün harikalarını görmektir ama iki
damla yağı unutmadan." 

Tarihe karışmak

Yalnız adı anılır olmak veya etk-
isi yok olmak.

Çatal kazık yere çakılmaz

Bir işe, çok başlılık zarar verir. 

Kıssadan Hisse

Deyim Atasözü



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

DHKP-C ANADOLU İHTİLALİNİN
ÖNCÜSÜDÜR

DKKP-C tarihi, acılarla, sevinçlerle, ihanetlerle ve

kahramanlıklarla dolu bir halkın başkaldırı, isyan tarihidir.

Yüzyıllar önce "dönen dönsün ben dönmezem yolumdan"

diyen Pir Sultan'ın, Şeyh Bedreddin'in; 1972'de Kızıldere'de

"Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik" diyerek, kuşatma

altında ölümüne düşüncelerine bağlı kalanların tarihidir.

Bu tarih, Anadolu halklarının bağımsızlık, demokrasi ve

sosyalizme duydukları derin özlemin ve bu uğurda sınırsız

fedakarlıklarla sürdürdükleri savaşın tarihidir. 

Bu tarih bir devrim yürüyüşüdür ve bu yürüyüşü ilk

başlatanlar, ülkemizin ve tüm dünya halklarının başkaldırı ve

devrim tarihlerinden çıkarttıkları derslerle  THKP-C'yi

kurarak Türkiye devriminin yolunu çizen ve

savaşa en önde atılan Mahir Çayan ve arkadaşlarıdır.

ONLARI  SAVAŞARAK ANIYORUZ. 
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Biz de Sizi Seviyoruz Cephe Gözlü, Cephe Gülüşlü 
Şafak, Bahtiyar...

Biz de Sizi Seviyoruz Cephe’nin Alev Saçlı Elif’i!

Biliyoruz Ki Sevmek, Halkını ve Vatanını Sevmektir

Biliyoruz Ki Sevmek,
Halk İçin, Vatan İçin, Adalet İçin Savaşmaktır!

SAVAŞACAĞIZ!..

Biliyoruz Ki Sevmek, Halkını ve Vatanını Sevmektir

Biliyoruz Ki Sevmek,
Halk İçin, Vatan İçin, Adalet İçin Savaşmaktır!

SAVAŞACAĞIZ!..

Tarih Uzlaşmayı , Teslimiyeti, Tasfiyeyi Değil, Kızıldere’nin Yolundan 
“Ölmek Var Dönmek Yok” Diyenlerin Zaferini Yazacak!

Paslanmış Kulakları Açmak İçin Can Aldık Ama Canı Da Esirgemedik


