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Faşist AKP iktidarı Taksim 1 Mayıs Alanı’mızı yine halka kapatmak istiyor!
“Ancak benim istediğim yerde, benim istediğim gibi 1 Mayıs kutlayabilirsiniz” diyor.

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır! Taksim’de şehitlerimizin kanı var.
Katil devlet 1977’de 35 canımızı katletti. Katilleri hala elini kolunu sallayarak geziyor.

Tek bir katil cezalandırılmadı.
1989’da Mehmet Akif Dalcı’yı katlettiler... Faşist devlet halkın adaleti tecelli edene kadar

katil polisini korudu...
1996 1 Mayısı’nda Kadıköy’de 4 emekçiyi katletti, katilleri hala cezalandırmadı.
2013 Haziran Ayaklanması’nda 8 kişiyi katletti...
Kanımız hala meydanlarda duruyor! 77’lerden bugüne tek bir katil cezalandırılmadı...

Katil AKP, katilleri koruduğu gibi kanımızla sulanan 1 Mayıs Alanı’mızı bize yasaklıyor!
Hiçbir güç 1 Mayıs Alanı’nı halka kapatamaz...
HALKIMIZ!
13 Nisan’da yüz binler olup nasıl Bakırköy’de Bağımsızlık Meydanı’nı doldurduysak,

1 Mayıs’ta da Taksim 1 Mayıs Alanı’mızı doldurmalıyız! 
1 Mayıs Meydanı’nda şehitlerimizin kanı var. 1 Mayıs Alanı’nı 1 Mayıs Alanı yapan

şehitlerimizin kanıdır. Ödediğimiz bedellerdir.
AKP, Taksim’i 1 Mayıs’a kapatarak emekçi halkın tarihini de silmek istiyor. 
Tarihi olmayanın geleceği de olmaz. AKP, halkın direnişlerle dolu tarihini çarpıtarak

kendine göre tarihi yeniden yazmak istiyor. Sahte böbürlenmelerle tarih yazılmaz.
Tarihi bedel ödeyenler yazıyor. Tarihi üretenler, yaratanlar yazıyor.

AKP’nin kanımızla yazılan tarihimizi çarpıtmasına, kanla kazanılan alanlarımızı gasp
etmesine izin vermeyeceğiz... Hiçbir güç 1 Mayıs Alanı’mızı emekçi halkımıza
kapatamaz... Gerekirse yeni şehitler pahasına 1 Mayıs Alanı’mıza sahip çıkacağız.

Halkımız! Şimdi görevimiz 1 Mayıs Alanı’mızı yüz binlerle doldurmaktır.
AKP faşizminin halkı teslim alamayacağını bir kez daha

1 Mayıs Alanı’nı yüz binlerle doldurarak gösterelim...
TÜM HALKIMIZI EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK İÇİN,
FAŞİST AKP İKTİDARINDAN HESAP SORMAK İÇİN
1 MAYIS’TA TAKSİM’E HALK CEPHESİ KORTEJİNE ÇAĞIRIYORUZ!

Bağımsızlık Meydanı’ndan 
1 Mayıs Alanı Taksim’e

İŞÇİLER, MEMURLAR, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, AVUKATLAR, 
DOKTORLAR, MÜHENDİSLER...       

ESNAFLAR, YOKSUL GECEKONDU HALKIMIZ, AYDINLAR, SANATÇILAR...
BAKIRKÖY’DE BAĞIMSIZLIK MEYDANI’NI DOLDURAN YÜZ BİNLER...



İİ ç i n d e k i l e r
39 Röportaj: Ortak düşmanımıza

karşı somut adımlar atmalıyız!

41 Emparyalist haydutluğa karşı

devrimci enternasyonali kuralım!

43 Amerikan emperyalizmine karşı

savaşmanın onurunu taşıyoruz!

Cephe’nin onurlu listesi-2

44 Yöneticileri ayyaş, sapık, katil olan

Amerika kağıttan kaplandır!

45 Sanatçıyız Biz: Güçlü ve özgür olan

sosyalist sistemdir!

46 Röportaj: Yüz binlerin coşkusu!

49 Umudumuzla, şehitlerimizle

devrim yolunu örüyoruz!

50 AKP stadyumları faşizmin beşiği

yapamayacak! Taraftar grupları

AKP faşizmine direniyor!

52 Sırrı Sakık’tan halk düşmanı

MİT’e teşekkür

54 Avrupa’daki Yürüyüş:

Bütün dünya halklarına devrimin

garantisi şehitlerimizi tanıtacağız!

56 Yitirdiklerimiz...

59 Öğretmenimiz...

24 1 Mayıs birlik mücadele ve

dayanışma günüdür!
AKP, şehitlerle yaratılan
tarihimizi unutturamaz!

28 Onlar katili korumak için

her yolu deniyor,
biz bulmak için!                      

30 AKP’nin Berkin Elvan korkusu

kabusu olacak!                              

32 Eriyen, kömürleşenlerimizin

bedenleri için!

33 Hayatın Öğrettikleri:
Dergi sayısını arttırmada
kendimize ve halkımıza
güvenmeliyiz!

34 CIA yetiştirmesi MİT her

dönem halkın düşmanı
olmuştur! AKP’nin MİT
yasası halka açılan savaşın

göstergesidir!

35 Halk Düşmanı AKP:
Tüm kurumlarıyla çürüyen
AKP iktidarı adalet
getiremez!

36 “5. Eyüp Baş Uluslararası

Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu” yapıldı!                    

8 Devrimci İşçi Hareketi:
İşçiler: Çalınan emeğimiz için
1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’nda
Taksim’de olalım!

9 1 Mayıs 2014’te Taksim’deyiz!

11 TAYAD’lı Aileler: Mücadele
kararlılığımızla hasta tutsakları

zulmün elinden alacağız!

13 Ekmek düşmanları buyurdu:
“Ekmek bırakmak yasak”  

17 Röportaj: 14 yaşındaki
Berkin Elvan, ekmek

almaya giderken öldürüldü!                                          

19 Ali Çerkezoğlu, sana açıklama
yapma hakkını kim verdi?

21 Gençlik Federasyonu’ndan:
Dev-Genç saflarında Taksim’e

22 Berkin! Senin Cephe’n

senin için adalet istiyor!  

23 1 Mayıs şehitleri

Taksim’e çağırıyor!                                                          

4 Taksim 1 Mayıs Alanı’dır!
Hırsız, rüşvetçi AKP
Taksim’i yasaklayamaz!

Mehmet’ten Berkin’e
Yürüyoruz Taksim’e

AKP’nin hapishanelerdeki
zulmünü duymayan kalmayacak.
Her hafta Cumartesi günü saat
19.00’da, Taksim Tünel’den
Galatasaray Lisesi önüne
yaptığımız yürüyüşlere devam
ediyoruz! 1 ay boyunca her salı
saat 17.00’da Mecidiyeköy AKP
İl binası önünde
basın açıklaması
ve oturma
eylemimiz
olacak. 

Bu 1 ay için-
de hapishaneler-
deki AKP zulmünü
duymayan kalmayacak!

1 Mayıs Şehitlerimizi
Vuruldukları Yerde Anıyoruz!
28 Nisan 2014
11.00 Kazancı Yokuşu,  1977 Şehitleri
13.00 Şişhane, 1989 Mehmet Akif Dalcı 
15.00 Kadıköy, 1996 Şehitleri

1 Mayıs’ta 
Mehmet’ten Berkin’e 
Yürüyoruz Taksim’e

Toplanma Yeri: Şişli Camii Önü



AKP faşizmini her yıl olduğu gibi
bu yıl da 1 Mayıs korkusu sardı.
Günler öncesinden Başbakan'ından
bakanına, emniyet müdürlerine kadar
yasaklar ve tehditlerle terör estirmeye
başladılar. Geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da Taksim'i halka ve emekçilere
yasakladılar. AKP'ye Taksim'i ya-
saklatan, iktidarı kaybetme korku-
sudur. 

Sınıflar mücadelesinde kazanılan
her mevzi, her hak, girilen her çatışma
bir irade ve kararlılık savaşı sonu-
cudur. Ülkemiz sınıflar mücadelesinde
de 1 Mayıs'ı kazanmak, onlarca yıl
süren irade ve kararlılık savaşı so-
nucunda olmuştur. AKP, sadece Tak-
sim'i yasaklamaya değil, 1 Mayıs'ı
mücadele günü olmaktan çıkarmaya
ve tarihi unutturmaya çalışıyor. Çünkü
ülkemizde 1 Mayıs, aynı zamanda
tüm yasaklamalara, baskılara ve kat-
liam politikalarına rağmen sürdürülen
kesintisiz bir devrimci mücadeleyi
de temsil ediyor.  AKP bunu çok iyi
biliyor. AKP iktidarı, 12 yıldır faşist
politikalarıyla halkın ağır bedeller
ödeyerek kazandığı bütün haklarını,
mücadele geleneğini yok etmek için
saldırıyor. 

Taksim, Ülkemiz Sınıflar 
Mücadelesinin
Mevzilerinden Biridir

AKP'nin tüm baskılarına, zorba-
lığına ve terörüne rağmen Taksim
iradesi kazanılmıştır. Taksim, sıradan
bir alan değildir.  Ülkemiz sınıflar
mücadelesinin mevzilerinden biri ol-
muştur. AKP'nin yasaklaması tama-
men sınıfsal bir saldırıdır. Taksim
ısrarımız da sınıfsaldır... Taksim'e
çıkmak faşizme karşı direnmektir.

Taksim'den vazgeçmek faşizme bo-
yun eğmektir. Bundan dolayı 1 Ma-
yıs’lar için Taksim'den başka alternatif
yoktur. 

1 Mayıs’ı bize AKP bahşetmedi
ve AKP de yasaklayamaz. Taksim'i
halka kapatmaya AKP faşizminin
gücü yetmez. Çünkü biz, 1977’den
bu yana “1 Mayıs Alanı” olarak an-
dığımız Taksim Meydanı’nı icazetle
değil, direnişle kazandık. 1 Mayıs’ı
da, 1 Mayıs Meydanı Taksim’i de
30 yılı aşkın verdiğimiz ısrarlı mü-
cadelemizle, ödediğimiz büyük be-
dellerle, kanımızla, canımızla kazan-
dık.  1 Mayıs’ta Taksim’i, emekçile-
rin, işçilerin ve devrimcilerin kararlı
mücadelesiyle, halkın kanıyla ka-
zandık. Şehitlerimizle kazandık. Ve
asla vazgeçmeyeceğiz. Katil devlet
1977’de 35 canımızı, 1989 1 Ma-
yıs’ında Mehmet Akif Dalcı’yı,
1996'da Kadıköy’de 4 emekçiyi  ve
daha onlarcasını katletti.  37 yıldır
tek bir katil cezalandırılmadı. Tak-
sim’e çıkan bütün sokaklar şehitle-
rimizin kanıyla sulanmıştır. Kanımız
hala meydanlarda duruyor. Gerekirse
yeni bedeller  ödeyecek ama Taksim'e
çıkacağız.

Bedellerle, Şehitlerle 
Kazandığımız
Mevzilerimizi
Gasp Ettirmeyeceğiz!

1 Mayıs’ta Taksim'i yasaklamak
demek, işçi sınıfını tarihinden ko-
parmak demektir. Tarihimizi unut-
turmak için neredeyse 1 Mayıs’ları
takvimlerden silmeye çalıştılar, alan-
ları yasakladılar, toplu katliamlar
yaptılar. Kitlesel  gözaltılar, tutukla-
malar yaptılar. Sokağa çıkma yasak-

ları ilan ettiler yine de başaramadılar.
Baskılara uğradık, işkencelerden ge-
çirildik, tutuklandık, katledildik. 1
Mayıs'ı kutlamayalım diye 60 bin
polis ile kuşattılar  Taksim'i. Panzerle,
copla, gazla çıktılar karşımıza. Tak-
sim’i halka kapatıp her türlü soyta-
rılığa, yağma ve talana açık bir alan
yapmak istediler. İzin vermedik ve
vermeyeceğiz. Bedellerle, şehitlerle
kazandığımız mevzilerimizi gasp et-
tirmeyeceğiz. 1 Mayıs’ın nasıl ve
nerede kutlanacağına ve şehitlerimizin
nasıl anılacağına faşist AKP iktidarı
karar veremez. 

Olay Çıkaran Halk ve 
Devrimciler Değildir 
Saldıran, Terörize Eden 
Polistir

AKP faşizmi şimdi kaybettiği
mevziyi geri almanın peşinde. Baş-
bakan Tayyip Erdoğan’da günler ön-
cesinden 1 Mayıs korkusu başladı.
Mikrofonu eline aldığı her yerde ve
her fırsatta "Miting için Taksim ve
Kadıköy kesinlikle mümkün değil"
nutukları atmaya başladı. Avrasya
Tüneli'nin kazı çalışmalarını başlattığı
törende yine yalan ve demagojiye
sarıldı. Bu kez de "Butik Meydan
Düzenlemesi" gerekçesini uydurdu.
"Esnafımızın camını çerçevesini in-
direbilecek şekilde, yok Taksim Mey-
danı'nda, yok Kadıköy Meydanı'nda,
yok şurada, yok burada, bu tür şey-
leri yapmak mümkün değil. Kesin-
likle artık bunlara fırsat vermeye-
ceğiz. Miting mi yapacaksın git Ye-
nikapı'da yap, git Maltepe'de yap.
...Taksim veya Kadıköy Meydanı'nda
artık bu kesinlikle mümkün değil."
dedi.

TTaksim 1 Mayıs Alanı’dır! Hırsız, Rüşvetçi AKP  Taksim’i Yasaklayamaz! 
Bağımsızlık, Demokrasi, Özgürlük, Eşitlik, Adalet İçin Taksim'de Olacağız!

Mehmet’ten Berkin’e
Yürüyoruz Taksim’e
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2012 1 Mayıs’ı, 1 milyona
yakın kişinin katılımıyla ülke-
mizde bugüne kadar yapılan en
kitlesel ve Küba’dan sonra Dün-
ya’da en kitlesel ikinci 1 Ma-
yıs’tı. Yüz binlerce emekçi,
Türkiye’nin dört bir yanında
temel taleplerini ortaya koymuş
ve AKP iktidarına karşı müca-
dele azmini de göstermiştir. 1
milyonu aşkın kadın-erkek,
genç-yaşlı, emekçi, öğrenci,
gençlik, 2012 1 Mayıs’ında, AKP’nin
faşist düzeninden memnun olmadığını
haykırdı. Örgütlü, örgütsüz halkın
hemen her kesimi 1 Mayıs Ala-
nı’ndaydı. Bu anlamda ülkemiz, dev-
rimci potansiyeli ve dinamiğini ortaya
koyan bir 1 Mayıs'tı denebilir. Ve bu
1 Mayıs'ta tek bir olay çıkmamıştır.
Erdoğan'ın dediği gibi 1 milyonu bu-
lan kitleler mağazalara saldırmamış,
cam çerçeve kırmamıştır. Olay çıkaran
halk ve devrimciler değildir. Saldıran,
terörize eden polistir. Grup Yorum'un
yüz binlerce insanın katıldığı kon-
serlerinde polis yoktur ve tek bir
olay çıkmamıştır.

Bize Şehitlerimizi Nerede
ve Nasıl Anacağımızı 
Faşizmin Valileri 
Söyleyemez!

Çalışma Bakanı Faruk Çelik gün-
ler öncesinden "Türkiye'de miting ve
gösteri alanları belli. Gösteri ve mi-
tingi de dilediğiniz alanlarda yapa-
bilirsiniz" diyerek, Taksim'in yasak-
lanacağına dair ilk işaretini verdi.
Ardından İçişleri Bakanı Efkan Ala
"İktidar Partisi Yenikapı'da, Kazlı-
çeşme'de yapıyor. Siz neden orada
yapmıyorsunuz?" diyerek Taksim'in
1 Mayıs için açılmayacağını açıkladı.
Alay eder gibi “Gösteri yürüyüşü
yapanları engellemek değil bizim
derdimiz. Bizim derdimiz onların gü-
venliğini sağlamaktır” dedi.

DİSK, KESK, TTB ve
TMMOB, 1 Mayıs’ı Taksim’de kut-
lamak için, 14 Nisan günü İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile gör-
üştüler. Bu görüşmede de Olağanüstü
Hal Valisi gibi çalışan İstanbul Vali'si
Avni Mutlu; Başbakan'ın, İçişleri-

Bakanı'nın ve Çalışma Bakanı'nın
tehdit ve söylemlerini tekrarladı. Tak-
sim yasağı için utanmadan "yasak-
lama" denilemeyeceğini, keyfi ha-
reket etmediklerini ve “çok daha ni-
telikli meydanlarda miting yapılması
için yardımcı olduklarını” söyledi.

Geçen yıla işaret ederek, “Biz
emekçi kardeşlerimizle asla ve asla
böyle bir meseleden dolayı karşı kar-
şıya gelmek istemeyiz. Ama devletin
güvenlik güçlerine karşı çıkacak her
türlü yapıyla mücadele etmek de
bizim görevimizdir” diyerek tehdit
etti. "Artık İstanbul’da yeni bir dö-
nemin başlatılmış olduğunu ve sosyal
hayatın, kamu düzeninin daha iyi
yürütülmesi için Taksim'de mitinge
izin verilmeyeceğini" ilan eden Mutlu;
Kazancı Yokuşu'nda ise sadece an-
maya ve Taksim Anıtı’na çelenk ko-
nulmasına izin verileceğini söyledi.  

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk
Tabipleri Birliği (TTB) temsilcileriyle
yaptığı görüşme için; “Taksim’in iş-
çiler açısından çok önemli olduğunu
ve mutlaka mitingi orada yapma ar-
zusu içinde olduklarını söylediler.
Ben de kendilerine katıldığımı söy-
ledim. Çünkü 1 Mayıs 1977′de ha-
yatını kaybeden işçilerin herkesin
kalbinde çok derin bir acı bıraktığını,
bu acının herkesin ortak acısı oldu-
ğunu söyledim. Bu nedenle, Taksim
Anıtı’nda ilgililerin katılımıyla çelenk
konulmasının çok değerli, anlamlı
olduğunu özellikle ifade ettim ve bu
seremoninin gerçekleştirilmesini is-
tirham ettim. Kazancı Yokuşu’nda
ölen işçileri de rahmetle anıyorum."
dedi.

Katil, sömürgeci Valinin ağzından
dökülenlere bakın! “77 1 Mayıs şe-
hitleri ortak acımız, rahmetle anıyo-

rum” diyor. Gezi ayaklanma-
sında ve halkın her türlü hak
arayışında saldırı emirlerini ve-
ren, gaza boğan, kurşun yağ-
dıran Mutlu, bize bu acıları
yaşatanların baş sorumluların-
dandır. Sanki bir lütuf  sunar
gibi Kazancı Yokuşu’nda dü-
zenlenecek anma için "biz de
destek veririz" diyor. 

Biz şehitlerimizi anmak için
faşizmden izin almayız. Bize

anmalarımızı nerede ve nasıl yapa-
cağımızı faşizmin uşak valileri söy-
leyemez. Bizim acımız, faşizmin in-
san müsveddesi valilerinin acısı değil
tam tersine mutluluğudur. Katleden,
katlettiren onlardır. Halka saldırı emri
veren ağızlarına şehitlerimizin adını
alamazlar. 

