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KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan: 
"Ağır Bir Bilanço Oldu. Bu Düzeyde Saldırı Beklemiyorduk; 

Yanılmışız, Hata Yapmışız. Düşman da Olsa 
Karşımızdaki Güçlerin İnsan Olduklarını Sanıyorduk”

� 355 Bin Kişi Kürdistan’dan  Göç Etti! 

� 16 İl ve İlçede, 58 Kez 

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!
� Yüzlerce İnsan Katledildi!

Buna Hata Deniyor, 
Öyle mi?

Yapılan Hata Değil,
Miliyetçilik Çıkmazıdır!

Çözüm: 
ANADOLU İHTİLALİNDEDİR!

93 Yıllık Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde:
17 Kürt Ayaklanması...

BU TARİH ÖĞRETMEDİ Mİ?

askıyla, Zulümle Susturmaya Çalıştıkları Bir Ortamda
YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI KAZANDIKYÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI KAZANDIK

Evlerimizde ya da Evlerinin Yolunda Evlatlarımızın Katledildiği, 
Mahalelerimizin Hapishaneye Çevrilmek istendiği  Koşullarda 

YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI KORUDUK!YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI KORUDUK!
Gazi’de, Günay Özarslan’ın Cezanesinden 

Bu Yana, Polis Her Yürüyüşe Saldırdı 
7 AY, 18 GÜN BOYUNCA DİRENDİK7 AY, 18 GÜN BOYUNCA DİRENDİK
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Grup Yorum şarkıları,  30  yıldır 
Halkın direnişine, 
Halkın savaşına,

Halkın kurtuluşuna, 
Halkın kinine, öfkesine yoldaşlık etti. 

Grup Yorum bizimdir. Grup Yorum halkın sesidir. Grup Yorum Umudun sesidir.
Grup Yorum Halktır, Bir Gelenektir.

Bunun için tüm barikatları, hapishane duvarlarını aşar.
Çünkü o halk gibidir, her yerde karşınıza çıkar. 

Halk bir akarsu gibidir; önüne set çekilemez. 
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek tutuklandı. Şimdi halkın öfkesi, direnciyle

İbrahim Gökçek için F tipi tecrit duvarlarını yıkmanın zamanı gelmiştir.
Mektuplarımızla o tecriti yıkalım. Seslerimizi, türkülerimizi ona ulaştıralım.
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33 10 Soruda: Okumak

35 Devrimci İşçi Hareketi: İmbat

Maden direnişi  karşısında çürüyen
solun tavrına dair!

38 AKP döneminde; zengin daha zengin

yoksul daha yoksul oldu

40 Beyazıt’tan Berkin’e katliamların

hesabını Şafaklar’la soruyoruz!

44 “Asıl siz teslim olun” diyen cüretle

şehitlerimizin hesabını sormaya
devam edeceğiz!

46 Kürdistan’dan Gazi’ye 

katleden devlettir

48 Ne gözaltılarınız ne de saldırılarınız

mücadelemizin önüne
geçemeyecek!

49 Kamu Emekçileri Cephesi’nin

mücadelesi Anadolu’nun her
yerinde yükselecek

51 Halkın Mühendis Mimarları:

Rüzgar türbinimizi nasıl geliştirdik?

52 Avrupa’da Yürüyüş...

55 Avrupada’ki Biz: Sorunlarımızın

çözümü örgütlenmektir

56 Yitirdiklerimiz

İİ ç i n d e k i l e r
21 Savaşları çıkaran, mülteciliği

yaratan emperyalizmdir!

22 Dev-Genç’i bitiremezsiniz 

23 Çiğdem ve Berna’nın öfkesiyle
atacağız adımlarımızı 

24 Liseliyiz Biz: Gençliğin 
geleceği sınavlarda değil,
devrimci halk iktidarındadır

25 16 Mart’tan bugüne devlet
katletmeye devam ediyor

26 Halk Meclisi:
Bütün mahallelerde 
Halk Meclislerini kuralım!

28 Eskişehir Hacı Bektaş Veli
Anadolu Kültür Vakfı Cemevi
soysuz ve düşkündür

29 Anadolu Cephesi: Cemevleri,
Kerbela’da Hüseyin’in 
yolunu izleyenlerindir

30 Kamu Emekçileri Cephesi:
Polis değil, eğitimciyiz

31 Emperyalizmin mültecileri
aşağılaması isyan olarak
dönecek

32 Savaş ve Biz: Savaşçı, Parti
duygusunu her koşulda
hissedendir

8 Kürt milliyetçi hareketin iflas

eden tezlerinden: Özyönetim

10 Biz diyoruz ki: Devrimci şiddet

kör bir şiddet değildir!

11 Yoldaşları Çiğdem ve 

Berna’yı anlatıyor...

12 Kıbrıs basınından...

13 Kürt halkının düşmanı 

Türkiye halkları değildir!

14 Halkın Hukuk Bürosu: 
Ankara eylemi ile ne
hedeflenmiş olursa olsun,
doğrudan zarar gören halktır

15 Cephe halktır, Gazi Cephe’dir

16 Yılmaz’ın katillere atmadığı

bombayı milisler attı!

18 AKP faşizmi Berkin’in katilini

1000 gündür koruyor!

20 Röportaj: Açlık grevi ile

Berkin’in katillerinin peşini
bırakmayacağımızı gösterdik

4 Yapılan hata değil, 
milliyetçilik çıkmazıdır

ÇÖZÜM ANADOLU
İHTİLALİNDEDİR



Cizre’de bilançonun ağır
olduğunu söyleyen KCK
yöneticilerinden Duran
Kalkan "Ağır bir bilanço
oldu. Bu düzeyde saldırı bek-
lemiyorduk; yanılmışız, hata
yapmışız. Düşman da olsa,
karşımızdaki güçlerin insan
olduklarını sanıyorduk" dedi.
(Fırat Haber Ajansı,
25.02.2016)

Bu açıklama Kürt milli-
yetçi hareketin 10 Ağustos
2015’te yaptığı açıklamayla 16 ilçede
ilan edilen ÖZYÖNETİM “politi-
kasının” iflasıdır. 

Daha doğrusu özyönetim ilanının
taktik, stratejik, Kürt sorununun
çözümüne hizmet eden bir politika
olmadığının ortaya çıkmasıdır. 

Kürt milliyetçi hareketin politi-
kasızlığıdır. 

Basında çıkan haberlerden özyö-
netim ilan edildiği tarihten bugüne
bir bilanço çıkartmaya çalıştık. 

Açıklanan rakamların doğrulu-
ğunun tartışmalı olduğu bir yana
Duran Kalkan’ın deyimiyle bilanço
ağırdır. 

Şırnak Halk Meclisi tarafından
10 Ağustos 2015’de ilk “özyöne-
tim” açıklaması yapılmıştı. 

İlerleyen günlerde Hakkari,
Batman illeri ile Hakkari’nin
Yüksekova, Muş’un Varto ve
Bulanık, Van’ın Edremit ve
İpekyolu, Diyarbakır’ın Sur,

Silvan, Lice, Ağrı'nın Doğubaya-
zıd, Bitlis’in Hizan ilçelerinde ve
İstanbul'un Gülsuyu ile Gazi
Mahallesi olmak üzere toplam 16
yerde özyönetim ilan edildi. 

KCK, 12 Ağustos 2015’de yap-
tığı açıklamada “öz yönetim ilan
edilen söz konusu bölgelere saldırı
olması halinde öz savunma hakla-
rını kullanacaklarını” söyledi.

Özünde yine oligarşiyle uzlaşmayı
hedefleyen özyönetim ilanına sonu-
cundan bakılırsa tam bir hezimettir. 

Özyönetim ilan edilen il ve ilçeler
adeta yerle bir edildi. AKP taş üstün-
de taş bırakmadı. Şehir merkezleri
harabeye çevrildi. Buralarda sokağa
çıkma yasakları devam ediyor. 

Ve AKP en son Yüksekova’da
da sokağa çıkma yasağı ilan edip
şehir merkezini kuşatma altına almış
ve katliamlar için, yakıp yıkmak
için tüm hazırlıklarını yapmıştır.
Kürt halkımıza yönelik imha ope-
rasyonları, katliamlar, yakıp yıkmalar

�� 355 Bin Kişi Kürdistan’dan Göç Etti!
� 16 İl ve İlçede 58 Kez Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! � Yüzlerce İnsan Katledildi!

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan: "Ağır Bir Bilanço Oldu. Bu
Düzeyde Saldırı Beklemiyorduk; Yanılmışız, Hata Yapmışız. Düşman da

Olsa, Karşımızdaki Güçlerin İnsan Olduklarını Sanıyorduk”

Kürdistan’da 16 İlçede  
Özyönetim İlan Edildi!

� Özyönetim ilanı ile başta bele-
diye başkanları olmak üzere yüzler-
ce kişi gözaltına alınıp tutuklandı.
� Diyarbakır (32 kez), Şırnak (7

kez) ve Mardin (11 kez) olmak
üzere Hakkâri (4 kez), Muş (1 kez),
Elazığ (1 kez) ve Batman’da (2 kez)
toplam 19 ilçede, resmi olarak tes-
pit edilebilen, en az 58 süresiz ve
gün boyu sokağa çıkma yasağı ilan
edildi... 

� Yasaklardan en az 1 milyon
377 bin kişi etkilendi. 

� Özyönetim ilan edilen
ilçelerde taş üstünde taş
bırakılmadı, şehir merkezleri yerle
bir edildi. 355 bin kişi evini yurdunu
terk edip göç etti... 

� TİHV’in açıklamasına göre
191 asker, polis ve korucu; 58’i
çocuk olmak üzere 226 sivil, 186
PKK savaşçısı yaşamını yitirdi.

� Devletin resmi açıklamalarına
göre 1500’ün üzerinde PKK’li
katledildi... 

� 20 bin 600 esnafın işyeri yerle
bir edildi.

MİLLİYETÇİLİK ÇIKMAZDIR!4

Yapılan Hata Değil, Milliyetçilik Çıkmazıdır!

Çözüm: Anadolu İhtilalindedir!



devam ediyor.

Özyönetim ilan edilen ilçelerin
belediye başkanları tutuklandı.  

AKP’nin Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu 27 Şubat’ta yaptığı
açıklamada “Terör yüzünden 355
bin kişi göç etti” dedi... 

Yine İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın
11 Ocak’ta yaptığı açıklamaya göre
nüfusun yüzde 22’si bölgeden göç
etti. Diyarbakır’dan Yüksekova’ya
kuşatma altına alınan tüm il ve ilçe-
lerde göçler devam ediyor. 

TSK’nın birbirini tutmayan açık-
lamalarına göre PKK’nin kayıplarının
sayısı 1500’ü aşmıştır. 

Ölülerimiz sokağa çıkma yasağı
bitene kadar sokaklarda bekletiliyor.
Cenazelerimizi kaldırmamıza dahi
izin verilmiyor. Sokaklarda, bina
yıkıntılarının altında ölülerimizin
cesetleri çürüyor... 

AKP, hiçbir kural tanımadan
alçakça bir savaş sürdürüyor.
Binaların bodrumunda yaralıların
hastanelere götürülmesi engellenip
ölüme terk ediliyor. Teslim olma-
yanları topluca katlediyor.

Kürdistan’daki katliamlar ve
yakılan, yıkılan evler hakkında
Kürt milliyetçi hareketin ciddi,
tutarlı bir açıklaması yok. 

TİHV’in açıklamasına göre ise
geçen bu süreçte;

- 191 asker, polis ve
korucu,

- 58’i çocuk olmak üzere
226 sivil, 

- 186 PKK savaşçısı
yaşamını yitirmiş, yüzlerce
yaralı... 

Sokağa çıkma yasağının
olduğu ilçelerde çatışmalar
devam etmekte ve oligarşinin
katliamları, yakıp yıkması,
göçertmesi sürmektedir. 

Verilen rakamların hiçbiri
Kürdistan’da olanları ifade
etmeye yetmez. 

Özyönetim ilanından son-
ra “Saldırı olması halinde
öz savunma hakkını kulla-
nacaklarını” söyleyen KCK

ise halkı koruyamamıştır. Bu anlayışla
koruması da mümkün değildir. 

Özyönetim İlanı ile
Kürt Milliyetçi Hareket
Ne Kazanmıştır?

Kürt milliyetçi hareketin özyö-
netim ilanlarının üzerinden 6 ay geçti.
Peki 6 ayda gelinen yer neresi? 

Özyönetim ilan edilen il ve ilçe-
lerde yönetilecek bir ilçe kalmadı.
Yaşayan halkın yüzde 22’sinin şehri
terk edip göçtüğü bir yerde, taş üstün-
de taşın kalmadığı bir yerde bu poli-
tikalar kime hizmet etmiştir? 

Kürt milliyetçi hareket “Saldırı
olması halinde öz savunma haklarını
kullanacakları”nı söylemişler fakat
halkın can ve mal güvenliğini savun-
mamışlardır. 

AKP özyönetim ilan edilen ilçelere
operasyon yapmış, belediye başkan-
larını tutuklamış, sokağa çıkma yasağı
ilan edip haftalarca, aylarca binlerce
polis ve askerle, panzerlerle, heli-
kopterlerle, özel ölüm mangalarıyla
halkı adeta ezmiştir. 

Şehirde taş üstünde taş bırakma-
mıştır. 

Katliamlar adeta tüm halka kanık-
satılmak istenmiştir. 

Halkın ezildiği, şehri terk ettiği
bir politika ne taktik adına ne strateji

adına savunulamaz. 

355 bin Kürt’e doğup büyüdüğü,
yaşadığı toprakları terk ettiren bir
politika Kürt halkına bir şey kazan-
dırmamıştır. 

Hendek Politikasıyla 
Ne Hedeflendi
Ne Sonuç Alındı? 

Bir yerde saldırı varsa, halka tes-
limiyet dayatılıyorsa orada sonuna
kadar direnmek meşrudur, zorunlu-
luktur... Ancak hendek politikasıyla
yapılan bu değildir. 

Bir bölgeye sınırlı bir güç yığılıyor,
hendekler açılıyor, AKP burada sokağa
çıkma yasağı ilan ediyor. Şehri terk
etmek isteyenler için kapıları açıp çık-
masını sağlıyor, geride kalanlara tesli-
miyeti dayatıyor. “Temizlik operas-
yonu” adı altında gün gün, adım adım
şehri yerle bir edip harabeye çeviriyor.
Yüzlerce ölü... Yerle bir olmuş ve
harabeye çevrilmiş şehir, yaşanmaz
hale geldikten  sonra sokağa çıkma
yasağı kaldırılıyor. 

- ÖLMEK,

- TOPRAKLARINI TERK
ETMEK,

- VE HARABE BİR ŞEHİRDE
YAŞAMAKTAN BAŞKA, KÜRT
HALKINA YAŞAM HAKKI
TANINMIYOR! 

- 355 bin göç,

- Yüzlerce ölü, 

- Yüzlerce yaralı,

- Binlerce tutuklu,

- Yerle bir edilip hara-
beye çevrilen şehir mer-
kezleri...

Bu direnmek değildir. Bu
halkı savunmak değildir. 

“Mağduriyet” politikala-
rıyla, emperyalistlerden medet
umarak direnemezsiniz. Kürt
halkının güvenliğini sağlaya-
mazsınız. 

Topyekün bir halkın dire-
nişini örgütleyemiyorsanız,
kurtarılmış bölgeler ilan
etmek, alan savunması yap-
mak mümkün değildir. 

Yapılan “hata” değil, milliyetçiliğin, Yapılan “hata” değil, milliyetçiliğin, 
uzlaşmacılığın sonucudur!uzlaşmacılığın sonucudur!

93 Yıllık Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde:
17 Kürt Ayaklanması...

BU TARİH ÖĞRETMEDİ  Mİ?BU TARİH ÖĞRETMEDİ  Mİ?
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OLİGARŞİYE BİR TARAF-
TAN UZLAŞMA MESAJLARI
VERİP DİĞER TARAFTAN OLİ-
GARŞİYE KARŞI  DİRENEMEZ-
SİNİZ. 

Kürt milliyetçi hareket özyöne-
timlerin ilanı ile birlikte yüzlerce
savaşçısını şehit verdi... 

Yüzlerce Kürt evladı halkı için,
vatanı için kahramanca direniyor,
savaşıyor, şehit düşüyor.

Faşizmin saldırılarına karşı kah-
ramanca direnen, savaşan, şehit düşen
savaşçılar bizim de şehitlerimizdir,
selamlıyoruz.

Ancak Kürt milliyetçi hareketin
özsavunma adı altında yürüttüğü
savaş başından kaybedilmiştir. 

Her şeyden önce Kürt milliyetçi
hareket ZAFER KAZANMAK
İÇİN, İKTİDAR İÇİN SAVAŞMI-
YOR. 

UZLAŞMAK, AKP’Yİ TEKRAR
MASAYA OTURTMAK, “DOLMA-
BAHÇE MUTABAKATININ
KALDIĞI YERDEN DEVAM
ETMESİ” İÇİN SAVAŞIYOR. 

Uzlaşmak için savaşılmaz...
Savaşılırsa zafer kazanılmaz.

Nitekim, oligarşinin tüm vahşetine,
katliamlarına rağmen Kürt milliyetçi
hareket hala uzlaşma politikaları sür-
dürmektedir... 

Adeta Kürdistan’da kuşatılan ilçe-
lerde AKP tüm vahşetiyle saldırırken
PKK yöneticileri “asıl gerilla güç-
lerimizi şehirlere indirmedik” diyerek
AKP’yi “KIZDIRMAMA” politikası
sürdürmektedir. 

355 bin Kürt halkımız doğup
büyüdüğü evlerini-yurtlarını terk edip
göçerken NEDEN “ASIL GÜÇLE-
RİNİZİ” İNDİRMİYORSUNUZ?

Türk Solu 
Yine Günah Keçisi
Uzlaşmacılığın Maskesi
Yapılıyor!

PKK yöneticilerinden Cemil Bayık
“asıl gerilla güçlerimizi şehirlere
indirmedik” diye AKP’yi tehdit eder-
ken diğer taraftan AKP’nin

Kürdistan’da yaptığı katliamlarına,
göçertme politikalarına “batının,
Türk halkının, Türk solunun sessiz
kaldığını” söyleyerek eleştiriyorlar... 

“Türk Solu” her zaman olduğu
gibi Kürt milliyetçi hareketin uzlaş-
macılığının üstü örtülmesi için hedef
tahtasına konuluyor.

Kimi suçluyorsunuz? 

Parti-Cephe dışında oportünist,
reformist hemen tüm sol yanınızda.
Kime, kimi şikayet ediyorsunuz?
HDP ile hani “sol cephe”yi oluştur-
muştunuz? Yetmedi mi? 

Kime ne diyorsunuz? Bu eleş-
tirileriniz kime? 

Önce dönüp bir kendinize bakın.
Sur direnirken, Cizre, Silopi, Nusayin
direnirken Amed, Van, Hakkari,
Şırnak, Ağrı... Kürdistan’ın diğer
illeri, ilçeleri ne yapıyor?.. 

Bütün solu kuyruğuna takan HDP
ne yapıyor? 

Halkların Birleşik Devrim
Hareketi'ni de kurdunuz.
TKP/ML’sinden, 
THKP-C/MLSPB’sine,
MKP’sinden, 
TKEP-LENİNİST’ine,
TİKB’sinden, DKP’sine, Devrimci
Karargah’ına, MLKP’sine... hepsi
yanınızda. 

Kimi eleştiriyorsunuz? 

AKP’yi “asıl gerilla güçlerimizi
şehirlere indirmedik” diyen PKK
neden indirmiyor “asıl güçleri”ni? 

Kürt milliyetçi hareketin “asıl
güçleri”ne Suriye’de Amerika’nın,
Rusya’nın daha mı çok ihtiyacı var? 

Kürdistan’da 355 bin kişi evini
barkını terk ederken şehir merkezleri
yerle bir edilip taş üstünde taş bıra-
kılmazken siz neyi bekliyorsunuz? 

AKP, üç-beş ilçeyi kuşatıp adım
adım, gün gün yakıp yıkıyor, katle-
diyor. Kürdistan’ın diğer şehirlerinde,
Kürt milliyetçi hareket ne yapıyor? 

Cizre, Silopi, Sur, yakılıp yıkılır-
ken, Amed ne yapıyordu? 

Şimdi Amed’i, Yüksekova’yı yıkı-
yor AKP, Kürdistan’ın diğer şehirleri,
ilçeleri ne yapıyor? 

Meclise gönderdiğiniz 60 millet-

İİçişleri Bakanlığı’nın 
Açıklamasına Göre;
Nüfusun yüzde 22'si göç etti,

Şırnak'ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır'ın
Sur ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinin
toplam nüfusu olan 439 bin kişinin 
yüzde 50'si çatışmalardan etkilendi. 
4 ilçeden göç edenlerin sayısı ise 
93 bine ulaştı. Dört ilçe nüfusunun yüzde
22'si göç etti. 
Süreçten etkilenen esnaf sayısı ise 
10 bin 300.
Elde edilen verilere göre Şırnak'ın Cizre
ilçesinin nüfusu 113 bin. Bu ilçede 
olayların yaşandığı mahallelerde
etkilenen nüfus 94 bin, 
göç eden nüfus ise 25 bin... 
Cizre'de sokağa çıkma yasağı ve 
çatışmalardan etkilenen 
esnaf sayısı 3 bin 600.
Şırnak'ın Silopi ilçesinin nüfusu 88 bin.
Etkilenen mahalle nüfusu 62 bin 400.
İlçede göç edenlerin sayısı ise 30 bin.
Etkilenen esnaf sayısı 3 bin.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin nüfusu
122 bin.
Sur'da 18 bin kişi göç etti. 
Etkilenen esnaf bin 500.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin nüfusu ise
116 bin.
Etkilenen nüfusu 39 bin, göç eden nüfu-
su ise 20 bin olarak tespit etti. 
İlçede olaylardan etkilenen esnaf sayısı
ise 2 bin 200.

Bakanlığın açıklamalarına göre:
� Cizre'de 173 PKK’li katledildi,

18'i yaralı, 42 gözaltı.

� Silopi'de 27 PKK’li katledildi, 4
yaralı, 94 gözaltı.

� Sur'da 67 PKK’li katledildi, 3
yaralı, 41 gözaltı.

� Dargeçit'te 32 PKK’li katledildi, 3
yaralı, 10 gözaltı.

� Nusaybin'de ise 3 PKK'li katledildi.

MİLLİYETÇİLİK ÇIKMAZDIR!6



vekili ne yapıyor? 

Yüzlerce şehit verildi, veriliyor;
meclisteki 60 milletvekilinin yapacağı
hiç mi bir şeyleri yok? 

Duran Kalkan “bu kadar ağır
saldırı  beklemiyorduk” diyor.

Soruyoruz: Ne düzeyde bir saldırı
bekliyordunuz? 

Düşmanla bir anlaşma mı yaptınız
şu kadar saldırın, bu kadar saldırmayın
diye?.. 

38 yıldır savaşan bir örgütün mer-
kez yöneticilerinden tamamen apolitik
bir açıklamadır.  

"Düşman da olsa, karşımızdaki
güçlerin insan olduklarını sanıyor-
duk" diyor… Savaşı zaten insanlar
yapar… 

Hangi sınıfın çıkarları için sava-
şıyorsunuz? Temel mesele bu….
Savaşın sınıfsal bir özü kalmayınca
bu tür sınıfsallıktan uzak, apolitik bir
değerlendirme yapmaktadır Kalkan… 

Kürt milliyetçi hareketin elini kolu-
nu, uzlaşmacılık bağlamıştır. 

Düşmanla, yenilgiye uğratıp alt
etmek için savaşmıyor. Onu, uzlaşılacak
bir güç olarak gördüğü için esasında
düşman olarak da görmüyor. 

Düşman ne yaparsa yapsın her
koşulda uzlaşmaya meyilli bir hare-
ket… 

Savaşta kuraldır, sen düşmanını
yok etmezsen o seni yok eder… 

Ama Kürt milliyetçileri oligarşiyi
yenmek için savaşmıyor; uzlaşmak
için savaşıyor… 

Bundan dolayı da tüm güçleriyle
oligarşiye vuramazlar… Hep uzlaşacak
bir kapıyı açık bırakırlar… 

“Bu kadar beklemiyorduk” açık-
lamasının altında yatan budur… 

İşte, icazetli politika budur.
Uzlaşmaktan başka politikası olma-
yanlar direnirken bile oligarşinin icazet
sınırlarından çıkamazlar... 

“Çözüm Süreci Silahlı
Mücadelenin Tasfiyesidir” dediği
için devrimcilere saldırdınız. Linç
etmeye kalktınız. Kurumlarımızı
yaktınız. Bir müzik grubunun
Van’da yapılacak  konserini engel-
lediniz. 

Dün devrimci hareketin söylediğini
bugün siz söylüyorsunuz. 

Devrimciler oligarşinin, emperya-
lizmin icazetiyle hareket etmezler...
Bugün Kürdistan’daki katliamlara
karşı İstanbul’un gecekondu mahal-
lelerinde direnen, linç etmeye kalktı-
ğınız, kurumlarını yaktığınız bir tek
Cepheliler vardır. 

Kürdistan’daki katliamlara karşı
yürüyüş yapmak için iki haftadır
kesintisiz Gazi Mahallesi’nde bari-
katlarla direniyor Cepheliler. 

İstanbul Gazi ve Gülsuyu’nda
da özyönetim ilan ettiniz... Nerede
özyönetiminiz? 

Cepheliler günlerdir faşizme kar-
şı sokak sokak, barikatlarda dire-
niyor. 

Kürdistan’daki katliamlara karşı
yaptığı eylemlerde onlarca tutsak,
yaralı verdi Cepheliler... 

İcazetçiliğin, uzlaşmacılığın, poli-
tikasızlığın faturasını devrimcilerin
üstüne yıkamazsınız. 

Dönüp kendinize, politikalarınıza
bakacaksınız. Uzlaşmak için direne-
mezsiniz!

Emperyalist Güçlere, 
Oligarşi İçi Güçlere 
Dayanarak Kürt 
Sorununu Çözemezsiniz

Kelimenin gerçek anlamıyla ülke-
miz kan gölüne dönmüş. Kürdistan’da
AKP faşizmi yakıp yıkıp yüzlerce
kişiyi “etkisiz hale getirdik” diye
katlederken, Kürt milliyetçi hareket
de her zamanki milliyetçi bakış açısıyla
katliamların intikamını AKP faşiz-
minden değil, Türkiye halklarından
alıyor. 

Bütün bunlar olurken AKP’nin
bugüne kadarki tüm politikalarının
altında imzası olan eski AKP
Milletvekili Bülent Arınç’ın açıkla-
maları üzerine Kürt milliyetçi hareket
hemen umutlarını yine oligarşi içi
güçlere bağladı... 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın ağabeyi Nurettin
Demirtaş, "Türkiye’de başkanlık sis-

teminin gerekli olup olmadığı tartışı-
labilir; fakat demokrasinin güvencesi
olan özyönetim hakkı tartışılmadan
başkanlık sistemi diktatörlükten başka
bir şey üretmez. Türkiye demokrasisi
özyönetim direnişlerinin başarısına
bağlı hale gelmiştir. Başkanlık siste-
mine geçilse bile ilk başkan Kürt
düşmanı Erdoğan değil, şayet demo-
kratik çözümün muhatabı olabilecekse
Erdoğan karşısında farklı bir çıkış
arayışında olan Abdullah Gül’ün
kendisi olabilir" dedi. (7 Mart 2016,
Özgür Politika) 

Nurettin Demirtaş açıklamasında
hem katil Erdoğan’a hem de Abdullah
Gül’e mesaj veriyor. “KİM BİZİM-
LE UZLAŞIRSA ONU BAŞKAN
YAPARIZ” diyor.

Kürt milliyetçi hareket “çözüm”ü
yine katillerinden bekliyor. 

Sonuç olarak;
1- Kürt milliyetçi hareketin özyö-

netim ilanı, uzlaşmanın aracı olarak
kullanılan ve politikasızlığı ifade eden
ölü doğmuş bir politikadır.

2-  Kürt milliyetçi hareketin “öz
savunma” diye sürdürdüğü hendek
savaşları da uzlaşmaya endekslidir. 

3- Uzlaşmacılık Kürt milliyetçi
hareketin elini kolunu bağlamış, poli-
tikasızlaştırmıştır. 

4- Kürt milliyetçi hareket uzlaş-
macılığının, politikasızlığının üzerini
“sol”u suçlayarak örtemez. Suçladığı
bütün sol ile birliktedir. Devrimcilere
uzlaşmacılığın, teslimiyetçiliğin önün-
de engel olduğu için saldırırken, adı
var, kendi yok kullanabileceği örgüt-
lerle Halkların Birleşik Devrim
Hareketi’ni kurmuştur.

5- Duran Kalkan’ın açıklaması bir
özeleştiri değil, iflas eden uzlaşmacı,
icazetli  politikaların itirafıdır. 

6- Devrimciler, Kürt halkına yapı-
lan katliamlara karşı haftalardır dire-
niyor ve bedel ödüyor... 

7- Kürt milliyetçi hareket yüzünü
emperyalistlere, oligarşiye değil,
Türkiye halklarına ve devrimcilerine
dönmelidir. Düşman emperyalizm ve
oligarşidir, Türkiye halkları değil!  
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Çürük Temel Üzerine Bina Yapılmaz
Kürt Milliyetçi Hareketin İflas Eden Tezlerinden:

ÖZYÖNETİM

MİLLİYETÇİLİK ÇIKMAZ YOLDUR
ÇÖZÜM: ANADOLU İHTİLALİNDEDİR!

BBağımsız Kürdistan’dan Türkiyelileşmeye, Federasyondan
Özerkliğe, Özerklikten Otonomiye,  Otonomiden “TC”ye

Hizmete, MİT’le, AKP ile Çözümden Amerikan Piyadeliğine, 
Amerikan Piyadeliğinden “Özyönetim”e...

1978’de Bağımsız Sosyalist Kür-
distan kurma hedefiyle silahlı müca-
deleye başladı PKK.

Bu dönemde “bağımsızlık”ı he-
deflemeyen diğer tüm Kürt hareket-
lerini reformistlik’le, “TC’nin işbir-
likçisi” olmakla suçlamış, fiziken de
saldırarak yaşam hakkı tanımamıştır. 

1990’lardaki karşı devrim rüzgar-
larıyla birlikte ise, önce sosyalist ideo-
lojiyi terkedip sırtını emperyalistlere
dayadı.

“Bağımsız Kürdistan”ı içerme-
yen tüm hareketleri reformistlikle,
“TC’nin işbirlikçisi” olmakla, ha-
inlikle suçlarken, kendisi “Bağımsız
Kürdistan” hedefinden vazgeçti.
Bayrağındaki sosyalizmin sembolü
olan orak çekici çıkarttı. 

“Federasyon tartışılabilir” dedi.
Sonra federasyondan da vazgeçip
“özerklik”, “otonomi”, “muhtari-
yetlik”, “BASK modeli”, “Belçika
modeli...” gibi düzenin kabul edebi-
leceği tüm modellere olabilir dedi. 

Çıkışında “ayrı örgütlenme”,
“ayrı devrim”, “ayrı devlet”i sa-
vunan ve birlikte mücadeleyi savunan
devrimcileri “Kemalistlik”le suçlayan
PKK, ‘90’ların sonuna doğru “Tür-
kiyelileşmek”ten bahsetti...  

Yeterki emperyalizmle ve işbirlikçi
oligarşiyle UZLAŞMA olsun. Mo-
dellerin bir önemi yoktur artık Kürt

milliyetçi hareket için... 

15 Şubat 1999’da Öcalan’ın tutuk-
lanmasıyla birlikte, yıllarca mücadele
ettiği “TC”ye, “gel benimle birlikte
ol, Ortadoğu’ya Kafkaslara Balkanlara
açılalım, istikrarı sağlayalım, içte ve
dışta güçlenelim” diyerek işbirliği
yapma noktasına geldi. 

Emperyalistlere ne kadar değiş-
tiklerini kanıtlamak için, emperya-
lizmin sivil toplumcu düşüncelerinden
devşirme “Demokratik Ekolojik Top-
lumcu” tezleri savundular. 

Daha onun ne olduğunu kendi saf-
larında bile anlatamadan “Demokratik
Cumhuriyet” dediler. Demokratik Cum-
huriyet’i de terk edip “Demokratik
Konfederalizm” tezini ortaya attılar. 

PKK’nin 1990’ların başından bu
yanaki süreci, bu açıdan adeta bir
kısır döngüdür. Ortaya attıkları her
politika tıkanmış, o tıkanmayı yine
çözümsüzlükten başka bir şey olmayan
yeni bir politikayla aşmaya çalışmış-
lardır. Bu nedenle, bu kadar kısa süre
içinde birbirinden olabildiğine farklı
onlarca siyasetin ortaya atıldığı, hiç-
birinde kararlılık ve tutarlılık göster-
meyen, hedeflerini, örgütlenmelerini
sık sık değiştiren bir örgüt tablosu
ortaya çıkmıştır. 

Kürt milliyetçi hareket için ideo-
lojinin, politikaların, taktiklerin, stra-
tejinin bir anlamı yoktur; Bugün savaş

ilan edilir, yarın tekrar masaya çağrılır,
bugün “bağımsızlık”tan,
“özerklik”ten bahsedilir, yarın oli-
garşiyle işbirliği yapıp,  Ortadoğu’yu
birlikte fethetmekten bahseder. 

Politikalar, taktikler... her şey uz-
laşmaya endekslenmiştir... 

AKP’nin İmralı’da Öcalan ile baş-
lattığı ve “büyük umutlar” bağlanan
“çözüm” süreci, iflas eden politika-
lardan birisidir. 

Abdullah Öcalan “çözüm süreci”
ile silahlı mücadelenin miadının dol-
duğunu ilan etmişti. Hem de bunu ya-
nıbaşımızda Ortadoğu’nun kan gölüne
döndüğü bir süreçte ilan ettiler. 

Böylece sadece PKK’yi değil, tüm
devrimci hareketleri mahkum ederek;
oligarşiye, emperyalizme güven ver-
miş olacaklardı. 

Oysa hayatın gerçekleri bambaşka.
“Çözüm” sürecinin “tasfiye” süreci
olduğu, artık herkesin kabul ettiği
bir gerçektir.

Çürük Temel Üzerine 
Sağlam Bina Yapılmaz, 
‘Sömürge’ Teorisi 
Emperyalizm ve 
Oligarşiyle Uzlaşmanın 
Zeminidir! 

Yürüyüş
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Kürt milliyetçi hareketin sürekli
kendini inkar eden tezlerinin nedeni
elbette çok daha köklüdür. 

Ulusal temelde mücadele yürüten
hareketler, anti-emperyalist tavırlar
gösterseler de, sınıf karakterleri gereği
bu tavrı sonuna kadar götüremezler.
Sınıfsal karakteri gereği ideolojik ola-
rak güçsüzdür. Gelişmelere göre sağa-
sola savrulup yalpalarlar. Sonuçta em-
peryalizmle uzlaşma eğilimleri giderek
ağır basar. 

Bu hemen hemen her ulusal kur-
tuluş hareketinin kaçınılmaz kaderidir.
Küçük burjuva sınıf karakteri ve mil-
liyetçilik, ulusal hareketleri uzlaşma
noktasına sürüklemektedir. 

Küçük burjuva sınıf karakterinden
ve dar milliyetçi bakış açısından kurtulup,
ML düşünceye ve proleter bir önderliğe
doğru bir evrim gösteremeyen tüm
ulusal hareketler, uzun ya da kısa vadede,
mücadelenin şu ya da bu aşamasında
emperyalizme yanaşmaktadır.

Sınıf karakteri ve milliyetçi dar
bakış açısının ortaya çıkardığı bu ze-
mini, milliyetçiliğin teorik gıdasını
oluşturan “sömürge” teorisini savu-
nanlar, “sömürgeciye”, yani TC’ye
karşı mücadeleyi sınıfsal özünden
soyutlayıp ulusal mücadeleyi odak
noktasına yerleştirmektedirler.

“Kürdistan devrimi en ön planda
Türk sömürgeciliğini hedef kılar.”
(Kürdistan Devriminin Yolu)

Emperyalizm dönemindeki sömürge-
cilik ilişkilerini kavrayamayan; sömürge-
cilikle, emperyalizmin bağını kopartan
anlayışın doğal sonucudur bu yaklaşım.
Hedef “Türk sömürgeciliği”dir. Bakış
açısı bu olunca, görünen olgulardan ha-
reketle, görünenin arkasındaki gerçekliği
çözümleme gücüne sahip olunmayınca,
ister istemez sadece görünenle uğraşmak,
gerçek tehlikeyi gözardı etmek kaçı-
nılmaz hale geliyor. Kürt milliyetçi ha-
reket için de söz konusu olan budur.

Bu düz mantığa göre, Kürdistan’ı
sömürgeleştiren emperyalizm değil,
TC’dir. Bu nedenle esas hedefe emper-
yalizmi oturtmak gereksiz olmaktadır.

Emperyalizmi mücadelesinin odak
noktasına koymayan bir ulusal kurtuluş
hareketinin, doğal olarak emperyalizme

karşı tutarlı bir tavır almasını beklemek
hayalcilik olur... Onun için Kürt milli-
yetçi hareketlerin bugüne kadar ciddi
bir anti-emperyalist tavrına, anti-em-
peryalist hedefe yönelen bir eylemine
tanık olunmamıştır. 

Nitekim Kürt milliyetçi hareket
bugün,  Suriye Kürdistanı’nda açıktan
emperyalizmin kara gücü olarak kul-
lanılmaktadır. 

Özyönetim 
İlanıyla Birlikte Bitti

“Çözüm” sürecinin 7 Haziran se-
çimleri öncesinde, AKP tarafından
fiilen bitirilmesiyle birlikte, Kürt mil-
liyetçi hareket 10 Ağustos 2015’te
ÖZYÖNETİM ilan etti. 

Kürt milliyetçi hareketin Özyöne-
tim ilanları da, önceki tezleri gibi
daha baştan ölü doğmuştur. İflas et-
meye mahkum bir girişimdir... 

Çünkü “özyönetim”in temelinde
emperyalizmle ve işbirlikçi oligarşi
ile uzlaşma vardır... Yine uzlaşmaya
endeskli bir politikadır. 

Nitekim Özyönetim açıklamala-
rında ne söylerlerse söylesinler, açık-
lamalarının devamında oligarşiye uz-
laşma şartını getirmektedirler... 

Dolmabahçe mutabakatına uyul-
maya çağrılmaktadır AKP. 

Özyönetim stratejik bir hedef değil,
oligarşiyi “benimle masaya oturmaz-
san bende özyönetim ilan ederim”
diye TEHDİT amaçlıdır.

Yarın AKP ile bir uzlaşma noktası
yakalanır, Özyönetim unutulur. 

Nitekim Özyönetim ilk kez 10
Ağustos 2015’te ilan edilmemiştir.

Özyönetim daha önce 14 Temmuz
2011’de Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk
tarafından, "Ortak vatan anlayışı te-
melinde Kürt halkı olarak demokratik
özerkliğimizi ilan ediyoruz" diyerek
açıklanmıştır. 

Ancak daha sonra İmralı’da Öca-
lan ile girilen tasfiye süreci ile “de-
mokratik Özerklik” unutulmuştur. 

“Çözüm süreci” ile silahlı mücadele
tasfiye edilecekti. Silahlı mücadelenin
miadının dolduğu ilan edildi. Ezilen,

sömürülen halkların en temel mücadele
yöntemi olan silahlı mücadeleyi tasfiye
etmeye çalıştılar. 

Ancak Kürt milliyetçilerin teslimi-
yetçi gerçekliğiyle, hayatın gerçekliği
farklıydı. Yanı başımızda Ortadoğu’da
kan gövdeyi götürürken, silahlı müca-
delenin miadının dolduğunu ilan et-
mek, kendini bile kandıramamaktır. 

Nitekim Kürt milliyetçi hareketin
onca çabasına rağmen, Kürt halkının
direnme dinamikleri tasfiye edileme-
miştir. Kürt halkı silahların miadının
dolduğuna ikna edilememiştir. 

Özyönetim Nedir?
Özyönetim yeni bir icat, yeni bir

tez değildir. Emperyalizmle, oligarşik
düzenle çelişmez, düzen içidir.

Özyönetim; sivil toplumcudur. 

Marksist-Leninist devlet teorisinin
inkârıdır. Toplumu, devlete rağmen
sınıf uzlaşmasıyla sivilleştirme adına,
sınıf mücadelesinin inkârıdır.

'Taban demokrasisi", "özyöne-
tim", "katılımcılık" kisvesi altında
bireyin örgüte, bireysel özgür-
lüklerin örgütlü mücadeleye tercih
edilmesidir. 

Yugoslavya’da 1950’lerde devrimin
ilk yıllarında, SSCB’ye karşı olma
adına, Devlet Başkanı Tito tarafından
3. yol diye üretilen, kapitalizmin ka-
lıntılarını temizlemede sağa sapan,
ABD ve İngiliz emperyalizmi ile bağ-
larını güçlendiren bir yönetim biçimidir
"özyönetim." 

Yugoslavya’nın “özyönetim”i
SSCB ile ilişkilerini sınırlarken,
yüzü hep kapitalizme dönük olmuştur. 

Kürt milliyetçileri de, özyönetim
ile bir taraftan oligarşiyi tehdit ederken,
diğer taraftan emperyalistlere “size
alternatif” değiliz diyerek güvence
vermektedir. 

Yine kendi tabanını ve Kürt halkını
da “yeni bir model” sunuyormuş
gibi oyalamaktadır...

Yeni olan bir şey yoktur; Özyöne-
tim de Kürt milliyetçi hareketin diğer
tezleri gibi, daha ne olduğunu kendileri
bile anlamadan iflas etmeye mahkum
bir tezdir. 
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�Biz diyoruz ki; Türkiye devrime gebedir. Ve bu devrimin ebeliğini yapacak olan,

emekçi halkla bütünleşmiş devrimci şiddettir.

�Biz diyoruz ki; devrimci şiddet halkın öfkesinden, kurtuluş azminden kaynakla-

nan bir şiddettir. Şiddeti devrimciler seçmedi. Ve devrimcilerin şiddeti kör bir şiddet

olmadı, olmayacak. Hedefleri, amaçları ve nedenleri, çok açık bir şiddettir bu.

�Biz diyoruz ki; “zor”a, “zor” yoluyla karşı koymak, sınıf mücadelesinin en

evrensel yasasıdır. Ya boyun eğmek, ya devrimci şiddet; bunun başka yolu yoktur!

Kölelikten kurtulmak isteyen halklar savaşmak zorundadır.

�Biz diyoruz ki; devrimcilerin eylemleri; düşmanın hiçbir kural tanımayan, her

türlü yöntemi kullanan “haksız savaş”ı karşısında tepkisi, ‘ne olursa olsun misilleme

yapayım’ mantığıyla gerçekleştirilemez. Böylesi durumlarda şiddet bir araç olmaktan

çıkarak amaçlaşır.

�Biz diyoruz ki; devrimci şiddetle, karşı-devrimci provokasyon eylemleri arasın-

daki duvar, Çin seddi kadar kalın olmalıdır. Hedefini şaşıran şiddet kendini vurur.

Eylemlerin hedefi net olmalı, halkın can ve mal güvenliğine zarar verilmemelidir.

Devrimciler bu ilkeyi baştacı etmelidir.

