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ÇARE SEÇİM DEĞİL, DEVRİM!

SEÇİMLER HALKIN HİÇBİR 
SORUNUNU ÇÖZEMEZ!

Grup Yorum 30 Yıldır
Yasak Duvarlarını Yıka Yıka İlerliyor!

GRUP YORUM’UN YENİKAPI 
KONSERİ DE YASAKLANDI!

Gazi Mahallesi’nde
30 Bin kişi Okmeydanı’nda 

7 Bin Kişi 

Kartal’da 35 Bin Kişi 

Grup Yorum Yasaklara Karşı
Bisikletle Ankara’ya Gitti!

1- Adalet yok! Hiçbir düzen partisi adaleti
sağlayamaz! Çünkü; Bu düzen adaletsizlik
üzerine kurulmuştur!

2- İşsizlik, açlık, yoksulluk var! Hiçbir düzen
partisi işsizlik, açlık, yoksulluk sorununu
çözemez! Çünkü; Bu düzen sömürü, yağma ve
talan düzenidir!

3- Hiçbir düzen partisi Kürt sorununu
çözemez! Çünkü Kürt sorunu Ulusların
Kendi Kaderini Tayin Hakkı sorunudur…
İnkar, imha, asimilasyon ve uzlaşmacılıkla
Kürt sorunu çözülmez!

4- Demokrasi yok faşizm var! Hiçbir düzen
partisi demokrasi getiremez! Çünkü;
Bağımsızlık olmadan demokrasi Olmaz!

5- Hırsızlık, kumar, uyuşturucu, fuhuş,
yozlaşma bu düzenin pislikleridir! Hiçbir
düzen partisi yozlaşmayı bitiremez…
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Emperyalizmin; özellikle 1990'ların başlarından
itibaren geliştirdiği ideolojik saldırıların hedefi de

aynıydı: Solu, devrim ve iktidar iddiasından
tamamen koparmak. 

Emperyalizm iktidar iddiasının yerine sivil
toplumculuğu koymayı; devrim yerine,

reformculuğu dayatmıştır. 
Biz devrim iddiamız ve sosyalizm inancımızla

direnebildik bu büyük saldırıya. Devrim iddiamız
ve sosyalizm inancımızla yardık kuşatmaları. Bu

iddia ve inanca sahip olamayanlar, tarihe
destanlar bırakamazlar. Direniş ne kadar sürer,
nasıl biçimlenir bilinmezdi, fakat teslim olmama

konusunda çok nettik. 
Tek tek kişilerin kararlılığı veya kararsızlığı

değildir burada söz konusu olan. Siyasal bir
kararlılıktır. Herhangi bir aşamada, bir noktaya
kadar kararlılık gösteren kişiler veya gruplar her
zaman çıkabilir. Ancak devrim iddiasına, iktidar

hedefine sahip olanlar, ancak bu kavgada halka ve
kendi gücüne güvenenler, sonuna kadar kararlı

olabilirler. 

Halkımız, Yürüyüş Okurları;
Dergimizin bürosunu gece yarıları basarak, duvarlarımızı kırarak,

muhabirlerimizi gözaltına alarak gerçekleri yazmamızı engellemek
istiyorlar. 

Biz yaklaşık 30 yıllık yayın hayatımızda hiçbir saldırı karşısın-
da susmadık. Bugün de susmayacağız.  Dergimiz yayına hazırlanır-
ken büromuz basıldı ve tüm çalışanlarımız gözaltına alındı. Ancak
düşmanlarımızın bilmediği bir gerçek var, 30 yıllık tarihimizde tek
bir hafta bile yayınımız aksamadı. Bu saldırı ile de dergimizin çık-
masını engelleyemeyecekler, çünkü biz çok büyük bir aileyiz. Yüz-
lerce okurumuz arayıp dergimize desteklerini sundular. 

Her okurumuz muhabirimiz, her okurumuzun evi büromuzdur.
Yürüyüş okumaya, okutmaya, yazmaya, dağıtmaya devam edi-
yoruz, edeceğiz.

Bugün daha çok sahipleneceğiz Yürüyüş’ümüzü...  

Bugün daha çok okuyacağız Yürüyüş’ü!

Bugün daha çok okutacağız Yürüyüş’ü!

Gerçekler Susmaz, Susturulamaz! 

Yürüyüş Susturulamaz! 

Devrimci basına saldırılar, halkın faşizme boyun eğmesini sağ-
lamak için yapılır. Devrimci basın; bedellerini omuzlayarak, halka
gerçekleri anlatma görevini üstlenmiştir. 

Bürolarımız defalarca basıldı, muhabirlerimiz onlarca kez işken-
celerden geçti, gözaltına alındı, tutuklandı. Ferhat Gerçek dergimi-
zin dağıtımını yaparken vuruldu... Yılmadı. Baskın sırasında büro-
muzun içinde işkenceye uğradı.Gaz sıkıldı, darp edildi.

“Yürüyüşe sahip çıkıyorum, Yürüyüş okuyorum” diyelim,
Yürüyüş okutalım.

Yürüyüş Halkın, Umudun Sesidir!
Katlederek Susturamadınız Operasyonlarla Gözaltılarla 

Hiç Susturamazsınız!



43 Liseliyiz Biz: Gençlik kimin ise

gelecek onundur!

AKP faşizminin baskı ve

tutuklamalarına karşı;

liseli gençlik mücadelesini

büyütelim! 

46 Anadolu Cephesi:

Hepimiz birimiz,

birimiz hepimiz için!

47 Bizim Mahalleden: Halk

meclislerinde örgütlenelim!

49 Yeni-sömürgecilik, emperyalizm

ve işbirlikçilerinin vatanımızı

soymasıdır!

50 Kamu Emekçileri Cephesi:

Hatice Yüksel ve Nuriye

Gülmen tüm kamu emekçileri

için direniyor!

52 Avrupa’da Yürüyüş: Direnen

ve kazanan, yoldaşımız

Gülaferit Ünsal oldu! 

54 Avrupa’da Biz: Vatanını kendi

kaderine terk edenler

vatansever olamaz! Vatan bir

insanın bütün benliğidir! -1

56 Yitirdiklerimiz...

İİ ç i n d e k i l e r
ahlaksızlığı nedeniyle; kendi
mahkemelerinin kapılarına
kadar düşen, ahlaksızlığı
tescilli Gülay Göktürk, bize
ahlak dersi veriyor! 

26 Devrimci İşçi Hareketi:
İşçi meclislerinde
örgütlenelim!

30 Hayatın Öğrettikleri:
2003 Uçmakdere Gençlik
Kampı’ndan!

31 11 Soruda: Savaş!

34 TAYAD’lı Aileler:
Her işimizi ısrar ve
emekle büyütelim!

36 Kurtlarla koyunlar

dost olmaz!

39 Gençlik Federasyonu’ndan:
Berkin Elvan heykelini
kırarak, korkularınızdan
kurtulamazsınız!
Berkin Elvan’ın hesabını
vermekten
kaçamayacaksınız!

41 Ülkemizde Gençlik: Tutsak

Dev-Genç’lileri yalnız
bırakmayacağız!
Liseli Dev-Genç’liler,
tutsak Dev-Genç’liler
için çadır açtı!

4 İstiyoruz Yapacağız: Bir alanda,
bir birimde nasıl örgütleniriz?-1

7 Seçimler halkın hiçbir
sorununu çözemez!
Çözüm; seçim değil,
devrimdir!

10 Katilleri, hırsızları, halkın
ekmeğine göz koyanları,
çocuklarımızı katledenleri
yazan Yürüyüş Dergisi
susturulamaz!

12 Bu ülkede adalet yok!
Adalet halkın ellerinde,
adaleti biz sağlayacağız!

14 Adalet Yoksa 
Adalet Savaşçıları Vardır! 

16 Grup Yorum’un Yenikapı
konseri de yasaklandı!

21 Halkın Hukuk Bürosu: Hasan
Ferit Gedik duruşmasına dair
dava avukatlarının izlenimleri

22 Direnen Nefa işçisi Erkan
Munar kazanacak, biz
kazanacağız!

23 DHKC: Duyun görün;
“sübyancı olma hakkı” deyip,

GERÇEKLERİ YAZMAYA
DEVAM EDİYORUZ!



Diyelim bir birime sorumlu olarak
atandık. Ve o birimde daha önceden
herhangi bir örgütlenmenin, kurum-
laşmanın olmadığını varsayalım.
Nasıl örgütleneceğiz? Nasıl bir ör-
gütsel yapı, nasıl bir işleyiş kuraca-
ğız?

Özel olarak bir yerlerden atan-
mamış da olabiliriz. Sorumuz atanmış
ya da doğal olarak orada bulunan
her düzeydeki insanımız için geçer-
lidir. Bir sempatizan ya da taraftar
olarak bir birim örgütlülüğü yarata-
biliriz. Bu durumda diyelim ki her-
hangi bir mahallede, işyerinde bulu-
nan bir taraftar ya da sempatizanız
ve orada özel bir örgütlenmemiz yok.
Nasıl yaratırız böyle bir örgütlülü-
ğü?

Evet şu ya da bu biçimde o alanda
bulunan herhangi bir insanımızın ce-
vaplayacağı ilk pratik soru, "Nereden
başlamalı?" sorusu. Bu sorunun ce-
vabı ona pratik olarak atacağı ilk
adımın ne olacağını gösterecektir.
Ancak bu ilk cevaba ulaşmak için
bakmamız gereken başka şeyler de
vardır. 

Önce çevremizde, o birimde "Ne
var, ne yok?" diye bakacağız. 

Kendiliğinden, örgütlü, örgütsüz,
uzaktan, yakından kaç sempatizanımız
var?..

Kaç dergi okuru var?..
Bunların meslekleri, yaşları, o

alan içinde oturdukları, çalıştıkları
yerler?..

Birimde devrimci çalışma yapan
başka gruplar var mı? Ne yapıyorlar,
nasıl yapıyorlar, ne sonuçlar almışlar,
kitleler üzerindeki etkileri nedir?..

Birimde faşistler, gericiler, polis
ne durumdadır?..

Diyelim bunları cevaplandırdık.
Yeni, henüz kurumlaşmadığımız bir
yer olduğuna göre sempatizanları-
mızın, okurlarımızın sayısının az ola-
cağı açıktır. Sayısı ister on kişi olsun,

ister üç-dört kişi olsun; bu ilişkiler
oradaki çıkış noktamızı oluşturacak-
tır.

Önce en yakınımızdakilerden baş-
lamalıyız. Şehitlerimizin, tutsakları-
mızın ailelerinden başlamalıyız. Onlar
da yoksa yoksul halkımıza gitmeliyiz.
Düzenle çelişkisi en derin olan kesim
devrimcilere kapılarını ilk açacak
kesim olacaktır aynı zamanda. 

Örgütlü Olmanın 
Ölçüleri Nelerdir?

Örgütlenmek bir anlamıyla orga-
nize olmaktır. 

Örgütlenmek bir diğer yanıyla
kolektivizmdir. 

Ve örgütlenmek plan, program
demektir. 

Var olan ilişkiler arasında kaba
bir organizasyon yapmak ilk işimiz
olmalıdır. 

Sık sık verilen bir örneği hatırla-
tacak olursak; bir bakkal dükkanında
bile asgari bir organizasyon, bir ör-
gütlülük vardır. Peki ilk kaba orga-
nizasyonumuzun gelişme zemini ne
olacak? Bu zemin o birime ilişkin
elde edeceğimiz ilk bilgilerle hazır-
layacağımız bir plan ve programdır.
Bunun için örgütlenme görevini önü-
müze koyduğumuz birimi tüm yön-
leriyle; mahalleyse sokak sokak, iş-
yeriyse oda oda, fabrikaysa atölye
atölye tanımalıyız. Birimin ekonomik
durumu, siyasal geçmişi ve gelenek-
leri; kültürel, ulusal ve dinsel yapısı
gibi çok uzun boylu araştırmalar ge-
rektirmeyen bilgileri toparlamalı, bu
bilgileri örgütlenme ve mücadele
perspektiflerimiz açısından değer-
lendirmeliyiz. 

Çalışma yaptığımız yeri tanıma-
lıyız öncelikle. Doğru tedavi için
öncelikle doğru teşhiste bulunmak
gerekir. Örgütlenme yapacağımız ala-
nı tanımamız, en başta örgütlenme

araçlarımızı belirlememize yarar. Bir
lisede yapacağımız çalışma ile bir
mahallede yapacağımız çalışma ara-
sında farklar vardır. Tanımak, bu
farkları ortaya çıkartmamızı ve ör-
gütlenme araçlarımızı belirlememizi
sağlar.

Birimdeki artıları ve eksileri, mü-
cadele açısından avantajları ve de-
zavantajları yan yana getirmeli; so-
mut, küçük hedefler tespit edip tüm
gücümüzü bu hedeflere yoğunlaştır-
malıyız. Kazanacağımız küçük za-
ferlerle örgütlenmemizi bir adım ile-
riye taşımalıyız. Unutmayalım; her
şey küçük bir adımla başlar. Küçük
tepeleri aşarak, dağ yoluna çıkacağız. 

Bunu yaparken başından sonuna
hareketle, ilk kaba örgütlenmemiz
içinde yer alan insanlarla ve daha
ötesinde çevre ilişkileriyle sıkı bir
kolektivizm içinde olmalıyız. 

Deha yok, süper zeka yok. Hayatla
sıkı bağ yaratan  yaratıcı düşünce ve
kolektivizm var. Kolektif üretimle
gelen örgütlenme var…

"Nasıl Örgütlenmeliyiz?"
Sorusunun Somut
Cevabını Kitlelerle
Birlikte Vermeliyiz

O halde ilk yapacağımız iş, var
olan tüm ilişkiler arasında bir örgüt-
lenme sağlamak ve kolektifliğin ilk
adımı olarak da nasıl örgütleneceğiz,
nereden başlayacağız sorusunun ce-
vabını bu ilişkilerle tartışarak bul-
maktır. 
İlk adım KOMİTE kurmak ol-

malıdır. Komite örgütlenmenin çe-
kirdeğidir. Komite kolektivizmin so-
mutlandığı birimlerdir.

Komite kurmak için ideal, yetiş-
miş, birikimli insanlar arama şek-
lindeki yaklaşımdan çıkılması gere-
kiyor. Eldekilerin en iyisi, en ilerisiyle
bir komite oluşturmayı tercih etme-

BİR ALANDA, BİR BİRİMDEBİR ALANDA, BİR BİRİMDE
NASIL ÖRGÜTLENİRİZ ? -1-NASIL ÖRGÜTLENİRİZ ? -1-İS

Tİ
YORUZ
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liyiz.
Bu ilişkilerin niteliği, düzeyi ala-

bildiğine geri bile olsa böyle yapıl-
malıdır. Diyelim ki o birimde bize
sempati duyan bir esnaf var. "Biz
burada örgütlenmek istiyoruz. Na-
sıl örgütleneceğiz, ne yapmalıyız?"
diye ona da mutlaka sormalı, onun
düşüncelerini de almalıyız. 

Halkın sorunlarını en iyi bilen,
çözüm yollarını en iyi bulacak olan
da yine halkın kendisidir. 

Bir fabrikada da, kamu emekçi-
lerinin olduğu bir işyerinde de, bir
okulda da benzer yöntemle işe baş-
lamalıyız. Örgütlemeyi hedeflediği-
miz halka güvenmeliyiz. Halk ol-
madan devrim hayal edilemez. 

Bu noktada karşımızdakilerin bizi
küçümseyeceğini "Bu nasıl adam,
nasıl devrimci? Nasıl örgütlenece-
ğini bana soruyor" diye düşünece-
ğini sanmamalıyız. Arada böyle di-
yenler, düşünenler çıksa da önemli
değildir. 

Biz örgütlenme anlayışı, biçimleri
gibi konularda teorik olarak çok şey
biliyor da olabiliriz. Ama oranın ger-
çeğini, oranın sorununu bize yine de
onlar verecektir. 
İşe halkımızın bilgeliğini, tecrü-

belerini sezgilerini mutlaka yanımıza
alarak başlamalıyız. 

Bir esnaf, bir ev kadını, semtteki
bir yaşlı bize oradaki halkın devrim-
cilerden ne beklediğini ne bekleyeceğini
hatta olmuşsa devrimcilerin o güne
kadar yaptıkları çalışmalarda hangi
hatalara düştüklerini, hangi davranış
biçimleriyle kitle ile aralarına mesafeler
girdiğini de anlatacaklardır bize. 

Bu incelemeleri, tartışmaları, görüş
alışverişlerini yaptıktan sonra ya da
bu tartışma sürecine paralel, örgüt-
lenmenin ilk somut, basit adımını
da atmalıyız. 

Adı komite olsun ya da olmasın
ama komite olmaya aday bir yapı
oluşturmalıyız. 

Bir birimde otuz kişi de olabilir
üç kişi de... Her durumda şekilli,
sistemli bir ilişki biçimine adım atıl-
malıdır. 

ÖNCE BİR ŞEKİL VERMELİ-
YİZ… BU ŞEKİL; KOMİTE, KO-
MİTE GİRİŞİMİ, GEÇİCİ KOMİS-

YON VS. ADI HER ŞEY OLABİ-
LİR. 

NEDEN İŞE BİR KOMİTE
VEYA KOMİTE BENZERİ BİR
YAPI İLE BAŞLAMALIYIZ; NE-
DİR KOMİTE?

Komiteler, üretimi ve yaratıcılığı
arttırır. Boşlukta ve belirsiz bir şey
bırakmaz.

Kolektivizm ve komiteler kadro-
laşmanın en iyi koşullarda en hızlı
biçimde gelişeceği bir ortam sunar.

Kolektif işleyiş, hareketin sorun-
larının çözümüne, ihtiyaçlarının kar-
şılanmasına; tüm kadroları, taraftarları
katmanın yegane yoludur. Kolektif
işleyiş kurulmadığında; herkesin so-
runlara vakıf olması, sorunları içinde
hissetmesi sağlanamaz. 

Kolektivizm, bir örgüt gerçeğinde,
"ben" normal "biz" yapan harçtır.
İnsanlar bu mekanizma, bu anlayış
içinde örgütle bütünleşirler.

Komite;
-  Öncelikle komitede yeterli bilgi

paylaşımı, 
- Hesapsız bir yoldaşlık ilişkisi

kurulması, 
- İşleyen, pratiğe denk düşen bir

iş bölümü yapılması, 
- Her konuda birbiriyle gerçekten

görüş alışverişinde bulunması, 
- Komite önünde hesap alınıp ve-

rilmesi, eleştiri-özeleştiriyi hayata
geçirmesi, demektir.

Bu komiteye o birimdeki yazıla-
ma, pankart, bildiri vb. işleri öncelikle
yapacak bir yapı olarak bakmamalı-
yız. Hemen ilk elde pratik işlere gi-
debilecek insanlarımızla özel gruplar
oluşturabiliriz. Ama bunun yanında
daha geniş hedeflere, uzun vadeli
hedeflere yönelik komiteleşmemiz
yine de olmalıdır. 

Bu komite, ilişkilerimizde var
olan en geniş çeşitliliği içinde ba-
rındırmaya özen göstermelidir. Ör-
neğin bu örgütlenme çalışmasını bir
mahallede başlatıyorsak ve orada es-
naf, öğrenci, ev kadını ilişkilerimiz
varsa, pratiğe katılmaları sınırlı bile
olsa, bölgede genel olarak yapacak-
larımızın konuşulacağı bir zemin ola-
rak bir komite bunları mutlaka kap-
samalıdır. 

Belirttiğimiz gibi burada sorun,

adına komite denilip denilmemesi
değildir. Gerçekten de bu yapı in-
sanların düzeyleri itibarıyla bir komite
olarak adlandırılabilecek bir komite
olmayabilir. Ya da başka açıdan in-
sanlar böyle bir adlandırmayla faaliyet
yürütmeye henüz hazır olmayabilir.
Burada esas olan bu yapının o bi-
rimdeki çeşitli kesimlere ulaşabilecek
ilişkileri içinde barındırması, özellikle
kitle örgütlenmesi boyutunda oradaki
temel çalışmanın koordinasyonunu,
düşünce üretimini sağlayacak du-
rumda olmasıdır. 

Kolaycılığın, aceleciliğin, han-
tallığın olduğu yerden örgütlülük
çıkmaz.

Pratiği ve Kitle Çalışmasını
Birlikte Geliştirmeliyiz!

Üç-beş kişi bulduk, hadi yazılama
yapalım, pankart asalım tarzında bir
yaklaşımda olmamak durumundayız.
Bazı yerlerde örgütlenmenin başlan-
gıcında yoğun bir pratiğin özel bir
rolü olabilir. Bu tür durumlarda pra-
tiğe böyle özel bir yüklenme yapıla-
bilir. Ama bunun bile süresi birkaç
hafta, bilemediniz birkaç aydır. Eli-
mizdeki tüm insanları pratiğe, ey-
lemlere yönelttiğimiz kadar kitle ör-
gütlenmesine, çalışmasına da yönelt-
meliyiz. Pratik bir örnekle söylersek,
haftada iki kez yazıya, pankarta çıkan
bir insanımızı en azından iki akşam
da örneğin dergi verdiği yerlere der-
giyi tartışmak için göndermeliyiz. 

Tüm ilişkilerimizi değerlendirerek
bulunduğumuz birimi ev ev, işyeri
işyeri taramayı planlamalı ve örgüt-
lenme çabamızın daha başından iti-
baren bunu ısrarla hayata geçirmeli-
yiz. Örneğin bu taramanın bir parçası
olarak bu hafta şu sokaktaki beş eve
dergi götürüp okumalarını önereceğiz,
sonraki hafta şu on evi diye somut
belirlemelerimiz olmalı ve genç-yaşlı
tüm insanlarımızı bu iş içinde de
görevlendirmeliyiz. 

Elbette eylemsiz bir mücadele ol-
maz. Eylemlerimizi her gün  çoğalt-
mak, yaymak, boyutlarını büyütmek
hedeflerimiz arasında olacaktır. Ama
bir birimdeki örgütlenmeyi sadece
"eylem yapan bir organizasyon"
olarak görme darlığında olmamalıyız. 
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Eylem, örgütlülüğün kendini ifade
ediş şekillerinden biridir. Ama eylem
"her şey" olduğunda, eylem de yazı,
pankart, bildiri, molotoflamaya in-
dirgendiğinde, bunları yapan-yapa-
bilecek bir örgütlülük bize birim ör-
gütlülüğünün bütünü olarak görüne-
biliyor. Ya da sabırlı, ısrarlı, planlı,
çok yönlü bir örgütlenme faaliyeti
yerine böylesi daha kolay geliyor. 

Örgütlenme
Komite Komite,
Grup Grup,
Kitle Kitle,
Dalga Dalga Yayılmalıdır

Herhangi bir yerdeki ilk basit, kaba
örgütlülük gerçekte suya atılan bir taş
gibidir. O düştüğü yerde dalga dalga
yeni örgütlülükler yaratacaktır. Örgüt-
lenme sürecimiz sürekli olarak yeni
komiteleşmeler yapma, yeni ekipler,
eğitim grupları, yeni militan oluşturma,
yeni dernekler, yeni taban örgütlülükleri,
kurumlar oluşturma bakış açısını izle-

melidir. İşin başında oluşturduğumuz
komitede belli bir noktada işbölümüne
gitmeliyiz. 

Bu işbölümü birimin niteliğine göre
çok çeşitli biçimlerde olabilir; ama
kabaca söylersek bunlar eğitim faali-
yetinin örgütlenmesi, pratiğin ör-
gütlenmesi, mali işler, dergi dağıtım
işleri, kitle örgütlenmesi, çeşitli der-
nek, düzen partisi gibi kurumlarla
ilişki ve buralarda çalışma ve ben-
zeridir. 

Örgütlenmemiz biraz daha gelişti-
ğinde işbölümü yaptığımız bu her ko-
nuda  komiteler oluşturmayı günde-
mimize alabilmeliyiz. Yani eğitim faa-
liyetini yürüten bir komite, pratik işleri
örgütleyen bir komite, mali işleri hal-
leden bir komite gibi... Bu tarz bir ge-
lişme kadrolaşmanın, uzmanlaşmanın
da bir ayağıdır. 

Komiteleşmenin bir diğer boyutu
ise örneğin mahallelerde ev kadınları
komitesi, esnaf komitesi, gençlik ko-
mitesi şeklinde bir örgütlenmeye yö-
nelebilmektir. Buradan -ya da buna

paralel olarak- ulaşacağımız örgütlenme
biçimlerinden biri ise taban örgütlen-
meleridir. Ev kadınları, esnaf, gençlik
temelindeki yapılanmalar bir Halk
Meclisi'nin de zemini olacaklardır.
Halk Meclisi, İşyeri Meclisleri ya da
benzeri örgütlenmeleri yarattığımız
noktada artık oradaki örgütlenmemizin
halklaştığından, kitleselleştiğinden, ka-
lıcılaştığından rahatlıkla sözedebiliriz. 

Elbette sorun bunları şematik olarak
hayata geçirmek değildir; bunları ihti-
yaçlar temelinde hayata geçirmek ve
bürokratik bir yapı doğurmadan bu-
lunduğumuz birimin tümüne uzana-
bilmek, mücadelenin çok yönlü ihti-
yaçlarını karşılayabilmek içindir. 

Eğer bu türden komiteleşmeler ih-
tiyacı ortaya çıkmıyorsa orada hala
üç-beş kişiyle sınırlı, kitle örgütlen-
mesinden çok, pratik eylemlerle sınırlı
bir örgütlenmemiz var demektir. Ki
böyle bir örgütlenme bizi fazla ilerlet-
mez, kendi devamlılığını sağlamakta
da zorlanır.

Sürecek

Çetelerden Hesap Sorduk Soracağız!
ÇETELER HALKA HESAP VERECEK!

Mahallemizi Uyuşturucu Çetelerine Teslim Etmeyeceğiz!

1 Mayıs Mahallesi’nde, uyuşturucu çetelerine karşı verilen mücadeleyi
hazmedemeyen çeteciler, derneğe saldırdılar. Çeteler, kendilerini koruyan
AKP'nin polisine güvenerek derneklerimize saldırma cüretini gösterdiler.
Ancak halkın adaleti ile karşı karşıya kaldıklarında bugün arkalarını dayadıkları
ağabeylerinin tavrının ne olacağını çok iyi biliyoruz. 

Armutlu Halk Cephesi yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı: “Bizler
Cepheliyiz, bizler emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı her zaman
savaştık,savaşacağız. Mahallelerimizi oligarşiye ve onların çetelerine karşı
her zaman koruduk, koruyacağız. 1 Mayıs Mahallesi’nde bedeller ödedik. 1
Mayıs Mahallesi devrimcilerin mahallelesidir. Oligarşinin çeteleri bizi teslim
alamaz. Kurumumuza yapılan saldırının hesabını soracağız!” denildi.

HALK DÜŞMANI
AKP, HALKA KURŞUN

SIKAN ÇETELERİ,
KATİLLERİ KORUYOR!

Alibeyköy Halk Cephesi 28 Ma-
yıs’ta Hasan Ferit Gedik mahke-
mesiyle ilgili yaptığı açıklamada
AKP'nin çeteleri koruyup tahliye
ederken, adalet isteyen Halk Cep-
helilere saldırdığını dile getirdi.
Bu saldırılarla yılmayacaklarını ve
AKP'den ve çetelerden mutlaka
hesap soracaklarını söylediler.

Yürüyüş
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Oligarşik düzende seçimler; yalanla
dolanla, sahte vaatlerle halkı kandıran
iktidar partisinin kitleler nezdinde yıp-
ranan yüzünün makyajlarla düzeltilip
kitlelerin yeniden düzen içine çekil-
mesini sağlayan demokrasicilik oyu-
nunun en önemli aracıdır. 

Bugün AKP’nin yüzü artık makyaj
tutmayacak şekilde yıpranmıştır. 

AKP iktidarında geleceğini güvende
hissetmeyen burjuvazinin önemli bir
kesimi de CHP’den, MHP’den hatta
HDP’den yönetememe krizini aşmak
için AKP’nin alternatifini yaratmaya
çalışıyorlar.

AKP ise geçmiş seçim dönemlerinde
olduğu gibi halka sahte vaadlerde bile
bulunamıyor; ancak iktidarda kalabil-
mek için gözünü karartmış saldırıyor.
Çünkü 13 yıllık iktidarları boyunca o
kadar büyük suçlar işlediler ki iktidarı
kaybettiklerinde sonlarının felaket ola-
cağını görüyorlar... 

AKP’nin tüm yıpranmışlığına, oy
kayıplarına rağmen hala tek başına ik-
tidarda kalma olasılığı var... Ancak bu
haliyle bir 5 yıl daha yönetebilme şansı
yoktur. 

Daha seçim olmadan seçim sonuçları
tartışılıyor. Seçim sonuçlarına ilişkin
tüm olasılıklar oligarşinin yönetememe
krizinin derinleşerek arttığını gösteri-
yor.

Birinci seçenek; AKP’nin tüm yıp-
ranmışlığına, oy kayıplarına rağmen
hala tek başına iktidarda kalma olasılığı
var. Ancak halkın büyük bir kesimini
ve hatta oligarşinin de önemli bir kesi-
mini karşısına alarak bir 5 yıl daha yö-
netebilme şansı yoktur.

İkinci seçenek; Koalisyon hükü-
metinin kurulması... Hangi partiler ara-
sında kurulursa kurulsun koalisyon hü-
kümeti ile de ülkeyi beş yıl yönetmek
mümkün değildir. 

Üçüncü seçenek ise; AKP tek başına
hükümeti kuracak çoğunluğu alamasa
bile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
koalisyon hükümeti kurulması için AKP

dışındaki partilere hükümet kurma gör-
evi vermez ve kısa bir süre sonra erken
seçim yapmak üzere azınlık hüküme-
tinin kurulması... 

Sonuç olarak; daha şimdiden 7
Haziran 2015’te yapılacak seçimlerin
oligarşinin yönetememe krizini çöz-
meyeceği, krizin derinleşerek büyüye-
ceği gözükmektedir. 

Mevcut Tablo Ortaya
Koymaktadır; Seçimler Halkın
Hiçbir Sorununu Çözmez!

Bir tespit yapmıyoruz, tablo ortada.
Seçimler halkın hiçbir sorununu çöze-
mez. Seçimler çare değil. Çünkü se-
çimler oligarşinin demokrasicilik oyu-
nunun bir aracıdır. 

Sorunlarımızın asıl kaynağı oligarşik
düzenin kendisidir. 

Seçimlere giren düzen partilerine
baktığımızda “vaat” düzeyinde bile
halkın sorunlarının kıyısından köşe-
sinden geçmemektedirler... Tek vaatleri
asgari ücreti açık artırmaya çıkarmaları
olmuştur. 

Bu düzenin yarattığı halkımızın çö-
zülmeyen yüzlerce sorunu var. Biz belli
başlılarını ele aldık. Seçime giren par-
tilerin hiçbiri halkın bu sorunlarını çö-
zemez... 

1- ADALET YOK! Burjuvazinin
de kendine göre bir hukuku, bir adaleti
var. Halkımız kan can pahasına verdiği
mücadelelerle burjuva düzenden çeşitli
hak ve özgürlükleri söke söke almıştır.
Ancak gelinen aşamada Adaletin “A”sı
kalmamıştır. Halkımız ekmeğe, suya,
havaya duyduğu ihtiyaç kadar adalete
ihtiyaç duymaktadır. 

Bugün yargı sadece AKP’nin yağma,
talan ve hırsızlıklarının, katliamlarının
halka karşı işlediği her türlü suçların
üstünü örten kurum haline gelmiştir. 

Adalet kurumları AKP’nin pislik-
lerinin üstünü örterken AKP iktidarını
desteklemeyen tüm kesimleri de sin-
dirmek için bir silah olarak kullan-
maktadır.

1- Adalet Yok! Hiçbir
düzen partisi Adaleti

sağlayamaz! Çünkü; bu
düzen adaletsizlik üzerine

kurulmuştur!

2- İşsizlik, açlık,
yoksulluk var!

Hiçbir düzen partisi
işsizlik, açlık, yoksul

sorununu çözemez! Çünkü
bu düzen sömürü yağma ve

talan düzenidir!

3- Hiçbir düzen partisi
Kürt sorununu çözemez!

Çünkü Kürt Sorunu
Ulusların Kendi Kaderini
Tayin Hakkı sorunudur…
İnkar, imha, asimilasyon

ve uzlaşmacılıkla Kürt
sorunu çözülmez!

4- Demokrasi Yok Faşizm
var! Hiçbir düzen partisi

demokrasi getiremez!
Çünkü Bağımsızlık

Olmadan Demokrasi
Olmaz!

5- Hırsızlık, kumar,
uyuşturucu, fuhuş ve
yozlaşma bu düzenin

pislikleridir! Hiçbir düzen
partisi yozlaşmayı

bitiremez…

SEÇİMLER HALKIN HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEZ!
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Berkin Elvan’ın katillerinin hala
yargılanmaması, daha onlarca katliam
davalarında katillerin hep korunması
bir yana Cumhurbaşkanı Erdoğan
hergün Anayasa suçu işliyor... 

Peki dün yargı kurumları daha
mı farklıydı? Hayır, her yanıyla AKP
ile kıyaslanamasa da halka karşı iş-
lenen suçlarda AKP’den hiç de geri
olmamışlardır. Esasında bu düzenin
yargısı devrimcilere ve halka karşı
hep aynı olmuş, egemenlerin çıkarını
korumuştur. AKP’nin farkı, kendini
desteklemeyen egemenlere karşı da
savaş açmıştır... 

Seçime giren hiçbir düzen partisi
halk için adaleti sağlayamaz. 

Çünkü; BU DÜZEN ADALET-
SİZLİK ÜZERİNE KURULMUŞ
BİR DÜZENDİR! 

Adaletsizliği üreten, yaratan bu
düzendir. 

Halk için adalet HALKIN İKTİ-
DARINDA olacaktır. 

Düzenin adaleti halkın değil, ça-
lışanların çıkarlarının değil, tekellerin
özel mülkiyetinin koruyucusuydu. 

Gerçek adaletin yerini bulması
için halkın yargıya ortak edilmesi
şarttır. Adalet halkın, haklının, in-
sanlığın, ahlakın yanında olursa ada-
lettir.
İşte bunun için ÇARE SEÇİM

DEĞİL, DEVRİMDİR!..

2- İŞSİZLİK, AÇLIK, YOKSUL-
LUK VAR! Hiçbir düzen partisi iş-
sizlik, açlık, yoksulluk sorununu çö-
zemez! Çünkü bu düzen; sömürü,
yağma ve talan düzenidir!

Özellikle AKP iktidarı döneminde
sıkça yapılan bir demagoji oldu...
Milli gelirimiz yükseldi, kalkınıyoruz,
dünyanın 17. büyük ekonomisine sa-
hip, büyüyen Türkiye... vb... 

AKP halkı üç dönem boyunca bu
yalan ve demagojiler ile oyaladı.
Bunların halk için hiçbir karşılığı
yoktur. Tablo ortada, işsizlik rakamları
tüm istatistik hilelerine rağmen yüzde
11’in üzerine çıktı. 13 milyon’un
üzerinde açlık, 50 milyonun üzerinde
yoksulluk sınırının altında yaşayan
halkımız var. 

65 yıldır halkın lehine bu tablo
hiç değişmemiştir. Tabloda değişen

tek şey halkın kanını, iliğini emen
işbirlikçi tekellerin karları olmuştur. 

Sonuç olarak; işsizlik, açlık, yok-
sulluk bu düzenin temelinde vardır.
Bu düzen sömürü üzerine kurulmuş
bir düzendir. 
İşsizliği de açlığı da, yoksulluğu

da yaratan sömürü düzenin kendisidir. 
İşsizlik olsun ki çalışan işçiler

daha ucuza çalıştırılsın ve daha çok
sömürülebilsinlerdir. Açlık, yoksulluk
olsun ki, halkı kırıntılarla idare edip
karlarını, servetlerini katlayabilsinler.
Her yıl milyarderler listesinde daha
fazla işbirlikçi tekel yer alabilsin... 

Bu sömürü tablosu değişmeden

hiçbir düzen partisi halkın işsizlik,
açlık, yoksulluk sorununu çözemez. 

Seçim meydanlarından “Emeğin
İktidarını Kuracağız” diyen HDP
Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş,
-nasıl kuracaklarsa- “İşverenin de
belli ölçülerde korunması gerekir”
diyor. 
İşverenlerin korunduğu düzen

emeğin iktidarı değil, tekellerin ik-
tidarıdır. HDP’nin misyonunun da
diğer düzen partilerinden hiçbir farkı
yoktur. “İktidarı almaya hazır değiliz”
diyen bir parti halkın hiçbir sorununu
çözemez. Düzenle uzlaşan HDP de
SOL-SOSYALİST söylemlerle dü-
zenden umudunu yitiren kesimleri
yeniden düzene yedeklemek istiyor.
Halkın sorunlarını çözmek için değil;
düzenle uzlaşma, devrimci solu tas-
fiye ve halkı düzene yedeklemek
için vardır. 

Onun için diyoruz ki; HDP dahil
hiçbir düzen partisi halkın işsizlik,
açlık, yoksulluk sorununu çözemez!

ÇARE SEÇİM DEĞİL, DEV-
RİMDİR!..

3- HİÇBİR DÜZEN PARTİSİ
KÜRT SORUNUNU ÇÖZEMEZ!
ÇÜNKÜ KÜRT SORUNU ULUS-
LARIN KENDİ KADERİNİ TA-
YİN HAKKI SORUNUDUR… 

Kürt sorunu bugün hiç kimsenin
inkar edemeyeceği bir gerçektir. Dev-
letin Kürt sorununa yaklaşımı hiç
değişmemiştir; her zaman inkar, imha
ve asimilasyon olmuştur. Kürt hal-
kının onbinlerce şehit vermesi so-
nucunda  Kürt sorunu egemenler ta-
rafından kabul edilse de “çözüm”ü
noktasındaki bakış açıları değişme-
miştir. Onun için düzen partilerinin
hiçbirisi Kürt sorununu çözemez. 

Bağımsız Kürdistan hedefiyle si-
lahlı mücadeleyi başlatan Kürt mil-
liyetçi hareket ise bugün “bağımsız-
lık” temelli tüm taleplerinden vaz-
geçip emperyalizmle ve oligirşik dü-
zenle uzlaşmak için can atmaktadır.
Tüm stratejileri düzenle uzlaşma üze-
rine kurulmuştur. 

Bugün Kürt milliyetçi hareketin
kendisi dahil Kürt sorununun yakı-
nından bile geçmemektedirler. 

Kürt sorunu “Barış”, “Akan kan

Seçimde politikamız; kitlelerisandık başına göndermeme vedüzen partilerini teşhir etme, halkkitlelerinin devrimci örgütlerdeyer almasını sağlama ve halklarınDevrimci Cephesini öne çıkart-maktır.  
Bugün devrimci görev; tüke-nen, çürüyen parlamentoyu ye-niden umut haline getirmek değil,faşizmi yıkmak için mücadeleyigeliştirmektir. Bunun için dedostluğun, dayanışmanın, birliğingelişmesinin zemini seçimlerdeparlamentoda değil, hayatın içe-risinde  birleşmektir.
Halkımızı düzen partilerindedeğil, devrimci örgütlerde bir-leştirmek, halk komitelerinde,halk meclislerinde kendi sorun-larına sahip çıkmasını ve müca-dele etmesini sağlama başat gö-revdir.
Bugün; devrimcilerin ve hal-kın gündemi "çözüm, barış"adı altında uzlaşmayı, teslimiyetiiçeren bir bloklaşmayı değil, ik-tidar mücadelesini esas alan,Devrimci bir Cephenin oluş-turulması olmalıdır. Faşizmi yı-kacak, halkları kurtuluşa götüre-cek bu Devrimci Cephe olacaktır.Faşizmi yıkmayı hedeflemeyen,hertürlü blok-cephe yok olmayaveya işlevsiz kalmaya mahkum-dur. (Dursun Karataş)
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dursun, analar ağlamasın”
denilerek oligarşiyle uzlaş-
maya indirgenmiştir. Bu se-
çim döneminde burjuvazinin
de özellikle parlattığı HDP;
silahlı mücadeleyi tasfiye
ederek Kürt halkını düzene
yedekleme miyonunu üst-
lenmiştir.
Şu anda tüm çabalar

Kürt sorununun çözümü yö-
nünde değil, silahlı müca-
delenin tasfiyesi ve düzen
ile uzlaşmak içindir. 

Her şeyden önce sorunu
çözmek için sorunun adını doğru
koymak gerekir... 

Kürt Sorunu, Kürt Halkının
Kendi Kaderini Tayin
Hakkının Engellenmesi
Sorunudur!

Kürt halkının; dilinin yasaklan-
ması, kimliğinin inkar edilmesi, ana-
dilde eğitim yapılmasının engellen-
mesi,  Kürt kimliğinden kaynaklı
yapılan her türlü baskılar Kürt hal-
kının sorunlarındır... Ancak bunların
hepsi asıl sorun olan Kürt halkının
kendi kaderini tayin hakkının tanın-
mamasına bağlı olarak ortaya çıkan
sorunlardır. Kürt halkının kendi ka-
derini tayin hakkı yok sayılarak,
diğer sorunların da kalıcı çözümü
mümkün olmayacaktır. 

Kürt milliyetçi hareket kendi gü-
cüyle Ulusların Kendi Kaderini Tayin
Hakkını elde edebileceği inancını
yitirmiş ve çözümü emperyalistlerden
beklemekte ve oligarşiyle uzlaşmakta
aramaktadır. 

Oligarşik düzen içinde de Kürt
halkının kendi kaderini tayin hakkı
tartışılamaz bile. Ulusların Kendi
Kaderini Tayin Hakkı sadece sosya-
listler tarafından tanınır. 

Ulusal baskının kaynağı emper-
yalistler ve yerli işbirlikçi sınıflardır,
onların devletidir.

Devrimci Halk İktidarı, emper-
yalistlerin ve işbirlikçilerinin iktida-
rına son vererek ulusal baskının kay-
nağını ortadan kaldırıp, uygulayıcı-
larını iktidardan uzaklaştıracaktır.

Devrimci Halk İktidarı ulusların
kendi kaderlerini özgürce belirleme

haklarını koşulsuz savunur ve gü-
vence altına alır. Kendini bu hakkın
kullanılmasının koşullarını yaratmakla
yükümlü sayar.

Onun için KÜRT SORUNU SE-
ÇİMLE DEĞİL DEVRİMLE ÇÖ-
ZÜLÜR.

4- DEMOKRASİ YOK FAŞİZM
VAR! Hiçbir düzen partisi demokrasi
getiremez! Çünkü Bağımsızlık Ol-
madan Demokrasi Olmaz!

Ülkemiz emperyalizmin yeni sö-
mürgesidir. 1950’lerden beri başta
Amerika olmak üzere emperyalistler
ülkemizi işbirlikçi tekeller aracılığıyla
sömürmektedir...

Yapılan ekonomik ve askeri an-
laşmalarla ülkemiz her yönden em-
peryalizme bağımlı hale getirilmiştir. 

Sabancılar, Koçlar, Ülkerler...  gibi
işbirlikçi tekeller emperyalistlerin
ülkemizdeki uzantılarıdır. 