Utanmadan, alay eder gibi, sadaka
verir gibi "Yenikapı’daki kutlamayla
ilgili işçi kardeşlerimizin Büyükşehir
Belediyesi’nin kamu araçlarıyla ta-
şınması konusunda da destek vere-
ceğimizi ilettik.” diyerek hakaret edi-
yor.   Eli halkın kanına bulaşan Vali
Mutlu'dan işçiler, para değil katlettiği
insanlarımız için, yolsuzluklar, hır-
sızlıklar için hesap istiyor. 

TOMA'larınız,
Gazlarınız, Gözaltılarınız, 
Hapishaneleriniz 
Taksim'den  
Vazgeçiremez! 
Tehditleriniz Sizi 
Vuracaktır!

Bülent Arınç da tehdit ve gözdağı
için sıraya girdi. Bakanlar Kurulu
toplantısı sonrasında açıklamalarda
bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç, "Taksim, bir gösteri alanı de-
ğildir. Toplulukların, büyük toplu-
lukların orada sabahtan akşama gös-
teri yapmasına kesinlikle izin veril-
meyecek, ne olursa olsun emniyet
kuvvetleri duruma müdahale ede-
cektir. Yasa dışı bir eylem olduğu
için bunu tertipleyenler, kanuni bir
soruşturmaya maruz kalacaklardır"
dedi.

Başbakan Erdoğan, 22 Nisan  günü

Mehmet’ten Berkin’e

Yürüyoruz Taksim’e

1 Mayıs İşçinin, emekçinin, tüm halkımızn
BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ...
Halkın Avukatları Olarak Tüm Avukatları 1

Maysı’ta Taksim 1 Mayıs Meydanı’na 

çağırıyoruz!

Halkın Hukuk Bürosu
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partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda;
"Tüm STK ve sendikalara sesleniyo-
rum" diyerek 1 Mayıs'ı Taksim'de
kutlamak isteyenlere yönelik öfke ve
kin dolu bir konuşma yaptı. Değerlerle
alay etti, hakaretler yağdırdı...  Erdo-
ğan;"Taksim'den ümidinizi kesin.
Devletle bir gerilime girmeyin" di-
yerek tehdit ettiği konuşmasında;  "1
Mayıs'ı kutlamak isteyen, gider ya-
saların izin verdiği yerde kutlamasını
yapar. Yenikapı özel hazırlanmış miting
alanıdır, yaklaşık 750 bin metrekarelik
alandır. Ne kadar istersen gel burada
mitingini yap. Burası ufak geliyor
dersen Maltepe'de 1 milyon 250 bin
metrekarelik alan var. Orada da ya-
pabilirsin. Bu sene Kadıköy de son
kez miting alanı olabilir. .... Sendika
başkanı burası bizim kutsalımızdır
diyor. Lafa bak ya. Nasıl kutsalsa?
Belli bir kabir ziyareti yapacaksan,
anıt ziyaret edeceksen, çelenk koyarsın.
Bak sizin için metro da yaptık oradan
Yenikapı’ya geçebilirsiniz. O gün toplu
ulaşımı ücretsiz de yaparız. Daha ne
yapacağız ya? Millet 1 yıldır sokaktaki
şımarıklığı izliyor. Bu millet sokağa
çıkmamış ama sandıkta cevabını net
olarak vermiştir." dedi. 

Bir hafta önce "Kadıköy Meyda-
nı'da artık kesinlikle mümkün değil "
diyen Başbakan,  parti grup toplantı-
sında bir yandan "Bu sene Kadıköy
de son kez miting alanı olabilir" söz-
leriyle  Taksim talebini Türk-İş'in baş-
vurduğu Kadıköy'e yönlendirme mesajı
gönderirken diğer  yandan da 1 Mayıs'ı
Taksim'de kutlamak isteyenlere "Dev-
letle bir gerilime girmeyin, Taksim'den
ümidi kesin" tehdidi savuruyor. AKP,
“1 Mayıs mı kutlamak istiyorsunuz?
Benim dediğim gibi kutlayacaksınız...
Bana karşıysa kutlatmam, izin ver-
mem” diyor... Halkımızı artık TO-
MA'larınız, gaz bombalarınız, gözal-
tılarınız, hapishaneleriniz korkutmuyor.
Bunu Gezi direnişinde gördünüz. Ber-
kin Elvan'ın cenazesinde gördünüz...
Tehditleriniz sizi vuracak.

58 Siyasi Parti ve Örgüt, 
1 Mayıs'ta  1 Mayıs Alanı 
Taksim'de Olacak

DİSK, KESK, TMMOB , TTB,

Devrimci 1 Mayıs Platformu, HDK
ve HDP, EMEP, ESP, Halkevleri,
ÖDP ile birlikte 58 siyasi parti ve
örgüt, 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağını
duyurdular. DİSK Genel Başkanı
Kani Beko, parti genel merkezinde
Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin
ardından, CHP de Taksim’deki kut-
lamalara katılacağını açıkladı. 

Sermayenin yanında yer almaya-
caklarını belirten Antikapitalist Müs-
lümanlar, Fatih Cami'nde namaz kıl-
dıktan sonra Taksim'e yürüyeceklerini
belirttiler.  TKP de seçim sonrasında
yaptığı değerlendirmede, "İstanbul'da
kutlamaların adresi Taksim 1 Mayıs
Alanıdır" dedi. Her 1 Mayıs'ta iktidarın
icazetiyle tavır belirleyen teslimiyetçi
Türk-İş, bu 1 Mayıs'ta da işbirlikçi
geleneğini bozmadı; 1 Mayıs'ta Ka-
dıköy’de olacaklarını açıkladı. 

Türk-İş içerisindeki muhalif 10
sendikanın oluşturduğu Sendikal
Güç Birliği Platformu’nun (SGBP)
Dönem Sözcüsü, Tek Gıda-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Mustafa Türkel;
kutlamaların hep birlikte yapılma-
sından yana olduklarını belirterek,
“Öncelikle Taksim, o olmuyorsa
Kadıköy’de hep beraber kutlanma-
sından yanayız. Ama eğer, Kadı-
köy’de de kutlayamazsınız, denili-
yorsa o zaman bize düşen görev ye-
niden Taksim’dir” dedi.

Bu yıl 1 Mayıs'ta Hak-İş Kayse-
ri'de, Memur Sen Diyarbakır'da ola-
caklarını açıkladılar. Türkiye Kamu-
Sen, kendileri için bir meydan şartı
bulunmadığını, Türk-İş’in daveti üzerine
1 Mayıs’ı Kadıköy Meydanı’nda kut-
lama kararı aldıklarını açıkladı. 

Provokatör İşçi Partisi, İstan-
bul'da, kendisine yakışanların yanın-
da,  Türk-İş ve Kamu Sen ile bir-
likte Kadıköy'de olacak. İşçi sını-
fının, Türk bayrağının ve İstiklal
Marşı’nın yer alacağı bütün mey-
danlarda olacaklarını açıkladılar. 

1 Mayıs Düşmanı AKP 
Faşizmi Basın 
Açıklamasına Bile 
Tahammül Edemedi

DİSK, KESK, TMMOB ve

TTB’den oluşan 1 Mayıs Tertip Ko-
mitesi, 21 Nisan günü Taksim Gezi
Parkı merdivenlerinde düzenlemek
istediği 1 Mayıs açıklamasına, polis
göz yaşartıcı gazla saldırdı. 

Saldırıyı devlet terörü olarak de-
ğerlendiren DİSK Başkanı Kani Beko,
"1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız.
AİHM’in (Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi) almış olduğu kararı uygu-
lamayan, Anayasa Mahkemesi'ni
ayaklar altına alan devleti, hükümeti,
valiyi ve Başbakanı Anayasaya saygılı
olmaya davet ediyorum” dedi.  Beko,
1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması
için Cumhurbaşkanlığı’ndan istedik-
leri randevuya ise henüz yanıt gel-
mediğini söyledi. Beko, “Başbakanın
AİHM’nin Taksim’le ilgili aldığı
kararına saygı duyması gerekir.
AİHM kararlarını tanımıyorsa o
zaman çıksın tanımıyorum desin.”
dedi.

Taksim'i 1 Mayıs Alanı 
Yapan AİHM Kararları 
Değil Ödediğimiz 
Bedellerdir
İstanbul Valisi'nin ve hükümetin

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na girişe
izin vermeyeceklerini açıklamasından
sonra sendikalar ve bazı hukukçular
da, AİHM'in 2008 1 Mayıs'ında Tak-
sim Meydanı'nda "1 Mayıs Taksim'de
kutlanabilir" kararını hatırlatıp “AKP,
Taksim’i 1 Mayıs için açmazsa suç
işler” dediler

Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si(AİHM), DİSK ve KESK’in
2008’de yaptığı başvuruya 22 Kasım
2012 tarihli kararıyla; Taksim Mey-
danı’nda 1 Mayıs kutlamasına izin
verilmemesinin toplantı ve ifade öz-
gürlüğünün ihlali olduğunu, toplantı
yapma özgürlüğünün, toplantının is-
tenilen yerde yapılmasını da kapsa-
dığını, hükümetin yasaklama için
kullandığı gerekçelerin soyut ve ka-
nıtlanamayan gerekçeler olduğunu,
ikna edici olmadığını belirterek
AKP’yi mahkum etmişti. DİSK Genel
Başkanı Beko, bazı sendikacı ve hu-
kukçular AİHM'in bu kararına sarı-
larak  "Taksim   alanının kutlama
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alanı olduğunun tescil edilmiş" ol-
duğunu, AİHM’in 1 Mayıs’ın Tak-
sim’de kutlanması yönündeki kara-
rının emsal niteliğinde olduğunu ve
bundan dolayı hükümet’in kutlama-
lara izin vermek zorunda olduğunu
söylüyorlar.

CHP'den, 
Cumhurbaşkanı'ndan 
Medet Uman Anlayış 
Devrimci Değil 
İcazetçidir!

Öncelikle belirtmek gerekir ki;
Taksim'in 1 Mayıs alanı olarak tes-
cillenmesi  için AİHM kararlarına
ihtiyacımız yoktur. Taksim'i 1 Mayıs
Alanı yapan 30 yılı aşkındır verdi-
ğimiz mücadeledir.  AKP iktidarının
Taksim'e izin vermemesi AİHM ka-
rarlarına uyulamadığı için değil, en
temel, en meşru hakkımız gasp edil-
diği için hukuksuzdur. 

Biz Taksim'i AİHM kararı olma-
dan kazandık. Şimdi kazandığımız
hakkı gasp ediyor AKP. Yapılması
gereken yasakçı AKP faşizmini
AİHM kararlarına uymaya çağırmak
değil, haklarımızı kitlelerin örgütlü
gücüyle, mücadele ile almaktır. Biz
ölürken seyredenlerin demokrasi cilalı
kararları değildir bizim sarılmamız
gereken. Biz halkın gücüne, emek-
çilerin gücüne sarılmak zorundayız.
DİSK Genel Başkanı Beko, Kılıç-
daroğlu'nu Parti binasında ziyaret
edip 1 Mayıs'a çağırıyor, AKP'yi

CHP'ye şikayet ediyor. Halkın yok-
sulluğunda, baskı ve sömürüde en
az AKP kadar suçlu olan, bu düzeni
en az AKP kadar savunan CHP'yi 1
Mayıs'a davet ediyor. Yetmiyor
AKP'nin halk düşmanı politikalarını
onaylamaktan başka hiçbir işlevi ol-
mayan Cumhurbaşkanı ile görüşmek
için randevu isteniyor. Cumhurbaş-
kanı ne yapacak? Ayrıca farkı nedir
AKP'den? İcazetle mücadele bir tarz
ve karakter halini alınca; kendi gücüne
güvensizlik, kitlelerin gücüne gü-
vensizlik başlar. DİSK ve Beko'nun
durumu tam da budur. 

Başka bir alternatif kabul etme-
diklerini ve 1 Mayıs’ı Taksim’de
kutlayacaklarını açıklayan KESK,
neden Taksim'de olması gerektiği
konusunda "Taksim, işçi sınıfının
mücadelesi anlamında özel bir yere
sahiptir. Onlarca işçinin hayatını
kaybettiği, sembolik bir önemden
bahsediyoruz" diyor. Taksim’in an-
lamı sembolik değildir.  Taksim, sı-
radan bir alan değildir.  Ülkemiz
devrim mücadelesinin mevzilerin-
den biridir. 

Bağımsızlık, Demokrasi, 
Özgürlük, Eşitlik, Adalet 
İçin Taksim'de Olacağız

2014 1 Mayıs'ında; işçiler, işsizler,
emekliler, aydınlar, sanatçılar, gaze-
teciler, öğrenciler, esnaflar, mimar
ve mühendisler ve tüm emekçiler
olarak halkımız; bağımsızlık, de-
mokrasi, özgürlük,  eşitlik, adalet

taleplerimiz için Taksim'de olacağız.  

Beslenme, barınma, eğitim, sağlık
hakkımızı istemek için, 

Hırsız, rüşvetçi, talancı AKP ik-
tidarından ve emperyalizmden hesap
sormak için, 

Şehitlerimizi anmak ve Haziran
şehitlerinin, Berkin Elvan'ın katillerini
istemek için, 

“Kentsel yıkım ve yağma değil,
yerinde ıslah istiyoruz” demek için,

Kürt halkının demokratik, meşru
haklarını istemek için,

“Hapishanelerde tecrite son ve-
rilsin, hasta tutsaklara özgürlük” de-
mek için,

“İş cinayetleri durdurulsun” demek
iş güvenliği istemek için,

“Taşeronluk sistemi kaldırılsın,
sahte sendika yasası iptal edilsin,
kamu emekçilerine grevli, toplu söz-
leşmeli sendika hakkı istiyoruz” de-
mek için Taksimde olacağız.

2013 1 Mayıs’ında halkımız
AKP’nin faşist terörüne teslim ol-
madı, boyun eğmedi. 60 bin polisle
işgal edilen İstanbul’un her sokağında
faşizmin terörüne direndi. Yine di-
renecek. Taksim'e çıkmak faşizme
karşı direnmektir. Gerekirse yeni be-
deller  ödeyecek ama Taksim'e çıka-
cağız. Bağımsızlık, Demokrasi, Öz-
gürlük, Eşitlik, Adalet İçin Taksim'de
Olacağız!

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır! AKP
Faşizmi Taksim’i Yasaklanamaz!

Mehmet Akif’ten
Berkin’e
Yürüyoruz
Taksime!

Biz TAYAD’lı Aileler olarak,
15’inde AKP’nin katil polisinin
katlettiği Berkin Elvan’ımız
için adalet istediğimiz bu dö-
nemde, başta Berkin Elvan ol-
mak üzere tüm ayaklanma şe-
hitlerinin, 19 Aralık Katlia-
mı’nın, 1 Mayıs şehitlerinin,

Enginler’in, Ferhatlar’ın, Mu-
harremler’in hesabının sorul-
ması için; 1 Mayıs'ta Taksim’de
1 Mayıs Alanı’nda olacağız!

TAYAD'lı Aileler olarak 1
Mayıs sabahı Şişli Camii önün-
den, Devrimci 1 Mayıs Plat-
formu ile birlikte Taksim’e yü-
rüyeceğiz!

Hasta tutsaklarımızın serbest
bırakılması için, F Tiplerinde

tecritin son bulması için, şehit-
lerimiz için, ekmek için, adalet
için, katil Amerika’dan, katil
AKP’den hesap sormak için
yürüyeceğiz!

Tüm halkımızı, tüm şehit,
tutsak ailelerimizi 1 Mayıs’ta
Taksim’e, Berkinler’in, Mu-
harremler’in hesabını sormaya
çağırıyoruz!

Anaların Öfkesi Katilleri
Boğacak!

TAYAD'LI AİLELER

ÇAĞRI
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İşçiler, Emekçiler
AKP son kalan hak kırıntılarımızı yok etmek istiyor.

Bugüne kadar özelleştirmeyle, örgütsüzleştirmeyle, taşeron
sistemiyle bizleri işsiz, aç bıraktı. Bizleri asgari ücretle
hatta asgari ücretin altında çalışmaya mahkûm etti.
AKP iktidarında işçilerin hayatı daha da zorlaştı. İşçiler
açlıktan ölmeyecek kadar ücret alır duruma geldiler. İş-
sizlik oranları her geçen gün artıyor. Taşeron sistemiyle
kölelik şartlarında çalışır hale geldik. 

İşçiler, Emekçiler
AKP bu saldırılarla da yetinmiyor.

Bizden çaldıkları AKP iktidarına,
tekellere yetmiyor. Şimdi de taşeron
sistemini genelleştirerek, kıdem taz-
minatını kaldırarak son haklarımızı
da yok etmeye çalışıyorlar. İzin ver-
meyelim.

Biz halkız, milyonlarız. Hiçbir
güç örgütlü, direnen halkı yene-
mez. Hiçbir güç, askeri olanak – si-
lah, halkı yok edemez. AKP’nin sö-
mürü ve soygun politikalarına bağlı değiliz. Bu politika-
ları kabul etmek zorunda değiliz. 

AKP bizi yoksullaştırırken kendi zenginlerini de ya-
rattı. Kanımızı emerek semiren tekeller yetmezmiş gibi
AKP kendi zenginlerini de yarattı. Ağaoğlu, Ülker, Çalık,
Albayraklar AKP’nin yarattığı zenginlerdendir. Onların
zenginliği bizim yoksulluğumuzdur.

AKP bu zenginleri büyüttüğü oranda AKP’nin yöne-
ticileri de zenginleşiyor. Halkımız “bal tutan parmağını
yalar” der. Gerçekten de Başbakan Erdoğan dünyanın en
zengin yöneticileri arasına girmiştir. Küçük bir operas-
yonda ortaya saçılan rüşvetler bile milyar dolarları bul-
maktadır. Çaldıkları bizim emeğimizdir.

İşçiler, Emekçiler
AKP işte tam da bu yüzden 1 Mayıs’ı 1 Mayıs Alanı’nda,

Taksim’de kutlamamızı engellemeye çalışıyor. 1 Mayıs Ala-
nı bizimdir. Taksim 1 Mayıs Alanı’dır. O meydanı biz ka-
zandık. AKP bize bahşetmedi. Biz mücadele ettik, bedel öde-
dik, direndik ve kazandık. Onlar hayatlarında hiçbir şey için
bedel ödemezken biz canlarımızı verdik, kanımızı akıttık.
Taksim 1977 yılından bu güne 1 Mayıs Alanı’dır.

İşçiler, Emekçiler
AKP hükümeti bu yıl da Taksim’i bize yasaklamak is-

tiyor. Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapmamıza izin ver-
meyeceğini söylüyor. Biz onlara sormadık ki! 1 Mayıs’ı
nerede, nasıl kutlayacağımıza biz karar veririz ve biz ka-

rar verdik. 1977 yılında Taksim’de 1 Mayıs’ta onlarca-
mızı katlettikten sonra Taksim bizim için 1 Mayıs alanıdır.

AKP Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapmamızı engel-
lemek için bir sürü oyunlar oynuyor, yalanlar söylüyor. Ge-
çen sene tam da 1 Mayıs kutlamalarına denk gelecek bir
inşaat başlatarak bunu bahane ettiler. Bu inşaat bitmiş ol-
masına rağmen bu sene aynı inşaata yeniden başladılar. 

Takke düşmüş kel görünmüştür. AKP’nin derdi inşa-
at değil, 1 Mayıs Alanı’nı – Taksim’i bizlere yasaklamaktır.

AKP’nin yasağı meşru değildir. Dolayısıyla hukuki de
değildir. Başbakan Erdoğan’ın ta-
limatları bizleri bağlamaz. 