� Biz diyoruz ki; devrimci şiddet, halkın adaletini temsil eder. Halkın tarihsel ve

siyasal haklılığının ifadesi olan devrimci şiddetin, eylem ilkeleri vardır. Bu ilkeler

olmadan devrimci bir sonuç alınması mümkün değildir. Tersine kazanılanlar bile kay-

bedilir.

�Biz diyoruz ki; gerilla savaşının bizim ülkemizdeki biçimlenişi olan “silahlı pro-

paganda” halka politik gerçekleri açıklayan politik kitlevi bir araçtır. Askeri değil;

politik bir mücadeledir.  Bu nedenle silahların gücü çıkardığı seste değil, ideolojide-

dir.

�Biz diyoruz ki; devrimci şiddet, halka karşı bir nitelik kazanamaz. Halka zarar

verebilecek yerlere bomba koymak, devrimcilere ya da halktan yana olduğunu söyle-

yenlere hiçbir yarar sağlamaz. Tersine, kontrgerillanın provokasyon yaratma zeminini

güçlendirir, halkın devrimcilere olan inancını sarsar. 

DDEVRİMCİ ŞİDDET KÖR BİR ŞİDDET DEĞİLDİR

Biz Diyoruz ki;�



Bir insanın iki doğumu olur
mu? Devrimcilerin olur! Berna
ve Çiğdem birlikte doğdular, An-
kara Dev-Genç saflarında tanış-
tılar. Dostluklarının harcını Ha-
reketimizin değerleri ve inançla-
rıyla kardılar. Yürekleri aynı kara
sevdayla tutuştu. Akılları bu ateşi
kılavuz bildi. Bu ateşte kavrulalım
mı diye birbirlerine danıştılar.
Gözleri çakmak çakmaktı. Artık
yoldaştılar…

Çiğdem’in yediği Berna’nın
içtiğiydi… Çiğdem’in güldüğü,
Berna’nın içlendiğiydi… Çiğ-
dem’in canlılığı, Berna’nın ağır-
başlılığıydı… Çiğdem’in sevdası
Berna’nın öfkesiydi… Onlar Dev-
Genç’liydi, hep birlikte atan iki
yürektiler.

Marks ve Engels de böyle
değil miydi? Mahir ve Ulaş; dünya
halklarını kucaklamıyorlar mıydı
birbirlerine sarılırken?… Che ve
Fidel; kolkola yürümüyorlar mıydı
devrime? Çiğdem ve Berna da
öyle sevdiler birbirlerini, öyle ku-
cakladılar devrimi ve Çiğdem
gibi çevik adımlarla, Berna kadar
inançla yürüdüler zulmün üzeri-
ne…

Dur durakları yoktu ki onların.
Statükolar dize gelirdi karşılarında.
Keskindiler savaşın kendisi gibi.
Eksikleri de vardı her insan ka-
dar… Asıl kahraman kendini ye-
nendir, demiş ya Lenin. Kendile-
riyle savaşlarında da örnektir Çiğ-
dem ve Berna… Birbirlerinin ge-
risine düşmemek için and içmiş-
lerdi adeta.

Kıbrıs’ın bir köyünden üni-
versite okumak için kalkıp gelen
Berna; Ankara’da, saçları mavi,
pantolonu kırmızı çılgın bir kızla
karşılaşınca başlar macera. Çiğ-

dem’dir adı. İkisini buluşturan;
düzenin tüm yozlaştırma politi-
kalarına rağmen Anadolu halkla-
rından söküp atamadığı o temiz,
çıkarsız, hesapsız insan ilişkile-
ridir. Onları ölümüne birleştiren
ise Dev-Genç’in 46 yıldır yarattığı
devrim iddiası ve insan onurunu
yücelten değerlerdir!

Çiğdem ve Berna kendileri
gibi HALKTAN ve HAKLIDAN
YANA OLDUKLARI için katle-
dilen halk çocuklarının hesabını
sormak üzere birleştiler bu kez.

Ve BEYNİNİ TARADILAR
ÇEVİK KUVVETİN… Düşma-
nın çokça delik açılmış; vurula
vurula duvarları aşınmış kalelerini
bir kez daha sarstılar! Güpegündüz
üstelik… Hem de sanki Dev-
Genç’in açıklamasına yetişmek
ister gibi aceleci, özgür tutsaklarla
volta atar gibi coşkulu, anıları
anlatır gibi neşeli, geleceğe koşar
gibi cüretli!..

Onlar ölümü toprağa gömdüler.
Ölümsüzdürler! İçimizdeler şimdi,
hepimizin yoldaşlık sevgisinin
harcına katıldılar. Neşelerini yük-
lediler acılarımıza. Öfkelerini kat-
tılar bizi devrimden alıkoyan yan-
larımıza. Olmazları olur kıldılar
gözümüzde bir kez daha. Her bi-
rimize yerlerini doldurma görevi
daha fazlasını örgütleme ödevini
bıraktılar. O BÜYÜK SEVDA-
LARIYLA BİRLİKTE…

Yüreğimizde ve bilincimizdeki
Şafak, Bahtiyar, Elif ve Günay’ın
oturduğu zirveye erişip yüzümüzü
bir kez daha ileriye, devrime çe-
virdiler. 

Size söz Cephe’nin onurlu ka-
dınları, Sabo’nun iftiharları daha
fazla çalışacak, daha fazla örgüt-
lenecek, daha çok savaşacağız!

Yoldaşları Berna ve Çiğdem’i Anlatıyor...

“Berna ve Çiğdem, Mücadelenin

Bağrında Birbirlerinin Köklerine

Tutunarak Açmış 

İki Kan Kızıl Çiçektirler”
Şimdi Çiğdem Vaktidir...

Baharı getiren Çiğdem'in gülüşüdür 
Kara kışı yenen Berna'nın vuruşudur
Ve bakın
Gelin yakından bakın
O kızların
Ki artık yedi cihanda
Sabo'nun Kızları denir onlara
Yüreği halkın yüreğidir
İçinde gelecek kavgası
İçinde tarihin mayası
İçinde ne varsa BİZ'e dair hepsi
İçinde emekçilerin taşan sabrı
Kılıç keskini hıncı
Halkın adaleti
İçinde bir büyük sevda
Kuşanılmış ve diridir
Kapısına dayanılan 

Amerikan itleridir
Korku içinde tir tir
Kaçınılmaz sonlarını beklerken
Beklerken halkın ve 

hayatın düşmanları
Çıkageldi iki Dev-Genç’li
İki savaşçı
Bizim ikimizdiler
Ve tepeden tırnağa cürettiler
Ve bir ordunun karşısında
Bir halk kadar çoktular
Adaletsizliğin karşısında 
Halkın adaleti oldular
Ve şimdi bin selam vaktidir
Çiğdem'in gülüşünü kuşanmanın
Berna'nın tetiğine dokunmanın
Vaktidir savaşmanın
Tam vaktidir vurmanın
Vurmanın
Vurmanın vaktidir
Selamlayarak şehitleri
Şimdi Çiğdem vaktidir
Taşların Çiğdem açtığı
Tetiklerin Berna’laştığı
Vakit bizim vaktimizdir
Hadi bahara karışalım
Düşmana vuralım...

Ümit İlter



6 Mart Kıbrıs Halkın Sesi Gazetesi̇

6 Mart Kibris Halkin Sesi Gazetesi̇
6 Mart Kıbrıs Halkın Sesi Gazetesi̇

6 Mart Yeni Bakış Gazetesi̇

6 Mart Kıbrıs Halkın Sesi Gazetesi̇

6 Mart Kıbrıs Halkın Sesi Gazetesi̇

6 Mart-Kıbrıs Havadis Gazetesi 66 Mart-Kıbrıs Afrika Gazetesi

6 Mart-Kıbrıs Gazetesi

6 Mart -Yenidüzen Gazetesi

6 Mart Kıbrıs -Diyalog



Ankara, Kızılay Güvenpark’ta 13 Mart Pazar günü
meydana gelen saldırıyla ilgili Kamu Emekçileri Cephesi,
TAYAD’lı Aileler ve Okmeydanı Halk Meclisi yazılı
açıklamalar yaptılar. Yapılan açıklamalarda şöyle denildi: 

“Ankara’da Meydana Gelen ve Dosdoğru Sivil Halkı
Hedefleyen Bombalı Araç Saldırısını Kınıyor ve Lanet-
liyoruz!

Ankara, Kızılay Güvenpark’ta 13 Mart Pazar günü
akşam saatlerinde otobüs duraklarının yanında bomba
yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu, 37 kişi
hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Bu Saldırı Halkların Kardeşliğine Yönelik Bir
Saldırıdır!

Halkların düşmanlığını körükleyen eylemler, TASVİP
EDİLEMEZ! Bu tür eylemleri her ne sebeple olursa

olsun onaylayanları, TEŞHİR ve TECRİT edin.
Halkımızın başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar di-

liyoruz.

KKürt Halkının Düşmanı, Türkiye Halkları Değildir!
“Ankara Katliamını Kınıyoruz, Lanetliyoruz!”

Atatürkçü, ile-
rici, demokrat,
muhalif, solcu...
vs. vs... Sözcü ga-
zetesine yakıştı-
rılan sıfatlar bun-
lar. İnsanın ayağa
kalkıp alkışlayası
geliyor, öyle ya;

bu kadar meziyet hangi gazeteye
nasip olmuş? Ama biri bile doğru
değil bunların. Sözcü, bugün kendi-
sini devrimci düşmanlığı konusunda
AKP faşizmine tescil ettirmiş ve bu
yüzden devlet tarafından TOMA’lar-
la, akreplerle, onlarca polisle koruma
altına alınmış bir gazete parçasıdır. 

Bir değil, iki değildir... Sözcü,
Şenol Gezer gibi muhabir görünümlü
kontrgerilla özentisi, yalancı düzen-
bazların kaleminden çıkan “haberleri”
manşetlerden vererek, devrimcileri
karalayan, polisi ve devletin diğer
katillerini haklı çıkarmak için binlerce
takla atan yayınlarına hız kesmeden
devam ediyor. 

Amaç nedir? Amaç AKP faşizmine
rüştünü ispat etmek! Güya AKP’ye
karşı, ama konu devrimci düşmanlı-

ğına, halk düşmanlığına gelince onunla
aynı ağızdan, hatta daha ağır bir dille
bu görevi yerine getirmekten zevk
almak! Sözcü işte budur! 

Armutlu’ya polis gece yarısı girer
hırsız gibi, “Galoş giyin öyle girin
evimize” diyen gencecik kızı vurur,
katleder, Sözcü’nün ertesi günkü ya-
yınında ne örgüt üyeliği kalır kızın,
ne örgüt yöneticiliği... Basın ahlak
ve ilkelerini bir kenara bıraktık (kendi
ahlakı olmayanlardan basın ahlakı
beklemek saflıktır), hiç olmazsa dü-
rüst olun ve deyin ki ; “Biz polisin
sözcüsüyüz başka kimsenin değil!”...
Biz de ona göre davranalım. 

Sözcü yalancıdır! Sayfalarında
doğru haber yoktur! 

Sözcü devrimci düşmanıdır!
Sayfalarından kan akar durur.
Vurun, katledin, öldürün, biz sizi
temize çıkarırız der polise... 

Sözcü halk düşmanıdır! Say-
falarında halkın yararına tek cüm-
le bulamazsınız... 

Ve Sözcü suçludur! Her satırıyla
devrimcilere ve halka düşmanlığını
kusan; devleti, katliamlarını, polisini
temize çıkarmaya çalışan, meşru-

laştırmaya uğraşan Sözcü devrim-
cilerin ve halkın önünde suçludur!
Tarihin önünde de suçludur! 

Ve işlediği suçların hesabını ve-
recektir! 

Her türlü konuda bir yorumu olan
Sözcü, önündeki TOMA’ların neden
beklediğini halka açıklamalıdır! Polis,
Sözcü’yü neden ve kimden korumak-
tadır? Devlet böyle bir korumayı neden
uygun görmüştür? Hadi açıkla Sözcü,
açıkla da herkes bilsin! Açıklayamaz! 

Sözcü, kimin sözcülüğünü yap-
tığını çok iyi biliyor. Bilinçli bir ter-
cihtir bu. Bu nedenledir ki, suçu
daha ağırdır! 

Sözcü’ye çağrımızdır! Devrimci
düşmanlığından, halk düşmanlığın-
dan vazgeçin! Ne kuyruk acınız var
bilemeyiz ama devrimcilere saldır-
maktan vazgeçin! Bu yol, yol de-
ğildir! Bu yolu terk edin! Kucak
kucağa olduğunuz AKP ile birlikte
devrimcilere ve halka saldırılarınıza
karşı kimsenin ses çıkarmayacağını
mı sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz.
Gerçekleri halk çarpar birgün sura-
tınıza. 

Yüzünüzü halka dönün! 

Polisin Sözcülüğünü Yapan Sözcü Gazetesine:

Devrimci Düşmanlığından Vazgeçin!

Otobüs Yakmayı Doğru Bulmuyoruz!
Nurtepe Sokullu Caddesi’nde 6 Mart’ta, yol kesilip,

bir otobüs ve bir araba yakıldı, halka silah doğrultuldu.
Çayan Halk Cephesi'nin 9 Mart'ta yaptığı açıklamada:
“Halk Cephesi’nin böyle bir eylem anlayışı yoktur,
halkın kullandığı otobüsleri yakmak da doğru değildir.
Bu eylemi yapanlar açıktan üstlenmelidir ve bu eylem
anlayışının halka zarar veren boyutunu, bir kez daha
düşünmelidir” denildi.

20 Mart
2016

Yürüyüş

Sayı: 513

1 3ÇÖZÜM ANADOLU İHTİLALİNDEDİR!



Önceki akşam saatlerinde
Ankara’nın en işlek yerinde,
Kızılay’da bir patlama oldu.
Patlama sonucunda kaç insanın
ölüp kaçının yaralandığını söyle-
mek, patlamanın hangi türde patla-
yıcı ile gerçekleştirildiği konusunda
nitelemeler yapmak bizim işimiz
değil. Ne polisiye ne de istatistiksel
sözler söylemek istemiyoruz. 

Bu olayın bizi ilgilendiren yanı
halkı ve halkın mücadelesine katkı-
sını ve zararını yani politik muhte-
vasını belirlemek ve yine politik
sonuçları ortaya koymaktır. 

Failleri henüz olayı üstlenmemiş
olsa da meydana gelen patlamanın bir
‘eylem’ olduğu anlaşılmaktadır.  Her
eylemin bir politik mesajı vardır ve
eylemin politik içeriği, hedefleri de
belirler. 

Eylem sonuçlandığı zaman
gördük ki eylem sonrasında yaşa-
mını kaybedenlerin birçoğu oto-
büs ile yolculuk eden, sınava
hazırlanan, iş bulmaya çalışan
kısaca yaşam kavgası içinde olan
kişilerdir ve biz onları ezilenler,
sömürülenler olarak niteleyebili-
riz. Bu eylem, 14 yaşındaki kâğıt
toplayıcısının, 10 Ekim tarihinde
IŞİD saldırısında katledilen Ali
Deniz’in arkadaşı Ozancan
Akkuş’un ve onlarca halktan
insanın ölümüyle sonuçlanmıştır.

Bu eylem ile politik olarak ne
hedeflenmiş olursa olsun eylemden
doğrudan zarar gören, etkilenen
halktır. 

“Kimden ve nereden gelirse gelsin
şiddeti lanetliyoruz” diyenlerle aynı
yerde değiliz. Biz biliyoruz ki bütün
dünya siyaseti silahla ve zor ile yürü-
tülmektedir. Zorun sonuçları masa
başında kravatlı adamlar tarafından

kayda geçirilmektedir o kadar.
Bu zulüm saltanatı yalnızca ve

yalnızca siyasi zor ve silahlı korku
tarafından yönetilmektedir. Ezenler
ve sömürenler bilmektedir ki silahları
ve orduları olmasa halklar onları bir
dakika bile başlarında tutmazlar.
Zulmün kaleleri de ancak halkın
örgütlü gücü ve meşru şiddeti tarafın-
dan yok edilebilir. Ancak otobüs
durağında otobüs ile yolculuk yapan
insanları hedef alan bir eylemin meş-
ruiyetini halktan yana hiç kimsenin
savunamayacağı ortadadır.

Biz Taybet ananın cansız bedenini
sokak ortasında bekletenin, Miray
bebeği dedesinin kucağında kurşunla-
yanın, insanları bodrum katlarında
havasızlıktan, susuzluktan ya da yan-
gın çıkararak katledenin o otobüs
durağında bekleyen insanlar olmadı-
ğını biliyoruz. Halkın suskunluğuna
ne kadar kızarsak kızalım, onları
hareketsiz ve tepkisiz bırakanın
emperyalizmin ve faşizmin politika-
ları olduğunu biliyoruz. 

Biz halklarımıza, tarafları iktidar
tarafından belirlenmiş ikilemler
içinde  “Ya bizdensin ya onlar-
dan” oyunu oynatamayız. Biz için-
de bulunduğumuz çelişkinin tarafla-
rını Alevi-Sünni, Türk - Kürt, deist -
ateist, kadın-erkek, başı açık- başör-
tülü, doğulu-batılı gibi yapay
ayrımlarla niteleyemeyiz.
Çağımızın temel çelişkisi, emek-
sermaye çelişkisidir. Baş çelişki ise
emperyalizm ve ezilen dünya halk-
ları arasındadır. 

Ankara Kızılay’da otobüs bekle-
yen insanları hedef alan katliamın
AKP faşizmine karşı yürütülen
mücadeleye hiçbir katkısı yoktur.
Ne yoksul Kürtleri katlettikleri için
Kürt halkının özgürlük mücadelesi

biter ne de yoksul Ankaralılar katle-
dildiği için AKP faşizmi geri adım
atar. Elimizde kalan halkların birbi-
rine düşmanlaştırılması ve nihaye-
tinde suni bir kutuplaşmanın derin-
leştirilmesi olur.  

Kürt halkına yaşatılan katliamla-
rın insanlık tarihine yazılan utanç
sayfaları olduğu ve katliamcıyı ile-
lebet gayrimeşru kılacağı ne kadar
gerçekse, Ankara’da gerçekleştiri-
len son eylemin gerek milliyetçiliği
körükleyerek gerek halkları düş-
manlaştırarak faşizmin değirmenine
su taşıyacağı da o kadar gerçektir.

İster intikam, ister siyasi baskı
yaratmak için yapılmış olsun bu
eylemin hedefi ve biçimi yanlıştır,
halkta korku ve nefret uyandır-
makta halkların kardeşliğine ve
birliğine hizmet etmemektedir.
Halkınsa korkuya değil umuda ve
güvene ihtiyacı vardır.

Devrimcileri, hak ve özgürlük
mücadelelerini başarıya ulaştıran,
haklılık ve meşruluktur. Bu zemin
halkların birlik ve kardeş olduğu,
düşmanın ise emperyalizm ve
faşizmle yöneten bir avuç egemen
olduğu gerçeğidir. Halkların ortak
düşmanlarına karşı din, dil, renk,
kültür, milliyet gözetmeden ortak
mücadeleyi yükseltmek meşru
direnme ve özgürlük hakkıdır. 

YAŞASIN HALKLARIN
KARDEŞLİĞİ VE BİRLİKTE
MÜCADELESİ!

KÜRT HALKININ HAK
MÜCADELESİ YANLIŞ
EYLEM ÇİZGİSİYLE
KARARTILAMAZ! 

HALKIN HUKUK BÜROSU 
13 Mart 2016

Halkın
Hukuk

Bürosu
Faşizmin İdeolojik Zemini  Şovenizmi Besleyen,

Her Türlü Eylem, Halka Karşıdır!

Halka Karşı Her Eylem, Faşizmin ve 
Emperyalizmin İşine Yarar!

Ankara Eylemi Ile Politik Olarak Ne Hedeflenmiş Olursa Olsun 
Eylemden Doğrudan Zarar Gören, Etkilenen Halktır

Yürüyüş
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Biz sabahı böyle karşılarız
Bizde güneş, direnişle doğar
Hiçbir statüyü ve saldırıyı

kanıksamayız 
Çünkü gözümüz iktidardadır

bizim...
12 Mart sabahı katiller Gazi’yi

basmaya geldiler. Bir esnaf ve iki
eve baskın yaptılar. Ancak bu defa
AKP’nin polisi işlerini apar topar
bitirip mahalleden kaçtı.  Elleri boş,
gözaltı yapamadan çıktılar. Çünkü
katiller Gazi’ye ayak bastıkları andan
itibaren, onları Cepheliler karşıladı.
Herkes uyandırıldı. Derneklerin, ku-
rumların önüne ekipler gitti, güvenlik
alındı. Herkes örgütlü hareket edi-
yordu. Barikatlar kurularak molo-
toflarla beklenildi. Sokaklar, caddeler
ateşe verildi. Bir akrep aracı molotofla
tutuşmuş biçimde yanarak İsmetpaşa
Caddesi’nden  aşağıya doğru indi.
İki sivil aracın camları indirildi. 

Milisler ve halk sabahın ilk ışık-
larını sokaklarda sloganlarla, halaylar
çekerek ve ajitasyonlarla karşıladılar.
Her yer “Katil Polis Mahalleden De-
fol, Gazi Cephe’dir, Gazi Mücade-
ledir” sloganları ile inliyordu. 

Akrep ve TOMA’lar sokakları
gezerek gaz atıyor, 12 Mart çalış-

malarını engel-
lemeye çalışıyor-
lardı. 

Halkımız yü-
rümesin, şehitle-
rinin hesabını sor-
masın diye yapıl-
dı tüm bu saldı-
rılar… Yine ya-
nıldılar. Gazi hal-
kı, tarihimizdeki
en önemli katli-
amlardan birine
“ayaklanma” ile
cevap vermiş bir

halktı. Devletin sindirme, yıldır-
ma, “halkları birbirine düşürme”
politikalarına “HEDEF KARA-
KOL” diyerek, devlete yönelmiş
bir tarihe sahipti. Tarihimiz gü-
cümüzdü. Tarihimiz o sokaklarda,
Gazi şehitlerinin adımladığı cad-
delerimizde yazılmıştı. Ve hala
o sokaklar aynı bilinç ve savaş
kararlılığı ile dolaşılıyor, o so-
kaklarda aynı kararlılıkla çatışı-
lıyordu. Caddeyi gaza boğdular.
Taşlarla, molotoflarla karşılık
verildi. Sokak aralarında gezi-
lerek slogan atıldı, baskınlar an-
latıldı. O andan itibaren herkes
Cepheliydi, herkes sokaklar-
daydı ve eline ne geçtiyse düş-
mana attı. 

Havanın aydınlanmasıyla saat
06.00 gibi çatışma bitirildi. Artık ka-
tiller kovulmuştu. Gazi sokaklarını
yürüyüşe hazırlama zamanıydı. Ça-
tışmaların, direnişin, ödenen bedel-
lerin sonuçlarını alma zamanıydı.
Gazi girişinden mezarlığa kadar olan
cadde flamalarla süslenmeye başlandı.
Bir bayram havası esti Gazi’de…
Herkes 12 Mart hazırlıklarına kilit-
lenmişti. Herkes ortak bir işi örgüt-
lemenin coşkusunu yaşadı. Sanki
herkes “bir bayram günü numayişe
çıkmış” gibiydi. 

Ve biz yürüdük Gazi’de. Günay
Özaslan’ın cenazesinden bu yana
yürümemiştik. 

3 MEVSİM, 7,5 AY, 231 GÜN-
DÜR İLK KEZ YÜRÜDÜK.

TAM 27 GÜNLÜK BİR DİRE-
NİŞİN SONUCUNDA İLK KEZ
YÜRÜDÜK.

231 GÜNDÜR YÜRÜYEME-
DİĞİMİZ SOKAKLARDA YÜ-
RÜDÜK.

Baskıyla, zulümle susturmaya ça-
lıştıkları bir ortamda YÜRÜYÜŞ

HAKKIMIZI KAZANDIK.
Evlerimizde ya da evlerinin yo-

lunda evlatlarımızın katledildiği, ma-
hallelerimizin hapishaneye çevrilmek
istendiği koşullarda YÜRÜYÜŞ
HAKKIMIZI KORUDUK.

Cizre’de, Sur’da, Silopi’de, Şır-
nak’ta, Nusaybin’de katledilen KÜRT
HALKIMIZIN YAŞADIĞI ZUL-
MÜ PROTESTO ETME HAKKI-
MIZI SAVUNDUK.

Her hakkımız gibi onu da adım
adım savunduk. Kopara kopara aldık
kazanımlarımızı… Sabırla direniriz.
Can bedeli direniriz. Ama  hiçbir
statüyü, saldırıyı kanıksamayız. 

Düşmanın çizdiği sınırları kabul
etmeyiz. Düşmanın bize biçtiği ke-
fenleri kabul etmediğimiz gibi…

Çünkü bizim gözümüz iktidar-
dadır. Vatanımızın bağımsızlığı, hal-
kımızın özgürlüğündedir. 

İktidarı istediğimiz için savun-
duk yürüyüş hakkımızı… Bunun
için biz sabahı direnişle karşılarız.
Biz de güneş, direnişle doğar. 

GÜNAY ÖZARSLAN’DAN BU YANA YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZ İÇİN; 
3 MEVSİM, 7,5 AY, 231 GÜN DİRENDİK!

231 Günün Tek Bir Günü Çatışmasız Geçmedi, 
Tam 27 Günlük Bir Direniş Sonucunda 

Yürüyüş Hakkımızı Kazandık! 

CEPHE HALKTIR! GAZİ CEPHE’DİR!
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Armutlu Cephe Milisleri
Yılmaz’ın Katili Karakola 
Yılmaz İçin
Yılmaz’ın Atmadığı Bombayı

Attılar!
Ferhat’ı sırtından vuran Yeni-

bosna 75. Yıl  Karakolu gibi, 
Engin Ceber’ e işkence yapan

İstinye Karakol’u gibi, 
Gazi halkına yıllardır işkence

yapan Gazi Karakolu gibi Armutlu
Karakolu da hesap verdi.

HALKA “TERÖR” UYGULA-
YANLAR HALKIN DEVRİMCİ
ŞİDDETİNDEN KAÇAMAZLAR!

Armutlu Karakolu, Armutlu Cep-
he Milisleri tarafından bombalandı
ve tarandı.

Eylem 9 Mart tarihinde, saat 21.00
sıralarında birkaç aşamada  gerçek-
leştirildi. Bir milis ekibi karakolun
alt tarafından TOMA’yı taradı; bu

kez üst tarafa kaçan TOMA’nın
altına yaklaşık 3 kg ağırlığın-
daki bombayı attı. Bu arada
başka bir ekip de, karakolun
alt tarafından, bombanın pat-
laması üzerine uzun namlulu
silahlarla karakolu taradı. Ey-
lemden sonra tahrip edilen

TOMA kullanılamaz duruma geldi.  
Patlamanın sesi Armutlu’nun çev-

resindeki Reşitpaşa gibi yakın mahal-
lelerden de duyuldu. Patlamanın sesiyle
mahalle halkı evlerinden dışarı çıkıp
merakla ne olduğuna bakmak istedik-
lerinde havadaki dumanla karşılaştılar.
Katiller neye uğradıklarını şaşırdılar.
Eylemden sonra karakola iki tane am-
bulans ışıkları kapalı bir şekilde geldi.
Katillerin karakolu, patlama sonucu
kendilerine sığınacak liman oldu. Cephe
milisleri eylemi üstlenirken “Yılmaz’ın
katili karakola, Yılmaz’ın atmadığı
bombayı attık” dediler.

Armutlu Karakolu’ndan da halka,
halkın evlatlarına işkence yapan, kat-
leden diğer karakollar gibi hesap so-
rulmuş oldu. 

Ferhat’ı sırtından vuran polislerin
bulunduğu Yenibosna 75. Yıl Kara-
kolu gibi, Engin Çeber’e işkence ya-

pan İstinye Karakol’u gibi, Gazi hal-
kına yıllardır işkence yapan Gazi
Karakolu gibi Armutlu Karakolu da
hesap verdi.  Elbette bu yaşananlar
şimdilik hesabın bir bölümüdür. 

Dilek’i evinde katledenler, Yıl-
maz’ı evinin yolunda katledenler,
Berkinler’i kendi sokağında katle-
denler elbette yaptıkları zulmün he-
sabını verecekler. Halka “terör” uy-
gulayanlar, halkın devrimci şidde-
tinden kaçamazlar. Devrimci şiddet
halkın öfkesinden, halkın adalet öz-
leminden kaynaklanır.  

Devrimciler, halkın evlatları olarak
şiddet yolunu biz seçmedik. Düşma-
nımızın uyguladığı baskı ve zulüm
halkın adaletinin zorunluluğunu yara-
tıyor. Biz de
bu sınıf müca-
delesi yasası-
nın gereğini
yerine getir-
meye devam
edeceğiz. Ka-
tillerin yaptık-
larının hiçbiri-
sinin yaptığı
yanına kar kal-
mayacak. 

Armutlu Cephe Milisleri:
“Yılmaz’ın Katili Karakola,

Yılmazın Atmadığı Bombayı Attık!”

İki kadın savaşçımızın eylemi ve şehitliğinin ardından
mahallelerdeki Cephe Milisleri yaptıkları eylemlerle,
savaşçılarını selamladı ve hesap sormaya devam ede-
ceklerini duyurdu.

1 Mayıs Mahallesi: 6 Mart akşamı saat 22.00’de
Cephe Milisleri Tokat bölgesi sokaklarında uzun namlulu
silahlarla 7 kişilik ekip ile şehitlerini selamladı. Yüzleri
maskeli ellerinde silahları ve sloganları ile milisler sokaklarda
gezerek halk savaşçılarını anlattılar, ajitasyon çektiler.
Katil polis gelince halk sloganlarıyla onlara tepki gösterdi.
Slogan sesini duyan polisler defolup gittiler.

4 Mart tarihinde de Cephe Milisleri 3001 Caddesi
üzerine bomba süslü pankart astı; barikat kurup molo-
toflarla yakarak ajitasyon çekti.

Alibeyköy: 3 Mart Perşembe günü Cephe Milisleri
Cengiz Topel Caddesi’ni trafiğe kapatarak halka ajitasyon
çekti ve iki halk savaşçısını selamladı.

Okmeydanı: 6 Mart Pazar akşamı Cephe Milisleri
Sibel Yalçın Parkı’nda halk savaşçıları için pankart astı.

Örnektepe’de de korsan eylem yaparak halk savaşçı-
larını selamladılar.  Yolu trafiğe kapatarak, molotoflar
yakarak slogan attılar. Katil polisin gelmesi ile çatışma
başladı. Havai fişek, molotoflar ve silahlarla çatışıldı.

Okmeydanı’nda Cephe Milisleri polislere silahla ateş
açtı, karşılıklı çatışma yaşandı.

Gazi Mahallesi: Tem yolunda bir polis aracı taran-
dı.

Tekstilkent:Tekstilkent’te ise bir polis aracı tarandı. 

Cephe Milisleri, Berna ve Çiğdem’in 
Hesabını Sormaya Devam Ettiler

Yürüyüş
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“İstanbullular paniğe kapılmasın,
soğukkanlı olsun. Kendilerince en-
dişe ettikleri, şüpheli gördükleri
olay, husus, kişi görürlerse ve bu
konuyu bizlerle paylaşırlarsa en
azından daha hızlı müdahale etmiş
oluruz.” (05.03.2016, Yeni Şafak)

İstanbul Valisi Vasip Şahin iki
DHKC savaşçısının İstanbul Bay-
rampaşa’daki Çevik Kuvvet Müdür-
lüğü’ne yönelik eyleminin ardından
halka böyle seslendi. 

Paniğe kapılan halk değil, sizsiniz.
Eylem halkımızın yüreğine su serp-
miştir. Adalet özlemini bir parça da
olsa gidermiştir. Halktan olan, halkın
çıkarlarını savunan hiç kimse bu eylem
hakkında olumsuz düşünmemiştir. Asıl
olarak siz korkuya kapıldığınız için,
halkı desteğe çağırıyorsunuz.

İki kadın savaşçının cüreti karşı-
sında paniğe kapıldınız. “Güpegün-
düz”, “ellerini kollarını sallayarak”
yürüyüşe çıkar gibi rahatlıkla gel-
melerinden korktunuz. 

Bir katil sürüsüne karşı iki kadın…
Onlarca silah ve mühimmata karşı bir-
kaç el bombası ve iki silah… Korkak,
sefil, katiller sürüsüne karşı iki inançlı
yürek… İki adalet savaşçısı…

Bu yüzden korkuyorsunuz, ödünüz
patlıyor. Bu sarsılmaz irade, ölümü
göze almış fedakârlık karşısında ya-
pabileceğiniz hiçbir şey yok çünkü.
En fazla katledersiniz ama işte böyle
ölüsüne dahi yaklaşamazsınız dev-
rimcilerin. Bu kadar çaresiz, bu kadar
zavallısınız. Bu çaresizliğinizin bir
sonucu olarak da halktan medet umu-
yorsunuz. Devrimcileri ihbar etmeleri
için halka çağrıda bulunuyorsunuz. 

Hani nerede o “asacağız”, “ke-
seceğiz”, “bellerini kıracağız” açık-
lamaları? Neden atıp tutmuyorsunuz
yine bol keseden? Katlettiğiniz, açlığa,
işsizliğe, sefalete mahkûm ettiğiniz,
halk size destek verecek öyle mi?

Çocuklarını sokak ortasında kurşun-
ladığınız, zulmettiğiniz, işsiz bırak-
tığınız halk size yardım edecek öyle
mi? Boşuna beklemeyin, halk size
destek vermez. İşte görün; halk size
karşı “yerin dibine batsın iktidarınız”
diye haykırıyor. Cenazelerinden ko-
vuyor, “katiller” diye isyan ediyor. 

Halk açlığının, yoksulluğunun,
işsizliğinin sorumlularını biliyor. Ev-
latlarının kim için, ne için savaştığını
da biliyor halk. Bu yüzden “halkımız
sizi çok seviyoruz” sözlerine karşılık
“biz de sizi seviyoruz” diye karşılık
veriyor binlerce insan. 

İstediğiniz kadar karalama kam-
panyaları yürütün. Halk devrimcilerin
yüreklerindeki o büyük sevgiyi, ölüme
cüretle yürüyen feda ruhunda görüyor.
Kendilerini nasıl çıkarsızca, hesap-
sızca mücadeleye adadıklarını görüyor
halk. Birebir yaşıyor. 

Çünkü devrimciler halkın evlat-
larıdır. İşçi, köylü, emekçi halkımızın
çocuklarıdır onlar. Halkla birlikte hal-
kın içinde yaşarlar. Halkın acılarını,
sevinçlerini her anlarını onlarla birlikte
yaşarlar. Bu yüzden halk evlatlarını
ihbar etmez size. Anadolu insanının
böyle soysuz bir damarı yoktur. 

Çürüyen, yok olmaya mahkûm
olan korkar. Korkularınızı daha da

büyüteceğiz. Eski emniyet müdür-
lerinden Necdet Menzir gibi talimatlar
yayınlatacağız size.

Hatırlayın, 16-17 Nisan Katlia-
mı’nı takip eden iki hafta içinde
bombalamalar, molotoflamalar hariç,
eylemlerde yaralı kurtulanlar hariç,
17 polis öldürülmüştü. Devrimcileri
katledip sarhoş ağızlarıyla zafer na-
raları atanlar, yapılan eylemler son-
rasında “devrimci şiddetin kâbusu-
nu” yaşıyordu.

17 Nisan sabahından itibaren ey-
lemlere dönüşen büyük öfke ve hesap
sorma isteği, polisi sokağa çıkamaz
hale getirmişti. Dönemin İstanbul Em-
niyet Müdürü Necdet Menzir’in, üst
üste yayınladığı talimatlar bu paniğin
ifadesiydi. Menzir, polislere “sırtınızı
duvara yaslayın”, “duraklarda bek-
lemeyin” gibi talimatlar yayınlamıştı.
İşkenceciler, şeflerinin talimatları doğ-
rultusunda “silahlarının emniyetleri
açık, ellerini silahlarının kabzasından
ayırmadan” dolaşıyorlardı. Ama bu
da halkın adaletine hesap vermelerini
önleyememişti. 

Sizin önlemleriniz de halka çağ-
rılarınız da hesap vermenizi önleye-
meyecek.  Siz bir avuçsunuz biz ise
milyonlar. Nasıl ki Sabolar’ın, Eda-
lar’ın ardından Bernalar, Çiğdemler
çıkıp geldiyse, onların ardından da
yeni Bernalar, Çiğdemler gelecek. 

Şu yeryüzünde haklı olduğunuz
tek şey korkunuzdur. Korkmakta
haklısınız. Korkun! Daha çok korkun!
Kapılarınıza dayanan her savaşçıda,
katlettiğiniz insanlarımızın yüzlerini,
cüretini, savaşma azmini göreceksiniz.
Kabusunuz olacağız. 

Korkun! 
Korkmaya devam edin! Daha

çok örgütleneceğiz. Daha çok si-
lahlanacağız! Bugün size lanetler
yağdıran bu halk, yarın sizin so-
nunuzu getirecek. 

İstanbul Valisi, Bayrampaşa Eylemi Sonrası Halktan Destek İstedi! Halk Düşmanları
Korku ve Panikle Halkımızdan Medet Umuyor, Halkı Desteğe Çağırıyor...

TÜM ÇABALARINIZ BOŞUNA! 
SİZE LANETLER YAĞDIRAN HALKIMIZ

SİZE DESTEK VERMEZ!

Korkuyorsunuz, ödünüz
patlıyor. Bu sarsılmaz  irade,
ölümü göze almış fedakârlık
karşısında, yapabileceğiniz
hiçbir şey yok çünkü. 

En fazla katledersiniz ama
işte böyle ölüsüne dahi
yaklaşamazsınız devrimci-
lerin. Bu kadar   çaresiz, bu
kadar zavallısınız.
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Berkin Elvan dosyasının soruş-
turması 1000 günü aştı. 1000 gündür
katilleri belirlensin ve yargılanmaya
başlansın diye mücadele ediyoruz.
Berkin’in katillerinin bulunması  ile
ilgili soruşturma, avukatlarının verdiği
dilekçeler ile başladı. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Okmeydanı’nda
bulunan polislerin listesini uzun süre
vermedi ya da yanlış bilgiler verdi.
Dosyaya hiçbir kayıt yoktu diyerek
görüntü kayıtlarını göndermediler.
Görüntü kayıtlarının olduğu anlaşıl-
dığında görüntü kayıtlarını gönder-
mek zorunda kaldılar. Şimdi de gö-
rüntülerde Berkin’i vuran polislerin
isimlerini vermemek için direniyor.
Polislerin isimlerini vermiyorlar çün-
kü o polisler bizzat Tayyip Erdoğan’ın
koruması altındadırlar. Polislerin
isimlerinin verilmesini engelleyen
de Tayyip Erdoğan’dır. 

Daha Önce
Görüntü Kayıtlarını da
Göndermemişlerdi

Emniyet Müdürlüğü TOMA’nın
içindeki görüntüleri vermemek için
de yalanlar söylediler. Görüntü ol-
duğunu kabul etmediler. Yalan tu-

tanaklar hazırladılar. Yani delilleri
ya yok ettiler ya da gizlediler. 

Berkin’in arkadaşlarının uzun sü-
ren “Sabrımızı Sınamayın Berkin’i
Vuranları Açıklayın” içerikli kam-
panya kapsamında yapılan eylemler
sonrasında görüntüleri dosyaya gön-
dermek zorunda kaldılar. 7’den 70’e
onlarca insan Berkin’in katilleri açığa
çıksın diye eylemler yaptı. Bu ey-
lemleri yapanlar işkence gördüler,
haklarında davalar açıldı, ceza alanlar
oldu. Fakat tüm bunlar insanları mü-
cadeleden vazgeçiremedi. Aksine in-
sanların sahiplenmesi arttı. Onlarca
lisede Dev-Genç’li öğrenciler boy-
kotlar örgütledi, örgütlemeye devam

ediyor. Berkin’in sesini, yüre-
ğini, direncini liselere taşıdılar.

Bu mücadelede cemevi içerisinde
bulunan Uğur Kurt katledildi. 

Emniyet Müdürlüğü görün-
tüleri gönderdi fakat kimliklerin
tespit edilemediğini söylediler.
Bunun için orada bulunan polis-
lerin teşhise yarar fotoğraflarının
gönderilmesi istendi. Sadece ve-
sikalık eski fotoğrafları gönderdiler.
Üstelik fotoğraf eksikti. ZET si-
lahını kullanan polislerin fotoğ-
raflarını göndermemişlerdi...
Vesikalık fotoğraflarla görüntü-
lerdeki kişilerin kimliklerinin tes-
pitinin mümkün olmadığını bil-
dikleri için bu fotoğrafları gön-
derdiler. Savcı bu haliyle dosyayı
Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Adli Tıp Kurumu hiçbir tespit yap-
madan dosyayı geri gönderdi. Uzun
süre dosya boşu boşuna Adli Tıp
Kurumu’nda bekletildi... Şafak ve
Bahtiyar’ın eyleminden sonra dos-
yaya polislerin teşhise yarar fotoğ-
rafları geldi... Bundan sonra savcılar
dosyayı Jandarma Kriminal İnceleme
Birimine gönderdi. Jandarma
Kriminal İnceleme Birimi de görün-
tülerden beklenen kimlik belirlemesini
yapamadı. Sadece daha önce sicil
numarası belirlenmiş kişinin ilk zet
silahını ateşleyen kişi ile muhtemel
aynı kişi olduğunu belirledi... 

Ne Adli Tıp Kurumu, 
Ne de Jandarma, 
Kimlik Belirlenmesinde
Ciddi Bir İlerleme
Sağlayamadı

Başka birçok olayda polis çözü-
nürlüğü düşük görüntülerden bile
kimlik tespiti yapabilmişti. Berkin’in
dosyasında Emniyet Müdürlüğü,
Jandarma birimi, Adli Tıp Kurumu
bunların hiçbiri görüntülerde belli
olan kişilerin kimliklerini belirleye-
medi. Dosyadaki kısmi gelişme, özel
bilirkişi kurumu olan Ulusal Kriminal
Büro tarafından daha önce yapılan
tespitler ile sağlanabildi. Bu tespitler
ile Jandarma Kriminal İnceleme
Birimi birinci ZET silahını kullanan
kişi muhtemel kişi olarak tespit ede-
bildi... Kaldı ki teşhise elverişli fo-

AKP Faşizmi Berkin’in Katilini 1000 Gündür Koruyor
1000 Günlük Mücadelemiz Sonucunda Katil “Tespit Edilebildi”

KATİLLER HESAP VERMEKTEN KURTULAMAYACAK!

Yürüyüş
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toğraflar bile Ulusal Kriminal
Büro’ya çok geç gönderildi. İktidar
katillerin ortaya çıkmasını engelle-
mek için her şeyi yaptı.

Gizlilik Kararı 
Konuldu

Son dönemde dosyaya yeni fo-
toğraflar gönderildi. Bu fotoğrafların
kime ait olduğunu, eksik olup ol-
madığı bilinmiyor.  Dosyaya giren
fotoğrafların 3. kişilerin eline geç-
memesi, sosyal medyada dolaşma-
ması, polislerin itibarının sarsılma-
ması, masumiyet ilkesinin korunması,
polislerin hedef gösterilmesini en-
gellemek gibi gerekçelerle dosyaya
gizlilik kararı konuldu. 