Yeni sömürge olan ülkemizde iş-
birlikçi tekeller emperyalistler adına
halkımızı sömürür, Parlamento, em-
peryalistlerin çıkarları doğrultusunda
ülkeyi yönetir, Ordu, milli ordu ol-
maktan çıkıp kendi halkına karşı kul-
lanılan emperyalistlerin çıkarlarının
bekçiliğini yapmaktadır. Ordu em-
peryalistler adına ülkeyi bilfiil işgal
eden işgal ordusuna dönüşmüştür... 

Topraklarımızın 35 milyon metre
karesine NATO’nun ve Amerika’nın
üsleri yapılmıştır. 

Ülkemiz her alanda emperyalist-
lere bağımlı hale getirilmiştir. Hal-
kımız hem emperyalist hem de iş-
birlikçi tekeller tarafından iki kez
sömürülmektedir. 

Onun için işbirlikçi oligarşik dev-

let halkı ancak zorla yö-
netebilmektedir. AKP
ya da birbaşkası, oli-
garşinin hükümetlerinde
demokrasi beklemek
ham hayaldir. 

Ülkemizin yeni sö-
mürgeleştirilmesiyle bir-
likte devletin yönetimi
de faşizm olmuştur. Oli-
garşi çifte sömürü al-
tında ezilen halkı başka
türlü yönetemez. 

65 yıldır iktidara ge-
len tüm partilerin “de-

mokrasi paketleri” açması, ancak bir
türlü demokratikleşmemesi bundandır.
Hatta açılan her paket faşizmin daha
da kökleşmesine neden olmuştur. 

Parlamentonun, beş yılda bir ya-
pılan seçimlerin faşizmi maskele-
mekten başka misyonu yoktur. 

Yeni sömürgelerin en karakteristik
özelliğidir parlamenterizm ve seçim-
ler... Onun için seçimler demokrasinin
göstergesi değil, faşizmin örtüsüdür.
Bağımsızlık olmadan asla demokra-
sinin olmayacağı bilinmelidir. 

5- HIRSIZLIK, KUMAR, UYUŞ-
TURUCU, FUHUŞ... HER TÜRLÜ
YOZLAŞMA BU DÜZENİN PİS-
LİKLERİDİR! Hiçbir Düzen Partisi
Yozlaşmayı Bitiremez…

Bugün yozlaşma halkımızın en
temel sorunlarından birisidir. 

Uyuşturucu kapımızın eşiğine ka-
dar geldi... AKP de özellikle dev-
rimcilerin örgütlü olduğu yoksul hal-
kımızın yaşadığı mahallelerde mü-
cadeleyi engellemek için polisleriyle,
çeteleriyle uyuşturucuyu teşvik edi-
yor.

Dernek binalarımız sürekli polis
tarafından basılırken mahallelerimizde
kumarhaneler, meyhaneler  mantar
gibi çoğalıyor. 
İçkiyle, kumarla, uyuşturucuyla

halkı yozlaştırmak devletin politikası
olmuştur. Çözüm bütün bu pislikleri
yaratan düzenin meclisleri olamaz. 

Onun için diyoruz ki SEÇİM
DEĞİL DEVRİM!..

Onun için diyoruz ki, oligarşinin
meclisleri değil HALK MECLİSLE-
Rİ’nde örgütlenelim... 
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AKP Faşizmi
Gerçeklerden Korkuyor!

Ozan Yayıncılık, Yürüyüş Dergisinin teknik ha-
zırlığının yapıldığı yer, 3 Haziran’da gece 03.00 ci-
varında AKP’nin katil polislerince basıldı. Yine bir
gece yarısı baskınıyla geldiler AKP’nin katilleri.
Gazi Mahallesi’nde bulunan, Yürüyüş Dergisi’nin
teknik işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık Bürosu,
gece 03.00 civarında kapıları ve duvarları kırılarak
basıldı. İçeride bulunanlar işkencelerle gözaltına
alındı. Yine büroyu ve içindeki teknik ve yaşam
araç gereçlerini kullanılmaz hale getirerek, bilgisa-
yarlara ve pekçok şeye el koyarak, yağmaya talana
gelmiş gibi saldırdılar. Teknik malzemeleri çalarak
Yürüyüş Dergisi’nin sesini kısabileceklerini, çalı-
şanlarını işkencelerle gözaltına alarak susturabile-
ceklerini sandılar.

Aynı saatlerde İkitelli’de yapılan ev baskınlarında
üç kişiyi daha gözaltına aldılar. Geçen ay beyin
ameliyatı geçiren Kemal Delen de o haliyle gözaltına
alındı katil polislerce.

Gece saat 04.00 civarında da 1 Mayıs Mahalle-
si’nde bulunan Anadolu Haklar Derneği’ne baskın
yapan polis, derneği talan ederek, dernekte bulunan
Yakup … isimli kişiyi işkenceyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan isimlerine ulaşabildikle-
rimiz şunlar:

Ozan Yayıncılık’tan gözaltına alınanlar: Tahsin
Sağaltıcı, Ümit Çimen, Mustafa Doğru, Dilan Poyraz,
Erdem Hanoğlu, Ufuk Anıl Çalımlı, Cansu Güneş
Seferoğlu, Mesrure Karagülle…

İkitelli: Kemal Delen, Erdinç Şimşek, (Ali Ka-
nat’ın evi de basıldı, evde bulunamayınca babası
gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı)

Sabah saatlerinden itibaren Gazi Mahallesi’nde

KATİLLERİ, HIRSIZLARI, HALKIN EKMEĞİNE GÖZ KOYANLARI, 
ÇOCUKLARIMIZI KATLEDENLERİ YAZAN

Yürüyüş Dergisi Susturulamaz!
"girdiler kapılardan,
girdiler pencerelerden,
mektuplardan kitaplardan telefonlardan,
girdiler kirlettiler ve gecemizi,
girdiler ağrıttılar ve gündüzümüzü"

Bu gece bir kez daha geldiler. Yürüyüş Dergisi'nin bürosu ve
teknik işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık'a gece yarısı baskınları
yapıldı. Yapılan baskınlarda birçok insanımız gözaltına alındı.
Yapılan baskınlarla elinize ne geçti?

Baskınların size kazandırdığı tek şey, halkta oluşan ne kadar
aciz olduğunuz imajının pekişmesidir. Bürolarımızı, yaşadığımız
mahallelerimizi gece baskınlarıyla kaldırdığınız helikopterlerle
rahatsız ederek, devrimcileri gözaltına alarak yıldırabileceğinizi
mi sanıyorsunuz? Katilleri, hırsızları, yalancıları, çocuk katillerini
yazmaktan geri kalacağımızı mı sanıyorsunuz? Eğer öyle bir dü-
şünceniz varsa 18 Ocak'ta dergimizi bastığınızı ve başlıklarımızda
yola gelmeyeceğiz cevabıyla yeni sayılar çıkardığımızı hatırlatırız.
Bu hukuksuzluğa derhal son verin.

Uyguladığınız katmerli faşizmi belgeleyenleri baskınlarla,
gözaltılarla yıldıramazsınız. Tarihe damgasını vuranların Elif
Sultanlar’ın, Şafak Yaylalar’ın, Bahtiyar Doğruyollar’ın sesini
kısamazsınız... Daha gür bir şekilde anlatacağız. Adalet savaşçılarını
daha büyük puntolarla yazmaya devam edeceğiz. Elbet bu
yaptığınız ilk baskın değil. Şoka falanda girmedik. Elbette
yaptığınız son baskında olmayacak, bunun oldukça bilincindeyiz.
Çünkü ne siz yaptığınız katliamlardan ve halkın boğazındaki
lokmalara göz dikmekten vazgeçmek niyetindesiniz. Ne de biz
bunları yazmaktan vazgeçmek niyetindeyiz.
Elif, Şafak, Bahtiyar'ların Sesi,
Yürüyüş Dergisi Susturulamaz!

Baskılar Bizi Yıldıramaz!

Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için

Yürüyüş Dergisi

3 Haziran 2015
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polisin baskınlarına karşı direniş baş-
larken, yer yer çatışmalar yaşandı.

Baskınlarla ilgili, Armutlu, Bağ-
cılar, Bursa Halk Cephesi, Dev-Genç
ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla
Savaş ve Kurtulus Merkezi açıklamalar
yayınlayarak, gerçeğin sesini sustu-
ramayacaklarını, gözaltındakilerin der-
hal serbest bırakılmasını istedi. 

Yürüyüş Umudun Sesidir,
Dergimizi Elden Ele
Herkese Ulaştıralım!

Bu hafta da, mahallelerde, okul-
larda, meydanlarda ve Anadolu'nun
birçok ilinde Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı. Yürüyüş halka ulaştıkça
umut büyüyecek, elden ele milyonlara
ulaşalım!

İSTANBUL

Beykoz: 26 Mayıs’ta Çayırbaşı,
27 Mayıs’ta Beykoz’da Yürüyüş Der-
gisi dağıtımı ve tanıtımını yapan Dev-
Genç'liler  yaptıkları çalışmada se-
çimlerin çare olmadığı, tek kurtuluşun
devrimde olduğunu anlattılar. Çayır-
başı’nda 22, Beykoz’da 27 Yürüyüş
Dergisi halka ulaştırıldı.

Esenyurt: Yeşilkent mahallesinde
29 Mayıs’ta kapı çalışması yapıldı.
Yapılan çalışma sırasında halkla sohbet
edildi. Çalışmaya 3 kişi katıldı. Top-
lamda 50 adet Yürüyüş Dergisi halka
ulaştırıldı.

Bahçelievler: Tokat Mahallesi,
Kocasinan ve Zafer Mahallesi’nde
30 Mayıs’ta yapılan kapı çalışmasında
50 adet Yürüyüş Dergisi halka ulaş-
tırıldı.

Kadıköy: 30 Mayıs’ta Dev-
Genç’lilerin yaptığı dergi dağıtımında
23 dergi halka ulaştırıldı. Esnaflar ile
edilen sohbette Yürüyüş Dergisi’nin
umudun sesi olduğu ve hiçbir baskının
sansürün engelleyemeyeceğini, halka
ulaştırmada kesintisiz devam edeceği

vurgulandı. Ayrıca 10 adet ‘’30 Ma-
yıs’ta Kartal Meydanı’nda Binler Ola-
cağız- Grup Yorum’’ pankartı asıldı.
Halkımız konsere çağrıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi: Dev-
Genç’liler 27 Mayıs’ta Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde Yürüyüş Dergisi da-
ğıtımı ve tanıtımı yaptı. Yapılan ça-
lışmada öğrencilerle faşizmin yaptığı
baskınlar ve hukuksuzca tutuklanan
Dev-Genç’liler üzerine sohbet edilerek
öğrenciler Dev-Genç saflarına çağrıldı.
Toplam 10 Yürüyüş Dergisi öğrenci-
lere ulaştırıldı.

İstanbul Üniversitesi: Liseli Dev-
Genç'liler 26 Mayıs’ta İstanbul Üni-
versitesi’nde Yürüyüş Dergisi dağıtımı
ve tanıtımını yaptılar. Yapılan çalış-
mada tutsak Dev-Genç’liler anlatılarak
sahiplenilmeye çağrı yapıldı. Toplam
11 dergi öğrencilere ulaştırıldı.

Dağevleri: Dev Genç'liler 31 Ma-
yıs'ta Dağevleri’nde dergi dağıtımı
yaptılar. Yapılan çalışma sonucunda
78 dergi halka ulaştırıldı. Birçok yerde
sohbetler edildi. Yaklaşan seçimler
üzerine yapılan konuşmalarda seçim-
lerin çare olmadığı vurgulandı.

ANKARA: Mamak’a bağlı Cen-
gizhan Mahallesi’nde 28 Mayıs’ta
dergi dağıtımı yapıldı. 8 kişinin ka-
tıldığı dağıtımda 115 Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı. 31 Mayıs’ta Haziran
Ayaklanması’nın yıldönümü için yü-
rüyüş ve anma yapılacağı halka du-
yuruldu. Dev-Genç'liler 30 Mayıs'ta
Mamak'ta Yürüyüş Dergisi dağıttı.
Çatkapı yapan Dev-Genç'liler, halka
Berkin için adalet istediği için tutuk-
lanan Dev-Genç’lileri ve mahallelerde
uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmaya
karşı verilen mücadele anlatıldı. 2
Dev-Genç'linin yaptığı dergi dağıtı-
mında 50 Yürüyüş Dergisi halka ulaş-
tırıldı. Aynı gün içerisinde Cengizhan
Mahallesi'nde Demokrasi İ.Ö.O etra-
fında yapılan dergi dağıtımına halkın

yoğun ilgisi vardı. Çalışma sonunda
160 dergi halka ulaştırılırken sık sık
"Umudun Sesi Yürüyüş Dergisi" , "
Adaletin Sesi Yürüyüş Dergisi",  "Ger-
çeğin Sesi Yürüyüş Dergisi" sloganları
atıldı ve mahalle aralarında marşlar
söylenerek dergi dağıtımı sonlandı-
rıldı.

URFA: 31 Mayıs'ta Urfa’da Yü-
rüyüş Dergisi dağıtımcısını  durduran
katil polisler, üst ve kimlik arama da-
yatması yaptı. Bunu kabul etmeyen
dağıtımcı, "insanları rahatsız ediyor-
sun" denilerek polisler tarafından iş-
kenceyle gözaltına alındı. Arkadaşımız,
iki saat karakolda tutulduktan sonra
100 TL para cezası kesilerek serbest
bırakıldı. Tüm baskı ve engellemelere
rağmen 29-31 Mayıs'ta Yenişehir ve
Korukent Mahallelerinde 470. sayıdan
50 dergi halka ulaştırıldı.

BURSA: 28 Mayıs ve 29 Mayıs’ta
Teleferik ve Kestel’de Umudun sesi
Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı yapıldı.
Dağıtım sırasında halkla sohbet edildi.
Halka seçimlerle ilgili ne düşündükleri
soruldu ve seçimlerin neden çare ol-
madığı anlatıldı. Dağıtım sırasında
Teleferik’te 35, Kestel’de ise 50 dergi
halka ulaştırıldı.

ÇORUM: Uğur Mumcu Caddesi
üzerinde 28 Mayıs’ta Yürüyüş Der-
gisi’nin eski sayıları halka dağıtılarak
tanıtım yapıldı. Yapılan tanıtımda
halka 30 Yürüyüş Dergisi ulaştırılırken
kampanya halkımıza anlatıldı. Yine
aynı cadde üzerinde 50 Yürüyüş bil-
dirisi de halka dağıtılarak kampanya
anlatıldı. 1 saat süren çalışmada yak-
laşık yüz kişiye Yürüyüş Dergisi an-
latıldı. Cengiz Topel Caddesi’nde 100
esnaf ziyaret edilip, 20 Yürüyüş kartı
satıldı. Bu çalışma iki saat sürdü. Yü-
rüyüş satışı ve kampanya afişlerinin
asılması hafta boyunca sürdü.



Adalet talebimizi aylardır mahkeme
salonlarında, meydanlarda haykırıyoruz.
Avrupa'nın en büyük adalet saraylarına
sahibiz. Ama bu saraylarda adalet halk
için değil, katiller ve çeteler için var.
Hakimlerin ve savcıların; katilleri, te-
cavüzcü sapıkları, çeteleri savunduğu
serbest bıraktığı, halka saldırıyı meşru
gördüğü bir adalet var bu ülkede.

Evet bu ülkede adalet var. Ama halk
için değil, çeteler, hırsızlar, katiller, ta-
lancılar, işbirlikçiler için adalet var. Hu-
kuk onlar için var. Adalet sarayları onlar
için yapıldı.

"Ferman padişahınsa, dağlar bizim-
dir" demiş Dadaloğlu.Dadaloğlu yüz-
yıllar önce Anadolu topraklarında ya-
şanan adaletsizliğe böyle başkaldırmış.
Padişahın adaletsiz hükmünü yok saymış
ve başkaldırmış. Sadece Dadaloğlu mu-
dur adaletsizliğe başkaldıran? Anadolu
halkları adaletin olmadığı yerde, adaleti
kendileri sağlamıştır. Çünkü adalet, onur
demektir, namus demektir. Adaletsizliğe
boyun eğmek, onursuzluğu kabullen-
mektir. İşte bu yüzden Anadolu toprak-
larında yakılan ateş hiç sönmedi. Bugün

de sönmeyecek. Adalet için yaktığımız
isyan ateşini mahallelerde, meydanlarda,
okullarda büyüteceğiz. Adaleti biz sağ-
layacağız.YAŞASIN HALKIN ADA-
LETİ ! 

HALK CEPHESİ'nin "ADALET
İSTİYORUZ!" kampanyasıyla ilgili
olarak Bağcılar,  Alibeyköy, Armutlu,
Okmeydanı Halk Cephesi, 2 Haziran
tarihinde şu açıklamayı yaptılar:

"Bu ülkede adalet, hakimlerin-sav-
cıların çocuk katillerini korumasıdır.
Çocuk katilleri, katillere emir verenler
halkın adaletinden kaçamayacak!

Adalet talebimizden vazgeçmeye-
ceğiz! Yoksul mahallelerden saraylara,
her mahallede her sokakta adalet iste-
yeceğiz. Yatıp kalkıp Berkin diyeceğiz,
yatıp kalkıp Hasan Ferit diyeceğiz, Uğur
diyeceğiz. Bu düzenin, bu adalet anla-
yışının katlettiği insanları unutmayacağız.
Hakkını arayan insanların meydanlarda
yediği copların hesabını misliyle sora-
cağız!

Uyuşturucu, fuhuş, kumar vb. pis-
liklerin, çeteler aracılığıyla bizlere da-
yatılmaması için adalet isteyeceğiz.

Evet, bu ülkede adalet yok! Bu ülkede
adalet deyince akla  adalet saraylarında
yaşanan rezillikler gelir. Adalet isteyenler
bu ülkede tutuklanır ya da katledilir.
Bu ülkede uyuşturucuya hayır demek
bile suç! Bizler Ekmek Adalet ve Öz-
gürlük için savaşıyoruz. İnsanca bir ya-
şam için, çocuklarımızın gülüp oyna-
yabileceği güvenli sokaklar için sava-
şıyoruz. Hırsızları, katilleri koruyan
adalet, adalet değildir.

Halka dayatılan bu adaletsizlikleri
kabul etmeyeceğiz. AKP faşizmini kabul
etmeyeceğiz. Adaletsizliklere boyun eğ-
mek, ortak olmaktır. Adalet halkın elle-
rindedir. Çözüm adalet istemek; evde,
okulda, iş yerinde, her yerde adalet is-
temek. Faşizme örtü yapılan hukuk ve
adaleti değil halkın adaletini istemek.

Çözüm Halk Cephesinin "ADALET
İSTİYORUZ" kampanyasına katılmak,
çözüm birken iki olmak, bu kampanyada
yer alarak adalet taleplerimizi dile ge-
tirmektedir. Hep birlikte adaletsizliği
karşı mücadele edelim " dediler.

Aynı tarihte 1 Mayıs Halk Cephesi
ve Dev-Genç de "Adalet İstiyoruz "

Bu Ülkede Adalet Yok!
Adalet Halkın Ellerinde

Adaleti Biz Sağlayacağız!
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kampanyasını başlattıklarını duyuran
açıklamalar yaptılar:

"Adalet İstiyoruz
Evet, bu ülkede adalet yok ve biz

adalet istiyoruz!
Tüm ezilen halklarımız için adalet

istiyoruz! 
Berkin için adalet istiyoruz! 
Daha 21 yaşındayken katledilen

Hasan Ferit için adalet istiyoruz!  12
yaşındaki çocukların katillerinden hesap
soracağız! Hakkını arayan insanların
meydanlarda yediği copların hesabını
misliyle soracağız! Adaletin olmadığı
yerde  halk çocukları, halkın adaletini
uygular. Şafaklar, Elifler, Bahtiyarlar
çıkar, hesap sorar! 

Adalet sağlamayanlar,  halkın ada-
letinden kaçamayacaklar. 

Adalet istiyoruz ve bir gün mutlaka
adaleti sağlayacağız. Halkın nasırlı,
emekçi elleriyle gelecek adalet. Ve o
gün geldiğinde, anaların gözlerinden
akan yaşlar kadar acımasız olacağız...

Adalet, ekmek kadar gereklidir. Ada-
let için ekmek için birlikte mücadele
edelim, katillerden hesap soralım." 

Adalet Halkın Ellerinde !
Çetelerden Hesap Soracağımıza Ant

İçiyor, Hasan Ferit'i Selamlıyoruz! 
Uyuşturucu çeteleri tarafından kat-

ledilen Hasan Ferit Gedik için aylardır
adalet istiyoruz.Adalet Sarayları, çetelere
adalet-tahliye; bizlere çop-işkence dağıttı.
Bize dayatılan bu adaleti kabul etmi-
yoruz. Biz kendi adaletimizi uygulaya-
cağız, çetelerden hesap soracağız de-
dik.

Bugün Hasan Ferit için, tüm halk
çocukları için çetelerden hesap soruyo-
ruz.

Okmeydanı: Cepheliler, Okmey-
danı’nda Hasan Ferit’in katillerinin ak-
lanmaya çalışıldığı mahkeme öncesi
bombalı pankart astılar. 25 Mayıs sabahı
Acısu üst geçidine bombalı pankart

asıldı. İki Cepheli elinde silahlarla pan-
kartı astıktan sonra geri çekildi. Yaklaşık
7 dakika sonra bomba büyük bir gürül-
tüyle patladı. Çevrede durumu görenlerin
ilgisini çeken pankart, uzun bir süre
asılı kaldı.

Armutlu: 28 Mayıs tarihinde, Cephe
Milisleri  Hasan Ferit’in mahkemesinde
işkenceyle gözaltına alınan yoldaşlarının
ve Çayan Mahallesi’nde çeteler tara-
fından  vurulan Hüseyin Karaoğlan’ın
hesabını sormak için eylem düzenlediler.
Armutlu Son Durak’a çıkarak barikat
kuran milisler, halka bugün Hasan Ferit’i
sahiplenmek için mahkemeye gidenlerin
işkenceyle gözaltına alındığını, eylemi
bunun hesabını sormak için düzenle-
diklerini anlattılar. “Bizler, Cephe Mil-
isleri olarak AKP’den ve çetelerden
hesap soracağız” şeklinde ajitasyonlar
çekerek konuşma yaptılar. Bir süre ba-
rikat başında bekleyen milisler daha
sonra havaya ateş açarak karakola yü-
rüdüler. Cephe milisleri karakola 2 adet
ses bombası attıktan sonra eylemlerini
iradi olarak bitirdiler.

1 Mayıs: 26 Mayıs tarihinde, Cephe
Milisleri 1 Mayıs Mahallesi’nde  korsan
eylem yaptılar. “Mahallemizde yozlaş-
maya izin vermeyeceğiz”  ve “Çayan
Mahallesi’nde çeteci Ergün Gün ve çe-
teleri,  Cephelilerden ve halkın adale-
tinden kaçamayacak. Devrimcilere küfür
etmenin, kurşun sıkmanın, mahalle bas-
manın bedelini ödeyecek!” dediler. “İk-

tidara geldiğinden bu yana dev-
rimcilere saldırılarında arsızlaşan
AKP’den de, yozlaşmaya karşı
mücadelede şehit düşen Hasan Ferit
Gedik'in katillerinden de hesap sor-
duk, soracağız” diyerek halka aji-
tasyon çeken Cephe Milisleri, ey-
lemi iradi olarak sonlandırdı.  Ayrıca
Cephe milisleri çetelerin ve uyuş-
turucu satıcılarının kullandığı bir
kumarhaneyi uyarı amaçlı bastı.
Kumarhanenin camına "Kumar

Oynatmak Şerefsizliktir" afişi yapıştırıldı.
Milisler, ajitasyon ve sloganlarla, mahalle
halkına seslenerek çetelerin ve uyuştu-
rucu satıcılarının kullandığı kumarhaneyi
teşhir etti. Mahalle içinden caddeye yü-
rüyen Cephe milisleri “Mahallelerimizde
çetelerin ve uyuşturucu satıcılarının kul-
landığı kumarhaneleri barındırmayaca-
ğız!” diyerek eylemlerini sonlandırdı-
lar.

Çayan: 25 Mayıs tarihinde, Cep-
heliler mahallede caddeye çıkarak halka
ajitasyon çektiler: “Çetelerden hesap
sorduk soracağız. Çeteci Ergün Gün ve
çeteleri Cephelilerden, halkın adaletinden
kaçamayacak. Devrimcilere küfür et-
menin, kurşun sıkmanın, mahalle bas-
manın bedelini ödeyecek!” diyerek havai
fişeklerle eylemi sonlandırdılar.

ERZİNCAN: Dev-Genç’liler 29
Mayıs’ta Erzincan Merkez ve Ulalar
Beldesinde toplu yazılamaya çıktı. Ya-
pılan yazılamalarda Umudun Adı ve
halk savaşçılarının isimleri Erzincan
duvarlarına nakşedildi. “Şafak Yayla
Ölümsüzdür”, “Bahtiyar Doğruyol
Ölümsüzdür”, “Elif Sultan Kalsen Ölüm-
süzdür”, “Biz De Sizi Seviyoruz”,
“Umudun Adı DHKP-C”, “DHKC SPB
Katillerin Peşinde” yazılamaları yapıldı.
Gidilen yerlerde de halk tarafından
Umudun Adı ve Halk Savaşçılarının
isimleri halkın matbaası olan duvarlara
kazınmıştı.

Bu Eller
Adalet Arıyor
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Vatanımız anamızdır; devlet, onu
emperyalizme peşkeş çeken halk
düşmanı. 

Halkımız çalışkan, emekçi; devlet,
alın terimizle ceplerini dolduran bir
canavar.

Tepemize çöreklenmiş bu halk
düşmanları, bir de kendi hukuklarını
bize dayatarak, suçlu ve suçsuz kav-
ramlarını tepetaklak ediyor.

Onların adaleti kontrgerilla hu-
kukudur. İşkencenin, baskının, kay-
betmenin, katletmenin hukukudur.
Bunu söylemek için çokça örneğimiz
var elimizde:

* 6-7 Eylül 1955 tarihinde pro-
vokasyon yaratarak, Rum halkımıza
saldırıp, mallarına el koydular ve 20
bin Rum’u Türkiye'yi terk etmek zo-
runda bıraktılar.

73 kilisel, fabrika, 8 ayazma, 2
manastır, 3584’ü Rumlar’a ait olmak
üzere 5538 binanın yakılıp yıkıldığı;
3 kişinin öldürüldüğü, 30 kişinin
yaralandığı kontrgerilla provokas-
yonunun ardından açılan davada ne
oldu dersiniz?

5 bin 104 kişi tutuklandı.

Suç komünistlere atıldı.

Dava kapatıldı, kimse ceza al-
madı.

* 1 Mayıs 1977'de İstanbul'da
Taksim Meydanı'nda kontrgerilla ta-
rafından 37 emekçi katledildi. Suç-
lular hakkında soruşturma açan savcı
görevinden alındı. Dava dosyası raf-
larda çürümeye terk edildi.

* 16 Mart 1978'de, İstanbul Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi önünde
7 devrimci, kontrgerilla tarafından
bombalanarak katledildi; 41 öğrenci
yaralandı.

Katiller sadece disiplin cezası

aldı. Delil yetersizliğinden beraat
eden Şükrü Balcı, Süreyya San,
Reşat Altay gibi polis şefleri sadece
ihtar cezası aldı.

* CIA destekli kontrgerilla, 24
Aralık 1978’de Maraş’ta, “Komü-
nistler sinemayı bombaladı” di-
yerek çıkarttıkları provokasyonla

resmi rakamlara göre 111 kişiyi kat-
lettiler...

Dava 23 yıl sürdü... ADALET
23 YIL BEKLESİNDİ, BİR ŞEY
OLMAZDI...

İçlerinde devrimcilerin de olduğu
toplam 804 kişi yargılandı. 

29 kişiye idam, 7 kişiye müebbet
hapis, 321 kişiye de 1-24 yıl arasında
hapis cezası verildi.

Karar, Yargıtay tarafından bozuldu.
İdam cezaları kaldırıldı.

Ceza alanların cezası 1991 yılında
çıkarılan Terörle Mücadele Kanunu
nedeniyle ertelendi, serbest bırakıl-
dılar.

* 2 Temmuz 1993 tarihinde Si-
vas'ta 35 insanımız devletin deste-
ğiyle sivil faşistler tarafından yakı-
larak katledildi. Dava 13 Mart  2012
tarihinde zaman aşımından düşürüldü. 

* 26 Eylül 1999; Ulucanlar Ha-
pishanesi’nde on devrimci tutsak iş-
kencelerle katledildi.

21 Eylül 1995; Buca Hapishane-

si’nde üç devrimci tutsak katledildi.
24 Eylül 1996; Diyarbakır hapisha-
nesi’nde on PKK tutsağı kafaları
parçalanarak katledildi. Üç katliamda
da “yargı”, katilleri cezalandırmadı.
Dava dosyaları tozlu raflarda unu-
tulmaya terkedildi.

Diyarbakır katliam davası 10 yıl
sürdü, 50’yi aşkın duruşmada 30 he-
yet değişti. 27 Şubat 2007’de Diyar-
bakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde,
görülen, 35'i asker, 29'u polis, 8'i
gardiyan olmak üzere 72 kişinin yar-
gılandığı davada, 3 kişi beraat ettirildi,
7 kişi zaman aşımına uğratıldı. 62
sanık hakkında verilen 18 yıllık ceza,
"iyi halleri" göz önünde bulunduru-
larak 5 yıla indirdi. Aftan yararlanan
devlet görevlilerinin hiçbiri hapse
girmedi. İktidarda AKP vardı.

Ulucanlar Katliamı'nın 12. yılında,
AKP’nin yargısına göre devletin ku-
suru olmadığı; aksine devrimci tut-
sakların kusurlu olduğu kararı veril-
di.

* 21 Kasım 2004'te Mardin'in
Kızıltepe ilçesinde 12 yaşındaki Uğur
Kaymaz, babası Ahmet Kaymaz'la
birlikte "terörist" oldukları gerekçe-
siyle polis tarafından katledildi.

Yargılanan 4 polis "meşru mü-
dafaada bulundukları" gerekçe-
siyle, 18 Eylül 2007’de beraat etti.

* 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Ulu-
dere ilçesi yakınlarındaki Irak top-
raklarında Roboski, Kürt halkımız-
dan 34 kişi ordu tarafından bomba-
lanarak katledildi.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri
Savcılığı 7 Ocak 2013 tarihli ge-
rekçeli kararında, "Gerek şüpheli-
lerin gerekse olayda görev yapan
diğer TSK personelinin, TBMM
ve Bakanlar Kurulu kararları çer-
çevesinde kanunun emrini icra
kapsamında kendilerine verilen gö-
rev gereklerini yerine getirdikleri,
görev gereklerini yerine getirirken
kaçınılmaz hataya düştükleri, do-
layısıyla eylemleri hakkında kamu
davası açılmasını gerektiren sebep
bulunmadığının anlaşıldığı" deni-

ADALET NEREDE? ADALET HALKIN ELİNDE

NEDEN HALKIN ADALETİ ?

ADALET YOKSA ADALET
SAVAŞÇILARI VARDIR
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lerek, takipsizlik kararı verildi.

ADALET NEREDE? 

ADALET HALKIN ELİNDE!

NEDEN HALKIN 

ADALETİ?

Yukarıda Türkiye’nin siyasi tari-
hinde yer alan sadece 8 önemli davanın
sonuçları yer alıyor. Her gün yüzlerce
davada yaşanıyor bu adaletsizlik. Ka-
tiller serbest, katiller iktidarda… 

Hukukun ve adaletin yok edildiği
bir dünyada; hukuk ve adalet için di-
renmekten başka yolumuz yoktur.

Bugün Türkiye'de mevcut yasalar
işlemiyor, yasalar, en başta onu koyanlar
tarafından çiğneniyor. Hak ve özgür-
lüklerin hiçbir değeri yok. Hak aramak
bile suç sayılıyor. İşte biz, böyle bir
ülkede halkın adaletini uyguluyoruz. 

Bizim adaletimiz halkın adaletidir.
Bunun için halkın çıkarını gözeten bir
adalet anlayışımız vardır. 

Halkın adaletinde, halka karşı işle-
nen suçlarda ceza halkın çıkarı göze-
tilerek verilir.

Emperyalist sömürü gerçeğine karşı,
bağımsızlık için mücadele etmek…
Zulüm gerçeğine karşı, zalimlere savaş
açmak… Adaletsizlik gerçeğine karşı
halkın adaletini sağlamak… Oligarşinin
egemenliğine karşı, halkın egemenliğini
sağlamak… Örgütsüzlük gerçeğine

karşı, halkı her alanda örgütlemek…
Tarihsel görevlerimizdir.

HALK İÇİN ADALET; 

HALKIN ADALETİDİR!

Halkın adalet talebini yükseltmeli-
yiz.

Düzenin adaletsizliğine karşı dü-
zenden adalet beklemek yerine düzenin
adaletsizliğini teşhir etmeliyiz.

Sorunun ne yasalar, ne mevzuat,
ne de ağır işleyen devlet bürokrasisi
olmadığını bilmeliyiz.

Bu düzende halk için asla adalet
olmayacaktır. 

Adalet, düzenin adaletsizliğine karşı
bizim talebimizdir.

ADALET için düzenin yakasına
yapışmalıyız. Her şeye rağmen suçlular
yargılanmayacaktır. Katilleri cezasız
bırakılan katliam davalarında olduğu
gibi. Ama düzen yalanlarıyla halkı
"hukuk, adalet" adına aldatamayacaktır.
Halkın nezdinde faşist düzen bin kere
mahkum olacaktır.

BURJUVA YASALCILIK DEĞİL,
DEVRİMCİ MEŞRUİYET; 

BURJUVA HUKUKU DEĞİL,
HALKIN ADALETİ...

Halkın adaleti, çalınan emeğinin,
dökülen kanının hesabını zalimden so-
racaktır. Bunun için oligarşinin hukuku
değil, halkın adaleti geçerli olacaktır. 

Bu ülkede ekmek ve adalet için
savaşanlar var.

Umudumuz var.

Bu umudu bilmeyen duymayan kal-
mayacak. Hukukun ve adaletin yok
edildiği bir dünyada; hukuk ve  adalet
için direnmekten, savaşmaktan başka
yolumuz yoktur.

HALKIN ADALETİNİ, HALKIN
ADALET SAVAŞÇILARI OLAN
CEPHELİLER SAĞLAYACAKTIR.

Katillerden hesap sorulacak denil-
diği ve hesap sorulduğu zaman bundan
kimsenin tereddütü olmaz. Düşmanın
valisi bile halktan hayatını kaybeden
insanların olduğu bir eylem sonrası
“bunu Cephe yapmamıştır” onun böyle
bir anlayışı yoktur diyorsa halkın ada-
letinin doğruluğu tartışılamaz. Bilinir
ki, hesap mahşere kalmayacak denildiği
zaman yeni şehitler pahasına da olsa
adaletin kılıcı çekilecektir.

FAŞİZMİN ADALETİ HALKI
SİNDİRMENİN ARACIDIR!

HALKIN ADALETİNİ İSTEYE-
LİM: Halk için adalet; HALKIN ADA-
LETİDİR!

EKMEK, ADALET VE ÖZGÜR-
LÜK İÇİN HALKIN YASALARIYLA
HESAP SORACAĞIZ!

FAŞİZMİN KONTRGERİLLA
HUKUKUNA KARŞI BİZİM DE
KENDİ YASALARIMIZ VAR!

Mahallerimizde AKP'ye
Seçim Çalışması Yaptırmayacağız

Bu meclis halkın değil, emperyalistlerin ve işbirlikçilerin
meclisidir. Mahallelerimizde faşist düzen partilerine seçim
çalışması yaptırmıyoruz.  Düzen partilerini mahallelerimize
sokmuyoruz. Halk Cepheliler’in bu konuda yaptıkları ey-
lemleri aktarıyoruz. 

İstanbul-Armutlu: 27 Mayıs tarihinde, Armutlu Cem-
evine gelen bir kadın “Ben AKP 1.Bölge milletvekili ada-
yıyım, Cemevi hakkında bilgi almak ve yardım etmek is-
tiyorum” dedi. Orada bulunan Halk Cepheliler, milletvekili
adayını “Mahallemizden defolun gidin. Hırsızların, katillerin
temsilcilerini burada istemiyoruz. Siz Hasan Ferit'in, Ber-
kin'in katilisiniz.Siz çocuk katilisiniz!” diyerek kovdular.
Halk Cepheliler, kadın milletvekili adayının korumalarını
dövüp, iki makam aracını da taş ve tekmelerle mahalleden
attılar. Halk Cepheliler karakola kaçan milletvekili adayını
halka: “Halk düşmanları, Uğur Kurt’un katilleri, Berkin
Elvan’ın katilleri, gideceğiniz yer tasmalı itlerinizin yanı...”
şeklinde teşhir ettiler. Halk Cepheliler, efendilerini korumak

için karakoldan çıkan polisleri de, “Katil Polis Mahalleden
Defol” sloganları ile  karşıladılar. Polis araçlarına   taşlarla
saldırdılar. Halk Cepheliler, sloganlar eşliğinde eylemlerini
bitirdiler.

Aynı akşam, Cephe Milisleri de Armutlu Karakoluna
saldırı düzenledi. Cephe Milisleri sloganlarla beraber ka-
rakola ses bombalarıyla saldırdılar. 

Antep:
Mahallemizde AKP’ye Seçim Çalışması Yaptırmaya-

cağız!
Antep’in Düztepe Mahallesinde hırsız, katil, ahlaksız

AKP’nin seçim propagandası yapmak için astığı AKP
bayrakları, Halk Cepheliler tarafından 1 Haziran’da indi-
rilerek yakıldı. Bayrakların indirilerek yakıldığı esnada
çevreden geçen halk ‘Helal olsun size’, ‘Ellerinize sağlık’
diyerek Halk Cephelilere destek verdiler. Halk Cepheliler
ise halka “Mahallemizde halk düşmanı AKP’ye seçim ça-
lışması yaptırmayacağız!” diyerek, AKP’nin seçim bay-
raklarını neden indirip yaktıklarını anlattılar.
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AKP iktidarı Grup Yorum'u yasaklamaya, yasaklarla,
baskılarla engellemeye çalışsa da, 30 yıldır bu topraklarda
umudun türkülerini yapan Grup Yorum, “yasaklar onların
olsun meydanlar bizimdir, türküler bizimdir” diyerek
konserlerini düzenliyor. 31 Mayıs Pazar günü de Ok-
meydanı Sibel Yalçın Direniş Parkı'nda İstanbul'daki
üçüncü konserini yaptı...

Okmeydanı devrimin kızıl bayraklarıyla süslenmiş,
halkımızı bekliyordu. Birazdan başlayacak konserin coş-
kusu dalgalanan bayraklardan Okmeydanı'na adımını
atan yoksul halkımızın yüzüne vuruyordu. 

Okmeydanı’nın her sokağında bir çalışma vardı. Gö-
revliler halka layık, güzel bir konser yaşatabilmek için
sokakları tutmuş ve konser alanının düzenini sağlamıştı.
Konser yapılacak Sibel Yalçın Parkı'nda da standlardan,
sahne düzenine kadar her şey düzenlenmiş ve program-
lanmıştı. TAYAD'lılar, İşçiler, Mühendisler, Hasan Ferit
Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi stantlarını
açmış, direnen Nefa Tekstil İşçisi Erkan Munar da
çadırını konser alanına taşımıştı. Amfi tiyatronun üst
bölümünde, parkın içine, sağlı sollu iki dev ekran kurul-
muştu.  Yine parkta, 1 Mayıs 2015'in fotoğraflarından
bir de fotoğraf sergisi vardı. 

Çevre binalardan ikisinde büyük boyutlarda Halk
Ayaklanması şehitlerinin olduğu çizim pankartı ve "Grup
Yorum Halktır Susturulamaz" pankartı asılıydı. Sahnenin
karşısına asılan iki  pankartta ise "Haklıyız Kazanacağız"

ve "Türküler Susmaz Halaylar Sürer" yazıyordu.
Ve heyecanlı bekleyiş bir anda yerini alkışlara bıraktı.

Yasaklanan Bakırköy konserinin görüntülerinden kısa
bir sinevizyon izletildi. Konser saat 20.30'da başladı.
Açılış konuşmasını Halkın Avukatlarından Av. Ebru
Timtik yaptı ve Grup Yorum'u sahneye davet etti.

Ve Dadaloğlu yüzyıllar öncesinden uzattı sazını, mav-
zerini... Hakkımızda devlet vermiş fermanı, konulmuş
önümüze YASAKLAR... Öyleyse Dadal'dan Yorum'a
mirastır kavganın türküleri. "Ferman Padişahın Dağlar
Bizimdir" diyerek konsere başladı Yorum.

Yorum üyesi Selma Altun kısa bir konuşma yaparak;
"Stadyumları yasakladılar. Ama durduramadılar. Önce
Gazi'deydik, dün de, bugün de evimiz, yuvamız gibi
gördüğümüz Okmeydanı'ndayız. Şuan arkadaşlarımız
da Ankara'ya girdiler. Yarın toplanan imzalar İçişleri
Bakanlığı'na verilecek. Hiçbir güç, iktidar, meydanları
halka yasaklayamaz. Çünkü o meydanları yaratan halktır"
dedi ve Haziran Ayaklanması'nı, şehitlerini selamladı. 

Dünyayı yeni baştan kuracağımıza dair umutlarımızı
büyüten ayaklanma için "Yeni Baştan" şarkısı Haziran
coşkusuyla hep beraber söylendi. Kitlenin coşkusu slo-
ganlara taştı ve Okmeydanı'ndan ayaklanmanın yıldö-
nümünde "Her yer Taksim Her Yer Direniş, Bu Daha
Başlangıç Mücadeleye Devam" sloganları yükseldi. 

Gecenin karanlığı değil Soma madenlerinin karasıdır
gözlerimizi dolduran. Soma'da katledilenlerimiz adalete

Gazi Konseri 30 , Kartal Konseri 35, Okmeydanı Konseri 7 bin kişi...

Grup Yorum 30 Yıldır Yasak
Duvarlarını Yıka Yıka İlerliyor!

GRUP YORUM’UN YENİKAPI GRUP YORUM’UN YENİKAPI 
KONSERİ DE YASAKLANDI!KONSERİ DE YASAKLANDI!

Yürüyüş
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Bisiklet Eylemimizde Çok Özel Bir Gün: Dün sabah
Eskişehir'den Ankara'ya doğru yola çıktık. Hedefimiz
100 km yaparak Sivrihisar'a ulaşmaktı. Ama çok yoğun
bir yağmur vardı. Akşam 18.00 olduğunda ilerleyişimizi
yaklaşık 70 km sonra durdurmak zorunda kaldık. 

Geceyi bir yerde geçirmemiz gerekiyordu. Yolumuzun
üzerinde bulunan, Kaymazyayla köyüne çat kapı gittik.
Tanıdığımız kimse yoktu ama halkımıza kendimizi an-
latabileceğimizi düşünüyorduk. Köyün Meydanı'nda
kimseyi göremedik. Bazı evlerin kapısını çaldık, açan
olmadı. Bir ev bizi köyün kahvesine ve muhtarına yön-
lendirdi. Köyün kahvesine girdik, birkaç ihtiyar oturuyordu.
Devrimci olduğumuzu, Grup Yorum üyesi olduğumuzu,

İstanbul'dan 5 gün önce yola çıktığımızı, Ankara'ya
AKP'yi protesto etmeye gittiğimizi anlattık. Kabul
ederlerse bu gece misafirleri olmak istediğimizi anlattık. 