Biz 2012 yılında kutladığımız 1
Mayıs’ta dünyanın en görkemli ve
kalabalık 1 Mayıs kutlamalarından
birini yaptık. Bizim disiplinimize ve
kararlılığımıza yakışır 1 Mayıs tö-
renleri yaptık. Bir kez daha halkımız
ve dünya halkları gördü ki polis sal-
dırmadığı sürece hiçbir sorun ol-
mamaktadır. Halk her sorununu
kendisi çözmektedir. 2013 yılında

AKP yine 1 Mayıs Alanı’nı, Taksim’i biz emekçilere ya-
saklamaya çalıştı. Binlerce polisi yığdı. Sıkıyönetim ilan
etti. İstanbul’a girişler yasaklandı. Ama halkımız 1 Mayıs’ı
Taksim’de’ 1 Mayıs Alanı’nda kutlamak için polisle sa-
atlerce çatıştı. 

AKP, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamamıza izin verme-
yeceğini söylüyor. Taksim’i biz emekçilere yasakladığı-
nı söylüyor. AKP’nin yasaklarını kabul edecek miyiz? Ha-
yır. Bizi sömürmek için, yoksullaştırmak için, yozlaştır-
mak için, işsiz ve aç bırakmak için canla başla çalışan AKP
iktidarının, Başbakan Erdoğan’ın yasakları bizi bağlamaz.

Bu ülkede artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. 2013
yılında halkımız görkemli Halk Ayaklanması’nı yaşamıştır.
Halk ayaklanması ve şehitlerimiz bizim için Taksim çağ-
rısıdır. Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamak için şehit düşen-
lerimiz Taksim çağrısıdır. 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlaya-
lım. Taşeronlaşmaya, kıdem tazminatlarımızın gasp
edilmesine, işsizliğe, yoksulluğa, yozlaşmaya, uzun ça-
lışma sürelerine karşı, örgütsüzleştirmeye karşı, sendi-
kasızlaştırmaya karşı işçileri, halkımızı 1 Mayıs Alanı’na,
Taksim’e, HALK CEPHESİ saflarına çağırıyoruz.

MEHMET AKİF DALCI’DAN BERKİN’E
TAKSİM BİZİMDİR!

YAŞASIN 1 MAYIS!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!      

DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

İşçiler!
Çalınan Emeğimiz İçin 1 Mayıs’ta 1 Mayıs
Alanı’nda Taksim’de Olalım. 1 Mayıs’ı
1 Mayıs Alanı’nda Taksim’de Kutlayalım

Devrimci İşçi
Hareketi

Mehmet’ten Berkin’e

Yürüyoruz Taksim’e

Halk Cephesi

EMPERYALİST HAYDUTLUĞA KARŞI 8
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DEVRİMCİ ENTERNASYONALİ KURALIM!

Devrimci 1 Mayıs Platformu,
2014 1 Mayısı’nda Taksim'e çıkaca-
ğını duyurdu. Yaptığı yazılı açıkla-
mada Platform, AKP'nin Taksim ya-
sağını tanımadıklarını dile getirdi. 

Açıklamada şunlar söylendi: 
"2007, 2008, 2009’da sokak sokak

direnilerek kazanılan Taksim Mey-
danı’nda, 2010, 2011, 2012’de, üç
yıl boyunca, her yıl kitlesi ve görkemi
artan, milyonların katıldığı 1 Ma-
yıslar’ı birlikte örgütledik.

Toplumsal mücadelenin yüksel-
diği, devrimci-demokratik hareketin
güçlenmeye başladığı bir süreçte,
devlet 2013 1 Mayısı’nda, yeniden
Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs’a ya-
saklayıp, halka karşı savaş ilan etti.
Bu yasak karşısında, 2007’den bu
yana Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamak
isteyen ve kutlayan tüm güçler,
2013’te de görkemli bir direniş ser-
gileyerek, devletin yasaklarını tanı-
madığını, Taksim’in 1 Mayıs Meydanı
olduğunu ve halka kapatılamayacağını
açık bir şekilde gösterdi.

1 Mayıs sonrasında da, Taksim
Meydanı ve çevresinin her türlü ey-
leme yasaklanmasına karşı, yasakların
tanınmadığı sokaklara çıkılarak gös-
terildi.

1 Mayıs 2013 sonrası, halka karşı
ilan edilen bu savaşta;

İş cinayetlerinden, kadın cinayet-
lerine;

İşçi sınıfının kazanılmış haklarının
gaspından, eğitim sistemin deneme
tahtasına çevrilmesine;

Ortadoğu’da emperyalistlerin ta-
şeronluğundan, Suriye’de savaş kun-
dakçılığına;

Halklara karşı imha-inkâr ve asi-

milasyoncu politikaların değişik bi-
çimler altında sürdürülmesinden, hal-
kın nasıl yaşaması gerektiğine;

Kentlerin emekçi mahallelerinin
ve tarihi bölgelerinin rant için yağ-
malanmasından, derelerimizin HES’çi
şirketlere peşkeş çekilmesine;

Hapishanelerde ve dışarıda baskı
ve terörün azgınca arttırılmasına
kadar her alanda baskılar yoğunlaş-
tırıldı.

27 Mayıs 2013’te, Taksim Gezi
Parkı’na iş makinalarının girmesi ile
başlayan ve 31 Mayıs akşamı, mil-
yonların ayağa kalktığı görkemli bir
direnişle beraber, 1 Haziran günü
Taksim Meydanı’nın geri alınması
ile, AKP hükümetinin ve burjuva
egemenlerin tüm kibri, gösterişi yerle
bir oldu.

“Artık yeter!” diyerek ayağa kalkan
halk, korku duvarını yıkarak ölümün
üzerine yürüdü. Başbakanın “destan
yazan” polis gücünü Taksim Meyda-
nı’ndan söküp attı. Taksim Meydanı,
on bir gün boyunca, birçok kez vahşice
saldırılara karşı savunularak, milyon-
larca insanın özgürlüğü soluduğu, da-
yanışmayı, paylaşımı, insanlaşmayı
yaşadığı bir alana dönüştü.

Taksim’den başlayan isyan dal-
gası, dalga dalga bütün ülkeye yayıldı
ve egemenlerin korkulu rüyası oldu.

16 Haziran’da, devletin vahşi sal-
dırısı sonucu Taksim Meydanı ve
Gezi Parkı boşaltılsa da, sonrasında
parklarda, mahallelerde forumlar,
meclisler olarak devam etti.

Taksim’den başlayan bu görkemli
isyan, ayaklanma ve direniş, AKP’nin
baskı ve zor dışında yönetemez hale
gelmesine neden oldu. Aynı zamanda,

emperyalist efendileri, yeni işbirlik-
çiler bulma arayışına iterken, ege-
menler arası çatışmanın da ateşini
fitillemiş oldu.

Bu görkemli direnişte, Ethem’i,
Mehmet’i, Abdullah’ı, Ali İsmail’i,
Medeni’yi, Ahmet’i, Hasan Ferit’i
ve en son 15 yaşında fidanımız, Ber-
kin’i güneşe uğurladık. Binlercemiz
yaralandı, gözünü kaybedenlerimiz
oldu. Yüzlerce tutsak verdik.

Öncesini bir yana bıraksak bile,
2007’den bu yana omuz omuza yü-
rütülen direniş ve son olarak 2013 1
Mayıs’ından bu yana yürüttüğümüz
omuz omuza mücadele ile kazana-
bileceğimizi çok net bir şekilde gör-
dük. Gördük ki; 31 Mayıs 2013’ten
bu yana, bizim, halkın istemediği
hiçbir şey, eğer biz kararlı isek yapı-
lamaz.

Şimdi, seçimlerden aldığı oyla
saldırılarını arttıracağını deklare eden,
yolsuzlukları, hırsızlıkları, katillikleri,
savaş çığırtkanlıkları ile tüm pislikleri
açığa çıkmış bu sömürü ve zulüm
düzenine karşı, kitlesel, görkemli ve
devrimci bir 1 Mayıs’ı Taksim’de
örgütlemek, emekten ve halktan yana
tüm devrimci, ilerici güçlerin önün-
deki en önemli görevdir.

Sendikalar, meslek odaları, de-
mokratik kitle örgütleri, siyasi partiler,
devrimci güçler, platformlar, forumlar,
kısacası tüm emek güçleri, birleşik,
kitlesel ve devrimci özüne uygun bir
1 Mayıs’ı örgütlemek için bir an
önce harekete geçmelidir.

Bizler 2014 1 Mayısı’nın yukarıda
çizdiğimiz çerçevede geçmesi için
her türlü çabayı göstereceğimizi dek-
lare ediyoruz.

Tarihimize, mücadelemize, dü-

1 Mayıs 2014’te Taksim’deyiz
Taksim 1 Mayıs Mah.
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şenlerimize yakışır 1 Mayıs’ı birlikte
örgütlemeye çağırıyoruz.

Bu sorumluluk hepimizindir."

Uğur ve Şengül’ün
Hazırladığı Pankartla,
Mehmet’in Elindeki Taş
ve Berkin’in Sapanıyla
1 Mayıs’ta Taksim’e...

İktidarlar yıllarca 1 Mayıs Alanı
olan Taksim Meydanı’nı halka ya-
sakladı. Ancak halk yıllarca Taksim
Meydanı’na çıkmak için mücadele
etti. Mehmet’in elindeki taş on bin-
lerin elinde oldu. On binler Taksim’in
tüm ara sokaklarından meydana doğru
ilerledi.

1977 şehitlerinin, Öztürk Acari,
Salih Kul, Mehmet Akif Dalcı, Uğur
Yaşar Kılıç, Şengül Yıldıran, Dursun
Odabaş, Hasan Albayrak, Yalçın Le-
vent ve Akın Rençber’in açtığı yolun
Taksim Meydanı’na çıktığının bilin-
ciyle adımladılar sokakları. Yıllarca
pankartlar Şengül ve Uğur olarak
yapıldı. Taksim için halka azgınca
saldıran polise karşı, Mehmet’in elin-
deki taş on binlerin elinde oldu. 2009
yılında bu bedellerin ödenmesiyle
Taksim Meydanı’na çıkıldı. Ardından
2013 yılında yeniden yasaklandı Tak-
sim Meydanı. 2014’te ise yine yasak
deniliyor Taksim’e. Ancak Halk Cep-
heliler “Taksim 1 Mayıs Alanıdır”
diyerek sokak sokak, kapı kapı ge-
zerek, halka 1 Mayıs’ın, Taksim’in
önemini anlatıyorlar...

İSTANBUL
1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde
23 Nisan günü “Mehmet Akif’ten
Berkin’e Yürüyoruz Taksim’e” yazılı
afişler asıldı. 3001. Cadde ve ara
sokaklara, cemevi çevresine, pazar
sokaklarına 200 adet afiş asılırken,

binlerce kuşlama yapıldı. Çalışmalar
boyunca halkla 1 Mayıs ve Taksim’in
önemi üzerine sohbet edilerek, be-
deller ödenerek Taksim Meydanı’nın
kazanıldığı anlatıldı.

Çayan: Halk Cepheliler, “1 Mayıs’ta
Taksim’deyiz” afişlerini asarak, kuş-
lama yaptılar. Ayrıca 1 Mayıs çağrısı
için masa açılarak, bildiriler dağıtıl-
dı.

Gazi: 22 Nisan günü Eski Karakol,
Düz, Şair Abay ve Nalbur bölgelerine
1 Mayıs afişleri  yapıldı. Akşam saat
17.00’da megafonla; Taksim’in şe-
hitlerle kazanıldığı ve bu meydanın
halkın meydanı olduğu, halka kapa-
tılamayacağı 1 Mayıs’ta Taksim’de
Halk Cephesi saflarında birleşme
çağrısı yapıldı. Ajitasyonların yapıl-
dığı zaman yoğun olarak kuşlama
yapıldı.

Sarıgazi: 22 Nisan ve 23 Nisan
günleri İnönü Mahallesi, Aşık Veysel
Caddesi ve Demokrasi Caddesi’ne
350 adet afiş ve 2000 adet kuşlama
yapıldı.

Taksim: 23 Nisan günü iki Halk
Cepheli 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı
yasağını teşhir ederek “1 Mayıs’ta
Halk Cephesi olarak Taksim’deyiz”
diyerek pankart açtılar. Saat 14.30’da
anıtın İstiklal Caddesi’ne bakan yö-
nünden pankartı açarak;  “1 Mayıs’ta
1 Mayıs Alanı’ndayız, Mehmet’ten
Berkin’e Yürüyoruz Taksime” slo-
ganları ile anıtın önünde; Taksim
Meydanı’nın halkın meydanı oldu-
ğunu, bu meydanın halka kapatıla-
mayacağını anlattılar. Berkin’in katili
işkenceciler Halk Cepheliler’e sal-
dırarak, işkencelerle gözaltına aldılar.
Katillere direnen Halk Cepheliler
saldırı sırasında “İnsanlık Onuru İş-

kenceyi Yenecek”, “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” sloganlarını attılar. Bir
süre araçta bekletilen Halk Cepheliler,
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne gö-
türüldüler. Akşam saatlerinde Halk
Cepheliler para cezası kesilerek ser-
best bırakıldılar.

Berkin’in ve Tüm
Şehitlerin Hesabını
Sormak İçin
Taksim’e 1 Mayıs’a
Mersin: Halk Cepheliler tarafından
her yıl düzenlenen 1 Mayıs pikniği,
Mersin Adanalıoğlu köyünde 20 Ni-
san Pazar günü yapıldı. Sabah er-
kenden yapılan kahvaltının ardından
öğlen yemeği için hazırlıklara baş-
landı. 

Birlikte öğlen yemeği yenildikten
sonra 1 Mayıs programına geçildi.
Tüm devrim şehitleri adına bir daki-
kalık saygı duruşu yapıldı. Daha
sonra 1 Mayıs pikniğinin önemini
anlatan ve 1 Mayıs’ta Taksim’e gi-
dileceğini anlatan konuşma yapıldı.
Yapılan konuşmada;

“1977’lerden beri 1 Mayıs Alanı’na
şehitlerimizin kanı akmıştır... AKP
faşizmi halka Taksim’i yasaklamıştır.
Taksim’i onlar vermeyecek biz ala-
cağız. Birken iki olmak için, şehitle-
rimizin hesabını sormak için hepinizi
1 Mayıs’ta Cephe barikatlarına bek-
liyoruz” denildi.

Konuşmanın ardından oyunlara
geçildi. Sırasıyla halat çekme, yu-
murta taşıma, yoğurdun içinde para
bulma gibi oyunlar oynandı. Oyun-
ların ardından Çav Bella Çocuk Ko-
rosu türküler söyledi. Türkülerin ar-
dından hep beraber halaylar çekildi,
marşlar söylendi. Alanda piknik yapan
diğer ailelerin de ilgisinin olduğu 1
Mayıs pikniğine, yaklaşık 50 kişi
katıldı.

Sarıgazi Mersin
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DEVRİMCİ ENTERNASYONALİ KURALIM!

Düzenin hapishaneler politikası,
zulmünü daha da artırarak, F tipi
hapishaneler ve tutsakların tecrit zul-
mü üzerinden katledilmeleriyle sür-
mektedir. Hapishanelerde 2000-2013
döneminde 20304 tutuklu, hükümlü
tutsak katledilmiştir. Faşist AKP ik-
tidarı, 2002 den beri devraldığı kat-
liamcı politikayı 12 yıldır sürdür-
mektedir. Hapishaneler, zulüm ve
ölüm evlerine çevrilmiştir. Hapisha-
nelerden 1 haftada 5 tutsak tabutu çık-
maktadır.

Faşizmin 19-22 Aralık 2000 kat-
liamıyla uygulamaya geçirdiği F tipi
hapishaneler uygulaması, kurulu sö-
mürü sistemin suç-ceza, ceza-hukuk
basit ikileminin ötesine geçerek tut-
saklara yönelik intikam ve imha dö-
nemine geçilmiştir. F tipleri ile bera-
ber, yalnızlaştırmak, savunmasız, da-
yanışmadan ve birlik olmanın getir-
diği güç olma duygusundan, örgütlü
davranma ve tabi ki direnme gelene-
ğini yok etme hedefli saldırısı devle-
tin asli hapishane politikası olmuştur.
Bir ve üç kişilik hücrelerle TECRİT
uygulaması, tasfiye ve yok etme,
teslim alma saldırısı olmuştur. Bu sal-
dırı tutsakların büyük fedekarlıklar
göstererek hayatlarını, canlarını, be-
denlerini ortaya koyarak gösterdikleri
BÜYÜK DİRENİŞ ile (2000-2007)
ölüm oruçlarıyla kısa ve uzun vade-
de püskürtülmüş, bugün ve gelecek-
teki toplumsal mücadelenin, örgütlü
mücadelenin, sınıflar mücadelesinin
en önemli moral gücü olmuştur.

Bugün, TECRİT politikası uzun
vadede tüm tutsaklar üzerinde irili-
ufaklı, küçükten büyüğe bedenler
üzerinde kendini göstermektedir. Tut-
saklar üzerinde geri dönüşü olmayan
tahribatlar oluşmakta, ölümcül has-
talıklar gelişmekte, insanlarımız ölü-
mün sınırına getirilip bırakılmakta ya

da ölüme terk edilmektedir.
Şu anda tecrit hücrelerinde
620’ye yakın hasta tutsak bu-
lunmakta olup, 200’den faz-
lası ölümcül durumdadır. Bu
tutsakların içinde, Mehmet
Yamaç ile birlikte 20’nin üze-
rinde siyasi tutsak ve bunla-
rın içinden de 12 tutsak ağır
hastadır. Üstelik bir çoğunun
Adli Tıp, hastane ve doktor
heyetleri raporları bulun-
maktadır. Tüm bunlara rağ-
men, faşist AKP iktidarı, sözde yar-
gı reformu 4. paketi diyerek çıkardı-
ğı yasalarla ölümcül duruma gelmiş
tutsaklarımızı Terörle Mücadele Şu-
besi’nden görüş alarak bırakılması,
denilen, 12 Eylül dönemlerinde bile
olmayan yasa maddeleri dayatmasıyla
katletme politikasını meşrulaştırma-
ya çalışmaktadır.Buna izin vermeye-
lim! Hasta tutsaklar mücadelemizde,
tüm tutsak yakınlarını DKÖ’leri, sen-
dikaları, demokratik kamuoyunu,
devrimci yapıları ve tüm emekçi hal-
kımızı dayanışmaya, sahiplenmeye;
uzlaşmaya değil mücadele kararlılı-
ğımızla zulmün elinden evlatlarımı-
zı almaya çağırıyoruz! 

Onlar hiçbir zaman yalnız değil-
diler. Yüreklerinde ve bilinçlerinde
sevdaları, halk ve vatan sevgileri, mü-
cadeleye dair kararlılıkları  vardır. Biz-
ler sahiplenmemizle onların bu mü-
cadele ve yaşama gücüne güç katalım.

- UFUK KESKİN: Tip-1 Şeker
(diabet) hastası. Günde 4 insülin iğ-
nesi yapılmaktadır. Ayrıca Çölyak
hastalığına yakalanmıştır. Diyet uy-
gulanmaktadır. Bu hastalıklara dair bir
çok hastane ve kurum raporları var-
dır. Bolu F Tipi Hapishanesi’nde
müebbet cezalıdır.