Böylece dosya avukatların de-
netimine kapatıldı. Daha önce iş-
lemlerin tümünü eksik yapıyorlardı.
Gizlilik kararı ile avukatlar da hangi
işlemlerin eksik ya da yanlış yapıl-
dığını denetleyemeyecek. 

Açlık Grevinin Kazanımı
Avukatlar açlık grevi eylemine baş-

ladığında dosyada herhangi bir yenilik
ya da yazışma yoktu. Dosya Jandarma
Kriminal İnceleme Birimine gönde-
rilmişti ama herhangi bir sonuç çık-
mamıştı. Açlık grevine başladıktan
sonra jandarmanın raporu dosyaya
girdi. Berkin’i vuran kişinin adı belir-
lendi. İsmi yeni belirlenen kişinin
ifadesi alındı ve bununla birlikte savcı
Emniyet Müdürlüğüne yeni yazılar
yazmaya başladı. Emniyet Müdürlüğü
de bugüne kadar göndermediği fotoğ-
rafları göndermeye başladı. 

Berkin’in dosyasını zamana ya-
yarak katillerini korumaya, katillerin

yargılanması beklentisini yok etmeye
çalışıyorlardı. Zaman geçtikçe ka-
tillerin bulunması konusundaki ısra-
rımızın şiddetinin azalacağını, adalet
isteğimizden vazgeçeceğimizi um-
dular. Açlık grevi eylemi ile avukatlar
pes etmeyeceklerini gösterdiler.
Berkin Elvan için verilen 1000 günlük
mücadelenin her anı emek ve cüretle
doludur. Dosya ilerliyor ve artık ka-
tillerin isimleri telaffuz edilmeye
başlanıyorsa bu verdiğimiz mücade-
lenin sonucudur. Yüzlerce insanın
aynı hedef amacıyla yürüttüğü mü-
cadele sonuç verir. Veriyor. Berkin’e
adalet mücadelesi tüm halkın ortak
bir kazanımıdır. Biz halkımızla be-
raber kazandık; geniş bir kesime
malettik. 

Bu kazanımın bir aşamasıdır.
Bu kazanımı çok daha ileriye taşı-
yacağız. Katilleri mutlaka bulacak
ve cezalandırılmasını sağlayacağız. 

Emniyet Müdürlüğü katillerin
tümünün ismini biliyor. Bu ne-
denle Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol’un eyleminden sonra
katillerin yerlerini değiştirdiler.
Yerlerini gizliyorlar. Bunlar ge-
çici önlemlerdir. Halkın karar-
lılığı karşısında hiçbir suç gizli
hiçbir suçlu cezasız kalamaz.
1000 günlük mücadelemiz de-
ğil 1000 gün, on bin, yüz bin

gün geçse de katil cezalandırılana
kadar devam edecek. 

1000 günde yaptıklarımız bundan
sonra yapacaklarımızın sadece bir
bölümüdür. Gözyaşları kurumayan
annelerimize, adalet açlığı çeken,
çocukları katledilen ailelerimize, ada-
leti sağlamak için canlarını feda eden
arkadaşlarımızın geleceği armağan
etmek istedikleri çocuklarımıza sö-
zümüz var.  

Hesabı sorulmayan her katliam
daha büyük katliamları yaratacaktır.
Her geri adım daha büyük bedellerin
yaşanmasıdır. Biliyoruz. Kazanan
faşizm değil direnenler olacaktır. 

ADALET HALKIN EKMEĞİDİR!
Katillerin cezalandırılması için 1000 gündür süren mücadele sonucunda Berkin’in katili

belirlendi. Berkin’in avukatları da açlık grevini bitirirken 1000 adet ekmek dağıttı. 

Savcılık Berkin Elvan’ın Katili 
Emin Y. nin İfadesini 1000 Günlük

Mücadele Sonucunda Aldı
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7’den 70’e onlarca insan
Berkin’in katilleri açığa çıksın
diye eylemler yaptı. Bu eylemleri
yapanlar işkence gördüler, 
haklarında davalar açıldı. 

Fakat tüm bunlar insanları
mücadelesinden vazgeçilmedi.
Aksine insanların sahiplenmesi
arttı. Berkin’in sesini, yüreğini,
direncini liselere taşıdılar.



Yürüyüş: Neden avukatlar
olarak açlık grevi yaptınız? Neden
bu yöntem?

Biz adalet mücadelesinin nasıl ya-
pılması gerektiğini halkımızdan, mü-
vekkillerimiz devrimcilerden, Halkın
Hukuk Bürosu’nun mücadele tarihin-
den öğrendik. Ayrıca her gün yargının
içinde olduğumuzdan dolayı, yargının
nasıl işlediğini pratikten biliyoruz. 

Berkin’in katilleri belli. Talimat
verenler alanlarda, savcıların da du-
yacağı şekilde, “ talimatı ben verdim”
dediler. Bu kadar açık bir durumda
bir avukat, savcıların herşeyi yaptığını
düşünebilir. Ama biz gerçeğin böyle
olmadığını adalet mücadelemizden
biliyoruz. Savcıların bugüne kadarki
tutumlarından biliyoruz. 

Berkin’in katillerinin bulunması
için savcılar hiçbir iş yapmadılar.
Bizler ne yaptıysak, soruşturma ancak
o kadar ilerledi. Hukuken yapacak-
larımızın hepsini yaptık. Soruşturma
3 yıldır ilerlemiyor. Soruşturmanın
ilerlemesi için, ilk günden itibaren
hukuksal işlemler dışında eylemler
yapıyoruz. Soruşturmanın durduğu
bu aşamada ise, açlık grevi yapma
kararı aldık. 

Yapmak istediğimiz aslında açık.
Açlık grevi yaparak Berkin’in katil-
lerinin peşini bırakmayacağımızı, da-
vanın açılması için, her türlü bedeli
ödemeye hazır olduğumuzu bir kez
daha dile getirmiş olduk. “Talimatı
ben verdim” diyenler, Berkin’in yol-
daşlarının ve bizlerin ısrarı karşısında
“yatıp kalkıp Berkin” diyorlar de-
melerine karşı, verecek cevabımızı
ve “yatıp kalkıp, Berkin’in katilini
istiyoruz” dediğimizi göstermek için
açlık grevi yaptık.

Yaptığımız açlık grevi hedefine
ulaştı. Savcılık bir kısım hukuksal
işlem yapmak zorunda kaldı. Savcılık
basına haber yaptırarak işlem yaptı-
ğını göstermeye çalıştı. Sonrasında
İstanbul Başsavcısı açıklama yapmak
zorunda kaldı.Yapmış olduğumuz
açlık grevi hem kararlığımızı, hem
de dosyanın ilerlemesini sağladı.

Yürüyüş: Açlık grevi direnişi
boyunca halkın yaklaşımı
nasıldı?

Halkımız ilk günden itibaren ya-
nımızda yer aldı. Çadırımızın her
malzemesini mahalleli karşıladı. Ça-
dırımız dayanışmayla kuruldu. 60
gün süren direnişimizin her aşama-
sında işçiler, öğrenciler, mahalleli,
stajer avukatlar, avukatlar yani tüm
dostlarımız sürekli yanımızda oldu.
Yurtdışından ziyaretçilerimiz oldu.
Tutsak müvekkillerimiz mektuplarıyla,
çiçekleriyle, selamlarıyla, sevgileriyle
çadırımızı ziyaret ettiler.  Dilek Doğan
için adliye önünden gözaltına alınanlar,
ve başkaca nedenle gözaltına alınanlar
gördükleri işkenceye rağmen ilk önce
çadırımızı ziyaret ettiler. Çadırımız
hiç boş kalmadı.

Halkım ve vatanım kadar sevdi-
ğim, 10 yaşında Ayçe İdil isimli bir
kızım var. Ona duyduğum sevgi ve
özlemi, halkımızın güzel çocuklarının
çadırımızı ziyaretleriyle giderdim.
Anne ve babalar yavrularının sevgi-
lerini bizle paylaştı. Çocuklarımız
da çadırımızın sürekli ziyaretçisi
oldu.

Halkımız açlık grevini bazen an-
ladı, bazen sorguladı. Sorgulamaları
kötü niyetlerinden değildi. Biz avu-
katların, neden açlık grevi yaptığımızı

anlamak içindi. Adalet açlıklarını gi-
dermek içindi. Günlük yaşamda, gün
içinde 3 kez yemek yenildiği için,
günlerce nasıl aç kalınabileceğini
anlamak içindi. 

Halkın sevgi ve ilgisi bizlerin,
neden halk için avukatlık yapmamız
gereğini tekrar hatırlattı. Açlık grevi;
gerek Berkin’in soruşturmasının iler-
lemesini sağladı, gerekse de halk
sevgimizin bir kez daha artmasına
neden oldu. 

Yürüyüş: Dosyadaki aşama
tam olarak nedir? Bundan sonra
ne yapılacak?

İlk günden itibaren soruşturma
yapılsa, katiller yargı önüne çıkarıl-
mak istense çıkarılırdı. Savcılar ta-
limat alınca her türlü işlemi anında
yapıyor. Berkin soruşturmasında ise,
dava açılmaması talimatını yerine
getiriyorlar.  Bugün dosyada işlem
yapılsa yarın dava açılır. Bizim tale-
bimiz de davanın açılması. Bu talep
herkesin beklentisi... Fakat davanın
açılması bizlerin vereceği mücadele
sonucunda olacak. Bu nedenle ne
gerekiyorsa onu yapacağız. Müca-
delemiz yıllarca sürse de, Berkin’in
katillerinin peşini bırakmayacağız.          

“Berkin’in Katillerinin Bulunması İçin Savcılar Hiçbir İş Yapmadılar.
Bizler Ne Yaptıysak, Soruşturma Ancak O Kadar İlerledi. 

Hukuken Yapacaklarımızın Hepsini Yaptık”

AV. ÖZGÜR YILMAZ:
““Açlık Grevi Yaparak, Berkin’in

Katillerinin Peşini Bırakmayacağımızı
Dile Getirdik”

Röportaj

Yürüyüş

20 Mart
2016

Sayı: 513

MİLLİYETÇİLİK ÇIKMAZDIR!2 0



Suriye toprakları 2003 yılından
beri emperyalist işgal ve müdahaleyle
yüz yüze. Suriye halkları, canlarını
ve çocuklarının geleceğini korumak
isteğiyle göç yollarına düşürülmüş,
kendilerine gelecek aramak için mül-
tecileştirilmiştir. Her gün yüzlerce
insan kurtuluşları için açlıktan, su-
suzluktan, soğuktan, bulaşıcı hasta-
lıklardan, denizde boğularak hayat-
larını kaybetmektedir.

Emperyalistler ise kendi neden
oldukları bu sonuç karşısında timsah
gözyaşları döker, “insani dram,”
“mültecilerin trajedisi” gibi söylem-
lerle bu durumu bile, kendileri için
fırsata dönüştürmeye çalışırlar.

Emperyalizm;  kapitalizmin te-
kelci, çürümüş, asalak, can çekişen
halidir. Bu can çekişme emperyaliz-
min sürekli bunalım halinde olması
ve bunalımlarını ancak savaş çıka-
rarak, askerileştirilmiş ekonomilere
dayanarak aşmaya çalışması demektir.
Emperyalizm Lenin’in tanımıyla aynı
zamanda “proleter devrimler çağıdır.”
Ve bu nedenle emperyalistler topla-
dıkları zirvelerde sürekli olarak kriz-
lerine çare arar ve halkların isyan
etmesini engelleme planları yaparlar. 

Savaşla beslenen emperyalizm,
halkları birbirine düşürerek savaşlar
çıkarır.  Her savaş açlık, yoksulluk,
ölüm ve yıkım getirir. Savaşlara yol
açan emperyalistler, vatanlarını terke
zorlanan halkların yaşadığı her türlü
zulmün, ölümün, tecavüzün, işken-
cenin, çaresizliğin sorumlusudur. 

AKP iktidarı,  Suriye’ de yaşanan
zulümden ve mültecileştirilerek kat-
ledilen Suriye halklarının yaşadık-
larından birinci dereceden sorumludur.
Böyle olduğu halde Suriye halklarına
Anadolu topraklarını açtıkları, Suri-
yelilere aş, iş, vatan verdiklerini söy-
leyerek, halkların acılarından ken-
dilerine çıkar sağlarlar. 

Şubat ayı başında Avrupalı em-
peryalistler, Türkiye, mültecileri sı-
nırlarından geçirmesin, kendi top-
raklarında tutsun diye AKP’ye 3 mil-

yon euro yardım verme sözünü
onaylamıştır.  AKP, AB em-
peryalistlerini, sınırları açmakla
tehdit eder duruma gelmiştir. 

Yine Türkiye, Almanya ve
Yunanistan, “mülteci krizi”yle
mücadeleye destek olmaları için
NATO’ya çağrı yapmış,  NATO
Genel Sekreteri Jens  Stolten-
berg, “Türkiye’den Yunanistan’a
sığınmacıları taşıyan insan ka-
çakçılarını engellemek amacıy-
la” NATO gemilerini görev-
lendirecekleri açıklamasını yapmıştır. 

Bu açıklamalardan bir süre sonra
ise Cumhuriyet gazetesinin 22 Şubat
tarihli nüshasında “NATO gemileri
Ege’de devriye gezmeye başladı”
başlıklı haberinde; “…NATO kay-
nakları, ‘Misyonun spesifik görevleri
henüz sonuçlanmadı’ dedi. Bu aşa-
mada sadece Türk ve Yunan gemile-
rinin birbirlerinin karasularına gir-
memesinde mutabakat sağlandı. An-
cak iki ülke arasındaki tartışmalı
kara suları nedeniyle, Alman ve Ka-
nada gemilerinin hangi ülkenin id-
diasını temel alacağı henüz netleş-
medi” denildi.

NATO gemilerinin Ege’de devriye
gezmeleri tam da Suriye’de, Rusya
ve ABD’nin üzerinde ‘anlaştığı’ şe-
kilde ateşkesin başlamasının hemen
arifesinde olmuştur.

Yapılan değişik açıklamalara göre
devriyenin değişik görevleri;

- Birincisi: Kaçak mültecilerin
Türkiye sınırlarından çıkışını engel-
lemek,  AB sınırlarına girişlerini en-
gelleyip, yakalanan kaçakları Türki-
ye’ye teslim etmek. 

NATO’nun AB sınırlarını mülte-
cilerden korumak diye bir görevi
olamaz... NATO, sosyalizme karşı
kurulmuş, emperyalizmin askeri ör-
gütüdür. NATO, Kuzey Atlantik Ant-
laşması Teşkilatı isminin İngilizce
baş harflerinden oluşur. NATO, ken-
disini savunma örgütü olarak tanım-
lamakla birlikte, saldırgan askeri bir
örgüttür. Türkiye’de NATO’ya üye

bir ülkedir. Mülteciler bir tehditse
bu bütün ülkeler için geçerlidir.  

- İkincisi: Türkiye ile Yunanistan
deniz kuvvetleri arasında çıkabilecek
olası tartışmalı ortamlarda arabulucu
olmak. İki NATO ülkesi arasında
böylesi bir savaş durumu yokken ve
karasularının belirlenmesi anlamında
hala sorunlar devam ederken NATO
gemilerinin devriye atmaları, provo-
kasyondan başka bir şey değildir...

- Üçüncüsü: Suriye’de ateşkesten
sonra, Suriye’deki çatışmaların art-
ması durumunda Rusya’ya karşı ön-
lem almak... 

Amerikalıların ‘gerekirse Ruslarla
da savaşabiliriz’ türündeki açıkla-
maları da gösteriyor ki; işte asıl ge-
rekçe budur. 

Sonuç olarak;
1-  Mülteciliği yaratan emperya-

lizmin kendisidir. Mülteci akının çö-
zümü bellidir: Emperyalizm elini
Ortadoğu’dan çekerse, emperyalizm
yeryüzünden silinirse mültecilik so-
runu da çözülecektir. 

2- Ege Denizi halkların denizidir.
Yunanistan ve Türkiye halkları kar-
deştir. Hiçbir provokasyon bu kar-
deşliği yok edemez.

3- Ortak düşman, başta ABD em-
peryalistleri olmak üzere tüm em-
peryalistler;  gerçek dostlarımız ise
her din, dil ve milliyetten emekçi
halklardır. Emekçi halkların işgalcilere
karşı yürüttüğü özgürlük ve kurtuluş
savaşları meşru ve haklı, emperyalist
müdahale ve işgaller gayrı meşrudur. 

Savaşları Çıkartan, Mülteciliği Yaratan Emperyalizmdir
Ege Denizi de, Anadolu Toprakları da 

Emperyalistler Arasındaki Savaşın Alanı Olmayacak!
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9 Mart 2016 tarihinde sabaha
karşı, İstanbul/Okmeydanı’nda bu-
lunan Gençlik Federasyonu bir kez
daha polis tarafından basıldı. AKP
faşizmi, saat 04.00’da  mahalleye
zırhlı araçları, TOMA’ları, akrepleri,
gözaltı araçları ile yığınak yaptı. Her
zaman ki gibi helikopterleri de vardı.
Katliamlarda, afetlerde, kazalarda can
kurtarmak için seferber edilmeyen
devletin bütün olanakları; bir mahalleyi
korkutmak, sindirmek, abluka altına
almak için cömertçe harekete geçi-
rilmişti. 

Önce, Okmeydanı’nda bulunan
kurumlarımızın etrafı kuşatıldı. Po-
lisler, kendilerini yeterince güvenceye
aldıklarını düşündükten sonra ma-
halledeki 11 Mart boykot eylemine
çağrı afişlerini kaldırmaya, yazıla-
malarını silmeye başladılar. 

Ardından Gençlik Federasyonu’na
itfaiye merdivenleriyle üst kattan
girdiler. Amaçları arama yapmak de-
ğildi, zarar vermekti. Bina içinde kı-
rılmadık duvar, cam-pencere, eşya
bırakmadılar. Attılar, çiğnediler, şehit
fotoğraflarımızı parçaladılar… Binayı
enkaza çevirmek için ellerinden ne
gelirse onu yaptılar. 

Yaptıkları yasal değildi. Bu yüzden
arama sırasında avukatlarımızın içeri
girmesine izin vermediler. Bina içinde
bulunan altı Dev-Genç’liyi işkenceyle
gözaltına aldılar.

Amaçları 11 Mart’ta Berkin
için yapılacak boykotu engelle-
mekti. Bunun için yurdun birçok
yerinde saldırdılar. Ankara İdilcan
Kültür Merkezi 11 Mart günü ba-
sıldı, 8 kişi gözaltına alındı. 

Dersim’de 11 Mart sabahı bir
Liseli-Dev Genç’li evinden çıkıp
okula giderken, yolda katil polislerce
kaçırıldı. Dersim polisi, liseli bir
gencimizden, onun önce okulunda
sonra şehirde örgütleyeceği boykottan
korkup sabahın seherinde yoldan ka-
çırıyor. Yaptığı büyük bir başarıymış
gibi sevinç naraları atıyor.  Korkuları
ve bizi engellediklerinde gösterdikleri
sevinçleri; Dev-Genç’in ve Dev-
Genç’lilerin taşıdığı değerin büyük-
lüğüdür. 

Mersin’de 11 Mart günü 5 Dev-
Genç’li, İzmir’de 2 Dev-Genç’li eylem
sırasında, Hatay’da 10 Mart günü 2
Dev-Gençli 11 Mart bildirisi dağıtırken
gözaltına alındılar. Saldırıların hepsi
11 Mart’ı engellemek içindi. Berkin,
onların korkuları! Berkin, onların gör-
meye, duymaya katlanamadıkları her
ne varsa onun sembolü! Berkin’in
ölüm yıldönümünde yapılacak boykot
eyleminin afişlerini duvarlardan in-
dirmekle, yazılamaları silmekle, Ber-
kin’in fotoğraflarını yırtmakla, Gençlik
Federasyonu’nu basmakla boykotu
engelleyebileceklerini, Berkin’i unut-
turabileceklerini sanıyorlar. 

Dev-Genç Kavganın
Dinamit Fitilidir
İtfaiyeleriniz ve
Panzerlerinizle Kıvılcımını
Söndüremezsiniz

Mahallelerimizde, Gençlik Fede-
rasyonu’da defalarca basıldı. Yakıldı,
yıkıldı… 

Gençlik Federasyonu’nun yerle
bir edildiği, duvarların içindeki elekt-
rik kablolarından, yoldan binaya
kadar gelen doğal gaz borularına  sö-
küldüğü zamanlar oldu. Polisin bas-
kınları yıldırmadı, sindirmedi hiçbir
zaman gençliği.

Bilmezler mi? Bilirler, elbette…
Neden peki işe yaramadıklarını bil-
dikleri yöntemlerle saldırırlar her se-
ferinde? Çünkü çaresizler. Çünkü
kullandıklarından başka bildikleri ve

kullanabile-
cekleri yön-
temleri yok!

B ü t ü n
cellatların
amansız çe-
lişkisini ve
çaresizliğini
yaşıyorlar.
Saldırdıkça,
öldürdükçe
tükenen kendileri oluyor. 

Cellat uyandı yatağında bir gece
“Tanrım”  dedi  
“Bu ne zor bilmece :
Öldürdükçe çoğalıyor adamlar
Ben tükenmekteyim öldürdükçe...”
Biz ise saldırılardan, ölümlerden

çoğalarak çıkıyoruz. Çünkü bizim
yaratmak istediğimiz dünya, faşizmin
yarattığı bugünkü dünyanın tam tersi.
Bu dünyayı yaratmak için mücadele
etmek, savaşmak gerektiğini biliyo-
ruz. Bu savaşta hep en önde oldu
Dev-Genç. Halkının içinden çıkıp,
halkına öncülük etti. Faşizme karşı
yürüttüğümüz kavgayı ateşleyen di-
namit lokumu oldu. Günay, Şafak,
Bahtiyar, Berna ve Çiğdem… Onları
Dev-Genç yetiştirdi. Onların yeni-
lerini kattığı değerlerle, geleneklerle
Dev-Genç binlerce, milyonlarca Ber-
nalar, Çiğdemler yetiştirecek.  

Faşizmin hiçbir yöntemi bu ger-
çeği değiştiremez. 

DDev-Genç Kavganın Dinamit Fitilidir. İtfaiyeleriniz ve 
Panzerlerinizle Kıvılcımını Söndüremezsiniz!

DEV-GENÇ’İ BASKINLARLA, KATLİAMLARLA BİTİREMEZSİNİZ!
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Bir Dev-Genç’imiz var; halkımızı açlığa yoksullu-
ğa mahkum eden, Kürdistan’da her gün katliam yapan,
halkın her türlü demokratik hakkına saldıran, Anado-
lu’muzun bereketli topraklarını üç otuz paraya emper-
yalistlere ve işbirlikçilerine peşkeş çeken halk düşman-
larına karşı silah elde savaşan; Hasan Selim Gönen, Şa-
fak Yayla, Bahtiyar Doğruyol, Elif Sultan’ları,  Çiğ-
dem Yakşi ve Berna Yılmazlar’ı yaratan… 

Bir Dev-Genç’imiz var; herkesin sustuğu, geri çe-
kildiği, anlarda “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” slo-
ganını en gür biçimde haykırıp, bağımsızlık savaşını ka-
nıyla, canıyla besleyerek sürdüren… 

Bir Dev-Genç’imiz var; evini katil polislerin kirlet-
mesine izin vermeyip  “galoş giyin” dediği için ailesinin
gözü önünde katledilen Dilek Doğan’ın, evine giderken
bir gece yarısı sokak ortasında kurşunlanan Yılmaz Öz-
türk’ün, bir hafta boyunca cesedi çocuklarının gözü önün-
de sokak ortasında bekletilen Taybet İnan’ın ve katledi-
len tüm insanlarımızın hesabını soran Çiğdem ve Berna’yı
yaratan…

Bir Dev-Genç’imiz var; Türkiye devrimci hareketinin
en değerli kadrolarını yaratan... 12 Mart, 12 Eylül faşist
cuntalarına teslim olmayıp savaşan; işçi, köylü, memur,
öğrenci demeden halkımızın geleceğe dair umutlu olması
için Mahir Çayan’ın önderliğinde THKP-C’yi kuran, Da-
yımızın önderliğinde Devrimci Sol’dan Parti-Cephe’ye
Türkiye devriminin yolunu açmak için halkımızı örgüt-
leyen, devrim bayrağını her daim en yüksekte tutup yere
düşürmeyen, umudu yüreğinden eksik olmayan… 

Bir Dev-Genç’imiz var; Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i,
Arap’ı, Alevi’si Sünni’si ile tüm Türkiye halklarının tek kur-
tuluş umudu olan, Cephemizin can damarı olan…

Bir Dev-Genç’imiz var; yüksünmeden mücadelenin
tüm yükünü omuzlayan…

Bir Dev-Genç’imiz var; kendi tarihini tarihin ak say-
falarına şehitlerinin kanıyla yazan…

Bir Dev-Genç’imiz var ve artık Çiğdem ve Berna ile
çok daha güçlü. Bu gücü tüm Dev-Genç’liler yüreğinde his-
setmeli, bilincinde taşımalı ve pratikte somutlanmalı. So-
mutlamak daha fazla biz olabilmektir. Daha çok cesaret ve
cürete sahip olmaktır. Şafak’ın, Bahtiyar’ın, Çiğdem’in ve
Berna’nın gözlerinin her daim üzerimizde olduğunu bile-
rek atmaktır adımlarımızı. Daha hızlı koşmaktır devrim ma-
ratonunda. Birken beş on olabilmek, her gencimizi bir Şa-
fak bir Çiğdem yapabilme isteğiyle yanıp tutuşmaktır. 

Bir Dev-Genç’imiz var; Çiğdem’in Berna’nın he-
sabını soracak,  bunun için aşılmaz dağları, varılmaz de-
nilen yerlerin yollarını aşacak kadar büyük umudumuz,
halkımızdan aldığımız sevgimizle yüklü inancımız var.
Ve artık daha bir öfkeliyiz. Çiğdemler’in Bernalar’ın öf-
kesini öfkemize katık ettik. Yoldaşlarımıza sıkılan her kur-
şunla bileyleniyor adalet zülfikarımız. Mavzer mavzer
namlulara sürdük yüreğimizi.

Bir Dev-Genç’imiz var demişti Dayımız. Çünkü Dev-
Genç demek umut demektir. Dev-Genç militanlık, atıl-
ganlık ve cüret demektir. Mahirler’den bu yana halkımızın
en aydınlık, en yiğit evlatları bu okulda okuyup bu oku-
lun içinde sınavlardan geçip Çiğdem, Berna olmuştur. 

Şehitlik bir sonuçtur. O sonuca giden yolda öğreniriz
halk ve vatan sevgisini. Yoldaşlık sevgisi en derinden bu
okulda hissedilip yaşanır. Bu okulda öğrenilir Berkin’in
hesabını düşmanın kalesine girip soran Şafak ve Bahti-
yar olmak… 

Taksim Meydanı’nda halk düşmanı katil polisi siya-
si ölüye çeviren ve onların kendilerini en güvende his-
settikleri Vatan Emniyeti yalın yürek basan Elif olabil-
menin sırrı Dev-Genç okulunda öğrenilir. Bu okul sev-
ginin, vefanın, bağlılığın okuludur. Onun içindir ki düş-
manın en çok korktuğu Dev-Genç’lilerdir. 

Bir Dev-Genç’imiz var; düşmanın korkularını bü-
yüten. Korkularını büyüteceğiz. Bunun için Elifler’den
öğrenip, Bernalar gibi kararlı atacağız adımlarımızı. 

Halkımıza yaşatılan tüm acıların, yoldaşlarımızın dö-
külen her damla kanının hesabını sormak için Dev-Genç’i
büyütmektir bugün görevimiz. 

Çi̇ğdem’i̇n Berna’nın Öfkesi̇yle Atacağız AdımlarımızıÇi̇ğdem’i̇n Berna’nın Öfkesi̇yle Atacağız Adımlarımızı
BİR DEV-GENÇ’İMİZ VAR ÇİĞDEMLER’İ BERNALAR’I YARATAN!...

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
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Geçtiğimiz hafta üniversiteye giriş sınavları yapıldı.
Milyonlarca genç adeta bir yarış atı gibi uzunca bir zaman
sınavlara hazırlandı. Aynı sırada oturduğu, acılarını, se-
vinçleri paylaştığı arkadaşlarıyla rakip
hale getirildi. Bu kapitalizmin gerçeğidir.
Yükselmek için yanındakini ezip geçmen
gerekiyor. Ve kapitalizmin bu yoz kültü-
rü, hayata atılmaya hazırlanan gençliğin
bilincine bu sınavlar aracılığı ile enjek-
te ediliyor. Sınavlar aracılığıyla bize di-
yorlar ki, “bizi değil beni düşün. Biz de-
ğil birey ol. Kendine çalış, kendin başa-
rılı ol ve sadece sen kazan!”

Milyonlarca anne-baba çocuğu okul
bitirsin, hayatını kazansın diye bekliyor.
Üniversite kazanılacak, okuyup sınavlar
verilip diploma alınacak. Ancak pek
çok kişi diplomasını aldığı uzmanlık
alanında değil, farklı alanlarda çalışmak
zorunda kalıyor. 

Yeteneklerine göre, yapmak istediği-
ne göre değil, düzenin ondan istediğini
yapmak zorunda kalıyor. İstediğin okulu
okuyup, yapmak istediğin mesleğin için-
de yer alma hakkı tanınmıyor. Bu hak sa-
dece sosyalist ülkelerde vardır. Sosyaliz-
mi savunuyoruz. Çünkü bize isteğimiz gibi
okuma hakkını yalnızca halk iktidarının
sosyalist anlayışı sağlayacaktır.

Eğitim ulusal ve halk değerlerine, kül-
türüne yabancılaştırılmış gençliği bu
değerler ve kültürle donatacak, ülkenin
kalkınmasına, ulusal servetin büyütül-
mesine hizmet edecek, bir muhtevaya sa-
hip kılınacaktır. Demokratik Halk Cum-
huriyeti, eğitim sistemini üretici güçle-
ri geliştiren, toplumcu, yurtsever, ileri-
ci, bilimsel yanlarıyla ve zihinsel, be-
densel, ruhsal, teknik tüm boyutlarıyla bir
bütün olarak ele alır. (Halk Anayasası
Taslağı, Syf: 49)

Sosyalist anlayış eğitim hakkını tüm
halk için sağlamayı bir zorunluluk ola-
rak görürken, kapitalist anlayış kendi ih-
tiyacına göre belirler ve sadece parası
olan okusun, herkes okumak zorunda de-
ğil diyerek eğitim hakkını sadece bur-

juvaziye tanırken, yoksul halkın çocuklarına okul kapı-
ları kapatılmaktadır. Okul harçlarını yatıramadığı için bin-
lerce yoksul öğrenci okulunu yarım bırakmak zorunda kal-

maktadır. Oysa halk iktidarı anayasa
taslağında diyor ki;

Eğitim her düzeyde ücretsizdir. Öğ-
rencilerden hiçbir biçimde kayıt parası,
harç alınamaz. Barınma (yurt), bes-
lenme, eğitim araç ve gereçleri ve
benzeri ihtiyaçları devlet tarafından
karşılanır. (A.g.e syf,50)

Eğitim her insanın en temel hakla-
rından birisi olmasına rağmen bu hak,
kapitalist sistem içerisinde sadece bur-
juvaziye tanınmaktadır. Burjuvazi eği-
timi de kendi ihtiyaçlarına göre şekil-
lendiriyor. Eğitim  bilimsellikten uzak,
anti-demokratik ve YÖK baskısı altında
düzene uygun kafaların yetiştirildiği ıs-
lahhaneye çevrilmiş durumda. Özgür
düşünebilen insanlar değil, baskıyla sin-
dirilmiş, yoz eğitimle beyni köreltilmiş
insanlar yaratmaya çalışıyorlar. 

Aylarca gece gündüz çalışıp, sı-
navları kazanıp da gideceğimiz okul-
larda bizi bekleyen gerçek budur. 

Düşünme yetisini yitirmiş, maki-
neleşmiş insan olmayı hiçbir zaman ka-
bul etmedik ve etmeyeceğiz. Dev-
Genç olarak 46 yıldır bunun mücade-
lesini veriyoruz. Arkadaşlarımızla ra-
kip değil yoldaş olmanın kavgasını ve-
riyoruz. Birbirimizin omuzuna basarak
yükselmek değil birbirimizin elinden tu-
tarak önümüze çıkan engelleri birlikte
aşmak istiyoruz. Biz milyonlarız, on-
larsa bir avuçlar. Önümüzde engeller
çok olsa da, ne istediğini bilen insan-
ların kararlılığıyla adımlarımızı atma-
lıyız. 

Bugün önümüzde duran en acil gö-
rev gençliği örgütlemektir. Onlara ken-
di yaşadıkları gerçeği anlatacağız. Bu-
nun için Öğrenci Meclislerimizi yay-
gınlaştıracak; gerici, yoz, anti-demok-
ratik eğitim sistemine karşı öğrencile-
ri örgütleyeceğiz.

Gençliğin Geleceği Sınavlarda Değil,
Devrimci Halk İktidarındadır!

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 

katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz varız!

Liseliyiz Biz
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16 Mart Katliamı, devletin niteliğini
gösteren en belirgin örneklerdendir,
hatta köşe taşlarındandır. 37 yıl önce
bugün İstanbul Üniversitesi Merkez
Binası’ndan toplu çıkış yapan Hukuk
ve İktisat Fakültesi devrimci demokrat
öğrencilerin üzerine, Eczacılık Fakültesi
önünde sivil faşistlerce bombalı, silahlı
saldırıda bulunuldu. Ahmet Turan
Öner, Cemal Sönmez, Murat Kurt,
Abdullah Şimşek, Hamit Akıl, Baki
Ekiz ve Dev-Genç’li Hatice Özen kat-
ledildiler. 

Devletin tüm unutturma çabalarına
rağmen onları unutmadık. Türküler
yaktık, öfkemizi namluya sürdük. Be-
yazıt Meydanı’nın tanıklığında biz de
meydanların sesi olduk. Katlederek
korku saltanatlarını sürdürmeyi hedef-
lediler. 

16 Mart Katliamı’nda  kullanılan
bombalar ordu malıdır ve onları ha-
zırlayan da emekli Yüzbaşı Ali Çe-
viklerdir. Katliamın yapıldığı dönem
resmen emekli olmuş olsa da aslında
görevinin başındadır. Devletin bu kat-
liam içindeki yeri yüzbaşı ile sınırlı
değildir elbette. Polis şefi Reşat Altay
katliamı gerçekleştirenleri korumakla
ve de kaçmalarını sağlamakla görev-
lendirilir. Zülfikar İsot, Latif Akatı ve
Abdullah Çatlı adlı tetikçiler ise ülkü
ocaklarından seçilenlerdir.

1978’den bugüne katliama dair or-
taya çıkanlar, açılan kapatılan davalar,
göstermelik yargılamalar sistemin ken-
dini teşhir niteliği taşır. İlk göstermelik
yargılamanın günah keçisi olarak Sıddık
Polat seçilmiş ve hapis cezası verilerek
dava bitirilmiştir. Onlar için biten dava,

bizim için başlayan davamızdır. Üzerine
örtülmeye çalışılan kan,  bizim kanı-
mızdır. Bugüne kadar her hükümetin
öncelikli görevi katliamların üzerini
örtmek olmuştur. Bu politika sürüyor.

Kullanıp kullanıp kenara attıkları
katiller dahi gerçeğin kendi ağızlarından
dillendirilmesine sebep olmuştur. Bu
katillerden biri de Zülfikar İsot’tur.
Öldürülmesinin ardından annesi oğ-
lunun 16 Mart Katliamı’nda nasıl kul-
lanıldığını anlatmakla kalmadı, oğlunu
yönlendiren kişinin polis Mustafa Doğan
olduğunu da açıkladı. Böylece 1995
yılında katliam dosyasını yeniden açmak
zorunda kaldılar. Her şey o kadar açıktır
ki katliama dair Besat Altay ve Çatlı
arasındaki konuşmalar, telefon görüş-
meleri dahi kayıt altındadır. 

Devrimciler düzmece ifadeler, te-
lefon görüşmeleri gerekçe gösterilerek,
yıllarca hapiste tutulurken, Reşat Altay
ve onun gibiler her dönem ödüllendi-
rilenler olurlar. Reşat Altay’ın sahiple-
nilmesi, pervasızca katliamın sahiple-
nilmesidir. Öte yandan “yargı süreci”
her şeyi anlatmaktadır. Tüm belgelere
ve delillere rağmen, AKP iktidardayken
20 Ekim 2008 tarihinde dava, “zaman
aşımı” denilerek düşürüldü. Aynı iktidar
Reşat Altay’ı kendisi için kilit öneme
sahip bir emniyet müdürü olarak atadı.
Eli hiç soğutulmayan beş katil 16 Mart
1978’de katilleri kollayıp korurken 19
Ocak 2007’de Hrant Dink’in katledil-
mesinin planlayıcısı ve yine katillerin
koruyucusu oldu. AKP’nin bu katili
koruyarak ödüllendirmesi katliamların
nasıl devam ettirildiğini de göstermek-

tedir. 
“Bitecek yurdumun özlemi
Sesini bulacak her karışı
Sesini bulacak Beyazıt
Güvenin, sevginin sesini
Hepsini görür nasılsa
Nasılsa hepsini yaşar
Havada kalmaz
Mutlaka bulacak avazım 
kendine bir yer...”
Beyazıt Meydanı’nda katledi-

len yedi gençten biri olan Dev-Genç’li
Hatice Özen’in öfkesini, sevdasını,
bağımsız bir ülke özlemini yine Dev-
Genç’liler büyütüyor. Anfilerden mey-
danlara, caddelerden kondulara, ova-
lardan dağlara mücadeleyi büyütenler
oluyorlar. Bugün anti-emperyalist
mücadelemizin bayrağını en yüksek-
lere taşıyanlar oluyorlar. Onların he-
sabını ancak böyle sorabiliriz. Sistemin
yargısı peşindir ve sonucu hep katli-
amdır. İster yargılı ister yargısız...
Ölüm fermanlarımızda hep devletin
mührü basılıdır. 

Katliama karşı ilk andan itibaren
devrimciler gerekli tepkiyi koydu.
Katliama rağmen okul terk edilme-
yerek, okulda işgale devam ederek,
tüm ülkede eylemlikler örgütlendi.
Cenazeler kitlesel bir şekilde kaldı-
rılarak, on binlerin katıldığı yürüyüşler
düzenlendi. Faşizm, yapılan eylem-
liliklerle katliamın altında ezildi.

Ölülerimizin konuşamayacağını
sanarak katlediyorlar, ancak işte 37
yıldır konuşuyor, Beyazıt Meydan-
ları’nda katliam politikaları düne ait
değildir. Dünden bugüne sisteme aittir.
Katledilenlerimiz... Onlar  bizim di-
limizde, silahımızda, kavgamızda ko-
nuşuyorlar. Yani sistemin korkusu da,
katliamları da sürüyor. Buna rağmen
kavga  Elif, Şafak, Bahtiyarlar’la,
Günaylar’la, Berna ve Çiğdemler’le
faşizme karşı savaşta, baş eğmezliğin,
cüretin ve teslim olmazlığın onuruyla
sürüyor. 

16 Mart’tan Bugüne Devlet Katletmeye Devam Ediyor16 Mart’tan Bugüne Devlet Katletmeye Devam Ediyor

16 MART’IN HESABINI ELİF, ŞAFAK, BAHTİYAR,  
GÜNAY, BERNA VE ÇİĞDEMLER’LE SORUYORUZ!
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Bu düzende adalet yoktur. Bu dü-
zende sorunlarımıza çözüm yoktur.
Sorunlarımızın çözümü için halk
meclislerinde örgütlenelim.

Halk Meclisleri halkın kendi
sorunları etrafında bir araya gel-
dikleri,  sorunların çözümünde de
yer aldıkları örgütlenmelerdir.

Zalimin zulmüne karşı direnmek
halkların tarihinde vardır, gelenektir,
değerdir direnişlerimiz.  Halkın bu
direnişini, bir araya geldiğinde neler
yapabileceğini, ne kadar güçlü ol-
duğunu AKP iktidarı da bilir.

Bunun için halkın bir araya gel-
memesi için sürekli saldırır. Gece-
kondularımızı yıkmak ister, cenaze-
lerimize, düğünlerimize saldırır.  Acı-
larımızı, sevinçlerimizi paylaşacağı-
mız, değerlerimizi yaşatacağımız her
şeye, her yere saldırır. Saldırır ki
korkularımız büyüsün, saldırır ki,
yalnızlaşalım, komşumuzun yardı-
mına koşmayalım, kapı pencere ka-
patalım, kendi kabuğumuza çekile-
lim.

Yalnızlaştıkça, açlığa yoksulluğa
karşı da çözümsüz kalırız, bu sorun-
ların çözümünü devletten beklemeye
devam ederiz.

Hayır, bu sorunları yaratanlar çö-
zemezler, sorunlarımızın çözümü bi-
ziz, halktır, halkların bir araya gel-
mesidir. Bunun için halk meclislerini
tüm mahallelerde kurmalıyız.

Hangi Mahallelerde
Halk Meclisleri Var ve
Hangi Aşamada?

Gazi Halk Meclisi: Gazi’de Halk
Meclisleri 96’lı yıllara dayanır.  Gazi
Mahallesi’nin yoksul gecekondu halkı,
Halk Meclisleri ile onca sorunu için
bir araya gelmiş, örgütlenmiştir. Ekmek
zammı durdurulmuş, baz istasyonları
yıkılmış, kumara, fuhuşa karşı kam-
panyalar yapılmıştır. 1 Mart 2015’te
Halk Meclisi kurultayı yapıldı, 22 Ka-
sım 2015’te birinci Halk Meclisi Ku-
rultayı ile Meclis Yürütme Kurulu ve

7 komisyon oluşturuldu. 
6 Mart’ta ikinci halk toplantısı

yapılacak ve şimdi Halk Meclisi bu
toplantıya çağrı çalışmaları yapıyor.

27 Şubat Cumartesi günü Gazi
Halk Meclisi çalışanları, Düz böl-
gesinde 4 kahvede ve 4 otobüste 6
Mart’ta yapılacak olan halk toplan-
tısına çağrı yaptılar. Halk Meclisi
çalışanları kahvelerde ve otobüslerde
mahallemizde yaşanan polis terörünü,
günlerdir cemevi bölgesinde süren
direnişi, AKP nin mahallemize yö-
nelik politikasını anlatarak çözümün
birlik olmakta Halk Meclislerinde
örgütlenmekte olduğunu anlattılar
ve 6 Mart saat 17.00 da Sultan Düğün
Salonu’nda yapılacak olan halk top-
lantısına çağrı yaptılar.

Gazi Mahallesi
6 Mart’ta Yapılacak Olan
Halk Toplantısına
Hazırlanıyor!

Halk Meclisi çalışanları 40 adet
afişi Düz bölgesine astılar.

2 kahvede konuşma yaparak, halkı
sorunlarımızın çözümü için yapılacak
olan toplantıya çağırdılar ve 2 halk
otobüsünde de Gazi’de yaşanan uyuş-
turucu, yozlaşma, polis terörünü an-
latarak bu sorunların çözümünün
halk meclislerinde olduğunu anlattılar
ve toplantıya çağrı yaptılar.

Armutlu Halk Meclisi: Ar-
mutlu’da Halk Meclisi toplantıları
devam ediyor. 13 Mart’ta büyük halk
toplantısı ile Halk Meclisi Yürütme
Kurulu ve komisyonlar oluşturulacak.
Şimdi bu toplantı için hazırlıklar ya-
pılıyor.