Uzun uzun sohbetlerimiz oldu. Kahvedekilerin bize
yaklaşımı temkinliydi. Çok ilgili değildiler. Şarkılar da
söyledik ama pek dinliyor gibi de görünmüyorlardı. So-
nunda gelip misafir edecek yerleri olmadığını söylediler.
Biz biraz daha oturup dışarı çıktığımızda köyden bir
abimiz bizi misafir edeceğini, kapısının bize açık olduğunu,
herkese kalacak yer bulabileceğini söyledi. Ben gerekirse
dışarıda kalırım, yine size evimde yatacak yer bulurum
dedi. 

Biz de sevinçle kabul ettik. Abimizin evine gittik.

hasret. Gözleri hınç dolmuş kitle Soma için sinevizyon
gösterimini izlerken yüreklerinin çığlığında "Bizim de
Gelir Günümüz" diyerek Yorum'a eşlik ettiler...

Yorum, mikrofonu Direnen Nefa Tekstil İşçisi Erkan
Munar'a uzattı. Erkan Munar konuşmasında, direnişe
destek çağrısı yaptı. "Dayanışmamızı güçlendirelim. Bu
birlikteliği bize zulmedenlere karşı da gösterelim. Bizi
birlikte görmeleri lazım ki bir daha keyfi şekilde böyle
insanları işten atmasınlar" dedi.

Konser, Bir Görüş Kabininde ve And Olsun şarkılarıyla
devam etti. Ve sıra Umudun Çocuğundaydı... Berkin o
güzel gülüşüyle görününce yıldızlar toplandı sanki gök-
yüzünde... Binler hep bir ağızdan "Berkin Elvan Ölüm-
süzdür, Berkin Elvan 15'inde Bir Fidan" diyerek kucakladı
bir kez daha evladını. "Uyan Berkin" türküsü ulaştı yıl-
dızların arasındaki umudun çocuğuna...

Berkin'in hesabının sorulacağını, sorulduğunu anlatan
Yorum üyesi Ali Aracı, konuşmasında şöyle dedi: "Bu
halkın Bahtiyarlar'ı, Şafaklar'ı, Elifler'i var... Ve onlar
bitmiyor, bitmeyecek. Tek bir kişi koca devletin gücünü,
heybetini yerle bir ettiler. Bütün halkımıza umut oldular,
adaletin yolunu gösterdiler. Onlar giderken gözyaşı dök-
mediler. Gülerek karşıladılar ölümü. 'Halkımız sizi çok
seviyoruz' dediler. Biz de onları çok seviyoruz..." Üç fi-
danımızın bakışları üzerimizde devrim kızıllığıyla dola-

şırken Grup Yorum "Varsa Cesaretiniz Gelin" marşını
kitleyle beraber söyledi.

Konserde Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Ana da
kısa bir konuşma yaparak "Kaybedecek hiçbir şeyimiz
yok, onlar bir avuç biz ise milyonlarız" dedi ve 13
Temmuz' daki mahkemeye çağrı yaptı.

Halkın avukatlarından Av. Günay Dağ çıkardıkları
şiir albümünden bir şiir okudu. Yeni tahliye olan İdil
Kültür Merkezi çalışanları Fırat Kıl ve Helin Bölek ko-
nuşmalarıyla Özgür Tutsaklarımızın kavga coşkusunu
taşıdılar geceye... Ve bisikletle Ankara'ya giden Yorum-
culardan Sultan Gökçek telefon bağlantısı ile konsere
katıldı. 

Konser türküler, halaylarla devam etti. Erdal Bayrakoğlu
da bir horon söyleyerek konsere katıldı, istek üzerine
konseri Yorum’la beraber tamamladı, Yorum şarkılarını
söyledi. Hele ki Karadeniz’in hırçın dalgalı sesi Munzur’un
doruklarına çıkınca Cemo'yla beraber dinleyenleri alıp
götürdü Şu Dersim'in Dağları'na...

Konser son olarak, Zafere Kadar marşı ve Çav Bella
ile gece 23.00'de sona erdi... Kitle coşkuyla, "Mahir Hü-
seyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş, Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede" ve umudun sloganlarıyla konser alanından
ayrıldı.

Grup Yorum Yasaklara Karşı 
Bisikletle Ankara Yollarında

7 Haziran
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AKP’nin ve Tayyi̇p Erdoğan'ın Konserleri̇mi̇zi̇
Engellemeye Güçleri ̇ Yetmez!

Orada bir süre sonra yemekler ha-
zırlandı, sofraya oturduk. Yaklaşık 2 saat geçmişti. Sonra
köyden bazı kişiler apar topar yanımıza geldiler. Bizi
buldukları için çok mutlu olduklarını söylediler. Bir
yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek özür üstüne özür
dilediler. Grup Yorum köyümüze gelmiş biz evlerimize
almamışız bu bizim ayıbımız dediler. Meğer kahvedeki
abiler bizden emin olamamış ve kalmamızı uygun bul-
mamış ama biz çıkınca tartışmışlar misafir gönderilir mi
diye. 

Bir de gençler Yorum’un geldiğini ve gönderildiğini
öğrenince büyük tartışma yaşanmış. Araştırıp, eylemimizi
öğrenmişler ve bizim 'gerçekten de Yorum' olduğumuzu
öğrenmişler. Ve o andan itibaren her tarafta bizi aramaya
başlamışlar. Köyden bir evde kaldığımızı bilmiyorlarmış,
köyün dışında, yollarda, ilçe merkezine kadar her yerde
bizi aramışlar. Sonra köyün muhtarı Jandarmayı aramış.

Jandarma komutanı
da 'sizin köyden çıkmadılar, sizin köyde kalıyorlar'
diye bir bilgi vermiş. Bunun üzerine köyde arayıp bul-
muşlar bizi. Hepsi yaptıklarından dolayı ne kadar üzgün
olduğunu anlatıp duruyordu. Akşam köyden diğer kişilerle
birlikte sohbetler ettik, türküler söyledik. Bu sabah da
köyün Cemevi’nde topluca kahvaltı yaptık ve hep birlikte
bizi uğurladılar. 

İnsanlarımıza, halkımıza güvenerek kapılarını çalmıştık,
ev bulamasaydık gerçekten üzülecektik. Ama bunun so-
rumlusu köylüler değil biz olacaktık. Kendimizi yeterince
anlatamamış olacaktık insanlara. Günümüz çok güzel
dostluklar geliştirmemizle son buldu. En önemlisi de
gönlü ve yüreği kocaman Muammer abimiz ve eşi ile ta-
nışmış olduk. O güzel sözleri bir kez daha yineliyoruz: 

Halkımız Sizi Çok Seviyoruz...

Grup Yorum Adana'da 13
Haziran'da yapacakları konserin,
AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan
tarafından yasaklanmaya çalışılma-
sıyla ilgili 27 Mayıs'ta açıklama
yaptı. Açıklamada: "AKP ve Tayyip
Erdoğan 13 Haziran’da Adana
Uğur Mumcu Meydanı’nda yapmak
istediğimiz konserimizi yasaklamak
istiyor. Adana Valiliği ve Emniyet
Müdürlüğü AKP ve Tayyip
Erdoğan’dan aldığı talimatla kon-
serimizi yasaklamaya çalışıyor.
Aylardır ülkemizde büyük bir suç
işleniyor. 30 yıl boyunca 22 albüm
çıkartan, milyonlarca insana yurt
içinde ve yurtdışında konserler
veren, hakkında kitaplar araştırma-
lar yapılan grubumuzun yapmak
istediği konserler yasaklanıyor,
üyeleri – dinleyicileri gözaltına alı-
nıyor, tutuklanıyor. 5 yıl boyunca
her sene yüzbinlerle büyük bir

coşku ile yaptığımız, kimsenin bur-
nunun bile kanamadığı Bağımsız
Türkiye konserimiz “güvenlik”
bahanesi adı altında yasaklandı bu
sene. AKP ve Tayyip Erdoğan halk-
tan korkusunu gizlemek için, konser,
miting yasaklıyor, iç güvenlik paket-
leri çıkartıyor, provokasyonlar
düzenliyor. AKP’den daha büyük
kitleleri toplayacağımızdan kork-
tukları için yasaklamaya çalışıyor-
lar. Tam 30 yıldır, bu ülkenin insan-
ları için söylüyoruz türkülerimizi.
30 yıldır bu halkla birlikte yaşıyo-
ruz, soluyoruz.

Aynı sokaklarda adımlıyor, aynı
yolda yürüyoruz. Aynı kahrı çekiyor,
aynı açlığı yaşıyoruz. 30 yıllık eme-
ğimize ve halkımıza saygısızlık yap-
manın bedelini ödeteceğiz size. Ve
bir kez daha söylüyoruz Grup
Yorum’a gücünüzün yetmeyeceğini,
öğreneceksiniz. Çünkü Grup Yorum,
Pir Sultan’dan Şeyh Bedrettin’e…
Dadaloğlu’ndan Ruhi Su’ya kadar
uzanan büyük Anadolu ozanlarının
bayrağını devralmış, geleceğe emin
adımlarla yürüyor. Yasaklarınızı
tanımıyoruz, meydanlar bizimdir"
denildi.

Yürüyüş
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İSTANBUL

Kamu Emekçileri Cephesi: 

KEC'liler, 30 Mayıs'ta Kartal'da
yapılan Grup Yorum Konseri'nde
masa açarak, açığa alınan öğretmen
Hatice Yüksel ve işten atılan araştırma
görevlisi Nuriye Gülmen'in işlerine
geri dönmeleri ve Ataması Yapılma-
yan Öğretmenler için imza topladılar
ve bildiri dağıttılar. Kamu Emekçileri
Meclisi Dergisi’nin de satıldığı ma-
sada 500'e yakın imza toplandı.

Kartal: Grup Yorum Gönüllüleri,
konser için 26 Mayıs'ta merkezde
500 adet bildiri dağıttı. Bir sonraki
gün ise Kartal Metrosu’nda ve Kurfalı
Mahallesi’nde 120 afiş astı ve 1000
bildiri dağıttı. 28 Mayıs ve 29 Ma-
yıs'ta Kartal Metrosu’nda, Uzunçayır,
Uğurmumcu, Maltepe Beşevler, Kar-
lıktepe mahallelerinde 5000 bildiri
dağıtıldı ve 350 afiş asıldı. Kartal
Meydanı'nda ise 1000 adet bildiri
dağıtılırken 250 adet imza toplandı.
Çalışmalarda ayrıca Kartal Merkez'e,
Kartal köprüsüne ve çevre mahallelere
10 adet bez pankart asıldı.

Okmeydanı: Sibel Yalçın Par-
kı’nda 31 Mayıs günü yapılacak kon-
ser için 23-25-27-28-29 Mayıs ta-
rihlerinde Yolağzı, Örnektepe, Diki-
litaş Parkı ve Semt Pazarı'na, Met-
robüs girişine, Anadolu Parkı ve Ok-
meydanı SSK civarına, FSM bölge-
sine toplamda 5 Adet Pankart,1000
adet afiş asılırken bildiri dağıtımı ve
masa çalışmalarında 750 bildiri halka

ulaştırıldı. Ayrıca 27 ve 28 Mayıs'ta
konser toplantısı yapıldı. Toplantılarda
Grup Yorum konserlerinin yasaklan-
maları, halka yönelik saldırılar an-
latıldı. Bir yandan da seçim aldat-
macaları konuşuldu. 31 Mayıs'ın Ha-
ziran Ayaklanması’nın yıldönümüne
denk gelmesiyle aslında daha güçlü
bir sesle bu ayaklanmanın bitmediği,
Grup Yorum konserleri nezdinde de-
vam ettiğini gösterilmesi gerektiği
anlatıldı.

1 Mayıs: Mahallede 26 Mayıs'ta
3001. Cadde üzerine masa açıldı.
Masa 5 saat açık kaldı. 30 Mayıs'ta
Kartal'da yapılacak Grup Yorum kon-
ser bildirilerinden toplam 2000 adet
dağıtılırken, 10 adet Yürüyüş Dergisi
de satıldı.  Gün içerisinde devam
eden çalışmalarda mahallenin çeşitli
bölgelerine 150 adet konser afişi
asıldı. Bir sonraki gün tekrar açılan
masada 500 bildiri dağıtılırken, 30
adet dergide halka ulaştırıldı. Halk
yapılacak olan konsere çağrıldı. 

28 Mayıs'ta ise Perşembe Paza-
rı’nda bildiri dağıtımında ve açılan
masada 1000 adet bildiri dağıtıldı
ve gün içerisinde pazara ve merkeze
150 adet afiş asıldı. 

Alibeyköy: Halk Cephesi 31 Ma-
yıs’ta Okmeydanı’nda yapılacak kon-
serin çalışmasını 27 Mayıs'ta yaptı.
Yapılan çalışmada Sondurak, Dörtyol,
Gülpa, Parseller, White Hill,  Öğret-
menler Sitesi, Akşemsettin Cad,
İMKB Lisesi, Gülistan sok. Dernek

Önü, bölgelerine 350 adet afiş yapıldı.
Ayrıca 10 pankart asılıp, 1500 konser
bildirisi de halka ulaştırıldı.

Armutlu: Halk Cepheliler tara-
fından 27 Mayıs’ta, Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı'nda yapılacak konser
için Tepe bölgesine ve Karakol çev-
resine 70 adet afiş yapıldı. Konserden
bir gün önce Son Durak'ta açılan
masada 1 adet Grup Yorum atkısı,
100 bildiri halka ulaştırıldı ve 3 imza
fönü toplandı

Gülsuyu-Gülensu: Kartal Mey-
danı'nda yapılacak konser için ma-
hallede 22-23-24-28-29 tarihlerinde
Minibüs son durak ve Gülensu İlk-
öğretim Okulu civarına, Heykel Mey-
danı ve civarına, Recep Ağa Cami,
Mustafa Bakkal ve Dört Yol civarına,
Pazar sokaklarına, Emek Caddesi’ne
toplamda 660 büyük afiş asılırken
Gülsuyu-Maltepe ve Esenkent-Kartal
Minibüs camlarına ise küçük boy 40
adet afiş asıldı. Bildiri dağıtımında
ise Pazar sokaklarına, Emek Cadde-
si'ne, esnaflara ve Maltepe Beşçeş-
melerde toplamda 2150 bildiri dağı-
tıldı.

Sarıgazi: 26-27-28-29 Mayıs’ta
Kartal’da yapılacak konser çalışma-
larında; Demokrasi Caddesi, Sancak
Park, Âşık Veysel, Emek, Lojmanlar
bölgesi ile Çarşamba Pazarı'na ve
Meclis mahallesine 470 afiş asıldı
ve 9 adet konser çağrı şablonu yapıldı.
Mahallede açılan masalarda ve bildiri
dağıtımlarında ise 3300 bildiri dağı-

TÜRKÜLERİMİZ ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNDE SÖYLENECEK!

GRUP YORUM HALKTIR. BİZİM HALKLA
BULUŞMAMIZI HİÇBİR GÜÇ ENGELLEYEMEZ!
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tıldı ve 300 ev gezildi.

Çayan: Konser için 29 Mayıs'ta
açık kalan masada ve afiş çalışma-
sında 80 afiş asılırken, 100 adet
bildiri dağıtıldı ve 3 adet imza föyü
dolduruldu. Esnaflar ve kahvehaneler
gezilerek 7 adet imza föyü toplandı.
30 Mayıs akşamında ise Nurtepe
bölgesinde 2 adet çağrı pankartı
asıldı. 130 adet afiş yapıldı. Çayan
ve Osman Paşa bölgesine 3 adet
çağrı pankartı asıldı. Osmanpaşa’da
“31 Mayıs’ta Okmeydanı’nda Grup
Yorum Konserine” yazılaması ya-
pıldı.

ERZURUM: Yasaklanan Grup
Yorum konserleri için Erzurum Dev-
Genç 20 tane sticker yapıştırdı.  26
Mayıs'ta "Grup Yorum Geliyoruz!"
stickerları Atatürk Üniversite Kampüs
Alanı, Yenişehir, otobüs ve dolmuş
duraklarına yapıştırdı.

ADANA: 29 Mayıs: Akkapı Ma-
hallesi’nde Grubun 13 Haziran'da
Adana'da yapacağı 30. yıl konser
çalışmaları yapıldı. Çalışmada es-
naflara verilen 70 tane konser afişi
esnaflar tarafından dükkanlarına ya-
pıştırıldı. Grup Yorum konserinin
önemi ve AKP iktidarının halka yö-
nelik baskılarının anlatıldığı sohbet-
lerde, Grup Yorum ’un tüm yasaklara
karşı halkla birlikte mücadele ettiği
ve engellemelere rağmen türkülerini
yüz binlerle birlikte söylediği anlatıldı.
Afiş çalışmasının yanı sıra 80 adet
büyük boy sticker, 100 adet küçük
sticker duvarlara yapıştırıldı. Yine
aynı gün Akkapı'da konser afişleri
asıldı.Aynı gün içerisinde Şakirpaşa
Mahallesi’nde masa açıldı ve bildiri
dağıtımı yapıldı. 

30 Mayıs: 6 Grup Yorum gönül-
lüsüyle esnaflar gezildi. 80 adet afiş

dükkânlara asılırken 70 adet afişte
duvarlara asıldı ve 150 adet sticker
duvarlara yapıştırıldı

31 Mayıs: 15.00-18.00 arası
İnönü Parkı'nda masa açıldı. 6 kişinin
katıldığı çalışmada 1000 adet bildiri
dağıtıldı. 200 sticker yapıştırıldı. Ça-
lışma boyunca Grup Yorum Şarkıları
eşlik etti. 

1 Haziran: Dağlıoğlu Mahalle-
sinde  afişleme çalışması yapıldı. 3
kişinin katıldığı çalışmada 150 adet
afiş ve sticker yapıldı.

ANTEP: Antep’in Düztepe Ma-
hallesi’nde 1 Haziran’da Grup Yorum
Gönüllüleri tarafından mahalledeki
esnaflar ve kahveler gezilerek cam-
larına afişler yapıştırıldı. Aynı gün
içerisinde Düztepe Mahallesi’nde
pullamalar yapıldı. 150 tane pul ma-
hallenin çeşitli bölgelerine yapıştırıldı,
halkla sohbet edilirken halkın konsere
ilgisinin yoğun olduğu dikkat çekti

HATAY: 28 Mayıs; Samandağ
ilçesinde 13 Haziran'da Adana’da
yapılacak konser duyurusu için masası
açıldı. Masamızda Umut Veren Asi
Gazetesi, Yürüyüş Dergisi, Tavır,
Grup Yorum albümü ve tutsak ürün-
leri yer aldı. Halkın masaya ilgisi
yoğundu.  Zabıta ve sivil polislerin
tacizleri masa açık kaldığı sürece
uzaktan izleyerek devam etti. Yapılan
çalışmada 750 bildiri halka ulaştırıldı. 

30 Mayıs: Bir süre yasaklanan
Antakya Saray Cadde'sinde masa
açıldı. Masada Grup Yorum türküleri
çalınmaya başladığı andan itibaren
AKP’nin işkenceci polisleri, müzik
için "30 desibeli geçemezsiniz sesi
kısın" dediler. Hemen arkasından es-
naflar masaya gelerek "lütfen müzik
sesini biraz daha açar mısınız? Bizler
Yorum’u dinlemek için kendi mü-

ziklerimizi kapattık" dediler. Son ses
müziğimizle esnaf ve halkla türküler
söylendi. Masada Yürüyüş, Tavır,
Umut Veren Asi Gazetesi ve Tutsak
ürünleri ve Grup Yorum albümü yer
aldı. Yaşlı bir amca "bu şarkılar Tür-
küler bizim çağımızdan kalma sizlerin
unutmadığını ve unutturmadığınızı
görmek bizlere umut ve gurur veriyor"
dedi.

1 Haziran: 30. yıl konseri ile ilgili
her gün Antakya Saray Caddesi’nde
açılan masa  polis tarafından saldırıya
uğradı. Saldırıda Gülbahar Ucucu,
Özgür Kaba, Sevcan Şah ve El-
van....... işkence yapılarak gözaltına
alındı.

Aynı gün, gözaltına alınan Halk
Cephelileri sahiplenmek için  Şehit
Özen Karakolu’nun önünde oturma
eylemi yapıldı. Oturma eylemeni ar-
kadaşları serbest bırakılana kadar
sürdüreceklerini belirten Hatay Halk
Cepheliler; “Bütün Grup Yorum se-
venlere çağrımızdır. Adana’da 13
Haziran’da yapılacak konser çalış-
malarına gönüllü olarak katılmalarını
bekliyoruz” duyurusu yaptı. 

Gözaltındakilerin akşam saat
21.00'de serbest bırakılmaları nede-
niyle oturma eylemine son verildi. 

2 Haziran: Aynı yerde açılan Grup
Yorum masasına  polis tekrar saldırdı.
Polis, masaya gelerek Halk Cephe-
lileri taciz etmeye çalıştı, dahası
tehdit ederek üzerlerine yürüdü. Daha
sonra da saldırarak gözaltına aldı.Sev-
can Şah, Mahmut Günay ve Mert
Aldıç işkenceyle gözaltına alındı.
Hatay Halk Cephesi yaptığı açıkla-
mada: "Hiçbir suçunuz cezasız kal-
mayacak. Arkadaşlarımızın başına
gelebilecek her şeyden işkenceci po-
lisler  sorumludur" dedi.

Yürüyüş
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Hasan Ferit Gedik davası
henüz başlamadan, çetelerin ha-

misi polis Anadolu Adliyesi ve çevresine
konuşlandı. Davayı sahiplenmek için ad-
liye bahçesine gelenler, savcılığın emri
olduğu gerekçesiyle içeri alınmadı. İçe-
riye girmeye çalışanlar, her celse oldu-
ğu gibi polisin olanca gücüyle yoğun gaz
altında bırakıldı ve işkence ile gözaltı-
na alındı. 

25.05.2015 günü döve söve gözaltına
alınan 31 kişi hiçbir şey olmamış gibi
26.05.2015 günü savcılıktan serbest bı-
rakıldı. Oysa ne gaz, ne cop, ne de
TOMA silebilir hafızalardan ve yürek-
lerden katledilmiş bir evladı, bir karde-
şi bir yoldaşı..

Hasan Ferit Gedik’in annesi, baba-
sı, kardeşi ve dedesi tüm saldırılara, sa-
nıkların pişkinliklerine rağmen dik du-
ruyor pes etmiyor,  duruşmaları yakın-
dan takip ediyor, biran olsun adliyeden
uzaklaşmıyorlardı. Hasan Ferit’in dedesi
Mustafa Meray celse arasında davayı sa-
hiplenmeye gelenlerin yanına adliyenin
bahçesine gittiğinde yine gaza maruz ka-
lıp rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Keyfi bir şekilde ve işkence edilerek göz-
altına alan polisi  durdurmak istediğin-
de yine saldırıya uğradı. 

Gerek duruşma salonuna gerekse de
adliye bahçesine basının da alınmaya-
rak yayın yasağı uygulanmış olması du-
ruşmada yaşananların dışarıya sızma-
ması için özel olarak alınmış bir önlemdi.
Zira -çete-polis ikilisinin suçlarını giz-
lemek zorunda idi ve tabii ki yine tüm
bunlar “devletin bekası için”di.

Ve duruşma başladı. Öncelikle mağ-
dur ve tanıklar dinlendi.

Mağdur müşteki Gökhan Aktaş’ın
çeteler tarafından vurularak başına aldığı
kurşundan dolayı rahatsızlıkları devam
etmekteydi. Uzun süre havasız olan
mahkeme salonunda dahi duramayacak
durumda idi. Gökhan Aktaş kendisini vu-
ranların Şahin Eren ve Zafer Turhanol-
duklarını söyledi.

Çetecilerin saldırısıyla yaralayan-
lardan ifadeye gelenlerin çetecileri teş-
his edebilecekken bir önceki celse tah-
liye edilen çeteciler o sırada mahkeme-
ye getirilmediği için teşhis işlemi de ya-
pılmadı.

Mağdur müşteki tanıklardan Şafak

Aykan Şimşekmahkemeyi tanımadığı-
nı güvenmediğini, mahkemelerin ada-
let dağıtmadığını düşündüğü için mah-
kemeye katılma talebinin olmadığını
söyledi. 

Sanıklar kendilerine söz verilse de
verilmese de her aşamada konuştular. Sık
sık mahkemeye olan sonsuz güvenleri-
ni, adalete ve mahkemeye sonsuz sev-
gi saygı ve güvenlerini ifade etmeyi unut-
madılar... bakın onlar sizin adaletinize
güvenmiyor oysa biz güveniyoruz o hal-
de bizi serbest bırakın diye yalvarıyor-
lardı.

Öğle arasından sonra müşteki ve-
killeri sanıklara sorularını sormaya baş-
ladı. Sanıklardan Necdet Polat soruları
cevaplandırmayı kabul etmiş ve soruları
cevaplarken, Mesut Turhan sürekli bir bi-
çimde Necdet Polat’a “cevap verme ce-
vap verme” demek suretiyle müdahalede
bulundu. Müşteki avukatlarının uyarı-
larına rağmen mahkeme heyeti bu du-
rumu görmezden gelmiştir. Müşteki
vekilinin doğrudan yönelttiği sorular de-
vam ederken adeta sanıkları kurtarmış
onlara “bir sanığın tuvaleti geldi” diye
müşteki avukatlarının kesintisiz soru sor-
ma hakkı engellenerek duruşma başla-
yalı 15 dakika bile olmamışken duruş-
maya yarım saat ara verildi. Bu ara Me-
sut Turhan ve diğerleri rahatlıkla görü-
şebilsin, aralarında soruları müzakere et-
sin cevap verip vermeyeceklerine karar
versinler diye verilmiş bir lütuf gibiydi.
Zira sorular gelmeye başladıkça sanık-
lar ters köşe olmuş, moralleri bozulmaya
başlamıştı, biraz kendilerini toparlasa-
lar fena olmazdı(!)

Bunun üzerine müşteki avukatları
tepki gösterdi ve bu aranın gerekçesini
sordu; bu sorulardan rahatsız olan hakim
“Bana mı saldıracaksınız” dedi. “Sizin
adaletinize güvenmiyoruz nasıl bir

yargılamadır bu” diye tepkilerini gös-
teren avukatlara, hakim sanıklara bile
göstermediği şekilde ters tepkiler verdi
ve de vermiş olduğu usulsüz, hukuksuz
karardan dönmedi.

Gerek Yakup Dalkılıç, gerek Doğu-
kan Çep, gerek Şahin Eren gerekse de
Aytekin Turan gibi sanıklardan her biri
sorgulama esnasında lakayıt tavırları,
ukala ve saygısız cevaplarıyla yine ola-
ğan hallerindeydi. Gerek müşteki avu-
katlarına gerek mahkemeye saygısız-
lıkları her hareketinden belli olan sa-
nıklara, hakarete varan cevaplarına rağ-
men mahkeme tarafından en ufak bir
uyarı dahi yapılmadı. Sorulan sorulara
cevaplardan bir tanesi “silah mı ne 5 si-
lah yok 15 silah hah hah ha” benzeri bir
ifade idi. Sanıkların mahkemede değil
de kahvedeymişçesine rahat ve laçka hal-
leri herhalde “çok temiz çok namuslu
çok masum” olmalarındandı(!)

Yine terbiyesizliklerinden ödün ver-
meyen sanıklardan Aytekin Turan otur-
duğu yerden mağdur ve tanık Gökhan
Aktaş’a tehdit içeren el hareketleri yap-
tı. Bunun üzerine tepki gösteren yüreği
yanan analara bile saygısı olmayan çe-
teci sanıklar onlara da hakaretler savurdu.
Ne yavrusunu kaybeden bir ananın, ne
de yavrusunu kaybetmekle burun buruna
gelen ananın acısını anlayabilirlerdi on-
lar, onlar insanlıktan nasibini alamamış
eli kanlı katillerdi çünkü! 

Duruşma akşam saat 20.00’ye ka-
dar sürdü ama değişen hiçbir şey yok.
Adaletin sağlayıcısı, dağıtıcısı, aracı-
sı olmayan mahkemeler maddi gerçeği
açığa çıkarmada da maalesef hiçbir
ilerleme kat etmediler. Zira geçen
celse tahliye edilen Göksel Kesici ile
Murat Keskin, savcı tutuklama talep
ettiği halde tekrar tutuklanmadı, her
celse olduğu gibi birer ikişer sessizce
tahliyeler devam etti ve bu sefer de
Necdet Polat tahliye edildi. Ve sor-
gulamalar bitmeden  duruşma 13
Temmuz tarihine ertelendi.

Adalet saraylarında en ufak bir ada-
let kırıntısı yoktur, hiç olmadı, olamaz,
biz bunu biliyoruz. Ancak hakkımız
olan adil yargılanma hakkının uygu-
lanması için de mücadele etmeye de-
vam edeceğiz. Hepinizi 13 Tem-
muz’daki davayı izlemeye çağırıyoruz.

Hasan Ferit Gedik Duruşmasına Dair
Dava Avukatlarının İzlenimleri 

Halkın 
Hukuk
Bürosu
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Nefa Tekstil Fabrikası önünde
bulunan devrimci işçi Erkan Munar’ın
direniş çadırı, 1 Haziran’da bir grup
patron yalakası işçi tarafından yakıldı.
Çadırda bulunan bir devrimci işçi
saldırıya uğradı. Saldırı sonrası çadıra
gelen patron Ahmet Erkan Över,
devrimci işçi arkadaşımıza “sen bu-
rada neden bekliyorsun, senin için
üzülüyorum” diyerek saldırıyı sa-
hiplendi. Bu saldırı öncesinde Erkan
Ahmet Över, sabah fabrikaya geldi-
ğinde de el kol işaretleriyle devrimci
işçileri tehdit etmişti.  Saldırı sonrası
akşam saatlerinde Kuruçeşme Ma-
hallesi’nde toplu halde sesli ajitas-
yonla halka çağrı yapılarak, direniş
çadırına yapılan saldırı teşhir edildi
ve “İşçilere kalkan elleri Devrimci
İşçi Hareketi olarak kıracağız, Ahmet
Erkan Över, sen bizim çadırımızı
yaktın, biz de senin sırça sarayını
başına yıkacağız” denildi. Ve sabah
yapılacak basın açıklamasına ma-
halledeki işçiler çağrıldı. Sesli çağ-
rının ardından meydanda basın açık-
laması yapılarak işçi düşmanı patron
Ahmet Erkan Över halka anlatıldı.
2 Haziran sabahı Nefa Tekstil Fabri-
kası önünde Devrimci İşçi Hareketi
olarak basın açıklaması yapılarak,
yakılan çadırın yerinde daha büyük
bir çadır kuruldu ve yakılanın yerine
daha büyük bir pankart asıldı. İşçilerin
işe gelme saatinde Devrimci İşçi Ha-
reketi, işçileri, “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!”, “Yaşasın Nefa Di-
renişimiz!”, “Direne Direne Ka-
zanacağız!” sloganlarıyla karşıla-
dılar.

Devrimci İşçi Hareketi, "İşi,
Ekmeği Onuru İçin” 99 gündür
fabrika önünde çadır direnişinde
olan Erkan Munar'la birlikte 31
Mayıs’ta NEFA Tekstil patronu
işçi düşmanı Ahmet Erkan Över’in
villasının önünde basın açıklaması
ve 1 saat oturma eylemi yaptı.

Altı kişinin katıldığı eylemde
direnişin coşkusuyla halaylar çe-

kildi, türküler,
marşlar söylendi.
AKP’nin katil pol-
isleri de oradaydı
devrimci işçileri
tedirgin edeceğini
düşünen katil sü-
rüsünün psikolojik baskısı marşlarla,
halaylarla boşa çıkarıldı. Çevreden
geçen araç ve insanların ilgisi yo-
ğundu. “Zaferi ilmek ilmek örene
kadar, zaferi kazanana kadar geleceğiz
yine geleceğiz her gün daha fazla
geleceğiz” denilerek eylem slogan-
larla bitirildi.

Direnen İşçilerle   
Dayanışmamızı Büyütelim   

Devrimci İşçi Hareketi 27 Mayıs'ta
Halk Pazarı'nda iki saat masa açtı.
Masada Diren Kazova-DİH Koope-
ratifi’ nin Nefa Direnişi’yle dayanışma
için göndermiş olduğu ürünler ser-
gilendi. Yürüyüş Dergisi, Onbeşinde
Bir Fidan Berkin Elvan kitabı ve
“Nefa İşçisi İle Dayanışma” için dü-
zenlenecek olan gecenin davetiyele-
rine de yer verildi. Halka direniş
hakkında bilgi verilerek dayanışma
gecesine davet edildi.

Erkan Munar’ı Yalnız
Bırakmayacağız!

27 Mayıs tarihinde, Yenibosna
Kültür Üniversitesi önünde,  NEFA

Tekstil'de keyfi  bir şekilde işten çı-
kartılan, direnişinin 92.gününde olan
Erkan Munar ’a destek için,  Halk
Cepheliler  basın açıklaması ve bir
saat oturma eylemi yaptı. 40 kişinin
katıldığı oturma eyleminde sloganlar
atılarak, şiirler okundu ve türküler
söylendi, halaylar çekildi. Direnişe
destek için Kültür Üniversitesi öğ-
rencilerine Kıraç Kuruçeşme’de dü-
zenlenecek olan dayanışma gecesi
için 35 davetiye verildi.

Direnen NEFA Tekstil
İşçisiyle Dayanışma

Devrimci İşçiler 28 Mayıs’ta
‘’Direnen NEFA Tekstil İşçisiyle Da-
yanışma’’ gecesinin davetiyelerini
kuruçeşme esnafına ulaştırdı. 4 Ha-
ziran Perşembe saat 20.00’de dü-
zenlenecek olan dayanışma gecesine
tüm halkımız davet edildi. Kuruçeşme
esnafı “Gelemesek bile çorbada bi-
zimde tuzumuz olsun’’ diyerek des-
teklerini sundular. 2 saat süren ça-
lışmada devrimci işçiler direniş sü-
recinden esnafa bahsetti, esnafın ilgisi
yoğundu, çalışmada 40 tane davetiye
Kuruçeşme esnafına ulaştırıldı.

Direnen Nefa İşçisi 
Erkan Munar Kazanacak, 
Biz Kazanacağız!

Maden İşçileri Birlik ve Dayanışma
Kahvaltısı Düzenledi

Kınık Maden İşçileri Mücadele ve Dayanışma Derneği'nde 31 Mayıs'ta
dernek üyelerinin katılımıyla kahvaltı düzenlendi. Maden işçilerinin ortaklaşa
katkılarıyla hazırlanan kahvaltı sohbetlerle yaklaşık bir buçuk saat devam etti.
Kahvaltı sonrası güncel konular üzerine sohbetler edildi. 13 Mayıs 2015 tarihinde
katliamın yıl dönümünde yapılan anma ve yürüyüşün değerlendirmeleri, yaklaşan
ve 15 Haziran’da görülecek Soma Davası’nın çalışmaları ve 20 Haziranda
İzmir'de yapılacak Grup Yorum konseri üzerine konuşmalar ve sohbetler yapıldı.
Birlik, dayanışma, örgütlü mücadele vurgularının yapıldığı, 15 kişinin katıldığı
kahvaltı ve sohbet yeni programların yapılması sözleriyle bitirildi.

Yürüyüş
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DEVRİMCİ HALK 
KURTULUŞ CEPHESİ

Basın Bürosu
Tarih: 26 Mayıs 2015                                                     Açıklama: 450

Çağlayan’daki adalet savaşçıla-
rımızın eylemi burjuvaziyi ve onun
iktidarı AKP’yi sarstı. 

Ama en çok sarsılanlardan biri
de Gülay Göktürk olmuş ki “geçde
olsa güç olmasın” demiş ve “ben
yazmazsam, küfür etmezsem eksik
kalır” demiş.

Artık AKP’nin ismiyle anılan Ak-
şam da 9 Nisan’da “Çağlayan Ci-
nayeti” başlıklı bir yazı yazmış... 

Biz de Sizi Elrom ve 
Öncesinden de Tanıyoruz!

Gülay Göktürk tabii bizi iyi tanır,
tanıdığı içindir ki böyle, karı-koca,
dayanaksız  saldırıp duruyorlar.

Biz de tanıyoruz Gülay Göktürk’ü
ve onun soyunu sopunu... 

Gülay Göktürk Aydınlıkçı artığı
ihbarcı, dönek bir ahlaksızdır.

Aydınlıkçıların kim olduğunu bu-
rada tekrar etmeyeceğiz. Devrimci
katili, ihbarcı, burjuva milliyetçisi
bir harekettir. 

12 Eylül öncesi pratiği bunlarla
biçimlenmiştir. Gazetelerinde dev-
rimcileri, yurtseverleri devlete, isim
ve adresleriyle ihbar etmişlerdir. 12
Eylül mahkemelerinde yargılandık-
larında, devletin yanında olduklarını
ispat için kontrgerilla generallerini,
Süleyman Demirel’i tanık olarak
göstermişlerdir. 

Liseli Dev-Genç’li Turgut İpçi-
oğlu’nu katletmiş, başka devrimci

demokratların katledilmesinde de
doğrudan veya dolaylı rol almışlar-
dır.

İşte böyle bir örgütün ürünüdür,
böyle bir örgütten beslenir Gülay
Göktürk.

Biz de; seni de, soyunu, sopunu
da çok iyi biliyoruz. Karanlık da,
“dış mihraklı” olan da kendinizsiniz.
Yine aynı soydan-soptan olduğunuz
Oral Çalışlar’ın 12 Eylül cunta şefi
Kenan Evren’e yazdığı mektubu da
unutmuş değiliz.  

Sizin nasıl Amerika ve faşizmden
beslendiğinizi, o “sol” maskenizin
altındaki yüzünüzü biz de, Türkiye
halkları da çok iyi biliyor. 

Amerika’nın talimatıyla; Kenan
Evren’in temsilciliğindeki 12 Eylül
1980 faşist darbesiyle 23.677 dernek
faaliyetten men edildi; 650 bin kişi
gözaltına alındı, 50 bin kişi siyasi
mülteci olarak Avrupa ülkelerine sı-
ğındı; 700 idam istendi, 480 idam
cezası kesinleşti, 49 kişi idam edildi.
Yaklaşık 200 kişi işkencelerde öl-
dürüldü. Kenan Evren idama mahkûm
edilen devrimci-demokrat işçi ve
gençler için: “Asmayalım da besle-
yelim mi?” diyordu.

İşte böyle bir süreçte 12 Eylül’ün
hemen ardından kapatmalar, operas-
yonlar, gözaltılar, işkenceler başlamış,
tam bu sırada 17 Eylül 1980’de Oral
Çalışlar Kenan Evren’e mektup
yazmıştır.

Mektupta;   “Aydınlık, MGK’nın

ilan ettiği amaçların gerçekleşmesine
basın alanında destek olmak için
hayatını dahi seve seve feda etmeye
hazır olduğunu kanıtlamıştır” de-
miştir ki bu söylediği sözlerden
sadece bir, iki cümledir. Oral Çalışlar
bu mektubunda 12 Eylül faşist askeri
cuntasına nasıl hizmet ettiklerini ve
hizmet edeceklerini anlatmıştır.

Şimdi ise Oral Çalışlar bu mek-
tubunda kendi kişisel düşüncesi ol-
madığını söyleyerek, Evren’e hitaben
yazdığı mektup için “Bu mektup o
gün içinde bulunduğum Aydınlık
hareketinin görüşlerini yansıtıyor”
diyebilmiştir. (Ek 1- Oral Çalışlar’dan
Kenan Evren’e Mektup)

Yine Öldürürüz!
Elrom’un ismini anmayı biz değil,

sevmiyorsanız siz ve sizin gibi halk
düşmanları sevmiyordur..

Biz ismini “SEVEREK” anıyoruz,
yaşasaydı da tekrar yine seve seve
nasıl öldüreceğimizi yeni Elrom’ların
ve senin gibi burjuvazinin ihbarcıla-
rının da bilmesini istiyoruz.

Elrom’dan Savcı Kiraz’a...

EMRİ VERENLER, KATİLLER
VE KATİLLERİ KORUYUP- KOL-
LAYANLARA, ZEMİN HAZIRLA-
YANLARA CEVABIMIZ AYNI
OLACAKTIR!

Zulmün uygulayıcısı iktidarlar ve
onların silahlı güçlerinin ne kadar
eli kanlıysa, katliamlara zemin ha-
zırlayan ve katilleri koruyan hukuk

DUYUN GÖRÜN, "SÜBYANCI OLMA HAKKI" DEYİP AHLAKSIZLIĞI NEDENİYLE KENDİ
MAHKEMELERİNİN KAPILARINA KADAR DÜŞEN, AHLAKSIZLIĞI TESCİLLİ GÜLAY GÖKTÜRK,

BİZE AHLAK DERSİ VERİYOR!

AHLAKSIZIN, AHLAKI!
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da, o hukuku uygulayanlar da o kadar
kanlı katildir!

Katillerimize karşı ne kadar acı-
masızsak, onların hukukuna ve bu
hukukun temsilcilerine karşı da o
kadar acımasız olacağız!

Evet 45 Yıldır Aynıyız, 
Değişmedik! Dün Nasıl 
Halk Düşmanlarını 
Cezalandırmaktan Bir 
An Bile Geri Durmadıysak,
Yine Aynısını Yapıyoruz, 
Yapacağız!

45 yıldır biz değişmedik, eğer
soruyorsanız ve aklınızdan geçiyorsa
bile, bilin ki değişmeyeceğiz.

Bu düzen değişecek biz değiş-
meyeceğiz.

Halk düşmanlarının ensesinde bit-
meye, kafalarına sıkmaya devam
edeceğiz.

Bu konuda “içiniz rahat olsun”!

Sizin kalemlerinizin sahiplerine,
o düşünce babalarınızın, size bu sal-
tanatı ve halk düşmanı yazıları yaz-
manızı sağlayan EMPERYALİZM
VE ONUN İŞBİRLİKÇİSİ OLİ-
GARŞİNİN, ONUN İKTİDARI
AKP’NİN BAŞ DÜŞMANI OLA-
CAĞIZ.

Bu yüzden ki bize küfür edip du-
ruyor, eylemlerimizi karalamaya ça-
lışıyorsunuz.

Bunu elbette ki biliyoruz.

Çünkü ekmeğinizi bu emperya-
lizmden-faşizmden yiyorsunuz... Ye-
diğiniz bizim, halkın ekmeği, özgür-
lüğü ve kanıdır.

Haram-zıkkım olsun size. Bur-
nunuzdan efendileriniz gibi sizin de
fitil fitil getireceğiz elbet.

Düzenin, Burjuvazinin 
Ahlakı; Ahlaksızlıktır... 
Hırsızlık, Tecavüz, 
Katliamlar Üzerine 
Kuruludur. Evet Sizin 
Düzeninizin Ahlakını 
Bozacağız,  Halkımızın 

Ahlakını Koyacağız!
Gülay Göktürk yazısında, daha

doğrusu buna yazı demek bizce doğru
olmaz, küfürlerine devam ederken
bize “bu eylem, tam da onlardan
beklenen türden bir ahlaksızlık”
demiş.. 

Doğru demiş. Evet haklıdır biz
sizin ahlakınızı reddediyoruz. 

Ahlak kelimesinin sözlük anlamı;
“Bir toplum içinde kişilerin be-
nimsedikleri, uymak zorunda bu-
lundukları davranış biçimleri ve
kurallarıdır.”