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

num zorlukları yaşıyor. Kaburgaları
kırıktan yanlış kaynamış, tansiyon ve
romatizmal ağrıları var. Rahatsızlık-
larının raporları var. 1996’dan beri tut-
sak. Müebbet hapis cezalı. Tekirdağ
1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde ka-
lıyor.

- HASAN TAHSİN AKGÜN:
İleri derecede piskolojik tedavi görü-
yor. Şizofren teşhisi konulmuş. Dönem
dönem hastaneye yatırılmakta. Nö-
betleri zaman zaman ağırlaşmakta,
uzun süredir ileç tedavisi sürüyor.
Tek başına yaşamını sürdüremez du-
rumda. Tüm bu rahatsızlıklarıyla ilgi-
li bir çok hastane ve Adli Tıp raporu
bulunmaktadır.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası
olup, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi’nde kalıyor.

- MUSTAFA GÖK: Wenice Kor-
sakoff hastasıdır. Hafıza sorunları,
denge sorunları, bellek kaybı gibi so-
runlar yaşamaktadır. Tüm bunlara
dair hastane ve Adli Tıp raporları var-
dır. Sincan 1 No’lu F Tipi Hapisha-
nesi’nde tutsaktır.

- SÜLEYMAN ACAR: Trav-
matik epilepsi hastasıdır. Kafasında
platin vardır. Hipertansiyon hastası-
dır. Raporları vardır.

- HÜSEYİN ÖZARSLAN: Kro-
nik Hepatip B hastasıdır. Raporları

Mücadele Kararlılığımızla
Hasta Tutsakları Zulmün
Eli̇nden Çeki̇p Alacağız!

TAYAD’lı Aileler



Emekçi Namuslu Ailelerimizden Elinizi Çekin!
Yalanlarınızla Ailelerimizi Kandıramazsınız!
Berkin’in katili eli kan-

lı AKP polisleri türlü ya-
lanlarla hukuksuz bir şe-
kilde demokratik hakları
için mücadele eden Dev-
Genç’lilerin ailelerini ara-
yarak tacizlerine devam
ediyor. Dev-Genç 19 Ni-
san’da Yüksel Caddesi’nde
yaptığı açıklamada: "Ar-
sız Ankara Siyasi Şube Pol-
isleri Dev-Genç’li arkadaşlarımızın ailelerini arayarak; komplo söylemlerle,
yalanlarla, terör demagojileriyle aileleri rahatsız etmektedir!

Bu katiller gencecik evlatlarımızı sokak ortasında öldürdü Haziran Ayak-
lanmasında. Ethem’i, Abdocan’ı, Medeni’yi, Ali İsmail’i, Ahmet Atakan’ı öl-
dürdüler! Berkininimizi daha 14’ünde ölümle tanıştırdılar. Bizlerden korku-
yorlar! Korkuları öylesine büyük ki Haziran'da sokağa çıkan, barikat başla-
rında direnen gençlerin tekrar sokağa çıkması onların sonu demek! Korku-
larınızı büyüteceğiz! Örgütleneceğiz! Ankara polisi, sizi uyarıyoruz! Suç iş-
liyorsunuz! Telefon sapıklığı ile hukuki hiçbir dayanağı olmayan telefon ta-
cizliği ile bir yere varamazsınız!
Yaptıklarınız ve yapacaklarınız biz-
leri sımsıkı bağlarla bağlamakta!
Elinizi emekçi, namuslu aileleri-
mizden çekin” sözleriyle açıklama
bitirildi. Açıklamada aynı içerikte
sloganlar atıldı. Basın açıklaması sı-
rasında fotoğraf çeken AKP’nin az-
gın polislerinin okunan basın met-
ninden korkuları yüzlerine ve hare-
ketlerine yansıdı. Basın açıklaması
sona ermeden kaçarak uzaklaştılar.
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mevcuttur. Tansiyon ve eklem ağrıları
yaşamaktadır. Raporları mevcuttur.
Müebbet hapis cezası almıştır. 20
yılı aşkındır tutsaktır. Sincan 1 Nolu
F Tipi Hapishanesi’nde tutulmaktadır.

- FİKRET KARA: Wernice Kor-
sakof hastasıdır. Tansiyon rahatsızlı-
ğı, ayrıca Uyku Apnesi hastalığı var-
dır. Tüm bunların raporları mevcut-
tur. İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Ha-
pishanesi’nde kalmaktadır.

- TALAT ŞANLI: Wernice Kor-
sakoff hastasıdır. % 52 iş göremez ra-
poru vardır. Müebbet hapis cezası ve-
rilmiştir. Kırıkkale F Tipi Hapisha-
nesi’nde kalmaktadır.

- YUSUF KENAN DİNÇER:
Wernice Korsakoff hastasıdır. Ayrıca
Varikosel ameliyatı olmuş olup te-

davisi devam etmektedir. Korsakof
hastalığının tüm ağrılarını yaşamak-
tadır. Raporları vardır. Müebbet hapis
cezası verilmiştir. Kırıkkale F Tipi Ha-
pishanesi’nde tutulmaktadır.

- ÖZLEM TAŞDEMİR: Pisişik
bozukluk rahatsızlıkları olup Bipolar
bozukluk teşhisi konulmuştur.
2008’den beri tedavi görmektedir.
Ayrıca ayak parmakları kesik oldu-
ğundan dolayı kan dolaşım sorunla-
rı yaşamaktadır. Bunlara dair rapor-
ları vardır. 1998’den beri tutsak olup,
müebbet cezası verilmiştir. Gebze
Kadın Hapishanesi’nde tutulmaktadır.

- SELMANİ ÖZCAN: Wernice
Korsakoff hastasıdır. Bu hastalığın bü-
tün belirtilerini, rahatsızlıklarını ya-
şamaktadır. Ayrıca ayaklarında kurşun

yaralanmasından kaynaklı sorunlar
yaşamaktadır. 1992’den beri tutsak-
tır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası verilmiştir. Sincan F Tipi Ha-
pishenesi’nde tutulmaktadır.

- ALİ TEKE: Wernice Korsakoff
hastasıdır. Bu hastalığın bütün so-
runlarını yaşamaktadır. Ağırlaştırılmış
müebbet hükümlüsüdür. Raporları
mevcuttur.1992’den beri tutsaktır.
Kandıra F Tipinde tutulmaktadır.

HASTA TUTSAKLAR SER-
BEST BIRAKILSIN!

HASTA TUTSAKLARI ZUL-
MÜN ELİNDEN ÇEKİP ALACA-
ĞIZ!

TECRİT İŞKENCEDİR TECRİ-
TE SON!

24 Saatlik Kamera
ile Gözetlemek 
Ahlaksızlıktır!

TAYAD'lı Aileler 22 Nisan’da
bir araya gelerek İstanbul Mecidiye-
köy’deti AKP Şişli İlçe binası önün-
de oturma eylemi yaptılar.  “24 Saatlik
Kamera İle Gözetleme ve Cam Ka-
fesler İşkencedir! Tecrit İçinde Tec-
rit İşkencesine Son!” ve Güler Ze-
re'nin de resminin olduğu “Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın!” pan-
kartlarını açan TAYAD'lı Aileler
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakıl-
sın!”, “Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur!”, “Tecrit İçinde Tecrit İş-
kencesine Son!” sloganlarını attılar.

Daha sonra basın açıklamasını
okuyan TAYAD'lı Nuri Cihanyandı:
“Soruyoruz size, bir insan ne kadar
süre kameralarla gözetlenmeye kat-
lanabilir? Soruyoruz size, bir insanın
24 saatinin kamerayla gözetlenmesi
hangi ahlaka uygundur” diyerek hal-
ka duyarlı olma ve hasta tutsaklar
kampanyasına destek olma çağrısı
yaptı. Son olarak yarım saatlik otur-
ma eylemi yapan TAYAD'lı Aileler
“Bize Ölüm Yok!”, “Haklıyız Kaza-
nacağız!”, “Zafer Yakında!” marşla-
rını söyleyerek eylemlerini bitirdiler.

Tutsaklarla Dayanışma
Kermesinde Buluşalım
TAYAD’lı Aileler tarafından 16 Ni-

san’da Ankara Kuğulu Parkta Devrimci
Tutsaklarla Dayanışma Kermesi tekrardan
halk ile buluştu. Kermese halkın ilgisi yo-
ğundu. Kermes 05 Ekim tarihine kadar de-
vam edecektir. Tüm Halkımızı Devrimci Tut-
saklarla Dayanışma Kermesimize bekliyo-
ruz. 
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Haziran Ayaklanması sırasında
polisin attığı gaz fişeğinin başına
isabet etmesi sonucu yaralanıp ko-
maya giren ve 269 gün boyunca
hücre hücre yek vücut direnen Berkin
Elvan’ın şehit düşmesinin ardından
halkın adalet talebi daha yüksek sesle
haykırılmaya devam ediliyor. Ber-
kin’in katilleri bulunup cezalandırı-
lıncaya kadar susulmayacak. Halkın
çocuklarının beyinlerinin sokaklara
akıtılmasının bir bedeli elbette olacak.
Halk Cepheliler bir kez karar verdiler:
Berkin’in katilleri bulunacak!

Halk Cephesi, Berkin Elvan’ın
şehit düşmesinin 40. günü dolayısıyla
bir çağrı yayınlayarak tüm halkı gün
boyunca 20 Nisan günü Taksim Anı-
tı’na ekmek bırakmaya ve adalet is-
temeye çağırdı.

Anıta ilk ekmeği bırakan TA-
YAD’lılar oldu. Ekmek bırakmak
üzere ilerleyen iki TAYAD’lı polisler
tarafından gözaltına alındı.

Taksim Anıtı gün boyunca
AKP’nin kiralık, çocuk katili sivil
polisleri tarafından işgal edildi.

Yapılan bu işgal Halk Cepheliler’i
kararlılıklarından bir milim dahi ge-
riletmedi. Aksine daha bir kararlılığa
ve hesap soran bir biçime dönüştü.
Halk Cepheliler ikişer üçer pankartlı
pankartsız ellerinde ekmeklerle anıta
çıktılar.

Saat 13.20’de üç Halk Cepheli
ellerinde ekmeklerle çıktılar anıta.
Bir kadın “Ben Berkin Elvan 14 ya-

şında kafamdan gaz fişeğiyle...” der-
ken sözlerini tamamlayamadan göz-
altına alındı. Yerlerde sürükleye sü-
rükleye işkencelerle götürüldüler çe-
vik otobüsüne doğru.

Saat 15.00’da iki Halk Cepheli
ellerinde “Berkin Elvan Ölümsüzdür”
yazılı pankartla metro çıkışı yönünden
sloganlarla anıta ilerledi. Burada da
katil polis bu iki kişiyi gözaltına al-
maya kalktı. Bu kararlılık karşısında
acizleşen polisler gözaltına alma es-
nasındaki direniş tavrıyla adeta şok
geçirerek daha da saldırganlaştılar.
Öyle ki çevik otobüsünde dahi iş-
kencelerine devam ettiler. Bu işken-
celeri izleyen halk polise tepki gös-
termekte geç kalmadı. Gözaltıları
çevik otobüsüne kadar izleyen halk
otobüsün içinde de devam eden iş-
kencelere bilfiil karşı çıktı.

Saat 16.00’da Sıraselviler tara-
fından ilerleyen bir grup Halk Cepheli
ellerindeki ekmekleri anıta bırakmak
istediler. Burada hemen gözaltı yap-
mayan polis tartışarak ikna etmeye
çalıştı. Aslında ikna edilecek bir du-
rum yoktu. “Ekmek bırakmak yasak”
diyorlardı “yasak o kadar” faşizmin
mantığı yoktu zaten. Bu mantıksızlığa
teslim olmayan Cepheliler ekmek-
lerini bırakmakta kararlılık gösterince
polis yine saldırdı ve üç kişiyi daha
gözaltına aldı.

Saat 17.45’te “Berkin’in Katilleri
Cezalandırılıncaya Kadar Susma Tür-
kiye” pankartıyla anıta hınçla yürüyen

iki kişi de yerlerde sürüklenerek göz-
altına alındı.

Saatler 19.00’a yaklaşıyordu. Halk
Cephesi daha kitlesel bir şekilde
anıta gelecek, açıklama ve oturma
eylemi yapacaktı. Eylemin saati bek-
lenirken 18.45’de anıtın Elmadağ ta-
rafından yine ellerinde bir pankartla
iki kişi ilerliyordu. “Berkin’in He-
sabını Soracağız” yazıyordu pankartta.
Polis azgınca saldırdı yine ve bu iki
kişiyi de gözaltına aldı. Ve polis tüm
anıtı boşaltarak etrafını hem bari-
yerlerle hem de kendileri etten duvar
örerek her türlü girişi yasakladı.

Saatler 19.00’ı gösterince yaklaşık
yüz elli kişilik Halk Cephesi kitlesi
Sıraselviler yönünden etten duvar ören
çevik kuvvetin üzerine yürümeye baş-
ladılar. “Berkin Elvan Ölümsüzdür”
sloganıyla ilerleyen Halk Cepheliler’e
polis birikmiş halk düşmanlığı öfkesiyle
saldırdı. Onlarca Cepheliyi çembere
alan polisler halkın öfkesiyle karşılaş-
tılar. “İzin vermeyeceğiz” diyordu biri,
“İşkence yapmanıza izin vermeyece-
ğiz.” Bir başkası ise tüm sınıfsal kiniyle
bağırıyordu: “Katilsiniz siz, katil!” Bu
esnada diğer bir grup ellerindeki ek-
mekleri yere koyarak oturma eylemine
geçti. Polisler bir yandan yuhalanırken
bir yandan da sloganlarla binlerce kez
lanetlendiler. Oturma eylemine geçenler
de abluka altına alındılar. Kısa bir bek-
lemeden sonra tek tek işkencelerle bir-
birlerinden koparılıp tekme tokatlarla
çevik otobüsüne götürülmeye başlan-

Ekmek Düşmanları Buyurdu: “Ekmek Bırakmak Yasak!”
Yasaklarınız Haklı Değil, Meşru Değil! 

Suçlusunuz, Katilsiniz! Berkin’in Hesabını Verin!
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dılar. Burada halk hiç susmadı ve
sloganlarla, yer yer tartışmalarla
bazen de fiziki müdahalelerle po-
lislere tepki gösterdi.

Gözaltına alınanlar da en coşkulu
direnişleri sergilediler. Gözaltına
alınanlara işkence çevik otobüsünde
de devam etti. Otobüste yaşanan
işkencenin şiddetinden otobüs sal-
lanıyordu. Gözaltına alınmayan diğer
Halk Cepheliler yine oturma eyle-
mine geçtiler. Burada gözaltı yapa-
mayan polis TOMA’yı tehdit olarak
kullandı. Oturma eylemi sırasında
sık sık bugün yapılan bu eylemin
amacı anlatıldı. Bir süre daha oturan
Cepheliler oturma eylemlerine iradi
olarak son vererek, Galatasaray Li-
sesi’nin önüne kadar marşlarla, slo-
ganlarla coşkulu bir şekilde kolkola
kenetlenerek, alkışlar eşliğinde yü-
rüdüler. Eyleme Galatasaray Lise-
si’nin önünde son verildi.

19.00’daki eylemde toplam 61
kişi gözaltına alındı.

İşkence Karargahlarınızda
Bile Sizleri Rahat
Bırakmayacak Gözaltına
Alınan Arkadaşlarımızı
Savunacağız

Halk Cepheliler 20 Nisan’da
Taksim Anıtı’na ekmek bırakmak
isterken gözaltına alınan 61 Halk
Cepheli için, Gazi Karakolu kar-
şısına pankart açtılar. “Baskılar
Bizi Yıldıramaz” yazılı pankartı
açan Halk Cepheliler; “Berkin El-
van Ölümsüzdür”, “Baskılar Bizi
Yıldıramaz” sloganlarını attılar.
Berkin’in katili polisler, Halk Cep-
heliler’in etrafını sarıp eylemi bi-
tirmelerini istediler. Halk Cephe-
liler ise eylemlerini 30 dakika sü-
receklerini ve zaman dolmadan
eylemi bitirmeyeceklerini söyle-
diler. 30 dakika eylemlerini sür-
düren Cepheliler daha sonra iradi
olarak bitirdiler. Ellerindeki ek-
mekleri karakolun karşısındaki di-
reğe bağladılar. Halkın eyleme il-
gisi yoğun oldu. Eylem sırasında
yoldan geçen araçlar korna çalarak,
otobüs durağında bekleyen ve yol-
dan geçen insanlar alkışlarıyla
destek oldular.

Berkin’in Katillerini
Bulununcaya Dek
Susmayacağız!

Halkın Mühendis ve Mimarları
20 Nisan’da Berkin Elvan’ın katil-
lerinin bulunması için Taksim Anı-
tına ekmek bırakmak isteyenlere
karşı yapılan saldırı ve gözaltılarla
ilgili açıklama yaptı. Açıklamada:
“Faşist AKP, 1 Mayıs öncesi yeni
bir Gezi, yeni bir ayaklanma ola-
cağının korkusu ve paniğiyle halka
yine vahşice, ama bir o kadar da
akılsızca saldırıyor. Taksim'in, 1
Mayıs Alanı'nın yasaklanmasına
karşı halkın demokrasi ve özgürlük
talebinden; Berkin'in katillerinin
korunmasına, cezalandırılmamasına
karşı halkın adalet talebinden öy-
lesine korkuyor ki, anıtın önüne
bırakılan ekmekler bile halka kat-
ledercesine saldırma sebebi oluyor.

Berkin için adalet talebimizi,
katillerin cezalandırılması talebi-
mizi haykırdığımız bu günde, Hal-
kın Mühendis Mimarları olarak
eylemlerin içinde yer aldık. Anıta
ekmek bırakma, pankart açma ve
oturma eylemlerinde 8 arkadaşımız
gözaltına alındı. İşkence sonucu
kafa travması geçirenler, kulak
zarı yırtılanlar, kaburgası, burnu,
kolu, parmağı kırılanlar oldu.

Halk için mühendislik mimarlık;
bir yandan mesleki bilgi birikimimizi
halkın içinde kullanabilmek, halkla
beraber çözümler üretmektir. Ve
halk için mühendislik mimarlık; bir
yandan da faşizme karşı demokrasi
mücadelesini, haklar ve özgürlükler
mücadelesini büyütmek; Berkin'i
sahiplenmek, katillerinin bulunma-
sını istemek, adalet istemektir. 

AKP'nin katil sürülerine sesle-
niyoruz: Bize kaldırdığınız her
cop, her yumruk, yaptığınız her
işkence; bizi yıldırmak bir yana,
daha da çelikleştirecektir. Her göz-
altınızda, her tutuklamanızda kar-
şınızda daha da büyüyoruz, büyü-
yeceğiz. Katlettiğiniz her insanın
arkasından milyonlar olup akacağız.
Saldırılarınız; sizi değil bizi güç-
lendirecektir” sözleriyle açıklama
bitirildi.



Haziran Ayaklanması sırasında
polisin attığı gaz fişeği sonucu ba-
şından vurularak, beyni sokaklara
akıtılan ve 269 gün komada kaldıktan
sonra şehit olan Berkin Elvan'ın ka-
tillerinin cezalandırılması için, ilk
günden bu yana aralıksız olarak mü-
cadele veriliyor. 