Çayan Halk Meclisi: Çayan’da
Halk Meclisi için konteynır alınmış
ve meclis yeri kurulmuştu. Buna ta-
hammül edemeyen polisler mahalle
baskınında konteynırı çalmışlardı.
Çayan’da da ısrarla Halk Meclisi
kurma çalışmaları sürüyor. Bunun
için halk toplantıları yapılıp kararlar
alındı. Halk Meclisi Kurultayı yapı-

larak komisyonlar oluşturulacak. Son
olarak 27 Şubat’ta Çayan’da ikinci
Halk Meclisi toplantısı yapıldı!

50 kişinin katıldığı toplantıda
şu kararlar alındı:

-27 Şubat toplantısı için emek
harcayan iki kişi ve gönüllülerden,
Halk Meclisi için Geçici Yürütme
Kurulu oluşturuldu

-Halk Meclisi’nin kuruluşunu ilan
etmek için, 26 Mart tarihinde toplantı
kararı alındı.

-26 Mart’taki toplantı tarihine ka-
darki sürede, Çayan Mahallesi’nde
çöplerin alınmasıyla ilgili sorunun çö-
zümü için bir program oluşturuldu.

-Esnaflar arasında yaşanan bir
sorunun çözümü doğrultusunda adım-
lar atılacağının kararı alındı.

Sarıgazi Halk Meclisi: Sarı-
gazi’de Halk Meclisi için bir yer ki-
ralandı. Artık Halk Meclisi toplantı-
larını kendi yerinde yapabiliyor. 8
kişi ile başladılar toplantılara, ma-
hallenin en yakıcı sorunları ile ilgili
toplantılar yapmaya başladılar.

İkitelli Halk Meclisi: İkitelli’de
5 kişi ile her pazartesi akşamı toplantı
yapılıyor. Halk Meclisi kurmak için
büyük halk toplantısı yapılacak ve
bunun programı oluşturulacak.

Esenyurt Halk Meclisi: Halk
Meclisi için 7 kişi bir araya geldi,
pankartları ile Gazi’deki direnişi des-
teklemek için yürüyüş yaptılar. Ve
burada da Halk Meclisi Kurultayı
için toplantı tarihi belirlenip program
çıkarılacak.

Okmeydanı Halk Meclisi: Halk
Meclisi çalışmalarının uzun yıllardır
sürdüğü mahallelerden biri de Ok-
meydanı’dır.  Mahallede baz istasyonları
ile ilgili, kumar ve fuhuşa karşı, hır-
sızlığa karşı birçok kez halk toplantıları
yapılıp kararlar alındı. Şimdi meclis
yeri kiralandı ve burada da Halk Meclisi
kurultayı mart ayında yapılacak, yü-
rütme kurulu yeniden oluşturulacak.
Bunun çalışma programı çıkarılacak.

BBütün Mahallelerde 
Halk Meclislerini Kuralım!

Yürüyüş
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Sorunlarımızın Çözümü
Birlik Olmaktadır,
Sorunlarımızın Çözümü
Halk Meclislerinde
Örgütlenmektedir!

Halk Meclisi çalışmalarına ağırlık
verilmeli. Bunun için tüm mahallelerde
Halk Meclislerini hızla kurmalıyız.

Halk Meclisi halkın her kesiminin
yer aldığı örgütlenmelerdir. Bunun için

öncelikle halka çağrı yapıp, halk top-
lantısı yapılarak herkesin meclis ça-
lışmalarında yer almasını istemeliyiz.

Üç kişi de olsa, beş kişi de olsa
bir araya gelerek önce bir komite ku-
ralım ve büyük halk toplantısı tarihi
belirleyelim. Bu toplantı için mahallede
sokak sokak, ev ev çağrılar yaparak
halkımızı bu toplantıya çağıralım.
Halk Meclislerinin önemini anlata-
cağımız bu toplantıda halk meclisleri
hakkında bilgilendirme yaparak fiili

olarak da Halk Meclisini kuralım.
Tüm sorunlarımızın çözümü Halk

Meclislerinde örgütlenmektir.
Halk Meclisleri için hızla çalış-

malara başlayalım.
Herkes kendine şunu sormalıdır:

Bugün halk meclisi için ne yaptın?
Bu sorunun cevabını vermeliyiz

kendimize.
Tüm mahalleler, ülkemizin ne-

resinde olursak olalım, gün Halk
Meclislerinde örgütlenme günüdür. 

Gazi Halk Meclisi çalışmalarını sürdürüyor. Elbette
çalışmalarının örgütlenmesinde en önemli araçlardan
birisi toplantılar... Toplantılarda sorunlara çözümler ara-
nıyor, kararlar alınıyor, kendi gerçeğimiz, halkın gerçeği
ortaya konuyor... Birlikte tartışıp birlikte çözümler üre-
tiliyor. Aynı zamanda toplantılarımız bizim ve halkımızın
okulları oluyor. 

Her toplantıda olduğu gibi Halk Meclisi toplantılarının
da gündemleri oluşturuluyor öncelikle... Meclis çalışan-
larının katılacağı bir kahvaltı ilk gündemimiz oluyor.
Hep birlikte gidelim diyoruz. Herkes gelirim diyor. Bir
kişi hariç. O da “eşimden izin alabilirsem gelebilirim”
diyor. Tabi ki eşinin de ikna edilmesi gerekiyor. O halde
eşini de getirmesini söylüyoruz.

Diğer gündemlerimiz mahallelerde polis terörü ve yı-
kımlar.  En önemli gündemlerimiz bunlar. Bunlarla ilgili
olarak bir kampanya yapma, imza toplama, sokak toplantıları,
seminerler yapma kararı alıyoruz. Mahallede yıkımlar
ciddi bir sorun. Meclis üyeleri düşündükleri her soruyu
hep birlikte tartışıyorlar. Kaç kişi direnecek... Çıkarları yı-

kımlara karşı olan hangi kesimler var. Bunlar her yanıyla
tartışılıyor. Bazen tali sorunlar, engeller genelleştirilebiliyor.
Ama bir gerçek varki hemen aklımıza geliyor. Binlerce,
milyonlarca insanımız var bizim…Ve o binlercenin sorunları
ortak. Biz o sorunlara çözüm bulmak zorundayız. Sonuç
olarak birleşmek, birlikte düşünmek ve birlikte bir çözüm
bulmak. Halk toplantıları yapacağız ve kampanya programı
tartışacağız. 

Önceki halk toplantımıza neden yeterli insan katılmadığını
değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki bizi ilerletecek olan kendi
eksiklerimizin nedenlerini bulmak. Muhasebe yapmak,
bunu hayata uygulamak ve yeni bilgilerle yeni muhasebeler
yapmak, yeni bilgilere, yeni deneyimlere kucak açmak
bizim tarzımızdır. Konuşuyor, tartışıyoruz...

Eleştiri-özeleştiri yapma kararları alıyoruz.  Biliyoruz
ki eleştiri-özeleştiri yapmak bizi ilerletecek, eksiklerimizi
tamamlayacak olan en devrimci yöntemdir. 

Tekrar toplantı kararı alıp programımızı çıkararak bi-
tiriyoruz. Gazi halkının yaşamını örgütlemek, sorunlarına
çözüm bulmak için tekrar bir araya geleceğiz.

Gazi Halk Meclisi Toplantısı Yapıldı
Meclis Bizim Halk Gerçeğimizin Aynası, Bizim Okulumuzdur

Gazi Halk Meclisi’nin toplantısı başlamak üzere.
Meclis üyelerinden birisi tam toplantıya geleceği sırada
Gazi girişinde bir torbacıyı yakalıyor.  Kolundan tutup
getiriyor meclis toplantısına… Hemen üzeri aranıyor.
Bonzai denilen uyuşturucu çıkıyor ceplerinden. Nereden
geldiği ve kime sattığı, kimlerle görüştüğü soruluyor.
Önce inkar ediyor. Satmadığını, askerlik arkadaşını gör-
meye geldiğini söylüyor. Öyleyse arkadaşını araması,
çağırmasını söylüyoruz. 

Trabzonlu dediği arkadaşını telefonla arayarak çağırıyor.
On dakika sonra iki kişi geliyor. Tam meclise girecekleri
sırada içerdeki kalabalığı görünce hemen koşarak kaçmaya
başlıyorlar. Kaçarken ise “imdaaaat poliiis” diye avazı

çıktığı kadar bağırıyor. Yaşanan çarpıcı ama tam da
ülkemiz gerçeğini gösteriyor. Uyuştucu satıcıları dev-
rimcilerden kaçarken polise sığınıyorlar. Ama bu defa o
kadar kolay değil kaçmak! Yolda esnaf ve halktan
insanlar “polisi ne çağırıyorsun al sana polis” diyerek
bir iki yumruk vuruyorlar. Halk çok öfkeli uyuşturucu
satanlara... Ellerinden gelse linç edecek kadar öfkeliler...
Torbacılar yakalanarak meclise getiriliyorlar. Onlara
Gazi Mahallesi ve devrimciler anlatılıyor. Sonra  da
teşhir edilerek mahalleden kovuluyorlar.

Gazi halkı, uyuşturucu satıcılarına karşı örgütlü mü-
cadele etmenin en sonuç alıcı örneklerini yaratmaya
devam ediyor.  

HHalk Meclisi Toplantısı Öncesinde Torbacılar Cezalandırıldı
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Devrimciler bu halkın en onurlu
evlatlarıdır. Anadolu toprakları halk
için savaşıp düşen devrimcilerin kan-
larıyla sulanmıştır on yıllardır.
Devletin bunca zulmü, kahpeliği kar-
şısında onyıllardır halkın bağrında
yaşıyor, savaşıyor devrimciler.  Devlet
işkenceler, katliamlar, tehdit, şantaj
ve her türlü ahlaksız yöntemle halkı
teslim almaya çalışıyor. Halkı işbir-
likçileştirmeye çalışıyor. Tüm çaba-
larına karşı çarpıp aşamadığı bir
engel var düşmanın; halk kültürü. 

Anadolu halkı yiğittir. Evlat-
larını vermez katillerin eline. Dev-
rimciler Anadolu halkının sahiplenme
kültürünün üzerine yeni değerler
eklemişler, onu büyütmüşlerdir.
Halktan öğrenmiş, öğrendiklerine
yeni değerler katarak halkın değer
yargılarını ileriye taşımışlardır. 

Alevilikte; zalimin zulmüne maruz
kalmış mazlumu, açıkta bırakmak
yoktur. Katil, zalim bir iktidarın kat-
lettiği, işkence yaptığı bir devrimcinin
cesedini ortada bırakmanın adı
AHLAKSIZLIKTIR.

Çiğdem’in cesedini kim adına
hangi hakla cemevine almıyorsu-
nuz? O cemevlerini halkın paralarıyla
yaptınız. Alevi halkı mücadele ederek,
bedel ödeyerek kurdu o cemevlerini.
Sizin işbirliği yaptığınız faşist AKP
iktidarı ceplerinizi dolduruyor olabilir.
Unutmayın, o paralar da halkın para-
sıdır. Halkın parasıyla yaptırdığınız
özel odalara, vakıflara halk çocuk-
larını almıyorsunuz. Alamazsınız
çünkü sizin ne Alevi inancıyla ne de
halkın değerleriyle bir ilginiz kal-
mamıştır. Siz zalimlerin yanındasınız. 

Alamazsınız çünkü alırsanız bir
daha AKP faşizmi size vakıfları, oda-
ları yaptırmaz. Alevi halkımızın inanç-
larını sömürmeye devam edecek, din
bezirganlığı yapacak olanakları bula-
mazsınız. Siz bir tercihte bulundunuz.
Zalimleri seçtiniz. Mazlumları çiğ-
nediniz. Bunun da bedeli olduğunu
unutmayın.  Halka ve devrimcilere
karşı yaptığınız ahlaksızlığın hesabını
vereceksiniz. Şehidimizin cenazesini
ortada bıraktınız. En kıymetlilerimize,
gözümüzden sakındığımız şehitleri-

mize yaptınız bu ahlaksızlığı UNUT-
MAYACAĞIZ! SİZİ REZİL RÜSVA
EDECEĞİZ! ÇİĞDEM’İN BAŞI-
NA BAĞLAYAMADIĞIMIZ TÜL-
BENT, GÖĞSÜNE KOYAMADI-
ĞIMIZ BAYRAK,  ALNINA KON-
DURAMADIĞIMIZ ÖPÜCÜK
İÇİN SİZLERİ REZİL EDECEĞİZ. 

MEZARLIKTA ÜZERİNE SU
DÖKÜLEN, POLİS TARAFINDAN
GÖMÜLEN CENAZEMİZ İÇİN
DEVRİMCİLERE VE ALEVİ HAL-
KINA HESAP VERECEKSİNİZ!

Alevi inancına göre hiçbir meş-
ruluğunuz yoktur. Bu halk sizin
yüzünüze tükürecek! 

Tüm Alevi kurumları ve cemevleri
Alevi kültürüne ait olmayan bu tavrı
teşhir etmeli ve bunu yapanları tecrit
etmelidir. 

Eskişehir Hacı Bektaş Veli
Anadolu Kültür Vakfı, Çiğdem’in
ailesinden, yoldaşlarından ve Alevi
halkından özür dilemelidir. 

HALK CEPHESİ 

İzzettin Doğan’a Bağlı Bu Kurum, Halkın Adalet Savaşçısı, Devrim Şehidi
Çiğdem Yakşi’nin Cenazesini Kabul Etmemiş, Ortada Bırakmıştır!

Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu 
Kültür Vakfı Cemevi Soysuz ve Düşkündür!Kültür Vakfı Cemevi Soysuz ve Düşkündür!

Sizin Halkla da, Halkın Değerleriyle de Bir İlginiz Yoktur!

Halk Kurtuluş Savaşçısı
Çiğdem Yakşi Eskişehir ’de

Anıldı
Çiğdem Yakşi’nin anma töreni 13 Mart'ta mezarı

başında yapıldı. Anma programı “Çiğdem Yakşi
Ölümsüzdür/ Dev-Genç” pankartının ve iki adet kızıl
flamanın açılması ve tüm devrim şehitlerimiz için bir
dakikalık saygı duruşuyla başladı. Katil polisler karanfilleri
çaldığı için yeni karanfiller mezara bırakıldı. Bir Dev-
Genç’li Berna Yılmaz’ın yoldaşlarına yazdığı mektup
okundu. TAYAD’lı Aileler tuttu Dev-Genç pankartını.
Sloganlarla ölümsüzlük haykırıldı. “Çiğdem Yakşi
Ölümsüzdür!, Berna Yılmaz Ölümsüzdür!, Halk Kurtuluş
Savaşçıları Onurumuzdur!” sloganlarından sonra “Bize
Ölüm Yok” marşıyla anma sonlandırıldı. Anmaya 13
kişi katıldı.

Tanıtım Sergimizi Tüm
Mahallelere Taşıyoruz

Halkın Mühendis
Mimarları’nın Çayan
Mahallesi’nde 13
Mart’ta yapacağı
tanıtım sergisinin
çalışmaları devam
ediyor. 

9 Mart’ta Halkın
Mühendis Mimarları
ve Çayan Halk
Cephesi, Çayan Mahallesi’nde afişleme çalışması yaptı.
50 adet tanıtım sergisi afişinin asıldığı çalışmaya 5 kişi
katıldı. 

Yürüyüş
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Cemevleri, Kerbela'da Şehit Düşen 
Hüseyin'in Yolunu İzleyenlerindir!

Düzene Kapısını Açıp, Devrimcilere
Kapatanlar Alevi Değil, Soysuz Bir

Muaviyedir!..
Adalet savaşçısı Çiğdem ve Ber-

na'nın vasiyeti, cenazelerinin Anka-
ra'da yine bir başka adalet savaşçısı
olan Bahtiyar Doğruyol'un mezarının
yanına defnedilmekti. İkisi Ankara'da
örgütlenmişler, devrim yoluna beraber
girmişlerdi ve doğal olarak son yol-
culuklarında yanyana olmak istiyor-
lardı. Ne varki polisin baskısının da
etkisiyle, vasiyetlerinin aksine Çiğ-
dem Eskişehir'de, Berna Kıbrıs'ta
defnedildi. 

Kuşkusuz Anadolu'nun her karışı
bizimdir. Anadolu'nun en ücra köşe-
sindeki şehit mezarı devrimin dalga-
lanan bayrağıdır. Her bir şehidimiz fa-
şizme karşı savaş çağrısıdır. Anado-
lu'nun bir ilinde bulunan devrim şehi-
dinin mezarı o topraklarda cephenin
varlığı demektir. O mezar taşları başında
içilen antlar, söylenen marşlar, sıkılan
yumruklar faşizmin kaçınılmaz sonunu
müjdelemektedir. Şimdi Çiğdem ve
Berna Anadolu'nun bağrında, bu top-
raklara ekilen direnç tohumları olarak
yaşıyorlar. Anadolu halklarına güven
veriyor, örnek oluşturuyorlar.

Düşman ise cenazelerimizden kor-
kuyor. Çiğdem ve Berna da kabusu
oldu katiller sürüsünün. Adalet savaş-
çılarının mermileri karşısında başlarını
kaldıramayan, felce uğrayan düşman,
cenazelerin bir an önce törensiz, sessiz
sedasız gömülmesi için ailelerini tehdit
etmekten cenazeleri kaçırmaya kadar
elinden geleni yaptı. Çünkü faşizme
teslim olmayarak silah elde sloganlarla
son nefesini veren her bir devrimci
düşmanın korkulu rüyalar görmesine
yetiyor. Mümkün olsa mezarlarımızı
bile yoketmek ister faşizm. Bu yüzden
katletmek de yeterli gelmez onlara,
mezar taşlarımıza bile saldırırlar.

Düşmanın, faşizmin korkusu, kay-
gısı böylece anlaşılır. Onlara zulmü-
nüz artsın ki sonunuz yaklaşsın denir.
Fakat bir Alevi örgütlenmesi olan

Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Vakfı'nın
tavrının ne Alevi inancında yeri
vardır, ne de diğer dini inanışlarda.
Hacı Bektaşi Veli Vakfı, Çiğdem'in
cenazesinin cemevinden kaldırılma-
sını engellemiş, cenazeyi geri çevir-
miştir. Çiğdem'in cenazesi ancak me-
zarlıkta son yolculuğuna hazırlana-
bilmiştir. Bu cenazeye, şehidimize
saygısızlıktır, ayıptır. Cenazeyi geri
çevirmek aynı zamanda cenaze sa-
hiplerine ve Alevi halka da saygı-
sızlıktır. Alevilerin bin yılı aşkındır
süren gelenekleri yok sayılmıştır.
Kaldı ki, Alevilikte değil tüm inanç-
larda ölüye saygı esastır. 

Cemevinin geride kalanlarla he-
lalleşmesini engellediği Çiğdem, Er-
zincanlı yoksul bir Alevi ailesinin
kızı olarak Eskişehir Büyükdere Ma-
hallesi'nde doğmuş, orada büyümüş-
tür. Büyükdere Mahallesi, Yıldıztepe
ve Gültepe mahalleleriyle yanyanadır.
Erzincan-Erzurumlular'ın Eskişehir-
Seyitgazililer'le komşu olduğu, Alevi,
Sünni inançların bir arada yaşandığı
bu bölgede bir Alevi öldüğünde selası
en yakın camide okunup, cemevindeki
cenaze törenine çağrı yapılır. Çiğdem
Alevi halkın olumlu, ilerici kültürünü
devrimci saflarda büyüten Cepheli
bir devrimcidir. Maraş'ın, Sivas'ın,
Kürdistan'daki katliamların hesabını,
halk düşmanlarından soran adalet
savaşçısıdır. Aç susuz da kalsa, so-
nunda ölüm olacağını da bilse, zalimin
zulmüne rağmen biat etmeyen bu-
günün Hüseyinler’i, Çiğdem ve onun
"yol bacısı" Berna'dır. 1336 yıl önce
nasıl Hüseyin; Muaviye'de somutlaşan
zulme, adaletsizliğe başkaldırdıysa,
biat etmediyse zalime, Alişan da öyle
ABD'nin beyninde patlamıştır, Şa-
faklar, Bahtiyarlar, Berkin'in hesabını
sorarken adalet için can vermişlerdir.
Ölüm pahasına da olsa zalime biat
etmemişlerdir. 

Hacı Bektaşi Veli Vakfı yönetim
kurulu ise cemevini kendi tekkesi
gibi görmüş, polisin isteği doğrultu-
sunda hareket ederek Muaviyeler’in
safına geçmiştir. Bugüne kadar hangi
halk düşmanına, hangi hırsıza uğur-
suza kapısını kapatmıştır cemevi?
Biz biliyoruz ki hiçbirine. Faşist
düzen partileriyle kolkola, yanyana
olmaktan, halk çocuklarının katille-
riyle aynı masada oturmaktan rahat-
sızlık duymayan cemevi yönetimi,
bir devrimciye kapılarını kapatmanın
hesabını da verecektir. 

Devrimcilere kapılarını kapatıp,
düzene açanlar Alevi değil, soysuz
bir Muaviyedir. Bugün Alevilerin
inançlarını özgürce yaşaması için
bedel ödeyen, cemevleri yıkılmak
istenirken, barikat olan devrimcilerdir.
Faşizmin baskılarına boyun eğip,
oyunlarına ortak olanlar Alevilerin
değerlerinin, inançlarının, gelenek-
lerinin temsilcisi olamazlar. 

Cemevleri; yönetim kurullarının
tekkesi değil, Alevi halkındır, dev-
rimcilerindir. Çiğdem'in ailesi, ak-
rabaları, komşuları, arkadaşları cem-
evinin de bulunduğu bu mahallededir.
Çiğdem'in yakınlarıyla, sevdikleriyle
helalleşmesini engellemiştir cemevi
yönetimi. 

Bütün dinlerde cenazeye, ölüye
saygı esasken, Hacı Bektaşi Veli
Vakfı bu ayıbıyla hesaplaşmadan ne
Alevileri temsil edebilir, ne de Ale-
vilerin geleneklerini yaşatabilir. Olsa
olsa Aleviliği de düzen içine çeken-
lerin, içini boşaltanların safına geçer.. 

Devrimcilerin cenazesini kabul
etmeyerek bir “ilk”e imza atmıştır
Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Vakfı.
Bu düşkünlüğün hesabını vermelidir. 
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AKP halkın her kesimine yönelik
saldırılarını artırarak devam ettiriyor.
Hayatın her alanındaki saldırısından
emekçiler de nasiplerini alıyor. Kiralık
işçilik meclisten geçti. Artık işçiler
kıdem tazminatı alamayacaklar. İş gü-
vencesi tamamen ortadan kalkacak.  

Kamu emekçileri açısından da durum
çok farklı değil. İş güvencesini ortadan
kaldıracak saldırı yasa hazırlığı devam
ediyor. Halihazırda zaten işten uzak-
laştırmalar, açığa alınmalar sürgünler,
cezalar var. Ama bunu yasallaş-
tırarak,  önlerine engel olacakları ortadan
kaldırmak istiyorlar. Sadece bununla
da sınırlı değil. Bir çok dayatmalara
yaptırımlara da maruz kalınılıyor. Bun-
lardan biri de öğretmenlere, okullarda
polislik yaptırılmak istenmesidir.

Önce “emniyette çalışacak gönüllü
öğretmen aranıyor” diye okullara yazı
gönderildi. Polisler alanlarda katle-
derken bürolarda masa işi yapacak
polis ihtiyacı varmış. 

Önce gönüllülük esasına göre baş-
vuru yapılması isteniyor, gönüllülük
esası yoksa norm fazlası öğretmenlerin
emniyette çalıştırılacakları söyleniyor.
Daha önce her okulda istihbarat görevi
yapan bir öğretmenin bulunduğu gizli
gizli konuşulurdu. Şimdi açıkça “gelin
polis olun, onurunuzdan vazgeçin, biz-
den yana olduğunuzu gösterin, bize
muhalefet olanları ihbar edin yeriniz
kalıcı olsun” diyorlar.

Bir öğretmenin görevi öğrenci ye-
tiştirmektir, eğitmektir. Bunun dışında
öğretmene verilecek bütün görevler
angaryadır. Hele ki böyle bir görev
asla kabul edilemez... Öğretmenin gö-
rev yeri okuldur.

Bir diğer gelişme de, okullarda nö-
bet görevi ile ilgili değişikler ile öğ-
retmenden asayiş, hırsızlık ve sabotaj
olaylarını önlemesi istenmesi. Daha
önce 19. Milli Eğitim Şurası’nda gün-
deme gelen ‘her okula özel güvenlik’
önerisini hayata geçirmek isteyen ba-
kanlık, İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne
gönderdiği talimatla, öğretmenlerin
okullarda güvenlik memuru olarak gö-
revlendirilmesini istedi. 

Talimatla artık nöbet tutan her öğ-
retmen, okul yönetimi tarafından güvenlik
memuru olarak kullanılabilecekmiş. 

Öğretmenler için ilk kez ‘emniyet
memuru’ tanımı yapılan talimatta, öğ-
retmenin okul güvenliği için yapması
gerekenler sıralanıyor:  Okula gelen her
ziyaretçinin hareketini yakından takip
etmek ve gereken uyarıları yapmak, 

‘Girilmez’ uyarılı yerlerde izinsiz
dolaşanlara mani olmak, binada keyfi
dolaşmaları engellemek, sebepsiz do-
laşanları kurum dışına çıkarmak, şüp-
heli hareketlerde bulunanların takibini
yapmak, bina içinde sükûneti bozanları
ikaz etmek, gerekirse amirleri uyarmak,
okula girişte elinde bir şey varken, çı-
karken olmama ya da tam tersi du-
rumlara dikkat etmek, 

Hırsızlık, yangın ve sabotaj olaylarına
karşı önlem almak, mesai saati sonunda
çöplerin çöpte bulunmasını sağlamak,
gün sonunda her yeri gezerek eksik bir
şey olup olmadığını kontrol etmek, de-
mirbaşlarla ilgili bilgileri günlük emniyet
kontrol çizelgesine yazmak.

Öğretmenin ahlaklı, halkını,  vata-
nını seven insanlar yetiştirme sorum-
luluğu vardır. Fakir Baykurt’un da de-
diği gibi “öğretmen yalvarmaz, öğ-
retmen boyun eğmez, öğretmen el
açmaz, öğretmen ders verir.” � Evet

öğretmenin kendisine yönelik bu sal-
dırılar karşısında yapacağı tek şey, var
kendi mesleki onurunu korumaktır.  

Öğretmenlerden  mesleki onurların-
dan vazgeçmeleri isteniyor. Öğretmen-
lerin geleneği güçlüdür.  İlk dernekleri
öğretmenler açmıştır. Örgütlülüğün gü-
cünü iyi bilirler, bu yanıyla aydındırlar.

Kendileri gibi emekçi ailelerin
çocuklarını eğitirler, onların aileleriyle
bağları vardır. Yüzü halka dönüktür.
Ne kadar yozlaştırılmaya çalıştırılsalar
da  bu güçlü bağı koparamamışlardır.  

Polislik yaptırarak bu güçlü yanları
ortadan kaldırmak  istiyorlar.  Polislik
ve öğretmenlik  ikisi bir arada olmaz.
Bu çizgiyi kimse yumuşatamaz esne-
temez. 

Öğretmenlerden istenen bu görevle
“polis öğretmen” modeli oluşturularak;
öğretmenlerin mesleklerine yabancılaş-
masına, öğretmenlik mesleğinin yoz-
laştırılmasına, çarpık olan eğitim siste-
minin daha da çarpık hale getirilmesine
neden olacaktır. Halkla bağını kopara-
caktır.

Yeni yeni tanımlar, artan angaryalar,
performans ve saldırı yasaları, öğret-
menlerin mesleklerinden uzaklaşma-
larına neden olacaktır. 

Öğretmenlerin kendilerini gelişti-
rebileceği, eğitebileceği, yaratıcılığını
sunabileceği alanlar, olanaklar yaratmak
yerine öğretmenleri   itaat eden birer
köle yapmak istiyorlar.

Öğretmenler! Sizlere yaptırılmak
istenen bu onursuzluğa boyun eğmeyin.
Sizler yeni nesilleri yetiştirmekle gö-
revlisiniz. Onları hayata en iyi bir şe-
kilde hazırlamakla yükümlüsünüz. Si-
zin işiniz, göreviniz öğretmenliktir.
Ne polislik ne de benzer bir iş değildir.
Bu onursuzluğu kabul etmeyin. Halka
yabancılaşmayın!

Kendinize, inançlarınıza, düşünce-
lerinize sahip çıkın! Yozlaşma başlarsa
önü alınamaz. Polis olmak yozlaş-
maktır. Mesleki onurunuza sahip çıkın.
Asli görevinize sahip çıkın.

Öğretmenler, sizlere
yaptırılmak istenen bu

onursuzluğa boyun eğmeyin.
Sizler yeni nesilleri

yetiştirmekle görevlisiniz.
Onları hayata en iyi bir şekilde
hazırlamakla yükümlüsünüz.
Sizin işiniz göreviniz öğret-
menliktir. Ne polislik, ne de
benzer bir iş  değildir. Bu

onursuzluğu kabul etmeyin.
Halka yabancılaşmayın!

Öğretmenler, Sizlere Yaptırılmak İstenen         
Bu Onursuzluğa Boyun Eğmeyin!

“Polis Öğretmen” Dayatmasını Kabul Etmeyin!

Polis Değil Eğitimciyiz!

Yürüyüş
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İtalya’nın Floransa kentinde Ni-
jerya kökenli Amerikalı moda tasa-
rımcısı Wale Oyejide bir defile düzen-
ler. Emperyalizmin moda anlayışını
yansıtan, yayan defileler burjuvazinin
kültürel dejenerasyonunun aracı ve
kar kapısıdır.

Ancak bizim İtalya’daki defileyi
yazmamızın nedeni emperyalizmin
moda anlayışı değil, o defilenin amacı
ve orada podyuma çıkarılanlardır.

Wale Oyejide defilesine 19 ile
27 yaşları arasında değişen Mali ve
Gambiyalı mültecileri çıkarıyor. Yani
mültecilere modellik yaptırıyor.
Mültecilere makyaj yapılıp giydi-
riliyor ve defilede boy gösteriyor-
lar.

Bakın amaçlanan ne!
Mültecilerin “sığınmacı” olarak

kabul edilmeden önce İtalya ve Av-
rupa kültürüne ısınmasını sağlayacak
bir entegrasyon programından geçi-
rilmesi. Bu programı “Etik Moda
İnisiyatifi” adlı bir kuruluş gerçek-
leştiriyor. İtalya ve en genelde Avrupa
en yoğun mülteci akışının olduğu
ülkeler. İtalya bu proje ile “göçmen-
lerin işgücü kaynağı olduğunu gös-
termeye çalışıyoruz” diyor. İtalya bu
tür projelerle mültecileri nasıl sömü-
rebileceğinin, mülteciliği nasıl kar

kapısına çevirmeyi planladığını gös-
teriyor.

Mülteciler nasıl insanlar ki bir
entegrasyona yani uyuma ihtiyaç-
ları var?

Emperyalistlere göre ezilen halklar
hastalıklıdır. Hiçbir şeyi bilmezler.
Gerek zekaları gerekse de algıla-
maları geridir. Davranışları kaba ve
ilkeldir. Ezilenler geri ve hastalıklıdır.
Avrupa gibi bir yaşamı görmemiş-
lerdir. “İleri” kültürleri yoktur.
Sinemayı, tiyatroyu, teknolojiyi bil-
mezler. Avrupa’nın  “uygarlık”ı onla-
rın ulaşamayacağı kadar ileridir.

İşte bu yüzden mültecilerin eği-
time, uyuma yani tedaviye ihtiyaçları
vardır. Entegrasyon projesiyle mül-
teciler tedavi edileceklerdir. Bu teda-
viye cevap verenler, emperyalist
tekellerin sömürü mekanizmasının
dişlilerinden olacaklar. Entegrasyonla
şekil veremedikleri ise sınır dışı edi-
lecek, ölüme terk edilecekler.

Zaten onlar “posa”dır. Kafatasçı
Hitler’in, Mussolini’nin çocukları
mültecilere işte bu gözle bakmak-
tadırlar. 

Görünürde ise bu proje ile mül-
tecilere “acıyor” ve “iyilik” yapı-
yorlar.

YALAN!

Emperyalistler insana has hiçbir
duyguyu taşımazlar. Onların duygu-
ları tamamen kara, kazanacakları
paraya göre şekillenir. Parayı severler.
Bu yüzden mültecileri ucuz işgücü,
hatta modern köleler olarak görürler.
Buna rağmen de öyle aşağılarlar ki,
ezilenleri köle olarak çalıştırmayı
planlarken dahi, önce tedavi etmeyi
planlıyorlar. Amaçlanan, vatanını
terk etmeye zorlanarak ölüme dönen
göç yollarında kurtulanları, kimlik-
sizleştirip, kişiliksizleştirerek azgınca
sömürmektir. 

Sonuç olarak;
Bugün dünyanın farklı yerlerinden

göç ederek daha iyi yaşam koşulları
elde etmek için, mülteci konumuna
düşen halkların tüm sorumlusu emper-
yalizmdir. Onları ülkelerinden göç
ettirmeye zorlayan, yerlerinden yurt-
larından eden emperyalistlerin kar
hırsıdır. 

Bu yüzden tüm halklara sesleniyo-
ruz;

Daha iyi koşullar bulmak için
başka ülkelere umut bağlamak yerine;
kendi ülkelerinizde kalıp umudu-
nuzu oralarda büyütün. Bunu ger-
çekleştirmek için de; birleşip örgüt-
lenmek gerekir. Çünkü biliyoruz ki
örgütlü bir halk asla yenilmez…

HHALKLARIN KATİLİ AMERİKA
EMPERYALİZMİN KURBANI DEĞİL 
CELLADI OLACAĞIZ!
Emperyalizmin Mültecileri Aşağılama Araçları 

Onlara İsyan Olarak Dönecek!

Selam Olsun Sabo’nun
Kızlarına!

Halk Cephesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
ile ilgili yaptığı açıklamada kısaca şunları ifade etti:
“Hayatı başlatan kadınlar, yeni bir hayat için mücadele
ediyor. Halktan zorla alınan adaleti, ekmeği bağımsızlığı
geri almak için mücadele ediyor kadınlar. Saboların
varsa cesaretiniz gelin haykırışı, yurdumuzun dört bir
yanında çiğdem çiçekleri olup açıyor, açacak!”

Antep’te de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde
Halk Cepheliler, Yeşilsu Meydanı’nda bir araya gelerek
bir basın açıklaması yaptı. Sloganlarla başlayan basın

a ç ı k l a m a s ı n d a ,
“Çiğdem Yakşi
Ölümsüzdür, Berna
Yılmaz Ölümsüz-
dür”,  “Selam Olsun
Sabo’nun Kızlarına”
sloganları atıldıktan
sonra basın metni
okundu. 15 kişinin
katıldığı açıklama
sloganlarla sonlandırıldı. Aynı gün içerisinde de Düztepe
Mahallesi’nde ve Yeşilsu Meydanı’nda karanfiller
dağıtıldı.  Düztepe’de evlerine Halk Cephelileri davet
edenler oldu. Halk Cepheliler de misafir oldukları
evlerde yemek yiyip, çay içerek sohbet etti.
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Hayata yalnız gözlerimizi açarız.
Ama açtığımız zaman ilk bakışla
çevremizdeki her şeyi sırası geldikçe
algılarız. Ailemiz, evimiz her zaman
yaşamımızın en büyük bölümünü
oluşturur. Büyüdükçe yeni şeyler
keşfederiz tabi kendimizi de.

Duygularımız, düşüncelerimiz ve
bunlarla bağlantılı olarak yaşamımız
da değişir. Yeni bir yol, yeni bir
yaşam oluştururuz her zaman. He-
deflerimiz, yapmak istediklerimiz bu
yol üstündeki duraklardır. Çevremiz,
dostlarımız, arkadaşlarımız bu yol
üzerinde büyür gelişir. Hayallerimiz,
düşlerimiz, yapmak istediklerimiz
oluşturur aslında bu yolu. İşte o yol
birçok yerden, birçok kişiyle kesişir.
Tabi bizi bir yapan düşüncelerimiz
de pekişmeye devam eder. Ama hiç
değişmeyen tek duygu, ait olma duy-
gusudur. Her bulunduğumuz topluluğa
ait olduğumuzu hissetmek isteriz.

Çoğunlukla seçemediğimiz, se-
çimler yapmadığımız toplumun, ai-
lenin dışında çizilemez o yol, o yolda
hep bir şeylere ait olma duygusudur
bizi çeken. Bir parçası olmak, ait ol-
mak, oradan olmak…

İşte gerçek yaşam gücü buradadır.
Mutluluk, sevgi, huzur buradan geçer.
Artık ne olursa olsun güzellikler,
zorluklar, acılar, sevinçler her duygu,
her olay oraya çeker.

Çünkü oraya aitsindir ve orada
seninle bunları paylaşan, kimi zaman
söylemeden anlaştığın, paylaştığın
kişilerlesindir.

Yoz, çürümüş, ilişkileri dejenere
olmuş insanların bencilleştirildiği, em-
peryalizmin dayatmalarının yaşandığı
bu sistemde tüm bunları reddedebil-
mek. İşte bu yeni yol devrimciliktir.

Peki, böyle bir yaşamı ne, nasıl
sağlıyor? Bu paylaşım, sevgi nasıl
şekilleniyor, gıdasını nereden alıyor
dersiniz?

Pir Sultan’ın öğretilerinden birisi;
“Aynı ağacın dallarında olgunlaşan
meyveler olun” der.

O ağaç hangisidir, hangi ağaçtır
insanları dallarında toplayan, olgun-
laştıran? O ağaç Partidir.

Bizlere şekil veren, yoz, çürümüş,
bencilleştirilmiş emperyalist sistemden
çekip yeni insanlara dönüştüren. Halkın
kültürü, ahlakı, değerleriyle yeniden
tuğla tuğla ören, halka dair en güzel
duyguları baştan öğretendir Parti.

Bizi renksiz, kişiliksiz, ciddi, kimi
zaman aynı kalıptan çıkmış gibi gös-
termek isterler, varsın olsun…

Bu aslında bizi biz yapan ger-
çekliktir. Bu; kültürümüzün, inancı-
mızın ve güvenimizin harmanlandı-
ğının, bir şekil aldığının ifadesidir.

Hani o yol var ya, herkesi bir
yana götüren, işte o bizi bir araya
getirendir. O yol, sistemin pisliklerini
görüp arınmak için kesiştiğimiz kav-
şaktır. Partidir.

Kocaman bir çember düşünün, o
çemberin ortasında Stalin’in deyi-
miyle; “Çelik çekirdek” Partimiz
özü. Sevgi ve güvenden oluşan bir
çelik çekirdek. İşte o çemberin içinde
olmak, o çemberdekilerle mutlu olup,
o çemberdekilerle bütün olmak. Bunu
hissetmek, hissettirmektir yeni insan,
Partili insan…
“Yoldaşlık her zaman tek bir yü-

rek, tek bir ruh olmaktır” der Lenin.
İşte budur önemli olan.
“Ben varsam Devrimci-Sol var-

dır” diyor Niyazi Aydın.
Bunlar gerçekten de laflarda kalan

söylemler değildir.
Partinin gözüyle bakmaktır. Partili

olma düşüncesi, duygusudur. Ortak
bir şekillenmedir bu, söyleten yara-
tandır…

Tarihimiz en güzel örnekleriyle
doludur; Kızıldere’de Mahirlerin
şehit düşmesiyle devrimcilik doğar.

Direniş, yoldaş sevgisi, feda duy-
gusu şekil alır. İşte bu yüzden her
Cepheli’nin doğum yeri, Kızılde-
re’dir.

Onlar da belki Denizleri tanımı-
yordu, onlarla birlikte gülüp, onlarla
hüzünlenmemişlerdi. Ama Onlar da
Deniz, Yusuf, Hüseyin’in idamını
engellemek için canlarını verdi.

O günden bu yana pek çok örneğini
yaşadı ülkemiz: 19 Aralık’ta yoldaşları
için bedenlerini tutuşturdu Fidan’ımız,
Ahmet’imiz… Birbirimize siper olduk
düşman kurşunlarının, saldırılarının,
tekme tokatlarının karşısında.

Belki sohbetimiz yoktu, belki ta-
nımıyorduk bile; ama Sibel için, Gü-
nay için, onları değerlerimize göre
layıkıyla toprağa vermek için bari-
katlar kurduk.

Tanımadığımız, hiç de tanıma ih-
timalimiz olmayanlar için Ölüm
Oruçlarına yattık. Yaşamı, uğrunda
ölecek kadar severek.

Tüm bunlar inancın, bağlılığın,
fedanın yaşam bulmasıdır. Elbette
ki sağlam bir ideoloji ve sarsılmaz
iktidar hedefiyle beslenince, en güzel
değerlere yenileri katılır.

Nerede olursak olalım bir Cepheli
aynı şeyi düşünür, aynı acıları yaşar,
aynı güzelliklere güler ve aynı bağ-
lılıkla bakar geleceğe.

Yaşlarımız, milliyetlerimiz, inanç-
larımız, kültürlerimiz, aile yapılarımız
ayrı da olsa; o çelik çekirdektir bize
yön veren, amaç veren, sarıp sarma-
layan, yeniden yaratan.

O bağlılık Şafak, Bahtiyar, Elif
Sultan olur, Berna ve Çiğdem olup
adalet için atar.

Günay, Dilek, İbrahim, Berkin,
Zehra olup cüretin adı olurlar.

Ve her Cepheli bir örgüttür, ör-
güt insanıdır.

Ve Dayı’dır. Dayı’nın adıdır, se-
sidir. GERİSİ HAYAT diyen…

SSavaş, Her Şeyden Önce Disiplin ve Kurall ı  Yaşamdır!
Kurallar  ve Disipl in  Hem Düşmana, 

Hem de İç Düşmana Karşı   Savaşın Temel Yasasıdır!
Savaşçı, Partili Duygusunu Her Koşulda Hissedendir!

“Devrimci mücadele ve  savaşta belirleyici olan kadrolar ve siyasi çizgidir. Tayin edici güç halk kitleleridir”

Sava
ş ve 

Biz



1-) Neden okumalıyız?
Yaşamımızı sürdürebilmemiz için

ekmek, hava, su nasıl bir ihtiyaçsa
okumak da öyle bir ihtiyaçtır. Bey-
nimizin gıdasıdır okumak. Beynimizi
güçlendirmek, ufkumuzu genişletmek
ve emperyalizm karşısında yenil-
mez bir devrimci olmak için oku-
malıyız.  

2-) Ne okumalıyız?
Kapitalist bir düzende yaşıyoruz ve

hemen her konuda olduğu gibi kitap vb.
gibi yayınlarda piyasa şartlarına bağ-
lanmıştır. Kitapçı rafları birçok yeni ve
çok satanlarla doludur. Ancak bunlar
düzenin çıkarlarına hizmet eden, hal-
kın sorunlarına çözüm üretmeyen, mü-
cadele yolunu göstermeyen, halka ve
mücadele edenlere umut, inanç ve di-
renç aşılayacak içeriğe sahip olmayan
kitaplardır. Bu nedenle ilk önce şunu
söyleyebiliriz ki, her şeyi okumayaca-
ğız. Okuma konusunda, kitap tercihinde
seçici davranacağız. Aksi durumda
beynimiz çöp tenekesine döner. Ege-
menlerin de istediği budur zaten. 