Toplum şimdiye kadar sınıfsal
çelişkiler içinde gelişmiştir. Ahlak
bu nedenle daima sınıfsal olmuştur.

Ahlak ya egemenlerin çıkarlarını
haklı göstermiş yada baskı altındaki
halkın sınıfsal nefretini ve gelecekteki
çıkarlarını savunmuştur. 

Hem kapitalist ahlak, hem feodal
ahlak, egemenlerin hakimiyetini mas-
kelemeye yada egemenlerin çıkarla-
rını halkın çıkarı gibi göstermeye
çalışırlar.

Bizim ahlakımız ise Marksist ah-
laktır... Burjuvazinin teorik- bilimsel,
siyasal- pratik eleştirisini yaparız. 

Yani ahlaklı olmak, burjuvazinin
tüm kurumlarını ve ideolojisini red-
detmektir.

Tabii ki biz bu yüzden düzenin
tüm kurumlarını ve ideolojisini hu-
kukuna kadar reddediyoruz.

Bizim için; ahlaklı olmak, açlı-
ğımızın, yoksulluğumuzun, acıları-
mızın ve katledilmemizin  tek so-
rumlusunun burjuvazi olduğunu bil-
mek ve herkese anlatmaktır. Bu kini
öfkeyi yaygınlaştırmak ve büyüt-
mektir. 

Bugün savunduğumuz bu ahlak
anlayışının gereğini yapıyoruz. Size
göre tabii bu ahlaksızlıktır.

Çünkü sizin ahlakınızı tüm ku-
rumlarıyla reddediyoruz.

Bizim için ahlaklı olmak, halkını
ve vatanını sevmektir.  Halk sevgisi
tarih ve sınıf bilincidir.

Sınıflı toplumlarda hiç bir zaman
sınıf dışı yada sınıflar üstü eğitim-
AHLAK  var olmamıştır ve olamaz. 

Duyun, Görün,
Bize Ahlak Dersi Veren 
Gülay Göktürk 
Ahlaksızlığıyla 
Mahkeme Kapılarına 
Kadar Düşmüştür!

Gülay Göktürk bizi ahlaksızlıkla
suçluyor... Duyun, görün kendini ah-
lak temsilcisi ilan etmiş Gülay Gök-
türk’ün ahlaksızlığı mahkemelere
kadar düşmüştür.

Gülay Göktürk öyle ahlaksız bir
kadındır ki... Yaptığı bir röportajda
çocuk pornografisini savunmuştur.

Yazdığı iki yazısında da “süb-
yancı olma hakkı” deyip; “Çocuk-
lara zarar vermedikleri sürece süb-
yancı olma haklarını savunduğu-
nu” yazmıştır.

Bu söyledikleriyle yargılanmıştır.
(Ek2-)

Evet sizin ve temsil ettiğiniz dü-
zenin ahlakı budur... Ahlaksızlık üze-
rine kuruludur.

Bu ahlakı reddediyoruz. 

Çocuk pornografisini meşru gören,
savunan bu ahlakınıza karşı savaşı-
yoruz.

Yine Tempo dergisine konuşan
Gülay Göktürk, gazetelerde de if-
tiharla yayımlattığı demecinde şöyle
demiştir: “...Ben ensest (aile içi cinsel
ilişki) takıntılarımı atamamış  bir
insanım. Toplumun genelindeki o en-
sestle ilişkili takıntıların hepsi bende
vardır. Oysa ben ensestin takıntıdan
başka  bir şey olmadığını, beyin ola-
rak düşünen bir insanım.  Bu, güçlü
bir ensest duygusu yaşamamı engel-
lemiyor. Yani  yıkamadığım bir nok-
ta.”

İşte görün Gülay Göktürk’ün ah-
lakını... Ensest ilişkiyi bile meşru
gören “özgürlük” anlayışını...

Şimdi kalkmış bize ahlak dersi
veriyor.

Otur oturduğun yerde ahlaksız
kadın!

Şafak, Bahtiyar gibi bu ülkenin
en soylu, onurlu damarı olanların
isimlerini o pis ağzına alma... 

Yürüyüş
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Halkımız Duyun, Görün
Hapishanedeki 
Çocuklarınızın, Dört 
Duvar Arasındaki 
Tutsakların 19 Aralık 
Katliamı’na Alkış Tutmuş 
İhbarcı Ahlaksız  
Bir Kadındır Bu!

“Ben bu zorlu dönemden yüzü-
nüzün akıyla çıktığınıza inanıyor
ve bu büyük krizi sizin ‘devlet’lili-
ğinizde yaşadığımız için şanslı ol-
duğumuza inanıyorum“ demiştir.

Tutsakların diri diri yakıldığı, akla
hayale gelmeyecek işkencelere tabii
tutulduğu 19-22 Aralık katliamına
ve onun başındaki Hikmet Sami
Türk’e övgüler dizip, alkış tutmuş

biridir bu kadın.

Halkımız Duyun, Görün
Çocuklarınıza Eğitimi 
Fazla Görendir Bu 
İhbarcı Kadın!

Gülay Göktürk, “parasız üniversite
sosyal adaletsizliktir” diye yazabilmiş
birisidir.

Eğitimin piyasada alınıp satılacak
bir mal olarak kabul edilmesinin so-
nucudur bu. Ve aslında; hizmeti talep
eden satın alır, diğeri vergi ödeyenlere
haksızlıktır, biçimindeki bu söylem,
bilinçli bir yanıltmacadır.

İhbarcı  Göktürk; burjuvazinin
nasıl sağlam kalemi olduğunu, rüştünü
ispat etmeye devam ediyor.

Burjuvazinin ahlakını böyle sa-

vunuyor. Bir tek zenginler okusun
diyor. 

İşte... görün, duyun, bilin...

Köşe yazarı olanlar, gazetecilikten,
meslek ahlakından bahsedenler...

Devrimci demokratlar, halkımız... 

Bilin, tanıyın... gazete köşelerinde
bile olsa görün ve teşhir edin. 

İşte deyin, burjuvazinin ahlakının
temsilcisi ahlaksız bir burjuva kale-
mi..

Not: Hareketimize küfreden Ah-
met Hakan gibi düşkünlere ve Gülay
Göktürk gibi ahlaksızlara  hak ettikleri
cevabı vermeye devam edeceğiz...

DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ

CHP Genel Merkezi önünde yaptıkları açlık grevinin
4. gününde olan Sarıyer Belediyesi İşçi Meclisi Üyeleri,
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara mitinginde pankartlı
protesto eylemi yaptı:

Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı sahnenin tam
karşısındaki vincin üstüne çıkan işçiler “Sosyal Hakla-
rımızı İstedik, CHP’li Şükrü Genç’ten Dayak Yedik!”
pankartını açtı. Pankartın açılmasıyla CHP mitingine
katılan kitleye Sarıyer belediyesi işçilerinin sorunları
ulaşmış oldu. Bir anda herkes sahneyi bırakıp, pankarta
doğru bakmaya başladı. Bu esnada CHP’li vinç görevlisi
tarafından pankart aşağıdan çekilerek alındı. Aşağı inen
Sarıyer İşçi Meclisi üyeleri pankartı vinç görevlisinin
elinden aldı. CHP'li kitleden bir kişi işçilere yumruk
atmak istedi. Bir CHP’li ise işçilerin yanına geldi,
sessizce haklı olduklarını söyledi. Vinç görevlisi ise
işçilere “HDP’li misiniz? Buraya provokasyon yapmaya
mı yolladılar?” diye sordu. İşçiler, HDP’li olmadıklarını,
kimse tarafından yollanmadıklarını anlatmaya çalıştı.
İşçiler alandaki kitleye sorunlarını anlatmaya çalıştı.

Alandan çıkan işçiler, miting alanından yaklaşık 500
metre uzaktaki Maltepe köprünün yakınında bulunan
boş bir binaya pankartlarını astı. Mitingden dağılan
CHP’liler pankartı okuyarak yoluna devam ettiler. Bu
esnada 15 kişilik CHP’li bir grup, pankartı indirmeye

y ö n e l d i .
Dertlerini
anlatmaya
çalışan işçi-
lere yumruk
atıldı. İşçi-
l e r e
“ S D P ’ l i
m i s i n i z ;
ESP’li mi-
s i n i z ;
HDP’li mi-
siniz?” diye sorarakk, işçileri darp eden provokatör
grup, pankartı indirdi. İşçinin sorunlarını dahi dinlemek
istemeyen gruba,  Sarıyer işçileri ısrarla sorunlarını an-
lattılar. CHP'li gruba Şafak Yayla’nın, Bahtiyar Doğru-
yol’un ardından “terörist” diyen Kılıçdaroğlu’nun tutumu
soruldu. Grup soruya cevap vermektense, “Devrimci
olan bizleriz!” diyerek işçileri darp etti.

Eylemden çıkan sonuç; Seçim ekseninde siyasete sü-
rüklenmenin, insanları nasıl siyasi körlüğe ittiğidir. Bu
insanlar, haklı taleplerini sunan işçileri dinleme ihtiyacı
dahi duymadan, doğrudan seçimlerdeki rakipleri üzerinden
işçilere saldırabildiler.

Direnen Sarıyer Belediyesi İşçileri CHP Genel Merkez Önünde Açlık Grevinde

TAŞERONLUĞA SON VERECEĞİM DİYEN CHP 
SARIYER BELEDİYESİ’NDE İŞÇİLERİ İŞTEN ATTI! 7 Haziran
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Bursa’da başlayan metal işçilerinin
direnişi pek çok deneyim bıraktı. 

Metal işçilerinin direnişi politi-
kalarımızın gücünü görmek; eksik-
lerimizi daha yakından görmek, gö-
revlerimizi somutlamak yanıyla  pek
çok dersle doludur. 

Her direniş gibi o da DİH’liler
için bir okul işlevi görüyor...

***

*"Eskişehir'in İnönü ilçesindeki
Ford Otosan Fabrikası’nda iş bı-
rakma eylemi başlatan işçilerin söz-
cüsü İsmail Demirbaş, üye oldukları
sendikadan istifa ettiklerini belirterek,
'An itibarıyla bin 32 kişi Türk Metal
Sendikası'ndan istifa etti. Sendikanın
fabrikada hiçbir yetkisi kalmadı'
dedi."

*TOFAŞ’ta başlayan direnişte üç te-
mel talepten bir tanesi;

"Türk Metal Sendikası fabrikada
yetkili olamayacak. Sendika gitmese
dahi işçiler kendi seçtiği temsilcilerle
temsil edilecek" idi.

*Farba ve VLE elektronik işçileri,
16.00-24.00 vardiyası çıkışında eylem
yaptı. İşçiler, “Bizi satanı biz de sa-
tarız!”, “Türk Metal istifa!” slo-
ganlarını attı.

Örnekler çoğaltılabilir. 

Ancak direniş boyunca işçilerin
başlıca talepleri;

- Türk Metal Sendikası’nın im-
zaladığı sözleşmenin iptal edilmesi,

-Sahte sendika ve temsilcilerinin
işyerlerine sokulmaması,

-İşçilerin seçtiği temsilcilerin yö-
netim tarafından tanınması oldu.

***

"Patron sendikacılığı bitmiştir.
İşçilerin sendikalara güveni kalma-
mıştır" diyorduk. 

Metal işçilerinin direnişi bu tes-
pitlerimizi somutlamış ve aynı za-
manda "işçi meclislerini" örgütleme
zorunluluğumuzu bir kez daha gös-
termiştir.

İşçiler bu direnişte patrona, devlete
ve patron sendikacılarına karşı üç
cephede birden mücadele ettiler. 

Patron sendikacılığına son veril-
mesi ise en çok kararlılıkla üzerinde
durdukları konu oldu. 

Bu direnişte işçiler patronlara hiz-
met eden sendikacıları deyim yerin-
deyse silip süpürdüler. 

Ortaya çıkan tabanın gücüydü...

Doğrudan işçilerin kendilerinin
örgütledikleri; her aşa-
masında söz ve karar
sahibi oldukları bir taban
örgütlenmesini hayata
geçirdiler...

Devrimci bir önder-
liğin olmaması direnişin
uzun soluklu olmama-
sını; daha ileri bir ka-
rarlılığın ortaya çıkma-
masını dolayısıyla da
tüm haklar alınana kadar
her tür bedelin göze alın-
dığı, hak kazanımlarının ileri noktada
olduğu bir sonucu getirmemiştir. 

Ancak direniş gösterdi ki bu işçiler
tüm bu politikalara örgütlenmelere
açıktır.

"Ölmek var dönmek yok" slo-
ganının atıldığı bir direnişte işçiler,

sürecin bedellerle göğüslenebilece-
ğini; ülkemizde hak alma gerçeğini
kavramışlardır. 

Sendikaların kendi çıkarlarına
verdikleri zararları net olarak görmüş;
hayatın ve mücadelenin içinden çı-
kardıkları deneylerle kendi taban ör-
gütlenmelerini kurmuşlardır.

Biz DİH’liler bu süreci iradi olarak
örgütlemeliyiz.

Bugün DİH’lilerin iki temel görevi
vardır..

1-Patron sendikacılığına karşı
ideolojik mücadeleyi yükseltmek.

2-Kitle çalışması yapmak; mec-
lisleri örgütlemek.

Patron sendikacılığına karşı yük-
selteceğimiz ideolojik mücadele; 

-İşçilerde güven ve umut oluşturur.

-İşçilerin ideolojik eğitimini sağlar.

Patron sendikacıları emek hırsızı-
dır... İşçi mücadelesini kullanarak güç
olurlar. Sonra bu güç aracılığıyla pat-
ronlara işçilerin emeğini pazarlarlar.

Patron sendikacıları burjuva ideo-
lojisinin en pespaye halinin pratikteki
karşılığıdırlar.

METAL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ POLİTİKALARIMIZIN 
DOĞRULUĞUNU GÖSTERMİŞTİR

İşçi Meclislerinde Örgütlenelim!

Yürüyüş
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Bu nedenle PATRON SENDİ-
KACILARINA KARŞI VERİLE-
CEK OLAN İDEOLOJİK MÜ-
CADELE KAPSAMLI OLMAK
ZORUNDADIR.

Her türlü pisliği açığa çıkarmalıdır.
Yalan, çıkar ve hırsızlık üzerine
kurulu olan patron sendikacılığı kar-
şısında DEVRİMCİ İDEOLOJİNİN
GÜCÜ SONSUZDUR. Tüm Cep-
heliler’in bildiği bir gerçek vardır:

İDEOLOJİK MÜCADELE
KAZANILMADAN SİYASİ ZA-
FER KAZANILAMAZ.

İdeolojik mücadeleyle öncelikle
kendi saflarımız olmak üzere devrimci
ideolojinin gücünü kuşanmalıyız...

Sonra da ideolojik mücadeleye
kendi gerçeğimiz içinde en geniş ke-
simlere ulaştırmalıyız. Afişle, bildi-
riyle, kuşla, pulla, toplantıyla, ku-
laktan kulağa, evden eve sayısız yol

ve yöntemle yapmalıyız...

İdeolojik mücadelede işçilere an-
lattığımız her doğru mutlaka hedefine
ulaşacaktır.

Gerçekleri anlatan her cümle; her
bildiri vb. burjuva ideolojisine sıkılmış
bir kurşundur. Asla boşa gitmez. Mut-
laka saflaştırır; aynılaştırır...

Yükselttiğimiz ideolojik mücadeleyi
doğru bir örgütlenme anlayışı ile bir-
leştirmeliyiz..

Doğru örgütlenme anlayışı;

- Sendika bürokratlarına değil, tez-
gah başındaki işçiye gitmek.

- Fabrikalarda, meydanlarda, so-

kaklarda işçilerle buluşarak, işçi mü-
cadelesini engellemeye çalışanlara karşı
mücadele ederek örgütlenmek.

- İşçilerin, kendi eylemliliklerinde,
örgütlerinde ve geleceklerinde söz ve
karar sahibi olmaları için İŞÇİ MEC-
LİSLERİNİ KURMAKTIR.

Bir işyerinde sendikalar örgütlü ol-
sun ya da olmasın biz işçi meclislerini
hayata geçirmeliyiz. Kendi politikala-
rımızı hayata geçirmek için var gücü-
müzle çalışmalıyız. 

İdeolojik mücadele ve kitle çalışması
birbirinden ayrılmayan bütündür..

Bu doğru çizgiyi tüm emeğimizle
hayata geçirelim. 

DİH, tarihteki zaferleri yaratan
devrimci düşünce ve devrimci dü-
şüncenin yarattığı çizgideki ısrar-
dır...

Bu ısrarı büyütelim..

BİZ KAZANACAĞIZ.

Direnişten Çıkardığımız
Sonuçlar;

21 Mayıs 2015 Perşembe günü
14.00-16.00 saatleri arası Devrimci
İşçi Hareketi tarafından 7 gündür
Bursa'da devam eden TOFAŞ, RE-
NAULT ve MAKO fabrikalarında
direnen işçiler ziyaret edilip direniş

hakkında bilgi alınarak DİH’in direnişe desteği iletildi.

İlk olarak gidilen TOFAŞ fabrikasında çok sayıda
işçi, fabrikanın ana kapısında yol kenarında kurdukları
çadırlarda direnişi sürdürüyorlardı. 

Bursa'da kurulu olan BOSCH fabrikasında, 3 sene
önce Birleşik Metal-İş Sendikası ile Türk Metal-İş Sen-
dikası arasındaki yetki sorunu mahkeme kararıyla Türk
Metal-İş Sendikası’na yetki verilmesiyle sonuçlanmıştı.
Türk Metal-İş’in BOSCH’ta yaptığı sözleşmede ücretlerin
en az 1.800 TL olması aynı sendikanın üyesi olan RE-
NAULT işçilerini harekete geçirdi. Ve BOSCH işçileri
ile imzalanan sözleşmenin kendileri için de geçerli olması
talebiyle direnişi başlattılar. 

RENAULT işçilerinin direnişine  TOFAŞ, MAKO,
OTOTRİM, COŞKUNÖZ fabrikalarındaki işçilerin de
katılmasıyla 10 binin üzerinde işçi üretimi durdurarak
fiili olarak greve başladılar. 

İşçilerin talepleri,
1- Bu eylemlerden dolayı hiçbir işçi işten atılmaya-

cak.

2- Türk Metal-İş Sendikası işyerinden çıkacak.

3- BOSCH’da yapılan toplu sözleşmede geçen zam
oranının baz alınması.

4- İşçiler kendi temsilcilerini kendileri seçecek.

RENAULT işçileri Türk Metal-İş’in yarattığı olumsuz
bir bilinçle fabrikanın önüne destek ve dayanışma için
gelen hiç kimseyi fabrika önüne almayarak ve bunu da
polis kontrolüyle beraber yaparak dayanışmanın büyü-
mesine engel oldular. Fabrika içinde bulunan işçilere
gelen yardımları patron engelliyordu. Fakat demir par-
maklıklar ardından gelen yardımlar işçilere ulaştırılabi-
liyordu. 

Polis, desteği ve dayanışmayı kesmek için, gelen
yardımları provokatörlerin (devrimcilerin) direnişi et-
kileyebileceğini söyleyerek engelledi. Hatta direnişe be-
lediyelerden gelen destekleri engellediler. İşçileri bu
şekilde tecrit edip gelen yardımları engelleyerek işçileri
yalnızlaştırdılar. Direnişin büyümesinin, yayılmasının
ve işçilerin daha da bilinçli ve örgütlü hareket etmesinin
önüne set çektiler.

TOFAŞ fabrikasında çalışan işçiler, Türk Metal İş
Sendikası’nın daha yoğun ve patron tarafından sendikaya

İŞÇİLERİN BAŞLATTIĞI BU DİRENİŞ KIVILCIMI DALGA DALGA YAYILMALI!
Devrimci İşçi Hareketi Bursa’da RENAULT, TOFAŞ, MAKO Fabrikalarında 

Direnen İşçileri Ziyaret Etti!

İşçileri bilinçlendirmek,
bir eyleme ya da

protestoya katmak için
işyeri işyeri dolaşmak,

her işçiye ulaşmaya
çalışmak devrimci

tarzdır!
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açık desteğin olmasına rağmen
BOSCH’daki sözleşmenin ortaya
çıkmasıyla işçiler direnen RENAULT
işçisinden etkilenerek aynı taleplerle
toplu olarak iş bıraktı. Yine TOFAŞ
işçisi ve aileleri fabrikanın önünde
geceli gündüzlü çadırlar kurarak di-
renişe geçtiler.

TOFAŞ fabrikası ziyaretimiz sı-
rasında röportaj ve destek taleplerimiz
işçi dayanışmasına açık olmayan bir
tavırla işçi temsilcileri tarafından
reddedildi. Biz de işçilere gelen zi-
yaretçileri direniş hakkında bilgi al-
mak isteyenleri bilgilendirmek için
eylem alanının uygun bir yanında
bir masa açılmasını, bir ziyaretçi
defteri oluşturulması önerimizi ilettik.
Direnişe desteğe gelenlere karşı ‘kov-
ma’ tavrının halk kültürümüzde yeri
olmadığı işçilere anlatıldı. 

Günlerdir direniş içinden marjinal
grupları çıkardıklarını söyleyen bir
işçiye devrimci olduğumuz, asıl mar-
jinal olanların işçilerin emeğine göz
diken patronlar olduğu anlatıldı. Ken-
dimizi anlattığımızda Devrimci İşçi
Hareketi’nden geldiğimizi söylediği-
mizde de kapının önünden ayrılmamızı
söyleyen işçi temsilcileri daha da ileri
giderek polis çağırdılar.

Sonrasında RENAULT fabrika-
sına gidildi. Fabrikanın önünde işçiler
kontrol noktası oluşturup RENAULT
işçisi ve ailelerinden olmayanları di-
renişe yakın kısma almıyorlardı. Biz
de kontrol noktasında bulunan işçi-
lerle röportaj isteğimizi iletip kendi-
mizi tanıttık. İlk başta röportaj ver-
mediklerini söylediler. Bir temsilci
işçi biraz daha yakın davranarak so-
rularımızı yanıtladı ve direnişin du-
rumu hakkında bilgi verdi. Ve MA-
KO’daki direnişin daha çok desteğe
ihtiyacı olduğunu söyleyerek bizi
MAKO Fabrikası’na yönlendirdi.
Bizde hafta sonu işçi kurultayımız
ve işçi meclisleri çalışmamızı anla-
tarak işçiye broşürümüzden verdik.
Herhangi bir ihtiyaçları olduğunda
ulaşabilecekleri bir numara bıraktık.
Desteğimizi iletip MAKO’ya geç-
tik.

MAKO Fabrikasının önüne var-
dığımızda bir grup işçi polisin yön-

lendirmesiyle bizi görünce hareket-
lendi. Neden geldiğimizi kim oldu-
ğumuzu sordular. Anlattık direnişe
geldiğimizi söyledik. Fotoğraf çekti-
ğimizi gören bir işçi, çekmememizi,
gergin olduklarını, arkadaşlarının ifa-
deye çağrıldıklarını söyledi. Biz de
kendimizi tanıttığımızda daha yumuşak
bir üslupla aynı şeyleri tekrar ettiler.
Direnen işçilerden birinin babasıyla
sohbet ederek direniş hakkında bilgi
alıp kendimizi anlattık. Bize sendi-
kaları, özellikle Türk Metal-İş’i Bur-
sa’da istemediklerini, fabrikada çok
kötü koşullarda çalışıldığını, önceden
binlerle başvuru yapılırken son dö-
nemde iş başvurusu yapan kişi sayı-
sının çok azaldığını ve kimsenin MA-
KO’yu tercih etmediğini söyledi.

İçerdeki direnişteki işçilerin hiçbir
ihtiyacı fabrika tarafından karşılan-
mıyor ve gelen yardımlar polis ve
patron tarafından engelleniyor. Fab-
rikanın içinde bulunan tuvaletler ki-
litlenerek direniş kırılmaya çalışılıyor.
Genel olarak işçiler üzerinde direnişi
kırmak için yoğun bir baskı olduğunu
gördük. İşçilerin tedirginliği ve etraf-
larına olan güvensizliği belirgindi.

Ortak bir talep etrafında Türk
Metal-İş Sendikası’nın gitmesi için
bir araya gelmiş binlerce işçi gördük.
Kendiliğinden bir talep etrafındaör-
gütlenmiş bir işçi var. Ancak tüm
örgütsüzlüğüne rağmen peş peşe
gelen direnişler patronları sarsmaya
yetti. Bursa RENAULT’ta başlayan
direniş Kocaeli’deki FORD fabrika-
sı’na, Ankara’da Türk Traktör ve Es-
kişehir’de Ford Otosan’a yayıldı. Bir
taraftan geri de olsa anlaşmalar ya-
pılırken diğer taraftan yeni direnişlerle
Metal işçilerinin fiili direnişleri sü-
rüyor... 

DİRENİŞTEN ÇIKAN SONUÇ:

1- İşbirlikçi sarı sendika ağalarına
karşı işçilerin yıllardır biriken öfke-
sinin bir ifadesi bu direniş. Her ne
kadar sınıf bilincinden yoksun ken-
diliğinden ortaya çıkmış bir tepki de
olsa bu direniş artık işçi sınıfının iş-
birlikçi düzen ve patron sendikacı-
larına karşı başkaldırısının önemli
bir göstergesidir. 

Sendikalar işbirlikçi ve patron

yanlısıdır. İdeolojik ve kültürel olarak
işçi sınıfının karşısındadır. İş yerle-
rinde patronların çıkarını koruyan
emniyet supabı görevi görmektedirler. 

İşçilerin kendi iradeleriyle hareket
edebilecekleri tek örgütlenmeler İŞÇİ
MECLİSLERİ ve İŞÇİ KOMİTELE-
Rİ’dir. İşte TOFAŞ, RENAULT,
MAKO, COŞKUNÖZ, FORD,
OTOTRİM işçilerinin direnişi ken-
diliğinden de olsa bu gerçeği ve
ihtiyacı pratikte ortaya çıkarmıştır ve
acil bir örgütlenme ihtiyacı olarak
dayatmıştır.

2-İşçilerin sınıfsal bir önderlikten
yoksun olarak ortaya koydukları bu
tepki ve direnişleri işçilerin üretimden
gelen gücünü görmeleri açısından
güçlü bir deneyimdir. Bu güç sınıfsal
bir önderliğe kavuştuğu noktada sar-
sıcı ve daha büyük bir güce dönüşecek
dinamizmi taşımaktadır. Devletin ve
patronların asıl korkusu budur.

3- İşçilerin sınıf bilincinden yok-
sun ve örgütsüz olmaları devletin ve
patronların tehdit, baskı ve propa-
gandalarının etkili olmasına neden
olmuştur.  Örneğin, polis işçilerei
“Provokatörler gelir, direnişinizi
bozar, kullanır, onlara izin vermeyin.
Sakın görüşmeyin. İçinize sokmayın.
Gelip burada ikinci bir gezi yara-
tırlar” diyerek, direnişle devrimciler
ve halkın desteği arasına duvarlar
örülmesine neden olmuştur. Dost ve
düşman kavramı konusunda kafaları
sürekli bulandırılan işçiler, kendile-
rinden başka kimseye güven duy-
mamaktadır. Bu anlamda da işçi sı-
nıfının gücünü ve direnişini büyütecek
olan; destek ve dayanışma güçlene-
memiştir. Oysa devletin kolluk güç-
leriyle, işbirlikçileriyle işçi üzerindeki
baskıyı kıracak olan destek ve daya-
nışmalardır.

4- Devrimciler, emekçiler, öğren-
ciler, köylüler olarak bulunduğumuz
her yerde destek ve dayanışmayı or-
taya koymalı, eylemlerle direnişi
desteklemeli ve yaymalıyız. Metal
işçilerinin başlattığı bu direniş bir
kıvılcım gibi dalga dalga yayılmalı,
genel direnişe dönüştürmeliyiz.

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

22 Mayıs 2015
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Ocak ayında Sarıyer Belediye-
si’nde Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü’nde çalışan 16 işçi işten çıkarıldı.
Sarıyer Belediyesi CHP’li bir belediye
tarafından yönetiliyor. Taşeronu bi-
tirme, işçilere “Yaşanacak bir Tür-
kiye” yaratma ve asgari ücreti 1.500
TL’ye çıkarma sözü veren CHP’ye
ait bir belediye sözü edilen…

CHP sol maske takmış burjuva-
zinin partisidir, diyoruz. Bu teorik
söylemin pratikte de doğru olduğunu
bir kez daha gördük. Sarıyer Beledi-
yesi, işçilerin gözünün yaşına bak-
madan 16 işçiyi işinden çıkardı.
İşçiler maruz kaldıkları bu emek düş-
manı uygulamaya eylemleriyle, basın
açıklamalarıyla, direnişle karşılık
verdiler. CHP, işçilerin yaptığı tüm
bu eylemlere gözlerini kapadı. Nasıl
egemenler maaşlarının artmasını is-
teyen taşeron işçilerine “nankörler”
diyorsa, CHP’deki burjuvalar da ha-
yatları ve aileleri için çalışmak zo-
runda olan işçileri rahatlıkla işinden
çıkarıyorlar.

İşçiler CHP elitlerini rahatsız edip,
haklarını elde edebilmek için CHP
İstanbul İl Binası’nı işgal etti. Sol
maskelerinin düşeceğini, halkın önün-
de teşhir olacaklarını gören CHP’li
yönetim paniğe kapılarak dört koldan
direnişin bitirilmesi için uğraştılar.
Direnişin sonucunda CHP yönetimi
geri adım attı ve işçilerle bir protokol
imzalamak zorunda kaldı. Bu protokol
altında CHP İstanbul İl Başkan Vekili
Yusuf Kenan Sönmez’in de imzası
vardı. Protokole göre ise işçilerin
bütün talepleri kabul ediliyordu.

Aradan 3 ay geçtikten sonra ise
CHP, verdiği sözlerin tamamını unut-
tu. Seçim öncesinde halkın oylarını
alabilmek için bol keseden atanlar,
verdikleri sözleri dahi yerine getir-
miyordu. Protokole uymak bir yana
20 Mayıs 2015’te 8 işçi tekrar işten
çıkarıldı.

Kazandıkları haklar ve işleri el-
lerinden alınan Sarıyer Belediyesi
İşçileri ise “Biz CHP de Olsa, AKP
de Olsa, MHP de Olsa Muhatabımız
Hangi Partiyse, Hangi Makamsa,
Hangi Yetkili İse Haklarımızı İste-
yeceğiz, Vazgeçmeyeceğiz.” diyerek
işlerini geri alabilmek için mücadele
edeceklerini açıkladılar. İşçiler düzen
partilerine güvenmediklerini açıklı-
yorlardı bu söylemleriyle. Bu bilinç
ve meşruluk ile Ankara’ya CHP
Genel Merkezi’ne geldiler.  Devasa
Genel Merkez’de işçileri muhatap
alacak kimse yoktu! Tabi seçimler
için halka söylenecek yalanlara ha-
zırlanıyorlardı. İşsiz kalmış, çocuk-
larına ekmek götüremeyen işçilerle
şimdi kim ilgilenecekti? Kendilerine
muhatap bulamayan işçiler, Genel
Merkez’deki bir odanın kapısını ki-
litleyerek talepleri karşılanana kadar
CHP Genel Merkezi’ni işgal ettikle-
rini açıkladılar.

Türkiye’de işçiler ülkenin birçok
yerinde işgal, grev ve eylemler yap-
mışlardır. İşçilerin yaptıkları bu ey-
lemler iktidarlar tarafından terörize
edilir, işçiler işkencelerle gözaltına
alınır. Ancak bu tavrı hep iktidarlar
göstermez. Çünkü bu tavır ideolojiden
kaynaklanmaktadır. Burjuva ideolo-
jisine göre düşünen, yaşayan ve po-
litika üreten CHP de tarihinde aynı
tavrı defalarca sergilemiştir.

İşçiler kendilerine muhatap bu-
lamadıkları ve ciddiye alınmadıkları
için 28 Mayıs’ta CHP Genel Merke-
zi’ni işgal ettiler. CHP bu demokratik
ve meşru eyleme tahammül edemedi.
Genel Merkezde bulunan CHP üyeleri
kapıyı kırarak, tıpkı polisler gibi iş-
çileri tekme tokat döverek bina dışına
attı. Yaşadıkları saldırı sonrasında
işçilerin vücutlarında yaralanmalar
meydana geldi.

İşgal eylemi ve yaşanan bu saldırı
sonrasında işçiler Genel Merkezin

önünde açlık grevi yapmaya başla-
dılar. CHP binası önünde açlık grevi
direnişi sürerken, eylemin gerçek-
leştiği yerden Haluk Koç, Levent
Gök gibi milletvekilleri geçiyordu.
Ancak bir tanesi de gelip işçileri
dinleme “inceliğini” göstermedi. Çün-
kü fiziken muhalefet olunsa da zi-
hinler çoktan egemen sınıfın iradesine
tabi olmuştu. Milletvekilleri ve yet-
kililer yok sayma politikasını sür-
dürmeye devam ettiler. Binada çalışan
güvenlik görevlileri ise işçilere sözlü
sataşmalarda bulundu ve pankartlarına
saldırıp, pankartlarını yırttılar.

Son saldırı ise bugün yaşandı.
Direnişteki işçileri çeşitli meslek
gruplarının, öğrencilerin, devrimci-
lerin, Grup Yorum’un ziyaret etmesine
ve direniş ile ilgili haberler çıkmasına
tahammül edemeyen CHP yönetimi,
işçileri gözaltına aldırmak için polisi
aradı! Haklarını arayan işçileri polise
ihbar etti! Çevik Kuvvet gelerek iş-
çilerin oturdukları alana saldırdı,
pankartları parçaladı ve işçileri iş-
kenceyle alanın dışına sürdü.

“İşçi ve halk dostu” CHP, hakkını
arayan işçiye işte böyle yaklaşıyor!
İşçiler çocukları, onurları ve namusları
için direniyorlar, işlerini geri istiyorlar.
CHP yönetimi ise işçileri dinlemek,
çözüm yöntemi bulmak bir yana iş-
çileri görmezden geliyor, dövdürüyor,
polise ihbar ediyor. CHP yönetimi
kimse duymadan işçileri Genel Mer-
kez önünden atmaya çalışıyor. Kimse
duymadan bu işin üstünü örtmeye
çalışıyor.  

CHP’nin gerçek yüzü böyle olay-
larda açıkça teşhir oluyor. CHP’nin
temsil ettiği sınıf işçilere karşı bu
tip durumlarda dişlerini gösteriyor.
Daha önce İzmir’de çalışan taşeron
işçisi Batıgül Tunç CHP Belediyesi
tarafından işten çıkarıldı. Kadın işçi
Kılıçdaroğlu ile görüşmek için yanına
gittiğinde Kılıçdaroğlu’nun koruma-

CHP, Sarıyer Belediyesi
İşçilerini Polise İhbar Etti!

Kapısının Önündeki İşçileri Polisle Kovmaya Çalışıyor!
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ları tarafından dövülerek uzaklaştırıldı.
Batıgül Tunç Ankara’ya geldi eylem
yapmaya başladı. Polise ihbar edildi
ve gözaltına alındı. Maltepe’de çalışan
taşeron işçileri, Bakırköy Belediyesi,
Sarıyer Belediyesi işçileri ve daha
birçok belediyenin işçisi aynı saldırılara
maruz kaldı. CHP’nin işçileri ne kadar
“sevdiği” ve “temsil ettiğini” hayat
defalarca gösterdi. 

CHP işçileri oy potansiyeli olarak
görüyor. Kendi harcamalarından asla
tasarruf etmiyor, en lüks restoranlara
gidip, en lüks arabalara biniyorlar.
Ancak taşeron işçilerini kolaylıkla
işten çıkartıyorlar. CHP ekmeği ve
alınteri için soğukta kapısının önündeki

işçiye polis saldırtacak kadar işçi düş-
manı bir partidir. CHP bu düzendeki
hiçbir soruna alternatif olamayacağını
ne pahasına olursa olsun bu düzenin
devamı için çalışacağını bir kez daha
kanıtlamıştır.

Sarıyer Belediyesi İşçileri tüm bu
saldırılara rağmen CHP Genel Mer-
kezi’nin önünde direnişlerini sürdü-
rüyor.  Biz biliyoruz ki devrimci işçiler
bulundukları her alanda her araçla
emek düşmanlarına karşı direnirler.
Biz de açlık grevi direnişinde olan iş-
çilerin her zaman yanındayız ve yan-
larında olmaya devam edeceğiz. Mes-
lektaşlarımızı ve halkımızı Sarıyer
Belediyesi İşçilerinin haklı mücade-

lelerine destek olmaya çağırıyoruz.

HALKIN HUKUK BÜROSU
NOT: CHP Genel Merkezini arayarak
bu durumu protesto edebilirsiniz.

CHP GENEL MERKEZ TEL;
0 (312) 207 40 00

Sarıyer Belediyesi İşçilerini ara-
yarak onlara destek verebilirsiniz.

SARIYER BELEDİYESİ İŞÇİSİ 

GÜVEN DARCANLI: 

0531 012 34 18

Gürsel Mahallesi Kumlu Sokak
No.13/10 Kağıthane/ İSTANBUL

Tel/faks 0 212 296 31 59 

e-mail: halkinhukuk@gmail.com

Dev-Genç’li-
lerin 2003’te dü-
zenlediği Gençlik

yaz kampı olan Uçmakdere Kampı'na, Türkiye Gençlik Der-
nekleri Federasyonu üyesi olarak katılan Dev-Genç’lilerden
biriyim. Yaz kampımız, ilk defa düzenleniyor olmasına
rağmen gayet organize ve kolektifti. Anadolu'nun çeşitli
merkezlerinden gelen Dev-Gençliler olarak heyecanlıydık,
çoğumuz ilk defa bir gençlik kampına katılıyordu! Ağırlıklı
olarak İstanbul'un ünüversiteli ve liseli öğrenci-gençliği ör-
gütlemişti kampı. Bizim de Anadolu'dan gelen Dev-Genç’liler
olarak kampa az da olsa desteğimiz, katkımız olmuştur.
Kamp bir ilkti. Çoğumuz birbirimizi eylemlerden etkinliklerden
tanıyorduk, lakin mücadeleye yeni katılan arkadaşlarımızda
çoktu. Özellikle İstanbul'un çeşitli mahallerinden  gelen
Liseli Dev-Genç’liler de kampta coşkuyla, renk katmıştı, ça-
bucak kaynaşmıştık, 2003'te kamptan kısa bir süre sonra bu-
lundukları evdeki silahın kazayla ateş almasıyla vurulup,
şehit  olan Liseli Dev-Genç’li Okan Yıldırım da kampın ör-
gütleyicilerinden ve  emekçilerindendi. Okan mütevazi, alçak
gönüllü, düşmana olan sınıf kini  sınırsız, düşmana karşı
gaddar dostlarına, yoldaşlarına, halkımıza  karşı sevgi  dolu
bir yoldaşımızdı. Emekçi ve mütevaziydi. Bir sıra neferiydi.
2-3 yıllık devrimcilik geçmişine rağmen dolu doluydu ve
ideolojik-örgütsel donanımı, yürekliliğiyle konuşurken kar-
şınızda 17 yaşında bir genç değil de 20-30 yıllık bir deneyimi
olan devrimci var sanırdınız. Anısı önünde saygıyla ve
bağlılıkla eğiliyoruz.  

Kampımızda bir yandan kolektif yaşamı örgütlerken,
diğer yandan  devrimci eğitime devam ediyorduk. Devrimci
bir tatil  nasıl olması gerekiyorsa, öyle devam etti. Hem
birlikte sevgiyi de, yoldaşlığı da, paylaşımı da,  dayanışmayı

da yaşadık. TAYAD'lı Aile-
lerimiz de her zamanki gibi
bizi yalnız bırakmamıştı. Ye-
meklerimizi TAYAD’lı Aile-
miz rahmetli Şahin (GÜZEL)
amcamız yapıyordu. Niyazi

(AGIRMAN ) amca da şoförlüğümüzü yapıyor, arabasıyla
işi olanları  götürüyor-getiriyordu. Aşçımız Şahin amcamız
bir yandan yemeklerimizi yaparken diğer yandan da her gün
"ben gidecem” diye tutturuyordu.  

Bir  arkadaşımız, aslan kükremesi gibi  horluyordu. Hor-
lamadan kaynaklı Şahin amca uyumakta zorlanıyordu.  Şahin
amcanın her sabah “gideceğim” diye tutturmasının nedeni
buydu. Şahin amcanın anısı önünde eğiliyorum... 

Bu kamp her yönden  kendimizi yenilediğimiz,  dönüştü-
ğümüz bir kamp olmuştu. Ben içki  sorunu yaşayan, zaman
zaman içen biriydim. Trakyalı olmamı da içkiyi meşrulaştırmak
için gerekçe gösteriyordum... Azaltmaya ve bırakmaya  çalı-
şıyordum lakin arkadaşlarımızın halen bana karşı bu konuda
güvensizlikleri vardı. Zira düzen alışkanlıkları  çabuk kazanılıp,
zor bırakılır. Devrimci alışkanlıklar zor kazanılır düzenin
sürekli baskısı altında kolay bırakılırdı. Bundan dolayı
sorumlu arkadaşlar benden kampta içmeyeceğime dair söz
almışlardı. 

Kamp Tekirdağ / Şarköy Uçmakdere Köyü'nde idi.
Kampın yanında eski bir şaraphane de vardı. Şaraplarıyla
ünlü  bir yer olan Şarköy'de ev şarapları yapımı da yaygındır.

Düzenin yüklediği, "içki içmeden yaşanmaz", "içki  iç-
meden  eğlenilmez, tatil yapılmaz” yoz anlayışına  karşı bir
zaferdi aynı zamanda  kampımız. 

Şehitlerimiz  Okan Yıldırım ve  Şahin Güzel amcamızın
emekleriyle mütevazi destekleriyle  büyüyen, şenlikli kampımız,
katılımcıları; devrimci, işçi , kondulu  ögrenci -gençliğiyle
daha da büyüyüp zenginleşerek, her sene yaz aylarında
kolektif  çaba  ve örgütleme  ve BÜYÜK AİLEMİZ'İN
DESTEĞİ İLE DÜZENLENMEYE DEVAM EDİYOR...

Hayatın 

Öğrettikleri

2003 Uçmakdere     
Gençlik Kampı'ndan
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1)- Savaş nedir?
“Savaş politikaların başka araç-

larla sürdürülmesidir.”(Clausewitz) 

“Savaş siyasetin devamıdır.
Bu anlamda savaş siyasettir ve
savaşın kendisi siyasi bir eylem-
dir, eski zamanlardan bu yana
siyasi nitelik taşımayan tek bir
savaş görülmemiştir.” (Mao) 

Clausewitz'in dediği biçimiyle
"savaş, çok daha büyük çapta
olmak üzere, düellodan başka bir
şey değildir. Bir savaşı oluşturan
sayısız kişisel düelloları tek bir
kavram içinde toplamak istersek,
iki güreşçiyi düşünmemiz uygun
olur. Her biri fizik gücü sayesin-
de, diğerini iradesine boyun
eğdirmeye çalışır; en yakın
amacı hasmını alt etmek, yık-
mak, böylece tüm direnişini yok
etmektir. Savaş, hasmı irademizi
yerine getirmeye zorlayan bir
şiddet hareketidir." 