İSTANBUL
Okmeydanı: 20 Nisan günü Ana-

dolu Parkı'nda yapılacak olan Berkin
Elvan uçurtma şenliği çağrısı yapıldı.
Halk Cepheliler tarafından yapılan
çalışmalarda çevredeki tüm esnafların
camlarına uçurtma şenliği afişleri
asıldı. Mahalledeki belli başlı yerlere
de asılan afişler halkın ilgisini çekti.
Birçok aile afişler asılırken Pazar
günü orada olacaklarını ve Berkin
Elvan'ın katillerinin bulunup bulun-
madığını sordular.

Çayan Mahallesi: Umudun Ço-
cukları 23 Nisan günü Sokullu Cad-
desi’nde “Berkin Elvan Ölümsüzdür”
pankartı ile Berkin Elvan için yürüyüş
yaptılar. Berkin Elvan’ı unutmadık-
larını ve susmayacaklarını sloganlarla
haykırdılar.

Yürüyüş sırasında “Hepimiz Ber-
kin’iz Öldürmekle Bitmeyiz, Berkin
Elvan Ölümsüzdür,  “Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” slo-
ganlarını attılar. Daha sonra Şehit
Kubilay İlköğretim Okuluna pankart
astılar.

Ayrıca Halk Cepheliler tarafından
“1 Mayıs’ta Taksim’deyiz” afişleri
asıp, pullamalar yapıştırdılar. Daha
sonra 1 Mayıs çağrısı için masa açıp

bildiriler dağıttılar.

Gülsuyu: Umudun Çocuğu Ber-
kin Elvan’ın şehitliğinin 40. günü
dolayısıyla, 19 Nisan günü Gülsu-
yu’nda 40 lokması dağıtıldı. Gülsuyu
halkının 2 haftalık çalışmasıyla ya-
pılan lokmaya 300 kişi katıldı. Gül-
suyu Hasan Ferit Gedik Meydanı’nda
(Heykel Meydanı) dağıtılan lokma
da ayrıca meydana "Berkin Elvan'ın
Katilleri Cezalandırılıncaya Kadar
Susma Türkiye" yazılı Halk Cephesi
imzalı pankart asıldı. Meydana açılan
masaya Berkin’in fotoğrafı ekmek
ve misket konuldu. Programda oku-
nan metinde AKP’nin katliamcılığı
teşhir edilirken, Berkin’in katillerin-
den hesap sorulacağı vurgulandı.

Eyüp: Feshane’de düzenlenen res-
mi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinliğine katılan
Liseli Dev-Genç'liler, Berkin’in kat-
ledilmesinin baş sorumlularından olan
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mut-
lu’nun, öğrencilere ödül vermek için
sahneye çıktığı sırada “Berkin Elvan
Ölümsüzdür!” yazılı pankart açtılar.
Pankart ile birlikte “Berkin Elvan
Ölümsüzdür!”, “Berkin Elvan On-
beş’inde Bir Fidan!” sloganlarını atan
4 Liseli Dev-Genç’li, polis tarafından
işkencelerle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Sibel Ortakçı,
Ayçe İdil Kırlangıç, Ali İlgü ve Alican
Demirci Eyüp Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube’ye götürüldüler.

ANKARA
Ankara Halk Cephesi’nin Berkin

Elvan için başlatmış olduğu adalet

nöbetinin 4.’sü 19 Nisan günü yapıldı.
Okunan basın metninde; "Berkin'i
katleden AKP, Berkin'in komada ol-
duğu 9 ay boyunca tek bir soruşturma
açmadı. Katillerini korudu, sakladı.
Ama Berkin'in katledilmesine tanıklık
eden Okmeydanı halkını, eli satırlı
faşistleriyle, gözaltılarla, ev baskın-
larıyla sindirmeye çalıştı. Berkin’in
elindeki sapan, Okmeydanı ve tüm
devrimci mahallerdeki çocukların el-
lerinden düşmedi. Dillerinden halkın
adaleti hiç eksik olmadı. Umudun
çocuğuydu onlar. Bizim yoksul ma-
hallelerimizin çocukları dahil herkes
mahallesine sahip çıkar" denildi. 

Halkın katılımının yoğun olduğu
oturma eylemi 1 saat sürdü. Eylem
sırasında ajitasyonlar çekildi ve slo-
ganlar atıldı. Gitar eşliğinde hep bir-
likte türküler söylendi. Eylem
19.30’da sonlandırıldı. Berkin’in ka-
tilleri bulununcaya dek eylemlerin
devam edeceği halka duyuruldu.

TEKİRDAĞ:
20 Nisan günü Berkin Elvan için

yapılacak olan yürüyüşün çalışma-
larına başlandı. 16 Nisan günü Dev-
Genç’liler Değirmenaltı Mahallesi’ne,
Alkaya ve Okullar bölgesine toplam
60 adet afiş astı. Afişleme sırasında
yoldan gelip geçen halk, arabalarının
kornalarına basarak Dev-Genç’lilere
destek verdi. Yapılan bu çalışmayla
Berkin'i vuran katil polislerin yatak-
larında rahat uyuyamayacakları, Ber-
kin'i unutturmayacakları, katillerin
gereken cezaları mutlaka alacakları
vurgulandı.

17 Nisan günü ise Namık Kemal
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Üniversitesi’nin merkez dersliklerinde
ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nde sınıfların
tahtalarına “20 Nisan günü Berkin
İçin Tuğlalı Park'tan Tekira'ya Yürü-
yoruz - Dev-Genç" yazılamaları yapıldı.
Daha sonra yemekhanede öğrencilere
bildiri dağıtıldı, eylemin amacı anlatıldı.
Yarım saat süren çalışmada 150 adet
bildiri dağıtıldı. Yemekhaneden sonra
okul içerisindeki kafelere gidilerek,
buralarda da bildiri dağıtımı yapılıp,
öğrenci gençlik eyleme davet edildi.

Akşam saatlerinde ise Değirmen-
altı’na, Alkaya Bölgesi'ne Çarşıya
ve Tekirdağ sahile toplam 80 adet
afiş asıldı.Yapılan bu çalışmalarla
Tekirdağ'da birçok kişinin bu eylem-
den haberdar olması sağlandı.

BURSA
Gemlik: Halk Cepheliler, 19 Nisan

günü AVM önünde Berkin Elvan'ı
katledenlerin yargılanıp cezalandırıl-
ması için eylem yaptı. Bu hafta 5.'ncisi
gerçekleşen eylemde; yapılan açıkla-
mada: “Katil AKP’nin mahkemeleri,
savcıları, Berkin’i katleden katil pol-
isleri halen koruyup saklıyor. Aylardır
doğru dürüst hiçbir ilerleme olmadı.
Berkin’in katilleri bulunup cezalan-
dırılıncaya kadar susmayacağız. Ne
faşist saldırılar ne de provokasyonlar
bizleri Berkin için adalet istemekten
vazgeçiremeyecek" dediler. Aynı içe-
rikte slogan atarak faşist AKP iktidarını
teşhir ettiler. Eyleme sol yapılardan
Partizan destek verdi.

EDİRNE
Dev-Genç’liler 21 Nisan’da PTT

önünde “Berkin Elvan'ın Katilleri Ce-
zalandırılana Kadar Susma Türkiye-
Edirne DEV-GENÇ” pankartı açarak
bir basın açıklaması yapıldı. Açıkla-
mada, “İşbirlikçi, katil AKP hükümeti.
Mısır’daki idamlara ağlıyor ancak ken-
disi 14 yaşında çocuklarımızı katlediyor.
Ben vururum, katlederim kimseye de
hesap vermem diyor. Hayır! Bu halka
hesap vereceksiniz. Korkun! Berkin’in
elindeki ekmekten de, sapandan da.
Çünkü elimizdeki her araç zulme karşı
meşruluğumuzdur. Berkin’in katilleri
bulunup cezalandırılıncaya kadar sus-
mayacağız” sözlerine yer verildi. Eylem
5 saatin sonunda iradi olarak bitirildi. 

ADANA
Berkin Elvan İçin Adalet Eylemi

Berkin’in şehitliğinin 40. günü olan
19 Nisan günü Halk Cepheliler tara-
fından yapıldı. İnönü Parkı'nda bir
araya gelen Cepheliler’in yaptığı
açıklamada, Berkin’in katillerinin
hala yakalanmadığı, fakat yapılan
eylemler sayesinde yok denilen gö-
rüntülerin ortaya çıktığı, halkın ada-
letinin er geç yerini bulacağı söylendi.
5 kişinin katıldığı eylemde hesap
soran sloganlar atıldı.

ANTALYA
Antalya Halk Cephesi 19 Nisan

günü Berkin Elvan’ın katillerinin ce-
zalandırılması için Attalos Heykeli
önünde 20 kişinin katıldığı bir basın
açıklaması yaptı. Açıklamayı çok ki-
şinin izlediği görüldü. Yapılan açık-
lamada Berkin Elvan’ın katilleri ce-
zalandırılıncaya kadar her hafta cu-
martesi günü saat 15.00’da Berkin’in
sesini duyurmaya devam edileceği
açıklandı.

Aynı gün, Hacı Bektaş Vakfı ta-
rafından Antalya Kızılarık Cem-
evi'nde Berkin Elvan için 40 yeme-
ği verildi. Halk Cephelilerin de ka-
tıldığı yemekte, farklı siyasi yapı-
lardan insanlar da yer aldı. 

ERZİNCAN
Dev-Genç’liler tarafından 19 Nisan

günü Geçit Beldesi’nde yapılacak
olan Berkin Elvan Parkı için fidan
dikimi yapıldı.

Geçit Beldesi’ne yürüyen Dev-
Genç’liler, yürüyüş boyunca Berkin
Elvan için slogan attılar. Yoldan geçen
halkın eyleme ilgisi büyüktü. Araba-
larla geçenler korna çalarak destek
oldular. Gelip yürüyüşe katılanlar
oldu. Fidan dikilecek alana varıldı-
ğında “Berkin Elvan Ölümsüzdür”
sloganı atıldı. 

Daha sonra halkla Dev-Genç’liler
ve Bafra T Tipi Hapishanesi’nde
kalan tutsak Rıza Şahin'in ailesi fidan
dikti. Fidan dikiminden sonra çocuklar
uçurtma uçurdular. Katil polisler ara-
banın içinden fotoğraf çekerek taciz
etmeye çalıştıysa da başarılı olama-
dılar.
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Berkin'in katili olan AKP, katliamını meşrulaştırmak
için Berkin'in, ekmek almaya giderken değil, eylemlere
katıldığı sırada başından vurulduğu yalanını söyledi.
Berkin'in ekmek almaya giderken vurulmuş olması,
AKP'nin 14 yaşındaki çocukları dahi hedef alarak öldür-
düğü gerçeğini ortaya çıkartacaktı çünkü. Bildiğimiz bir
gerçek... Ama Berkin eyleme katıldıysa eğer onu öldürmek
meşru olacaktı. 

Bunun için de Mürsel Çoban'ın 29 Mayıs 2013
tarihinde çektiği, Berkin'in iki eliyle zafer işareti yaptığı,
yüzünde maske olan fotoğrafını delil olarak göstermeye
çalıştılar. Oysa fotoğraf, Berkin'in vurulduğu gün değil,
29 Mayıs 2013'te çekilmişti. 

Evet Berkin, Umudun Çocuğuydu; Tayyip Erdoğan'ı
protesto eylemlerine de katıldı, Haziran Ayaklanması'na
da katıldı. Ama o gün, yani başından gaz fişeğiyle vu-
rulduğu sabah ekmek almaya gidiyordu.

AKP Berkin'in katilidir... "Polisimiz kahramanlık des-
tanı yazdı" diyen Tayyip Erdoğan, Berkin'in katilidir.
Berkin ekmek almaya değil de eyleme katılmaya gidiyor
olsaydı dahi vurulması için bir gerekçe değildi bu. AKP,
yalanlarıyla suçunu üzerinden atamaz. 

Kaldı ki, Berkin'in yüzü maskeli fotoğrafı öldürüldüğü
gün çekilmedi... İşte bu fotoğrafı çeken fotomuhabir
Mürsel Çoban ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız?
Mürsel Çoban: Berkin Elvan'ın

devrimcilerin elinde direniş sembolü,
faşistlerin elinde bir karşı propaganda
malzemesi, Berkin'in küçük yaşta dev-
rimci kişiliğini kabul etmeyenlerin ise
fotoğrafa "gerçek değil, photoshop"
dediği fotoğrafı çeken fotomuhabirim.
6 yıldır fotoğraf çekiyorum ve ilk
günden beri sokağın belleğini, sokak
direnişlerinin, gecekondu direnişlerinin,
işçi direnişçilerinin tarihini fotoğraf-
lıyorum. Bir buçuk yıl burjuva med-
yaya karşı gerçeğin haberini yapmaya
çalışan Etkin Haber Ajansı’nda muhabir-fotomuhabir olarak
çalıştım. Şuan Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi’nde Fotoğraf Bölümü öğrencisiyim. Serbest fotomuhabir
olarak gazeteciliğe devam ediyorum. 

Yürüyüş: Berkin'in fotoğrafını nerede, ne
zaman çektiniz?

Mürsel Çoban: 27 Ma-
yıs günü Gezi Parkı'na ilk
iş makinelerin girmesinden
sonra 28 Mayıs günü Ko-
caeli'den Taksim'e Gezi Par-
kı'na geldim. İlk kurulan ça-
dırlarda sabahladım. Günler
sonra milyonların sokağa
çıkacağından habersiz parkta
ilk çadırda kalan yaklaşık
30 kişiden birisiydim. 29
Mayıs sabahı uyandığımızda
parkta bir basın açıklaması
oldu, sonrasında atölye ça-
lışmaları başlamıştı. Gazeteci
bir arkadaşım yanıma geldi
ve Okmeydanı'na gideceğini
söyledi. Okmeydanı'na Ok-
çular Tekkesi açılışına Baş-
bakanın geleceğini Okmeydanı'ndaki politik grupların da
bunu protesto edeceğini öğrendikten sonra ben de arkadaşım
ile Okmeydanı'na geçtim. Başbakanın gelişi ve kentsel
dönüşüm protesto ediliyordu, eyleme polis saldırdı ve
çatışma başladı. 

Berkin Elvan'ın fotoğrafı da o gün 29 Mayıs günü Ok-
meydanı'nda çekildi. Fotoğraf o gün çalıştığım haber ajan-

sında da yayınlanmıştı. Berkin'in
ölümünden sonra ben fotoğrafı
sosyal medyada paylaştıktan
sonra, AKP'liler "Böyle mi ek-
mek almaya gidiyordu" diyerek
fotoğrafı paylaştılar. Fotoğraf
Berkin'in vurulduğu gün çekilmiş
gibi göstermeye çalıştılar. Berkin
vurulduğu gün gerçekten ekmek
almaya gidiyordu. Eğer eylem
sırasında vurulsaydı ailesi böyle
bir şey söylemezdi. Ailenin yap-
tığı açıklamalarda Berkin ile be-
raber Gezi eylemlerine katıldık-

larını beyan ettiler. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler fo-
toğrafı, karşı propaganda malzemesi olarak kullanmaya
çalıştılar. Sanki kentsel-rantsal dönüşüme karşı mahallesini
savunan bir çocuğu eylemde öldürmek polisin hakkıymış

Röportaj

14 Yaşındaki Berkin Elvan, Ekmek Almaya Giderken Öldürüldü

Berkin'in O Gün Katıldığı Eylemde
Vurulduğunu Söyleyen AKP Yalan Söylüyor
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gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar.
Evet, Berkin direnişçi bir çocuktu,
doğduğu büyüdüğü mahallenin isyan
geleneğini özümsemişti. Ve haksız-
lığa karşı sokağa çıkmak onun için
nefes almak kadar doğaldı. 

Yürüyüş: Berkin'in
ekmek almaya giderken
vurulmadığı demagojisini
yaptılar... Berkin Umudun
Çocuğuydu, vurulması için
bunun  gerekçe yapılması
konusunda
ne düşünüyorsunuz?

Mürsel Çoban: Berkin Umudun
Çocuğuydu, Berkin milyonlarca in-
sanın düşlediği özgür bir dünyanın
çocuğuydu. Berkin'i devrimci kim-
liğinden ayrı gören açıklamalar da
oldu sosyal medyada. "14 yaşında
bir çocuğun ideolojisi olmaz" dediler.
“Berkin hiçbir eyleme katılmadı”
dediler. Bence bu açıklamalar da
yanlıştı. Sıradan bir çocuk değildi
Berkin. Babanız işçi grevinde jop-
lanırsa, yaşadığınız, büyüdüğünüz
mahalle rantsal dönüşüm için yıkı-
lırsa, Alevi inancındansanız ve başka
bir mezhep size zorla kabul ettiril-
meye çalışılıyorsa, anadilinizde eği-
tim göremiyorsanız, mahallenizde
her gün polis şiddetini görüyorsanız
evet 14 yaşında olsanız bile bir ideo-
lojiye sahip olabilirsiniz. 14 yaşındaki
bir çocuğun bile sokağa çıkması bu
sistemin nasıl bir bataklıkta olduğuna
işarettir sadece. 

Yürüyüş: Berkin'in
fotoğrafını çekmiş olmak
size ne hissettiriyor?

Mürsel Çoban: Ben muhalif
bir fotomuhabir olarak Berkin'in
fotoğrafını çektiğim için gurur du-
yuyorum. Berkin'in elindeki emekçi
babasının alın teriyle kazanılmış
ekmek de, o misketlerle oynaması
gereken yaşta, karanlığın bekçile-
rine misket attığı sapan da değer-
lidir. 

Düzenin yoz kültürüne karşı halkın
kültürünü anlatan film gösterimleri
Anadolu’nun çeşitli illerinde devam
ediyor.

Kars
Dev-Genç'lilerin de içinde yer al-

dıkları "Bağımsız Sinema" Topluluğu
tarafından her hafta salı günü düzenle-

necek olan film etkinliğinin ilki 22
Nisan'da yapıldı. “Kaplumbağalar da
Uçar” filminin gösterimine 280 kişi
katıldı. Filmin sonunda değerlendirmesi
de yapıldı.

Önümüzdeki hafta gösterilecek
olan “Germinal” filminin de tanıtımı
yapılarak etkinlik bitirildi.

Edirne
“Tutsak Öğrenciler Serbest Bıra-

kılsın” başlığıyla süren film günlerinin
altıncısı yapıldı. 17 Nisan günü ya-
pılan film gösteriminde “Sarıya Boya”
filmi izlendi. Film sonrası çaylar içi-
lerek sohbet edildi. Amerika'nın dev-
rimcilerin başına ödül koyması üzerine
yapılan sohbette baş düşmanın em-
peryalizm olduğu vurgulandı. 

Dev-Genç, 20 Nisan günü Berkin
için adalet isteyen Halk Cepheliler’e
polisin saldırısı sonrasında yazılı açık-
lama yaptı. Yapılan açıklamada
“AKP’nin polisinin, Berkin için adalet
talebimize hayasızca saldırmasının se-
bebi milyonların  Cephe'nin devrimci
politikalarıyla bir araya gelmesindendir.
Yüz binlerin ''Defol  Amerika'' sloganını
haykırmasındadır. Katilimiz Baş Düş-
man Amerika'dır!” denildi. Açıklamanın
sonunda “Berkin’in ve tüm dünya
halklarının katillerinin cezalandırılması
için baş  terörist Amerika’ya ve işbir-
likçisi AKP iktidarına karşı taşla, so-
payla, molotofla... top yekün  diren-
meye” diyerek direniş çağrısı yapıldı.

Berkin’in Katilleri
Cezalandırılıncaya Kadar
Eylemlerimiz Sürecek!