Ne okuyacağız sorusuna vereceği-
miz cevap, devrim mücadelesini bü-
yütecek, geliştirecek her şeyi okuma-
lıyız olmalıdır. Bunun için önce kendi
ülkemiz tarihini, parti tarihimizi, şe-
hitlerimizin hayatlarını öğrenmeli, ken-
di yayınlarımızı okumalıyız. 

Ardından dünya devrimci mücadele
deneylerini, tarih, felsefe, politika,
ekonomi vb. gibi temel konuları oku-
malı, devrimciliğimizi bilimsel temel-
lere oturtmak için Marksizm-Leni-
nizm’i kesinlikle öğrenmeliyiz. Oku-
duğumuz kitaplar halk ve vatan sev-
gimizi büyütmeli, savaş ve savaşın in-

san gerçekliğini öğ-
retmeli, yaratıcılığı-
mızı deney ve tecrü-
belerimizi geliştirme-
li, insanı ve hayatı
daha iyi tanımamızı
sağlamalı ve umudu-
muzu, coşkumuzu art-
tırmalı moral aşıla-

malı.

3-) Nasıl
okumalıyız?

Öncelikle belli bir okuma prog-
ramımız olmalıdır. Rastgele kitap
okunmamalıdır. Kitap okurken ses-
sizlik olmalı, TV, müzik aleti vb. açık
olmamalı ve herhangi bir dış faktö-
rün dikkatimizi dağıtmasına izin ve-
rilmemelidir. Bunu sağlamak için
ise uygun okuma saatlerimiz olma-
lıdır. Günün belli bir zamanını oku-
maya ayırdığımızda, okumak için
uygun koşulları sağlamakta zor ol-
mayacaktır. Ve okurken yanımızda
mutlaka not defteri ve kalem olma-
lıdır. Kitapta önemli bulduğumuz
bir söz, bir fikir ya da bize faydalı ola-
bileceğini düşündüğümüz bir alıntı-
yı not almalıyız. Not alırken uzun
uzun notlar almak yerine alıntı ya-
pacağımız bölümün ana fikrini ken-
di dilimizde not almak ve buna ken-
di yorumumuzu da katmak, daha
pratik ve faydalı bir yöntemdir. Ay-
rıca kitap bittikten sonra, kitap hak-
kındaki fikirlerimizi not almalı, ki-
taptan çıkardığımız sonucu, aldığımız
notları pratiğimizle değerlendirme-
liyiz.

Ancak bir savaş örgütü olduğumuzu
da unutmamalıyız. Her zaman ideal ko-
şullar yaratamayabiliriz de. Bu kesin-
likle okumamanın bahanesi olamaz. İki
elimiz kanda olsa dahi okumayı bir alış-
kanlık haline getirmeliyiz. 

4-) Okuma programı
neden önemlidir?
Nasıl çıkartılmalıdır?

Kitap okurken seçici davranmak zo-
rundayız. Çünkü bilgi değerlidir ve bey-
nimiz, içine her şeyi atacağımız bir tor-
ba değildir. Bu nedenle, ihtiyacımıza

göre bir okuma programımız olmalıdır.
Özel ilgi alanlarımız olabilir ya da sev-
diğimiz konuları okumak isteyebiliriz.
Ancak bunlardan daha öncelikli olan
şey devrimin ve mücadelenin ihtiyaç-
larıdır. Kendi ihtiyaçlarımız, bulundu-
ğumuz alanın ihtiyaçları ve sürecin ih-
tiyaçları çerçevesinde bir program çı-
karmalıyız. Kendi eksikliklerimiz, öğ-
renmemiz gereken konular nelerdir?
Bulunduğumuz alanda çalışmaları-
mızda nelere ihtiyacımız vardır? İçin-
de bulunduğumuz sürecin ihtiyaçları
nelerdir? Bu sorulara vereceğimiz ce-
vaplar aynı zamanda okuma progra-
mımızı da belirleyecektir. Programlı
okumak eksik, yanlış ve gereksiz bil-
gi edinmemizi önlerken kısa sürede bil-
gi-birikimimizi arttırır. 

5-) Yoğunluk ve
zaman bulamamak
gerekçe midir?

Çoğu zaman kitap okumamamı-
zın gerekçeleri olarak “yoğunluk” ve
“zaman bulamıyorum” gösterilmek-
tedir. Mücadele hızlı ilerliyor ve yo-
ğun olmak, her devrimci için geçer-
lidir. Zaten mücadele eden bir dev-
rimcinin zamanının yoğun geçmesi
olağandır ancak bu bir gerekçe de-
ğildir. Çünkü okumak temel faali-
yetlerdendir. Ve bu yoğunluğun içi-
ne dâhil olmak zorundadır. Dışında
tutuluyorsa, okumanın önemi anla-
şılmamış demektir. 

24 saatimizi devrimciliğe ayırma-
mız gerektiğini söylüyoruz. Peki, bu 24
saatin kaç saatini televizyon ya da
bilgisayar karşısında geçiriyoruz veya
verimsiz işlerde harcıyoruz? Eğer ki-
tap okumaya zaman bulamıyorsak,
öncelikle zamanı nasıl kullandığımızı
sorgulamalıyız. Eğer yoğunluk nede-
niyle okumuyorsak, orada plan ve
programsızlık vardır. Kitap okuma-
manın gerekçelerini ortadan kaldır-
mak için, planlı programlı olmalı, za-
manımızı verimli kullanmalı ve önce-
liklerimizi temel almalıyız.

6-) Düzenli okumak
ne demektir?

Kitap okumak dönemsel, geçici ya

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

SORUDA10
BilgiBilgi

güçtürgüçtür

OkumakOkumak
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da belli bir sürece özgü bir faaliyet de-
ğildir. Öğrenme ve bilgi edinme sü-
reci sonsuzdur. Ne kadar öğrenirsek
öğrenelim bilmediğimiz ve öğren-
memiz gereken yeni bilgiler olacak-
tır. Mücadelenin birçok sorunuyla
karşılaşacağız, yeni süreçler olacak ve
yeni ihtiyaçlar doğacaktır. Bu ne-
denle okuma, öğrenme sürekli bir faa-
liyettir. Kitap okumak boş vakitlerde
yapılacak bir iş ya da hobi değildir.
Böyle ele alınan okuma işinde dü-
zenlilik ve devamlılık yoktur. Düzenli
ve sürekli okumanın olmadığı yerde
bir devrimci körelir, coşkusunu ve
inancını kaybeder, iddiasını yitirir. Za-
man zaman veya fırsat bulduğunda ki-
tap okuyan bir devrimci mücadelenin
ihtiyaçlarına da cevap veremez. Dev-
rimin ihtiyaçlarına cevap vermenin
yolu, planlı programlı iradi ve sürekli
okumak, öğrenmek ve öğrendikleri-
mizi pratiğe uygulamaktır. 

7-) Okumak ve
eğitim ilişkisi nedir?

Eğitim çalışması sadece bir eğit-
menin ders anlatması değildir. Bireysel
çalışma, eğitim çalışmalarının önemli
bir parçasıdır. Hatta denilebilir ki eği-
timin büyük bölümü kişinin kendi
omuzlarındadır. Bireysel çalışma, diğer
çalışmalara paralel ve tamamlayıcı
olarak kişinin ihtiyaçları dâhilinde oku-
ma ve çalışma faaliyetidir. Kitap bura-
da başlıca materyallerdendir. Bireysel
eğitimde ihtiyaçları temel alarak çalı-
şırken kitapların bilgisini, örgütlülüğün
bilgisini ve kendi deney tecrübelerimizi
birleştiririz. Burada kişinin kendisi
hem eğitmen hem de öğrencidir.
Bir eğitmen gözüyle kendine bakmalı
ve gelişim programlı-düzenli okuma
ile bireysel çalışmayı bir eğitim faa-
liyeti olarak ele almalıyız. Her Cep-
heli’nin kendini eğitmesi, geliştirmesi
ve donatması vazgeçilmez görevidir.

8-) Teori ve pratiğin  bir-
liği ne demektir?

İnsanoğlunun ilk bilgileri, doğa-
ya karşı savaşım içinde pratikten doğ-
du ve kuşaktan kuşağa aktarıldı. Bu
savaş ilerleyen bir süreçti ancak ya-
zının icadından sonra bilgi hızla ya-

yıldı. Pratikten edinilen bilgi; dene-
yimleri oluşturur, ancak kitaplar bize
kavramsal bilgiyi sunar. Deneyimler sı-
nırlıdır. Fakat pratikten teori seviyesi-
ne gelmiş ve doğrulanmış bilgi gerçektir,
geneli görmemizi sağlar. Bilgi pratik-
ten doğar, kavramsallaşır ve tekrar
pratiğe dönerek sınanır. Eğer doğrula-
nırsa mutlak gerçek halini alır. Dünya-
yı ve ülkemizi yorumlayışımız pratik-
ten doğan ve tekrar pratikle sınanan bil-
ginin kendisidir. Stratejimiz, politika-
larımız böyle oluşur. Pratik mücadele-
nin ihtiyaçları, bize bilgi edinme zo-
runluluğunu dayatır. Ancak sadece ki-
tap okumak yeterli olsaydı devrimci mü-
cadele ilerlerdi. Teorinin tekrar pratiğe
yön vermek gibi bir görevi vardır.
Marks’ın dediği gibi “Dünyayı yo-
rumlamak yeterli değildir aslolan onu
değiştirmektir.” 

Kullanılmayan bilgi ölü ve işe ya-
ramayan bilgidir. Entelektüel olmak için
kitap okumak Cepheli’nin işi değildir.
Mahir Çayan’ın dediği gibi Cepheli’nin
işi “Entelektüel tartışmalarda trafik po-
lisliği yapmak değil, dünyanın Türki-
ye’sinde devrim yapmaktır.”Okurken
sloganımız Mahir Çayan’ın bu sözleri
olmalıdır.

9-) Egemenler halkın
bilgi sahibi olmasından
neden korkarlar?

Faşizm kitleleri sadece baskı ve zor-
la değil, aynı zamanda yalan ve aldat-
ma ile yönetir. Gerçekleri halktan giz-
ler, halkın gerçekleri görmesini engel-
lemek için sürekli olarak yeni yol ve

yöntemler geliştirir. Ellerindeki güçlü
medya araçlarını kullanarak, zihinleri
teslim almaya ve yönetmeye çalışırlar.
Çünkü bilirler ki, okuyan, araştıran, sor-
gulayan ve gerçeklerin farkına varan in-
san mücadele edecek olan insandır. Fa-
şizm bu nedenle halkın gerçekleri bil-
mesinden korkar. Kitaplara düşmandır,
bilime düşmandır. Hitler kitapları Ber-
lin’de meclis binası önünde yaktır-
mıştı. 12 Eylül’de evlerde toplanan ki-
taplar meydanlarda yakıldı, yasaklan-
dı veya tutuklanma, işkence görme
hatta katledilme nedeni oldu. Kitapla-
rın yakıldığı, bilim insanlarının katle-
dildiği daha onlarca örnek vardır tarihte. 

Devrimcilerin her faaliyeti asıl ola-
rak halka gerçekleri açıklama çalış-
masıdır. Gerçekleri halka açıklama so-
rumluluğu olan bir devrimcinin oku-
maması düşünülemez. Okumayan bir
devrimci propaganda yapamaz. Mese-
la dergi dağıtan ama dergiyi okumayan
biri halka ne anlatabilir? Devrimci in-
san aynı zamanda çağının aydını ol-
malıdır. Çünkü halkı aydınlığa götüre-
cek ve halka birlikte mücadele edecek
olan odur. Egemenlerin korkusu “ayak-
ların baş olması”dır. Devrimcinin gö-
revi ise okuyarak, araştırarak ve halka
gerçekleri anlatıp, açıklayarak, ege-
menlerin korkusunu gerçeğe dönüş-
türmektir.

10-) Dayımızın “Bilgi
güçtür”sözünden ne
anlamalıyız?

Egemenler bilgiyi tekellerinde tut-
mak isterler. Çünkü bilginin gücünün

farkındadırlar. Bu nedenle bilin-
çli olarak halk cahil ve çaresiz bı-
rakılır. Bilgi halka doğruyu ve ger-
çeği gösterir. Bu faşist düzen
karşısında çaresiz ve yalnız ol-
madığını, bu düzeni değiştirebi-
leceğini kavratır.  Artık faşizm
karşısında güçsüz olmaması, ör-
gütlü mücadelesi ile maddi bir güç
haline gelmesi demektir. Bağım-
sız, demokratik ve sosyalist bir
ülke için günlük pratiktir, daha
çok iş, daha çok örgütleme, daha
çok okuma ve araştırmadır. Bil-
giyi güç haline getirecek olan dev-
rimciler ve halkın mücadelesidir.

Çoğu zaman kitap okumamamızın
gerekçeleri olarak “yoğunluk” ve
“zaman bulamıyorum” gösterilmek-
tedir. Mücadele hızlı ilerliyor ve yoğun
olmak, her    devrimci için geçerlidir.
Zaten mücadele eden bir devrimcinin
zamanının yoğun geçmesi olağandır
ancak bu bir gerekçe değildir. Çünkü
okumak temel faaliyetlerdendir. Ve bu
yoğunluğun içine dâhil olmak zo-
rundadır. Dışında tutuluyorsa, oku-
manın önemi anlaşılmamış demektir.
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Soma Kınık maden havzasında 71 gün süren İmbat
Maden Direnişi’ne, çürüyen solculuğun zerre kadar emeği
geçmemiştir. Bunlar çürümekle meşgul oldukları için on-
binlerce işçinin çalıştığı kömür havzasındaki bu ilk direnişi
görmezden, duymazdan gelmişlerdir. İmbat Maden Dire-
nişimiz, solun desteğiyle değil, tam aksine çürüyen sola
rağmen zaferine ulaştırılmıştır. Zafer direnen maden emek-
çilerinindir. Ve bu zafere reformistinden oportünistine tas-
fiyecilerin zerre kadar katkıları olmamıştır.

Hatırlanacaktır: Büyük Ölüm Orucu Direnişimize
destek vermeyen, çürüyen sol, bu tavrını “başka gün-
demlerimiz var” diye açıklıyordu. “Başka” gündemler
nedir?

Yoktur böyle bir şey. Gerçek şudur: Nerede bir
direniş varsa, tasfiyeci sol orada yoktur. Ve direnişten
olmadık gerekçelerle kaçarlar. İmbat Maden Direnişi’nden
de kaçmışlar, direnişi görmezden gelmişlerdir. Adeta
sağır sultanı oynamışlardır. Açık olan şu ki, tasfiyeci sol
için hapishane direnişi ya da işçi direnişi farketmiyor.
Çürüyen solun her zaman tek bir gündemi vardır: Direniş
kaçkınlığı

71 gün süren İmbat Maden Direnişi’nden de kaçmış-
lardır. Sorun: Soma Kınık’ta onbinlerce maden işçisinin
geleceğini belirleyen bu tarihsel direnişten haberleri var
mı? 

Sorun “Sol, Madenci Direnişiyle İlgili 
Ne Yapmıştır?” Diye…

Alınacak cevapların topu birden riyakarlıktan başka
bir şey olmaz. Çünkü, tasfiyeci solculuk İmbat Maden
Direnişi’nin yanında yer almamıştır. Oysa bilinir, sınıflar
kavgasının açık ve sade kuralıdır: Yanında olmadığınız
direnişin, karşısında yer alıyorsunuz demektir. İmbat
Maden Direnişi  hakkındaki solun tavrı da tam olarak
işte budur. Direnen madencilerle omuz omuza olmadıkları
için; işçi düşmanlarının, patronların, sarı sendikaların
yanında saf tutmuş oldular. Kimse bize niyetlerden bah-
setmesin. Biz, niyet okuyan kahin değiliz. Biz pratiğe
bakarız ve ne gördüğümüzü de lafı dolandırmadan
söyleriz. Bunu da bize halkımız öğretmiştir ki halkımızın
dediği gibi: “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!”

“İşçici” Geçinip  İşçi Sınıfına 
Sırtlarını Dönerler...

Düşünün, ülkemizdeki sol örgütlerin bir çoğunun

adında komünist, sosyalist, emek vb. tanımları vardır.
Çoğu “işçici” geçinirler. Teorileri böyledir. Kalemlerinden
işçi sınıfı, proletarya kelimeleri dökülür ama sadece ka-
lemlerinden dökülür bu kelimeler. Gerçekte ülkemiz
işçi sınıfı ile bir bağları, ilişkileri de yoktur.

Soma Kınık kömür havzasında onbinlerce maden
işçisi vardır. Bir kaç yıl önce Soma’da 301 madencinin
katledildiği bir katliam yaşanmıştır. Halk düşmanı
patronlar buna rağmen bir çok işçiyi işten çıkartmış,
TÜRK-İŞ üzerinden maden emekçilerinin kazanılmış
haklarını gasp etmeye başlamıştır. İşçi sınıfına, madencilere
yönelik bu saldırılar böyle de kalmamış ve 18 Aralık
2015 tarihinde içinde devrimci madencilerin de olduğu
işçiler, işlerinden atılmaya başlanmıştır. Ve direniş baş-
lamıştır.

Tasfiyeci Solculuğun 
“Tarihsel” Görevi Nedir?

Bu tablo karşısında kendisine “sol” diyen, “komünist”
diyen, emekten emekçiden geçinen yana solun görevi
ne olmalıdır? Hayat denilen kavganın sorusudur bu. Ve
sol adına iddia sahibi olan herkese yöneltilmiştir. Elbette,
devrimcilerin görevi direnen emekçilerin omuzbaşıdır.
Öyle de olmuştur. Ama tasfiyeci solculuğun “tarihsel”
görevi bir kez daha direnişten kaçmak olmuştur. Çünkü,
direnmek, bedel ödemek, zafer inancı, kararlılık, cüret
ve emekçilik, uzlaşmazlık çürüyen solun ruhunda yoktur.
Bunlar olmadığı için hayatın her alanında çürümektedirler
zaten.

Evet, bunlara
sorulsun: İmbat
Maden Direni-
şi’ne nasıl bir
katkı sundunuz?
Nasıl bir daya-
nışma gösterdi-
niz? Ne yaptı-
nız? İşte bu so-
ruların cevabı ki-
min sosyalist ol-
duğunun ölçüsü-
dür. İşçi direni-
şine destek ver-
meyen, görmez-
den gelen, kı-

İmbat Maden Direnişi Karşısında 
Çürüyen Solun Tavrına Dair...

Gerçek şudur: Nerede bir direniş
varsa, tasfiyeci sol orada yoktur. Ve di-
renişten olmadık gerekçelerle kaçarlar.
İmbat Maden Direnişi’nden de kaçmış-
lar, direnişi görmezden gelmişlerdir. 

Adeta sağır sultanı oynamışlardır.
Açık olan şu ki, tasfiyeci sol için hapis-
hane direnişi ya da işçi direnişi fark et-
miyor. Çürüyen solun her zaman tek
bir gündemi vardır: Direniş kaçkınlığı.
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rılmasını bekleyen bir sol olabilir mi? Ülkemizdeki tas-
fiyeci solculuğun tutumu tam olarak işte budur. Mesela
kendilerine “sosyalist parti” diyenlere sorun: Maden
emekçileri ezilmiyorlar mı? Direnişleri haklı değil mi?
Pekala bu direnişin neresindeydiniz?

Cevap açıktır: Direnişin hiç bir aşamasında yokturlar.
Dahası direnişi suskunluk kuşatmasına almak istediler.
Görmezden geldiler. Neden?

Evet, cevaplanması gereken temel bir sorudur bu. Ve
bu sorunun cevabında da çürüyen solun devrimcilik
karşısında ki tahammülsüzlüğü vardır. Çünkü devrimcilik
bir ölçü koyar ve çürüyen solculuk bu ölçünün altında
kalır. Kalmıştır.

Madenciler Direnirken
Sol, Direnişten Kaçmıştır...

Reformistinden oportünistine tasfiyeci solculuğun İmbat
Maden Direnişi karşısında tutumları aynı olmuştur. Ancak
haksızlık olmasın, kimileri direnişe dair göstermelik
destekler sunmaya kalkmış ama onu da başaramamışlardır.
Komik ve aciz bir tutumdur bu. Örneğin direniş başlamıştır.
Maden ocağının kapısına çadır açılmıştır. Ama açılan
direniş çadırı yazlık, küçük bir çadırdır. Haliyle kara kış
koşullarında direnişçilere yetmemekte, soğuktan koruya-
mamaktadır. Bunun üzerine direnişçiler bir yandan da
çadır arayışına girerler. İşte bu sırada Kınık HDP temsilcisi
piyasaya çıkar ve duruma uygun bir çadır bulacağını
söyler. “Hallederiz” der. Öyle ya “büyük” olanakları,
ilişkileri vardır HDP’nin. Bir çadırın lafı mı olur. Ve fakat
HDP temsilcisinin söz verdiği ve hatta direnen madencilerden
sağlamak için bir miktar para aldığı bu çadır hiç bir zaman
gelmez. Komik olan şudur ki, HDP’linin söz verdiği bu
çadırı getirmek için EMEP’li de söz verir. Ama bu çadır
asla gelmez. HDP ve EMEP’linin söz verip getirmediği
bu çadır, hala gelecek. Bu arada direniş zafer kazandı.
Çünkü halkımız, kendi olanaklarıyla direniş çadırını kurdu.
Köylüler tütün serası demirleri verdi. Pazarcı esnafı branda
verdi. Başka bir esnaf kamyonuyla malzemeyi taşıdı. Ve
çiftçi İsmail abi direniş çadırını madencilerle beraber
kurdu. HDP ve EMEP’in direnişe dair tek desteği işte bu
gelmeyen çadır olmuştur.

DİSK, Madencilerin Direnişinin 
Karşısında Yer Aldı!

Bölgede örgütlü sendikalardan birisi de DİSK’tir.
Disk şube yönetiminde Halkevciler vardır. İşten atıldıkları
için direnişe geçen madenciler aynı zamanda DİSK üye-
sidirler. Bu durumda DİSK’ten ne yapması beklenir. El-
bette, direnişe destek vermesi, önderlik etmesi, kısaca
direnişi örgütlemesi beklenir. DİSK varsa bunun için
var olacaktır. Değilse zaten DİSK diye bir sendikaya
gerek yoktur. Adında “devrimci” kelimesi geçmesine
rağmen DİSK yönetimi, DEV Maden-Sen yönetimi bu
direnişin içinde değil, karşısında yer almıştır. Madencilerin
safında değil, patronların yanında yer almışlardır. DİSK
yönetimi, hepsi kendi üyesi olan direnen madencileri

bir kez bile arayıp
sormamıştır. Ha-
liniz, derdiniz ne-
dir? bile diyeme-
mişlerdir. Eviniz-
deki mutfak ten-
ceresinde ne kay-
nıyor, çocukları-
nızın bir ihtiyacı
var mı? deme-
mişlerdir. Maden-
cileri sahiplenme-
miş, direnişin ge-
reğini yapmamış-
tır. TÜRK-İŞ için
bir şey söyleme-
ye gerek yok zaten. İşbirlikçi TÜRK-İŞ şube yönetimi,
patronun tanığı olarak işçilerin aleyhine ifade vermiştir.
Patronun özel güvenliği gibi davranmaktadırlar.

Halkevleri Direniş Kırıcılığı Yapmıştır!
Direnen maden işçileri içinde ilk zamanlar Halkevci

bir işçi de vardır. Kar, soğuk dinlemeden direniş mevzisi
içinde yer alır. Hatta yılbaşını maden ocağının kapısında
kar altında geçiren işçilerden birisiydi bu maden emekçisi
arkadaş. Ancak bugün hala işsiz. Direniş zafere ulaşmasına,
diğer işçiler işe girmesine rağmen, Halkevci bu madenci
arkadaşımız işe geri alınmadı. Çünkü direnişin üçüncü
haftasında Halkevciler, bu madenciye direnişi bıraktırdılar.
Bunun adı direnişi kırmaya çalışmak değilse nedir?

DİSK şube yönetiminde olmalarına rağmen, hem di-
renişi örgütleyip yaymak için bir şey yapmıyorlar, hem
de kendi arkadaşları olan bir direnişçinin direnişi bırak-
masını sağlıyorlar. İşte Halkevleri’nin sendikal mücadele
anlayışının özeti budur. Bunun adı da direnişi kırmaya
çalışmaktır. Senin üyelerin direnişe geçiyor, sen direniş
içindeki tek insanının direniş dışına düşmesini sağlıyorsun.
Bravo! Ve bunlar işçi sınıfının sırtına yapışmış asalaklardır.
Direniş ruhu taşımazlar. Direniş örgütlemezler. Çünkü
böyle bir bakış açıları yoktur. Devrimci iradeleri yoktur. 

Sorun Halkevlerine? Yılbaşında Eynez Tepesine çıkıp
selamladığınız direnişten neden ayrıldınız?

Neden Direnişi Kırmaya Çalıştınız?
DİSK şube yönetimi olarak direnişin zaferi için ne

yaptınız. Sorun Halkevcilerine ve aldığınız cevaplara
bakarak riyakarlıklarına tanık olun.

İşçi Simsarlarına 
Madencilerin Devrimci Cevabı...

Tasfiyeci solun çürüdükçe dağılıp parçalandığı biliniyor.
Bu dağılmanın bir boyutu da kendilerine Sosyal Haklar
Derneği adını verenlerin var oluşudur. Anlaşıldığı
kadarıyla özünü Halkevlerinden ayrılan bir grubun  oluş-
turduğu Sosyal Haklar Derneği’nin bir şubesi de Soma’da
bulunmaktadır. Bunların yegane amacı da Disk Dev

Direniş zafere ulaşmasına, diğer iş-
çiler işe girmesine rağmen, Halkevci
bu madenci arkadaşımız işe geri alın-
madı. Çünkü direnişin üçüncü hafta-
sında Halkevciler bu madenciye dire-
nişi bıraktırdılar. 

Bunun adı direnişi kırmaya çalış-
mak değilse nedir? DİSK şube yöne-
timinde olmalarına rağmen, hem di-
renişi örgütleyip yaymak için bir
şey�yapmıyorlar, hem de kendi arka-
daşları olan bir direnişçinin direnişi
bırakmasını sağlıyorlar

İşte Halkevleri’nin sendikal müca-
dele anlayışının özeti budur. 

Yürüyüş
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Maden-Sen yö-
netimini ele ge-
çirmektir. Dün-
yalarında, gün-
demlerinde baş-
ka bir şey yok-
tur. 

Hastalıklı bir
ruh halidir bu.
Öyle ki sendi-
kanın yönetimi-
ni bir ele geçir-
seler “devrim
oldu” diyecek
gibiler. Ufukları,
çapları işte bu
kadar ufaktır.
Yanı başlarında
tarihsel bir dire-

niş yaşanır, ama bunlar, bırakın direnişe destek vermeyi,
DİSK içindeki sendikal ayak oyunlarında direnişi nasıl
kullanırım derdinde oldular. Haklarını yemeyelim, bir kaç
kez direniş çadırını ziyaret edip bir çuval da patates getir-
mişlerdir. Geliş gidişlerinde dile getirdikleri düşüncelerin
özü, özeti “Bırakın direnişi biz yönetelim” olmuştur. 

Niye? Niye böyle düşününür bu işçi simsarları.
Direnen madencilerin aklı direnişin bedelini ödemeye
yetiyor da, direnişi yönetip yürütmeye mi yetmiyor
acaba. İşte bu işçi simsarları böyle düşünüyor ve emek
vermedikleri direnişi, kendi sendikal ayak oyunlarında
kullanmaya kalktılar. Ama başaramadılar. Çünkü devrimci
madenciler bedelini ödedikleri direnişi, yönetip yürütmeye
devam ettiler. Yeri gelince de bu köhne işçi simsarlarına
“kendi aklınızı kendinize saklayın” demesini bildiler. 

Herkese hakkını vermiş olalım: İmbat Maden Direnişi
ikinci haftasında İzmir Alsancak’taki şirketin Genel Müdürlük
önünde yeni bir mevzi açtı. Burada  yapılan ilk basın açık-
lamasına iki Kaldıraç okuru da katılarak destek vermişlerdir. 

Tasfiyecilerin Tek Bir Gündemi Vardır...
Ülkemiz solunu İmbat Direnişi ile imtihana çektiğimiz

de ortaya çıkan tablo budur. İmbat Direnişi tasfiyeci solun
çürümesini en açık haliyle göstermiştir. Büyük Ölüm
Orucu Direnişi’miz sırasında direnişe destek vermemek
için “başka gündemlerimiz var” diyenler, maden işçilerinin
direnişi karşısında da “başka gündem”leriyle ilgilenmeye
devam ettiler. Onların tek bir gündemi var: Direnişleri,
devrimi, devrimciliği tasfiye etmek.

Böyle olduğu içindir ki sorun diyoruz sola: İmbat Maden
Direnişiyle ilgili ne yapmışlar? Maden emekçileri ile işçi
düşmanı patronlar ve onların bekçisi faşizm arasındaki bu
çarpışmada sol nerede durmuştur? Tavırları ve safları ma-
denciden yana olmayan tasfiyeci sol, patronların yanında
yer almıştır. Böyle olduğu içindir ki çürüyen sol diyoruz.
Emekten, emekçiden, direnişten yana olmayan, olamayan
bir sol çürümüş, ölüp kalmış bir soldur. Bu cenazeyi hangi
adla kaldırırlarsa kaldırsınlar, gerçek değişmez. Ortada
çürüye çürüye ölmüş bir solculuk vardır.

Tek Başına Kalsa da Direnmekten 
Vazgeçmeyen Zaferi Kazanır...

Direnen maden emekçileri, patron sultasına ve faşizmin
baskısına karşı tek başına kaldılar. Ve sola rağmen ka-
zandılar. Tek başına kalmak bir felaket değildir. Esas
olan haklılıktan vaz geçmemek, tek başına kalsan da di-
renmeye devam etmek ve zafere kadar direnmeye devam
etmektir. Israrla halka gidilip halkın desteği alınacaktır.
Evet, sol bir çadır bile getiremez ama çiftçi İsmailler
gelirler ve sera çadırını hemencecik kurarlar. Örgütlenmesi
gereken budur. Halkın dayanışması zaferin teminatıdır. 

Direnen maden işçileri direnme ve örgütlenme haklarını
savunarak mücadele etmiş ve zafer kazanmışlardır.
Maden emekçileri artık daha bir umutludur. Onurları ez-
dirilmemiş ve haksızlık karşısında direnip kazanılacağının
örneği tarihe yazılmıştır. 

Zafer işte budur ve bu zafer, tasfiyeci solcuğun
çürüyüp ölüşüne ayna tutmuştur. Selam olsun madencilerin
direniş zaferine!

Direnen maden işçileri içinde

ilk zamanlar Halkevci bir işçi de

vardır. Kar, soğuk dinlemeden di-

reniş mevzisi içinde yer alır. Hatta

yılbaşını maden ocağının kapısında

kar altında geçiren işçilerden bi-

risiydi bu maden emekçisi arkadaş.

Ancak bugün hala işsiz. 

Direniş zafere ulaşmasına, diğer

işçiler işe girmesine rağmen Halk-

evci bu madenci arkadaşımız işe

geri alınmadı. Çünkü direnişin

üçüncü haftasında Halkevciler, bu

madenciye direnişi bıraktırdılar.

Bunun adı direnişi kırmaya çalış-

mak değilse nedir?

Sen de Direnirsen, 
Dayanışmaya Açık Olursan

Kazanacaksın!
Devrimci İşçi Hareketi 10 Mart’ta Renault işçileriyle

dayanışma amaçlı bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Yak-
laşık 1 yıl kadar önce bağlı bulundukları Türk Metal-İş
sendikası ve RENO patronlarının yarattığı adaletsizliğe
karşı ayaklanan Reno işçisi, günlerce süren direnişiyle
ülkemizde bir kez daha TÜRK-İŞ gibi sarı sendikaların,
patronların çıkarına çalıştığını ve sendikasız da direni-
lebileceğini tüm işçi sınıfına göstermişti. 

Reno da üretimi tamamen durduran 2.000 işçi, ko-

şullarında yapılan iyileştirme sonrası üretime yeniden
kaldığı yerden devam etmişti.

Reno işçisinin üretimi durdurduğu ilk günlerde bizzat
Türk Metal’in eli sopalı çeteleri ve AKP’nin katil polisi
tarafından Reno işçisiyle dayanışma engellenmiş, işçi
“yeni bir Gezi ayaklanması çıkar, kan dökülür“le kor-
kutulmuştu. 

Çünkü patronlar ve onların sendikaları bugün şunu
çok iyi bilmekteler ki; dayanışma, işçi sınıfı için bugün
büyük bir silah. Bu silahı elimizden almaya çalışıyorlar,
kanmayalım, izin vermeyelim, dayanışmayı büyütelim” de-
nilerek, İmbat Maden İşçileri’nin 70 günden sonra zaferle
sonuçlanan direnişleri ile 250 gündür direnen DİSK Ge-
nel- İş işçisi Oya Baydak’ın direnişi örnek verildi.
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Ekonomi dergisi FORBES Tür-
kiye, bu yıl 11’inci kez hazırladığı
“En Zengin 100 Türk” listesini açık-
ladı. FORBES 100’ün toplam serveti
geçen yıla göre yaklaşık 6 milyar
dolar azaldı, milyarder sayısı 33’ten
31’e geriledi. Ancak listede AKP'ye
yakın isimlerin servetlerinde artışlar
göze çarptı.

"En Zengin 100 Türk" listesine
göre, serveti 1,5 milyar dolar azal-
masına rağmen Murat Ülker 2,9 mil-
yar dolarla üçüncü defa Türkiye'nin
"en zengini" oldu.

2008’de 1,1 milyar dolar karşılı-
ğında Çalık Grubu’na satılan Sabah-
ATV'nin satışında havuz oluşturul-
duğu ve buraya 100 milyon dolar
para verdiği 17-25 Aralık soruştur-
maları kapsamında iddia edilen, daha
sonra ise bu satışa 100 milyon dolar
katkı koyduğunu açıklayan Limak
Holding'in patronu Nihat Özdemir'in
serveti, Forbes'in listesine göre, 2016
yılında 1,1 milyar dolara çıktı. Son
1 yılda servetini 400 milyon dolar
artıran Özdemir, listenin 11'inci sı-
rasında yer aldı.

Erdoğan’a Aşık 
Sancak da Listede

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a
karşı sevgisini, katıldığı bir televizyon
programında; "Erdoğan'ı gördükçe
aşık oldum" sözleriyle gösteren işa-
damı Ethem Sancak da Forbes'in lis-
tesine göre servetini son 1 yılda 125
milyon dolar artırarak 500 milyon
dolara yükseltti. Sancak listede 76'ncı
sırada yer aldı.

Cengiz Holding de Listede
Listenin bir diğer dikkat çeken

ismi ise Artvin Cerattepe'de halkın
yoğun tepkisine rağmen maden arama
faaliyeti sürdüren Cengiz Holding'in
patronu Mehmet Cengiz oldu. 17-
25 Aralık soruşturmasında da adından
sıklıkla söz ettiren Cengiz, son 1
yılda servetini 30 milyon dolar artı-

rarak 450 milyon dolara yükseltti.
Cengiz, listenin 83'üncü sırasında
yer aldı.” (01.03.2016, BirGün)

Geçmişte milyar dolarlık servet ta-
nımı Koçlar ve Sabancılar ile sınırlıy-
ken, bugün bu sayı kat be kat artmıştır.
Gözümüz aydın! Ülkede açlık yok-
sulluk artmış, insanlar evine bir kuru
ekmek götüremez hale gelmiş, birilerine
ne gam! Onlar servetlerini büyütme
telaşında. Ayakkabı kutularına para is-
tifleyen başbakanlarının yolunda iler-
leyen çiçeği burnunda yandaş tekellerin,
listede öne çıkan isimler arasında ol-
maları tesadüf olmasa gerek!

Öyle ya, biz eskiden Sabancılar’ı,
Koçlar’ı, Eczacıbaşılar’ı, Zorlular’ı,
Doğanlar’ı bilirdik. 2000’li yılların
başında öne çıkan bu isimler ve be-
raberindeki diğer tekeller ile birlikte
toplamda 17 zengin aile tutmuştu
suyun başını. AKP iktidarı ile birlikte
geçen 14 yılda haramilerin sayısı
34’e çıktı. Tam iki katı… AKP iktidarı
boyunca bu isimler ile zaman zaman
çatıştı, karşısına aldı, TÜSİAD’ı
bitirme operasyonlarına girişti ancak
başaramadı. Eh, nihayetinde “dur
bakalım, senden önce biz vardık
bu memlekette” durumuydu yaşa-
nan. Ancak AKP de boş durmadı,
kendinden önceki tüm iktidarlar
gibi kendi zenginlerini yarattı. 

AKP’nin iktidara geldiği 2002
yılından bugüne zenginler daha da
zengin oldu. Türkiye’nin en zengin
yüzde 1’inin toplam servetten aldığı
pay 2002’de yüzde 39,4 iken 2012
itibariyle yüzde 54,3’e yükseldi.
Böylece 2012 itibariyle en zengin
yüzde 1’lik kesimin geri kalan yüz-
de 99’unun toplam mal varlığından
daha fazla birikime sahip oldu.

Ekonomik Kalkınma ve İş-
birliği Teşkilatı’nın (OECD) gelir
adaletsizliği raporunda üye ül-
keler arasında gelirin en adaletsiz
dağıtıldığı ülkeler arasında Tür-
kiye üçüncü oldu. (23 Mayıs 2015,
Taraf)

“Büyüyen Türkiye” 
Yalanları Arkasında 
Büyüyen Tekellerdi

AKP’nin yükselişinin arka pla-
nıyla, servetin büyük bir bölümünü
ele geçirmiş yeni bir “süper zenginler”
tabakası oluştu. Bunlar öncelikle se-
nelerdir AKP’nin çevresine üşüşen
inşaat şirketleri… Hem yeni, prestijli
havaalanı, tünel gibi büyük inşaat
projeleri ihalelerini alıyorlar, hem
de tatil bölgelerindeki en değerli ar-
salar yine onların ellerine geçiyor.

Peki, Kim Bu Zenginler?
5 yıl öncesine kadar seçim kam-

panyasına harcayacak parayı dahi
bulamazken, 7 sülalelerine şirket
kurduranlar sayesinde, belediyeden,
devletten ballı ihaleler alanlar.

İmam hatip diplomalı, “hamili kart
yakınımdır” yazan kartvizitler taşı-
yanlar. Belediyelerin başına geçip de
5 yıl içinde alış veriş merkezi, hastane

AKP Döneminde; Zengin Daha Zengin, Yoksul Daha Yoksul Oldu
Zengin ile Fakir Arasındaki Uçurum İyice Açıldı

Türkiye’nin En Zengin 100 İsminin Serveti 
Halkımızın Kanı ve Alınteri Üzerinden Kazanıldı!
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sahibi olanlar. Kentsel dönüşüm projesi
adı altında İstanbul’u parselleyip par-
selleyip satanlar ve bunların üzerine
binaları dikenler. Yok mısır, yok gemi,
yok yumurta diyen “ticaret” erbapları.
Katarları dolanıp, şaibeli kredilerle bir
gecede gazete, TV sahibi olanlar.
AKP’li belediyelerde sıradan bir memur
ya da işçi iken bir anda sihirli değnek
değmişçesine Türkiye’nin en önemli
müteahhitleri listesine girenler. Kad-
rolaşma adı altında devlet kurumlarında
yönetim kurulu koltuklarına terfi eden-
ler.

Albayraklar, Torunlar, Taminceler,
Ağaoğulları, Çalıklar, Cengizler, Top-
başlar ve daha onlarcası… Hepsinin
ortak paydası AKP yandaşı olmalarıdır. 

“Sermaye Kan, Ter ve 
Gözyaşıdır” (Karl Marks)

Marks’ın bu sözünün geçerliliğini
koruduğunu gösteren onlarca örnek
yaşıyoruz her gün. 

Türkiye'de, AKP hükümeti iktidara
geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden bu
yana 15 bin 70 işçi yaşamını yitirdi. 14
yılın sonunda üç katına çıkan taşeron
işçi sayısıyla Tuzla tersaneleri, Davut-
paşa, Ostim, Soma Kozlu, Karadon,
Ermenek, Esenyurt, Torunlar gibi yüz-
lerce iş cinayetini sığdıran AKP hükü-
meti döneminde enerji, inşaat, maden,
tarım ve ulaşım gibi iş kollarında
yaşanan iş cinayetleri iki katına çıkarak
91 yılın rekorunu kırdı.

301 işçinin öldüğü hangi ülke olur-
sa olsun işverene her halde bir ceza

verilir. Ama bu ülkede Soma Holding
A.Ş'nin patronu Alp Gürkan'a dava
açılmadı. Torunlarda Aziz Torun'a
dava açılmadı. Erzurum'da TEDAŞ
işçileri gölette boğuldular, yargı ölen
işçileri suçlu buldu. 

3 Temmuz 2012 Samsun Canik’te
gerçekleşen selde 4’ü çocuk 9 kişi
hayatını kaybetti. Bakan Erdoğan
Bayraktar’ın daha önce başkanlığını
yaptığı TOKİ’nin inşa ettiği konutlar
mezar oldu. Samsun Cumhuriyet Baş-
savcılığı, üç yıllık soruşturması so-
nucunda “belediye yetkililerinin hiçbir
suçu olmadığına” kanaat getirdi ve
aralarında belediye başkanlarının da
bulunduğu 12 kişi hakkında takipsizlik
kararı verdi.

13 Mayıs 2014 Soma Katliamı’nda
301 maden işçisi öldü. Tayyip Erdoğan
katliamın ardından “Bu işin fıtratında
var” dedi. Yayın yasağı getirildi. Er-
doğan Soma ziyaretinde madenci ya-
kınını yumrukladı, müsteşarı bir baş-
kasını tekmeledi. 2005 yılına kadar
marketlere dahi borçlu Soma Hol-
ding’in, 2005 yılından 2014 yılına
kadar aldığı ihalelerin bedeli 70 mil-
yara ulaştı.

6 Eylül 2014’te Erdoğan’ın arka-
daşına ait Torunlar Center inşaatında
10 işçi hayatını kaybetti. Faruk Çelik
Çalışma Bakanı’ydı. Milyon dolarlara
satılan daireleri yapan işçilerin bindiği
asansörün bakımını bile yaptırmayan
bir şirket Torunlar. Aynı şirkete Baş-
kent Doğalgaz’ın ihalesi de verildi.
Ankara’da yaşayan milyonlarca in-
sanın can güvenliği katil şirketin
elinde.

Öte yandan Memur-Sen tarafından
her ay düzenli olarak yapılan "açlık-
yoksulluk" araştırmasına göre Tür-
kiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık
sınırı 1.450,02 TL, yoksulluk sınırı
ise 3.966,071 TL olarak belirlendi.
(05.03.2016, Milliyet) Asgari ücretin
1300 lira olduğunu düşündüğümüzde
milyonlarca insanın açlık sınırının
da altında yaşamaya mahkum edil-
diğini görebiliriz. Üstelik AKP’nin
tekellerle pazarlık yaparak belirlediği
yeni asgari ücret, pek çok işyerinde
hayata bile geçirilmedi. Hiçbir de-
netimin olmadığı, kaçak işçi çalış-
tırmanın yasal hale getirildiği bir sis-

temde, karın tokluğuna çalışmak dahi
hayal olmuştur. Milyonlarca insan aç
acına, kölelik düzeninden bile daha
ağır şartlarda çalışmaktadır.