Tarih boyunca yaşanan tüm
savaşlarda politik bir nitelik vardır.
Hangi görünümde yapılıyor olursa
olsun tüm savaşlar temelde sınıf
savaşıdır. "Bölgesel savaşlar",
"dünya savaşları", "din savaşla-
rı", "mezhep savaşları" olarak
adlandırılan tüm savaşlar, sınıfsal
çelişkilerin, iktidar kavgalarının
doğrudan veya dolaylı sonucu ola-
rak ortaya çıkmıştır. 

2)- Kaç türlü savaş vardır
ve temsilcileri kimlerdir? 

Marksist-Leninistler savaşları
ikiye ayırır: Haklı savaşlar, hak-
sız savaşlar. Bu ayrım yapılma-
dan hiçbir savaş doğru değerlen-
dirilemez. Doğru değerlendirile-

meyen bir savaş karşısında
yer alınacak saf da doğru
olmayacaktır. 

Varolan savaş karşısın-
da; "Savaş kimler arasında
veriliyor? Savaşı hangi
politikalar yönlendiriyor?
Savaş kimin çıkarına hiz-
met ediyor?
Emperyalistlerin yürüttüğü
bir savaş mı, sömürülen

halkların emperyalistlere karşı
kurtuluşu için verilen bir savaş
mı? Sömürücü azınlığın sömürü-
sünü sürdürmek için yürüttüğü bir
savaş mı, yoksa sömürülen halk-
ların kendi iktidarı için yürüttüğü
devrimci bir savaş mı?" sorularını
sormalıyız. İşte bu sorular bizi
doğru bir değerlendirmeye götü-
recektir. 

"Sosyalistler, halklar arasın-
daki savaşları, her zaman bar-
barca ve insanlıktan uzak bula-
rak mahkum etmişlerdir. Ancak
bizim savaşa karşı tutumumuz,
(barışı destekleyip savunan) bur-
juva pasifistlerden de, anarşist-
lerden de temelde ayrılır. Biz,
savaş ile bir ülkedeki sınıf müca-
delesi arasındaki kaçınılmaz bağı
gördüğümüz için onlardan farklı-
yız; biz sınıflar ortadan kalkıp
sosyalizm kurulmadıkça savaşla-
rın ortadan kalkmayacağını bili-
yoruz; biz ayrıca iç savaşları,
yani ezilen sınıfın ezen sınıfa,
kölenin köle sahibine, serfin top-
rak beyine ve işçilerin burjuvazi-
ye karşı verdiği savaşları tama-
men ilerici ve zorunlu kabul etti-
ğimiz için de onlardan ayrılıyo-
ruz" diyen Lenin bu noktada ve
savaşlara nasıl bakılması gerekti-
ğini çok net ifade ediyor. 

Dün olduğu gibi bugün de
"haklı savaşlar" dediğimiz
savaşlar sömürülen halkların
emperyalistlere ve işbirlikçilerine
karşı verdiği devrimci savaşlar-
dır ve sömürülen halkları temsil
eder. "Haksız savaşlar"ı ise
emperyalistler ve işbirlikçileri
temsil eder. İlerici her savaş hak-
lıdır ve ilerlemeye engel olan her

savaş haksızdır.

3)- Emperyalist savaşların
özü nedir? 

Emperyalistler yaşadıkları
pazar sorunu nedeniyle savaşlara
girerler. Emperyalizmin yönete-
meme krizi süreklidir. Sürekli bir
bunalım halindedir. Bu da sürekli
bir pazar ihtiyacını doğurur.
Emperyalistler tekeller için yeni
pazarlar elde etmek ve mevcut
pazarları koruyabilmek için sava-
şır. Savaş, emperyalizmin doğası
gereğidir. 

Emperyalistler iki nedenden
ötürü savaşır. Birincisi; halkları
köleleştirmek, sömürgeleştirmek
ve sömürgelerini korumak için.
İkincisi; kendi aralarında pazar
paylaşımı için bölgesel veya
dünya çapında savaşır. 

Sömürü ve emperyalist tekel-
lerin çıkarları için halklara karşı
savaşmak, tüm emperyalistlerin
ortak niteliğidir. 

"Karışıklıklar çıkarmak,
yenilgiye uğramak, yeniden karı-
şıklıklar çıkarmak, yeniden
yenilgiye uğramak ve onların
yok olmalarına kadar hep böyle
davranmak, halkların davasına
karşı emperyalistlerin ve dünya-
daki bütün gericilerin mantığı
işte budur ve onlar hiçbir zaman
da bu mantıktan ayrılmayacak-
lardır. (...) 

Savaşmak, başarısızlığa uğra-
mak, yeniden savaşmak, zafere
ulaşana kadar böyle davranmak,
işte halkların mantığı budur,
halk da hiçbir zaman bu mantık-
tan ayrılmayacaktır.” (Mao)

4)- 1. ve 2. Paylaşım
Savaşlarının nedenleri
ve sonuçları nelerdir? 

Tekelci kapitalizm, elinde biri-
ken sermayeyi akıtacak yeni
pazarlar bulmak zorundadır.
Sermayesini işletemezse kar elde
edemez. Bu da kapitalizmin krizi
demektir. Yaşadığı krizi çözeme-

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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mek emperyalizmin sonu demek-
tir. 1. Emperyalist Paylaşım
Savaşı işte bu nedenle ve bu
koşullarda çıkarılmıştır. Burju-
vazinin anlattığı gibi 1. Dünya
Savaşı değildir. Bu savaş emper-
yalistler arası dünyanın yeniden
paylaşılması savaşıdır. 1.
Emperyalist Paylaşım Savaşı
1914-1918 yılları arasında olmuş-
tur. Bu savaşta 70 milyon kişi
silah altına alındı. Savaşta 10 mil-
yon insan öldü. 20 milyondan
fazla insan sakat kaldı.
Emperyalist tekeller, alabildiğine
büyüyüp güçlendiler. 

Emperyalistler 1920'lerin sonla-
rında o güne kadar yaşadığı krizle-
rin en büyüklerinden birini yaşama-
ya başladı, krizin derinleşmesiyle
emperyalist ekonomiler sarsıldı,
işsizlik, yoksulluk çığ gibi büyüdü.
Bunalım her geçen gün şiddetleni-
yordu. Krizlerin süreklileşmesi,
halkların memnuniyetsizliğini
büyütüyor ve işçi sınıfının mücade-
lesi, halk hareketleri gelişiyordu.
Burjuvazi hem işçi sınıfının müca-
delesi hem de yaşadığı krize karşı-
lık faşizm silahını öne sürdü. Ve
İtalya, Almanya ve Japonya'da
faşizmi iktidar yaptı. Faşizmin ikti-
dar olmasıyla silahlanma daha da
arttırıldı. Ve 2. Paylaşım Savaşı için
hazırlıklar hızlandırıldı. Almanya,
İtalya ve Japonya'nın bir taraf ola-
rak başlattıkları 2. Paylaşım Savaşı
1939-1945 yılları arasında olmuş-
tur. Bu savaşta 24’ü Sovyet halkı
olmak üzere 54 milyon insan öldü,
35 milyon insan sakat kaldı. 

Her iki paylaşım savaşı da
emperyalistlerin bunalımlarını
ortadan kaldırmamıştır. Aksine
savaşlar sonrası peş peşe birçok
ülkede Demokratik Halk
İktidarları kuruldu. Emperyalist
ler pazar alanlarının büyük bir
bölümünü yitirmiş oldular. 

Ve bugün emperyalizm 3.
bunalım dönemini yaşamaktadır.

5)- Emperyalizm halka
karşı ne tür savaşlar
yürütür? 

1900'lerin başında var olan
emperyalizm ile ezilen dünya
halkları arasındaki çelişki her
geçen gün derinleşti. Var olan bu
çelişkiyi halklar kendi çıkarları
doğrultusunda çözmesin diye
emperyalizm her türlü yolu, yön-
temi denedi. Ekonomik, askeri,
politik, ideolojik, psikolojik her
alanda saldırılarını arttırarak
bugünlere geldi. 

Emperyalizm, belli kurgularla
uyguladığı zorbalığı, kendini hal-
kın gözünde haklı gösterecek
yöntemler geliştirirken, bağımlı
halklar üstünde de zihinsel, ideo-
lojik egemenlik kurmaya yönelir.
Zihinsel anlamda bir egemenlik
yaratamadığı sürece emperyaliz-
min sıradan ve meşru hale gelme-
si mümkün değildir. 

Emperyalizm açısından sorun
yalnızca askeri ekonomik zoru
uygulamak değildir. İdeolojik,
politik olarak ve psikolojik savaş
yöntemleriyle daha etkili olacağı-
nı bilmektedir. Ve bu nedenle de
askeri yöntem dışında ideolojik,
psikolojik savaş yöntemlerini de
uygulamaktadır. 

6)- Psikolojik savaş nedir?
Emperyalizm böyle bir
savaşı neden yürütür? 

Psikolojik savaş; "Bir ulusun,
savaş haricinde, propaganda ve
etkinliklerden planlı bir şekilde
yararlanarak, yabancı grupların
görüşlerini, tavırlarını, duygu ve
davranışlarını kendi ulusal amaç-
ları doğrultusunda etkilemeyi
amaçlayan düşünce ve bilgileri
iletmesidir." (Parayı Verdi Düdüğü
Çaldı) 

Emperyalizmin uyguladığı psi-
kolojik savaşın hedefleri şunlardır: 

1-Halkların örgütlerini, isyan
geleneklerini, direniş ruhlarını,
inançlarını, kültürlerini yok etmek. 

2-Var olan örgütlenmeler ara-
sında, taraflar arasında anlaşmaz-
lıklar yaratmak. 

3-Halkta moral bozukluğu

yaratmak. 

4-Halkları yalnızlaştırmak, dev-
rimcilere desteğin önüne geçmek. 

5- Kitlelerde bilinç bulanıklığı
yaratmak. 

6-Gerçekleri yalanlarla karıştı-
rarak çarpıtmak. 

Psikolojik savaş emperyalistler
açısından maliyeti en düşük olan
savaş yöntemidir. Aynı zamanda
kendi sömürücü, katliamcı yüzünü
en iyi gizleyebildiği savaş yöntemi-
dir. 

Emperyalizm, moral değerleri-
ni, umudunu kaybetmiş, sinmiş,
kültürel yozlaşmaya ve bozulmaya
uğramış bir toplum yaratmaya çalı-
şır. Ancak böyle bir toplum, emper-
yalizmin, onun işbirlikçilerinin
vahşice sömürüsüne boyun eğer.
Bundan dolayı emperyalizm ideo-
lojik ve psikolojik saldırı araçlarını
çıkarmış ve kullanmıştır. 

7)- "Her türlü savaşa
hayır" doğru bir
söylem midir? 

"Her türlü şiddete", "her
türlü savaşa", "her türlü silah-
lanmaya" karşı çıkanlar sınıfsal
bakış açısını kaybedenlerdir. Bu
biçimiyle bir savaş karşıtlığı yap-
mak emperyalizmin sömürü ve
talanının devamını istemek anlamı-
nı taşır. Sömürü varsa savaşın nes-
nel koşulları da vardır. Dünyada
emperyalistler var olduğu sürece
savaşlar bitmez. 

"Her türlü savaşa hayır" sözünü
burjuvazinin sözcüleri kullanır.
Burjuvazi haklı haksız savaş
ayrımını hep örtbas etmeye çalı-
şır. Bunun için de "savaş
karşıtı"ymış gibi kendini gösterir.
Burjuvazi bütün savaşların kötü
olduğunu beyinlere yerleştirmeye
çalışır. Fakat dünya tarihinde en
büyük, en kanlı savaşların yaratıcı-
sı kendisidir. Emperyalizm doğası
gereği başından beri silahlıdır ve
varlığını korumak için her dönem
silahlarına sarılmıştır. "Her türlü
savaşa" karşı olmanın propaganda-
sını yapmak tam tersine savaşların
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devamına hizmet etmektir. Bu
nedenle "her türlü savaşa hayır"
değil "emperyalist savaşlara
hayır" demek doğru olandır ve
savaşlara sınıfsal bakmaktır. 

8)- Savaşlar kaçınılmaz mı,
daha ne zamana kadar
sürecek? 

Bu soruya kolay ve kısa vadeli
bir cevap veremeyiz. Savaşların
tamamen ortadan kalkması sosya-
lizmin zaferine bağlıdır. Buna iliş-
kin Lenin; "Sosyalizmin tek bir
ülkede zaferi, bir çırpıda genellik-
le bütün savaşları ortadan kaldır-
maz. Ancak, biz, tek bir ülkede
değil, bütün dünyadaki burjuvazi-
yi devirir, yener ve onları mülksüz-
leştirirsek, savaşlar olanaksız
duruma gelir" demiştir. Yine
Lenin; "proletaryaya karşı silah-
lanmış bir burjuvazi, modern
kapitalist toplumun en büyük,
temel ve belli başlı gerçeğidir. İşte
bu gerçek karşısında, devrimci,
sosyal demokratları silahsızlan-
mayı istemeye özendirmek! Bu
sınıf savaşımı görüşünü büsbütün
bırakmak, devrim düşüncesini
yadsımak demektir. Bizim sloganı-
mız, burjuvaziyi yenmek, onları
mülksüzleştirmek ve silahsızlan-
dırmak için proletaryayı donat-
mak olmalıdır" demiştir. 

Savaşların durması bir bütün
olarak burjuvazinin mülksüzleşti-
rilmesi ve silahsızlandırılmasıyla
mümkün olabilir. 

"(...) savaşı ortadan kaldırma-
nın tek bir yolu vardır; savaşa
savaşla, karşı-devrimci savaşa
devrimci savaşla, (...) sınıfsal
karşı-devrimci savaşa sınıfsal dev-
rimci savaşla karşı koymak...
İnsan toplumu, gelişme akımı için-
de sınıfların ortadan kaldırılması-
nı ve devletlerin ortadan kaldırıl-
masını sağladığı zaman karşı-dev-
rimci, devrimci, haksız, haklı diye
hiçbir savaş kalmayacaktır. Bu,
insanlık için ebedi bir barış devri
olacaktır." (Mao) 

Ebedi barış ise Mao'nun dedi-

ği gibi sınıfların tamamen ortadan
kalkmasıyla olacaktır. 

9)- Proletaryanın sınıf
savaşı hangi cephelerden
nasıl yürür?

Proletaryanın sınıf savaşı,
ideolojik, ekonomik ve politik
olmak üzere üç cephede birden
yürür. Burjuva ideolojisi ve sap-
tırmalarına karşı proletaryanın
devrimci savaşı ideolojik bir
savaştır. İşçi ve emekçi sınıfların
hayat ve çalışma şartlarını düzelt-
me şeklindeki günlük mücadelesi
ekonomik mücadeledir.
Doğrudan gerici sınıfların yöneti-
mini hedef alan mücadele ise
politik savaştır. Politik mücadele,
devrimci yayınla yapılan politik
propagandadan, politik nitelikteki
kitle gösterilerinden, politik grev-
lere ve gerilla savaşına kadar
çeşitli biçimlerde sürdürülür.
Gerilla savaşı politik mücadele-
nin en üst ve en etkili biçimidir. 

10)- Emperyalizmin 3.
bunalım dönemine ait
savaş stratejisi hangisidir
ve içeriği nedir? 

Emperyalizmin 3. bunalım
dönemine ait savaş stratejisi
Politikleşmiş Askeri Savaş
Stratejisi (PASS)'dir. 

PASS, kır ve şehir mücadele-
sini, silahlı propaganda ve öteki
politik kitlevi mücadele biçimle-
rini diyalektik bir bütün olarak ele
alır. Ve ülkemiz emperyalizmin
yeni-sömürge bir ülkesi olduğu
için ülkemizdeki savaş stratejisi
de PASS'dir. 

Bütün halk savaşları politik-
leşmiş askeri savaştır (PAS).
Ülkemiz özgülünde silahlı propa-
gandanın temel olmasından dola-
yı bu strateji PASS olarak formü-
le edilir. 

PASS'nin ayırt edici özellikleri
şunlardır; 

1- Ülkemiz halk savaşı, silahlı

propagandanın temel mücadele
biçimi olduğu bir öncü savaşı aşa-
masından geçecektir. 

2- Ülkemiz halk savaşı kır ve
şehir diyalektik bütünlüğünü
öngören Birleşik Devrimci Savaş
ilkesine göre sürdürülecektir. 

3- Ülkemizde halk savaşının
başından itibaren kurtarılmış böl-
geler oluşması mümkün değildir. 

4- Ülkemiz halk savaşının
örgütsel ilkesi Politik-Askeri
Liderliğin Birliği ilkesidir. 

5- Ülkemizdeki halk savaşın-
da temel güçler işçi sınıfı, köylü-
lük ve küçük burjuvazidir. 

11)- "Soğuk savaş" ne

demektir?
Emperyalizmin psikolojik ve

ideolojik saldırısı "soğuk savaş
dönemi" diye nitelediği
Sovyetler Birliği'nin bir güç ola-
rak ortaya çıkmasından sonra
yoğunlaşmıştır. 

1. Emperyalist Paylaşım Savaşı
sırasında Sovyet Devrimi'nin
olmasıyla emperyalizm, pazarları-
nın altıda birini kaybetti. Bu
durum 2. Paylaşım Savaşı'nda da
devam etti. Kızıl ordunun deste-
ğiyle peş peşe birçok ülkede
Demokratik Halk İktidarları kurul-
du. Ve dünyanın üçte biri emper-
yalist zincirden koptu. 

Emperyalizm, Sovyetler
Birliği'ne karşı her türden karşı-
propagandayı hem iç politikala-
rında hem dünya genelinde kul-
landı. Böylece içte ve dışta büyük
bir korku yaratmayı hedefledi.
Bunu sadece politik, askeri olarak
değil, aynı zamanda medya, eği-
tim sistemi, kültür, sanat vb.
etkinlikleriyle de hayata geçirdi.
Savaşın askeri alanların dışında
bütün bu araçlarla sürdürülmesi
soğuk savaş olarak adlandırıldı. 
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Ülkemizde devrim mücadelesini
tutsak ve şehit ailelerinin mücadele-
sinden bağımsız olarak ele alamayız..

Her tarihsel direnişte, her süreçte,
her önemli saldırının püskürtülmesi
döneminde tutsak ve şehit ailelerinin
mücadelesinin önemli bir yeri vardır.

Çünkü ülkemiz gerçeği budur.
Mücadele her zaman şehitlikler ve
tutsaklıklarla yol almıştır. Dolayı-
sıyla da tutsak ve şehit ailelerinin mü-
cadelesi de aynı şekilde büyümüş, ge-
lişmiştir. 

Öyle ki şehit ve tutsak aileleri mü-
cadelemiz, dünya devrim tarihinin en
görkemli ve en kararlı bölümlerinde
yerini almıştır. 

12 Eylül faşist cuntasına karşı di-
renişlerde, hapishane önlerinde; 1984
Ölüm Orucu direnişçilerinin sesini dı-

şarıya taşımak için tutuklanıp işken-
ce görürken; cuntaya karşı ilkleri
yaratırken;

1996 Ölüm Orucu’nda hapishane
önlerinde, eylemlerde saldırıya uğ-
rarken, kendi bedenlerini ölüme ya-
tırırken mücadelenin ön saflarınday-
dı şehit ve tutsak ailelerimiz.

2000-2007 Büyük Direnişi’nde
emperyalizmin "tecrit" saldırısına

karşı direnişte yine tutsak ve şe-
hit ailelerimizin mücadelesi
yeni gelenekler yarattı. Şenay,
Gülsüman, Hülya Şimşekler tut-
sak ve şehit ailelerinin ölüm
orucu direnişçileri olarak ölüm-
süzleştiler.

Büyük direniş içeride, dışa-
rıda, hücrelerde, meydanlarda,
sayısız cephede devam ederken

sansür ve tecritin karanlığını de-
lenlerin başında yine ailelerimiz var-
dı. Ve daha sayısız direnişte biz var-
dık... Türkümüzdeki gibi "en sağır
kulaklara sevdalar fısıldama" onu-
ru hep bizimdir...

Yılmadan, bıkmadan, olmuyor
demeden evlatlarımızı sahiplendiği-
miz gibi sahiplendik tüm direnişleri-
mizi... Şimdi de Bakırköy Hapisha-
nesi’ndeki evlatlarımızın, yakınla-
rımızın yanındayız...

Nöbetteyiz. Onlara uzanacak
düşman ellere önce biz siper olalım;
onların sesini kendi sesimizle bir-
leştirelim diye... Yarın da bir başka
hakkı gasp edilenin yanında yer
alacağız...

Ve yine her direnişin ısrar, sabır
ve emek olduğunu bilmeye devam
edeceğiz. Sansürün ve tecritin en ka-
ranlık günlerinde Abdi İpekçi Par-
kı’nda tam 1230 gün oturduk...

1230 gün, 13 mevsim orada otu-
rurken sesimiz duyuluyor mu de-
medik. Sadece direnenlerin kaza-
nacağını bilerek oturduk. Biz zafe-
rin garantisinin ısrar ve kararlılık ol-
duğunu biliriz... Kendi pratiğimiz,
kendi tarihimiz öğretti bize. 

Israrın sözlük anlamı "bir fikir
veya meşru davadan dönmemek.
Direnmek ve sebat etmek. Hayırlı
bir hal üzerinde sadakatla kalma-
yı istemek"tir.

Sabır bizim için ısrar etmenin di-
ğer adıdır. Faşizmle yönetilen bir ül-
kede zafer hemen gelmez. Sabırlı ol-
mayanlar, zamana hükmedecek ira-

Bu tarih bizimdir. 
Zafer ısrar,

kararlılık, cüret
olmadan, emek

vermeden kazanılamaz. 

TAYAD’lı Aileler

HER İŞİMİZİ ISRAR VE EMEKLE
BÜYÜTELİM!

Özgür Tutsaklara Yönelen Hiçbir
Saldırıyı Cevapsız Bırakmadık Bı-
rakmayacağız!

İşbirlikçi AKP iktidarı sürgün sevk-
lerle Bakırköy Hapishanesi’nde bulunan
devrimci tutsaklara saldırı hazırlığı ya-
pıyor. Yönetememe krizi arttıkça her ke-
sime saldırmaya başlayan AKP iktida-
rı şimdi de katliam hazırlığı peşinde. 

26 Mayıs tarihinde; 1 Mayıs Halk
Cephesi ve Dev-Genç'in bununla ilgi-
li yaptıkları açıklamasında: "Faşist
AKP iktidarı halka ve devrimcilere
saldırmak, teslim almak için her gün
yeni saldırı planları yapıyor, yasalar ha-
zırlıyor. Tutsaklar üzerinde F Tipi ile şe-

killenen bu saldırı,  son olarak Ba-
kırköy Kadın Hapishanesinin
yeni yapılan F Tipine taşınmasıyla
gündemde. Bu saldırılar özgür tut-
sakları teslim almak, düşüncele-
rinden soyutlamak için hazırlan-
maktadır. Saldırıları cevapsız bı-
rakmayacağız. Bakırköy Hapis-
hanesi’ndeki yoldaşlarımızın kı-
lına zarar gelirse, bunu misliyle
ödersiniz. Her iktidar gibi AKP ik-
tidarı da halka karşı açtığı savaşta
yenilmeye mahkumdur ve AKP

iktidarı o yenilgiyi yaşıyor. Bunun için
de her zalim iktidar gibi ömrünü uza-
tabilmek için dört duvar arasındaki
tutsaklara saldırmayı planlıyor.  Ki Şa-
faklar’ı, Bahtiyarlar’ı, Elifler’i çıkartan
F Tiplerinizdir, saldırılarınızdır. Yaptı-
ğınız her saldırının kendi sonunuzu
hazırladığını bilin. O duvarlar içinden
Elif Sultan’ı çıkarmıştır, Fidan’ın fe-
dasının izleri hala o duvarlardadır. Öf-
kemizden korkun, saldırmaktan vaz-
geçin. AKP iktidarını, onun eli kanlı iş-
kencecilerini uyarıyoruz. Tutsakları-
mız bizim mücadele etme sebebimizdir.
Başlarına gelecek en ufak bir zararda
misliyle hesap soracağız." denildi.

DEVRİMCİ TUTSAKLAR DEVRİMCİ TUTSAKLAR 
ONURUMUZDUR !ONURUMUZDUR !
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desi olmayanlar, ısrar etmeyenler zafer
kazanamazlar. Zaferle elde edileni ko-
rumak da yine kararlı, ısrarlı bir mü-
cadele gerektirir.

Bunun için yaptığımız irili ufaklı her
faaliyette... Israr edeceğiz.

Kitle çalışmasında; çadır direni-
şinde; eylemlerimizde; düşmanı teşhir
ederken; her türlü ajitasyon propagan-
da çalışmasında; dergi dağıtırken ısrar
edeceğiz.

Her engelin, her düşman saldırısının
sadece ve sadece bizim mücadelemizin
ısrarıyla boşa çıkacağının bilinci bize
yol gösterecek. 

Israrın sözlük anlamında bile "di-
renmek" kelimesi var..

Kaldı ki biz tutsak ve şehit aileleri-
nin, mücadele tarihine bakmak bile ıs-
rarın "direnmek" olduğunu; haklı ve
meşru bir davadan dönmemek oldu-
ğunu göstermeye yeterlidir.  Her işi-
mizde ısrar edelim. Biz ilmek ilmek di-
renişler örenleriz. 

Israr edelim. Kazanmak için... Ka-
zanmanın ısrar etmek dışında bir yolu
olmadığı inancını büyüterek ısrar ede-
lim. Biz emeğin gücünü biliriz. Israrın
da emekle büyüdüğünü biliriz.

500 gram bal elde edebilmek için
arılar 3 milyon 750 bin defa çiçeğe ko-
nup kalkarlarmış. 

Israrı ve emeği somutlayan doğada
buna benzer sayısız örnek vardır. Bizim
tarihimizin her türlü örneği aşan güç-
lü yanları vardır. Bu tarihe bakalım...
Abdi İpekçi Direnişimiz de bu ısrar ve
emeğin tarihsel bir örneği değil midir?

Kayıp ve katliamlara karşı müca-
delemiz... Şehitlerimizin mezarları için
verdiğimiz mücadele... Toplu mezar-
ların bulunması, hasta tutsaklar için ver-
diğimiz mücadele çok yoğun bir eme-
ğin ve ısrarın sonucudur...

Bu ısrar bizi yeni geleneklere ve
yeni mevzilere taşıyacaktır.

Bakırköy Hapishanesi’ndeki kadın
tutsaklara dayatılan sürgün sevkler
için 28 Mayıs tarihinde hapishane
önünde eylem yapan TAYAD'lı Ai-
leler saldırıya uğradı.

Yaptıkları basın açıklaması son-
rası, evlatlarını sahiplenmek, onlara
yalnız olmadıklarını hissettirmek için
hapishane önünde çadır kurmak is-
teyen TAYAD'lı Ailelere polis "Asla
çadır kurmanıza izin vermeyeceğiz"
dedi.TAYAD'lı Aileler, hiçbir zaman,
yaptıkları hiçbir eylem için polisin ica-
zetine sığınmamışlardı.Yine sığın-
madılar.Çadırlarını kurdular.Ve polis
saldırarak, çadırı çaldı.Polisin saldı-
rısını halka ajitasyonlarla teşhir eden

TAYAD'lılar hapishane önünde otur-
ma eylemine başladılar.

TAYAD'lılar "Sürgün sevkler dur-
durulup evlatlarımızın can güvenliği
sağlanıncaya kadar burada olacağız"
dediler.

EVLATLARIMIZ ONURUMUZDUR, HİÇBİR SALDIRI ONLARI 
SAHİPLENMEMİZİ ENGELLEYEMEZ!

Sürgün Sevkler Durdurulsun Devrimci Tutsakların 
Can Güvenliği Sağlansın!

Devrimci hareketin önder kadrolarından
Hüseyin Cevahir, mezarı başında anıldı.
Dersim’in Mazgirt’e bağlı Şöbek (Yeldeğen)
köyüne giden Halk Cepheliler tarafından, 1
Haziran 1971’de İstanbul Maltepe’de kuşa-
tıldıkları evde Mahir Çayan’ la birlikte çatı-
şarak şehit düşen Hüseyin Cevahir için anma
töreni yapıldı. Saygı duruşu ile başlayan

anmada “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” pankartı açıldı. Kısa bir konuşma yapılarak Hü-
seyin Cevahir’in hayatı anlatıldı. Yapılan konuşmada “Hüseyin ve Mahir, Maltepe’de 51
saat çatışarak, Türkiye devrim mücadelesinde yeni bir geleneği başlatmışlardır.Bu direnme
teslim olmama geleneğidir. Gelecek kuşaklara bıraktıkları  mirasla, Türkiye halklarına
kurtuluşun yolunu göstermişlerdir. Bizler Hüseyin Cevahir’in yarattığı bu yoldan yürü-
meye devam edeceğiz. Maltepe'de yaratılan destan, bugün Şafaklarla, Bahtiyarlarla, Elif-
lerle sürüyor” denildi. Ardından Hüseyin Cevahir ile ilgili bir yazı okundu. “Devrim Şe-
hitleri Ölümsüzdür!", "Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez!", "Hüseyin Cevahir Ölüm-
süzdür!” ve benzeri sloganların atıldığı anmada son olarak "Bize Ölüm Yok" marşı söy-
lenerek anma bitirildi. Anmadan sonra aileyi ziyaret eden Halk Cepheliler, aile ile soh-
bet edip Hüseyin Cevahir'le ilgili anıları paylaştılar. 

Direnenlere, Halkı
Adaletsiz

Bırakmayanlara
Selam Olsun!

Erzurum Dev-Genç, "Tutsak
Dev-Genç'liler Serbest Bırakıl-
sın!" kampanyasına destek ver-
mek için Haziran Ayaklanması şe-
hitlerini ve Çağlayan şehitlerini
selamladı. 30-31 Mayıs tarihle-
rinde Yenişehir, Telsizler, Ma-
hallebaşı, Dağ mahallelerinde
"Tutsak Dev-Genç’liler Serbest
Bırakılsın", "Berkin Elvan İçin
Adalet İstemek Suç Değildir",
"Berkin Elvan Ölümsüzdür" ,"Ya-
şasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-
Genç’liler", "Gezi Şehitleri Ölüm-
süzdür", "Elif, Şafak, Bahtiyar Yı-
kılacak Saraylar"yazılamaları ya-
pıldı. 15 yazılama yapıldı.

Devrimci Önderlerin
Yolundan Yürüyüşümüz

Sürüyor!
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Alfredo AlarconAlfredo Alarcon
Machado (Roman Ruiz)Machado (Roman Ruiz)

“Bin yıldan fazla süren bir sa-
vaştan sonra, kurtlar barış yapar
koyunlarla. 

Her iki tarafa bu işin faydası
var. Çünkü kurtlar nice şaşkın ko-
yunu yiyorsa da, nice kurt postundan
gocuk yaptı, çobanlar. 

Rahat yoktu ne avcılık, ne de ot-
lanmak için. Maldan mülkten fay-
dalanmak imkansızdı çekinmeksizin. 

Dedik ya, barış yapılır, verilir
rehineler. Kurtlar yavrularını, ko-
yunlar köpeklerini alır. 

Taraflar tam anlayış gösterir ant-
laşmayı temsilciler imza eder fakat
daha mürekkebi kurumadan anlaş-
manın; kurt yavruları kurt haline
gelip, kan kokusunu da alıp, ço-
banların yokluğunu da fırsat bilip
boğarlar yarısını, en tombul kuzuları
takarlar dişlerine, ormana çekilirler,
zaten gitmiş gizlice kendi arkadaş-
larına haberler... Onlar da saldırırlar
hemen...

Boğarlar köpekleri...

Verilen sözden emin, rahat rahat,
uyurken, parça parça edilir, kurtu-
lamaz hiçbiri.

Biz burda çıkarabiliriz neticeyi;
kötülerle savaşmalı artsız  arasız,
sözüm yok, barış yapmak iyi, fakat
faydasızdır, faydasız;  kahpe düş-
manlarla barış yapmamız…”

***

Masalımız kurtlarla koyunların
asla dost olamayacağını anlatıyor;
Biz kıssadan hisseyi kendimize çı-
kartacak olursak; ezenlerle ezilenler,
halk düşmanlarıyla halklar asla dost
olamaz diyoruz. 

Yapılan barış görüşmeleri, barış
anlaşmaları asla gerçek bir barış ola-
maz... Uzlaşmaz çelişkileri olan karşıt
sınıfların yaptıkları anlaşmalar; iki
tarafın da yararına olan bir anlaşma
olamaz... Yapılan bir anlaşma varsa

eğer, bu güçlü olanın iradesinin
zayıf olan tarafa kabul ettirilme-
sinden başka bir şey değildir... 

Kurtlarla koyunların barışı, ko-
yunların tümden tedbiri bırakıp gaflet
ve rehavete girdiği zamana kadar
sürer. 

Amerikan işbirlikçisi faşist Ko-
lombiya Devleti ile FARC arasındaki
“barış” görüşmeleri de böyle sürü-
yor... 

Kurtlar Sofrasında 
Koyunlar Hep Yemdir

Küba'nın Havana kentinde faşist
Kolombiya Devleti ile Kolombiya
Devrimci Silahlı Birlikleri'nin
(FARC) arasında "barış" görüşmeleri
sürerken; Kolombiya Devleti fırsatını
buldukça FARC'lı gerillaları katlet-
meye devam ediyor... 

Geçtiğimiz haftalarda Kolombiya
ordusunun düzenlediği operasyon-
larda, FARC'ın üst düzey komutan-
larından Alfredo Alarcon Machado
katledildi. "Roman Ruiz" kod adıyla
bilinen Merkez Askeri Konsey’in
üyesi olan Machado, FARC'ın ku-
zeybatı blokunu da komuta ediyor-
du.

Roman Ruiz'un yakalanması için
Kolombiya Devleti tarafından 500
bin dolar ödül konmuştu. Roman
Ruiz ile birlikte toplamda 5 FARC
üyesinin de öldürüldüğü söyleni-
yor.

Ezenlerle ezilenler arasında barış
olmaz derken bir tespit yapmıyoruz;
ortada zaten bir barış görüşmesi yok-
tur... FARC’a teslimiyetin dayatılması
vardır... 

FARC tek taraflı ateşkes ilan etti.
Görüşmeler bunun üzerine başladı.
Faşist Kolombiya Devlet Başkanı
Juan Manuel Santos ise bu görüşmeler
sürerken FARC’a yönelik operas-

yonların durmayacağını başından iti-
baren belirtmişti... Ve görüşmelerin
başından beri Kolombiya Devleti’nin
FARC gerillalarını katletmesi hiç
durmadı. 

FARC, gerilla komutanı Alfredo
Alarcon Machado’yu yitirdiği Cho-
co’daki saldırının dışında, son bir
hafta içinde, 34 gerillasını daha
yitirdi...  Operasyondan sonra geç-
tiğimiz hafta içinde FARC 8 geril-
lasını daha şehit vermesinin üzerine,
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Ma-
nuel Santos'un barış müzakerelerine
rağmen, FARC'a yönelik saldırılara
izin vermesinin ardından onlarca ge-
rilla yaşamını yitirdi. Choco'daki
saldırı haricinde, son bir haftada 34
gerilla, ordu bombardımanlarında
hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Cauca'da 26,
Antioquia'da ise 8 gerillanın yaşamını
yitirmesinin ardından FARC yaptığı
açıklama ile 6 aydır tek taraflı olarak
yürüttüğü ateşkese son vermek zo-
runda kaldığını açıkladı. 

FARC’ın açıklamasında da be-
lirtildiği gibi ateşkesi bitirmesi bir
zorunluluktur. Faşist Kolombiya Dev-
leti’yle barış olmayacağının bir ka-
nıtıdır. 

Ancak bu açıklamadan FARC’ın
uzlaşma çizgisinden çıkıp sonuna
kadar savaşacağı anlaşılmasın... Or-
tada bir barış görüşmesi yoktur...
Kolombiya Devleti teslimiyeti da-
yatmaktadır. FARC ya teslim olacak
ya  savaşacak... “UZLAŞMA” diye
üçüncü bir yol yoktur... FARC “barış,
müzakere” diye kendini kandırmadan,
kararını kendisi verecek...  

Kurtlar Sofrasında 
Geçen 33 Yıl

FARC ve Kolombiya Hükümeti
tarafından, 8 Ekim’de, Norveç’in
başkenti Oslo’da başlayacağı duyu-

Uzlaşma Müzakerelerine Katılan FARC Komutanı 
Roman Ruiz Kolombiya Devleti Karafından Katledildi!

Kurtlarla Koyunlar 
Dost Olmaz!
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rulan barış görüşmeleri ilk
değildir. 48 yıldır süren
savaş boyunca FARC ile
Kolombiya Devleti ara-
sında çok sayıda görüş-
meler yapılmış, zaman za-
man ateşkes uygulanmış
ancak Kolombiya ordusu
ateşkes dönemlerinde de
gerillayı imha için katlet-
meye devam etmiştir.

1982 yılında yeni se-
çilen devlet başkanı Belisario Be-
tancourt silahlı mücadele veren FARC
ve diğer silahlı gruplara barış görüş-
mesi çağrısı yapar. FARC bu çağrıyı
kabul eder. Aylar süren uzlaşma gö-
rüşmelerinin ardından FARC ve hü-
kümet La Uribe Kararlarını imzalar.
Anlaşma ve bu çerçevedeki ateşkes
1984 yılından başlayacak ve 1990
yılına kadar sürecektir. Bu anlaş-
mayla, içerisinde gerilla grupları,
sendikalar, insan hakları örgütlerinin
yer aldığı Yurtsever Birlik ortaya
çıkar. Ancak Kolombiya Hükümeti
anlaşmayı ihlal eder. 

İlk görüşme 1984’ün başında ya-
pılır. FARC bu görüşmeler sonucu
ateşkes ilan eder. Ordunun anlaşmayı
ihlali ve anlaşmaya uymaması sonucu
FARC, 1990’dan itibaren tekrar silahlı
mücadeleye başlar. 

1990-1994 yılları arasında Cesar
Gaviria’nın başkanlık dönemlerinde
yapılan görüşmelerde bir anlaşmaya
varılmaz. 1990 yılında devlet başkanı
Cesar Gaviria yeniden başlayan gö-
rüşmeler sırasında Casa Verde’deki
FARC karargahına saldırır.

1999 yılında Pastrana hükümeti
FARC’ın önerisi olan beş eyalette si-
lahsızlandırılmış bölge uygulamasını
kabul eder. Bu dönem FARC; siyasi,
idari, hukuki, eğitim olmak üzere
günlük hayatın her alanında kendi iş-
leyişini kurmaya ve ileriki dönemler
için ordusunu eğitmeye ve güçlendir-
meye de çalışır. 1999’da tekrar başlayan
müzakere süreci 2002’nin başında Dö-
nemin Kolombiya Devlet Başkanı An-
dres Pastarana’nın başlattığı saldırı ha-
rekatı ile bozuldu.

Uzlaşma Adına 33 Yıldır 

Süren Kurtlar 
Sofrasındaki 
Müzakerelerden 
FARC’ın Payına Hep 
Katliamlar Düştü!

- 2002’de, Başkan seçilen Alvaro
Uribe, ABD’nin mali ve askeri des-
teğiyle FARC ve halka karşı katli-
amlara girişti. 

- Şubat 2002’de FARC’ın bir mil-
letvekilini kaçırmak için uçak kaçır-
masıyla ateşkes sona erdi. 

- 2002-2008 yılları arasında
FARC, gerilla gücü ve komutan-
lider düzeyinde büyük kayıp verdi.

- Mayıs 2004’te FARC komutanı
Ricardo Palmera yakalandı. 

- 1 Mart 2008’de FARC önder
kadrolarından Raul Reyes bir sınır
ötesi bombardımanda katledildi. 

- 2008 yılında, Kolombiya Or-
dusu’nun Özel Kuvvetler operasyo-
nuyla FARC büyük kayba uğrar. Ko-
lombiya Ordusu bu operasyonlarda,
altı yıl rehin kalan Betancourt ve
14 rehineyi aldı.

- 2010’da Mono Jojoy kod adını

kullanan FARC’ın askeri
komutanlarından Jorge Bri-
ceno da, faşist Kolombiya
ordusu tarafından katledil-
di.

- Kolombiya Silahlı Dev-
rimci Güçleri (FARC) lideri
Alfonso Cano, 4 Kasım
2011’de Amerikan işbirlik-
çisi Kolombiya ordusunun
Suarez ile Loperz de Mikay
bölgelerinde yaptığı saldı-

rılar sonucunda katledildi.

- 4 Aralık 2012’de Norveç’in Baş-
kenti Oslo’da, Kolombiya'da hükü-
metle FARC militanları arasındaki
barış görüşmeleri sürerken FARC
kampına düzenlenen operasyonda 20
FARC gerillası katledildi... 

- Yine Kolombiya Devleti tara-
fından 19-21 Ocak 2014’te düzenle-
nen saldırılarda (26 ve 13 olmak
üzere) 39 FARC gerillası katledildi. 

- Ve 2015 Mayıs ayında FARC’ın
Askeri komutanlarından Roman Ruis
kod adını kullanan Alfredo Alarcon
Machado da katledildi. 

Amerikan uşağı Kolombiya Dev-
leti ile 33 yıldır yapılan müzakereler
Kolombiya halkına ve FARC geril-
lalarına katliam ve yoksulluktan başka
bir şey getirmedi. Ve bugün bir ta-
raftan “barış” görüşmeleri sürerken
diğer taraftan katliamlar sürüyor. 

Bugün FARC’ın tek taraflı sür-
dürdüğü, tek taraflı ateşkes kararına
son verdiği açıklaması, köklü bir
özeleştiri ile emperyalizm ve işbirlikçi
Kolombiya Devleti ile uzlaşma çiz-
gisinden çıkıp, devrim iddiasıyla sa-
vaşma kararı almadıkça bir anlamı
olmayacaktır. 

Emperyalistlerle Ezilen 
Halkların Barışı 
Mümkün Değildir 

FARC’ın emperyalizm ve işbir-
likçileriyle anlaşmanın sonuçlarını
görmek için çok uzağa gitmesine
gerek yoktur. Bugün Latin Amerika
ülkelerinde silahlı mücadele veren
örgütlerin “Barış politikaları” sonucu
geldikleri noktaya bakması yeterlidir.
Emperyalizmle, işbirlikçi iktidarlarla

50 yıldır ML temelde silahlı
savaşı sürdüren Kolombiya
Devrimci Silahlı Birlikleri'nin

(FARC) silah bırakma talepleri: 
- Toprak reformu, 

- Siyasi katılım, 

- Silahsızlanma, 

- Uyuşturucu ticaretine son ve-
rilmesi, 

- Savaştan zarar görenlerin hak-
larının güvence altına alınması ve
barış anlaşmasının eksiksiz uygu-
lanması...

Faşist Kolombiya Ordusu Tarafından Katledilen
FARC’ın Askeri Komutanlarından Mono Jojoy 
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uzlaşarak halkların lehine hiç
bir şey kazanılmamıştır. Tam
tersine halkların umudu olan
yeni bir dünya kaybedilmiştir.
Barış adına yüz binlerce can
kaybına karşı üç-beş milletve-
kiline razı gelmişlerdir. 

FARC, “Biz farklıyız, biz
böyle olmayacağız” diyemez. 

Kaldı ki, perşembenin gelişi çar-
şambadan belli olurmuş, FARC’ın
nelerle karşılaşacağını kestirebilmek
için kahin olmaya gerek yok... Ko-
lombiya Devleti operasyonlar dur-
mayacak diyor. Katletmeye devam
edeceğiz diyor. 