Liseli Dev-Genç’liler 21 Nisan’da
Berkin’in katilerinin cezalandırılması
için Boğaziçi Köprüsü’nün yolunu
kesip kendilerini zincirlediler. “Berkin
İçin Adalet İstiyoruz” diyen Liseli Dev-
Genç’liler 12 metre uzunluğunda “Ber-
kin’in Katilleri Cezalandırılsın” pan-

kartını boğazdan sallandırdıktan sonra
eyleme başladılar.

Üzerlerinde “Berkin Elvan İçin
Adalet İstiyoruz” tişörtü olan Liseli
Dev-Genç’liler, yolu trafiğe kapadılar.
AKP’nin katil polisi katliamcı oldu-
ğunu duymak istemediğinden Taksim
Anıtı’na saldırdığı gibi Liseli Dev-
Genç’lilere de saldırmış işken-
ceyle gözaltına almıştır. Gözal-
tına alınanlar arasında; Tuğçe
Nur Özbay, Yakup Işık, Gül-
çin…, Ali
Ülgü, Ah-
met Bay,
Semih...,
Kerem...
İsmail...
adlı Dev-
Genç’li-
ler yer
alıyor. Liseli Dev-Genç/Gençlik Fe-
derasyonu’nun, yaptığı açıklamada:
“Arkadaşlarımız Berkin için her türlü
bedeli göze alarak bu eylemi başarıyla
yapmışlardır. Arkadaşlarımızın kılına
gelecek zarardan hırsız, katil AKP ve
polisi sorumludur” denildi. 

Berkin’in Katilleri Cezalandırılana Kadar
Susmayacağız! Durmayacağız!

Düzenin Alternatifi Biziz, 
Halkımızın Kültürü

Kars
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Berkin'i
H a z i r a n
Ayaklanma-
sı’nın sıcak
günlerinde,
16 Haziran
sabahı gaz
fişeğiyle ka-
f a s ı n d a n
v u r d u l a r .
Gün le rce ,
haftalarca,

aylarca "Uyan Berkin, diren Ber-
kin" dedik. Uyan güzel çocuk, uyan
ki ekmek de alalım, adalet de, öz-
gürlük de... Aylarca yoldaşlarının
mücadelesiyle soluk alıp verdi Berkin.
Adalet için yapılan her bir eylem
soluk oldu Berkin'e. Fakat günden
güne eriyen bedeni artık iflas etmeye
başlamıştı. 

7 Mart sabahı Berkin'in durumu-
nun ağırlaştığı haberini alan Halk
Cepheliler hemen hastane önüne koş-
tular. Berkin'in durumunun ağırlaştığı
haberi yayıldıkça hastane önü git
gide kalabalıklaşmaya başladı. Ber-
kin'in ailesi ve Halk Cepheliler herkesi
Okmeydanı SSK önüne Berkin'i sa-
hiplenmeye çağırıyordu. Ki olması
gereken de buydu zaten. 

Saatler ilerledikçe hastane önü
kalabalıklaşıyor, sahiplenmenin önüne
geçmek isteyen polis ise gözdağı
vermek için hastanenin yakınındaki
Perpa İş Merkezi'nin bahçesine TO-
MA’larıyla, akrepleriyle yığınak ya-
pıyordu. Hastane önündeki sahip-
lenmeye saldırma cesareti göstere-
memişti henüz polis. 

Düşman megafonundan duymaya
alışık olduğumuz "Dağılın" anon-
sunu bu defa farklı bir ağızdan, farklı
bir ifade biçimiyle duyduk. İstanbul
Tabip  Odası Genel Sekreteri Ali
Çerkezoğlu kameraların karşısına
geçmiş, “Berkin'in durumunun es-
kiye döndüğünü, hastane önünde
kalabalık beklemenin gereksiz ol-
duğunu, ailenin yanında temsili bir

grubun kalmasının yeterli olacağını”
söylüyordu. Fakat Berkin'in duru-
munun eskiye döndüğü falan yoktu,
şehitliği an meselesiydi. Bu açıkla-
manın üzerine Berkin'in ailesi ve
avukatı internetten bir açıklama ya-
parak, Çerkezoğlu'nun açıklama-
sının kendilerini bağlamadığını ve
bundan sonra Berkin'in sağlık durumu
dahil Berkin'le ilgili bütün açıkla-
maları avukatının yapacağını duyur-
dular.

Ali Çerkezoğlu’na
Soruyoruz:

1- Sana açıklama yapma hak-
kını kim verdi?

Sen kim oluyorsun da Berkin'in
ailesine, yoldaşlarına sormadan basına
yalan yanlış demeç verme hakkını
kendinde görüyorsun? O insanları
sen mi çağırdın oraya da, "gidebi-
lirsiniz" diyorsun. TTB’nin başka-
nısın diye ağzına geleni söyleyemez-
sin! Orada Berkin'in yoldaşları, orada
Berkin'in örgütü var. Berkin'in yol-
daşları aylarca o hastanenin önünde
nöbet tuttu. Berkin'in durumunun
ağırlaştığı haberini alınca hızla ço-
cuğumuzun kaçırılma ihtimaline karşı
hastanenin bütün giriş çıkışlarında
nöbet tutmaya başladılar. Sahiplen-
meye gelen insanların ısınma, yiyecek
ihtiyaçlarını örgütlediler.  

Sen çok olgunsun değil mi? Aman
"tatsızlık" çıkmasın diye itidal çağ-
rılarında bulunuyorsun. Senin refor-
mist olgunluğun militanlıktan kaçıştır
Ali Çerkezoğlu. Berkin'in katilleriyle
çatışmaktan kaçıştır. "Olgunluğun"
pasifizminin perdesidir. Bu nedenle
sukünet çağrısı yapıyorsun hastane
önünde.. Nasıl olsa ölen bizim canı-
mız, senin değil... Faşizm çocuğu-
muzun beynini sokağa akıtır, sen fa-
şizme değil, bize dağılın çağrısı ya-
parsın.

Senin reformist kafan kitlelerin
karşısına “her türlü şiddete, her türlü

diktatörlüğe, her türlü yasakçılığa,
her türlü militanlığa, her türlü taş-
kınlığa ... vb. vb. karşıyız” diye çık-
tığından, gerçeklerden uzaklaşıyor.
O zaman gerçekler de sana, size
karşı geliyor.

Sen ve senin reformist anlayışın
çok hümanist!.. Biz ise katil... Öyle
mi? Biz insanların acılarını bile kul-
lanırız!.. Öyle mi?

2- Ali Çerkezoğlu Taksim Da-
yanışma toplantısında kendisini
hastane önünde yaptığı açıklama-
dan dolayı eleştirdiğimizde ver-
yansın edip suçunu örtmeye çalış-
mıştır. 

Üstelik "Ben herkes 'Uyan Ber-
kin'derken 'Berkin ölecek' diye-
mem" gibi boş bir demagojiyle yap-
tığı sorumsuzluğu vicdan adına meş-
rulaştırmaya çalışmıştır. "Burada
beklemeye gerek yok" derken, "tıb-
bi olarak burada beklemeye gerek
yok" demek istediğini söylemiştir.

Demagojiyi Bırak
Ali Çerkezoğlu

Biz kimseye "Berkin ölecek"
demedik. Son ana kadar "Diren Ber-
kin" dedik. Berkin uyansın diye bi-
zim kafamız gözümüz kırıldı, senin
değil. Muharrem Karataş, Berkin
için halkın adaletini uygularken şehit
düştü. Muharrem Karataş'ı katledenler
Serdar Polat'ı ağır yaralayıp hastanede
katletmeye çalıştılar. Serdar Polat üç
yerinden kurşunlanmış bir şekilde
katil polisler başında beklerken yaşam
mücadelesi verdi. Sen Serdar'ı gör-
meye gitmedin. Serdar'la ilgili hiç
bir açıklama yapmadın. Neden? Ber-
kin'i sahiplenmek kolay çünkü değil
mi? 

Tıbbi Olarak Orada
Beklemeye Gerek
Olmadığını Söylemişmiş

Kimse oraya Berkin'e tıbbi mü-

Ali Çerkezoğlu Sana Açıklama
Yapma Hakkını Kim Verdi?

Ali Çerkezoğlu
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dahalede bulunmak için gitmedi
zaten, gülünç olma. Sen sadece sağlık
durumu hakkında bilgi verebilirsin,
kimseye bir çağrıda bulunamazsın.
Hazmedemediğini, biliyoruz ama bir
kez daha hatırlatıyoruz; Berkin ör-
gütlüydü, Berkin Cepheli’ydi. Berkin
hakkında ağzına geleni söyleme hak-
kın yok!

Reformistlerin hümanizmi saf bir
demagojiden, bocalamalarını örtmeye
çalıştıkları bir cümleler silsilesinden
başka bir şey değildir.

Küçük burjuva ideoloğu herkesten
daha çok insandan ve insanlıktan
söz etmeyi, hümanizm üstüne, ölmez
değerler üstüne konuşmayı sevmek-
tedir. Ancak, onun hümanizm ideali
soyuttur, ütopiktir; idealize sözlerden
hareket etmektedir ve bundan dolayı
da, olayların somut akışını değişti-
remez. Biz olayların akışını değiş-
tirmek istiyoruz. Biz Berkin'in acısının
hesap sormaya evrilmesini istiyoruz,
onlarsa halkı sukünete davet ediyor.

Biz Cepheliyiz... Başkasına ben-

zemeyiz... Ve meşruluğumuzu da
TTB'nin ardına sığınarak kazan-
madık şimdiye kadar. 

Son olarak Ali Çerkezoğlu'na di-
yoruz ki; bir parça sorumluluk duygun
ve Berkin'e saygın varsa özür dile.
Başkanı olduğun kurumun adının ar-
dına sığınmayı, "her şeyi ben bili-
rim" havalarını bırak. Üste çıkarak,
demagoji yaparak bugünü kurtara-
bilirsin belki ama tarih yaptığını af-
fetmeyecek!

5. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyumu delegelerle yapılan
politik gezilerle başladı. Sabah Büyük Gazi Parkı’nda
toplanan delegelerle ilk olarak Bayrampaşa Hapishanesi
ziyaret edildi. Metris Hapishanesi önünden geçilirken
12 Eylül Cuntası ve hapishanelerdeki direniş anlatıldı,
gelen delegelere 84 Ölüm Oruçları hakkında bilgi veril-
di.

Bayrampaşa Hapishanesi ve 19-22 Aralık Katliamı
anlatıldı, yıkık hapishane önünde yapılan saygı duruşunun
ardından bütün delegeler katledilen devrimci tutsaklar
için birer karanfil bıraktı. Buradan Küçükarmutlu Ma-
hallesi’ne geçildi. Cemevi önünde toplanan delegelerle
birlikte mahalle gezildi. Gülsüman-Şenay Halk Bahçeleri
ve Halkın Mühendis Mimarları’nın yaptığı Hasan Ferit
Rüzgâr Tribünü anlatıldı. Yol boyunca manzara gösterilerek
devletin kentsel dönüşüm politikaları ve mahallenin ku-
ruluşundan itibaren konulan ve hala uygulanan kurallar
üzerinden devrimcilerin barınma politikası anlatıldı. Ar-
dından TAYAD’lı analar Gülsüman ve Şenay’ın ölüm
oruçları anlatıldı. Mahalledeki kurallar ve son haftalarda
uyuşturucu satıcılarının yıkılan evi gösterildi, delegeler
yapılan yıkımı alkışlar ve sloganlarla karşıladı. Gezi
Gülsuyu’nda Hasan Ferit’in vurulduğu yerde dedesinin
de katılımıyla yapılan anmayla devam etti. 14 Nisan
günü yapılan gezilerin son durağı ise Çiftehavuzlar’da
Sabo’ların son kurşuna kadar çatışarak direndiği ev oldu.
Adı değiştirilen apartmanın
önünde anma yapıldı. Gelen
delegelere 16-17 Nisan Direnişi
ve tüm örgütler yasallaşırken,
sosyalizm bitti naraları atılırken
Türkiye’de yaratılan bu dire-
nişin politik önemi anlatıldı.
Anlatımların ardından bir da-
kikalık saygı duruşu yapıldı ve
karanfil bırakıldı. Günün en

etkili gezisi
Çiftehavuz-
lar’a yapılan
gezi oldu ve
çevrede yaşa-
yanlar da
unutturulmak
istenen bu di-
renişi yeniden
anımsadı.

Sempoz-
yumun gezi programının 2. gününde ise önce Gezi
Parkı’na gidildi. Burada Haziran Ayaklanması anlatıldı.
Ardından Kazova’ya gidilerek işçi direnişinden işgale
ve kooperatifleşmeye giden yol anlatıldı. Kazova’dan
Okmeydanı’na geçen delegelerle Okmeydanı’nda Berkin’in
vurulduğu yere yürüyüş yapıldı. Burada anma yapıldı
ve bir dakikalık saygı duruşunun ardından delegelere
söz verildi. Tüm delegelere istedikleri şekilde kendilerini
ifade edebilecekleri söylendi, acının ve mücadelenin dili
ortaktı ve bütün delegeler anlaşılmasa da kendi dillerinde
duygularını düşüncelerini anlattı. Hepsi de kendi dillerinde
sloganlarla bitirdi sözlerini. Delegelerle Okmeydanı’nda
Berkin’in cenazesinin akşamı faşistlerin saldırısı ve ar-
dından yaşananlar Cephe’nin halka silah getirin çağrısının
olduğu afiş önünde anlatıldı.

Okmeydanı’ndan sonra ise Gazi’ye gidildi, burada
Dayı’nın ve Eyüp Baş’ın mezarları ziyaret
edildi. Eyüp Baş’ı tanıyanlar sempozyuma
olan emeklerini anlattılar.

Mezarlık ziyaretinin ardından dele-
gelerin de yardımıyla çadır kurulumu
ve alan düzenlemesi yapıldı. Sempoz-
yumu Gazi halkına duyurmak için her
dilde atılan sloganlarla ve bildiri dağıtı-
mıyla Eski Karakol’dan Gazi Cemevine
yürüyüş yapıldı.

Eyüp Baş Sempozyumu’nda Dilimiz
Mücadelenin ve Dayanışmanın Dilidir!



Ülkemizde Gençlik

1 Mayıs... İşçinin, emekçinin bay-
ramı. Halkın kanıyla yazdığı bir tarihi
vardır 1 Mayıs’ın. Evlatlarını toprağa
vere vere, parça parça koparıp aldığı bir
meydanı vardır. Taksim Meydanı. Bu-
gün aynı meydan, kanla kazanılan
meydan halka yasaklanmak isteniyor.
1977'lerden Haziran Ayaklanması’na,
Mehmet Akif Dalcılar’dan Berkin El-
van'a bu meydanlar bizimdir! ''Siz
vermediniz, biz canımızla, kanımızla al-
dık!'' diyor halk! 

1 Mayıs Meydanı cenk meydanı-
dır işçiler, emekçiler için. 1 Mayıs Mey-
danı kavganın meydanıdır. 1 Mayıs
Meydanı halkların emperyalizme ve
onun işbirlikçisi oligarşi iktidarına
meydan okuyup "Biz varız!" dediği
meydandır. Türküleriyle, marşlarıyla,
halaylarıyla kutlarlar o günü; 1 Mayıs
Meydanı’nda! Ancak işbirlikçi, halk
düşmanı, faşist AKP iktidarı meydan-
ları halka yasaklamaya devam ediyor.
Haziran Ayaklanması'nda halkı gaza,
kurşuna boğanlar, 1 Mayıs '77 katlia-
mının suçlularının soyundan gelenler
yeni katliamlara zemin hazırlıyorlar!
''Her ne yapacaksanız benim istediğim
yerde, benim istediğim şekilde yapa-
caksınız! Yoksa tutuklatırım, katlede-
rim sizi!'' diyor Tayyip! 1 Mayıs Mey-
danı'nı halka yasaklamaya çalışıyor!
Peki demezler mi, sormazlar mı adama
"Bu halk bu meydan için, 1 Mayıs için
bedeller ödemiş. Bırakır mı kolay ko-

lay?" Bırakmaz elbet! Bırakmadı da!
Emperyalizmin işbirlikçisi, hırsız, ka-
til, halk düşmanı, faşist AKP iktidarı 1
Mayıs Meydanı’nı kendi lütfetmedi hal-
ka! Halk her 1 Mayıs'ta ya Taksim'deydi
ya da hakları olan 1 Mayıs Meydanı'na
girmek için halk düşmanlarıyla çatışı-
yordu! 

Kuruluşundan bugünlere DEV-
GENÇ halkın 1 Mayıs’ı için mücade-
le ediyor. Gençlik her yıl DEV-GENÇ
saflarında yerini alıyordu. Halk için,

devrim için mücadelenin harmanlandığı
bu kavga meydanında, her yıl ya bin-
lerce kişilik kortejler halinde bulunur,
ya da "1 Mayıs Meydanı halka yasak-
lanamaz!" diyerek barikatlar başında
gençliğe önderlik etmektedir DEV-
GENÇ. Dün 1 Mayıs Meydanı'nda
Mehmet Akif Dalcı'ları katledenler bu-
gün Berkin Elvan'ı katledenlerle aynı.
Dün neyseler bugünde aynılar. Dün ka-
tildiler bugün de katiller. Oligarşinin

halk düşmanlığının en üst raddesine
ulaştığı günümüz Türkiye'sinde halk
ayaklanmasından sonra daha da poli-
tikleşmiş hale gelen Türkiye halkları bu-
gün de 1 Mayıs Meydanı için halk düş-
manlarının karşısına dikilecektir. Hırsız,
katil AKP iktidarını ve onun faşist
Başbakanı Tayyip'i uyarıyoruz. Halk
düşmanlığı yapmaktan vazgeçin! 1
Mayıs Meydanı'nı halka yasaklaya-
mazsınız! Halk düşmanlığınızı yansıtan
her hareketinizde karşınızda hesap so-
ran DEV-GENÇ'lileri bulacaksınız!
Bizler savaşın öncüsüyüz! 1 Mayıs
Meydanı'nı bedeller ödeyerek kazandık
biz! Bırakmayız itin, köpeğin, katille-
rin, rantçıların kanlı ellerine emeğin kav-
ga meydanını! Tüm gençliği halka ait
olan 1 Mayıs Meydanı’nı gaspetmek is-
teyen faşist AKP iktidarının elinden al-
mak için, 1 Mayıs'ta DEV-GENÇ saf-
larına çağırıyoruz. 1 Mayıs'ı, emeğin o
kutsal gününü 1 Mayıs Meydanı olan
Taksim'de kutlamak için halk düş-
manlarına, BERKİN'İN, HASAN FE-
RİT'İN, ALİ İSMAİL'İN, MEHMET'İN
ve tüm ayaklanma şehitlerinin katille-
rinin karşısında olup hesap sormak
için, hakkımızı sokak sokak, barikat ba-
rikat gerekirse vura öle MEHMET
AKİF DALCI olmak için DEV-GENÇ
saflarına çağırıyoruz! 

YAŞASIN 1 MAYIS!
YAŞASIN DEV-GENÇ, 
YAŞASIN DEV-GENÇ'LİLER!

Gençlik Federasyonu’ndan

BERKİN'İN CÜRETİYLE 
DEV-GENÇ SAFLARINDA TAKSİM'E!

Mehmet’ten Berkin’e

Yürüyoruz Taksim’e

Gençlik Federasyonu

Çok hızlı bir süreçten geçiyoruz. Haziran Ayaklanması,
onca halk evladı, şehitlerimiz...