Yine Memur-Sen'e göre Şubat’ta
giyim fiyatları yüzde 4,9 gerilerken
haberleşme ve ulaşım fiyatları arttı.
Yılın ilk ayına kıyasla Şubat’ta ha-
berleşme ücretleri yüzde 0,43, barınma
(kira) maliyeti yüzde 0,53, ulaşım
ücretleri yüzde 1,59, sağlık ücretleri
yüzde 0,94, kişisel temizlik ve bakım
maliyeti yüzde 0,58 arttı.

Eğitimden sağlığa kadar her şey
paralı hale getirilmişken, barınma bu-
gün halkın yaşadığı en temel sorunların
başında gelirken ve aylık ortalama
kira bedeli 660 lira iken, asgari ücretli
çalışan bir işçi hangi ihtiyacına nasıl
para yetirsin? Bugün artan intihar
oranlarına baktığımızda intihar ne-
denleri arasında ikinci sırada işsizlik
ve yoksulluk yer almaktadır. 

TÜİK verilerine göre Ekim’de iş-
sizlik yüzde 10,5’e çıktı. DİSK-AR
ise resmi oranın 10,5 değil 11,1 ol-
duğunu belirterek, 3 milyon 147 bin
olarak açıklanan işsiz sayısı için
“Cumhuriyet tarihinin en yüksek ra-
kamıdır” diyor. 

İşte bir avuç tekelin zenginleşmesi
uğruna halka reva görülen yaşam bu-
dur. Onların büyüyen zenginliği bizim
büyüyen açlığımız, sefaletimizdir.
Kazandıkları her kuruşta bizim alın-
terimiz, emeğimiz ve kanımız vardır. 

İnsanca yaşayabilmek için, eme-
ğimizin hakkını alabilmek için, üze-
rimizde akbabalar gibi dönen ve sa-
yıları gün geçtikçe artan bu asalak
sürüsüne karşı savaşmak zorundayız. 

Türkiye'de, AKP hükümeti
iktidara geldiği 3 Kasım 2002

tarihinden bu yana 15 bin 70 işçi
yaşamını yitirdi. 

14 yılın sonunda üç katına
çıkan taşeron işçi sayısıyla Tuzla

tersaneleri, Davutpaşa, Ostim,
Soma Kozlu, Karadon, Ermenek,

Esenyurt, Torunlar gibi yüzlerce iş
cinayetini sığdıran AKP hükümeti
döneminde enerji, inşaat, maden,
tarım ve ulaşım gibi iş kollarında
yaşanan iş cinayetleri iki katına

çıkarak 91 yılın
rekorunu kırdı.

Açlık-yoksulluk 
araştırmasına göre 

Türkiye’deki 4 kişilik bir
ailenin açlık sınırı 1.450,02 TL,

yoksulluk sınırı ise 3.966,071 TL
olarak belirlendi.  

Asgari ücretin 1300 lira
olduğunu düşündüğümüzde

milyonlarca insanın açlık
sınırının da altında yaşamaya
mahkum edildiğini görebiliriz. 

Üstelik AKP’nin tekellerle
pazarlık yaparak belirlediği yeni
asgari ücret, pek çok işyerinde

hayata bile geçirilmedi.
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Berkin için boykot eylemleri 11
Mart'ta İstanbul ve Anadolu’nun bir
çok yerinde saldırılara ve engelle-
melere rağmen gerçekleşti. 

İSTANBUL 
Nurtepe – Güzeltepe: Nurtepe ve

Güzeltepe’de, Berkin Elvan’ın ölüm
yıldönümünde, halkın adalet talebi
için, 500 afiş asıldı, 1000 el ilanı da-
ğıtıldı, esnaflar tek tek dolaşıldı. 11
Mart’ta Nurtepe ve Güzeltepe’de 10.00-
12.00 arası esnaflar kepenk kapattı, ey-
lem  % 90 katılımla gerçekleşti.

Alibeyköy: Alibeyköy Cengizto-
pel’de esnaf, 11 Mart'ta, saat 10.00-
12.00 arasında kepenk kapatarak Ber-
kin'e sahip çıktı. Katillerin yoğun ab-
lukasına rağmen esnaf kepenklerini aç-
madı. Boykota % 80'lik katılım oldu.

Gazi Liseli Dev-Genç: Şair Abay
ve Gazi Ticaret Lisesi’nde 11 Mart’ta
boykota giden öğrencileri polis abluka
altına aldı. Liseli Dev-Genç Milisle-
ri “saldırı varsa direniş de var” diye-
rek eyleme devam etti. 

Malatya: Malatya Liseli Dev
Genç'liler 11 Mart’ta, “Berkin Elvan
İçin, Kürdistan’da Katledilen Kürt
Halkı İçin Adalet İstiyoruz” yazılı
pankart astı. 

Hatay: “Parasız Eğitim, Sınavsız
Gelecek, Berkin İçin Adalet” kam-
panyası başlığı altında, 11 Mart boy-
kot çalışmalarını yapan 3 Liseli Dev-
Genç'li Samandağ’da lise önünde
otururken işkencelerle gözaltına alın-
dı. Keyfi bir şekilde saatlerce bekle-
tildi. Liseli Dev-Genç’liler katiller
açıklanana kadar mücadeleye devam
edeceklerini yinelediler.

Muğla Dev-Genç: Dev-Genç’li-
ler Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda 11
Mart’ta bir açıklama yaptı. Açıkla-
mada: “Berkin’in vurulduğu yılda
katilin isminin bilinmesine rağmen
devlet tam 1000 gündür katilin ismi-
ni açıklamadı… Berkin için talebimiz
katilin isminin açıklanmasıydı ve
bunu kazandık. Şimdiki talebimiz
ise Berkin’in katilinin yargılanması-
dır. Gelir çatar bir gün Halkın Ada-
leti...” denildi. Anmaya ayrıca Dev-
rimci Parti ve Demokratik Gençlik

Hareketi’nden de devrim-
ciler katılım sağladı.  

Adana: Halk Cepheliler,
11 Mart’ta Yürüyüş dergisi
dağıtımında halkı, Berkin
Elvan anmasına davet etti.
18.00’da başlayan Berkin
Elvan anması, katılanların
Berkin hakkındaki görüşle-
rini paylaşmasıyla başladı.
Berkin’in umudun çocuğu
olduğu, ülkemizde bir dönemecin
başlangıcı olduğu, Berkin’in katille-
rinden hesap sorulacağı konuşuldu.

Antalya: Dev-Genç’liler, Berkin
Elvan’ın şehit düştüğü tarihte 11
Mart’ta Akdeniz Üniversitesi Olbia
Çarşısı’nda eylem yaptı. Basın metni
okunduktan sonra 15 dakikalık oturma
eylemi yapıldı. Sloganlar ve ajitas-
yonlarla eylem bitirildi. Eylemde "Ber-
kin Elvan Ölümsüzdür”, “15’inde Bir
Fidan Berkin Elvan”, “Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak”, “Adalet İstiyoruz
Alacağız’’ sloganları atıldı. Kürdis-
tan’daki katliamlar, Berkin için verilen
mücadelenin aslında adaletsiz bırakı-
lan tüm halk çocukları için olduğu be-
lirtildi. Eyleme 5 kişi katıldı.

***
Berkin Elvan’ın katillerinden he-

sap sormak ve Berkin’i anmak için 11
Mart’ta Antalya Halk Cephesi Atto-
los Meydanı’nda basın açıklaması ve
oturma eylemi yaptı. Eylemde “Ber-
kin Elvan’ın Katilleri Cezalandırılsın
Adalet İstiyoruz” pankartı açıldıktan
sonra okunan açıklamada: “Bütün
ülke sussa bizler asla susmayacağız,
her yerde karşınızda bizi bulacaksınız.
Milyonlarca yoksuldan ordu kurup
Berkin olup sizden hesap soracağız.
Bizim çocuklarımız sahipsiz değildir.
Halkın adaletine hesap vereceksi-
niz” denildi. Açıklamanın ardından
oturma eylemine geçildi. Oturma ey-
lemi sırasında Grup Yorum’un Berkin
Elvan için yapmış olduğu Berkin
şarkısı söylendi. Oturma eylemi sı-
rasında halktan insanlar eyleme ka-
tıldı. Eyleme DHF destek verdi. 25 ki-
şinin katıldığı eylem sloganlarla bi-
tirildi.

Mersin Halk Cephesi: Mersin’de
“11 Mart’ta Berkin İçin Adalet İsti-
yoruz” eylemine katil polis eylem
başlamadan TOMA’larla akreplerle
saldırdı ve Merih Cengiz, Ufuk Yeşi-
lova, Beşir Elçi ve Evrim… isimli dört
Dev-Genç’li ve halktan bir kişiyi göz
altına aldı. Aynı gün, savcılığa çıka-
rılmadan serbest bırakıldılar. Yapılan
açıklamada, baskı ve gözaltıların ada-
let mücadelesini engelleyemeyeceği
belirtildi. 

Dersim Liseli Dev-Genç: Der-
sim’de 11 Mart’ta saat 07.00’da evin-
den çıkan Liseli Dev-Genç’li Neslihan
Albayrak, evinin önünde AKP’nin ka-
til polisleri tarafından kaçırılarak, iş-
kenceyle gözaltına alındı. Neslihan
Saat 7.00’dan 14.30’a kadar Tunceli İl
Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduktan
sonra, savcılığa çıkarılarak serbest bı-
rakıldı.

İzmir Liseli Dev-Genç: Balçova
Ahmet Hakkı Balcıoğlu Meslek ve
Ticaret Lisesi’nde 11 Mart’ta basın
açıklaması ve ardından oturma eylemi
yapmak isteyen Liseli Dev-Genç’li
Turgut Onur ve Eren Doğan katil po-
lisler tarafından işkencelerle gözaltına
alındı. Liseli Dev-Genç’liler; “AKP’nin
katil polislerini uyarıyoruz; bizleri göz-
altına almakla, tutuklamakla, katlet-
mekle yıldıramazsınız. Berkin, Dilek,
Yılmaz ve katledilen tüm halk çocuk-
ları için adalet mücadelemiz bedeller
ödemek pahasına sürecektir” dedi. 

Dev-Genç’liler 11 Mart’ta İz-
mir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde
yaptıkları açıklamada: “Bu düzenden
adalet beklemiyoruz. Katiller halkın
adaletiyle cezalandırılacaktır. Ber-
kin’in hesabını sorduğumuz gibi kat-
ledilen tüm halk çocuklarının hesabını

Katillerin Yakasını Asla Bırakmayacağız!
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soracağız” denildi. Açıklamaya 6
kişi katıldı ve eylem “Katil Devlet He-
sap Verecek”  sloganlarıyla bitirildi.

Antep: Berkin Elvan’ın şehit düş-
tüğü gün olan 11 Mart’ta Antep’te Li-
seli Dev-Genç’liler Şehit Şahin Lise-
si’nin karşısında basın açıklaması yap-
tı. Basın açıklamasına pankartlarını aça-
rak sloganlarla başladı Liseli Dev-
Genç’liler. Yapılan basın açıklamasına
17 kişi katılırken, akrep ve TOMA’lar
la beraber onlarca katil polis gelerek ey-
lem alanının ilerisinde bekledi. Açık-
lamanın ardından sloganlarla Düztepe
Mahallesi’nde slogan ve ajitasyonlar-
la yürüyüş yapıldı.

Ankara Liseli Dev-Genç: AKP
faşizminin yarattığı açlık ve yoksullu-
ğa karşı 11 Mart’ta Ankara Tuzluçayır
Meydanı’nda Liseli Dev-Genç’liler

saat 09.00’da basın açıklaması yaptı.
Onların ardından Dev-Genç Milisleri
molotof ve havai fişeklerle çıktı. Tuz-
luçayır Meydanı’nda: “Halk düşman-
ları Berkin’in katillerini açıklayın yok-
sa tekrar geleceğiz!” DHKC/Liseli
Dev-Genç imzalı pankart asıldı. Alana
hâkimiyet sağlayan milisler eylemi 1
saat sonra iradi olarak bitirdi. Katil po-
lisler eylemden gelerek 8 kişiyi göz-
altına aldı.

Anadolu Halk Cephesi: "Faşizm
korkuyor. Çünkü 11 Mart demek ada-
let demek, Berkin için, katledilen tüm
çocuklarımız için adalet demek, halkın
adaleti demek. Ve bundan korkuyorlar,
halkın adaletinden korkuyorlar. AKP fa-
şizminin bu korkularını büyütmeye
devam edeceğiz.”

Berkin İçin
Adalet Özleminin

Coşkusuyla
Boykotu Duyurduk

İstanbul ve Anadolu'nun birçok ye-
rinde “11 Mart Berkin İçin Boykot”
çalışmaları son ana kadar sürdü.

Ankara Liseli Dev-Genç: Anka-
ra’da Liseli Dev-Genç’liler 9 Mart’ta
Kızılay Sakarya Caddesi’nde 11 Mart
boykotuna çağrı için masa açtılar.

Kütahya: Dev-Genç'liler gece
yazılama yaptı. Duvarlara “11 Mart'ta
Berkin İçin Boykota”, “Berkin Elvan
Ölümsüzdür / Dev-Genç”, “Berna
Yılmaz Çiğdem Yakşi Ölümsüzdür/
Dev-Genç” ve “Dev-Genç” yazıla-
maları yaptılar.

Hatay: Hatay’ın Samandağ ilçe-
sinde 10 Mart’ta Dev-Genç’li Kübra
Sünnetçi, Furkan Ersöz ve Devrim De-
niz Karataş işkenceyle gözaltına alın-
dı. 11 Mart boykot bildirileri dağıtmak
için Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi
önüne giden Dev-Genç’liler, okul çı-
kış saatini beklerken yanlarına gelen
polislerce kimlik sorma bahanesiyle ta-
ciz edildi. Polisler çantalarındaki 600
adet bildiriyi savcılık kararı var diye-
rek çaldılar. Ayrıca Dev-Genç’lileri sa-

hiplenmeye gelen ailelere de sözlü ta-
cizde bulundular.

Antalya Liseli Dev-Genç: Gün-
lerdir okuldaki öğrencilere baskı ya-
pan polis ve işbirlikçi idareyi teşhir
eden Liseli Dev-Genç’liler “Polis İş-
birlikçisi Müdür Ayağını Denk Al- Li-
seli Dev-Genç”, “Berkin’in Hesabı-
nı Soracağız/Liseli Dev-Genç” yazı-
lamalarını okulun duvarına yaptı. 

Kayseri: Battalgazi Mahallesi’nde
Dev-Genç'liler 11 Mart’taki boykot-
la ilgili yazılama yaptı. “Berkin İçin
Adalet İstiyoruz”,  “11 Mart’ta Boy-
kottayız”,  “Uyuşturucu Satmak Şe-
refsizliktir” olmak üzere toplamda 4
adet yazılama yapıldı.

Dersim Liseli Dev-Genç: Der-
sim’de 10 Mart’ta Liseli Dev-Genç’li
Neslihan Albayrak fırına gitmek için
okuldan çıktığı esnada  AKP’nin ka-
til polisleri tarafından sözle taciz edil-
di. Neslihan Albayrak pet şişe atarak
karşılık verdi.

İSTANBUL
Esenyurt: Esenyurt Yeşilkent’te

11 Mart’ta Okmeydanı’nda  yapılacak
boykot için 75 adet afiş asıldı.

Alibeyköy Dev-Genç: Alibey-
köy’de 9 Mart’ta liseliler Cengiz To-
pel Mahallesi’nde bir adet “Berkin
İçin Adalet İstiyoruz Alacağız” pan-
kartı astı. Serdar Aksun Sokak’ına beş
adet boykot yazılaması yapıldı. Cen-

giz Topel Caddesi üzerinde ise 200
adet bildiri halka ulaştırıldı. 

Dev-Genç: Dev-Genç’liler 11
Mart’ta İstanbul Teknik Üniversite-
si’ne "Berkin’e Adalet İçin 11 Mart’ta
Boykottayız" yazılı pankart astı. 

Gazi Liseli Dev-Genç: Liseli
Dev-Genç’liler 10 Mart’ta Büyük
Gazi Parkı’na ,11 Mart boykotuna
çağrı pankartı astılar.  Pankart asarken
Gazi Ticaret Lisesi öğrencileri gelip
Liseli Dev-Genç’lilere yardım etti.
Dev-Genç’liler, ertesi gün yapılacak
olan boykot hakkında öğrencilerle ko-
nuştular.

Gülsuyu Liseli Dev-Genç: Lise-
li Dev-Genç’liler 11 Mart boykotu
için Orhan Gazi Lisesi ve çevresine
"11 Mart’ta Berkin İçin Boykottayız",
“11 Mart’ta Adalet için Boykottayız
–Liseli Dev-Genç”, “Dev-Genç” ya-
zılamaları yapıtı. 

Okmeydanı: Okmeydanı Liseli
Dev-Genç’liler 11 Mart Berkin Elvan
Boykoytu için İTO (İstanbul Ticaret
Odası) Lisesi’nde “Berkin Elvan
Ölümsüzdür! Hesap Soracağız!” ya-
zılı pankart astı.

Sarıgazi: Demokrasi Caddesi’nde
9 Mart’ta Liseli Dev-Genç’liler, 12 li-
selinin katılımıyla 11 Mart boykot bil-
dirisi dağıttı. Sloganlarla, 200 bildi-
ri dağıtıldı. Sarıgazi Sınav Temel Li-
sesi’nde 8 sınıfta konuşma yapıldı,
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Okmeydanı'nda faaliyetlerini sür-
düren Gençlik Federasyon'una katil
polisler tarafından baskın yapılması ve
talan edilmesiyle ilgili İstanbul'da ve
Anadolu illerinde destek açıklamala-
rı yapıldı. Açıklamalarda kısaca şun-
lara değinildi.

İstanbul: Berkin’in, Dilek’in, Yıl-
maz’ın katilleri Gençlik Federasyo-
nu’nu 9 Mart'ta 04.00 sularında basarak
6 Dev-Genç’liyi işkenceyle gözaltına al-
mıştı. Baskının olduğu sabah Dev-
Genç'liler derneğe gelerek hemen tamir
ve temizlik işlerine başladı. Binanın
önünde yazılı olan yazılamaları kara-
layan katillere inat tekrar "Dev-Genç’i
Bitiremezsiniz” yazıldı.   Gençlik Fe-
derasyonu'na yapılan polis baskınına
karşı Dev-Genç, Okmeydanı’nda bir yü-
rüyüş düzenledi. Akşam başlayan yü-
rüyüşe saldıran polis akrep ve TO-
MA’larla tüm Okmeydanı’nda terör
estirdi. Özellikle Sibel Yalçın Parkı ve
Gençlik Federasyonu binası çevresin-
de yoğun polis ablukası ve saldırısı ya-
şandı. Dev-Genç’liler AKP’nin katil pol-
islerinin saldırısına karşı barikatlarla di-
rendi. Polis, Doğancan Kuru isimli
genci sokak ortasından kaçırarak zorla
gözaltına aldı.

Gazi Liseli Dev-Genç: Biz Dev-
Genç’liyiz. Çiğdem Yakşi’nin yol-
daşlarıyız. Gözaltına alınan 6 arkada-
şımıza yaptığınız işkencelerin hesabı-
nı bir bir soracağız. Korkun bizden...

Kartal Liseli Dev-Genç: Genç-
likten, Dev-Genç’lilerden korkuyorlar
çünkü Hasan Selim Gönenler’i, Şafak
Yaylalar’ı, Bahtiyar Doğruyollar’ı,
Elif Sultanlar’ı ve işkence karargâh-
larınızda sizi beyninizden vuran Çiğ-
demler’i, Berna Yılmazlar’ı yaratan-
dır Dev-Genç..

Çayan Halk Cephesi: AKP’nin
gençliğe saldırısı nafiledir. Çiğdem-
ler’in, Bernalar’ın mücadelesi yeni
gençlerin omuzlarında ilerlemeye de-
vam edecektir.

Gülsuyu Halk Cephesi: AKP’nin
katil polisleri, 8 Mart'ta Mersin’de 6 ki-
şiyi gözaltına alıp bugün ise Okmey-
danı’nda bulunan Gençlik Federasyo-

nu’nun binasını sabahın 04.00’de ba-
sarak 6 dev yürekliyi gözaltına aldı. Bu
saldırılarınız boşuna. Zafer bizim ola-
cak; Berna, Çiğdem bunun gösterge-
sidir. 

Halkın Mühendis Mimarları:
Yine geceyarısı, yine sinsi sinsi ve
yine korka korka geldiniz Dev-Genç’li-
lerin evine, korkmasaydınız yüzlerce po-
lisle, helikopterlerinizle, TOMA’nızla,
akreplerinizle, tam techizatlarınızla
gelmezdiniz. Gene yenildiniz, hep ye-
nileceksiniz!..

Kamu Emekçileri Cephesi: Ne
kadar korktuklarını bir kez daha bizle-
re göstermiş oldular. Korkmakta haklılar
elbette. Çünkü onlar Berkin’in, Hasan
Selimler’in, Şafaklar’ın, Bahtiyarlar’ın,
Elif Sultanlar’ın, Çiğdemler’in, Ber-
nalar’ın arkadaşları. Onların halka ve va-
tana olan inançlarını, kararlılıklarını düş-
mana karşı öfkelerini taşıyorlar…

Devrimci İşçi Hareketi: Baskınlar
yaparak, yakarak, yıkarak, katlede-
rek Elifler’i, Şafaklar’ı, Bahtiyarlar’ı,
Çiğdemler’i, Bernalar’ı bitirebilece-
ğinizi mi sanıyorsunuz? 

İzmir Halk Cephesi: Bu baskınlar
cümle emperyalistler rahat uyusun di-
yedir. Bize ölüm size uyku yok! Siz
baskınlarınızla, terörünüzle ancak
daha fazla Bernalar, daha çok Çiğ-
demler yaratırsınız!

Ankara Devrimci İşçi
Hareketi: Dev-Genç’lileri teslim al-
mak istiyorlardı. Tarih sayfalarında ya-
zılmadı hiç Dev-Genç’lilerin teslim ol-
duğu. İşkencecisiniz. Katilsiniz...

����

Çiğdemler Bernalar Olup
Yine Geleceğiz

AKP’nin katil polisleri 11 Mart'ta
akşamüstü akrepleriyle, TOMA’la-
rıyla, özel harekâtıyla, gözaltı araç-
larıyla ve ordusuyla İdilcan Kültür
Merkezi'ne gelmiş ve 11 Mart ge-
rekçesiyle arama kararı olduğunu
söyleyip derneği dağıttıktan sonra, 2
si çocuk 8 kişiyi gözaltına aldılar. An-
kara Dev-Genç bununla ilgili yaptı-
ğı açıklamada:  11 Mart adalet de-
mektir. Berkin için, katledilen tüm ço-

cuklarımız için adalet demek, halkın
adaleti demektir." denildi.

���
İdil Kültür Merkezi, İdil Halk Ti-

yatrosu, Fosem, Tavır Dergisi, Grup
Yorum: Ankara'da İdilcan Kültür Mer-
kezi AKP’nin eli kanlı polislerince ba-
sılmış ve içeride bulunan 9 kişi işken-
celerle gözaltına alınmıştır. Halka olan
düşmanlığınız, duyduğunuz korkudan
ötürüdür biliriz. Bundandır yüzünüzden
maskeniz, elinizden inmez silahlarınız. 

���

Spor Yapmak,
Sağlıklı Yaşamak
Herkesin Hakkıdır!

Berkan Abatay 589 Spor Merkezi
kendi kurumlarına ve Gençlik Fede-
rasyonu'na yapılan polis baskınlarıyla il-
gili 10 Mart'ta açıklama yaptı. Açıkla-
mada: “9 Mart'ta sabah saatlerinde
AKP’nin katil polisleri Berkan Abatay
589 Spor Merkezi’ni basmış, kapı kili-
dini kırmış ve içeriden su borusunu pat-
latmışlardır. Evet, korkmanız için adı bile
yeter: Berkan Abatay. İstediğiniz kadar
katledin; Berkan Abatay’ın dediği gibi
“Gidebileceğim yere kadar değil, varmak
istediğim yere kadar gideceğim.” Sa-
vaşacağız sizinle" denildi.

Baskınlarla, İşkencelerle Dev-Genç ’ i Bitiremezsiniz, 
Savaşı Büyütüyoruz!

Metin Çiviler Anadolu Lisesi
Okul İdaresi İşbirlikçilik Yapma.

Ayağını Denk Al!
Antalya’da Metin Çiviler Anadolu Li-

sesi önünde "Berkin Elvan İçin 11 Mart-
ta Boykottayız" yazılı bildiri dağıtılmıştı.
Bu bildiriyi dağıttığı için Liseli Dev-
Genç'li Baran Akın’a disiplin soruşturması
açılmış, Dev-Genç'li Safigül Bolat da ifa-
deye çağrılmıştı. Okul müdürü Baran’ı ve
Liseli Dev-Genç’i kastederek sabahları öğ-
rencilere 'teröristlerden uzak durun' demişti.
Okul idaresi Baran’a ve ailesine Dev-
Genç'li Safigül’ü tanıyıp tanımadığını so-
rup adeta polislik yapmıştır. Baran’ın ai-
lesini okula çağırıp onlardan 'ihbarcılık'
yapmasını istemiştir. Berkin Elvanlar’ın
okuyamadığı liselerimizi, karakola çevir-
miştir Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nin
okul idaresi! 

Yürüyüş
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�� Şehitlerimizin Mezarlarında
Ot Bitmeyecek, Ailelerini 
Yalnız Bırakmayacağız!

Dev-Genç’liler 15 Mart’ta, Adalet Savaşçıları Berna
ve Çiğdem’in mezar anmasını yaptı. Adana, Mersin ve An-
tep Dev-Genç’liler, adalet savaşçısı Berna Yılmaz’ın Kıb-
rıs’taki mezarı başında anma yaparak, ailesine taziye zi-
yaretinde bulundu. Dev-Genç’lilerin gerçekleştirdiği an-
mada mezara karanfil bırakılıp, Berna Yılmaz nezdinde
tüm halk savaşçıları adına saygı duruşu yapıldı, türküler
söylendi. Berna Yılmaz’ın ailesi ziyaret edildi. Aile,
Berna’nın yoldaşlarını misafir ederek bağrına bastı. Dev-
Genç’lilere Berna’nın resimlerini gösterdi. Aileyle yapı-
lan sohbetin ardından Dev-Genç’liler Kıbrıs’tan ayrıldı.

���

� Kahraman Halk Savaşçıları
Yolumuzu Aydınlatmaya 
Devam Ediyor

Samsun Dev-Genç’liler 14 Mart’ta yola çıkarak, Or-
du’nun Akören Köyü’nde bulunan Halk Kurtuluş Savaş-
çısı Alişan Şanlı’yı mezarı başında andı. Anma programına
Alişan Şanlı nezdinde tüm Devrim Şehitleri için 1 daki-
kalık saygı duruşuyla başlandı. Saygı duruşundan sonra
"Bize Ölüm Yok" ve "Defol Amerika" marşlarını söyle-
yen Dev-Genç’liler yapılan konuşmalardan sonra anma
programını bitirdi. Ardından Giresun’un Karabörk Kö-
yü’nde bulunan Şafak Yayla’yı ziyaret etmek için yola çık-
tılar. Çanakçı ilçesi girişinde katil polisler uzun namlulu
silahlarla Dev-Genç’lilerin yolunu kesti. Dev-Genç’liler,
kendilerine arama kararının gösterilmesi için direterek, An-
kara’da burunlarının dibinde bombalar patladığını buna
mani olamadıklarını ama bir mezarın sahiplenilmesini en-
gellemek için acizce uğraştıklarını katillerin yüzüne söy-
ledi. Yapılan aramadan sonra yola devam edildi. Şafak Yay-
la’nın mezarı başında yapılan anma programında, saygı
duruşundan sonra  Şafak’ın sevdiği türküler söylendi ve
mezarı çiçeklerle süslendi. 

���

� Beyazıt’tan Berkinler’e Katliamların 
Hesabını Şafaklar’la Soracağız!

İstanbul Üniversitesi Tarihi Kapı önünde Beyazıt Kat-
liamıyla ilgili 16 Mart'ta eylemi yapmak isteyen Dev-
Genç’liler işkencelerle gözaltına alınmıştır. Dev-Genç bu ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Katliamlara karşı sesimizi
duyurmak için, unutturmamak için yapılan her türlü eyleme
saldıran katil polis sürüleri işkencecilik yapmaktan vazge-
çin. Yoldaşlarımızın başına gelecek en ufak bir zarardan siz
sorumlusunuz. Biz Dev-Genç’liyiz Hatice Özen’in yoldaş-
larıyız. Beyazıt’ta katledilen 7 devrimcinin öfkesiyle hesap
sorarak savaşı büyüteceğiz" denildi. Aynı gün içerisinde İs-
tanbul Üniversitesi Fen Fakültesi önünde Dev-Genç’li Fırat
Kaya ve Mehmet Manas "Beyazıt’tan Berkin Elvan’a Kat-
leden Devlettir Hesap Soracağız" pankartını açtıkları için iş-
kenceyle yaka paça gözaltına alındı. 

UMUDUN SESİ
YÜRÜYÜŞ DERGİSİ’ NİN

DAĞITIMI YAPILDI
Adana: Halk Cepheliler, Kürt halkının yoğun yaşa-

dığı Dağlıoğlu Mahallesi’nde 15 Mart’ta halka Yürüyüş
dergisini ulaştırdı. Dergi dağıtımını görüp destek ama-
cıyla dergi dağıtımına 1 kişi katıldı ve 7 dergiyi halka
ulaştırdı.  Yapılan çalışmada 30 dergi halka ulaştırıldı.

Malatya: Liseli Dev-Genç’liler 15 Mart’ta Malatya
Anadolu Lisesi önünde “Parasız Eğitim Sınavsız Gele-
cek, Berkin İçin Adalet İstiyoruz” bildirilerinin dağıtı-
mını yaptı. Yapılan çalışmada 200 tane bildiri ve 25 adet
Yürüyüş dergisi lise öğrencilerine ulaştrıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi: 

Uğurlar’ın, Berkinler’in Katillerinin
Yakasını Bırakmayacağız!

"Berkin Elvan, henüz 14 yaşındayken, 16 Haziran 2013
tarihinde, polisin hedef gözeterek attığı gaz bombasının
kafasına isabet etmesi sonucu beyin kanaması geçirerek
komaya girmişti. Berkin ne ilk, ne de sondu devlet eliy-
le katledilen çocuklar listesinde. Sokakları dolduran ka-
labalığın itirazına, devlet yine polisiyle, gazıyla karşılık
veriyor, Tayyip Erdoğan, miting meydanlarında arsızca
Berkin’in annesini yuhalatıyordu. O çocuk beden, tam 269
gün yaşamak için direndi ve 11 Mart 2014 tarihinde ya-
şamını yitirdi…Faşist devlet uygulamalarına sessiz kal-
mayacağımızı ve katillerin yakasını asla bırakmayaca-
ğımızı bir kez daha yineleyerek, Berkin Elvan’ın katili-
nin de sorumluluğu bulunanların da cezalandırılması için
mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz." 
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Bayrampaşa’da halkın adaletini
kuşanıp katillerden hesap soran Halk
Savaşçıları Çiğdem Yakşi ve Berna
Yılmaz’ın 7 yemeği ve anması
yapıldı.10 Mart'ta saat 14.00’da Ar-
mutlu Cemevi’nde verilen yemeğe
birçok yerden gelen insanlar ve Armutlu
halkı katıldı. Sabah hep birlikte ta-
mamlanan hazırlıkların ardından onların
nezdinde tüm devrim şehitleri adına
saygı duruşuyla anma başlatıldı.
TAYAD ve Dev-Genç temsilcileri halk
savaşçılarını selamlayarak yas tutmanın
değil hesap sorma vaktinin geldiğini
anlattı. Dilek’in abisi Emrah ve Halk
Cepheli Songül Çimen, Çiğdem’i an-
latmak için söz istediler.  Songül
Çimen Çiğdem’in çok sevdiği "Geçti
Dost Kervanı" deyişini söyledi.7 ye-
meğinin acıları paylaşmanın ve birlikte
olmanın sembolü olduğunu anlatan
mahalle halkından Zeynep Ana “Onlar
bizim için feda ettiler kendilerini,
onları çok seviyoruz’’ dedi. Daha sonra
Berna’yı anlatmak isteyen bir yoldaşı
aldı sözü. Berna’nın halkına olan o
büyük sevgisini ve yoldaşlarının he-
sabını sormak için sabırsızlığını anlattı.
Onun en büyük özelliğinin halkı gibi
çok doğal olduğu ve o doğallıkla hesap
sorduğunu söyledi".  Anlatımlardan
sonra türkülere geçildi. En başta "Bize
Ölüm Yok" marşı söylendi. Marştan
sonra Çiğdem ve Berna’nın sevdiği
halk türkülerinden "Dumanlı dumanlı",
"Horoz" ve "Makaram" türküleri söy-
lendi.7 yemeğinde Berna’nın çok sev-
diği zey tinli poğaça ve Çiğdem’in
çok sevdiği patates kızartması dağıtıldı.
Yenilen yemeğin ardından anma pro-
gramı bitirildi. Anma boyunca "Halk
Savaşçıları Ölümsüzdür", "Yaşasın
Halkın Adaleti", "Çiğdem Yakşi
Ölümsüzdür", "Berna Yılmaz
Ölümsüzdür" sloganları atıldı. Anma
yemeğine 250 kişi katıldı.

Gazi: Günay Özarslan Direniş So-
kağı’nda halk savaşçıları Çiğdem ve
Berna için 5 Mart'ta anma yapıldı.
Eylemin gerçekleştiği gün kurulan ta-
ziye çadırına polis saldırmış yıkmıştı
ve Halk Cepheliler tekrar kurmuştu.

Halk savaşçılarını bağrına basan Gazili
gençler ve çocuklar 17.00’dan itibaren
19.00’a kadar tüm hazırlıkları yaptılar.
Anma programı başladı. 1 dakikalık
saygı duruşu yapıldı. Temsili tek tipler
kızıl sancaklarla umudun adını haykı-
rarak geldiler ve taziye çadırının iki
yanında saygı nöbeti tuttular. Ardından
Halk Cephesi açıklaması okundu. Duy-
gulu, öfkeli anlardan sonra hep birlikte
marş söylendi. Marş söylenirken kitleyi
taciz eden halk düşmanları siren sesleri
çıkararak sesi bastırmaya çalıştı. Bunun
üzerine kitle gür ve öfkeli bir şekilde
marşları söyledi, mahalle marş ve slo-
gan sesleri ile inledi. 

Avcılar: Avcılar’da 10 Mart’ta
halk savaşçıları Çiğdem ve Berna için
anma yapıldı. Derneğin içerisinde
yapılan anmaya tüm aileler katıldı.
Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan
anmada Halk Cephesi açıklaması okun-
du. Ayrıca Çiğdem ve Berna için yazı-
lan bir şiir okundu. Onları tanıyanlar
anılarını ve onların devrimci kişiliklerini
anlattılar. Duygulu, öfkeli anlardan
sonra hep birlikte marş söylendi.

1 Mayıs: Cephe Milisleri 1 Mayıs
Mahallesi Tokat Bölgesi sokaklarında
6 Mart'ta uzun namlulu silahlarla, 7
kişilik ekip ile Çiğdem Yakşi ve
Berna Yılmaz’ın kahramanca şehit
düşmelerini, ajitasyonlarla halka
duyurdu. Berna Yılmaz’ın Çiğdem
Yakşi’nin ve tüm şehitlerinin hesabını
er ya da geç soracaklarını söylediler.
Eylemde atılan sloganlarda umudun
adı ve Çiğdem ve Berna’nın
ölümsüzlükleri haykırıldı.

Gülsuyu: Halk savaşçılarını anmak
için 9 Mart'ta Gülsuyu’nun duvarlarına
“Çiğdem Yakşi, Berna Yılmaz
Ölümsüzdür – Cephe” sloganları nakşe-
dildi.

Okmeydanı: Mahallede 9 Mart'ta
Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz için
yazılamalarda, “Çiğdem Yakşi Berna
Yılmaz Ölümsüzdür / DHKP-C”, “Fe-
dayı Kuşandık Geliyoruz – DHKC”
sloganları halkın matbaası duvarlara
nakşedildi.

Adalet Savaşçıları Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi
Yüreğimizde Yaşayacak 

Bize Işık ve UMUT Olmaya Devam Edecekler
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AKP’nin katil polisleri 11 Mart akşam saatlerinde
akrep, TOMA ve Özel Harekatıyla, Ankara İdilcan Kültür
Merkezi’ne geldi. Arama kararı olduklarını söyleyip,
her tarafı aradı ve talan ettiler. Aramadan sonra yazılı
belge olmamasına rağmen savcılık kararıyla gözaltı
işlemi uygulayacaklarını söylediler. Kültür Merkezi
Çalışanları, bu uygulamanın keyfi ve hukuksuzca olduğunu
söylemesi üzerine 2’si çocuk 8 kişiyi işkenceyle gözaltına
aldılar. Halktan tepki alan halk düşmanları daha da
hazımsız saldırdı. 

Açıklama yapan İdilcan Kültür Merkezi Çalışanları:
“11 Mart Berkin nezdinde tüm katledilen çocuklarımız
ve insanlarımız için adalet arama günüdür. Bu adalet
halkın adaletidir. Bugün ise 12 Mart Gazi Katliamı’nın
yıl dönümü. Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995 tarihinde

22 kişinin katledildiği ve yüzlerce insanın yaralandığı
katliamın üzerinden 21 yıl geçti.  12 Mart 1995’ten bu
yana devletin katliam girişimlerine karşı sokağa çıkan
Gazi halkı devletin katliam girişimleriyle karşı karşıya
kalıyor ve yeni şehitler pahasına direniyor. Yaptığınız
her katliamın, her işkencenin, her adaletsizliğinizin
hesabını nasıl sorduysak, yine soracağız. Nasıl en
güvenlikli olan karargâhlarınıza Elif, Şafak, Bahtiyar
gibi girdiysek, nasıl işkence merkezlerinizden birisi olan
Bayrampaşa’ya Çiğdem ve Berna gibi geldiysek yine
geleceğiz. Hiçbir güvenlik önlemleriniz adalet savaşçı-
larımızın feda ruhu ve cüretinin önüne geçemeyecektir.
Selam olsun Çiğdem ve Berna’ya, selam olsun adalet
savaşçılarına…” dedi. 

Cephe’liler ve Dev-Genç-
liler, şehitleri Berna Yılmaz,
Çiğdem Yakşi, sokakta beyni
yerlere akıtılan Berkin Elvan,
evinde katledilen Dilek Doğan
ve işinden evine dönen emekçi
Yılmaz Öztürk için bulun-
dukları bölgelerde, şehitlerinin
hesabını soracaklarını hafı-
zalara sokabilmek için halkın
matbaası olan duvarlara umu-
dun adını ve hesap soran slo-
ganları nakşettiler.

Antalya: Mazı Dağı böl-
gesinde 14 Mart’ta Cepheliler
“Halk Savaşçıları
Ölümsüzdür”, “Berkin Elvan
Ölümsüzdür”, “Sabo’nun Kız-
ları Yıkacak Sarayları” ve
“DHKP-C” yazılamalarından
5 adet yaptı.

Antep: Dev-Genç’lilerin
yaptığı yazılamalarda “Berna
Yılmaz, Çiğdem Yakşi
Ölümsüzdür“ sloganları ve
“Umudun Adı DHKP-C” ve
“DHKC” yazılamalarından
toplam 25 adet duvarlara
nakşedildi.

Malatya: Liseli Dev-
Genç’liler 9 Mart’ta yaptıkları
yazılamalarda; “Çiğdem
Yakşi, Berna Yılmaz
Ölümsüzdür", Berkin İçin

Adalet İstiyoruz” “DHKC-
SBP” imzalı sloganlar ve “Pa-
rasız Eğitim Sınavsız Gelecek
Berkin İçin Adalet İstiyoruz!/
Liseli Dev-Genç” imzalı yazı-
lamalar yaptı.

Hatay: Dev-Genç’liler 14
Mart’ta, Antakya Armutlu ve
Serinyol Mustafa Kemal Üni-
versitesi’nin bulunduğu
kampüs duvarlarına  “Çiğdem
Yakşi, Berna Yılmaz
Ölümsüzdür", "Sabo’nun Kız-
larına Bin Selam", "Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-
Genç’liler” nakşetti.

Cepheli Kadınlar 
Adalet Savaşçılarının

Yolunda Hesap 
Sormaya Ant İçti
Gazi Kadın Cephe Milis-

leri 8 Mart’ta “Elif, Günay,
Dilek, Adalet Bizimle Gele-
cek!/ Kadın Cephe Milisleri”
yazılaması ile emekçi kadın-
ları savaşı büyütmeye çağıran,
şehitleri selamlayan Cepheli
kadınlar, “Önder Yoldaş Dur-
sun Karataş” sloganları ile
önderlerini selamladı.

Amblem Önerisi İstiyoruz
Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve
Kurtuluş Merkezi olarak, tüm dostlarımızdan
amacımızı, hedeflerimizi içeren, bizi güzel bir
şekilde ifade edebilecek bir amblem önerisi istiy-
oruz. Amblem önerilerinizi Facebook sayfamız
ve e-mail adresimiz aracılığı ile iletebilirsiniz.
Facebook: www.facebook.com/bmucadele
e-mail: bmucadele@gmail.com

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile
Savaş ve Kurtuluş Merkezi

Dikiş Atölyemizi Kurmakta
Dayanışmanızı Bekliyoruz

Dikiş atölyemizde üreteceğimiz ürünlerle hem
ekonomik olarak gelir elde edeceğiz ve asıl olarak
üreterek bağımlılığın tedavisinde daha başarılı
sonuçlar alacağız. Üretmeyen, üretimden kopan,
tüketen-tüketici olur. Ki, bu da çürümenin bir bo-
yutudur. Tedavi merkezimiz halkımızın birliği,
paylaşımı ve dayanışmasıyla var oldu, bugünlere
geldi. Belki de dünyada bir ilki yaratarak ücretsiz
bağımlılığın tedavisinin gerçekleştirildiği bir
merkez yaratıldı. ‘Gücümüz Birliğimizdir’ diyerek
çıktık yola ve bugünlere geldik. Yine halkımızın
yardımlaşması ve dayanışması ile var edeceğiz
dikiş atölyemizi. Bu amaçla tüm halkımızın katkı-
larını, yardımlarını bekliyoruz. Kumaş, iplik, dikiş
makinesi yardımlarından modelist, dikiş ustası
desteğine ihtiyacımız var.Üreterek, üretmenin
gücüyle tedavide daha başarılı sonuçlar alacağız.

Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş
ve Kurtuluş Merkezi

Hiçbir Güvenlik Önlemi Adalet Savaşçılarının 
Feda Ruhu ve Cüretinin Önüne Geçemeyecektir!

“Asıl Siz Teslim Olun” Diyen Cüretle 
Hesap Sormaya Devam Edeceğiz

20 Mart
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Bu yıl günler öncesinden 12 Mart
için toplantı yapan, komiteler kuran, iş
paylaşımı yapan Halk Cepheliler, 12
Mart sabahı hazırlıklara başladı. Önce
polisle çatıştı sonra Gazi girişinden ka-
rakola kadar tüm direkleri kızıl flamalarla
süsledi. Yeşil gömlekleri, kızıl fularları
ve sancaklarıyla tek tipler geldi. Halk
Cephesi ile beraber hareket eden Gazi
Şehit Aileleri, Gazi Cemevi önünde
saygı duruşu ve açıklama yaptıktan
sonra Eski Karakol durağına geldiler.
Burada da saygı duruşu yapıldı, açıklama
okundu, eski PTT önünde karanfil bı-
rakıldı. 