Burjuvazinin Sınıf Kini
Çok Güçlüdür; 
Unutmaz!

Bir çiftçi ile yılan dost olmuş.
Evde birlikte yaşıyorlarmış. Bir gün
çiftçinin küçük çocuğu elinde ekmek
bıçağı ile oynarken yılanın kuyruğunu
kesmiş. 

Yılan kuyruk acısıyla çocuğu so-
kup öldürmüş. 

Yılanın yanında çocuğunun ölü-
sünü gören çiftçi evlat acısıyla eline
bir sopa alıp yılanı öldürmek için
öfkeyle saldırmış. Ancak çiftçinin
bu öfkeli ve saldırgan halini gören
yılan bir fare deliğine kaçıp kaybol-
muş. 

Yıllar sonra yılanı gören çiftçi
yılana “olan oldu gel eskisi gibi
tekrar dost olalım” demiş. 

Yılan çiftçiye, “sende evlat acısı,
bende kuyruk acısı olduğu sürece
asla eskisi gibi dost olamayız” ce-

vabını verilmiş. 

Burjuvazi ile halklar arasındaki
çelişki de böyledir. Asla dost ola-
mazlar. Ve burjuvazi yüzlerce yıllık
deneyimlerinden öğrenmiştir ki, ken-
dilerini yok edecek olan emekçi halk-
ların kurtuluş mücadelesini veren
devrimcilere vereceği en küçük taviz
kendi sonu demektir. Onun için asalak
burjuvazi sırtından beslendiği emekçi
halklara ve onların öncülerine çok
büyük bir kin duyarlar.

Aynı kini biz emekçi halklar da
duymazsak, kurtlar sofrasında yem
olmaktan asla kurtulamayız... 

Politika iyi niyetle yürümez, barış
da iyi niyetle kazanılmaz. Savaşla
kazanılır. El Salvador, Guatemala ve
Meksika’da gerilla mücadelesi veren
örgütler, 1990’lardan itibaren, Sov-
yetler Birliği ve Balkanlar’daki karşı
devrimlerin etkisiyle, ideolojik olarak

zayıflayıp, iktidar perspektifinden
uzaklaştılar ve zafer inancını,
kurtuluş umudunu yitirip tasfiye
oldular. Bu ülkelerde oligarşi ile
gerilla güçleri arasındaki barış
ve ateşkesin sonuçları tam bir
hezimet olmuştur... 

Latin Amerika ülkelerinde oli-
garşiler ve emperyalizmle uzlaşma
içine giren devrimci  örgütlerin son-
ları; bize kulağımıza küpe olacak
küçük büyük dersler bırakmıştır... 

Sonuç olarak; 
1- Kurtlarla koyunlar, yani emper-

yalizmle ve işbirlikçi iktidarlarla ezilen
halklar arasında asla barış olmaz.

2- Emperyalizm ve işbirlikçileri
ile yapılacak “barış”, onların iradesine
teslim olmaktır. Halkların silahlı kur-
tuluş mücadelesinin tasfiyesidir. 

3- Halkların kurtuluşu uzlaşmada
değil, devrimdedir. Devrimler silahla
yapılır, silahla korunur.

4- Gerçek barışı sağlamak için
devrim savaşını büyütmekten ve sa-
vaşmaktan başka yol yoktur. 

5-FARC, faşist Kolombiya Dev-
letine karşı 53 yıldır savaşmaktadır.
Bu savaş 4.5 milyon sürgüne, 600
bin ölüye, 60 bin gözaltında kayba
ve halen hapishanelerinde 8 bin mi-
litanının tutsak olmasına mal olmuş-
tur.  Bütün bu bedellerin sorumlusu
faşist Kolombiya Devleti’dir. Ko-
lombiya Devleti kesin bir yenilgiye
uğratılmadan halklar için barış söz-
konusu olamaz. 

KURTULUŞA 

KADAR SAVAŞ!

Trakya Kültür
Merkezi Aileleri 31
Mayıs'ta Geleneksel
Kakava Pikniği’nde

buluştu. 40 kişinin katıldığı piknikte sabah yapılan kahvaltının
ardından drama oyunları, halat çekme, çuval yarışı gibi oynandı,
Trakya Kültür Merkezi müzik grubunun verdiği dinleti ile pikniğe
devam edildi. Dinletide geleneksel türküler, Grup Yorum ezgileri
söylendi ve Trakya halayları çekildi. Sohbet edilip birlikte yemek
yenilen piknikte Trakya kültürünü geliştirip yaşatmak adına tekrar
buluşulma sözü verildikten sonra piknik sona erdi.

Trakya Kültür Merkezi 
Kakava Pikniği Yapıldı!

53 Yıldır Süren Devrim 
Mücadelesinin Bilançosu;
- 4.5 milyon sürgün,
- 600 bin ölü
- 60 bin gözaltında kayıp, 
- 8 bin tutsak
Bu tablodan barış çıkmaz!

Manuel MARULANDA VELEZManuel MARULANDA VELEZ
FARC’ın Kurucu Lideri (Soldaki)FARC’ın Kurucu Lideri (Soldaki)
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31 Mayıs günü Halk Ayaklanma-
sı’nın 2. yıldönümünde Kadıköy’de
Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda bulu-
nan Berkin Elvan heykeline saldırıl-
mış, heykel kırılmıştır. Bu halk düş-
manı alçakça saldırıyı ancak AKP bes-
lemeleri yapabilir. 

Berkin’i bu halkın zihninden si-
lemezsiniz. Berkin komada kaldığı
269 gün boyunca olsun cenazesindeki
milyonlar ile olsun bu halkın bağrı-
na gömülmüştür. Cenazesine katılan
milyonlar tek ses olup hesabının so-
rulacağını ve sahiplenildiğini haykırdı.
Bu sahiplenme sonucundadır ki baş-
ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere bütün AKP’lile-
rin uykuları kaçmıştır. 

Bu sahiplenme sonucundadır ki

bizzat Tayyip Erdoğan “yatıyorlar
kalkıyorlar Berkin Elvan diyor-
lar’’ diyerek gece gündüz Berkin
Elvan’ın nasıl rüyalarına girdiği
ve nasıl korktuğunu ifade etmiştir. 

Bizler Dev-Gençliler olarak Ber-
kin demeye devam edeceğiz. 700
gün oldu hala daha verilmeyen
adaletin peşinden gitmeye devam
edeceğiz. 

16 Haziran Berkin’in vurulması-
nın 2. yıldönümü olacak. 2 yıldır ada-
let verilmiyor. Katil polisler bilin-
melerine rağmen açıklanmıyor, yar-
gılanmıyor. Katil polisler bizzat Tay-
yip Erdoğan tarafından korunuyor.
Katillerinin açığa çıkmaması için
bizzat savcısını gözden çıkartıyor, kat-
liam emirleri veriyor.

Bunları yapmala-
rının tek bir nedeni vardır o da halk
korkusudur. Halkın hesap soracağı
günlerin gelmesinden korkuyorlar.
Adalet isteyen halktan korkuyorlar.
Korkularını büyütmek biz Dev-Gen-
çliler’e düşen en büyük görevlerden
bir tanesidir şimdi. Korkularını bü-
yüteceğiz. Elif olup Şafak olup
Bahtiyar olup geleceğiz.

Kadıköy Dev-Genç

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Dev-Gençliler Türkiye devrimci
hareketin siyaset sahnesine çıktığı
ilk günlerden itibaren bedeller öde-
yerek bugünlere gelmiştir. 

Nice kuşatmaları yararak geldik
bugünlere. Nice bedeller ödedik...
Hep Dev-Gençli olmanın bilinci ile
hareket etmiştir Dev-Gençliler. 

Bugün de aynı bilinç ve sorumlu-
luklarla hareket ettikleri için bu be-
delleri ödemekteyiz. 15 -16 yaşında ar-
kadaşlarımız faşizm tarafından tutsak
edilmiştir. Faşizmin hapishanelerinde
hiçbir dönem eksik olmadık. Düşman
hiçbir dönem “bunlar 14-15 yaşında
çocuktur” demedi... 

Yaşlarımız küçük de olsa hep on-
ları korkutacak kadar yüreklerimiz bü-
yük oldu. 

Çünkü zulmün, adaletsizliğin, eşit-
sizliğin, yoksulluğun olduğu her yer-
de Berkin olup, Elif, Şafak, Bahtiyar
olup dikildik karşılarına... 

12 Eylül faşizmin yaratmak istediği
apolitik gençliğin karşısında da hep
bizi gördüler. 

Bedel ödemekten hiçbir dönem
kaçmadık, yılmadık, yorulmadık...
Gençliğin en önünde zulmün karşısı-
na dikildik. 

İşkenceleri de, gözaltıları da, tut-
saklıkları da, şehitlikleri de başımız
dik, onurla karşıladık. 

Halkımız, Gençler!...

Bugün faşizmin hapishanelerinde
ekmek adalet özgürlük istediği için on-
larca Dev-Gençli bulunmaktadır. On-
lar bu ülkenin,  halkımızın, gençliğin
onurudur. 

Onlara sahep çıkmak, onların sesi
soluğu olmak, onların mücarelesini ya-
şatmak tüm gençliğin görevidir. 

Faşiznin hapishanelerinde tutsak
devgençlileri yalnız bırakmayalım... 

Onlar gençlik mücadelesinin, ek-

mek, adalet ve özgürlük mücadelesi-
nin yiğit neferleridir. 

Sahiplenmemizle, onları faşizmin
zindanlarından çıkartalım. 

Tutsak Dev Gençlilere yapılan
her saldırının hesabını soracağız. Tut-
saklarımız Onurumuzdur. Onlara ya-
zacağımız mektuplar ile sahiplen-
meyi daha da arttıralım.

Tutsak Dev Gençliler Listesi:

Berk Ercan: İzmir Kırıklar 2
No’lu F Tipi, Kırıklar İzmir

Cavit Yılmaz: İzmir Kırıklar 1
No’lu F Tipi, Kırıklar İzmir

Faruk Akdemir: İzmir Kırıklar
1No’lu F Tipi, Kırıklar İzmir

Veysel Odabaşı: İzmir Kırıklar 2
No’lu F Tipi, Kırıklar İzmir

Fırat Kaya: İzmir Kırıklar 1
No’lu F Tipi, Kırıklar İzmir

Candaş Kat: Sincan 1 No’lu F
Tipi, Sincan Ankara

Berkin Elvan Heykelini Kırarak Korkularınızdan Kurtulamazsınız!

Berkin Elvan’ın Hesabını Vermekten
Kaçamayacaksınız

Tutsak düşen Dev-Gençliler onurumuzdur
7 Haziran
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Eylem Yücel: Bakırköy L Tipi Ha-
pishanesi Bakırköy İstanbul

Dilan Mollaahmetoğlu: Bakır-
köy L Tipi Hapishanesi Bakırköy İs-
tanbul

Ezgi Doğan Bakırköy: L Tipi
Hapishanesi Bakırköy İstanbul

Sezer Bayrak: Maltepe Çocuk
Hapishanesi

Direnç Yüksel: Maltepe Çocuk
Hapishanesi

Okan Özer: Sincan 1 No’lu F
Tipi, Sincan Ankara

Ali Ülgü: İzmir Kırıklar 1 No’lu
F Tipi, Kırıklar İzmir

Ali Yünlü: İzmir Kırıklar 1 No’lu
F Tipi, Kırıklar İzmir

Zeynep Cansu: Tatar Bakırköy L
Tipi Hapishanesi Bakırköy İstanbul

Şebnem Başdemir: Bakırköy L
Tipi Hapishanesi Bakırköy İstanbul

Mehmet Ali Yılmaz: dikastiki
fylaki Ioannion, Katastima kratisis
stavratiou TK 45110 Ioannina  -
Greece

Bilgehan Karpat: Dikastiki fyla-

ki Naypliou A4-2 TK 21100 Naypli-
ou Greece

Mehmet Can Ardıç: İzmir Kı-
rıklar 1 No’lu F Tipi, Kırıklar İzmir

Recep Furkan Şenol: Silivri 8
Nolu Hapishane Silivri İstanbul

Ümit Yıldırım: Silivri 8 Nolu
Hapishane Silivri İstanbul

Hazal Seçer: Bakırköy L Tipi
Hapishanesi Bakırköy İstanbul

Bünyamın Kılıç: Maltepe Çocuk
Hapishanesi

Sevcan Adıgüzel: Bakırköy L

Tipi Hapishanesi Bakırköy İstanbul

Ahmet Atılgan: Silivri F tipi Ha-
pishanesi Silivri İstanbul

Enes Erkuş: Silivri F tipi Hapis-
hanesi Silivri İstanbul

Anıl Sayar: Silivri 8 Nolu Ha-
pishane Silivri İstanbul

Tutsak Dev-Genç’lilere
Mektup Yazarak Sahiplenelim!

İletişim: Piyalepaşa mahallesi,
Piyalepaşa caddesi No 118

Genclikfederasyonu1@gmail.co
m

Hatay’da Grup Yorum’un
Adana Konseri İçin Masa
Açan Halk Cepheliler’e

Polis Saldırdı!
Antakya: Antakya'da Grup Yorum'un 30. Yıl

Adana Konseri için çalışma yapan Grup Yorum
Gönüllüleri’nin Antakya Saray Caddesi’nde açtığı
masa saldırıya uğradı. 1 Haziran’da yaşanan sal-
dırıda Gülbahar Uçucu, Özgür Kaba, Sevcan
Şah ve Elvan... gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar,
halkın sahiplenmesi sonucu akşam saat 21.00'de
bırakıldılar.  Açıklama yapan Adana Halk Cephesi:
“Yasaklarınız bizim için yok hükmündedir. Sal-
dırıda bulunduğunuz Grup Yorum Gönüllüsü ar-
kadaşlarımız yalnız değildir. Onlar, sizin yasak-
larınıza boyun eğmeyen bir geleneğin temsilcisi
durumundadır. Arkadaşlarımızın başına gelecek
her hangi bir olumsuzluktan Hatay Emniyet Mü-
dürlüğü sorumludur” dedi.

Antep’te Film Gösterimleri
Devam Ediyor

Antep’te 30 Mayıs’ta Halk Cepheliler her hafta düzenledikleri
film gösterimine bu hafta da devam ettiler. Her hafta yapılan ve
her izlenen filmde yeni bir şeyler öğrenen, düzenin yoz kültü-
rüne alternatif olarak gerçekleştirilen film gösteriminde bu haf-
tada “Amiral-Kükreyen Akıntılar” filmi izlendi.  8 Halk Cep-
helinin katıldığı film gösterimden sonra film üzerine değer-
lendirmeler yapıldı. Yöneticilik, cüret ve kararlılık, filmin öne
çıkan değerlendirmeleriydi.

Sürgün Sevklerle, Cam Kafes ve
Kameralarla Evlatlarımızı

Teslim Alamazsınız!
TAYAD’lı Aileler, 1 Haziran’da Bakırköy Hapishanesi

önünde nöbet tuttular. Pazartesi günü görüşten sonra toplanan
aileler birlikte fotoğraf çekilerek evlatları üzerine sohbet etti-
ler. Görüş sonrasında nöbetçileri hapishane önünde bırakarak
AKP Şişli-Mecidiyeköy binası önüne geçtiler. 

Dev-Gençliler bu ülkede bedeller
ödeyen, ekmek adalet özgürlük için
mücadele edenlerdir. Faşist devlet
yaptığı saldırılar ile arkadaşlarımızı
gözaltına almakta ve haksız hukuksuz
şekilde tutsak etmektedir. 

Bizler Dev-Gençliler olarak her-
kese çağrı yapıyoruz. Tutsak Dev-
Gençliler’i sahiplenelim. Onlar özgür
bir ülke, sömürüsüz bir dünya iste-

dikleri için şu anda F tiplerinde tec-
rit hapishanelerinde kalmaktadırlar.
Yazacağımız her mektup, yollayaca-
ğımız her selam tecridin aşılmasında
çok önemli bir adımdır.

Tutsak Dev-Gençliler’i yalnız bı-
rakmayalım, yazacağımız 10.000
mektup ile tecrit duvarlarını param-
parça edelim.

Tecridi Kırmak İçin Tutsak Dev Gençliler’e

10.000 Mektup yazalım!

Yürüyüş
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26 Mayıs 2015 tarihinde Gazi
Mahallesi Şair Abay Lisesi önünde
açılan çadır 5.gününe girdi. 

Direnişin 5. gününde de her za-
manki gibi erkenden uyandık, heye-
canlıyız. Uzun zamandır hazırlığını
yaptığımız Liseli Dev-Genç pikniği-
miz var bu gün. O nedenle nöbetimizi
Gazi Mahallesi’nden arkadaşlara de-
vredip, bizler piknik alanına gide-
ceğiz. Malzemelerimizi de alıp piknik
alanına geçiyoruz… Adalet talebiyle
açtığımız çadırı konuştuk. Mahal-
lelerden gelen liselilerle birlikte hep
beraber çadır programı oluşturduk,
nöbetlerimizi belirledik. Tutsak lise-
lilere mektuplar yazdık,  marşlar eş-
liğinde… Ardından oyunlar oynadık
hep birlikte ve bir dahakine daha ka-
labalık olma sözüyle vedalaştık.
Çadırımıza dönmek üzere yola çıktık
pankart ve sloganlarla yaptık
yürüyüşümüzü Gazi sokaklarında ve
çadırımıza vardık böylelikle. Direniş
sürüyor.

***

1 Mayıs: 2 Haziran günü 1 Mayıs
Mahallesi’nde Liseli Dev-Genç’li-
ler, tutsak Liseli Dev-Genç’lilerin
serbest bırakılması için başlatılan
kampanya çerçevesinde masa açtılar.
2 saat açık kalan masada, Tutsak Li-
seli Dev-Genç’lilerin serbest bırakıl-
ması istenerek halka sahiplenme
çağrısı yapıldı. Ayrıca masada 20
tane umudun sesi Yürüyüş Dergisi
halka ulaştırıldı. Masa çalışmasından
sonra saat 16.00’da Anadolu Haklar

Derneğine geçen Liseli Dev-Genç’-
liler, toplu olarak dergi okuması
yaptılar ve Liseli Dev-Genç’lileri
anlatan bir yazı üzerine sohbet ettiler.

***

İstanbul Üniversitesi'nde
Dev-Genç’liler Masa Açtı

1 Haziran tarihinde, Dev Genç’-
liler İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi'nde masa açtılar. Tutsak
Dev-Genç’lilere mektup yazılması
çağrısının yapıldığı masada birçok
imza toplandı. Fakülte ve çevresine
birçok afiş yapıldı. Dev Genç’liler
Hukuk Fakültesi’nde de afiş çalışması
yapıp imza topladılar.

***

“Makul Şüpheli”
İddiasıyla Gözaltı

28 Mayıs tarihinde, Dersim
Atatürk Mahallesi’nde, 16 yaşındaki
Liseli Dev-Genç’li makul şüpheli
olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Liseli Dev-Genç’li kaldırımda yürür-
ken polisler tarafından önü kesildi.
Şüpheli olduğu ve kimlik gösterme-
si gerektiği söylendi. Liseli Dev-
Genç’li kimliğinin yanında olm-
adığını belirterek şüpheli olmasını ge-
rektirecek hiçbir durumun olmadığını
söyledi. Bunun üzerine polisler çan-
tasını arayacaklarını söyledi. Liseli
Dev-Genç’li çantasını aratmayacağını,
yapılanın hukuksuz bir işlem ol-
duğunu söyledi. Polisler ise, "Son çı-
kan yasayı duymadın mı bunu yap-
maya yetkimiz var!" dedi.

Polisin dayatmalarını kabul et-
meyen Liseli Dev-Genç'li zorla gö-
zaltına alındı. 6-6,5 saat boyunca
emniyette tutuldu. Bu saatler boyun-
ca Liseli Dev-Genç’liye psikolojik iş-
kence uygulanmaya çalışıldı. Bir po-
lis "Berkin'in elinde kuş sapanı vardı
avlanmaya mı çıkmıştı? Sen de mi kuş
avlayacaksın?" dedi. Bunun üzerine
Liseli Dev-Genç’li "Berkin'in sapanı
artık bizim ellerimizdedir. Hesabını
soracağız!" dedi. Açıklama yapan
Dersim Liseli Dev-Genç: “Liseli
Dev-Genç'li arkadaşımızı gözaltına al-
malarının asıl nedeni, 28 Mayıs
perşembe günü Ahmet Davutoğlu'nun
Dersim'e gelmesiydi. Katil ve faşist
devletin başbakanı geleceği için kor-
kularından  arkadaşımızı hukuksuz-
ca gözaltında tuttular. Saat 13.30’da
gözaltına alınan arkadaşımız, saat

Ülkemizde Gençlik

Tutsak Dev-Genç’liler’i Yalnız Bırakmayacağız!
Liseli Dev-Genç’liler, Tutsak Dev-Genç’liler İçin Çadır Açtı!

Berkin Elvan İçin
Adalet İstiyoruz!

Bizler Liseli
Dev-Genç’liler Birlik ve
Dayanışmayı Büyütmek

İçin Piknikte
Buluşacağız.

Yer: Sarısu Piknik
Alanı

Tarih 7 Haziran 2015
Pazar saat: 10:00
Antalya Liseli Dev-

Genç’liler
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19.30’da serbest bırakıldı” dedi. 

***

Hatay: Düzen Kirletir
Devrim Temizler

Hatay’da Liseli Dev-Genç'liler
31 Mayıs'ta dayanışmayı büyütmek
amaçlı bir piknik düzenledi. Piknik;
son zamanlarda liseliler üzerinde ar-
tan baskıyı geri püskürtmek amaçlı
yapıldı. Piknik açılış konuşmasıyla
başladı. Konuşma metninde; “Bu dü-
zen bizleri özellikle liselileri, bozuk
düzenlerinin içine almak istiyor. Biz-
leri asosyal, bireyci yapmaya, kend-
imizi işe yaramaz bir varlık olarak his-
setmemize neden oluyor, kendimize
olan güvenimizi yitirmemiz için uğ-
raşıyor. Bir yerden sonra da bizleri bu-
nalıma sürüklüyorlar. Sadece bu-
nunla yetinmiyorlar, bizlere dayat-
tıkları gerici eğitim sistemiyle de
okuldan soğutuyorlar. Dikkat etmiş-
sinizdir, son zamanlarda liseliler in-
ternet kafelerde oyun oynayarak za-
manlarını harcıyorlar, giderek hayatın
gerçekliğinden uzaklaşıyorlar, yoz-
laştırılıyorlar. Bundan dolayı arkadaş
ilişkileri de bozuk oluyor, düzgün ile-
tişim kuramaz hale geliyorlar. Lise-
lerin içinde bile uyuşturucu satışı
yapılıyor artık. Çocuklarımızı zehir-
lemelerine izin vermeyelim. Yozlaş-
maya karşı bu piknikte düşmana
karşı halaylarımızı çekip, türküleri-
mizi dillendirip, liseli gençlerimizle
sohbet edip çözümsüz olmadıklarını
göstereceğiz" denildi. Program şiir-
lerle, türkülerle, bilgi yarışmalarıyla
coşkulu bir şekilde sürdü. Grup Yo-
rum konser duyurusuyla piknik son-

landırıldı.

***

Erzurum: Tutsak Dev-Genç’-
lilerin serbest bırakılması kampany-
ası kapsamında Erzurum Dev-Genç
afişleme çalışması yaptı. 27 Mayıs’-
ta Atatürk Üniversitesi Kampüs Alanı,
Yenişehir, Yıldızkent, Telsizler, Yon-
calık bölgelerinde "Tutsak Dev-
Genç’liler Serbest Bırakılsın", "Ber-
kin Elvan için Adalet İstemek Suç
Değildir" yazılı ve Erzurum Dev-
Genç imzalı 52 adet afiş çalışması
yapıldı. Çalışmaya iki kişi katıldı.

***

Dev-Genç’liler Bu Halkın
En Soylu, En Onurlu
Damarıdır

Bursa’da 29 Mayıs’ta tutsak Dev-
Genç’lilerle ilgili basın açıklaması
yapıldı. Heykel’de yapılan açıklam-
ada Dev-Genç’lilerin bağımsız bir
ülke, ekmek adalet özgürlük istedi-
kleri ve bunun mücadelesini verdikleri
için tutuklandıkları anlatıldı. 15 da-
kikalık oturma eylemine geçildi ve
oturma eylemi sürekli sloganlarla
devam etti. Oturma eyleminden son-
ra açıklama, sloganlarla bitirildi.

***

Dev-Genç’liler Beykoz
Halkıyla Piknikte Buluştu

Dev-Genç’liler 24 Mayıs’ta Bey-
koz halkıyla piknikte buluştu. Saat
10.00’da piknik alanında toplu bir
kahvaltı yapıldı. Bir gün önce tahliye
olan Liseli Dev-Genç’li Sıla Abalay’ın
da katıldığı piknikte yapılan kah-

valtının ardından sohbet ve türküle-
re geçildi. 

Türküler eşliğinde halaylar çe-
kildi, çevreden halaya katılan ve soh-
bet etmeye gelenler oldu. Programda
Dev-Genç’lilerin hazırlamış olduğu
skeç sergilendi, daha sonra Yürüyüş
dergisinden “Hayatın Öğrettikleri”
kısmı okunarak üzerine sohbet edil-
di. Son olarak toplu bir şekilde
yürüyüş yapıldı ve tekrar bir araya
gelme sözü verilerek piknik bitirildi.

***

Tutsak Dev-Genç'li̇ler
Yalnız Deği̇ldi̇r! 

Ankara'da Berkin İçin Adalet İs-
teyen Tutsak Dev-Genç'liler için 31
Mayıs’ta masa açıldı. Saat 12.00'dan
14.00'a kadar açık kalan masada
Tutsak Dev-Genç’lilerin serbest bı-
rakılması için imza toplandı. 

***

Kars Dev-Genç'ten
Şehit Mezarı Ziyareti

Kars'ta Dev-Genç'liler 27 Mayıs’-
ta ölüm orucu şehidi İmdat Bulut'un
mezarını ziyaret etti.

Devrim şehitleri için 1 dk'lık saygı
duruşunun ardından Bize Ölüm Yok
marşı söylenip mezara çiçekler ekil-
di. Ardından İmdat Bulut'un ailesi ziy-
aret edildi.

Kazova Üretim Atölyesi Açıldı
Halk İçin Üretiyoruz

29 Mayıs günü saat 18.00’de
halkımız ve dostlarımızla beraber
üretim atölyemizin açılışını ger-
çekleştirdik. Bu daha başlangıç...
Halkımıza verdiğimiz sözü yerine
getireceğiz.  Fabrikamızı da dost-
larımızla beraber açacağız.  Bütün
dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

Yaşasın Direniş
Yaşasın Zafer

Kazova İşçileri

Yürüyüş
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KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI HALK
MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM!

Kapitalist Odakların Rant Projelerini Engelleyebiliriz

30 Mayıs tarihinde Armutlu Halk Meclisi, “Armutlu Halkı Mahallemize

Geleceğimize Sahip Çıkalım! Kentsel Dönüşüme Karşı Halk Meclislerinde Bir-

leşelim- Armutlu Halk Meclisi” imzalı afişleri ile Armutlu sokaklarını donattı.

Armutlu Halk Meclisi "Kapitalist odakların Armutlu üzerinde düşündük-

leri rant projelerini engellemek için biz Armutlu halkı olarak çalışmalar baş-

lattık. Mahallemizde yapılacak kentsel dönüşüme karşı duracağız evlerimizi

yıktırmayacağız." dedi.

Armutlu Halk Meclisi toplam 130 adet afiş yaptı. 



AKP faşizmi azgınca Dev-Genç’li-
lere saldırıyor. Kurumlarını basıyor,
Dev-Genç’lileri tutukluyor. En ufak bir
eylemlilk sonrası gözaltına alınan Dev-
Genç’liler savcı önüne dahi çıkartıl-
madan tutuklanıyor, işkence yapılı-
yor, F tipi hücrelere konuyor. Son sü-
reçte onlarca Dev-Genç’li delil dahi
gösterilmeden hukuksuzca tutuklandı.
Sıla Abalay isimli Liseli Dev-Genç’li-
ye tutuklanarak konulduğu Bakırköy
Kadın Kapalı Hapishanesi’nde, yol-
daşlarından ayırarak tecrit politikası uy-
gulandı.

Peki neden? Neden bu kadar sal-
dırıyor AKP faşizmi?

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

2- Ülkemizde 273 bin 634 ilkokul
çağındaki çocuk çalıştığı için okula gi-
demiyor!

3- Resmi rakamlara göre 42 bin,
gayri resmi rakamlara göre 200 bin ço-
cuk sokaklarda yaşıyor! 10 bin çocuk
sokakta dilendiriliyor

4- Yine ülkemizde dünyanın en
zengin maden yataklarına sahip oldu-
ğu söylenen trilyonluk arabalara çerez
parası denilen ülkemizde 4.5 MİLYON
ÇOCUK YOKSUL!

5- Türkiye'de 50 Bin Çocuk 'fuhuş'
için sokakta çalıştırılıyor

6- BM’nin raporuna göre ülkemiz-
de son 5 yılda 262 kat arttı uyuşturu-
cu kullanımı.

AKP faşizmi Dev-Genç’lilere sal-
dırıyor, saldırıyor çünkü, sömürü dü-
zenin bozulmasını istemiyor. Ucuz iş
gücünü, talan iktidarını, kirli düzenini
korumak istiyor. Ülkemiz 75 milyon
farklı milliyetlerden insandan oluşuyor
ve bu nüfusun büyük bir bölümü genç
nüfustur. Bu genç nüfusunda en kala-

balık yaş dilimi ise liseli yaş grubudur. 

Gençlik büyük bir güçtür. Düzenin ise
gençliğe verebileceği iyi olan hiçbir şey
yoktur. Düzenin gençliğe reva gördüğü
işte yukarıdaki istatistiklerdir. Gençliğin
çıkarı devrimdedir.

Ülkemizde haksızlığa karşı ilk öfke-
li ses çoğunlukla gençlik kitlelerinden gel-
miştir. Genç  kitleler büyük bir değiştri-
ci potansiyele sahiptir. Egemen sınıflar da
ülkemiz gençliğinin bu potansiyelini
gördüğü için tarihi boyunca gençliği
türlü yollarla susturmaya, pasifleştirme-
ye, apolitikleştirmeye çalışmıştır. Yıllarca
denediler her türlü uzman yöntemi kul-
landılar. Ama olmadı. Halk çocukları on-
ları şaşırttı. Yıllarca şiddetle, yozlaştır-
mayla bilinçli eğitim politikalarıyla tes-
lim almaya çalıştıkları halk çocukları on-
ların tüm planlarını alt üst etti, etmeye de-
vam ediyor. 

31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ve
yaklaşık bir ay süren halk ayaklanmasında
79 ilde 3.5 milyonun üzerinde insan ey-
lemlere katıldı. Beyinlerini teslim alma-
ya çalıştıkları gençlik halk ayaklanma-
sının en önündeydi. Halk ayaklanmasında
şehit düşenlerin hepsi gencecik halk ço-
cuklarıydı. 

Berkin Elvan şehit düştüğünde 15 vu-
rulduğunda ise 14 yaşındaydı. Şafak
Yayla, Bahtiyar Doğruyol, Elif Sultan
Kalsen bu yiğit halk çocukları 20’li yaş-
larının ortalarındaydılar, halk savaşçısı
olarak şehit düştüklerinde. İşte faşizmin
gençliği teslim alamadığının, alamaya-
cağının kanıtıdır bu halk çocukları. 

“Gençlik kimin ise gelecek onundur”
der ustalarımız devrimci önderler. Lenin
gençliğin örgütlenmesi konusunda şöy-
le der: “Gençliğe gidin beyler! Bu her
şeyi kurtaracak olan tek yoldur. Tanrı
aşkına aksi halde geç kalacaksınız ve
“bilgiçce” taslaklar, planlar, çizimler, şe-
malar ve harika reçetelere sahip ola-
caksınız ama örgütlülük olmazsa canlı

GENÇLİK KİMİN İSE GELECEK ONUNDUR!

AKP FAŞİZMİNİN BASKI VE TUTUKLAMALARINA 
KARŞI LİSELİ GENÇLİK MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM

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

Liseliyiz Biz
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Liseliyiz Biz
faaliyet olmazsa ortada kalacaksınız.
Gençliğe gidin. Derhal...”(Gençlik
Üzerine/Lenin-Stalin Evrensel Ya-
yın syf 27)

Evet bizler de gençliğe gitmeliyiz.
Daha fazla gitmeliyiz. Faşizm saldı-
rıyor. Binlerce Berkin, Şafak, Bahti-
yar, Elif’in doğmasından korktuğu
için saldırıyor. Zulüm düzenini sür-
düreceği için geleceğinden korkuyor.
Milyonlarca halk çocuğunun örgüt-
lenip karşısına dikilmesinden kork-
tuğu için azgınlaşıyor. 

Peki biz ne yapacağız?

Devrim ustalarının dediği gibi
daha fazla gençliğe gideceğiz. Lise-
li Gençlik mücalesini omuzlayacağız.
Liseli Gençlik mücadelesini bir mev-
zi kabul edecek bu cephede örgütle-
neceğiz. Neden mi? Gençlik kesimi
içinde liseliler en saf en temiz olan-
dır. Yoldaşlık, arkadaşlık, bağlılık
duyguları daha güçlüdür. Yaşı gere-
ği atılgan ve cüretlidir. Mahallelerde,
parklarda, okullarda en çok onlar
vardır. Düzenin yozlaştırma politi-
kalarına en açık olanlarda, sosyaliz-
min güzelliklerini en çabuk sahiple-
necek olanlar onlardır. Onlar halk ço-
cuklarıdırlar, halkın yaşadığı tüm so-
runları taşırlar üzerlerinde. Yine de ge-
leceğe umutla bakmak ister, hayal ku-
rarlar. Enerji doludurlar dinamiktirler. 

Bu yüzden mahallelerde ve okul-
larda Liseli Gençlik mücadelesini
düzene karşı olan savaşın en önemli
cephesi olarak görmeliyiz. Gençliği
kim kazanırsa zafer onun olacak. 

Bunun için ne yapmalıyız?

Liseliler nerededir? Okullarda ve
mahallelerinde. 

Okullara gitmeliyiz. Liselerde ko-
miteleşmeliyiz. Öğrenci meclislerini
oluşturmalıyız. Okul önlerinden ko-
vulacağız, okul idaresi polisle işbir-
liği yapacak gözaltına alıncağız ama
biz gitmekten halk çocuklarına ger-
çekleri anlatmaktan bıkmayacağız.
Hiçkimse görmüyor, hiçbir şey de-
ğişmiyor demeyeceğiz. Her güzel
şey bizim emeğimizle şekillenecek-
tir. Halk Ayaklanması’nda alanlara dö-
külenlerde yıllarca bizi gören karar-
lılığımıza tanık olan milyonlarca in-
sandı. 

Liseli Gençlik mücadelesini sa-
dece dergi satışı ve bildiri dağıtı-
mından ibaret görmemeliyiz. Liseli-
lere düzen saldırısı karşısında alter-
natif olmamızın tek yolu onların en
yakını olmamızdan geçecektir. Onları
çetelerle , sigara ve uyuşturucuyla, in-
ternet kafelerde hayali dünyalarda so-
runlarını unutmaya çalışan gençlik ol-
maktan kurtarıp bizim dostumuz ar-
kadaşımız olup sorunlarını devrimden
yana çözer hale getirmeliyiz.

Eğleneceklerse de bizimle eğle-
necekler. Oturacaklarsa da bizimle
oturacaklar. Güleceklerse de bizimle
gülecekler.

Yakında okullar tatil oluyor. Halk
çocukları yine kendi sorunlarıyla
yoksulluklarıyla başbaşa mahallele-
rinde semtlerinde olacaklar. Bir çıkar
yol arayacaklar. Onlara biz ulaşırsak
sorunlarının çözümünü devrimde bu-
lacaklar. Biz ulaşamazsak yoksul
halk mahallelerinde düzenin dayattı-
ğı çeteleşme ve yozlaşma, saldırıla-
rıyla baş başa kalacaklar. 

Mahallelerde halk çocuklarının
yanında biz olmalıyız.  Liseliler ce-
sur, atılgan, vatansever ve dinamik-
tirler. Liseli gençliğin bu yönlerini öne
çıkaracak faaliyetler örgütlemeliyiz.
Komiteleşmeliyiz, kurulacak komi-
telerde liseliler dayanışmayı, pay-
laşmayı, mücadeleyi hem öğrenecek
hem öğretecektir. Çeteleşme ve yoz-
laşma düzenin yozlaştırma saldırıla-
rına karşı alternatif oluşturmalıyız.
Gençliğin tüm sorunlarının çözüm-
lerinin devrimde olduğunu göster-
meliyiz. Gençliğin kendisini ifade
edebileceği değer gördüğünü hisset-
tiği çalışmalar düzenlemeliyiz. Bu dü-

zenin bataklığına, sömürü çarkına
hiçbir gencimizi bırakmamalıyız. 

Futbol-voleybol turnuvaları

Okul derslerine yardımcı kurslar

Film günleri

Türkü geceleri

Ateş başı sohbetler

Tiyatro çalışmaları

Santranç turnuvaları

Müzik grupları 

Halk oyunları kursları

Kitap sergileri 

Her türlü yöntemle ulaşmaya ça-
lışmalıyız Liseli Gençliğe. 

Sonuç olarak:
1-Gençlik özellikle Liseli gençlik

mücadelesi dar pratikçi bir bakışla ele
alınmamalı “Gençliği kazanmanın
geleceği kazanmak” olduğunun bi-
linciyle sürekliliği olan, kararlı, plan-
lı, programlı çalışmalar örgütlemeli-
yiz.

2-Bizim olmadığımız yerde düzen
vardır. Hiçbir gencimizi düzenin ba-
taklığına bırakmamalıyız

3-Liseli Gençlik mücadelesini
omuzlamalı liselerde ve mahallerde
komiteleşmeliyiz. 

4-Milyonlarca halk çocuğu var.
Düzen karşısında kendilerini alter-
natifsiz, çözümsüz görüyorlar. Bu-
nalım halindeler, gelecekten umut-
suzlar. Onlara umut olacak olan biziz,
sosyalizmdir. 

5- Gençlik vatansever ve cüretli-
dir. Gençliğin örgütlenmesiyle Şa-
faklar, Bahtiyarlar, Elifler doğacak ya-
ratılacak ve bu adaletsiz düzen yıkı-
lacaktır.

Yürüyüş
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16 Haziran’da biz Liseli DEV-GEV-
GENÇ’LİLER olarak Berkin’in vurul-
duğu yerde olacağız. Haziran Ayaklan-
ması’nda gençliğin açığa çıkan öfkesiyle
Şafak, Bahtiyar, Elif olup Berkin’in
hesabını soracağız!

Haziran Ayaklanması’ndaki gençli-
ğin rolü ve konumu AKP iktidarının kor-
kusunu dahada artırmıştır. Bu nedenle
AKP gençliğin mücadelesini engellemek
için her türlü yöntemi deniyor; her ge-
çen gün zulmünü artırıyor, yeni saldırı yöntemleri geliş-
tiriyor. Son dönemde AKP’nin bu saldırılarından en çok
etkilenen kesim arasındadır liseliler. AKP çocuklarımızı
katlediyor. Bu katliamlara karşı sesini yükselten liselile-
ri gözaltına alarak, işkence yaparak, tutuklayarak, vaz-
geçirmeye sindirmeye çalışıyor.

Son dönemde birçok arkadaşımızı tutsak verdik.
AKP’nin liselilere yönelik baskı ve zulmü öyle bir nok-
taya geldi ki; Liseli Dev-Genç’lilere selam veren liseli-
lerin dahi aileleri polis tarafından aranarak aileler tedir-
gin ediliyor, Liseli Dev-Gençliler’in mücadelesi öğrenci
gençlikten soyutlanmaya çalışılıyor.

AKP öyle bir gençlik istiyor ki çocuk katliamlarına
dahi sesini çıkarmayan, yoz, duyarsız, uyuşturucu ba-
taklığında bir gençlik…

Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak bu
duyarsızlaşma ve yozlaşma karşısında
onurlu mücadelemizle barikat olacağız!
Berkin’in sapanı ellerimizde, Berkin’in
sevgisi, öfkesi, coşkusu Berkin vuruldu-
ğu günden beri zerre olsun eksilmedi.

Değerlerimizi ve berkini yüreğimizden,
aklımızdan, gözlerimizden çıkarmaya
kimsenin gücü yetmez. Bizler Liseli Dev-
Genç’lileriz AKP’nin saldırıları müca-
delemizi engellemekten çok öfkemizi bi-

lemiştir. Berkin’in vurulduğu günden itibaren Berkin’e söz
verdik, onu asla unutturmayacak ve adalet kavgamızı za-
fere taşıyacağız!

16 Haziran’da bu öfke ve coşkuyla berkinin vuruldu-
ğu yerde adalete susayan yüreklerimiz hep birlikte çar-
pacak.

Tüm liseliler 16 Haziran’da zulme karşı adaletsizlik-
lere karşı öfkenizi kuşanarak gelin. Adalet bizim elleri-
mizdedir ve bir gün mutlaka sağlayacağız!

BERKİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR! 

BERKİNİN HESABINI SORDUK SORACAĞIZ!

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

YAŞASIN LİSELİ DEVGEÇLİLER

LİSELİ DEV-GENÇ

BERKİN’İN VURULDUĞU YERDE 
BERKİN’İN GÖZLERİYLE 

Halkın Hukuk Bürosu Avukatları;
Haklarında Açılan Davalar,
İşkence, Tehdit ve Hakaret
Karşısında Yılmayacak
Adaletsizliklerinizi Teşhir
Etmeye Devam Edecektir

Halkın Hukuk Bürosu 3 Haziran’da 429 No’lu bir
açıklama yaparak, Haziran ayaklanmasının yıldönü-
münde 1 Haziran’da Ankara’da yapılan gösteriye katı-
lan 4’ü avukat 87 kişi hakkında açılan dava ile ilgili açık-
lama yaptı. Açıklamada: “…Hakkında dava açılan üç avu-
kat, büromuz avukatları Engin Gökoğlu, Barkın Timtik
ve Anıl Arman Akkuş’tur. Avukatlarımız adalet iste-
yenlerin yanında yer alırken bir başka adaletsizliğin mu-
hatabı olmuşlardır… 

İddianameyi düzenleyen “hukuk adamı” savcının, po-
lisin uyguladığı dizginsiz terör için “Polisin Görevinin
Gereği” demesi, polisin sokakta, meydanda, karakolda

yaptığı işkenceyi cesaretlendirenin, teşvik edenin
kim/kimler olduğunu bir kez daha gösterdi…

Bu vesileyle bir kez daha ilan ediyoruz; hiçbir bas-
kı, tehdit, işkence, dava karşısında susmayacağız, geri çe-
kilmeyeceğiz. Bizi davalarla susturamazsınız. Bizi teh-
dit ederek, komplo kurarak, iftira atarak, işkence ederek
susturamazsınız. Biz bir tek durumda susarız ancak ada-
letli olursanız, halka zul-
metmekten vazgeçerseniz,
halka yaşattığınız tarihsel
acıların hesabına razı gelir-
seniz…” denildi. 

Halkın Hukuk Bürosu
ile iletişim bilgisi: 

Gürsel Mahallesi Kum-
lu Sokak No.13/10 Kağıt-
hane/ İSTANBUL

Tel/faks 0 212 296 31 59 
e-mail: halkinhu-

kuk@gmail.com
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NOT: Dergimiz
yayına

hazırlanırken
aralarında

muhabirimiz
Tahsin Sağıltıcı
ile birlikte 3 kişi

tutuklandı.