Berkinler... Ve önümüzde hak mücadelesinin, işçinin
bayramı 1 Mayıs var.

Oligarşi 1 Mayıs alanını yasakladı. Geçen sene inşa-
at çalışmaları bahane edilmişti, fakat bu sene bir bahane-
leri bile yok. Zaten asıl sebep de korkularının giderek art-
masıdır.

1 Mayıs alanında kanımız var. Emekçilerin kanı var.

Liseli gençliğin Berkinler olup 1 Mayıs günü Taksim’e ak-
ması gerekmektedir. 

Liseliler emekçi halkın çocuklarıdır. Hem okuyan
hem çalışan yüzlerce liseli var.

Liseliler hem işçi hem öğrenci olmuş ve hem sınavlarla
hem faturalarla boğuşur olmuş. Ülkemizde tekstillerde, deri
fabrikalarında, tornada, cafelerde çalışıp okul masraflarını
gidermeye çalışan liseliler gerçeği vardır. İşte günümüz ülke
koşulları budur. Öğrencilerin hakkı sınavsız gelecek, pa-
rasız, bilimsel, demokratik eğitim iken, aksine hem okul
okuyup hem çalışıyor. 

Bu nedenle liselileri 1 Mayıs günü 1 Mayıs alanına Tak-
sim'de Liseli Dev-Genç saflarına çağırıyoruz.

Liseliler! 1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanında, 
Taksim’de Buluşalım
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İstanbul-Bağcılar: Bağcılar
Yıldıztepe Mahallesi’nde 18 Nisan’da
Cepheliler, Umudun adını duvarlara
nakşettiler. "DHKP/C”, “CEPHE”,
“DHKC-SPB” ve “20.Yılında Partiyi
Selamlıyor Savaşı Büyütüyoruz" ya-
zılamalarını yapan Cepheliler’e fa-
şistler silahlarla saldırmaya kalktı.
Duvar yazılamasını yaparken bir kişi
balkondan çıkarak Cepheliler’e küfür
edip, daha sonrasında silahla Cep-
heliler’in üzerine ateş etti.

Bunun üzerine Cepheliler silahlı
saldırganı korkutmak amaçlı slogan
atıp, havaya birkaç el ateş ettiler.
Silah ve slogan seslerini duyan bir
grup tekbir sesleri getirerek, Cephe-
liler’in üzerine yürümeye başladı ve
gruptan Cepheliler’in üzerine ateş
açıldı. Cepheliler de aynı şekilde
sloganlarıyla ve silahlarıyla karşılık
verdiler. Daha sonrasında mahalle
halkına ajitasyonlar çekerek "Ma-
hallelerimizi AKP'nin çetelerine, eli
kanlı faşistlerine bırakmayacağız!
Mahallelerimizi kanımızın son dam-

lasına kadar savunmaya devam ede-
cek, saldırıların hesabını misliyle
ödeteceğiz. DHKC faşizme dünyayı
dar edecek", "Yaşasın Önderimiz
Dursun Karataş", "DHKC SPB Ka-
tillerin Peşinde!", "Titre Oligarşi Par-
ti-Cephe Geliyor” sloganlarını atarak
eylem alanından iradi olarak çekil-
diler.

Cepheliler’in: “Bir daha AKP'nin
işkenceci, katil polislerine ve işbir-
likçisi çetelerine sesleniyoruz; Tali-
matı Hasan Ferit Gedik ve Berkin
Elvan'dan aldık! Türkiye'yi sizin için
cehenneme çevireceğiz!” diyerek gir-
dikleri çatışmada Cephelilerden ya-
ralanan olmadığı açıklandı. 

Cepheliler, Bağcılar Yenimahal-
le'de umudun adını duvarlara nak-
şettiler. 2 farklı duvara "DÜNYAYI
BİR KEZ DE TÜRKİYEDEN SAR-
SACAĞIZ -DURSUN KARATAŞ -
DHKP/C", "YOLUMUZ ÇAYAN-
LARIN YOLUDUR -CEPHE -
DHKP/C" yazılamaları yapıldı.

İstanbul-1 Mayıs: 1 Mayıs
Mahallesi’nde Cepheliler tarafından
17 Nisan günü Umudun 20.kuruluş
yıldönümü selamlandı. Duvarlara;
“20. Yılında Partiyi Selamlıyor Umu-
du Büyütüyoruz CEPHE", "CEPHE",
"DHKC", "DHKP-C” yazılamaları
işlendi.

İstanbul-Okmeydanı: İstanbul
Okmeydanı’nda Halk Cepheliler Ana-
dolu Kahvesi önünde 30 Mart-17
Nisan devrim şehitleri anmasını halka
duyurmak için masa açtılar. 18 Nisan
günü Sibel Yalçın Parkı'nda yapılacak
programın çağrısının yapıldığı masada
Yürüyüş Dergisi’nin de bildirileri
dağıtıldı. Anmayı duyurmak için afiş
çalışması da yapan Halk Cepheliler,
tüm Okmeydanı halkını yapacakları
anmaya davet ettiler. 

İstanbul-Sarıgazi: 30 Mart-

17 Nisan’da Cepheliler Sarıgazi’de
şehitleri ve Parti-Cephe’nin 20. yılını
Parti ve Cephe bayraklarıyla yaptıkları
yürüyüşle selamladılar. 

Cepheliler, Demokrasi Cadde-
si’nde yolu trafiğe kapatarak Devrim
şehitleri ve Parti-Cephe’nin 20. yılını
selamlayan ajitasyonlar çektiler ve
Cephe bayraklarıyla selamladılar.
Uzun namlulu silahlar ve tabancalarla
güvenlik alan Cepheliler havaya aynı
anda birçok kez ateş ederek geri çe-
kildiler. Yapılan eylemde “Umudun
Adı DHKP-C”, “Titre Oligarşi Par-
ti-Cephe Geliyor”, “Önder Yoldaş
Dursun Karataş”, “Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede” sloganları atıldı. 

Devrimcilere Kalkan
Elleri Kıracağız! 

Adaletin Olmadığı Yerde
Halkın Adaleti
Keskin Bir Kılıçtır!

Cepheliler, 18 Nisan akşamı
AKP’nin katil ve işkenceci polisle-
rinin karargâh olarak kullandığı, İs-
tanbul Sarıgazi Kaymakamlığına ses
bombalı saldırı yaptı. AKP’nin iş-
kenceci katil polisleri kaymakamlığın
içerisine kaçtı.

19 Nisan’da ise akşam saat
20.00’da Cepheliler molotofla kay-
makamlığa saldırdı. Bunun üzerine
çatışma çıktı ve saat 22.00’a kadar
sürdü. Plastik mermi ve gaz bomba-
larıyla saldıran polise karşı halk so-
kağa çıkarak Cepheliler’le birlikte
direndi.  Eylemi saat 22.00’de iradi
olarak bitiren Cepheliler, daha sonra
mahallede uygun adım yürüyüş ya-
parak saldırının hesabının sorulacağını
belirttiler.

Faşizme Dünyayı Dar Edeceğiz!
Cephe’yiz! Halkın Umudu, Geleceğiyiz!

Umut; Cepheliler’in Adaletiyle, 
Hesap Soran Sloganları ve Eylemleriyle Büyüyor!

Sarıgazi

Bağcılar



Halka yasaklanan Taksim 1 Mayıs Ala-
nı’na çıkmak için 1989’da Mehmet Akif
Dalcı’yı şehit vermiştik. 20 yıl sonra tekrar
çıktık Dalcı’nın uğruna şehit düştüğü 1 Ma-
yıs alanına. Bugün AKP 1 Mayıs Alanı’mızı
yine yasakladı. Unutun Taksim’i diyor hırsız
Tayyip Erdoğan... Kanla yazılan tarihimizi
de çalacağını sanıyor.
Şehitler pahasına kazandığımız 1 Mayıs

Alanı’nı korumak için yeni şehitler vermek-
ten asla çekinmeyeceğiz.

Yaşasın işçi sınıfının birlik mücadele ve
dayanışma günü! Bu günü 1 Mayıs şehitleri-
ne borçluyuz. Şehitlerimizi saygıyla anıyo-
ruz. Onlara devrim sözümüz var. 

***
1 Ma yıs’ta ki ilk şe hit le ri mi zi 1 Ma yıs

1977’de İs tan bul Tak sim’de ver dik. Kont -
rge ril la nın saldırısında 35 emekçi katledildi.
Katledilenlerden Sibel Açıkalın Dev-
Genç’liydi. O günden sonra Tak sim Mey da -
nı, 1 Ma yıs Ala nı ol du.  
1 Ma yıs 1977 Şe hit le ri miz: 

Ali Si dal, Ka dir Bal cı, Ha san Yıl dı rım,
Hik met Öz kürk çü, Ra ma zan Sa rı, M. El -
mas, Mül te zim Ol tu lu, Mah mut Atil la Öz -
be len, Ömer Nar han, Bay ram Çı tak, Kah -
ra man Al san cak, Alek san dros Kon te as,
Me ral Ceb ren, Kad ri ye Du man, Ley la Al tı -
par mak, Ah met Gö zü ka ra, Er cü ment Gür -
kut, Ga ra bet Ay han, Si bel Açı ka lan, Na zan
Ünal dı, Ha ti ce Al tun, Ali Ye şil gül, Ni ya zi
Da rı, Meh met Ali Genç, Ha cer İpek Sa -
man, Bay ram Sü rü cü, Hü se yin Kır kın,
Naz mi Arı, Ja le Ye şil nil, Ke nan Ça tak, Ra -
sim El mas, Di ran Ni giz, Ham di To ka, Zi ya
Ba ki, Bay ram Eyi...

***
1988 1 Mayıs Şehitlerimiz:

Öz türk ACA Rİ ve Sa lih Kul, zor yıl lar -
da mü ca de le yi sür dü ren iki Dev rim ci Sol mi -
li ta nıy dı lar. Öz türk ve Sa lih de 1 Ma yıs ey le -
mi ne ha zır la nı yor lar dı. 1 Ma yıs’ı ya sak la yan -
la ra söy le ye cek söz le ri var dı. İs tan bul Ok -
mey da nı Gür sel Ma hal le si’nde, kal dık la rı ev -
de ku şa tıl dı lar. Teslim olmayı reddettiler. 30
Ni san 1988’de İs tan bul Ok mey da nı’nda kat -
le dil di ler. 

***
Yıl 1989’du. Binlerdik Taksim önünde.

Bir iş çiy di Mehmet Akif DAL CI. Binlerden

biriydi. Öf ke si ni, sı nıf bi -
lin ci ni ku şa nıp gel miş ti 1
Ma yıs Ala nı’na. 

Ça tış ma da en ön dey di.
Kor tej Ka sım pa şa’ya yö nel -
di ğin de, elin de taş la rıyla sa -
va şı yor du Meh met. İş te tam
o an da, elin de ki ta şı fır lat -
ma ya ha zır la nır ken vuruldu.
4 Ma yıs gü nü yak la şık 5 bin
ki şi ka tıl dı ce na ze si ne. 1
Ma yıs’ta sa va şan dı Meh -
met, kav ga yı öğ re ten di... 

***
1993 1 Mayıs
Şehitlerimiz:

U. Ya şar KI LIÇ ve
Şen gül YIL DI RAN, İYÖ-
DER’li iki  dev rim ci öğ ren -
ciy di ler. Er te si gün 1 Ma yıs’ta ta şı ya cak la rı pan kar tı ya -
zar ken, 30 Ni san günü İs tan bul Mo da’da kal dık la rı ev de
kat le dil dik le rin de, 1993 1 Ma yısı’nın ari fe siy di.

Uğur, İ.Ü. Ve te ri nerlik Fa kül te si öğ ren ci siy di.
1992’de ka tıl dı mü ca de le ye. Kı sa sü re de İYÖ-DER yö -
ne ti ci le rin den bi ri ol du. Şen gül, ör güt lü
mü ca de le ile ‘89-90 yı lın da İ.Ü.’de ta nış -
tı. Dev-Genç ça lış ma la rı için de ye r al dı. 

On la rı kat le de rek genç li ği yıl dır ma yı
he def le di düş man. Er te si gün 1 Ma yıs’ta
yol daş la rı, “Uğur la r’ı Şen gül le r’i Tü -
ke te mez si niz” pan kar tıy la yü rü dü ler.

***
1996 1 Mayıs Şehitlerimiz

Ge ce kon dulu lar, İs tan bul’un dört bir
ya nın dan Ka dı köy’e ak mış tı o gün. Yüz
bin ler top lan mış tı, emek çi lerin yü rü yü şü
baş la ya cak ken sal dır dı ka til ler.  Top lan ma
yer le rin den bi ri olan Ha san pa şa’da po li sin
kit le nin üze ri ne aç tı ğı ateş so nu cun da Dur -
sun ODA BAŞ ve Ha san AL BAY RAK
şe hit düş tü. 

Ateş al tın da kutlandı 1 Mayıs. Mi tin -
gin da ğı ldığı anda ye ni den sal dır dı oli-
garşi. Kur tu luş oku ru Yal çın LE VENT
şe hit düş tü bu sal dı rı da da. 

On lar ca ki şi gö zal tı na alın dı son ra sın -
da. On lar dan bi ri olan Akın RENÇ BER,
gör dü ğü iş ken ce ler so nu cun da şe hit düş -
tü ve 1996 1 Ma yıs şe hit le ri nin sa yı sı
dört ol du. 

11 Ma yıs Şe hit le ri miz
1 MAYIS ŞEHİTLERİ TAKSİM’E ÇAĞIRIYOR!

Taksim 1 Mayıs Alanıdır!

1 MAYIS 1977

Dursun ODABAŞ

Hasan ALBAYRAK

Akın RENÇBER

Öztürk ACARİ

Salih KUL

M. Akif DALCI

U. Yaşar KILIÇ

Şengül YILDIRAN

Yalçın LEVENT



1 Mayıs kavga günüdür. İşsizliğin,
açlığın, yoksulluğun, sömürünün per-
vasızca sürdüğü bir yerde başka tür-
lüsü de olmazdı. 

2014 1 Mayısı’na yine büyük bir
kavganın hazırlıkları içinde giriyoruz. 

AKP, 2013 1 Mayısı’nda olduğu
gibi, bu sene de Taksim 1 Mayıs
Meydanı’na izin vermeyeceğini açık-
ladı. 

“Taksim’i unutun” diyorlar... 

Evet bu söz, AKP’nin halk düş-
manlığının, 1 Mayıs düşmanlığının
en özlü ifadesidir... 

Taksim’i unutturmak istiyorlar...
Neden? Çünkü Taksim, Türkiye işçi
sınıfı için çok özel bir yerdir... Taksim
Meydanı’nda işçi sınıfının iktidar
mücadelesi için 34 emekçinin akan
kanı vardır. Mehmet Akif Dalcı’nın
kanı vardır. Kadıköy’de şehit düşen
emekçilerin kanı vardır. 

AKP’nin unutturmak istediği bu-
dur... 

Taksim 1 Mayıs alanı işçi sını-
fının kanıyla bu sıfatı kazanmıştır.
Türkiye işçi sınıfı için 1 Mayıs’ın
tarihi kadar önemlidir Taksim... 

Unutmayacağız Taksim’i... Unut-
turamayacaklar. Hiçbir yasak bizim
Taksim’e çıkmamıza engel olama-
yacak... AKP’ye tarihi istediği gibi
yazmasına izin vermeyeceğiz... Tak-

sim’in tarihi emekçilerin kanla-
rıyla yazılmıştır... Kanla yazılan
tarih silinemez... 

***

1 Mayıs, 126 yıldır burjuvazi
ile  emekçiler arasında dişe diş
sürdürülen mücadelenin adıdır.
1 Mayıs, tüm emekçileri işçi sı-
nıfının ideolojisi etrafında bir-
leşme ve hak alma mücadelesini
büyütme günüdür.

En özlü tanımıyla işçi sınıfının
birlik, dayanışma ve mücadele

günüdür. 1 Mayıs'ın mücadelesi çok
eski zamanlara dayanır. 

1856'da Avusturyalı işçiler günde
ortalama 16 saatlik ağır çalışma ko-
şullarına karşı "8 Saat Hareketi’ni"
başlattılar. 

Talepleri "8 saat uyku, 8 saat
çalışma ve 8 saat kendimize ait
sosyal yaşam istiyoruz"du. 

Avusturyalı işçilerin bu talebi 30
yıl sonra Amerikalı işçilerin gün-
demindeydi.

1870'li yıllarda kapitalizmin bu-
nalımı derinleşir, sömürüsü artar. Bu
yıllarda kapitalizmin ilk geliştiği yer-
lerden olan Chicago'da, New York'ta,
Dalhimor'daki işçilerin Pensilvan-
ya'daki madencilerin mücadelesi bü-
yür.

Amerikan işçi sınıfı 1886'da 8
saatlik iş günü talebini dile getirmek
için genel grev yapar. ABD'nin birçok
eyaletinde onbinlerce kişinin katıldığı
grevler yapılır. Chicago'da polis gre-

vin 3. gününde yani 3 Mayıs günü
grev kırıcı provokatörleri devreye
sokar. Provokatörler eylem yapanlara
saldırır. Poliste işçiler ve grev kırıcılar
arasındaki çatışmayı bastırmak ba-
hanesiyle grevcilere ateş açar. 6 işçi
katledilir.

Katliamı protesto etmek amacıyla
August Spies adlı işçinin önderliğinde
Haymarket Alanı’nda bir protesto
gösterisi düzenlenir. Miting sona er-
mek üzereyken polis saldırır ve bom-
balar patlar. Onlarca kişinin katle-
dildiği bu saldırının amacı katliamla
grevi bitirmektir. Hem grev kırılacak
hem de işçilerin mücadelesine ön-
derlik eden devrimci işçiler komployla
suçlu ilan edilir.

8 saatlik iş günü mücadelesine
öncülük eden işçilerden August Spi-
es, Samuel J. Ficiden, Eugene
Schwab, Albert Persons, Adolf Fisc-
her, George Engel, Oscar Neebe,
Louis’e dava açılır. 7 işçi önderine
idam cezası verilir. O günden itibaren
1 Mayıs mücadelesi sürdürülür.

1889'da toplanan II. Enternasyonal
toplantısında 1 Mayıs bütün dünyada
"Birlik Mücadele ve Dayanışma
Günü" ilan edildi. Bu toplantıda 1
Mayıs 1890'da miting düzenlenmesi
kararı alındı. 1891'de toplanan II.
Enternasyonal'in II. Kongresi’nde, 1
Mayıs işçilerin birlik, dayanışma ve
mücadele günü oldu. Sürekli kut-
lanması kararlaştırıldı. Buna göre,
her ülkenin işçisi kendi gelenek ve
imkanlarına göre bugün tatil yapacak

ve bayramını kutlayacaktı.

Sömürünün katliamların kat-
merleşerek arttırıldığı, kıdem taz-
minatlarının gasp edildiği, asgari
ücretlerinin bile hiç bir garantisinin
olmadığı bu düzende 1 Mayıs'ı
"bayram" ilan edebilecek mücadele
kıyasıya ağır bedellerle yürütülüyor. 

1 Mayıs, aynı zamanda bugünü

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günüdür

AKP, ŞEHİTLERLE YARATILAN  
TARİHİMİZİ  UNUTTURAMAZ!
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bayram yapmak için verilen
mücadelenin günüdür.