Halk Cephesi korteji, Gazi şehitle-
rinin olduğu pankartla “Kürdistan’dan
Gazi’ye Katleden Devlettir Hesap Sor-
acağız” ve “Hedef Karakol Diyen Cü-
retle Kalekolları Kurdurtmayacağız –
Halk Cephesi” imzalı pankartları taşıdı.
Eski Karakol’dan mezarlığa kadar önde
şehit aileleri, ardında disiplinli yürüyüş-
leri ile tek tipler, ardında Halk Cepheliler
coşkulu ve düzenli bir şekilde yürüdüler.
Güzergâh boyunca taranan yerlerde
duruldu, karanfil bırakıldı. Mezarlıkta
şehit aileleri ve Halk Cephesi adına iki
ayrı açıklama okundu. Karakolun önün-
den geçerken kitle kendiliğinden “İbra-
him Çuhadar Ölümsüzdür” sloganını
attı. Toplam 1500 kişinin katılımıyla
gerçekleşen yürüyüş ve anmadan sonra
marşlarla, sloganlarla Gazi Şehitleri
Cemevi’ne gelindi. Burada şehit aileleri
ile beraber yemek verildi.

Devletin Katliamlarına,
Saldırılarına Sessiz Kalmayacak
Hesabı Mahşere Bırakmayacağız 

1 Mayıs Mahallesi’nde 12-15 Mart
katliamlarının 21. yılında anma yapıldı.
Anmada yapılan ilk konuşmada: “Ma-
raş’tan Sivas’a, Sivas’tan Çorum’a,
Çorum’dan Dersim’e, Dersim’den Ga-
zi’ye, 1 Mayıs’a ve Kürdistan’a kat-
leden devlettir. Bizler hesap sormak
için bir kez daha bir aradaydık ve kat-
liamlara sessiz kalmadık. Bugün Kür-
distan’da katledenlerin hedefinde yarın

örgütlü ve yoksul mahalleler vardır.
Bizler biliyoruz ki bu katliamlara dur
diyecek olan bizleriz” denildi. 

15 Mart’ta 3 tek tip önderliğinde
flamalı kortejler halinde 60 kişiyle ce-
mevinden yürümeye başlayan kitle slo-
ganlarla karakol durağına doğru ilerledi.
Daha sonra 30 Ağustos İlköğretim Oku-
luna yürüyen Halk Cepheliler sloganlarla
ve ajitasyonlarla halkın yürüyüşe katıl-
masını sağladı. 30 Ağustos İlköğretim
Okulu önüne gelindiğinde tüm devrim
şehitleri ve 1 Mayıs’ta, Gazi’de şehit
düşenler için 1 dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Ardından bir Halk Cepheli
basın açıklamasını okudu. Açıklamada:
“Birçok ilde ve Avrupa ülkelerinde
Gazi halkına destek yürüyüşleri yapılmış,
Ümraniye’de Gazi halkına destek ver-
miştir. Katliamı protesto etmek isteyen
kitleye bir okulda pusuya yatmış katiller
tarafından ateş edilerek 4 canımız kat-
ledilmiştir. Aylardır Cizre’de, Sur’da
Kürt halkına yönelik saldırılar gün geç-
tikçe artarak sürüyor. Son 1 aydır da
Gazi’de bu katliamlara sessiz kalmamak
için direnen Gazi halkına silahlarla,
gaz bombalarıyla plastik mermiler ile
saldırılar sürüyor. Devletin katletme
politikası her geçen gün artıyor. 21 yıl
önce başaramadıklarını bugün başar-
maya çalışıyorlar. Buna izin vermeye-
ceğiz. Devletin katliamlarına, saldırı-
larına sessiz kalmayacak hesabı mahşere
bırakmayacağız” cümlelerine yer verildi.
Anma bittikten sonra aynı kitle marşlarla
ve sloganlarla Emek Pastanesi’ne kadar
yürüdü. Daha sonra derneğin önüne
gelenlerle birlikte halay çekildi ve eylem
iradi bir şekilde bitirildi.

Ankara: Dev-Genç’liler ve Halk
Cepheliler 12 Mart’ta, 11 Mart günü
yaşanılan İdilcan Kültür Merkezi
baskını ve 12 Mart Gazi Katliamı
için “Baskılar Gözaltılar Bizi Yıldı-
ramaz! Gazi ve Ümraniye Katliamını
Unutmadık, Unutturmayacağız!/ Halk
Cephesi” imzalı 4 adet ozalit Tuz-
luçayır ve Abidin Aktaş Mahallesi
çevrelerine asıldı. 

Kürdistan’dan Gazi’ye 
Katleden Devlettir 
Hesap Soracağız!
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Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) 12 Mart 1995’te Gazi
Mahallesi’nde yaşanan ve bu
süre içinde gelişen olaylara
değinerek herkesi adalet

mücadelesi vermeye ve direniş-
leri sahiplenme çağrısı yaparak kısa

bir açıklama yaptı. Açıklamada kısaca şu sözlere
yer verildi: “Devlet halka karşı kullanılan bir siy-
asal baskı ve saldırı örgütüdür. Artvin, Cizre, Sur,
Bursa-Metal işçileri örneklerinin toplamı, Gazi
Katliamı’nda karşılaştığımız devletin yeniden ve
sürekli bir saldırganlıkla karşımıza çıkmış halidir.
Evine, emeğine, kimliğine, inancına ve doğasına
sahip çıkan insanlara yönelik katliamlar, dönem-
sel politikalar yahut bir iktidar partisiyle de açıkl-
anamayacak ölçüdedir. Gazi Katliamı, halka
yönelik bu devlet faaliyetinin bir parçası olarak
12 Mart 1995’te Gazi Mahallesi’nde gerçekleşti-
rildi ve 12 insanımız katledildi, yüzlerce
insanımız yaralandı.  Bizler, ÇHD olarak, evlat-
ları kurşunlanan halkımızın 21 yıldır sürdürdüğü
mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceği-
mizi bir kez daha kamuoyuna ilan ediyor, herkesi
Gazi Katliamı’nın ve diğer tüm katliamların
sorumlularının cezalandırılması için birlikte
mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Okmeydanı Halk Mecli-
si’nin yapacağı toplantı için
çalışma yapıldı.  4-5 Mart'ta
Piyalepaşa,  Mahmutşevket-
paşa mahallelerinde kıraatha-
neler ve iş yerleri gezilerek
halk toplantısı çağrısını içeren
el ilanları dağıtıldı ve A-4 af-
işler asıldı. 6 Mart günü Ok-
meydanı’nın çeşitli yerlerine
halk toplantısı çağrı ozalitleri
asıldı. 9 Mart'ta ise Mah-
mutşevketpaşa Mahallesi’nde
kapı çalışması yapıldı. 

Okmeydanı Halk Meclisi,
10 Mart’ta günler öncesinden
duyurusunu yaptığı toplantıyı,
Okmeydanı Düğün Salonu’n-
da düzenledi. Yaklaşık 20 kişi-
nin katıldığı toplantıda, polis
terörü, otobüslerin mahalle
güzergâhından geçmemesi ve
yozlaşma sorunları genel bir
çerçeve içinde öncelikli olarak
ele alındı. Üzerinde en çok
durulan konu ise

otobüslerin uzun süredir
akşam saatlerinden itibaren
mahalle güzergâhını kullan-
maması, halkın uzak yerlerde
indirilip kilometrelerce yürü-
mek zorunda bırakılması oldu.

Halk Meclisi 
Komiteleri 
Kahvaltıda Buluştu

Halk Meclisleri Komiteleri
13 Mart’ta Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda buluşarak
hep birlikte sabah kahvaltısı
yaptı. Kahvaltının ardından
bir toplantı düzenlendi. To-
plantıda daha çok Halk Me-
clislerinin gelişmesine engel
iki temel sorun üzerinde yani
örgütlenme ve genişleme
sorunları üzerinde duruldu.
Yöntemler tartışıldı ve kararlar
alındı. Programa 20 Halk Mec-
lisi üyesi katıldı.

Berkin Elvan’ı Unutturmayacağız
Adını ve İnancını Yeni Çocuklar

Taşıyacak
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adana

Şubesi’nin 12 Mart'ta düzenlediği Berkin Elvan
Satranç Turnuvası’nda kitap standı açıldı. 3 saat açık
kalan masada iki adet “On Beşinde Bir Fidan
Umudun Çocuğu Berkin Elvan” isimli kitap halka
ulaştırıldı. Halka AKP’nin katliamcı yüzü teşhir edil-
di.  Yeni doğan çocuklarına Berkin ismini veren ail-
eler masaya gelerek "Berkin için adalet istiyoruz,
adalet elinde sonunda sağlanacak, buna inanıyoruz"
dediler. 

6 Kasım İşgalinde Tutuklananlar
Tahliye Oldu
Antep’te 6 Kasım günü Şehit Şahin Lisesi'ni işgal
eden Halk Cepheli Hüseyin Kütük ve Ali Dönmez
tahliye oldular. 10 Mart'ta tutsakları karşılamaya
Kürkçüler Hapishanesi önüne gidildi. Halk
Cepheliler arkadaşlarını tekrar aralarında görmek-
ten mutluluk duydular.

Gazi Katliamı’nı
Unutmadık

Unutturmayacağız!

Bedellerle Kurduk, Halkla Kur-
duk Halkla Sahip Çıkacağız
Küçükarmutlu kurulduğu gün-

den bugüne devletin, arazi mafyalarının hedefi ol-
muştur. Bu hedefini mahallede halkın evlerinin yıkılmasıyla,
barikatlarda Hüsnü İşeri’yi, Barış Kaş’ı, Sultan Yıldız’ı
katlederek bugün anasının kucağında Dilek’i, sokak or-
tasında Yılmaz’ı katlederek, devrimcilerin kurumlarını
yıkarak halka, halkın örgütlülüğüne saldırarak devam
ediyor. Bu mahalleyi örgütlülükle kurduk, örgütlülüğümüze
savunacağız. Halk toplantılarından Halk Komitelerine,
kendi cemevimizi yapmamızdan halk bakkallarımıza,
halk bahçelerimizden kendi kendimizi yönettiğimiz,
acımızı, sevincimizi, mutluluğumuzu, ihtiyaçlarımızı, ma-
hallenin kültürünü örgütleyen Halk Meclisine kadar
örgütlülüğümüzle cevap vereceğiz her saldırınıza.  Tüm
halkımızı davet ediyoruz…

Gelin Hep Birlikte
Örgütlülüğümüzü Büyütüp

Sorunlarımızı Çözelim

Çağrı

Tarih: 20 Mart Pazar günü 
Saat: 15.00’da

Yer: Armutlu Cemevi
Armutlu Halk Meclisi



Yollarımız Yapılana Kadar
Mücadelemiz Sürecek
Bizlere Bunu Reva Görenlerden
Hesap Soracağız

Hatay’ın Samandağ
Tekebaşı Mahallesi’nde
29 Şubat'ta uzun zamandır
halkın yoğun şikayette bu-
lunduğu yol sorunu için
Tekebaşı halkı yürüyüş
düzenledi. Öncesinde yol-
ların yapılması için bele-
diyeyle sürekli iletişim ku-
rulduğunu; fakat bir türlü
sonuç alamadıklarını, sürekli oyalandıklarını söyleyen Tekebaşı
halkı genel olarak şu sorunlardan dert yandı: "Yollar toz
içinde, tozdan evlerimizin dükkânlarımızın kapılarını açamı-
yoruz. Her yağmur yağdığında çamurlarla uğraşıyoruz. Ne
yaptıysak kar etmedi, kulak vermedi yetkililer bize" denildi.
Seslerini duyurabilmek için son çareyi yürüyüş yapmakta
bulduğunu söyleyen halk kitlesel bir şekilde, davullarla ve
bir grup motosiklet sürücüsünün de içinde bulunduğu kitleyle
birlikte yürüyüş başladı. Mahalle halkı çoluğu çocuğu, genci
yaşlısıyla destek verdi. Yürüyüş boyunca ıslıklar, sloganlar,
alkışlar dinmedi. Kitlenin önüne kurulan polis barikatları
bile engelleyemedi Tekebaşı halkını. Belediye başkanıyla
görüşme talebinde bulunduğunu belirten halkın karşısına çı-
kamayan başkan bir de üstüne halkın kullanım alanı olan çok
amaçlı salonun kapılarına kilit vurdu. Tüm çağrılara rağmen
belediye başkanı halkla konuşacak cesareti bulamadı kendinde.
Yürüyüşün olacağı sabah halktan birinin dükkânına il ve ilçe
jandarma komutanlığından gelen başçavuş adeta “Yürüyüşe
izin vermeyiz, yaptırtmayız. Silahlı askerimizle karşı karşıya
geleceğinizi unutmayın!” diyerek tehditte bulundu. Dükkânın
önünde jandarmaları gören halk koşarak o kişiyi sahiplendi
ve yalnız bırakmadı. Başçavuş  “sancılı bir süreçteyiz,
sabredin. Provokasyon yaratmayın, sizin amacınız farklı.
Sizin arkanızda örgüt var.” diyerek halkı susturmaya, sindir-
meye, korkutmaya çalıştı. Yürüyüşün ardından insanlar cesaret
kazandığını belirtirken, yollar yapılana kadar eylemlerinin
devam edeceğini söyledi.

����

Emekle, Israrla
Koromuzu Büyütüyoruz!

Hatay’da Anatolia Müzikevi’nde 13 Mart’ta Grup Yorum
korosu her pazar olduğu gibi çalışmalarını yaptı. Bir önceki
Pazar günü Anadolu Halk Koroları konserine yasak gelmesiyle
alakalı konuşuldu ve koro üyeleri konser değerlendirmesinde
bulundu. Tüm yasaklara rağmen birçok ilden gelen 100’e
yakın korocunun konser yapmasının engellenemediğinden
bahsedildi, ardından koro üyeleri hep beraber şarkılar söyledi.
2 saat süren çalışmadan sonra tüm koro üyeleri hep beraber
Harbiye Şelaleleri’ni gezmeye gidip, içilen çaylar eşliğinde
sohbet etti.

Kontrgerilla Yöntemlerle
Devrimcileri
Teslim Alamazsınız

Çağrı Avcı, Bahçelievler Kuleli Mahallesi’nde 13 Mart’ta
yüzleri maskeli AKP’nin katil polisleri tarafından sokak or-
tasından kaçırıldı ve işkence yapılarak Gazi’nin Tuz Deposu
bölgesine bırakıldı. Sabaha kadar psikolojik baskı yapılmış,
işbirlikçilik teklif edilmiştir. İstediğini alamayan katiller
ölümle tehdit edip korkutmak istemişlerdir. “Devrimciliği
bırakacaksın ya da bize çalışacaksın, artık yasa falan yok;
silahsa silah, ölümse ölüm” diyerek saldırmışlardır.

Onurumuz İçin Ölmek Bize,
Şerefsizlik Size Aittir!

İkitelli Halk Cephesi, arkadaşları Çağrı Avcı’nın 12
Mart’ta kontrgerilla yöntemleriyle kaçırılması ile ilgili
bir açıklama yaptı. 14 Mart’ta yapılan açıklamada: “…
İşbirlikçilik şerefsizliktir! Bu şerefsizliğe ortak olmayacak,
saldırılarınızı direnerek boşa çıkaracağız! Bu savaşı biz
başlatmadık ama savaşmaktan kaçmadık, kaçmayacağız!
İnancımızı ve savaşı büyütecek, hesap soracağız” denildi. 

���

Bizler Mevzilerimizi Terk Etmeyeceğiz
Gereken Cevabı Vereceğiz

Avcılar Halk Cephesi’nin derneğine gece geç saatlerde
saldırı yapıldı. 9 Mart’ta kimsenin olmadığı saatte gelen
AKP’nin katil kopekleri ve sivil faşistleri tarafından derneğin
camları kırılmış derneğin içerisindeki eşyalar dağıtılmıştı.
Avcılar Halk Cephesi 10 Mart tarihli açıklamasında: “Bu ne
ilk, ne de son saldırıdır. Bizleri saldırarak yıldıracağınızı geri
adım attıracağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tarihimizde
hiçbir saldırıda geri adım atmadık atmayacağız” denildi.

Ne Gözaltılarınız, Ne de Saldırılarınız
Mücadelemizin Önüne 

GEÇEMEDİ, GEÇEMEYECEK!
Avcılar Halk Cephesi arkadaşlarının polis tarafından

taciz edilmesi ve işbirlikçilik yapmaya zorlanmasıyla ilgili
10 Mart'ta açıklama yaptı. Açıklamada: "Avcılar’da AKP’nin
katil köpekleri arkadaşlarımızı taciz edip tehditlerle işbirlikçi
yapmaya çalışıyor. İki hafta önce arkadaşımız Ferhat,
AKP'nin katil polisleri tarafından yolu kesildi, dernek
çalışanı arkadaşımız Gülay’ı sormuşlar. Arkadaşımızın
yolunu kesen katiller, Firuzköy Karakolu’na gelirsen
denetimli serbestliğini kaldırırız deyip arkadaşımıza baskı
uygulamış ve Gülay görüşmeye gelip gidiyor mahalleye
biliyoruz demişlerdir. Arkadaşımız gereken cevabı vermiştir.
Arkadaşlarımızı ve ailelerimizi taciz etmekten vazgeçin al-
çakça saldırılarınız, tacizleriniz boşuna haklı ve meşru olan
biziz sizler gayri meşrusunuz” denildi.
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Her yeni sayımız, yeni bir umut,
yeni bir dünya ve yeni yeni gelecekler,
heyecanlar yaratacak. Halk Cephesi ve
alanlarının dağıtımları sırasında
halkımız diyor; “Cephe’nin dergisi ise
alırım”. Anlatmak istediğimiz, halka
vermek istediğimiz budur. Başka yerler-
de halka ulaşmasını engellemek için her
türlü taciz ve gözaltılarla engellemeye
çalışıyor katil polis. Ama düşman her
defasında yanılıyor, Yürüyüş’ü sahiple-
nen halk var ve bu destekle, inançla en
sağır kulaklara anlatacak dergimizi en
uç noktalara  ulaştıracağız.

İzmir: Halk Cepheliler 9, 10 ve 11
Mart’ta Güzeltepe Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptı. 5
Mart'ta operasyonun ardından, 5 kişi-
nin katıldığı dağıtımda Güzeltepe
halkı geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ayrıca Çiğli-Harmandalı Mahallesi’-
nde yapılan dağıtımda AKP’nin
Kürdistan’da yaptığı katliamlara
boyun eğmemek gerektiğini anlattı.
Son olarak Dev-Genç’liler 13 Mart’ta
Buca-Kuruçeşme’de yoksul gecekon-
dulara kapı çalışması yaptı.

Hatay: Halk Cepheliler 8 Mart’ta
Armutlu Mahallesi’nde esnaflara 50

adet dergi dağıttı. Kahvehanelere
gidilerek halkla sohbet edildi ve ülke
gündemi üzerine tartışıldı. 

Adana: Akkapı ve Dağlıoğlu
Mahallesi’nde 7, 10, 11 ve 14 Mart’ta
dergiyi halka ulaştırdı. Halkla yapılan
sohbetlerde ülkedeki adaletsizlikler,
Kürdistan’da yaşanan katliam ve çare-
nin halkın adaleti olduğu dile getirildi. 

Dersim: Halk Cepheliler 10
Mart’ta dergiyi halka ulaştırdı. Dergi
dağıtımı yapılırken AKP’nin katil
polisleri akrepten inerek dağıtım
yapan Erdinç Öksüz’ün fotoğrafını
çekerek taciz etti. 

Denizli: Halk Cepheliler
Denizli’de 14 Mart’ta derginin
dağıtımını yaptılar. Daha önce de
dergi dağıtılan ama uzun zamandır
çıkılmayan mahalledehalkın hem site-
mi hem sahiplenmesiyle karşılandılar.

İSTANBUL
Esenyurt: Yeşilkent’te Halk

Cepheliler “umudu daha çok yayaca-
ğız” diyerek 11 Mart’ta, Salı Pazarı
Bölgesi’nde dergi dağıtımı yaptı. 

Gülsuyu: Halk Cepheliler 9
Mart’ta, halk minibüslerine, evlere ve
esnafa dergi dağıtımı yaptı. 

Çağlayan: İdil Kültür Merkezi
çalışanları tarafından 10 Mart’ta yapılan
dergi dağıtımında, 50  Yürüyüş ve 5
Tavır dergisi esnafa ulaştırıldı. 

Gazi:  “Gazi Devrimdir Gazi
Halktır” Kitabı Gazililerin Ellerinde!

“Gazili” olmak onurdur, ayrı-
calıktır… 25 şehidiyle Gazi Cephe’dir!
“Gazi Devrimdir Gazi Halktır” kitabı
Gazi Mahallesi’nin kuruluşundan, yer-
leşimine, mahallede yürütülen kampa-
nyalardan, Gazi Ayaklanması’na, Halk
Meclisi çalışmalarına, Gazili şehitlere
kadar Gazi tarihini anlatıyor. “Gazililer”
de bu onurlu tarihi büyük bir coşku ile
halka ulaştırıyor. 13 Mart’ta 13 kişi ile
Gazi kitabı ve Yürüyüş dergisinin
tanıtımı yapıldı. Mezarlık üstü ve Kent
Ormanı civarında yapılan tanıtım çalış-
maları sırasında Gazi’nin onurlu dire-
nişlerle dolu tarihinin yanı sıra son
süreç, AKP faşizmi, yönetememe krizi
üzerine de konuşuldu.

Hacıhüsrev: Liseli Dev-Genç'liler
Hacıhüsrev ve Hacıahmet Mahal-
lesi’nde 14 Mart'ta 60 adet Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdı. 

Onlarca Baskın, Saldırı, Gözaltı ve Tacizlere Rağmen Halkın Sesi Halkın Ellerinde

� Kamu Emekçileri
Mücadelesi Anadolu’nun Her
Yerinde Yükselecek
Kamu Emekçileri Cephesi (KEC)
üyeleri bulundukları bölgelerde “iş
güvencesi” ile ilgili  imza masası aça-
rak halka kamu emekçilerinin
yaşadıkları zorlukları ve verilen
mücadeleleri bahsetti.
Gazi: Kamu Emekçileri 9 Mart'ta
Gazi Mahallesi’nde Berkin Elvan’ın
şehit düşmesinin yıldönümüne çağrı
için afiş asıp bildiri dağıttı.  14 Mart
günü de İş Güvencesi için imza
masası açıldı.
İzmir: KEC 11 Mart'ta “Köle Değil
Emekçiyiz İş Güvencemize Sahip
Çıkıyoruz” afişlerini İzmir’e bağlı
Torbalı ilçesi sokaklarında asarak kam-
panya çalışmalarına devam etti.
Hatay: KEC Hatay üyeleri 14 Mart’ta
Antakya Parkı’nda iş güvencesi ile ilgili
imza masası açtı. Halkın ilgisinin
yoğun olduğu masada, kamu emekçile-
rinin örgütlülüğünün öneminden bahse-

dildi.
Antep: Antep KEC’liler 14 Mart’ta İş
güvencesi için Yeşilsu Meydanı’nda
masa açarak imza topladı. İki saat
açık kalan masada 70 imza toplandı.
Mardin: Mardin KEC tarafından, 7-
13 Mart tarihleri arasında
Kızıltepe’de 40 adet afişleme yapıldı.
13 Mart'ta Kızıltepe Hastane
Caddesi’nde imza masası açıldı.

KEC’li Halkın Sağlıkçıları İlk Yardım
Seminerine Hazırlanıyor
Kamu Emekçileri Cepheli Halkın
Sağlıkçıları, 19 Mart’ta düzenleyece-
kleri “İlkyardım Semineri” için 15 ve
16 Mart’ta Okmeydanı’nda mahalle-
nin belirli bölgelerine afiş asarak
halka katılmaları yönünde çağrı yaptı.

Haklarımız İçin Yürüyeceğiz: Kamu
Emekçileri Cephesi (KEC) 25-27 Mart
tarihlerinde Ankara’ya yapacakları
yürüyüş için, 16 Mart’ta Gazi Mahallesi
ve Mecidiyeköy’de herkesin görebile-
ceği yerlere sticker yapıştırarak halka
duyurusunu yaptı.

Halkın Mühendis Mimarları Tanıtım
Sergileri Devam Ediyor
Halkın Mühendis Mimarları (HMM) tar-
afından gezici sergi ve seminer serisinin
ikincisi Çayan Mahallesi’nde Devrim Çay
Bahçesi’nde açıldı. 13 Mart’ta HMM’nin
tarihini, bağımsızlık ve demokrasi
mücadelesindeki yerini, halk için üretti-
kleri projelerini anlattıkları sergi altı saat
açık kaldı. 

Halk Bahçesi İçin Anadolu’dan Tohum
Bekliyoruz
İzmir’deki Çiğli Halk Bahçesi’nde tohum
ekimi için hazırlıklar sürüyor. 11 Mart’ta
bahçe için gübre taşıyan Halk Bahçesi
komitesi, 13 Mart’ta ise bahçede çalışma-
lara devam etti. Halk Bahçesi’nde yakılan
semaverle çay içilip kahvaltı yapılarak
sohbetler edildikten sonra gübrelenmiş
toprak çapalandı. Bahçenin düzeni için de
çalışmalar yapan komite, dört saat boyun-
ca beş kişinin katılımıyla bahçede çalıştı.
Halk Bahçesi Komitesi, bütün Anadolu
illerinden tohum bekliyor.
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Muvazaa Davası sonucunda be-
lediyenin muvazaalı işçi çalıştırdığı
tespit edilerek mahkemenin kararına
göre, taşeron işçilerin kadroya geçme
hakkının önü açılmıştır. Şişli Beledi-
yesi İşçi Meclisi olarak bu kazanılmış
hakkımıza sahip çıkarak taşeron işçi
çalıştırmaya son diyoruz ve kadro
hakkımızı istiyoruz. Bu konuda 20
Şubat, 1 Mart tarihlerinde Ulaştırma
Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Mü-
dürlüğünde işçi toplantıları yapıldı.
Yapılan tartışmalar sonunda konuyla
ilgili tartışmalar sonunda TİS’te kadro
hakkının savunulması ve TİS görüş-
melerine işçilerinde katılması yönünde
kararlar alındı.

***
2 Mart tarihinde Fen İşleri Mü-

dürlüğü’nde işçi toplantısı gerçekleş-
tirdik. TİS (Toplu İş Sözleşmesi);  ko-
nusunda konuya ilişkin İşçi Meclisi
hukuk komisyonu avukatı, işçi meclisi
üyesi işçilerin açıklamalarıyla Fen İş-
leri Müdürlüğünde toplantı yapıldı.
Toplantıya DİSK/Genel-İş Sendika-
sı’ndan işten atılan ve 255 gündür işi
için direnen Oya Baydak katıldı. Oya
Baydak işe iade davasını kazandığını
ama sendikanın işbaşı yaptırmadığını
işe dönene kadar mücadelesinin sü-
receğini ifade etti. İşçi toplantısına
elli işçi arkadaş katıldı.

9-10 Mart 2016 tarihlerinde Şişli

Belediyesi İşçi Meclisi olarak, Fen
İşleri, Makina İkmal, Veterinerlik ve
Temizlik İşleri Müdürlüğünde, Toplu
İş Sözleşmesi’nde kadro hakkının
tanınması için 500 adet bildiri dağı-
tımı yapıldı ve stiker yapıştırıldı.

***
Şişli Belediyesi’nin temizlik iş-

lerinde gece ve gündüz vardiyasında
çalışan işçilere, Makine İkmal Bö-
lümündeki işçilere, Fen İşleri işçile-
rine, Veterinerlikteki işçilere, belediye
başkanlığı binasındaki işçilere ve
işçi servislerine  ve Atlas Taşeron
işçilerine toplam 700 bildiri dağıtıldı.
Temizlik Birimi gece vardiyasında
işçi toplantısı yapıldı.

***
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi

ve hakkı işçinindir. Toplu sözleşmeyle
ilgili kararı işçiler vermelidir. Bu dönem
yapacağımız toplu iş sözleşmenin temel
talebi kadro hakkımız olmalıdır. İşçi
arkadaşlarımız; yeni toplu iş sözleşmesi
dönemimiz geldi. Toplu iş sözleşmesi
esas olarak bizi, işçileri etkileyecektir.
Bu nedenle Toplu iş  sözleşmesini biz
işçiler yapmalıyız. Toplu iş sözleşmesi
masasında mutlaka işçilerden de tem-
silciler olmalıdır. Sendika yöneticileri
sadece elçi konumunda olmalıdır. Asla
ve asla toplu iş sözleşmesi masasında
karar almamalıdır. Patronun teklifini
işçilere iletmeli, işçilerle birlikte karar

alarak işçilerin kararını grev dahil so-
nuna kadar savunmalıdır.

***
İşçi arkadaşlarımız; bizleri hukuka

aykırı (hileli) olarak taşeronda ça-
lıştırıyorlar. Özlük haklarımız da
kadrolu işçilerin özlük hakları ile
eşit olmalı. Şişli Belediyesi işçileri
olarak; HİLELİ OLARAK TAŞE-
RONDA çalıştırılıyoruz. Kadrolu ol-
mamız gerektiğine dair İSTANBUL
ANADOLU 24. İŞ MAHKEMESİ-
NİN kararı vardır. Bu nedenle bu
dönemde toplu iş sözleşmesi görüş-
melerinde ilk ve temel talebimiz kad-
rolu olmaktır.

***

Toplu İş Sözleşmemizde
Mahkeme Kararı 
Uygulansın!

Kadroya Geçirilmemiz İçin; İşçi
Meclislerinde Örgütlenelim, Müca-
dele Edelim, Kadro Hakkımızı Toplu
İş Sözleşmemizle Kazanalım!

Şişli Belediyesi İşçi Meclisi Kadro Hakkı İçin 
Çalışmalarına ve Mücadelesine Devam Ediyor!

Şişli İşçi Meclisi tarafından işçiler arasında dostluğu,
dayanışmayı ve tanışmayı sağlayacak sosyal aktivitelerden
birisi olan futbol turnuvası birimler arası düzenlendi.12
birimden Fen İşleri, Temizlik İşleri, Ulaştırma, Veterinerlik,
İşletmeler, Başkanlık Şoförler, Zabıta Memur, Zabıta
Destek; Bilgi İşlem, Sağlık İşleri Müdürlüğünden oluşan
takımlar futbol turnuvasına katıldı. Ocak'ta başlayan
turnuva 2 Mart'ta final maçıyla son buldu. Turnuvaya
katılan takımların eşleşmesiyle turnuva iki ay içinde so-
nuçlandı. Turnuva da şampiyon Ulaştırma Müdürlüğü
Takımı oldu. İkinciliği Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri
takımı aldı.

15 Mart'ta Ulaştırma Müdürlüğünde kupa verme
töreni yapılacak. Turnuvamızı seyretmeye gelen belediye
yöneticilerinden başkan danışmanı, İşçi Meclisinden
bir kişiye yeni bir turnuva daha tertipleyerek ortak bir
çalışma yapalım diye teklifte bulundu. Futbol turnuvasına

belediye işçilerinin yoğun katılımı oldu. Yoğun çalışma
koşulları altında işten eve, evden işe yaşayan işçiler,
futbol turnuvası ile sosyal ihtiyaçlarına ne kadar gerek-
sinim duyduklarını, ilgi ve katılımları ile gösterdiler.
Turnuva sayesinde işçiler arasında dostluk ve arkadaşlıklar
kuruldu. Turnuvanın en önemli amacı da böylelikle
hayata geçmiş oldu.

Turnuvalarla Dayanışmayı, Birlikteliği, Paylaşımı Büyütüyoruz

Yürüyüş
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Ülkemiz gibi yeni sömürge ülkelerde
geliştirilen çarpık kapitalizm ve montaj
sanayi, yeni ve daha iyi ürünler üretil-
mesinin önünde engel oluyor.

Emperyalistlerin izin verdiği ölçüde
geliştirmeler yapılabiliyor. İleri teknoloji,
ağır sanayi ürünü parçalar yurt dışından
getirilip montaj ediliyor ve bu esasa
dayalı üretim yapılıyor.

Biz, türbinimizin  tüm parçalarını
kendimiz üretmeye çalıştık. Bu onlara
bu alanda vurulan bir darbedir. Ancak
bu tek başına yeterli değildir. Bu türbin,
aynı zamanda emperyalizmin enerji po-
litikalarına karşı sosyalist alternatifimizdir.
Bu nedenle onların yaptığı türbinlerden
teknik olarak da daha ileri olmak zorun-
daydı. Bunu başarabilmek için her aşa-
masını en ince ayrıntısına kadar öğrenip
her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık.

Türbinimizi tasarlarken Armutlu’nun
rüzgar potansiyelini göz önünde bulun-
durduk. Açık alanda yaptığımız ölçüm-
lerde, türbinimizin Armutlu’nun ortalama
rüzgar hızında (3 metre/saniye) hedefle-
diğimizin çok üzerinde güç ürettiğini ve
aynı zamanda çok düşük rüzgar hızlarında
bile (1-2 m/sn) türbinin elektrik ürettiğini
gördük. Aynı zamanda rüzgar hızının
arttığı zamanlarda (7-9 m/sn) saatte 400
wattlık bir enerjiye ulaştık. Bu, bir
evin elektrik ihtiyacının yaklaşık 2
katı kadar elektrik üretmemiz demekti.

Piyasadaki ev tipi rüzgar türbinlerini
araştırdığımızda, 3 m/sn’den düşük hız-
larda elektrik üretebilen rüzgar türbininin
olmadığını gördük. Biz ise düşük de olsa
1-2 m/sn’lik hızlarda üretiyoruz. Bizim
ürettiğimize piyasadaki en yakın ürünün
satış fiyatı 7680 dolar, yani yaklaşık 23
bin lira yapmaktadır. Bizim ise yaklaşık
3000 liradır. Ki bu maliyetin 1000-1500
lirasını aküler oluşturmaktadır.

Rüzgar Türbininde 
Elektrik Nasıl Üretiliyor?

Rüzgar estiği zaman kanatlara bir
itme kuvveti uygulamakta ve kanatları
çevirmektedir. Kanatlar bu dönme hare-

ketini alternatör, yani elektrik üreticimize
aktarmaktadır. Alternatörümüz ise bu
dönme hareketini elektrik enerjisine çe-
virmektedir. Alternatörümüz iki parçadan
oluşmaktadır: Rotor ve stator. Rotor
dönen kısım, stator ise sabit kısım de-
mektir. 

Alternatörümüzün bu iki parçası ara-
sında herhangi bir mekanik bağlantı yok-
tur. Bu da kullanım ömrünü oldukça
uzatmaktadır. Su altında bile çalışabil-
mektedir. Alternatörümüz AC (alternatif
akım) üretmektedir. Aküyü şarj edebilmek
için bunu DC’ye (doğru akım) çevirmemiz
gerekmektedir. Bunun için ise bir doğ-
rultucu ve regülatör devresi kullanmamız
gerekecektir. Buradan aküye, aküden de
invertör ile prizlere verilebilir.

Teknik Açıdan Bu Yolu 
Nasıl Yürüdük?

Öncelikle türbinimizin yatay mı, dikey
mi olduğuna karar vermemiz gerekmek-
teydi. Önceki yaptığımız türbin dikey
eksendi ve çok başarılı değildi. Anadolu’da
halkımıza yaptığımız ziyaretler ve araş-
tırmalarımız sonucu türbinimizin yatay
eksenli olmasına karar verdik.

İlk olarak hangi tip alternatör kulla-
nabileceğimizi araştırdık. Düşük devirlerde
elektrik üretme zorunluluğumuz bizi şu
an ürettiğimiz alternatöre getirdi. Bu al-
ternatörün özelliği; çok kutuplu olması,
dolayısıyla düşük devirde çalışması, öm-
rünün uzun olması ve bakım gerektir-
memesiydi. Tıkandığımız noktalarda hal-
kımıza gittik. Isparta’da bu tip alternatörü
elektrikli bisiklet motorunu modifiye
ederek yaptıklarını gördük. Hatay’da da
normal bir AC motor modifiye edilip
mıknatıs eklenip bu tip alternatöre çe-
virmişlerdi. Alternatör tipimizi buralardan
öğrendiklerimiz ışığında netleştirdik.

Ardından çelik parçaya bakır teli sarıp
etrafından mıknatıs geçirerek elektrik
üretme testleri yaptık. Ancak çelik çok
ısınıyordu. Çelik yerine silisli sac kulla-
nırsak daha verimli olacağını, ısınmanın
minimum olacağını öğrendik ve “silisli
sac arama” maceramız başladı. 

Karşımıza şöyle bir sorun çıktı; silisli
saclar toptan rulo halinde tonla satıldığı
için bize yeteri kadar kesip satacak yer

bulamıyorduk. Halkımıza sorduk, soruş-
turduk ve yoğun araştırmalar sonucunda
saclarımıza kavuştuk. Saclarımızı lazer
kesimde istediğimiz şekilde kestirdik ve
statorumuzun gövdesi ortaya çıktı.

Sıra sarımlara gelmişti, bakır teli
oyuklarımıza sarmamız gerekiyordu. Ya-
lıtım için teli saracağımız yerleri önce
bantla sardık. Ardından sarımları tamam-
ladık. Sarımları birbirine nasıl bağlaya-
cağımız üzerine yoğunlaştık. Alternatö-
rümüzü tornada çevirerek çeşitli sarım
tiplerini denedik. Osiloskop ile ürettiğimiz
dalga şekillerini inceledik ve en uygun
bağlantıyı bulduk. Böylelikle alternatö-
rümüzün ilk parçası, statoru tamamlandı.
Rotorda ise fren kampanası kullandık
ve buna neodyum mıknatıslar yerleştirdik.
Kendi elektrik devremizi yaparak AC
gerilimi DC’ye çevirdik. Tornada çevi-
rerek gerekli testleri tamamladık.

Kanatları önce PVC borudan kesip
yapmayı denedik. Ancak malzemenin
dayanıksızlığı yüzünden bağlantı nokta-
larında kırılmalar meydana geldi. Bunun
üzerine aliminyum sacdan 3 adet kanat
yaptık. Böylelikle türbinimiz bugünkü
şeklini almış oldu. İlk hedefimiz hatta
daha da fazlası başarılı oldu. Ancak tür-
binin tam çalışması için halen birkaç
ufak eksiğimiz var, onları da en kısa
sürede tamamlayıp türbinimizi bir eve
takıp testlerini tekrar yapacağız. Ardından
bir basın açıklaması ile zaferimizi daha
geniş kitlelere yayacağız. Bir evin ihti-
yacının tamamını üretene kadar çalış-
malarımız devam edecek.

Son olarak; bizler, amme hizmeti
yapan, hayır kurumu gibi çalışan mü-
hendisler değiliz. Derdimiz; halkın so-
runlarının çözümünün bu düzende değil,
kolektivizmde, dayanışmada, araştırmada,
sorunun üstüne üstüne gitmede, bilgimizi
çoğaltmakta; yani kısacası sosyalizmin
temsil ettiği değerlerde olduğunu gös-
termektir. Bu değerleri büyütmemizin
önündeki en büyük engel, üretiminden
kültürüne kadar emperyalizme göbeğinden
bağımlı bir ülke olmamızdır. Dolayısıyla
rüzgar türbini projemiz; yaptığımız ve
yapmayı düşlediğimiz diğer tüm projeler
gibi, ülkemizin bağımsızlık mücadelesine
hizmet eden bir projedir.

Biz, Türbinimizin Tüm Parçalarını Kendimiz Üretmeye Çalıştık. Bu Türbin, Aynı Zamanda
Emperyalizmin Enerji Politikalarına Karşı Sosyalist Alternatifimizdir.

RÜZGAR TÜRBİNİMİZİ NASIL GELİŞTİRDİK?    
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İdil Halk Tiyatrosu Oyuncusu 
Veysel Şahin Serbest Bırakıldı!

İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Veysel Şahin
13 Mart’ta, Okmeydanı / Örnektepe’de minibüs
beklerken AKP’nin katil polisleri tarafından
işkence ile kaçırıldı. Gece saat 02.00’a kadar
Çağlayan Polis Karakolu’nda tutulan Veysel
Şahin daha sonra halk düşmanlarının karargâhı
olan Vatan İşkence Merkezi’ne götürüldü.

İdil Halk Tiyatrosu 14 Mart’ta: “İki hafta önce
İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu ve Grup Yorum
üyesi İbrahim Gökçek’i Gazi’de sokak ortasında
kaçırıp tutukladınız. Bugün ise Veysel Şahin’i
teslim almak istiyorsunuz. Sanat ve halktan korkan
AKP faşizmi artık pervasızlıkta sınır tanımıyor.
Bu baskılarınız ve zulmünüz ile bizleri, devrimci
sanatçılığı bitiremeyeceksiniz” açıklaması yaptı.
Veysel Şahin çıkarıldığı mahkemeden serbest bı-
rakıldı. 

Tavır Dergisi Gazi’de
İdil Halk Tiyatrosu oyuncuları 9,10,12 ve

13 Mart’ta Gazi Mahallesi’nde Tavır dergisinin
son sayısını, esnafa ve halka ulaştırdı. Yapılan
dağıtımlarda halka, devrimci sanatın bedelle
mümkün olduğu ve bu yüzden de halkın kendi
sanatını ve devrimcileri sahiplenmesi gerektiği
söylendi.

Halkın Bağrından Gelen,
Halkıyla Çoğalan 

Grup Yorum’u 
Engelleyemezsiniz!

Erzincan Grup Yorum Gönüllüleri:  binlerle
Umudun Türkülerinin Erzincan’da söylenme-
sinden korkuyorlar, bu saldırıları ondandır. Biz
burada bu korkunun konserle daha fazlasını
yaşatacağımızı biliyoruz. Tarih aynı olmasa da
Grup Yorum konseri olacaktır. Halktan olan
halkın bağrından gelen halkıyla çoğalan Grup
Yorum’u engelleyemezsiniz” açıklaması yaptı.  

Halkın Sanatçıları Baskılara
Karşı Devrimci Sanatı

Büyüterek Cevap Veriyor
Av ru pa’da

LONDRA'DA KAHVE KONUŞMALARI ve
DERGİ DAĞITIMI YAPILDI

5 Mart Cumartesi  günü,  Yürüyüş dergisini sahiplenmek ve
halklarımıza gerçekleri anlatmak için Türkiyeli esnafların yoğun
yaşadığı  Edmonton, Enfield mahallesindeki 14 kahvede ajitasyon
konuşmaları yapılarak toplu dergi dağıtımı yapıldı. Üç saat
süren toplu dağıtım sırasında 40 Yürüyüş dergisi dağıtıldı.

Her cumartesi olduğu gibi, 12 Mart'ta da üç ayrı mahallede
aynı saatlerde açılan stantlarımızda Kürdistan’ı ve ülkenin her
yerini kan gölüne çeviren, ABD işbirlikçisi katil AKP teşhir
edildi. İki saat açık kalan stantlarımızda 23 Yürüyüş dergisi da-
ğıtıldı.

LONDRA'DA ANADOLU GENÇLİK 
GECESİ DÜZENLENDİ

5 Mart Cumartesi günü  Anadolu Gençlik gecesi düzenlendi.
Anadolu Gençliği anlatan konuşmayla açılan gecede emperya-
lizmin bize dayattığı yoz kültüre karşı kendi değerlerimiz,
gelenek ve göreneklerimizle yaşayacağımızı anlatıp çeteleşme
ve uyuşturucuya karşı mücadele etmemiz gerektiği anlatılarak,
gençliğin Anadolu Gençlik saflarında örgütlenmesi çağrısı ya-
pıldı.