Devrimimizi öncelikle kendimizden
başlatmalıyız. Kendisini örgütleyeme-
yen bir devrimci, başka hiç kimseyi
örgütleyemez. Kendisini yönetebilen,
kendi iradesi üzerinde hakimiyeti olan
bir devrimci, kitleleri örgütlemenin ilk
adımını gerçekleştiriyor demektir. Ar-
dından, bulunduğumuz alanda, devrimi
gerçekleştirmeliyiz. Yani alanımızı ör-
gütlemeliyiz. 

Örgüt ise; Komite, Toplantı, Prog-
ram, Eğitim ve Yayın demektir.

Kendimizi örgütlemek ne demek-
tir?

Sabah kalkış saatimizden, derne-
ğimizi açmaya kadar; eğitim çalışma-
larında gösterdiğimiz disiplinden, çat-
kapılardaki ısrarımıza kadar; üzerimize
düşen tüm sorumluluklarımızı yerine
getirmektir.

Kendini örgütlemek, tüm enerjini,
zamanını, beynini, yüreğini, kısacası
her şeyini devrime vermek demektir.

Kendimizi örgütlemek; enerjimizi
açığa çıkartacağı gibi, ortaya çıkan bu
güç, bizi daha da motive edecektir.

Öğrenen, öğrendiklerini kendi ya-
şamına, pratiğine hakim kılmaya çalı-
şan, doğru  düşünmenin önündeki en-
gellere karşı mücadele eden bir Cepheli;
daha coşkulu daha dinamik olur. Ken-
dini değiştirebilen bir devrimci, kendini
güçlü hisseder. 

İddialarını büyütmeyen, sürekli
kendini tekrar eden bir insanın iddiası
da, beyni de küçülecektir. Ruh hali
tekdüzeleşecektir. Sıradanlaşma başlar
ve bu bir devrimci için çok tehlikelidir. 

Sıradanlaşmaya karşı beynimizi di-
namik tutmalıyız.

Gündemi takip etmek, dinamik ol-
manın koşullarından birisidir. 

Tüm alanlara ilişkin gelişmelerde,
yazılı açıklama yaparak başlayabiliriz...
Her konuda söyleyecek bir sözümüz
olmalıdır. Bulunduğumuz her yerde
meydanlar bizimdir... Meydanlara çı-
karak, taleplerimizi tüm halka duyur-

malıyız. 
Bir operasyon mu oldu, tutsak mı

verdik, bir işyerinde grev mi var, li-
seliler saldırıya mı uğradı… Her ko-
nuda bir sözümüz, bir tavrımız olma-
lıdır. İlk yapacağımız şey “Hepimiz

Birimiz Birimiz Hepimiz İçin” şiarıyla
sahiplenmek olmalıdır.

Bu halk bizim, bu vatan bizim…
Biz halkız, bu vatanın sahibiyiz. Her
konuda söyleyecek bir sözümüz olmalı.
Halk düşmanları, bizi yozlaştırarak,
halktan kopartmaya çalışıyor. Örgütlü
beyinler yerine örgütsüz, güçsüz bireyler
istiyorlar.

Biz ise halkı örgütlemek ve dün-
yanın Türkiyesi’nde devrim yapmak
istiyoruz. İddiamız büyük. Bu nedenle,
cevapsız kalmamalı, her konuda bir
açıklama yapmalıyız.

Halkımızın günlük sorunlarından,
Amerikan emperyalizminin saldırgan-
lığına kadar her
sorun, bizim
sorunumuzdur.
Söyleyecek sö-
zümüz olmalı-
dır.

Bu nedenle
her Cepheli,
yeni gelişmeler
karşısında bu-
lunduğu her
alanda, ilk ola-
rak bir açıkla-
ma yapmalıdır.
Sahiplenmemi-
zi göstermeli,
bulunduğumuz
alanı dinamik
tutmalıyız.

Bu hafta
dergimiz tam
yayına hazırla-
nacağı gün,
AKP’nin faşist
polisleri tara-
fından basıldı.
Büromuz talan
edildi. Teknik
eşyalarımız kı-
rıldı. 

Her koşul-

da dergimiz çıkartılacaktır. 
Ancak derginin çıkartılmasını hiçbir

Cepheli kendi dışında görmemelidir...
İşte dergimiz yayına hazırlanırken tüm
çalışanlarımız gözaltında...  Böylesi
durumlarda dergiyi sonsuz bir sahip-
lenmeyle çıkartmalı ve halkımıza ulaş-
tırmalıyız. Gözaltındaki Yürüyüş ça-
lışanı arkadaşlarımızın eksikliğini hiç
hissettirmemeliyiz. Bu sorumluluğu
hissetmek sadece İstanbul’daki arka-
daşlarımız için değil, Edirne’den Kars’a
tüm insanlarımızın görevidir. 

Her haftakinden daha fazla dergi
alıp halka ulaştırmalıyız. Şehrin en
kalabalık yerlerinde dergimizi alıp sat-
malıyız. Dergi binalarımızı basmakla
Yürüyüş’ü susturamayacaklarını onlara
göstermeliyiz. 

Bugün hepimiz Yürüyüş için se-
ferber olmalıyız! Umudun sesini hal-
kımıza ulaştırmalıyız.

HEPİMİZ BİRİMİZ, BİRİMİZ
HEPİMİZ İÇİN

AANNAA DDOO LLUU   CCEEPPHHEESS İİ

DÜNYANIN HER
TARAFINDA HALKI VE
VATANI İÇİN CANINI
VEREN KAHRAMAN-
LARI SAYGIYLA ANI-
YORUZ!

- Suriye'deki savaşta şehit
düşen bir Hizbullahçı kuma
kanlarıyla şunu yazar;

"Başımız dik, şehit düş-
tük. Bizden sonra gelenler,
bu yazıyı takip etsin...." 

***

Suriye’deki
Katliamlara Sessiz Kalmayalım

Suriye Halk Cephesi; 29 Mayıs’ta bir açıklama yaparak,
IŞİD’in Suriye - Tedmur’da 400’den fazla kişiyi katletmesinde
rolü olan emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı birleşme
çağrısı yaptı. Açıklamada: “Bugün, Suriye, Irak, Libya,
Lübnan, Yemen, Afganistan, Pakistan, Nijerya ve daha başka
Afrika ülkelerinde bulunan IŞİD çeteleri başta Suudi Arabistan,
Türkiye ve Katar tarafından desteklenirken, Amerika ve
bazı Avrupa ülkelerinin de maddi ve manevi katkısı artık
bilinen bir gerçek. IŞİD, din, mezhep, milliyet ayrımı yap-
madan, kendisine tabi olmayan herkesi; sorgusuz, sualsiz,
kadın, yaşlı, çocuk demeden katledecek kadar vahşetin
batağına saplanmış katiller topluluğudur. IŞİD'in bu canice,
vahşi katliamlarına sessiz kalmayalım. IŞİD'i ancak birleşmiş
örgütlü mücadelemizle etkisiz hale getirebiliriz” denildi. 
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Oligarşinin parlementosu halkın
hiçbir sorununu çözemez. 

Çok partili döneme geçtiği 1946
yılından bugüne, onlarca seçimler ya-
pıldı. Düzen partilerinin seçim dö-
nemlerinde yapmadıkları vaat kalmaz.
Halkı sadece seçim dönemleri hatır-
ladıkları için halkın sorunlarını da an-
cak seçim dönemleri hatırlarlar ve se-
çimlere kadar semtinden geçmedikleri
halka giderler. Seçimler biter “dün
dündür, bugün bugündür” diyerek ver-
dikleri tüm vaatleri unutuverirler. 

Çünkü bu meclis halkın değil, oli-
garşinin meclisidir. Meclise seçilenler
de halkın değil, oligarşinin çıkarları
için seçilmişlerdir. 

Halk sadece onların demokrasicilik
oyunlarını sürdürmek için bir araçtır,
hepsi bu... Taa ki, bir dahaki seçimlere
kadar unutulurlar. 

Onun için parlamento seçimleri
de, halkın sorunlarının çözümü için
yapılmıyor. Halk nezdinde tıkanan
sistemin krizini çözmek ve yıpranan
yüzünü tamir etmek için yapılıyor. 

Oy verin diye seçmemizi istedikleri
adayların hiçbiri halkın iradesiyle se-
çilmiş adaylar değildir. Düzen partileri
karşımıza kimi çıkartmışsa onlara oy
atılır. Halkın kendi istediği adaylar
ise aday bile olamazlar... 

Oligarşinin meclisinde halkın hiçbir
söz ve karar hakkı yoktur 

Halkın Gerçek
İradesini Yansıtan
Söz ve Karar
Hakkına Sahip

Olan Halk Meclisleridir!
Halk Meclisleri halkın öz örgüt-

lenmeleridir. Halkın kendi sorunları
etrafında bir araya gelerek, tartışacağı,
çözümler bulacağı, kararlar alacağı
yerlerdir. 

Halk neden bir araya gelmeye ih-
tiyaç duyar? 

En temel ihtiyaçları bile karşılan-
mıyor, açlık, yoksulluk ve işsizlikle
uğraşıyor, hırsızlık, uyuşturucu, kumar,
fuhuş evlerinin içine kadar giriyorsa
ve devlet bu sorunları çözmüyorsa,
her insan, kendisiyle aynı sorunları
yaşayanlarla bir araya gelir ve çözümler
bulmaya çalışır, tartışır, kararlar alır. 

26 Mart tarihinde Gazi Mahallesi’
nde yapılan ev baskınlarında beş kişi
tutuklandı. 

İddialar Gazi Halk Meclisinin,
devletin görev ve yetkilerini kul-
landığı üzerine kurulu. Böylece dev-
let etkinliğini kırmayı hedefliyormuş
halk meclisi. 

Gazi Mahallesi’nde yaşayan in-
sanların, her türlü problemlerinde ken-
dilerini devletin bir organıymış gibi
görüp, vatandaşların devlet kurumlarına
gitmelerini engelleyip, sorunlarını ken-
dilerinin çözeceklerini söylemek....
işte tam bu nedenle tutukluyorlar halk
meclisi üyelerini... 

Kendi sorunlarımızı çözmeyelim
de ne yapalım? İşsizlik, her geçen
gün artıyor. 

Parası olmadığı için okula gide-
meyen, sağlık sorunlarını çözemeyen,
evsiz kalan milyonların sayısı her
geçen gün artıyor. Ülkemizi parsel
parsel satan AKP iktidarı, sömürü ve
zulümde sınır tanımıyor. 

Bu sömürü düzenini sürdürürken,
halkın sessiz kalmasını, boyun eğme-

sini istiyor. Kendisi gibi düşünmeyen
herkese saldırıyor. 

Yoksul mahallelerimiz bugün
AKP’nin asıl saldırı hedefinde olan
yerlerdir. “Gecekondulardan gelip
gırtlağımızı kesecekler” ifadesi de
halkın gücünden korkularıdır. Açlığı,
yoksulluğu ve sömürüyü bugün en
çok yoksul mahalleler bilir. Adalet ta-
lepleri her zaman cevapsız kalır. 

Yolları olmayan, tozlu çamurlu so-
kaklardan okula gider çocuklarımız.
Elektrikleri, suları kesilir, hastalıktan
kurtulamaz ve bu yaşadığı zulmün
kader olduğunu düşünmeli, haksız-
lıklara karşı mücadele etmemelidir.
Gerçekleri görmemelidir. Susmalıdır. 

Mahallelerimizde halkımızın sus-
ması için kumar, fuhuş, uyuşturucu
ile yaşamımıza girer. Gençlerimizi ze-
hirler, asalak bir toplum yaratmaya
çalışır. 

Susmayacağız, hakkımızı araya-
cağız, haklarımız için Halk Meclis-
lerinde örgütleneceğiz? 

Halk Meclisleri için; "kendini
devlet kurumu yerine koymaktadır"
deniyor; 

"Halkın sorunlarını polis, savcı,
hakim gibi hareket ederek çözmeye
çalışmaktadır" deniyor. 

Polis, savcı, hakim bugün ne ya-
pıyor? Adalet mi sağlıyor? Adalet var
mı?

Mahallelerimizde uyuşturucu sa-
tanların ve içenlerin sayısı AKP ile
birlikte üç katına çıktı. Kumarhaneler
özellikle mahallelerimizde devlet ta-
rafından desteklenerek kuruluyor. 

Kadın cinayetleri adeta magazin
haberi gibi veriliyor. 

Hırsızlık olaylarında polise şikayete
giden insanlar: "Gidin halk meclisine
söyleyin onlar sorununuzu çözer"
cevabını alıyorlar. 

Savcı ve hakimler aylardır, Berkin
Elvan’ın katilinin ismini açıklamıyorlar.
Hasan Ferit Gedik'in katilleri her mah-

Bizim Mahalleden

Halk
Meclislerinde
Örgütlenelim

Oligarşinin Meclisi, Emperyalizmin ve 
İşbirlikçilerinin Çıkarları İçin Vardır

HALK MECLİSLERİNDE 
ÖRGÜTLENELİM!

Gaizi Mahallesi’nde Polisin
yıktığı Halk Meclisi Binasını
halk yeniden yapıyor.
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kemede üçer beşer tahliye ediliyor. Çe-
teler mahkemede avukatlara tehditler
savuruyor. Polis ve savcı çeteleri ko-
ruyor. 

Buradan adalet çıkar mı, adalet bek-
lenir mi? Hayır. 

AKP iktidarı adaleti sağlayamaz. 
Haklarımız için, sorunlarımızın çö-

zümü için, adalet için halk meclislerinde
örgütleneceğiz. 

Tutuklanan Halk Meclisi üyeleri
için iddianameye konulan suçlamalar;
"halka şirin görünmek amacıyla uyuş-
turucuya, fuhuşa, kumara, yozlaşmaya
hayır, hırsızlıklara son, kampanyası
adı altında başlatılan kampanyaya ka-
tılmak..." deniyor. Fuhuşu, kumarı,
uyuşturucuyu yaratan kim? Mahalle-
lerimize sokan kim? Uyuşturucu çek-
telerini koruyan kim? Uyuşturucu ze-
hiriyle zehirlenen bizim çocuklarımız.
Geleceği karartılan bizim çocuklarımız... 

Mahallelerimizde sorunlarımızı çöz-
mek için elbette kampanyalar düzen-
leyeceğiz, yürüyüşler yapacağız. 

Gazi Halk Meclisi, mahallesinin bir-
çok sorununa eğilmiş ve birçoğunu da
başarıyla çözmüştür. Hırsızlık sorunu

arttığında karakola giden aileler, “gidin
sorununuzu halk meclisi çözer” ce-
vabını almışlardır. Hiçbir ailenin çalınan
eşyası bulunmamış geri verilmemiştir.
Gazi Halk Meclisi hırsızlık sorunu ile
ilgili önce halk toplantıları yapmış, bu
sorunu halkla birlikte konuşup tartışmış
ve kararlar almıştır. Alınan kararlar ara-
sında geceleri nöbet tutmak gibi somut
öneriler vardı. Bu çözüm önerileri ile
halkın kendine olan güveni artmış,
aslında kendi sorununu kendisinin çö-
zebileceğini görmüştür. 

Çocukların zehirlenmesi ve  uğgi-
yuşturucu satan torbacılar sorunu için
aileler karakola, polise onlarca defa
gitmişlerdir. Ancak hiçbir somut cevap
alamadığı gibi uyuşturucu her geçen
gün artar hale gelmiştir. Halk Meclisi
ise mahallede torbacılık yaptığı belir-
lenen, çocuklarımızı zehirlediği bilinen
kişileri cezalandırarak mahalleden kov-
muştur. 

Halk toplantılarında ailelerle yapılan
sohbetlerde bir annenin şu sözleri aslında
Halk Meclislerinin önemini göstermek-
tedir: “Devlet bizlerin ve çocuklarımızın
hiçbir sorununa çözüm bulmaz. Aksine

daha da çözümsüzlüğe iter ki, sorun-
larımızı çözmeye çalışmaktan baş kal-
dıramayalım, ülkemizin sorunlarına
kafa yormayalım ister.” Gazi Mahal-
lesi’nde, fuhuş yaptığı belirlenen bir
kadın, halk tarafından teşhir edilerek
mahalleden kovuldu. Gecekondu böl-
gesinde halkı zehirleyen baz istasyonları
yıkıldı. Uyuşturucu satan torbacılar
mahalleden kovuldu. Çeteler halka
teşhir edildi. Kumar oynatan yerler ile
konuşulup kapatmaları söylendi. Hır-
sızlık, işsizlik gibi halkın yaşadığı her
sorun için halk toplantıları yapılıp bir-
likte kararlar alındı. 

Bu sorunların çözümü için mahke-
melere mi başvurmalıydık?

Uyuşturucu, kumar, fuhuş, işsizlik
sorununu bunları yaratanlar; mahalle-
mize sokanlar, çözemez; halk çözer. 

Mahallemizde sorunlarımızı çözmek
için Halk Meclislerinde örgütlenelim. 

Sarıyer Belediyesi İşçileri CHP Genel Mer-
kezi Önünde Açlık Grevinde

Haklarını istedikleri için işten atılan Sarıyer Belediyesi
işçileri Ankara’da CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine
başladılar. Haklarını istedikleri için işten atılan CHP’li
Sarıyer Belediyesi işçileri uğradıkları haksızlıklar ve saldırılar
sonucu CHP Genel Merkezi’ne gittiler. Burada muhatap
(!) bulamayan işçiler; CHP’lilerin saldırısına uğrayarak
zorla CHP binasının dışına atıldılar. Bunun üzerine işçiler
CHP Genel Merkez önünde oturarak açlık grevine başladılar.
İşçiler işe geri alınmayı ve haklarını talep ediyorlar. CHP’nin
bu zorbalığına karşı emekçiden yana herkesi işçileri sahip-
lenmeye çağırıyoruz.

Taleplerimiz Karşılanana Kadar
Mücadelemizden Vazgeçmeyeceğiz!

Ankara CHP Genel Merkezi, Sarıyer Be-
lediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan ve ay-
lardır haklarını belediye başkanından alamayan,
İşçi Meclisi üyesi bir grup işçi tarafından, 28
Mayıs'ta işgal edildi. Yaptıkları açıklamada,
talepleri kabul edilmeden CHP Genel Merke-
zi’ni terk etmeyeceklerini dile getirdiler. Ta-
lepleri: 

-Maaşlarının İlk 1.Yıl İçin %15  2.Yıl İçin
%15 Zam.

-Çalışma koşullarına göre kışlık ve yazlık uygun kıya-
fet.

-Çalışma koşullarından kaynaklı çalıştıkları yerlerde
yağmurdan, çamurdan, kardan ve güneşten korunacak
yerlerin sağlanması.

-Her Eylül ayında 750 TL. yakıt parası
-Ramazan ve Kurban Bayramlarında 250 TL ikramiye
-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadın çalı-

şanlara 1 günlük tatil. 
Bu taleplerini dile getiren işçiler daha sonra CHP’nin

saldırısına uğrayarak binadan atıldılar. Genel Merkez’den
atılan işçiler, açlık grevi eylemlerine merkezin önünde
devam etmeye başladılar. Devrimci İşçi Hareketi yaptığı
açıklamada dayanışma çağrısı yaptı. Çağrıda: “Bizler duyarlı
tüm dostlarımıza sesleniyoruz; Sarıyer İşçi Meclisi’nin ya-
nında yer alalım. Seslerine bir ses de biz katalım, açlıklarını
paylaşalım!” dedi.

Direnen işçilerin telefon numaraları:
ÖNDER ATBAŞ: 0538 087 01 02
MİTHAT HANLI: 0534 915 71 15
ALİ ÖZTÜRK: 0536 983 81 21
ZÜLFİKAR DOĞAN: 0541 857 12 58
GÜVEN DARCANLI: 0531 012 34 18

İşçilerin uğradıkları haksızlık ve ada-
letsizlik karşısında, işçilerin taleplerine
sahip çıkalım; CHP’yi arayarak işçilerin
taleplerinin karşılanmasını isteyelim.

CHP GENEL MERKEZ: Cumhuriyet

Halk Partisi Genel Merkezi, Anadolu
Bulvarı No:12 Söğütözü / ANKARA

Telefon: +90 (312) 207 40 00 Faks:
+90 (312) 207 40 39

E- MAİL: chp@chp.org.tr
CHP İSTANBUL İL MERKEZ
Telefon Numarası
0 212 293 87 86 Faks: 0 212 293 87

85 E-posta Adresi
iletisim@chpistanbul.org.tr
basin@chpistanbul.org.tr



2. Paylaşım Savaşı sonrasında ger-
çekleşen devrimlerle birlikte dünya
topraklarının ve pazarının üçte biri
emperyalistlerin denetimi dışına çıktı.
Savaşın sonuçları ve ortaya çıkan ol-
gular emperyalistlere yeni sömürgecilik
yöntemini geliştirdi. 

Sömürge; “Bir ülkenin kendi sı-
nırları dışında işgal ve idare ettiği,
ekonomik, siyasi ve askeri olarak yö-
netimi altına aldığı ülke.” 

Sömürgeleştirilen ülke açısından-
bakıldığında da sömürge şöyle tanım-
lanıyor: “Bağımsızlığını kaybetmiş
ve başka bir ülkenin malı olmuş
ülke.”

Sömürgecilik ise, bunun bazı ülke-
ler için sürekli bir politika, bir varoluş
biçimine dönüşmesidir.

Toplumbilim Terimleri Sözlü-
ğü’nde şu tanım veriliyor: “Sömürge-
cilik: Genel olarak bir ulusun başka
ulusları ya da toplulukları siyasal ve
ekonomik egemenliği altına alarak
yayılması ya da yayılmayı istemesi.”

***

Peru'nun nitratını, Şili'nin bakırını,
Küba'nın şekerini, Brezilya'nın kah-
vesini, Venezuela'nın petrolünü, Uru-
guay'ın hayvan yetiştirme çiftliklerini,
Salvador'un kahvesini nasıl sömür-
dülerse; bizim ülkemizi de yeraltı ve
yerüstü kaynaklarıyla soydular sö-
mürdüler... Türkiye’yi tahıl ambarına
dönüştürdüler.

Sömürge ülkelerin ne ekip biçe-
ceğine, hangi silahları alacağına, ik-
tidara kimin geleceğine varıncaya
kadar her konuda karar verme yetkisine
sahipti emperyalistler.

Ülkeleri sömürgeleştirirken, aslında
bir anlamda da kendisi bağımlı hale
geliyordu. Ülkelerden akacak zengin-
liklere bağımlıydı. 

Bağımlılık hali emperyalizmi, ül-
kelerin yönetimini ele geçirmeye, an-
laşmalarla kendine bağlamaya götürdü.

Böylelikle, milli gibi görünen bir ik-
tidar ve ordu ile sömürge ilişkileri
garantiye alındı.

Türkiye’nin Yeni
Sömürgeleştirme
Sürecinde Marshall Planı

Türkiye'nin yeni sömürgecilik iliş-
kileri 1945'lere kadar uzansa da asıl
olarak 1950'de Amerikan desteğiyle
kurulan Adnan Menderes hükümeti
dönemiyle tamamlanmıştır.

2. Paylaşım Savaşı sonrası gelişti-
rilen yeni sömürgecilik metodu, Ame-
rika'nın Marshall ve Truman Planla-
rıyla, ekonomik ve askeri yardım, ikili
anlaşmalar ve askeri paktlar aracılığıyla
girmiştir ülkemize.

Yerli işbirlikçiler, emperyalistlerle
yapılan anlaşmaların ardından iyiden
iyiye palazlanmış, sömürüden aldığı
payla suç ortaklığına terfi etmiştir. 

8 Temmuz 1948’de, CHP iktidarı
döneminde kabul edilen Marshall Yar-
dım Planı’yla birlikte ülkemiz em-
peryalist yağmaya açıldı. Marshall
Planı ile şu tavizler verildi:

"Yardımlarla birlikte ABD tara-
fından öne sürülen ve kabul edilen
istekler şunlardı:

1) Türkiye'nin aldığı borç ve ba-
ğışlarla Amerikan savaş sanayiine
müşteri olması; (ABD askeri yardımı
alarak, savunma masraşarından "ta-
sarruf etmek", TC hükümetlerine bu-
lunmaz bir lütuf gibi geldi ve kabul
edildi.)

2) Türkiye'nin tarıma ve tarıma
dayalı özel sermaye ağırlıklı sanayi-
leşmeye öncelik verip, ağır sanayinin
bir kenara bırakılması. (Egemen sı-
nışarın çıkarları bu istekle uyuşuyor-
du.)

3) Yabancı sermayeye ve mallarına
kapıları açmak; serbest dış ticarete
gitmek isteği... 

Emperyalizm, Türkiye'den bu tür

ekonomik imtiyazların yanı sıra, NATO,
CENTO gibi emperyalist askeri itti-
faklara girmek, üs anlaşmaları yapmak
gibi başka birçok tavizi de, yine aynı
yolla elde etti." (Haklıyız Kazanaca-
ğız)

Demokrat Parti iktidarı, vatan ha-
inliğinin adresi olmuştur. Egemen sı-
nıflar, emperyalizmin işbirlikçisi ola-
rak, vatanımızın sömürülmesine suç
ortaklığı yapmıştır. Adnan Menderes
hükümeti, yeni-sömürge Türkiye'nin,
açık işgal yerine gizli işgal zincirleriyle
bağlanmasının tarihsel dönüm nokta-
sıdır.

Borçlandırma ve ardından taviz
kopartma… Emperyalizmin taktiği
buydu. Türkiye, emperyalizmle BA-
ĞIMLILIK ZİNCİRİYLE sıkı sıkı
bağlanıyordu.

Yeni sömürgeleştirme planı olan
Marshall Planı’nın uygulanması için
Amerika, Türkiye’ye temsilcisini yer-
leştirmiştir.

Emperyalizme verilen ilk armağan,
yeraltı zenginliklerimizi talan edebil-
meleri için çıkartılan petrol ve maden
yasaları oldu. Sadece 1949-1950 yılları
arasında Amerika’dan 180 milyon do-
lar borç alındı.

Karşılığında, 2. Paylaşım Savaşın-
dan çıkan emperyalist ülkelerin gıda
ve hammadde ihtiyaçları karşılandı.
Türkiye bir tarım ülkesine dönüştü-
rülmüştür. Bugün ise tarım emperyalist
politikalarla yok edilmektedir…

Bağımsızlığımız olmadan kendi
tarım politikamıza bile karar verecek
durumda değiliz. Koçlar, Sabancılar,
Eczacıbaşılar, Ülkerler… ve onların
temsilcisi iktidarların  Amerikan Em-
peryalizmine satarken vatanımızı; kar-
şılığında aldıkları payla zenginleşti-
ler.

Bağımsızlığımızı kazanmak için
hem emperyalizmle hem de işbirlik-
çilerine karşı mücadele etmeliyiz.

HHALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL CELLADI OLACAĞIZ

YENİ-SÖMÜRGECİLİK, EMPERYALİZM VE 
İŞBİRLİKÇİLERİNİN VATANIMIZI SOYMASIDIR
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1 Nisan’da Eskişe-
hir’de Halk Cephesi’ne yönelik bas-
kınlarda gözaltına alınan arkadaşlarını
sahiplenmek için basın açıklamasına
katılan ve ardından Eskişehir Valisi
Güngör Azim Tuna tarafından açığa
alınan Hatice Yüksel ve devrimci
demokrat kimliğinden dolayı üni-
versitedeki görevine son verilen Nu-
riye Gülmen 27 Mayıs’ta TBMM’de
basın toplantısı düzenledi. Nuriye
Gülmen ve Hatice Yüksel işten atılma
süreçlerini ve yaşadıklarını, direniş-
lerinin hangi aşamada olduğunu an-
lattılar. Her ikisi de maruz kaldıkları
haksızlık ve adaletsizlik karşısında
mücadele edeceklerini vurguladılar.
Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Aytaç
Ünsal da müvekkillerinin yaşadık-
larını değerlendirdi. Basın açıklaması
15 dakika sürdü.

Çadırımız Tüm Direnenleri,
Adaletsizlik Karşısında Boyun
Eğmeyenleri Temsil Ediyor

Bir süredir Eskişehir’de imza
kampanyası, basın açıklaması gibi
faaliyetlerle hakkını arayan Hatice
Yüksel, direnişine çadır eylemiyle
devam ediyor. 27 Mayıs’ta Grup Yo-
rum üyeleri ve Eskişehir’in müzik
grubu Gün Kızıl üyelerinin katılımıyla
çadır kuruldu. Hatice Yüksel’in basın
açıklamasını okumasının ardından
Yorum ve Gün Kızıl üyeleri birlikte
şarkılar söyledi. Hep beraber şarkılar
söylendi, halaylar çekildi. Ardından
Grup Yorum üyesi Caner Bozkurt
bir konuşma yaparak, Hatice Yük-
sel’in direniş çadırının tüm direnen-
leri, adaletsizlik karşısında boyun
eğmeyenleri temsil eden sembolik
bir çadır olduğunu ifade etti. 

Çadırın yanındaki esnaflar çadırın
elektrik ihtiyacını karşıladı. Hava
soğuk ve yağmurluydu. Yine bir
esnaf soba vererek çadırda kalanların
ısınma ihtiyacını karşıladı. Çadırın

tüm ihtiyaçları halkın desteğiyle gi-
derildi. Bütün gece yağan yağmura
ve soğuk havaya rağmen çadırdaki
ilk gün sorunsuz geçti. Sabahın ilk
saatleriyle yürüyüşe çıkanlar, işlerine
gidenler çadıra uğrayarak desteklerini
sunmaya başladılar. Çadırda bir yan-
dan imza toplanmaya da devam edi-
liyor. 

İşimize Geri Alınana Kadar
Direnmekten Mücadele
Etmekten Vazgeçmeyeceğiz

Bizleri Yıldıramayacaksınız

Açığa Alınmamın 51.Günü 

Çadır Direnişinde 1. Gün-27 Ma-
yıs

Bugün Osmangazi Üniversite-
si’ndeki işinden atılan arkadaşım
Nuriye Gülmen ile Ankara’ya giderek,
Meclis’te milletvekili Hüseyin Aygün
ve avukat arkadaşımız Aytaç Ünsal
ile bir basın toplantısı yaparak, açığa
alınma sürecimi ve peşinden başlat-
tığım ‘işime geri dönme talepli’ kam-
panyamı anlattım. Akşam üstü Es-
kişehir’e dönerek çadır hazırlıklarına
başladık. Arkadaşlarımla kolektif bir
şekilde çadırı kurduk. Saat 17.30’da
bir basın açıklaması yaptık. Grup
Yorum üyesi Caner Bozkurt direni-
şime destek vermek için geldi. Caner
ve Eskişehir GünKızıl Grubu, birlikte
bir müzik dinletisi yaptılar. Böylelikle
türkülerle ve halaylarla direnişim
başlamış oldu. Akşamın ilerleyen sa-
atlerinde, arkadaşların evlerinden ge-
tirdiği malzemelerle çadırı düzenledik,
etrafını naylonla çevirdik. Yoldan
geçen insanlar çadırla ilgili sorular
sordular. Pek çok kişi direnişimi des-
teklediğini söyledi. Çadırı kurduğu-
muz mevkide bir kafe sahibi, bize
elektrik sağlayabileceğini söyledi ve
uzatma kablosu çekerek elektrik ih-
tiyacımızı giderdik. Soğuktan ko-
runmamız için ısıtıcı verdiler ve çay
gönderdiler. Çayı getiren genç “Hiç

böyle savaşan görmedim” dediğinde,
“savaşan” kelimesi çok hoşumuza
gittiğinden uzun süre üzerine konuş-
tuk. Gece de iki arkadaşım benimle
kaldı.

2. Gün

Soğuk ve yağmurlu bir gecenin
ardından direnişimin 2. gününe baş-
ladık. Sabah, elimi-yüzümü yıkamak
için gittiğim kafede, dışarıda sandviç
satan gencin üzerinde benim için ha-
zırlanan ‘Hatice Öğretmen Görevine
İade Edilsin’ önlüğünü gördüğümde
çok duygulandım. Meğer bu genç
arkadaş, direnişe destek olmak için
tüm gün bu önlükle çalışmayı teklif
etmiş bizim arkadaşa. Kahvaltının
ardından çadırın içerisinde imza ma-
sasını kurduk. Ziyaretime gelen in-
sanlar oldu. Emekli bir öğretmen ile
uzun süre sohbet ettik. ‘Herkes seçimi
bekliyor, sanki seçim çözüm olacak.
Sen direnmeye devam et, en güzeli
bu yaptığın’ yorumunu yaptı. Gün
boyu birçok imza topladık. Akşam
Grup Yorum’a yönelik baskıların ve
yasaklamaların son bulması için bi-
sikletleriyle Ankara’ya giden Grup
Yorum üyeleri ve destekçileri direniş
çadırıma uğradılar ve basın açıklaması
yaptılar. Grup Yorum üyesi İnan’ın
‘Yasaklarına gerekçe olarak güvenliği
gösteriyorlar. Onların korktukları
kendi güvenlikleri’ dediğinde, top-
lanmış olan kitleden büyük bir alkış
yükseldi. Bana ve Nuriye’ye de söz
verdiler ve biz de yaşadıklarımızı
anlatarak, hakkımızı alana dek mü-

HHATİCE YÜKSEL VE NURİYE GÜLMEN TÜM
KAMU EMEKÇİLERİ İÇİN DİRENİYOR 

Hatice Yüksel ve Nuriye Gülmen Adaletsizliğe Karşı Mecliste  
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cadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi
bir kez daha ilan ettik. Ardından
Grup Yorum türküleriyle halaylar
çektik, marşlar söyledik. Gecenin
geç saatlerine dek sohbet ettik. Ya-
nımda kalan nöbetçi arkadaşlarla ça-
dırda türküler söyledik ve 2. günü
de bu şekilde noktaladık.

***

Kamu Emekçileri Cepheliler
Dayanışma Ziyareti Yaptı
İstanbul ve Bursa'dan gelen Kamu

Emekçileri Cepheliler, açığa alındığı
için çadır kurarak direnen öğretmen
Hatice Yüksel'i ziyaret ettiler. 30
Mayıs günü yapılan ziyarette, açılan
pankartın arkasında sloganlarla çadıra
yürüyen Kamu Emekçileri Cepheliler,
çadır önünde basın açıklaması yap-
tılar. Açıklamanın ardından Hatice
Yüksel ile sohbet edildi.

İZMİR: Kamu Emekçileri Cep-
hesi, basın açıklamasına katıldığı
için açığa alınan İngilizce öğretmeni
Hatice Yüksel ve eylemlere katıldığı
için işten atılan araştırma görevlisi
Nuriye Gülmen için İzmir Narlıde-
re'de imza masasında 148 imza top-
landı.

Direnenlerin Yanındayız
Bursa Kamu Emekçileri Cephesi,

30 Mayıs’ta, destek ve dayanışma
amacıyla Hatice Yüksel’i ziyaret etti.
Gün boyunca çadırda Hatice Yüksel
ile direniş ve sürece dair sohbetler
edildi.  Akşam saatlerine doğru ziyaret
sonlandırıldı.

***

KESK, Seçimlerle Uğraşmak
Yerine, İşten Atılan Üyelerine
Sahip Çıkmalıdır!

Kamu Emekçileri Cephesi,
KESK’in seçimlerde taraf olmasıyla
ilgili 30 Mayıs’ta bir açıklama yaptı.
Açıklamada: “KESK (Kamu Emek-
çileri Sendikaları Konfederasyonu),
27 Mayıs’ta yaptığı basın toplantısı
ile ‘Genel Seçimlerde Taraf’ oldu-
ğunu belirtti. Yine kendilerine
‘KESK’li Kadınlar’ diyen bir grup
da seçimler ile ilgili basın toplantısı
yaptı. İki açıklamanın da gerek diline,

gerekse de taleplerine baktığımızda,
KESK’e hakim olan siyasi anlayışa
oy istendiği açıkça belli olmaktadır.
Yapılan açıklamaları elbette ki tek
başına yapılmış açıklamalar olarak
değerlendirmiyoruz. Bu açıklamalar,
KESK’in getirildiği noktanın bir so-
nucudur sadece.

KESK’e hakim anlayış, kendi si-
yasetlerinin çürümüşlüklerini, teslim
olmuşluklarını, uzlaşmacılıklarını,
KESK’e de sirayet ettirmiştir. Ve ge-
linen noktada da kamu emekçilerinin
sorunlarına sahip çıkmaktan uzak,
üyelerinin taleplerini “kaale almayan”,
işten atılan-açığa alınan üyeleri için
açıklama dahi yapma gereği duyma-
yan bir “sendikacılık” çıkmıştır or-
taya.

İngilizce öğretmeni Hatice Yüksel,
katıldığı basın açıklaması bahane
edilerek, 8 Nisan tarihinde, Eskişehir
Valisi Güngör Azim Tuna’nın talimatı
ile açığa alındı. Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nde araştırma görevlisi
olarak çalışan Nuriye Gülmen de
katıldığı eylemlerden kaynaklı işinden
ve öğrencilikten atıldı. İkisi de Eği-
tim-Sen üyesi öğretmenlerdi.  Ancak
seçimler için basın toplantısı yapma
ihtiyacı duyan KESK, işten atılan
üyeleri için, bırakın eylem yapmayı,

yazılı bir açıklama yapma gereği
duymadı. Üyelerini sahiplenmedi.
Aksine, açığa alındığı için maaşının
1/3’ü kesilen Hatice Yüksel’in kesilen
maaşını ödemeyi reddetti. Eğitim-
Sen’in tüzüğünün, sendikanın çalışma
konuları başlıklı üçüncü maddesine
göre; demokratik ve meşru haklar
kullanılırken zarara uğramış üyele-
rimize yardım amacıyla dayanışma
ve grev fonu oluşturur. Sendika öden-
tilerinden bu fon için % 5 pay ayrılır.
Demokratik ve meşru haklar kulla-
nılırken zarara uğramış üyelerinin
maddi hak kayıplarını karşılar.

Üyelerine sahip çıkmaları, sen-
dikaların birinci görevidir. Eğitim-
Sen’i görevini yapmaya çağırıyoruz.

Hatice Yüksel, 8 Nisan günü açığa
alındıktan sonra başlattığı eylemlerine
devam ediyor. Açtığı imza masasıyla,
Valilik önünde yaptığı eylemle baş-
layan mücadelesi,  27 Mayıs itibariyle
çadır direnişi şeklinde devam etmekte.
Gün, Hatice Yüksel’e destek olma,
direnişi büyütme ve kazanma günü-
dür. Direniş, önündeki tüm engelleri,
setleri yıkıp geçecektir” denildi.

kamuemekcileri2014@
gmail.com

Mahallelerimizi Çete
Artıklarına Teslim Etme-
yeceğiz!

Çayan Halk Cephesi
çeteler tarafından vurulan
Hüseyin Karaoğlan'ın
sağlık durumu hakkında
açıklama yaptı:

25 Mayıs tarihinde,
Nurtepe - Çayan mahallesinde sü-
müklü çeteci Ergün Gün tarafından
sol bacağından 2 kurşunla vurulan
Hüseyin Karaoğlan, 29 Mayıs’ta Ok-
meydanı SSK Hastanesinde ameliyat
oldu. Ameliyatı başarılı geçti. Orto-
pedi servisinde tedavisi devam eden
Hüseyin Karaoğlan’ın doktorlarından
alınan bilgiye göre; uzunca bir süre
koltuk değneğiyle yürümek zorunda

kalacak, herhangi bir olumsuz gelişme
olmadığı sürece 10 gün içinde taburcu
olacaktır. 

Yoldaşımıza tekrar geçmiş olsun
diyoruz. Yozlaşmaya karşı mücade-
lemiz, bedellere rağmen devam ede-
cektir. Mahallelerimizi 3 kuruşluk
çete artıklarına teslim etmeyecek,
yozlaşmanın hiçbir türünün mahal-
lelerimizde gelişmesine izin verme-
yeceğiz!” dedi. 

HÜSEYİN KARAOĞLAN'IN SAĞLIK
DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
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54 günden beri
üzerindeki baskı, yıldırma,
boyun eğdirme politikaları-
na karşı açlık grevi yapan
Gülaferit Ünsal, direnişini
zafere dönüştürdü.

28 Mayıs 2015 Perşem-
be günü gardiyanların pro-

vokasyonları artmış, sataş-
malar, günlük gazetelerin veril-

memesi yetmezmiş gibi, tutsak ar-
kadaşımız gazetelerini isteyince de gar-

diyanların saldırısına uğrayıp darp edilmişti. Gardiyanların
saldırılarına direnen Gülaferit Ünsal, aldığı darbeler so-
nucu yaralanmış ve direnişini açlık grevinden Ölüm
Orucuna çevirmişti.

29 Mayıs 2015 cuma günü saat 18.00’de yoldaşları,
Ölüm Orucuna başlayan devrimci tutsak Gülaferit Ünsal’ın
bulunduğu hapishanenin önünde, ellerinde kızıl bayrak-
ları ve dövizlerle toplandılar. Eylem boyunca sloganlar hiç
susmadı. Yeşiller Milletvekili Canan Bayram ve avukatı

Ölüm Orucundaki yoldaşımızı görmek ve sağlığı hakkında
bilgi almak için hapishaneye gittiler. Bekleyiş Gülaferit’in
hücresinden beyaz bir kağıt göstermesi ve zafer işaretiy-
le coşkuya dönüştü.

Gülaferit Alman devletinin tüm baskılarına karşı di-
renmiş ve zaferini ilan etmişti. Hapishane idaresi Güla-
ferit’in bütün taleplerini kabul etmiş ve bir kez daha “di-
renmeyen çürür direnenler kazanır” diyenler kazanmıştır. 

Gülaferit, yoldaşlarına telefonda kendi sesiyle sesle-
nerek "ARKADAŞLAR BİZ BU ZAFERİ HEP BİR-
LİKTE KAZANDIK, HİÇ BİR GÜÇ BİZE BOYUN EĞ-
DİREMEDİ. BUNDAN SONRA DA EĞDİREMEYE-
CEK! SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM, YOLDAŞLARIMI
ÇOK SEVİYORUM! YAŞASIN DİRENİŞ YAŞASIN
ZAFER!" dedi.

Daha sonra Yeşiller Milletvekili Canan Bayram kısa
bir açıklama yaptı. Yapılan protokolün takipçisi olacağı-
nı, her ay düzenli Gülaferit’i ziyaret edip durumu hakkında
bilgi alacağını söyledi. Yaklaşık 3 saat süren eylem "Ya-
şasın Direniş Yaşasın Zafer" sloganlarıyla sonlandırıldı.

Av ru pa’da

Ekmeğimizi ve Bilgilerimizi
Paylaşmaya Devam Ediyoruz

Yine lokmaların ve bilgilerin paylaşıldığı Halk Toplantısı bu haf-
ta da yapıldı Londra’da. Kahvaltı ile başlayan etkinlik Grup Yo-
rum şarkıları eşliğinde devam etti. Toplantıya kısa bir sunumla baş-
landı.   Şafak,  Bahtiyar ve Elif Sultan adalet eylemlerine tekrar
vurgu yapıldı. Yürüyüş Dergisi’nin 469. sayısında “Yalan ve De-
mogojilere Karşı Gerçeğin Savaşıdır, Savaşımız! Katilleri Koru-
yan Faşizmin Adalet Sarayından Halkın Adaleti Geçti Katiller Ak-
lansın, Katletmeye Devam Etsin Diye Yalan Söylüyor, Demogo-
ji Yapıyorlar! 2 ” başlıklı yazı okundu. Yine Yürüyüş Dergimiz-
den Seçimler konulu yazı okundu.  Yazıda geçen Eşme Ruhu an-
latıldı.  Halk Toplantılarımızın geleneği olan yine Yürüyüş Der-
gimizden “Öğretmenimiz”  köşesi okundu. 45 kşinin katılımıyla
coşku ve yine yeni bir şeylerin öğrenme coşkusuyla sona erdi.