Gecenin kültürel bölümünde derneğin müzik grubu, davul zurna
ekibi ve Anadolu Gençlik müzik grubu ile sürdü. Son olarak adalet
savaşçıları Berna ve Çiğdem için 'Düşenlere' türküsü söylendi.

Yaklaşık 200 gencin katıldığı gecede, sahnedeki 'Genciz Ama
Yüreklerimiz Büyük Bu Kavgada Biz de Varız' pankartı Anadolu
Gençlik’in misyonunu anlatan en özlü ifadesi oldu.

Halkların Katili Amerika ve İşbirlikçisi AKP’dir
Suriye Halk Cephesi ve Yürüyüş dergisi (Al Mesiyra) tem-

silciliği olarak 14 Mart’ta Mezze Kültür Merkezi’nde, Suriye
Devlet Radyosu bölüm başkanı Ahmed Al İbrahim’in sunduğu
“Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Bir Amerika Projesidir”
konulu panele katıldık. Panelde Ahmed Al İbrahim kısaca şunlara
değindi; “AKP’nin bir Amerika projesi olduğu, bu proje kapsamında
başta Türkiye ve Suriye’de halkların kanının dökülmesine ortak
olduğu. AKP hükümeti değişse de, yerine hangi parti gelirse
gelsin, emperyalizmle işbirliği nedeniyle halklara saldırıların
devam edeceği ve Türkiye’de tek çözümün devrimcilerin ger-
çekleştireceği devrim olduğunu vurguladı.”Sunumun ardından
sorulan sorulara cevap verildi, Halk Cephesi’nden katılımcılara
da yöneltilen çarpıcı sorular oldu. Ardından kendisinin Türkçeden,
Arapçaya çevirdiği, Merdan Yanardağ’ın 2006 yılında yazdığı
“Bir ABD Projesi Olarak AKP” ve Ömer Ödemiş’in 2013’te
yazdığı “AKP’nin Suriye Yenilgisi ve Esad” adlı kitapları tanıttı
ve okunmasını tavsiye etti.
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Nancy Halk Cephesi ve 
Fransız İşçi Emekçileri İle 
Beraber İşçi Hakları Kıyım 

Yasalarına Karşı Miting 
Fransa devletinin çıkarmak istediği

işçi kıyım yasalarında işçilerin daha kolay
bir şekilde işten çıkarılması, tazminat
haklarının elinden alınması ve işçi sınıfının
mücadelesi sonucu kazanılmış haftalık
35 saat çalışma süresi haftalık 60 saate
kadar çıkarılmak isteniyor, çalışma yaşı
da 14'e düşürülmek isteniyor.

9 Mart 2016 Çarşamba günü Fransız
sendikalarının düzenlediği grev ve mitinge
Nancy Halk Cephesi'nin de katıldığı mi-
tinge CGT, FO, ÜNEF, FSU, PCF ve
Front de Gauche isimli sendika ve örgütler
katıldı. Eyleme 5 bin  kişi  katıldı. Ayrıca,
31 Mart 2016 günü yapılacak olan grev
ve mitinge de çağrı yapıldı.

İsviçre-Bern: Polonya konsolos-
luğu protesto edildi. Erdal Gökoğlu`nun
yalnız olmadığını ve onun her gününü
takip ettiklerini söyleyen Halk Cep-
heliler, Protesto mektubunu konsolos-
luğa yazılı olarak da verdi.

Almanya-Köln: Erdal Gök-oğlu
İçin 10 Mart günü Köln Polonya
Konsolosluğu’na yönelik olarak, Hal-
kın Hukuk ve Yardımlaşma Merkezi
tarafından protesto eylemi yapıldı.

Almanya-Berlin: Berlin'de, Ber-
lin Özgürlük Komitesi tarafından 8
ve 11 Mart günleri Belçika elçiliği,
15 Mart günü ise Polonya elçiliğinin

önünde Erdal Gökoğlu için
gösteriler yapıldı.

Polonya Sosyal Forumu
11-13 Mart günlerinde Po-

lonya Wroclaw şehrinde Po-
lonya ve Doğu Avrupa Ülkeleri
Birleşik Sosyal Forumu dü-
zenlendi. Birçok ülkeden ka-
tılan onlarca kurumun yer aldığı
Sosyal Foruma “Polonya Siyasi
Tutsaklara Özgürlük Komitesi”
de (PSTÖK) katıldı.

Sosyal Forumun 1. gün açı-
lış oturumunda PSTÖK'ün yaptığı
konuşmada, 40’lı günleri aşan bir
süredir Tek Tip Elbiseye karşı süresiz
açlık grevinde bulunan Erdal Gö-
koğlu’nun direnişine sahip çıkılmasını
istedi.

Sosyal Forum’un 2. gününde ise
100 kişilik bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Bu yürüyüşte de Erdal Gökoğlu için
pankart ve döviz taşındı. Birçok dil-
den Erdal Gökoğlu’na özgürlük slo-
ganları atıldı.

Sosyal Forum’un 3. gününde ise
katılımcılardan bazıları Erdal Gökoğlu
ile dayanışmayı kendi ülkelerine dö-

nüşte devam ettirme kararı aldı.
Yaşasın Enternasyonal Dayanış-

ma!
Devrimci tutsaklara Özgürlük!
Polonya Siyasi Tutsaklara Öz-

gürlük Komitesi

Halkın Hukuk ve 
Yardımlaşma 
Merkezi Açıklaması:

Erdal Gökoğlu, açlık grevi dire-
nişinin 42. gününde bazı gelişmeler
oldu. 11 Mart'ta Erdal Gökoğlu'nun
başka bir hapishaneye sevk talebi
kabul edilerek sevki yapıldı, sivil el-
biseleri geri iade edildi.

Ancak hapishane idaresi, hava-
landırmaya çıkarken, Tek Tip Elbise
giyilmesi dayatmasını sürdürdüğü
için, bakanlık nezdinde de girişim-
lerde bulunuldu. 

İkinci olarak, kabul edilen talepler
konusunda da Erdal Gökoğlu, yazılı,
somut bir belge talep ediyor. Bu
arada Polonya basınında da artık
Erdal Gökoğlu'nun direnişini yansıtan
haberler yer alıyor. 

AVRUPA'DA DA ÖZGÜR TUTSAK DİRENİŞ  GELENEĞİMİZ SÜRÜYOR

14 Mart günü Hollanda'nın
Rotterdam şehrinde Anadolu Kül-
tür Merkezi’nde 40 kişinin katıldığı
bir kahvaltı verildi. Kahvaltıdan
sonra yapılan konuşmada, her
pazar günü saat 11:00'da Anadolu
Kültür Merkezi’nde kahvaltı ola-
cağı, herkesin bu kahvaltımızı sa-
hiplenmesi gerektiği anlatıldı. Ay-
rıca kahvaltıdan sonra her pazar
günü Halk Meclisi toplantısı ola-
cağı anlatıldı.

Halk Meclislerini kurarak kendi
kendimizi yönetmeyi öğreneceği-
mizi, Hollanda'da bire bir yaşadığı-
mız sorunları tartışıp çözümler üre-
teceğimizi konuştuk. Bunun dışında
her cuma günü saat 17:00'da gençlik
buluşmaları olacağını gelen ailele-
rimize ve gençlere anlattık.

22 Mart'ta Hollanda devletinin
derneğimizi kapatmak üzere açtığı

davaya katılım için çağrıda bulu-
nuldu. Hollanda istihbaratının isteği
üzerine açılan davaya gerekçe ola-
rak, "Bu dernek kültürel faaliyetler
için kullanılmayabilir, terör örgütü
bağlantılıdır" vb. gösterildi. So-
ruyoruz... Kahvaltı yapmanın, saz
çalmanın, ailelerimizle, gençleri-
mizle, çocuklarımızla sohbet et-
menin, türküler söyleyip halaylar
çekmenin neresi terör? Hollanda
devleti bizim derneğimizi kapat-
maya uğraşacağına,  2011 yılında
polis tarafından katledilen İhsan
Gürz'ün katillerini yargılasın.

Anadolu Kültür Merkezi
Ad: Willem Buyte-
wechstraat 144a,
3024VG Rotterdam

Anadolu Kültür Merkezinde Kahvaltı
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YUNANİSTAN: Yunanistan Halk Cephesi 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, İstanbul’da çevik kuvvet
polisine yönelik eylemin ardından katledilen halk kurtuluş
savaşçıları Çiğdem Yakşi ve Berna Yılmaz için anma
programı düzenledi.

Devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunun ar-
dından hazırlanan, 8 Mart ve kadın devrim şehitlerini
anlatan yazılar okundu. Çiğdem ve Berna için okunan
şiirlerin ardından hazırlanan sinevizyon izlendi.

ALMANYA-Stuttgart: Stuttgart Halk Kültürevi hazırladığı
programla 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü ailelerle birlikte
kutladı. Etkinlik, Nazım Hikmet’in İkinci Paylaşım Savaşı
sırasında Nazilerin 18 yaşındaki bir kadına uygulanan, faşizmin
bilinen ve bugün hala devam eden tüm işkence yöntemlerine
rağmen, kod adı olan Tanya ve "hepimizi, 190 milyon kişiyi
asamazsınız"ın dışında tek kelime alamadıkları Sovyet devrimci
kadın için yazdığı Tanya şiiriyle devam etti. Halk Kültür
Evi’nin gitar kursu bir öğrencisinin, Kızıl Ordu Marşıyla
şiire eşlik etmesiyse ayrıca ilgi gördü. İki kadının okuduğu
halk türküleriyle devam eden programa 35 kişi katıldı.

AVUSTURYA-Viyana: 13 Mart 2016 tarihinde, Avus-
turya Anadolu Federasyonu’nda 50 kişinin katıldığı 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması yapıldı. Saygı
duruşuyla başlayan 8 etkinlikte, dünyada ve Türkiye'de
mücadele eden kadınların anlatıldığı konuşmada Kürdistan’da
ve 3 Mart’ta İstanbul'da polis tarafından katledilen Berna
Yılmaz ve Çiğdem Yakşi’nin de anlatıldığı program sin-

evizyon gösterimi, şiir ve müzik dinletisi yapıldı. 50 kişinin
katıldığı etkinlik sohbetlerle devam etti.

ALMANYA-Hamburg: 12 Mart günü, Hamburg'da,
saygı duruşuyla başlayan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü anma etkinliğinde Hasan Hüseyin Korkmazgil'in
“Bıçak Kemikte” isimli şiiri okundu. Mücadele içindeki
kadınların, devrime meşale olduğu dile getirildi. Clara Zet-
kinler’den, Rosa Lüksemburglar’a, ülkemizde de Sabolar’a,
Sevgi Erdoğanlar’a, Sibel Yalçınlar’a, Şenay ve Gülsümanlar’a,
Dilek Doğanlar’a, Günaylar’a, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana,
bu tarihin tüm emekçi kadınların ve mücadele içindeki
kadınların olduğu ifade edildi.

Sibel Yalçın Destanı ve Nihat Behram'ın Haykır Acını
Ey Halk isimli şiirinin yanı sıra, Nazım Hikmet'in Kuvayi
Milliye'yi ve kadınlarımızı anlattığı şiirlerin de okunduğu
etkinlikte, yine Nazım Hikmet'in Tanya isimli şiiri görsel
olarak sahnelendi. 

Bedenleri küçük ama yürekleri büyük çocuklarımızdan
oluşan Umudun Çocukları Korosu'nun da sahne aldığı et-
kinlikte, Hamburg'ta yaşayan Venezuelalı Siomara isimli
bir dostumuz da, gitarıyla Güney Amerika halklarının direniş
şarkılarını seslendirdi. Hamburg'taki Alevi derneklerinden
olan HAAK-BİR bünyesinde çalışmalarını sürdüren kadın
korosunun da türküleriyle destek verdiği ve 130 kişinin
katıldığı etkinlik, müzik grubunun seslendirdiği halk ve
kavga türküleri ve halaylar eşliğinde sona erdi. 

LONDRA'DA ADALET YÜRÜYÜŞÜ
22 Şubat’tan beri,  Kürdistan’ı ve ülkemizin

her yanını kan gölüne çeviren, ABD işbirlikçisi
katil AKP’yi teşhir etmek ve Kürt halkını sahip-
lendiğimizi dünya aleme duyurmak için açtığımız
direniş ve adalet  çadırımızla, emperyalizmi ve fa-
şizmi anlattık halklara.

İngiltere Halk Cephesi’nin “ ABD İŞBİRLİKÇİSİ
TÜRKİYE FAŞİZMİNİN KÜRDİSTAN’DA VE
TÜRKİYE’DE YAPTIĞI KATLİAMLARA SESSİZ
KALMA HAYKIR!” çağrısıyla bir araya gelindi.
Yürüyüş başlamadan önce çadırın önünde halaya
duruldu.

13 Mart Pazar günü, Grup Yorum marşları ve ha-
laylar eşliğinde çadırın önünde toplanılarak yürüyüşe
geçildi. Temsili tek tiplerimiz önlerinde Sabo’nun
Kızları Berna ve Çiğdem’in fotoğraflarıyla yürüdü.

Kızıl bayraklar, dövizler, pankartlarla, alkışlar
ve zılgıtlar eşliğindeki yürüyüş, Türkiyeli esnafların
çoğunlukta olduğu Green Lanes’ten, esnafların al-
kışları arasından geçildi. Yürüyüşün bitirileceği
yere gelindiğinde adalet uğruna şehit düşenlerimiz
için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüş,  yapılan
konuşmalardan sonra sona erdi.

8 MART MÜCADELE GÜNÜ

Fransa Jura'da 26 Mart'ta Ya-
pılacak Grup Yorum Konseri İçin
Grup Yorum Gönüllüleri Çalış-
malarını Sürdürüyor

AKP faşizminin halkımıza yö-
nelik saldırılarına ve ırkçılığa karşı
26 Mart tarihinde yapılacak Grup
Yorum konseri için Grup Yorum
Gönüllüleri çalışmalarını Fran-
sa'nın birçok bölgesinde sürdü-
rüyor.

12 Mart Cumartesi günü Jura
AKM üyeleri 26 Mart'taki Grup
Yorum konseri için Fransa'nın ALK-
RİCH şehrinde ev ziyaretleri ya-
parak kapı çalışması yürüttüler.

Jura AKM üyeleri, Türkiyeli
emekçilere ait 15 eve yapılan mi-
safirlik çalışmasıyla 42 bilet satıldı.
Kapı çalışması yöntemi şimdiye
kadar bölgede ilk defa yapılmış ve
çok olumlu bir sonuç alınmıştır.

Jura AKM üyeleri ve Grup
Yorum Gönüllüleri 13 Mart Pazar
günü Strasburg Alevi Derneği’nde
kahvaltı verdi. Yaklaşık 200 kişinin
katıldığı kahvaltıda Jura AKM
Başkanı Hakan Söylemez ve bir
Grup Yorum gönüllüsünün yaptığı
konuşmalar ile konsere katılım
çağrısıyla bilet dağıtımı yapıldı.

Dernek yetkilileri bir otobüs
kaldırma sözü verdi.

Mulhouse'da Alevi dernekle-
rinin bir kısmı tarafından ortak
yapılan ve sekizyüz kişinin katıl-
dığı 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü kutlamasına katılan
Jura AKM üyeleri ve Grup Yorum
Gönüllüleri etkinlikte konuşma
yaptı. Konseri tanıtmak için afişler
astı, stand kurup bilet satışları
yaptı.

Fransa Jura'da 26 Mart'ta Grup Yorum 
Konseri İçin Çalışmalar Sürüyor!
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Avrupa’da yaşayan insanlarımızın
en büyük sorunlarından biri de yal-
nızlıktır.

Gurbette olmak; aileden, mem-
leketten, akrabalardan uzak ol-
maktır. Gurbet aynı zamanda yabancı
ellerde olmak, aynı zamanda da ga-
ripliktir. Garip de gurbette yaşayan-
dır. Yani yalnızlıktır.

Yalnızlık insanın başına en çok da
iyi ve kötü zamanlarında vurur. Der-
din olduğunda, derdini paylaşmak
istersin. Mutlu olduğunda mutlulu-
ğunu paylaşacak bir dost ararsın.
Hastamız olduğunda, cenazemiz ol-
duğunda, büyük bir maddi sıkıntımız
olduğunda, eşimizle-ailemizle so-
runlar yaşadığımızda bir dost elini
bekleriz. Sevincimizde, düğünü-
müzde, nişanımızda, bayramlarımız-
da da yine dost elini ararız.

Yalnızlığımızın 
Sebebi Düzendir

Yalnızlık aynı zamanda güçsüz-
lüktür. Güçsüzlük kendi sorunlarımız,
çevremizde gördüğümüz sorunlar ve
toplumda gördüğümüz sorunlar kar-
şısında çözümsüz kalmaktır. Düzen de
zaten bunu ister. Bizleri yalnızlaştır-
mayı, bireycileştirmeyi, çevremize ve
içinde yaşadığımız topluma yaban-
cılaştırmayı hedefler. 

Çünkü, biz ne kadar güçsüz olur-
sak, ne kadar yalnızlık çekersek, o de-
recede de garibanlaşırız. İşte, düzenin
kendisini bizim karşımızda güçlü ya-
pan da budur.

İçimize yalnızlık, güçsüzlük to-
humları bir kez de  olsa ekmişse dü-
zen ; artık bizi yönetmekten kolay bir
şey yoktur onun için. Köleci top-
lumda, her köle sahibi kendi kölele-
rini elinde tutabilmek için silahlı
muhafızlar tutardı. 

Ama ne zaman ki, kölelik be-
nimsenmiştir artık o saatten sonra mu-
hafıza da ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü
teslimiyet insanı güçsüzleştirir. 

Avrupa’daki yaşamımızda da
yalnızlığımızı, güçsüzlüğümüzü be-
lirleyen güç, bu teslimiyettir. Ken-
di yaşamımızı düzene teslim et-
mişsek, artık yapacak çok şey kal-
mamış demektir. İşte o zaman, ırk-
çılık hem sokakta, hem devlet dai-
relerinde, hem de yaşamın diğer
alanlarında hep karşımıza çıkar.
Hep ezilen taraf biz oluruz. Neden,
çünkü yalnızız. 

Örgütsüzlük de yalnızlıktır. Ve
yalnızlığımızın en büyük panzehri de
örgütlülüktür. Madem ki, düzen po-
litikaları bizi yalnızlığa, güçsüzlüğe
mahkum ediyor. O zaman biz de dü-
zenin politikalarına karşı bizim hak-
larımızı savunan, bizim haklarımızı
dile getirip çözümler sunanların sa-
fında örgütlenmeliyiz.

Düzenin karşısında olan tek güç

devrimdir, devrimciliktir. Bizim
de safımız devrimcilerin yanı olma-
lıdır. Çünkü düzenin yarattığı ırkçılığa
da, sömürüye de ancak böyle karşı du-
rabiliriz. Halk Komiteleriyle, Halk
Meclisleriyle örgütlenebiliriz.

Ekonomik demokratik talepleri-
miz, hak ve özgürlüklerimiz için mü-
cadele etmeliyiz. Mücadele ettiği-
miz müddetçe, yalnızlığımızı da,
güçsüzlüğümüzü de aşarız.

Nereden 
Başlayacağız?

Her şey aslında çok basit. Eğer
kimsesizlerin kimsesi olmak istiyor-
sak, onların sesi ve direnci olmak is-
tiyorsak en yakınımızda olanlardan
başlamalıyız. Hasta ziyaretleriyle,
cenazelerde başsağlığı dileğiyle, dü-
ğünlerde-bayramlarda o en yakını-
mızdakilerin yanında olduğumuzda,
aslında artık başlamışızdır.

Yalnızlığı, güçsüzlüğü yenmek
aslında çok kolaydır. İnsanların gö-

nüllerini kazanmak çok kolaydır.
Hastalıkta, sağlıkta, iyi ve kötü
günde yanında olmak yeterlidir.

Bunun adı sahiplenmedir, da-
yanışmadır. Örgütlülüğümüz de
halkımızın kendini sahiplenmesi
ve dayanışmasıdır.

Dayanışmamızı daha örgütlü
hale getirebilmek için ‘Hepimiz
birimiz, birimiz hepimiz için’
isimli Facebook sayfasına kendi-
mizi ekleyelim. 

Yalnızların birbirlerine eklen-
mesiyle, dayanışmamızı büyüte-
lim.

Unutmayalım; emekçinin,
emekçiden başka dostu yoktur.
Halkın kendisinden ve devrimci-
lerden başka bir dermanı yoktur.

Örgütsüzlük de Yalnızlıktır. Yalnızlığımızın En Büyük Panzehri de Örgütlülüktür

HASTALIKTA, YALNIZLIKTA, SAĞLIKTA...
SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ

ÖRGÜTLENMEKTİR!

Düzenin karşısında

olan tek güç devrimdir,

devrimciliktir. Bizim de

safımız devrimcilerin

yanı olmalıdır. 

Çünkü düzenin

yarattığı ırkçılığa da,

sömürüye de ancak

böyle karşı durabiliriz. 

Halk Komiteleriyle,

Halk Meclisleriyle

örgütlenebiliriz.

AVRUPA’dakiBİZ

20 Mart
2016

Yürüyüş

Sayı: 513

5 5ÇÖZÜM ANADOLU İHTİLALİNDEDİR!



“Mahir Çayanlar bu yolu başlattı. 
Devrim yolunu çizdiler, 

biz de bu yolu takip ediyoruz, sürdürüyoruz ve 
ölene kadar da sürdürmeye devam edeceğiz”

Şafak Yayla

28 Mart - 3 Nisan

Mustafa Işık:
Cuntaya  karşı mücadeleyi sürdüren dev-
rimcilerdendi. Gözaltına alınıp işkence ya-
pıldıktan sonra 3 Nisan 1981’de İstanbul
Küçükköy’e götürülüp kurşuna dizilerek
katledildi.

Kadir Bülent Ülkü:
1964 yılında Ankara’da doğdu. Devrimci
düşüncelerle lise yıllarında tanıştı. Bursa’da
Körfeze Bakış gazetesinin yazı işleri mü-
dürlüğünü yaptı. İşçi alanında sorumluluklar
üstlendi. Polis tarafından kaçırıldı ve 31
Mart 1992’de Uludağ yolunda işkence ya-
pılmış ve başından vurulmuş olarak bulundu. 

Mustafa Işık

Mustafa Kuran:
1991’de Avusturya’da devrimci hareket içe-
risinde yer aldı. Yaklaşık 4 yıl Avusturya
hapishanelerinde tutsak kaldı. 2000-2001
Ölüm Orucu çalışmaları sırasında, sağlık
koşullarını hiçe sayarak koşturdu. Kanser
hastalığının ilerlemesi sonucunda 3 Nisan
2001’de aramızdan ayrıldı.

Mustafa Kuran

Hıdır Demir, Erhan
Kökdemir, Haydar Boyraz:

Devrim bayrağını dağlarda
dalgalandıran, sosyalizm
umudunu köylülere taşıyan
Cephe gerillasıydılar. 28 Mart
2004’te Dersim’in Hozat İl-

çesi yakınlarında Kinzir Ormanları’nda,
oligarşinin askeri güçleri tarafından katle-
dildiler.

Hıdır Demir, 25 Kasım 1974 Dersim
Çemişgezek Paşacık Köyü doğumludur.
Çiftçi bir ailenin altı çocuğundan biriydi.
Örgütlü mücadeleye 1993’te katıldı. İstan-
bul’da Seher Şahin Silahlı Propaganda Bir-

liği’nde yer aldı. 1995’te kır gerillasına katıldı. Ekip ko-
mutanıydı.

Haydar Boyraz, Sivas Gürün Telin doğumludur.
1994’te devrimci harekete sempati duymaya başladı.
Örgütlü bir devrimci olduktan sonra İstanbul İkitelli böl-
gesinde çalıştı. 1997 Eylül’ünde gerilla birliğine katıldı.

Erhan Kökdemir, Elazığ Sivriceliydi. 1994’te Gebze
Liseli Dev-Genç içinde yer aldı. Gözaltılar, tutsaklıklar
yaşadı. Bir süre İstanbul Armutlu bölgesinde görevlendirilen
Erhan, Mayıs 1998’de gerillaya katıldı.

Hıdır Demir

Ümit Günger:
1972 Artvin’in Şavşat İlçesi Kayadibi Köyü
doğumlu. 1990’da Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi öğrencisiyken DEV-
GENÇ saflarında yer aldı. Kısa bir tutsaklık
yaşadı. Temmuz 1991’de illegal alanda mü-
cadelesini sürdürdü. Ardından bir savaşçı
oldu. 23 Nisan 1993’te gözaltına alınarak

tutuklandı. 9. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisi oldu. Tekirdağ
Devlet Hastanesi’nde 31 Mart 2004 günü bedenini tutuşturup
zulmü yere sererek şehit düştü.

Ümit Günger

Hakkı Karahan,
Ferda Civelek,
Veysel Beysüren:
30 Mart-17 Nisan Şehitlerini
Anma Günleri dolayısıyla, fa-
şist bir polis timine karşı dü-
zenlenen eylem sırasında 1
Nisan 1993’te şehit düştüler.

SDB üyesiydiler. 
Hakkı Karahan, 1989’da İ.Ü. Veterinerlik
Fak. Öğrencisi iken Dev-Genç saflarına ka-
tıldı. Dev-Genç’in bölge sorumluluğunu,
milis komutanlığını üstlendi. 
Ferda Civelek, Dev-Genç’liydi. 1988’de
Sağlık Meslek Lisesi’nde devrimci müca-

deleye katıldı. Dev-Genç’in Kadıköy bölge örgütlenmesinde
sorumluluklar üstlendi.
Veysel Beysüren, 1991’de Liseli Dev-Genç saflarında
mücadeleye katıldı. Milislerde yer aldı.

Hakkı Karahan Ferda Civelek

Veysel Beysüren

Kadir Bülent Ülkü

Erhan Kökdemir

Haydar Poyraz

Meryem Altun:
5. Ölüm Orucu Ekibi direnişçisiydi. 31

Mart 2002’de direnişin 90. şehidi olarak
Sağmalcılar Devlet Hastanesi’nde şehit
düştü. Meryem, 18 Ağustos 1976’da İstan-
bul’un gecekondularından 1 Mayıs Mahal-
lesi’nde doğdu. Ümraniye Lisesi’ndeyken
gençliğin mücadelesi içinde yer aldı. Ağabeyi

Kahraman Altun, emperyalizme karşı bir eylemde şehit
düşmüştü. Ağabeyinin bayrağını devralıp kavgasını sürdürdü.
1991 sonlarında İngiltere’ye götürüldü ve 7 yıl orada
yaşadı. Yurtdışında da mücadeleden uzak kalmadı. Ve
bunun sonucunda İngiltere’nin tecrit hücrelerinde 6 ay tu-
tuldu. Meryem 1998’de Türkiye’ye döndü. Tutsak düştü.
Vatanseverliğin adı olarak ölümsüzleşti.

Meryem Altun



Elif Sultan Kalsen:
23 Haziran 1988 Dersim, Merkez Buğulu

Köyü doğumlu. 19 Aralık Katliamı’nda, ope-
rasyonu durdurmak için feda eylemi yapan
Fidan Kalşen amcasının kızıdır. Kocaeli Üni-
versitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde
okuyordu. Elif Sultan devrimcilerin içinde
büyüdü. Şehit akrabaları var. Devrimci ol-

masında, Dersimli olmasından Alevi olmasına, daha çocukken
devrimciler ile tanışmasına kadar birçok neden sayarken,
bunların en önemlilerinden birisinin Fidan Kalşen olduğunu
söylemektedir. 2007-2010 yılları arasında Kocaeli Üniver-
sitesi’nde okurken Kocaeli Gençlik Derneği’nde devrimcilik
yapmaya başladı. Elif’in ilk öğretmeni Hasan Selim Gönen
oldu. 2010 yılında İstanbul’da çeşitli alanlarda görev yaptı.
2010 yılında Kocaeli Gençlik Derneği’nden gözaltına alınıp
tutuklandı. 2012 Haziran ayına kadar Bakırköy Hapishane-
si’nde  tutsak kaldı. Tahliye olduktan kısa bir süre sonra, 18
Ocak 2013’te demokratik kurumlara yönelik saldırılarda
tekrar tutuklandı. 27 Mart 2014’te Bakırköy Hapishanesi’nden
tahliye olduğunda “Hareket benim umudum... Halkın gücüdür.
Güvendir, insanlığın tüm erdemleridir.” diyerek mücadeleye
koştu.

Elif Sultan Kalsen, 1 Nisan 2015’te Vatan Caddesi’nde
bulunan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik,
yoldaşları Şafak ve Bahtiyar’ın hesabını sormak için  dü-
zenlediği eylemde vurularak şehit düştü.

Elif Sultan Kalsen

Şafak Yayla, 
Bahtiyar Doğruyol:
Şafak Yayla, 8 Mayıs 1991

Zonguldak Merkez doğumludur.
Devrimcilerle lise yıllarında abisi
aracılığıyla tanıştı. 2009 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi birinci sınıfta okurken

Dev-Genç saflarında örgütlendi. 2009-2010 yıllarında İstanbul
Üniversitesi’nde sorumluluk yaptı. 2010-2011 yıllarında Dev-
Genç’in Anadolu Komitesi’nde yer aldı. 2011 yılı sonunda
gençlik örgütlenmesinde yöneticilik yaptı. Anadolu’nun birçok
ilinde görevler yaptı. 2013 yılı 18 Ocak’ta birçok demokratik
kuruma yönelik operasyonda tutsak düştü. Tahliye olduktan
sonra tereddütsüz mücadeleye koştu. Şehit düştüğü güne
kadar kendisine verilen her görevi tereddütsüz yerine getirdi.
Cephe’nin adalet savaşçısı olarak şehit düştü. Şafak Yayla 24
yaşında bir Dev-Genç’liydi.

Bahtiyar Doğruyol, 27 Mart 1987 Ankara doğumlu. Baba

Ardahan, anne Erzincanlı bir ailenin çocuğudur. Devrimcilerle
2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-
kültesi’nde tanıştı. İlk tanıştığında reformist EMEP içinde
yer alıyordu. Halk Kurtuluş Savaşçısı Kevser Mırzak’ın, An-
kara’da polisle girdiği çatışmada şehit düşmesinden sonra
EMEP Gençliği’nden ayrılarak Dev-Genç saflarında bir Dev-
Genç’li olarak mücadelesini sürdürdü. Ankara’da demokratik
mücadele içinde çok sayıda gözaltı ve 2008 yılında 4 aylık
bir tutsaklık yaşadı. 2011-2012 yılları arasında İstanbul Gazi
Mahallesi ve Okmeydanı’nda çeşitli sorumluluklar aldı. 2012
Aralık ayında tutuklandı ve Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapisha-
nesi’nde kaldı. 9 Aralık 2014’te tahliye olduktan sonra tered-
dütsüz hesap sorma bilinciyle mücadeleye koştu. Cephe’nin
adalet savaşçısı olarak şehit düştü...

31 Mart 2015 tarihinde, yoldaşı Şafak Yayla ile İstanbul
Çağlayan Adliyesi’nde Berkin Elvan dosyasına bakan savcı
Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alıp, Berkin Elvan’ın katillerinin
açıklanmasını talep ettiler. Faşist AKP hükümetinin ve polis-
lerinin düzenlediği operasyonda savcyı cezalandırdıktan sonra
çatışarak şehit düştüler.

Şafak Yayla Bahtiyar Doğruyol

KAYBEDİLDİLER

Neslihan Uslu, 
Metin Andaç, 
Hasan Aydoğan,
Mehmet Ali Mandal:
31 Mart 1998’de Ege Böl-

gesi’nde gözaltına alındılar. Göz-
altına alındıkları kabul edilmedi.
Kaybedildiler. Yaklaşık bir yıl
sonra, itiraflarda bulunan Turan
Ünal adlı kontrgerilla elemanı,
dört devrimcinin Foça’daki as-
keri birliklerde işkence yapıl-
dıktan sonra, kolları, bacakları
kırılmış olarak bir tekneye ko-
nulduklarını ve teknenin Sefe-

rihisar açıklarında bombayla batırıldığını açıkladı.
Neslihan Uslu (Hayat), 1968, Bolu-Düzce Çilimli Beldesi

doğumludur. Gürcü’ydü. İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Dev-Genç’li
oldu. İYÖ-DER kurucularındandı. Gençlik örgütlenmesinde
bölgesel sorumluluklar üstlendi. 

Metin Andaç, Bergama’da bir çiftçiydi. “Siyanürcü Şirket”i
Bergama’dan söküp atma mücadelesinin önderlerinden biriydi.
‘80 öncesinde TARİŞ Direnişi’nin militanlarındandır. ‘90’dan
sonra İzmir İşçi Hareketi gazetesinin temsilciliğini üstlendi.

Mehmet Ali Mandal, 1958’de İzmir Menemen-Aliağa’da
doğdu. 1974’de işçi çocuğu olarak yurtdışına çıktı. 

1984’de Yunanistan’da örgütlü mücadeleye katıldı. Her
türlü göreve hazırdı ve ülkesine koştu. 

Hasan Aydoğan, 1974 Tokat/Almus Akarçay doğumludur.
Düzene öfkesi ve devrimcilere sempatisi çocuk yaştayken
başladı. 16 yaşında devrimci oldu. Çeşitli görevler aldı.

Neslihan Uslu Metin Andaç

Hasan Aydoğan Mehmet Ali Mandal

Mehmet Selim Yücel:
1956 Çanakkale doğumlu olan Yücel, İstanbul
Maliye Muhasebe Yüksek Okulu öğrencisiyken
mücadeleye katıldı. İstanbul Dev-Genç yöne-
ticilerinden biri oldu. SDB üyesi olarak mü-
cadelesini sürdürdü. 3 Nisan 1981’de İstanbul
Kadıköy’de, cadde ortasında polis tarafından
katledildi.

Mehmet Selim Yücel



2007 yılının sonlarına doğruydu… Gençlik Derneği’nde
karşılaşmıştık onunla. Hemen hemen aynı dönemler o
çatının altına girmiştik. Tuzluçayırlıydı. Onu ilk gördüğümde
saçları bonus gibiydi. Kıvırcık kıvırcık ve uzun. 

Hiç unutmam ilk “Merhaba, ne haber?”  deyişini.
DTCF’ye girdiğini, Emek Gençliği’nde örgütlendiğini,

sonrasında bıraktığını söylemişti. Tabi ben yeni olduğum
için bilmiyordum öyle şeyler. Sonraları yine bir muhabbe-
timizde sorduğumda; “Olmayan bir örgüt zannediyorlar
kendilerini ama o örgütün pratiğini de mahkum ediyorlar.
Saçma sapan şeyler, ben de çıktım geldim ya!” demişti.

Hani ilk izlenim diye bir şey vardır ya, Bahtiyar söz
konusu olduğunda ilk izlenimler sabittir. “Güzel insan” denir
ve sonraki özellikleri eklenir. “Melek gibi” tanımı resmen
onunla başlamış derdiniz tanısanız. Tanıyanlar bilir…

İyi yapmıştı, yoksa ben Bahti’yi tanıyamayacaktım.
O gülüşünün sıcaklığını asla bilmeyecektim. Sesini duy-
mayacaktım… Ya da duyacaktım belki ama ondaki sırrı
bilmeyecektim. Sesini bir duymalıydınız... İnce tonda bir
sesi vardı ve belki de o tondu sevimliliğine sevimlilik
katan. İnsanın bağrına basası geliyordu onu duyunca.  Hele
gülüşü… Öyle güzel bir gülüşü vardır ki; umut dolu bir
şiir gibi. Tabii sonraları gördük; bir de sert bakışları vardı,
granit gibi. Onun o mütevazi, anlayışlı, sakin, sıcak kanlı
yönünü bilenler bilir. İnsana; “Bu nasıl bir insan?’’ sorusunu
sordurturdu. Ama bir de yanlışa, haksızlığa, zulme karşı
tavrı var, onu da bilen bilir. Bir o kadar net, bir o kadar acı-
masız, kinli… Onun bu yönünü de bilenler onun devrimciliğe
ne derece ciddi baktığını az çok kavrayabilirler.

İşte böylesine net, böylesine güzel, böylesine yüce
yürekli bir arkadaşımı, bir dostumu, bir yol arkadaşımı
toprağa verdim bugün. Daha önce hiç bu kadar yakın bir
arkadaşımı toprağa vermemiştim. Bugün üzeri toprakla
örtülü Bahtiyar’ımı görünce gözyaşlarımı tutamadım,
kitleden koptum gittim. (Bu gözyaşlarına öfkemi de katık
ettim hemen kızma Bahti.)

Gözyaşları demişken size bir anımı anlatmak istiyorum.
Devrimci tavır demek istiyorum bu anıya, bir diğer deyişle
Bahtiyar tavrı.

Ankara’da geniş çaplı bir operasyon yapılmıştı. DEV-
GENÇ’liler, TAYAD’lılar, Halk Cepheliler. Herkesi topla-
mışlardı içeriye. Bu benim devrimcilik hayatımın ilk göz-

altısıydı. 4 günlük
coşkulu, direngen
Ankara TEM

Şube’nin ardın-
dan önce savcı-
lığa sonra da
tutuklanma ta-
lebiyle mah-
kemeye çıka-
r ı l m ı ş t ı k .
Neyse, hâkim
y a p a c a ğ ı n ı
yaptı diyece-
ğim ama deği-
şik bir şey yap-
mıştı hakim. Bü-
tün TAYAD’lı ce-
fakar analarımızı, ba-
balarımızı tutuklayıp biz
gençleri serbest bırakmıştı (ki
aramızda konuşmalarımızda biz tutuklanırız diyorduk).

Bahtiyar da öyle diyordu. Bahtiyar’ın daha önce ha-
pishane pratiği olduğunu bildiğimden, eğer tutuklanırsak
orada nasıl bir tavır almamız gerektiğini onunla konuşu-
yordum. O derece inanmıştık tutuklanacağımıza. Ama karar
başka olmuştu ve ben aşırı duygusal bir tepki vermiştim.
Mehmet amcamın, Ayşe anamın, Zeynep anamın, Bayram
amcamın tutuklanacağını düşündüğümde gözlerimdeki
yaşlar sel olmuştu.

Sonra bir anda, Bahtiyar o kararlı ciddi ve sert tavrıyla
karşıma dikilip dişlerini sıkarak şöyle dedi: “Karşımızda
düşman var, işkenceci köpeklerin karşısında ağlayıp bizi
rezil etme. Eğer şimdi bunu kesmezsen çıktığımızda seninle
çok fena kavga ederiz! Şimdi gözyaşlarını tut, çıktığımızda
birbirimize sarılıp ağlarız.” 

Başparmak aşağı, başparmak yukarı sohbetimiz vardı.
Başparmak yukarı “kır”ı, başparmak aşağı “şehir”i temsil
ederdi. Sorardık birbirimize hep. Başparmak aşağı yapardı
ki dediğini yaptığını da bütün dünya gördü.

O kararlılık karşısında yapabileceğim çok da bir şey
yoktu. Bütün TEM’ci polisler bizi izliyordu. Gidip tutuk-
lanacak olanlara sarıldık ve çıktık adliyeden. Sonra tabi
Bahtiyar’la birbirimize sarılıp ağlamadık ama Bahtiyar
kararlı duruşuyla yaptırmak istediği şeyi yaptırabilmişti.

İşte böylesine pratik, yetkin bir insandı. Yapılması
gereken bir şey varsa, onu o düşünürdü. Düşman varsa
rahat olamazdık. Düşman varsa bir değil, bin defa dikkat
edecektik hareketlerimize. Bunu o öğretmişti bana. 

Birinin bir derdi, bir sorunu mu var; gider Bahtiyar’ı
bulurdu. Çünkü ona her şey anlatılır, her şey onunla payla-
şılırdı. Yorucu devrimci çalışmaların ardından dernekte
buluşulduğunda masada yemek az kalmışsa, Bahti çok
yemiş olurdu, çoktan doymuş olurdu ya da bir işi olduğunu
hatırlayıp odaya giderdi. Yoldaşları yesin de  o sonra yerdi.
Böyle bir insanı tanıdığım için kendimi çok şanslı hissedi-
yorum. Fazla şanslı.

Bir Yoldaşı Bahtiyar’ı Anlatıyor:

Bahtiyar Doğruyol’un Yolu 
Hepimizi İçine Çekecek 
Bir Yoldur!

Çünkü Kurtuluşa Giden
Bahtiyar’ın Yoludur!

Anıları Mirasımız



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

İllegal yaşamda risk, 
örgütsel çalışmayı kısıtlayan 

koşulları aşmak için göze alınır,
gerektiğinde tehlikenin varlığı 

biline biline, 
yapılması gerekenden vazgeçilmez; 

ama gerçek yaşamda 
bunun tersi oluyor.
İllegal, yarı-legal ve 
legal çalışma tarzı, 

doğru kavranmadığında 
savaşı büyütmek 

örgütsel, kültürel ve pratik açıdan
mümkün değildir.
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"Ağır Bir Bilanço Oldu. Bu Düzeyde Saldırı Beklemiyorduk; 
Yanılmışız, Hata Yapmışız. Düşman da Olsa 

Karşımızdaki Güçlerin İnsan Olduklarını Sanıyorduk”

�

�

�

Cizre’ de, Sur’ da, Silopi’ de, Şırnak’ ta, Nusaybin’ de KatledilenCizre’ de, Sur’ da, Silopi’ de, Şırnak’ ta, Nusaybin’ de Katledilen

KÜRT HALKIMIZIN YAŞADIĞI ZULMÜ KÜRT HALKIMIZIN YAŞADIĞI ZULMÜ 
PROTESTO ETME  HAKKIMIZI SAVUNDUK!PROTESTO ETME  HAKKIMIZI SAVUNDUK!

Baskıyla, Zulümle Susturmaya Çalıştıkları Bir Ortamda
YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI KAZANDIKYÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI KAZANDIK

Evlerimizde ya da Evlerinin Yolunda Evlatlarımızın Katledildiği, 
Mahalelerimizin Hapishaneye Çevrilmek istendiği  Koşullarda 

YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI KORUDUK!YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZI KORUDUK!
Gazi’de, Günay Özarslan’ın Cezanesinden 

Bu Yana, Polis Her Yürüyüşe Saldırdı 
7 AY, 18 GÜN BOYUNCA DİRENDİK7 AY, 18 GÜN BOYUNCA DİRENDİK

TAM 27 GÜN SÜREN FİİLİ BİR DİRENİŞ SONUCU TAM 27 GÜN SÜREN FİİLİ BİR DİRENİŞ SONUCU 
HAKLARIMIZI KAZANDIKHAKLARIMIZI KAZANDIK

14 ŞUBAT’TAN BU YANA GAZİ’DE YÜRÜYÜŞ YAPIYORUZ!14 ŞUBAT’TAN BU YANA GAZİ’DE YÜRÜYÜŞ YAPIYORUZ!

� 3 Mevsi-m,
� 7 Ay 18 Gün,
� 231 Gündür ilk Kez Yürüdük!
� Tam 27 Günlük Bi-r Di-reni-şi-n Sonucunda, 
� Yürüyüş Hakkımızı Aldık,
� 231 Gündür Yürümedi-ğimi-z Sokaklarda Yürüdük!