Grup Yorum’un Sesi  Her Yerde 
İsviçre’nin Zürich kantonunda ya-

yın yapan Alternatıv Rad-
yo Lora’da 1 Hazi-
ran günü Almanca
ve Türkçe olarak
iki ayrı program-
da Grup Yoruma
konulan yasaklarla
ilgili haber yapıldı.

HAZİRAN AYAKLANMA-
SINDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK
HER YIL BU YILI UNUTTUR-
MAYACAĞIZ!

Mannheim Halk Cepheliler Haziran ayak-
lanmasının yıldönümünde Wiesloch AKM’nin
düzenlemiş olduğu “Umudun Adı Gezi”et-
kinliğine kitlesel bir şekilde katılarak yapılan
anmada yerlerini aldılar. Geçen sene ilki dü-
zenlenen ve bu sene tekrarı yapılan ve iki gün
süren etkinlik 29 Mayıs Cuma günü panel ile
başladı. Panelde söz alan Halk Cepheliler
Haziran ayaklanması ile ilgili görüşlerini be-
lirttikten sonra Avrupa’da devrimci tutsaklara
yönelik saldırılara değindiler.  Dev-Gençliler
AKM gençliği ile sohbetler ederken hep bir-
likte türküler ve marşlar söylendi.

Etkinliğin ikinci günü olan 30 Mayıs Pazar
günü ise çeşitli grup ve sanatçıların katıldığı
kültürel program vardı.Stuttgart Halk Kültür
Evi´nin müzik Grubu Grup Boran`ın da sah-
ne aldığı Halk Cephelilerin ve Dev Gençlile-
rin pankartları ve standları ile yer aldıkları et-
kinlik saat 22.00’da sona erdi.

Direnen ve Kazanan Yoldaşımız Gülaferit Ünsal Oldu!
Emperyalistlerin Devrimci İrade Karşısına

Koyabilecek Hiçbir Şeyleri Olamaz!

Yürüyüş
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Evlatlarımız Onurumuzdur!
TAYAD’lı Aileler AK Önündeydi!

26 Mayıs tarihinde, TAYAD'lı aileler İstanbul AKP önün-
de, tecrite karşı eylem yaptılar. Tayad'lı aileler bu hafta yap-
tıkları açıklamada Bakırköy Kadın Hapishanesindeki dev-
rimci tutsaklara dayatılan sürgün sevk işkencesine değin-
diler:“Buradan AKP iktidarını uyarıyoruz. Evlatlarımızın
saçının teline zarar gelirse iki elimiz yakanızda olacak. Ev-
latlarımızı katletmenize, onlara işkence yapmanıza izin ver-
meyeceğiz” denildi. Açıklamaya 11 kişi katıldı.

Aynı gün, TAYAD’lı Aileler, “24 Saat Kamera İşkencesine
Son!” kampanyasının bildiri dağıtımını yaptılar. Mecidiyeköy
Metrobüs durağında yapılan bildiri dağıtımında 300 bildi-
ri halka ulaştırıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmada dev-
rimci tutsaklara hapishanelerde dayatılan tecrit uygulama-
ları da anlatıldı.

Sesimizin Duyulmadığı
Kapıların Çalınmadığı

Yer Kalmayacak!
30 Mayıs 2015 günü Fransa Anadolu Gençlik ça-

lışanları Paris'te dergi dağıtımı yaptı.

Dergi dağıtım alanı olarak Place d'İtalie ve Ville-
juif hattını yapan Anadolu Gençlik çalışanları toplamda
13 Yürüyüş dergisini dağıttılar.

İngiltere’de Her Hafta İki Yerde Yürüyüş
Dergisi Standı!

Londra’da Yürüyüş Dergisini sahiplenmek için 2.
stant açıldı. Halklarımıza gerçekleri anlatmak dergi-
mizle dayanışmamızı büyütmek için bir mevzimiz
daha oldu.

Wood Green Kütüphanesi standının yaklaşık üç yıl-
dır başarılı bir şekilde devam etmesi örnek alınarak
yine Türkiyeli halklarımızın çoğunlukta olduğu Ed-
monton mahallesinde bir alışveriş merkezi önünde
halklarımıza dergimiz ulaştırılmaya başlanıldı.

30 Mayıs Cumartesi günü, 14:00 – 16:00 arası açı-
lan stantta seçimlerin çare olmadığı konusunda soh-
bet edildi.

Edmonton’da açılan ilk stant olmasına rağmen 13
Yürüyüş Dergisi halklarımıza ulaştı

29 Mayıs 2015 günü Fransa'nın başkenti Paris'te
Türk Başkonsolosluğu önünde Fransa Anadolu Gençlik,
Hollanda Anadolu Gençlik çalışanı Anıl Sayar ve 1 Ma-
yıs sonrası Gençlik Federasyonu baskınında gözaltına alı-
nan Sevcan Adıgüzel için eylem yapıldı.  Eylem bitişin-
de polis yoldan insanları çevirip kimliklerini kontrol etti
sorular sorarak pskolojik baskı uygulamaya çalıştı. 

Anıl Sayar'a Özgürlük Çadırı Günlüğü
Anadolu Gençlik üyesi Anıl Sayar 1 Mayıs'ta gözal-

tına alınıp, hukuksuz bir şekilde tutuklanarak, o günden
bugüne Silivri Hapishanesine tutulmaktadır. 

Anadolu Gençlik çalışanları olarak Anıl Sayar için 28
Mayıs Perşembe günü Lahey (Den Haag) şehrinde bulu-
nan Holllanda Dışişleri Bakanlığı önünde çadır açtık. 

Çadırın 1. günü:

Hollanda'nın AT5 kanalından röportaj için muhabirler
ziyaretimize geldi. Anıl Sayar'ın kardeşi Aylin Sayar, Anıl'ın
neden tutuklandığını ve tutsaklık koşullarını anlattı. Ar-
dından çadırımızı saat 12:00'de Hollanda Dışışleri Ba-
kanlığı önünde kurduk. 

Anıl'ı oğlu gibi seven annelerimiz de Anıl'ı sahiplen-
meye geldiler çadırımıza ve akşama kadar bizimle birlikte
kaldılar. 

Çadırın 2. günü:

Anıl'ı Sahiplenmenin coşkusuyla tekrar ça-
dırımızı saat 12.00’de Dışişleri Bakanlığı Önünde Açtık..
Gün içerisinde toplam 18 imza toplandı ve bildiriler da-
ğıtıldı.

Akşam saatlerinde Almanya Anadolu Gençlikten ar-
kadaşlarımız geldi.  Çaylarımızı içerken, Anıl'ın kardeşi
Aylin, Anıl'ın hapishane ziyaretini anlattı.  Anıl'ı AKP fa-
şizminin elinden alacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Çadırın 3. günü:

Öğlen saat 12.00’de yine açıklamalarla başladık çadır
direnişimize. Anıl için sloganlarımızı haykırdık hep bir
ağızdan.

Bugün Hollandalı arkadaşımız Harry ziyaretimize
geldi.  İmza toplama esnasında en çok değişik kökenli halk-
lardan destek aldık. Birçok insanın 1 Mayıs'ın içeriği ve
Türkiye faşizmi hakkında bilgi sahibi olmadıklarını göz-
lemledik. 

2 saat merkezde imza topladıktan sonra tekrar çadırı-
mıza döndük. Çadırımızı yeni ziyarete gelen ailelerimi-
ze gün içinde yaptıklarımızı anlattık.

Bugün toplam 102 imza topladık.

Önümüzdeki günlerde yaptığımız faaliyetlerimizi tek-
rar sizlerle paylaşacağız.

ANADOLU GENÇLİK

Anıl Sayar ve Sevcan Adıgüzel’e
Özgürlük! 

ARŞİV
7 Haziran
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Vatan, ne çok duyarız bu kelime-
yi değil mi yaşadığımız Avrupa top-
raklarında? Vatan, memleket, Türki-
ye...

Vatan kelimesi ağzına yakışan ve
vatan topraklarımıza yakışan Avru-
padaki gençlerimiz ve Dev-Gençli-
ler’imize;

DOĞDUĞUN YER Mİ DOY-
DUĞUN YER Mİ VATAN?

Doyduğun yer midir yoksa doğ-
duğun yer midir vatan? Bu klasik soru
Avrupa’da yaşayan gençlerimiz için
pek de geçerli değildir aslında. Di-
yelim ki geçerli olsun. Doyduğun yer-
den bir şekilde vazgeçersin, ekmeği-
ni taştan da olsa çıkaracağın bir diyar
bulursun, peki vatan, onu değiştirebilir
misin? Onu yok sayabilir misin?
Beynin saysa kalbin sayabilir mi? Ol-
maz yani doyduğun yer vatan olamaz.

Tabi ekmek önemli, aç insan yok-
sul insan vatanı da unutabiliyor. Ama
bunun tek bir sebebi var o da yoz-
laşma. Açlık yoksulluk insanı hırsız
da eder arsız da eder... Onun için yoz-
laşmanın kaynağı düzendir diyoruz.
Açlığımızın yoksulluğumuzun sebe-
bi düzendir.

Şunu aklımızdan çıkarmayalım o
vatan toprakları için tek bir ekmeği
zor bulmalarına rağmen orayı seçip
uğruna can verenler olmuştur. Klasik
gelmesin size böyle. O zaman doy-
duğumuz yer olamaz.

Olması gereken; doyabileceğin
kendi vatanını, doyabilecek hale ge-
tirmektir. Topraklarımız 77 milyon in-
sanımızın doyabileceği kadar verim-
li ve zengindir. Sorun kendi toprak-
larımızı işleyemez hale getiren, yağ-
malayan talan eden işbirlikçi ikti-
darlardır.

Doğduğu da Doyduğu

Yer Olanlarımız!
Yani Avrupa’da Yaşayan
Milyonlarca Gencimiz!

Bir insanı insan yapan nedir? Sa-
dece dış görünüşü mü?  Giydiği mar-
kalı elbiseler mi, yediği şatafatlı ye-
mekler mi, oynadığı bilgisayar oyun-
ları mı? Bunlara mı bakarız bir insa-
nı tanımak için? Tabii bunlara da ba-
kılır ama bir sonuçtur. 

Ama saçının rengi, gözünün ba-
kışı, teninin rengi, mimikleri, hare-
ketleri bunlara bakarız değil mi?
Çünkü bunlar o kişinin kimliğinin de
parçalarıdır.

Örneğin, Türkiyelilerin benzediği
halklar vardır Yugoslavlar, Yunanlı-
lar gibi ama yine de bizim insanımı-
zı ayırt edebiliriz. Hepimizin yaşadı-
ğı örnekler vardır, şöyle bir gözünüz
önüne getirin bakışlardan, mimik-
lerden, Almanca konuşurken ki yap-
tığı vurgulardan anlarız onun mem-
leketini değil mi?  Bu yüzyıllar da
geçse de çok zor değişecek bir olay-
dır. 

Peki bu mimiklerin, bakışların
nedeni nedir? Geldiğimiz topraklar-
dır. Orada şekillenmiştir bunlar, ku-

şaktan kuşağa devredilir bu kültür. Bu
öğretilmez, bu doğallığında gelişir.
Karadenizliyle, doğulunun dahi fark-
lı mimik ve bakışı vardır.

Sonra beğenilerimize bakalım: 

Yediğimiz yemeklerden damak
tadımızdan acıyı mı severiz tatlıyı mı?
Sarımsağı mı severiz soğanı mı?
Bunlar senin geldiğin yeri belirler. Ör-
neğin; Hindistanlıların ayrı baharat-
ları vardır Türkiyelilerin ayrı.

Bir de bizim geldiğimiz Anadolu
toprakları, buranın kültürü özel ve de-
ğerlidir. 

Paylaşım, büyüklerine saygı, kötü
gününde dostunun yanında olma.
Hani Sümer Ezgü’nün bir türküsü var-
dır duymuşuzdur hepimiz. “Anado-
ludan geldik” adında. Tam da o tür-
küde geçen bir kültürün mirasçıları-
yız biz.

KÜLTÜR bugünden yarına oluşan
bir olgu değildir. Binlerce yılın biri-
kimin sonucudur. Yani bizim  hal ve
hareketlerimiz davranışlarımız bu-
günden yarına oluşmamıştır. Bu yüz-
den de bugünden yarına yok edilemez,
ki doğru ve güzel olan hiç bir kültür
yok edilemez.

Yani Avrupa’da doğmamız da;
bize oranın vatan olduğu anlamına
gelmez. 

VATANI VATAN YAPAN ÜZE-
RİNDEKİ TARİH, KÜLTÜR VE
DEĞERLERDİR! Peki bizim gen-
çliğimiz o kültürle mi yaşıyor? O ta-
rihi mi benimsiyor? O değerlerimi sa-
vunuyor? Buna evet diyebiliyor mu-
yuz? Diyemiyorsak bizim vatanımız
bu değerleri savunduğumuz yerdir.

İki Halk Kültürü Arasında
Kalmış Bir Gençlik Yok
Avrupa’da! Kapitalist Kültür
ve Anadolu Halklarının,

AVRUPA’dakiBİZ

VATANINI KENDİ KADERİNE TERK EDENLER VATANSEVER OLAMAZ! 

VATAN BİR İNSANIN BÜTÜN 
BENLİĞİDİR! -1-
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İnsanlık Tarihinin Onurlu
Kültürü Arasında Kalmış
Bir Gençlik Var!

Yine hep duyduğumuz okuduğu-
muz cümlelerdendir değil mi, iki kül-
tür arasında kalmışlık? Peki bu iki kül-
tür nedir? Halkların kültürü mü? Ör-
neğin Alman kültürü ve Türk kültürü
arasında mı kalmıştır?

Peki Alman kültürü nedir? Ya da İn-
giliz kültürü? Gerçek anlamıyla biliyor
muyuz? Çoğumuz bilmiyoruz, çünkü
halkların kültürlerini kapitalizm yavaş
yavaş yok etmiştir. 

Örneğin; yemek kültürü: Sarma, içli
köfteyi sevmiyoruz diyelim bunun
yerine Alman yemeği mi seviyoruz kül-
tür olarak? Hayır fast food denilen ka-
pitalizmin midemizi çöplüğe çeviren
yemek kültürünü seviyoruz.

Örneğin; çiftetelli oynamıyoruz,
halay çekmiyoruz, sevmiyoruz diyelim.
Yerine Avusturya halk danslarını mı se-
viyoruz? Hayır kapitalizmin yüreği-
mize beynimize hiç bir şey katmayan
disko, elektro müziklerini seviyoruz.
Müzik tarih boyunca ruhu ve beyni bes-
leyendir çünkü. Peki bu müzikler neyi
besliyor?

Ya da Anadolu mimarisini beğen-
miyoruz. Karadeniz’in kerpiç evlerini,
doğunun topraktan evlerini, evlere ya-
pılan işlemeleri beğenmiyoruz. Bu es-
tetiği küçük ama şirin evleri beğen-
miyoruz. Yerine neyi beğeniyoruz
peki? Kapitalizmin devasa gösterişsiz
beton yığını gökdelenlerini.

Anadolu türkülerini beğenmiyo-
ruz çok yavaş çok duygusal ağıtları,
Karadeniz’in içi dopdolu ama çok
hızlı türküleri başımızı mı şişiriyor?
Peki yerine neyi seviyoruz? Alman-
lar’ın türkülerini mi? İspanyol türkü-
lerini mi? Hayır yerine elektro müzik
veya pop müzik denilen içi bomboş
müzikleri seviyoruz.  Ya da rock de-
nilen içine isyan sosu bulaştırılmış
kelimeler olan müzikleri. Onu da genç-
lerin  kendisini tatmin etmesi için ya-
pıyorlar.

Sonuç olarak; bizim kültürümüz ye-
rine koyulan, kapitalist kültürdür. Baş-
ka bir halkın kültürü değil.

Sürecek

Ankara: 31 Mayıs'ta Tekmezar
Parkı’nda toplanılıp, Tuzluçayır Mey-
danı'na yürüyüş yapıldı. Eyleme  Kal-
dıraç ve Halkevleri de katıldı. Açıka-
mada “Sokak ortasında katil AKP’nin
polisleri tarafından tekmelenerek kat-
ledilen Ali İsmail’i, yine sokak orta-
sında kurşunlanan Ethem Sarısülük'ü,
yakın mesafeden sıkılan biber gazı so-
nucu katledilen Mehmet İstif'i, yine
AKP’nin köpekleri tarafından başına
aldığı darbeyle katledilen Abdocan'ı,
faşistlerin arabayı üstüne sürmesi
sonu ezilerek katledilen Mehmet Ay-
valıtaş'ı, Armutlu'da yapılan eylem-
lerde katil polisin attığı gaz fişeği ile
vurulup çatıdan düşerek hayatını kay-
beden Ahmet Atakan'ı, Gülsuyu'nda
uyuşturucuya, yozlaşmaya, fuhuşa
karşı mücadele ederken çeteler tara-
fından katledilen Hasan Ferit'i ve Ok-
meydanı'nda AKP’nin katil polisleri ta-
rafından 14'ünde başından gaz fişe-
ğiyle vurulup 269 gün komada dire-
nen, 15'inde 16 kilo iken halkın bağ-
rında boy veren fidanımız Berkin El-
van'ı unutmayacağız. Dikmen Emni-
yet müdürlüğüne “Emri Berkin’den
Aldık” şiarıyla lav silahlı eylem ger-
çekleştiren Muharrem Karataş'ı unut-
madık. Gezi şehitleri için, Berkin
için, girilmez denilen Avrupa'nın en
güvenlikli adliyesi olan Çağlayan Ad-
liyesine de girip, adalet isteğimizi
Şafaklarla, Bahtiyarlarla gösterdik” de-
nildi.

Hatay: Armutlu ’da 31 Mayıs
Haziran Ayaklanması’nın yıldönü-
münde yürüyüş düzenlendi. Yürüyü-
şe aralarında Halk Cephesi’nin de
bulunduğu sol yapılar ve DKÖ’ler ka-
tıldı. Katil polisin Armutlu’yu adeta
abluka altına aldığı görüldü. 3 TOMA,
4 akrep ve onlarca işkencecisiyle hal-
kı sindirmeyi, korkutmayı amaçla-
mıştı. Yapılan toplantılarda alınan ka-
raları uygulamak istemeyen yapılar
ayaküstü toplanıp ortak alınan karar-
ları bozmak istediler. Bahaneleri  kit-
le sayısının az olduğu ve bu kitleyle
hiçbir şey yapılamayacağıydı. Bu ne-
denle yürüyüş güzergâhını değiştirip
polisin izin vereceği, saldırmayacağı

yoldan gidilmesi dayatıldı. Halk Cep-
hesi ve Mücadele Birliği bunu kabul
etmedi. Halk Cephesi, bu tutumun
doğru olmadığını, toplantının karar-
larına uymak gerektiğini, ancak eyle-
mi daha ileriye taşıyacaksa önerilerin
kabul edilebileceğini söyledi. AKP hü-
kümetinin baskılarla, polis yığınak-
larıyla halkı sindirmek istediği, bu ne-
denle güzergah değiştirmeyip toplan-
tıda alınan kararları uygulamak ge-
rektiği belirtildi. Diğer siyasi yapıla-
rın, alınan kararları pratikte değiştir-
mesi, bunu dayatması karşısında Halk
Cephesi, kitleye açıklama yaparak, ba-
sın açıklaması yapılmadan ayrı kortej
oluşturarak yürüyüşe başladı. Kızıl
Bayrak da Halk Cephesi ile beraber
yürüdü. Armutlu halkı, sol örgütlerle
değil, önceden belirlenen  güzergah-
ta yürüyen Halk Cephesi ile beraber
yürüdü.  Halkın diğer sola tepkisi bü-
yüktü. Solun, ayaklanmanın yıldönü-
mündeki bu tavrından kaynaklı prog-
rama katılmadı.

Antalya: 30 Mayıs tarihinde,
Halk Cephesi, Kışlahan Meydanı'nda
Haziran Ayaklanmasının yıldönü-
münde eylem yaptı.  Eylemde “Ber-
kin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın
Adalet İstiyoruz” pankartı açıldı. Aynı
içerikte sloganlar atıldı. Açıklamada:
"Haziran ayaklanmasında AKP fa-
şizminin korkusu büyümüştü. Halktan
korktuğu için halkın direnişini kırmak
için, halkı katletmek için katil polise
vur emri verdi: Berkin Elvan, Ali İs-
mail Korkmaz, Ahmet Atakan, Ethem
Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş,  Mede-
ni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik katle-
dildi. Halkın çocuklarını katleden ka-
tilleri asla unutmayacağız. Katillerden
hesap soracağız. Halk ekmeğe ve
adalete doyuncaya kadar sürecek bu
kavga.” dendi.

Çorum: Pir Sultan Abdal Der-
neği 31 Mayıs'ta Milönü Meydanın-
daki dernek binasından, üzerinde “Ha-
ziran Ayaklanması Şehitleri Ölüm-
süzdür-Çorum Pir Sultan Abdal Der-
neği” yazan bir pankart asarak yıldö-
nümünde Haziran şehitlerini unut-
madıklarını gösterdi.

Haziran Ayaklanması Şehitlerini Unutmadık,
Katillerden Hesap Soracağız!

7 Haziran
2015

Yürüyüş

Sayı: 472
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“Böyle bir ülkede herkesin mücadele etmesi gerektiği,
bunlardan birinin de ben olmam gerektiğini düşündüğüm ve

bundan sonra da hiçbir şey olmamış gibi yaşamayacağım
için, mücadele etmem gerekliliğine inandığım için örgütlü

mücadelenin içine girdim.” Metin Keskin

14-21 Haziran  

İlhami ÇAVUŞOĞLU

21 Haziran 1979

Kocamustafapaşa MHP binasının yakılması
eyleminde şehit düşen Devrimci Sol savaşçısı
Kenan Aydemir'in cenaze töreni sırasında, jan-
darmanın cenazeye katılanlara açtığı ateş sonucu
şehit düştü.İlhami ÇAVUŞOĞLU

Alp ASLAN,

Dursun ÇAKIR,

Songül ERKUŞ:

Dersim İbrahim Erdoğan Kır Silahlı Propa-
ganda Birliği’ne bağlı üç savaşçı, 15 Haziran
1998’de Dersim Hozat Ardıç Köyü çıkışında
oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri çatışmada
teslim olmama geleneğine bir halka daha ekle-
yerek, uzun süren çatışmadan sonra ölümsüz-
leştiler.

Alp ASLAN, 1969 Muş doğumludur. An-
kara’da Dev-Genç içinde mücadeleye katıldı.
Ankara ve İstanbul’da  mahalli alanda görevler
üstlendikten sonra, Ekim 1997’de gerillaya ka-
tıldı.

Dursun ÇAKIR, 1970 Malatya Doğanşehir
doğumludur. 1989’da İstanbul’da Dev-Genç’li-
lerle tanıştı. Uzun süre gençlik alanında görevler
üstlendi. 1995’te SPB’lere, 1997’de Malatya
dağlarında gerillaya katıldı.

Songül ERKUŞ, 1977 Malatya Akçadağ
Gürkaynak Köyü doğumludur. 14-15 yaşlarında devrimci ha-
reketi tanıdı. Kuryelikten, Kürecik Lisesi sorumluluğuna kadar
çeşitli görevler üstlendi. 1997 Ağustos’unda gerillaya katıldı.

Alp ASLAN

Dursun ÇAKIR

Songül ERKUŞ

Abdullah MERAL,

Haydar BAŞBAĞ,

Fatih ÖKTÜLMÜŞ,

Hasan TELCİ:

1984 Nisan ayı başında oligarşinin
hapishaneler politikasını  bozmak,  bas-
kılarını geriletmek ve içeride dışarıda
Türkiye halklarına direnme çağrısı yap-
mak  için gündeme getirilen Ölüm Oru-
cu eyleminde şehit düştüler.

Abdullah MERAL, 1952 Balıkesir,
Manyas İlçesi, Kalebayır Köyü do-
ğumludur. 1975’lerden itibaren devrimci
mücadeleye katıldı. Dev-Genç içinde
aktif görevler aldı. Kadıköy ve çevre-
sinde anti-faşist mücadeleye önderlik
etti. Tutsak düştüğünde işkencelere gö-
ğüs gererek örnek tavır aldı. Tutsaklık
koşullarında direnişin en ön saflarında
oldu. 14 Haziran 1984’te şehit düştü.

Haydar BAŞBAĞ, 1956 Dersim
doğumludur. Çocukluğu Elazığ’ın yok-
sul mahallelerinde geçti. Alevi kökenli
olduğundan, oligarşinin böl-parçala-
yönet politikasından daha genç yaşlarda
nasibini almaya başladı. Lise yıllarında
birçok kez faşist saldırılara uğradı. Ama
o, Alevi olduğu için değil, emekçi bir
ailenin evladı olduğu, baskı ve sömürüye
karşı olduğu için, hiçbir ayrım gözet-
meden emekçi halkın birliğinden yana
oldu ve onların kurtuluşu için mücadele etti. 12 Eylül
cuntası koşullarında daha büyük görevler, sorumluluklar
üstlendi. 1982 yılında tutuklandı ve işkencelerde örnek
bir tavır sergiledi. 17 Haziran 1984’te şehit düştü.

Hasan TELCİ, 1957 Bursa, Mudanya ilçesi do-
ğumlu. Mudanya’da sırt hamallığı yapan bir emekçiydi.
1977 yılından itibaren, Mudanya ve Bursa’da devrimci
hareket saflarında örgütlü olarak mücadele etti. Anti-
faşist mücadelede kararlılığıyla öne çıktı. 1980’de tu-
tuklandıktan sonra kaldığı hapishanelerde direnişçi
tavrıyla örnek oldu. 24 Haziran 1984’te şehit düştü.

Fatih ÖKTÜLMÜŞ, TİKB Merkez  Komite üyesi
ve önderlerindendi. 1968’lerden beri sınıf mücadelesinin
içindeydi. 12 Mart koşullarında tutsak düştü. 1973’te
tahliye olduktan sonra mücadelesine devam etti. De-
falarca karşılaştığı işkence tezgahlarında düşmanı hep
mağlup etmesini bildi.

Abdullah MERAL

Haydar BAŞBAĞ

Fatih ÖKTÜMÜŞ

Hasan TELCİ
Veli GÜNEŞ:

1956 Dersim doğumludur. 1977-78’de Dev-
rimci Sol’a duyduğu sempatiyle başladı müca-
delesi. Adli bir olaydan 1974-1983 arası hapiste
yattı. 1987’de örgütlü ilişkiler içinde yer aldı.
Devrimci yaşamında, Zeytinburnu Halkevi yö-
neticiliğinden Malatya Dağları’nda gerilla
olmaya kadar birçok alanda görevler üstlendi.

16 Haziran 2001 tarihinde, Büyük Direniş’te sürdürdüğü ölüm
orucunun 240. gününde şehit düştü. 

Veli GÜNEŞ

Mehmet Ali KARASOY

1958 doğumludur. Malatya’da anti-faşist
mücadelenin ön saflarındaydı. Polis tarafından
15 Haziran 1980’de işkencede katledildi. O sır
vermek yerine, canını vermeyi yeğledi. Ciddi,
çalışkan, örgütleyici niteliğiyle mücadele içe-
risinde önemli sorumluluklar almıştı.M.Ali KARASOY



Düzgün AKSAKAL

1964 Dersim, Pülümür doğumludur.
1988’de harekete sempati duymaya başladı.
1989 yılında yurtdışına çıktı. 1991’den itibaren
aktif bir şekilde mücadelede yerini aldı. 15
Haziran 1993’te Paris’te, faşist mafyacı iki
kişi tarafından katledildi.Düzgün AKSAKAL

12 Eylül 1980 sabahında ülke yöne-
timine el koydu faşist cunta. Kendine
karşı olan ne varsa kırmaya, yıkmaya,
yok etmeye başladı. Tutuklamalar, iş-
kenceler, infazlar ve hapishaneler... Cunta
45 milyon halkı teslim almak istiyordu.

Hapishaneler cuntayla beraber çetin
çatışmaların yaşandığı bir yer haline
geldi. Cunta daha ilk yıllarında dışarıdaki
muhalefeti önemli oranda etkisizleşti-
rirken, hemen ardından susmayan, teslim
olmayan, direnişin odağı haline gelen
hapishanelere yöneldi. Cuntanın soluğunu
enselerinde hissetmeleriyle beraber çareyi
kapağı yurtdışına atmakta bulanların,
mücadeleyi tatil edenlerin hapishanelerde
de durumu farklı değildi. Onlar halka
güvensizliği, devrime inançsızlığı ya-
şarken, yaşadıkları teslimiyete de kılıf
aramakla meşguldüler.

Dışarıda cuntayı savaşla karşılayan
Devrimci Sol, hapishanelerde de aynı
tavrını sürdürdü. Zaten hapishanelerde

saldırılar cunta öncesi
başlamış, cuntayla be-
raber giderek tırman-

mıştı. Hapishaneler cephesinde önce
Mamak, ardından Diyarbakır düştü. Düş-
man sevinç çığlıkları atıyordu. Sıra İs-
tanbul hapishanelerini teslim almaya
gelmişti. İstanbul hapishanelerindeki
devrimci tutsaklar Nisan '81'de Metris'e
toplandı ve "Mamaklaştırma" saldırıları
başladı...

Devrimci tutsaklar Metris’te düşma-
nın tüm saldırılarını boşa çıkarmasını
bildi. Açlık grevinden barikatlara kadar
birçok direniş gerçekleştirildi. Cuntanın
saldırı politikasının en boyutlusu olan
Tek Tip Elbise saldırısı gündeme getirildi.
Tutsaklar da açlığa yatırdıkları beden-
leriyle cevap verdiler. Ölüm Oruçlarına
yattılar.

82-83’te peşpeşe açlık grevleri yapıldı.
İşkence her gün tekrarlanan bir vahşet
boyutundaydı. 

1984’ün Nisan’ında Metris büyük
bir direnişe, büyük bir alt-üst oluşa
hazırdı. Ve beklenen ilk kıvılcım Metris'in
en berbat koğuşlarından B-2 koğuşunda
tecritte, 14 tutsak tarafından çakıldı. 11
Nisan’da B-2’de başlatılan açlık grevine

hemen ertesi gün diğer koğuşlardaki
devrimci tutsaklar da katıldı. 13 Nisan’da
bayanlar koğuşundaki tutsakların da baş-
lamasından sonra bu kez Sağmalcılar
Hapishanesi’ndeki tutsaklar da bedenlerini
açlığa yatırdılar. Hapishanelerde süren
irade çatışması en üst aşamasına ulaşmıştı.
Gidilecek yol uzun, varılacak hedef bü-
yüktü. Bunu bilen cunta direnişi daha
başında kırmak için harekete geçti.

Tecrit dışındaki koğuşlarda açlık gre-
vine başlayan tutsaklara yöneldi öncelikle
düşman. Metris'in o bildik sahneleri ya-
şanmaya başladı. Koridor eli coplu, şart-
lanmış bakışlarla her an saldırmaya hazır
askerlerce doldu. Koğuşlara gelen su-
baylar tek tek isimleri okumaya başladı.

Bu bir sürgündü. Tutsaklar Metris'te
E Blok'un arka yüzündeki Sibirya denen
koğuşlara götürülüyordu. Sibirya tüm
koğuşlardan uzak, suyun akmadığı, elek-
triklerin doğru düzgün yanmadığı, buz
gibi soğuğu olan bir yerdi. Böylelikle
düşman Sibirya'ya topladığı direnişçi
tutsakları diğer tutsaklardan ayırıp tecrit
etmiş, aralarına kalın duvarlar çekmiş
olacaktı. 

Direnişi kırmak için saldırdı düşman.
Tutsakların üzerindeki giyecek olan ne

Anıları Mirasımız

İpek YÜCEL,

Metin KESKİN:

Tokat Reşadiye İlçesi Küngür (Yuvacık)
Köyü kırsalında oligarşinin askeri güçleriyle
DHKC Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı
gerilla birliği arasında, 14 Haziran 2003’te
çıkan çatışmada şehit düştüler.

İpek Yücel, 1965 doğumluydu. Tokat, Al-
mus Çamdalı Köyü’nde geçen 25 yıllık yaşa-
mının ardından 1990'da Armutlu'ya geldi. Ar-
mutlu onun devrimci doğum yeri oldu. Dire-
nişler içinde devrimcileşti. “İlkokulu bitirdikten
sonra '90’a kadar hiçbir şey okuyup yazmayan”
İpek, '93’te Armutlu Komitesi’ndeydi. 1994’te
gerillaya katıldı. Sivas ve Tokat yöresinde sa-

vaştı. 

Metin Keskin, 1969 doğumludur, aslen Sivaslıdır. Devrimci
hareketle örgütlü ilişkisi 1998’de başladı. Nurtepe’de faali-
yetlere katıldı. Devrimci hareketle ilişki kurduğunda 30’una
yakındı yaşı. Bir delikanlının coşkusuyla atıldı kavgaya.
Kısa bir tutsaklık sonrası 1998’de gerillaya katıldı.

İpek YÜCEL

Metin KESKİN

Kenan AYDEMİR:

1961 doğumludur. Devrimci Sol savaş-
çılarındandı.  Kocamustafapaşa MHP bina-
sının yakılması eylemi sırasında ağır yara-
landı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak
20 Haziran 1979’da şehit düştü.

Kenan AYDEMİR

Mehmet BÜÇKÜN:

1959 Malatya doğumludur. Adana ve çev-
resindeki mücadeleye önderlik etti. Adana’da
sol içi bir sorunu  çözmek isterken kendine
“Devrimci Kurtuluşçu” diyen biri tarafından
19 Haziran 1979’da öldürüldü. Mehmet, böl-
genin yönetici kadrolarından biriydi.Mehmet BÜÇKÜN

Clara ZETKİN: “İnsanın inancı uğru-
na ölmeye hazır olması gerektiğini
öğrendim.”
5 Temmuz 1857’de bir köy öğretmenin
kızı olarak dünyaya geldi. Gençlik yıl-
larında sosyalist düşüncelerle tanıştı.
Almanya’da mücadelenin en zorlu

dönemlerinde mücadeleye büyük katkılar sundu.
1889’daki 2. Enternasyonal’in hazırlanmasına katıl-
dı. Spartakistlerin kurulmasına önderlik etti. 20
Haziran 1933’te aramızdan ayrıldı.

Clara ZETKİN

1984 Ölüm Orucu Direnişi



varsa parça parça edildi. Cop darbeleri
altında deriler soyuldu. Birbirlerine ke-
netlenen tutsaklar sloganlarla cevap ver-
diler saldırıya. Tüm koğuşlarda "Kahrolsun
Faşizm", "Asker Değil Siyasi Tutukluyuz"
sloganları yükseldi. Tüm tutsaklar Sibir-
ya'ya geldiklerinde her türlü saldırıya
rağmen direnişi sürdürmüş olmanın, sal-
dırıyı tek bir yumruk gibi kenetlenerek
karşılamış olmanın coşkusu ve güveni
içerisindeydiler. Ve dillerinde yükselen
direniş türküleriyle karşıladılar geceyi...

Tecrit koğuşları, gün 1 Mayıs'a dö-
nerken sabaha doğru 03.00'te açıldı.
Kapının açılmasıyla beraber düşman
subayı görüldü. Başında yeşil beresi,
elinde yanan sigarasıyla sırıtarak baktı
tutsaklara. 21 gündür açlık grevinde
olan 14 tutsak hemen birbirine kenet-
lendiler. Fakat bu kez düşman bildik
operasyonlarından birisi için gelmemişti.
Direnişi kırmak için yeni yöntemlerle
gelmişti. Metris'in celladı olan binbaşı
bu kez papazlığa soyunmuştu. 

-Arkadaşlarınız Sağmalcılar'da şekerli
su alıyor, siz neden almamakta ayak
diriyorsunuz, dedi binbaşı yumuşak bir
ses tonuyla.

Tutsakların şeker almadığını bilen
binbaşı kendince bu taktiğiyle direniş
saflarında bir gedik açmaya çalışıyordu.
Fakat düşmanı da, binbaşıyı da iyi ta-
nıyan tutsaklar hemen cevaplarını bin-
başının suratına patlattılar.

-Şekerini al, başına çal.

Aldığı cevap karşısında binbaşıya
gerisin geriye gitmek kaldı. Bir saat
sonra ise 14 tutsağın Sağmalcılar'a sevki
okundu. Şimdi düşmanın bu hamlesini
boşa çıkartan tutsaklar 1 Mayıs saba-
hında Sağmalcılar'a doğru yola çıktı-
lar.

DİRENİŞ, ÖLÜM VE YAŞAM

Açlık grevi adım adım ilerlemeye,
programı gereği aşamalardan geçe geçe
yürümeye devam ediyordu. Hazırlanan
programa göre 30. ve 40. günde bir
gruba açlık grevi bıraktırıldı. 45. Güne
gelindiğinde ise açlık dolu soluklar kav-
ganın yeni bir aşamasına geldi. Zulmü
geriletmek için şimdi bedenler ölüm
silahını kuşanmıştı. Zulüm Ölüm Oruç-
larıyla teslim alınacaktı.

Açlık grevinin 45. gününde Sağ-
malcılar Özel Tip hapishanesinde, 49.
günde de Metris hapishanesinde yapılan
anonslarla Ölüm Orucu başladı. Dev-

rimci Sol ve TİKB davasından toplam
16 tutsak ölümü kuşatıp teslim alma
yarışında en önde yürümenin onuruyla
saldırdılar düşmana. Ölüm Orucu sa-
vaşçıları zafere olan inançlarıyla yol-
daşlarına, ailelerine vasiyetlerini yazdılar. 

Eylem Anadolu hapishanelerinde de
yankısını buldu. Devrimci Sol tutsakları
Elazığ, Bartın ve Çanakkale’de de ölüm
orucuna yattılar... Ölüm Orucu düşmanın
korkularını büyüttü. Daha 30'lu günlerde
ölümlerden korkmaya başlayan düşman
tutsakları hastaneye göndermeye baş-
lamıştı. Ölüm Orucuyla beraber ölüm-
lerin hapishanelerde yaratacağı etkiyi
düşünen düşman Ölüm Orucu direniş-
çilerini zorla Haydarpaşa Askeri Has-
tanesi'ne sevk etti. Şimdi Ölüm Orucu
Haydarpaşa'nın zindanı aratmayan ko-
ğuşlarında sürmeye başladı.

...

Ölüm Orucunun 63. gününün son
dakikaları yaşanırken saat 23.40'ı gös-
terdiğinde hastane koğuşunda bir ses
yükseldi:

-Yoldaşlar Apo şehit oldu...

63 gün süren maratonda "Nasılsın
Apo?" diye sorulduğunda, "İyidir iyi"
diyen Apo ilk saplandı düşmanın bağrına.
"İpi ilk ben göğüsleyeceğim" diyen Apo
ölümü yenmenin, zaferin müjdecisi ol-
manın onuruyla kapadı gözlerini. Bütün
yoldaşlar Apo'nun başına toplandılar.
Zafere bir adım daha yaklaşmış, bu
gece ölümü yenmiş olmanın gücüyle
Apo'yu kaybetmiş olmanın acısı ve öf-
kesiyle kenetlendiler.

Yoldaşları Apo'yu önce tören için
hazırladılar. Apo'nun bedeni sabunlu
suyla silinip kurulandı. Yatağına boydan
boya beyaz çamaşır serildi. Temiz iç
çamaşırlar, pijama giydirildi. Çenesi ve
ayak parmakları bağlandı. Üzeri kırmızı
karanfillerle bezendi. Apo kırmızı ka-
ranfiller içerisinde gülümsedi geride
kalan yoldaşlarına. Kollar Apo için ha-
vaya kaldırıldı, yumruklar sıkıldı. Hasan
Telci'nin ölüme inat savrulan sesinde
bir şiir yükseldi koğuşta:(...)

Bu kez önderimiz Apo'yu anlatmaya
başladı:

- Bu gece ölümü yendik yoldaşlar...
Hayır Apo ölmedi, bu onurun savunul-
duğu her kavgada yaşayacak... Onun
bedenine sardığı onur bayrağını şimdi
bizim bedenlerimiz taşıyacak.

Apo'nun düştüğü saatlerde Fatih ve

Haydar da bilinçlerini kaybetmiş du-
rumdaydı. Yaşananları anlamıyorlardı.
Apo'nun şehit düştüğü onlara da söy-
lendi. Fatih tüm gücünü toplayarak
yumruğunu sıkıp "Apolar ölmez" diye
haykırdı, sloganlar yükseldi.

"Apolar Ölmez" "Ölüm Orucu Şe-
hitleri Ölümsüzdür" ...

Ölüm haberleri tez ulaştı Sağmalcı-
lar'a. Ölüm Orucunun 67. gününün ak-
şamında tutsakların sesleri yankılandı
tüm koğuşlarda.

Apo'yu Haydar ve Fatih izledi. Aynı
güne iki ölüm sığdırmıştı Ölüm Orucu
savaşçıları. Öfke kınına sığmazken zafer
adım adım yaklaşıyordu.

66. gün 17 Haziran Pazar...

Sabah saat 06.15'te Ölüm Orucunun
ikinci şehidi verildi. Haydar Başbağ
şehit düştü. Yoldaşları yine Apo gibi
Haydar'a da tören yaptılar.

Haydar'ın ölümsüzlüğe uğurlandığı
saatte bu kez de siper yoldaşı Fatih
Öktülmüş ipi göğüsledi.

Ölüm Orucunun 69. günü düşman
önderimizi tehdit ederek direnişi böl-
meye, parçalamaya, aklınca kırmaya
çalıştı. Düşman 69 gündür açlığa, ölüme
direnenlere operasyon çekmekten geri
kalmadı. Önderimizi ancak operasyon-
larla koparıp alabildi. Ancak bu da di-
renişi kıramadı. 

Ölüm Orucu 75. gününde Sinan Ku-
kul'un önce hücredeki, sonra da hasta-
nedeki yoldaşlarının kulağına fısıldadığı
parolayla bitti.

Sinan Kukul hastaneden ayrılırken
yoldaşlarına şöyle seslendi:

-Yoldaşlar, onurlu ve görkemli bir
direniş yarattınız. Direnişimiz esas olarak
hedefine vardı. Şimdi önemli olan ya-
şama dönmeniz. En kısa sürede sizi
aramızda görmek istiyoruz. Kendinize
iyi bakın.

75 gün süren irade savaşını zulme
karşı bedenlerini ölüme yatıranlar ka-
zandı.

Ölüm Orucu yılgınlığa, ihanete rağ-
men teslim olunmayacağının tarihsel
bir örneğiydi. 

Ölüm Orucu davaya bağlılığın, halk
için kendini feda etmenin adıydı.

Ölüm Orucu sonuçlarıyla siyasal bir
zaferdi. Düşmanın tüm silahları elinden
alınmış, hapishanelerde inisiyatif ka-
zanılmıştı.