Ülkemizdeki
1 Mayıs Mücadelesi

1 Mayıs mücadelesi ülke-
mizde yüzyılı aşkın süredir
sürüyor. Bu zaman diliminde
bayram olmaktan öte, hep gas-
pedilmeye, engellenmeye ça-
lışılan, kendi özünden soyutlandırıl-
maya çalışılan 1 Mayıs devrimcilerin
ödediği bedeller sayesinde bugüne
kadar gelebilmiştir. Bu tarih bir yan-
dan oligarşiyle verilen mücadelenin
öte yandan oportünizme, reformizme
karşı yükseltilen mücadelenin tari-
hidir.

İşgal Altında 1 Mayıs
Ülkemizde ilk 1 Mayıs kutlamaları

1905'te İstanbul'da yapıldı. II. Meş-
rutiyet’in ilanından bir yıl sonra da
1909'da Üsküp'te Bulgar, Sırp ve
Türk işçilerinin katıldığı 1 Mayıs
kutlandı. 1910'da ise, Selanik ve bir-
kaç  Rumeli şehrinde kutlanırken
1911'de İstanbul, Edirne, Selanik ve
Trakya'da yapıldı. Selanik'te 14'ten
fazla sendika ve Türk, Bulgar, Yunan,
Yahudi katıldı. Yük arabası sürücüleri,
mavnacılar, limon yükleme ve bo-
şaltma işçileri iş bıraktı.

1920-21'de emperyalizmin işgali
altındaki Anadolu'da 1 Mayıs'ı işçiler,
işgale karşı bağımsızlık talebiyle ger-
çekleştirdi.

1922'de İstanbul ve Ankara'da
kutlanırken 1920 tevkifatı ile işçi sı-
nıfının bu gelişimini engellemek
amacıyla işçi önderleri tutuklandı.
Bu, devletin onyıllarca sürdüreceği
sistemli saldırılarının da başlangıcıydı.
Bir yandan tam bir terör uygulanıp
gözaltılar ve tutuklamalar yaşanırken
öte yandan İzmir İktisat Kongre-
si’nde 1 Mayıs'ın işçi bayramı ola-
rak kutlanması kararı alındı. 

1924'te 1 Mayıs Türkiye Amele
Birliği Genel Merkezi önünde kut-
landı. Devletin 1 Mayıs'ın yasal ola-
rak kutlanmasına tahammülü bir yıl
sürdü. 1925'te Takriri Sukün Ya-
sası'yla birlikte tüm sendika ve işçi-

örgütleri yasaklandı. Bu dönemden
sonra 50 yıl sürecek yasaklı yıllar
başladı. Yaklaşık yarım asır 1 Mayıs
sadece bildiri dağıtımı ve sınırlı top-
lantılar düzeyinde kutlanabildi.

1960'lı Yıllar 
1 Mayıs İşçi “Bayramı”

60'lı yıllar "nispi demokratik or-
tam"dan, en demokratik anayasanın
hazırlanmasının sık sık anlatıldığı
yıllardır. Ancak ona rağmen 1 Ma-
yıs'ın devrimci kimliğiyle kutlanma-
sına izin verilmedi. Burjuvazi bunun
için değişik yöntemler geliştirdi. 1
Mayıs'ı "Bahar Bayramı" yapmayı
deneyerek içini boşaltmak istedi. An-
cak başaramadı.

24 Temmuz 1963'te kabul edilen
Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt
Yasası'ndan yola çıkarak, Türk-İş, 1
Mayıs'ın anlamını değiştirerek 24
Temmuz'u "İşçi Bayramı" ilan etti.
Ancak emekçiler, sosyalistler, dev-
rimciler için 1 Mayıs kavga günüydü,
mücadele günüydü.

1976: 
50 Yıl Sonra İlk Kez

Faşist Milliyetçi Cephe iktidarının
baskılarına karşı 120 bin kişiyle
emekçiler Taksim'deydi. 12 Mart
sonrasının en kalabalık, en coşkulu
mitingiydi. Devrimci mücadele ön
plana çıkıyordu. Fabrikalarda, kon-
dularda, okullarda, köylerde devrimci
mücadele büyüyordu. 1 Mayıs'ın kit-
leselleşmesi döneminin başlangıcıydı
bu yıl.

1977 1 Mayıs’ı 
Katliamla
Girdi Tarihe

1 Mayıs hazırlıklarına ay-
lar öncesinden başlandı. Oli-
garşi de 1 Mayıs'ı kana bu-
lamak için harekete geçmişti.
Oligarşi aradığı  provokasyon
zeminini sol sayesinde ra-

hatça buldu. TKP'li revizyonistler,
DİSK'teki güçleri nedeniyle 1 Mayıs'ı
düzenleme hakkını kendilerinde gö-
rüyor, diğer katılımcılara ambargolar
uygulamaya çalışıyordu. TKP'li re-
vizyonistler, Halkın Kurtuluşu, Halkın
Yolu, PDA, Halkın Birliği gibi grup-
ları "alana sokmayacaklarını" ilan
ederken diğer gruplar da "girecek-
lerini" belirtiyordu. İki grup birbirini
"Maocu Bozkurt”, "Sosyal Faşist"
diye suçlayarak provokatif bir ortam
yaratırken, devrimciler sorunu dev-
rimci bir tarzda çözmeye çalıştı. 

Oligarşi ise bu zemini kullanarak
"1 Mayıs'ta kan akacak, gitmeyin"
çağrıları yapıyordu.

Bir yanda "1 Mayıs'a gitmeyin,
olay çıkacak" diyen oligarşi, öte
yanda "gireceğiz-sokmayacağız"
tartışmalarıyla ortamı  provoke eden
sol... Ve buna rağmen 500 bin emekçi
Taksim'de toplandı. 

DEV-GENÇ tüm engellemelere
rağmen 50 bin kişilik kitlesiyle, coş-
kusuyla, kararlılıkla devrim ve sos-
yalizm inancıyla alana girdi.

Tarlabaşı'ndan gelen diğer sol
gruplar arasında itiş-kakış başladı.
Günler öncesinden hazırlık yapan
kontrgerillanın katliamı için uygun
andı ve Sular İdaresi Binasının üze-
rinden otomatik silahlarla alandaki
kitlenin üzeri tarandı. Kitleye Sıra-
selviler ve İntercontinental Oteli ta-
rafından da kurşun yağdırıldı. Kur-
şunlarla ve panik içinde kaçışmaya
çalışan kitlenin birbirini ezmesiyle
35 emekçi hayatını kaybetti.

Oligarşi neden bu katliamı yaptı?

Çünkü emekçilere, işçilere ve tüm
halka gözdağı vermek, sindirmek ni-
yetindeydi. 500 bin emekçiden kor-

1 Mayıs 1977 Katliamı... 
Katil devlet kontrgerilla
ile 35 emekçiyi katletti
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kuyordu, devrimcilerden korku-
yordu.

İlk kez böylesine kitlesel ve
açıktan bir katliam oldu. Dev-
rimciler açısından bakıldığında,
devrimciler yaratılan panik ha-
vasının önüne geçmiş ve daha
fazla ölümlerin olmasını engel-
lemiştir. DEV-GENÇ "yere ya-
tın- kaçmayın" çağrısı yaparak hem
halkı korudu hem de halka yön gös-
terdi.

O günden itibaren Taksim, bedeli
ödenmiş bir mevzi, 1 Mayıs alanı
olacaktı.

78 1 Mayıs’ı yaklaşırken, oligarşi
'77 katliamını gözdağı vermek ama-
cıyla gündemde tutarken, öte yandan
16 Mart 1978'de Beyazıt Meydanı'nda
gençliği katletti. 1 Mayıs öncesi İs-
tanbul kuşatılmıştı. İstanbul'a giriş
çıkışlar kontrol altına alınmıştı.
77'deki direniş, bedel ödeme karar-
lılığı, katliamın yarattığı öfke Türk
İş'e bağlı bazı sendikaları bile Tak-
sim'e katılmalarını sağladı. 200 bin
emekçi Taksimdeydi. 77’ katliamı
ile işçi-emekçilere, 78’ 16 Mart kat-
liamıyla öğrencilere gözdağı verilmek
istendi. Bu gözdağına rağmen 200
bin emekçi toplandı. 200 bin kişi
katliamlara, yapılan baskıya bir ce-
vaptı. Katliamlarla sinilmeyeceğinin,
Taksim kararlılığından vazgeçilme-
yeceğinin kanıtıdır.

1979 1 Mayıs’ı
ve Yasaklar

26 Aralık 1978 Maraş katliamın-
dan sonra, İstabul'un da içinde bu-
lunduğu 13 ilde sıkıyönetim ilan
edildi. 79 1 Mayısına bu sıkıyönetim
içinde hazırlanıldı. DİSK "1 Mayıs'ı
1 Mayıs Alanında Kutlayacağız"
açıklamasını yapsa da çıkacak cesareti
gösteremedi. Çünkü, çıkmak bedel
gerektiriyordu. Maraş katliamıyla
halkı korkutmak isteyen devlet,
DİSK'i korkutmayı başarmıştı.
DİSK'e reformist politikalar yön ve-
riyordu.

Devlet katliamlarla, baskılarla en-
gelleyemediği 1 Mayıs'ı yasaklarla
engellemek istiyordu. Bu nedenle

yasakladı. Ancak yine amacına ula-
şamadı. Yoksul gecekondu semtle-
rinde, halkla birlikte sokağa çıkma
yasaklarına rağmen, silahlı ve silahsız
eylemlerle kutlandı. 79 1 Mayısı ve
meydanların yasaklandığı yılların
başlangıcı oldu.

12 Eylül Cuntası ve
Yasaklı Yıllar

12 Eylül faşizmi emekçi halkların
tüm kazanımlarını gasp etti. 80'lerin
ikinci döneminde 12 Eylül'ün etkisi
azaldı ve 1 Mayıs'ı yeniden kazanma
mücadelesine başlandı. 1 Mayıs'ı ka-
zanmak bedel gerektiriyordu. Ve o
bedel ödeme iradesi devrimcilerde
vardı.

1 Mayıs’ı
Yeniden Kazanma
Mücadelesi

1988-89-90'lı yıllar 1 Mayıs'ın
yeniden kazanma mücadelesinin yük-
seltildiği yıllardır. Devrimciler
1988'de bedeli ne olursa olsun. Tak-
sim'e çıkma amacındaydı. Taksim'e
çıkmak statükoların yıkılması de-
mekti. 5000'e yakın kişiyle çatışmalı
olan 1 Mayıs'ta statükolar sarsıldı.
Yıkılan statükolar 1 Mayıs'ı devletin
istediği sınırlarda kutlamaktı. Alan-
salon tartışmalarıydı. 1 Mayıs'ın dev-
rimci içeriğinden uzaklaştırılmaya
çalışılmasıydı. Uzun yıllar Taksim
hedefiyle hareket etmemekti.

1989 yılında da polisin işgali al-
tındaydı Taksim. Devrimciler bu
işgali çatışa çatışa açacak ve Taksim'e
çıkacaktı. Bu çatışmalarda Mehmet
Akif Dalcı, bir trafik polisinin al-
nından vurmasıyla şehit düşen 89'da
yüzlerce yaralıyla, tutsak ve şehitle
yaratılan 1 Mayıs meşruluğu 1990 1
Mayısına damgasını vurdu. 

"1 Mayıs yasallaşmalıdır"
talebi her kesimden yükselmeye
başladı.

‘91 1 Mayıs’ı ise zaferle kut-
lanıyordu. Çeşitli yerlerde Di-
yarbakır, İzmir, Adana, İzmit,
Bursa, Ankara ve Mersin'de izin
verilmişti. İstanbul'da görünürde
bir yasak yoktu ama baskılar,
baskınlar, gözaltılar haftalar ön-

cesinden başladı. İstanbul baskılarla,
gözaltılarla 1 Mayıs savaşına devam
ediyordu.

92'den itibaren yasal 1 Mayıslar
kutlandı. Devrimciler kazanıyorlardı
1 Mayıs hakkını. Ama buna rağmen
sendikalar salona hapsetmeye çalı-
şıyorlardı. Gaziosmanpaşa'da yapılan
mitinge 7 bin kişi katıldı.

‘93 1 Mayıs’ı öncesi demokratik
kurumlar basılarak Uğur Yaşar Kılıç
ve Şengül Yıldıran adındaki 2 öğrenci
katledilmişti. Bu katliam emekçilere,
işçilere, öğrencilere bir gözdağıydı.
İstanbul Abide-i Hürriyet'te 30 bin
kişilik bir kitle toplandı. 

‘94 1 Mayıs’ı yüz bini aşkın kitle-
siyle ‘78 1 Mayıs’ından sonra en ka-
labalık 1 Mayıs oldu. Bu 1 Mayıs'ın
örgütlenmesinde, devrimcilerin alanları
kitleselleştirme politikası hakimdi.
Devrimciler için 1 Mayıs, devrim mü-
cadelesini büyütmenin bir parçasıydı.

‘95 1 Mayıs’ında klasik 'olay çı-
kacak' demogojileriyle yapıldı. Ka-
dıköy Meydanı'nda 70 bini aşkın
emekçi toplandı. Umudun kortejinde
15 bin kişi yürüyordu. Devrimci
umudu büyüten bir yıl oldu.

Kadıköy'e gelen otobüsler yollarda
durdurulup yüzlerce insan gözaltına
alındı. Kitle daha toparlanamadan
Hasanpaşa'da 2 devrimci öldürüldü.
Ve ondan sonra 96 1 Mayısı çatış-
malarla kurşun altında başladı. Sal-
dırılara rağmen yüz bini aşkın kitle
katıldı. 30 bin kişilik kortejiyle ka-
tılan Cephe, disipliniyle, görkemiyle,
içeriğiyle burjuva basının bile dik-
katlerini üstüne çekti ve "akıl-sır er-
dirilemeyen bir kitlesellik"ten bah-
sediliyordu. Bu görüntüyü hazme-
demeyen oligarşi, mitingin dağılışı
sırasında da saldırdı ve bir emekçiyi
daha katletti. Militanlığıyla, kitle-

1 Mayıs 1996
Kadıköy’de Ateş 

Altında 30 bin Yürek
Umuda Yürüyor
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selliğiyle, görkemiyle, coş-
kusuyla tarihe adını yazdırdı
‘96 1 Mayıs’ı...

‘96 1 Mayıs’ının önemi
Cephe'nin öncülüğündeki
devrimcilerin örgütlemesidir.
Oligarşinin saldırıları, gerek
hapishanedeki katliamları,
gerekse de emekçilere, halka
saldırıları, gerekse Sabancı
eylemi halka mücadele etme,
sahiplenme bilinci verdi,
umut kattı.

1997-2003 
1 Mayıslar’ın 
Adresi
Abide-i Hürriyet’ti

1997-2003 yıllarında yine 1 Mayıs'ı
salonlarda kutlama tartışıldı. 1 Mayıs'ın
meşruluğuna inanmayanlar, sürekli
devletten icazet bekleyenler hep sa-
londa kutlama tartışması yaptılar.

1 Mayıs öncesinde birçok demo-
kratik kurum basıldı. Gözaltılar, tu-
tuklamalar yaşandı. 2001 ve sonrası
yıllarda tecrit, F tipi hapishaneler,
ölüm oruçları da 1 Mayıs'ın günde-
miyle birleştirildi.

2004'te 2 ayrı miting yapıldı.
Türk-İş ve peşine takılan sendikalar,
sol Abide-i Hürriyet'te, devrimciler
öncülüğünde DİSK, KESK, Saraç-
hane'de biraraya gelerek 1 Mayıs'ı
kutladı. 2004'ün önemi Abide-i Hür-
riyet Alanına sıkışmış kalmış olan
emekçilerin gündemine başka alanlar
ve özünde Taksim'in sokulması bu
konuda yerleşmiş olan statükoların
aşılmasıdır. Saraçhane'deki 1 Mayıs'la
reformizm'e devrimciler arasında ka-
lın bir çizgi çizilmiştir. Devrimci
çizgi sahiplenilmiştir.

2005-2006'da Kadıköy Meyda-
nı'nda 1 Mayıs kutlanırken Taksim
hedefi kitlelere de mal oluyordu.

2007-2009 
Taksim’e Doğru

2007'den itibaren DİSK ve KESK
de Taksim'i dillendirmeye başladı.
Polisin tüm saldırı ve kuşatmalarına
rağmen saatlerce direnişler sergilendi.

Polis 2008'de DİSK'in binasına sal-
dırdı. Sabah saat 06:30'da saldırıyı
başlatan polis 1 Mayıs iradesini kır-
mak istedi. DİSK'e saldırmasının ne-
deni, demokratik kitle örgütlerini ku-
rumları hizaya getirmek, 1 Mayıs'ın
geniş kitleler tarafından sahiplenil-
mesinin önüne geçmek... DİSK'e sal-
dırı bir gözdağıydı ve özellikle re-
formistlere bir tehditti.

Devrimciler, polis saldırısına ba-
rikat oldular. Sabah buluşma yerine
DİSK, devrimciler, halk akın etmişti.
Devrimcilerin oraya ulaşmasını en-
gellemeye çalışan polisle devrimciler
arasında sabahın erken saatlerinde
çatışma yaşandı. Polisin saldırılarına
ve barikatlara daha fazla dayanma
gücü kendinde bulmayan DİSK ey-
lemi, Taksim'e varamadan bitirirken
devrimciler ara sokaklarda Taksim'e
ulaşmak için savaşıyorlardı.

2009'da polis sendikacıları alana
sokup devrimcileri sokmak istemedi.
Ancak devrimciler bunu kabul et-
meyecek, barikatları yara yara sal-
dırılar altında Taksim'e ilerleyecekti.
Belki Taksim'e herkes giremedi ama
Taksim'deki 1 Mayıs'ta devrimciler
de yerlerini aldı.

2009'da devrimcilerin olması
önemliydi. Taksim'in bedelini ödeyen
devrimcilerdi. Taksim'i kazanan dev-
rimci politikalardı. Taksim'deki 1
Mayıslar devletin, reformistlerin is-
tediği gibi hiçbir zaman kutlanama-
yacaktı.

2009'da yaşanan bu çatışma ve
daha önceki savaşlar 2010 yılında
AKP Taksim’i 1 Mayıs’a açarken

devrimcileri alana almamak
için “makul sayı” dayatması
yaptı. 5 bin kişiden fazlasını
Taksim’e almayacağını söy-
ledi. Ancak 100 binlerin 1
Mayıs alanına girmesine engel
olamadı. 

2011 yılında AKP, Taksim’i
emekçilere açmak zorunda
kaldı ve yüzbinler yine Tak-
sim’deydi.

2010-2012 
Emekçiler 
1 Mayıs Alanı’nda

2009'da 32 yıl sonra devrimciler
Taksim Meydanı'ndaki anıta DEV-
GENÇ pankartını astılar yine. Bu
pankart Taksim zaferini temsil edi-
yordu. 2010'da kızılbayraklarla, kor-
tejlerle, sloganlarla ve devrimci muh-
tevasıyla 1 Mayıs kutlandı.

2012'de DİSK, KESK devrimciler,
işçiler, emekçiler Taksim'e akın eder-
ken düzenin sendikacıları Ankara
Tandoğan'da kutlar. 1 Mayıs Türkiye
tarihinde en kitlesel 1 Mayıs'a tanık
olur. Halkın her kesiminden 1 mil-
yon’a yakın kitle Faşizme Karşı
Omuz Omuza diyerek 1 Mayıs Mey-
danı’nda birleşti. 2012’de dünyanın
en kitlesel 1 Mayıslar’ından birisi
Taksim’de kutlandı. 

2012 1 Mayıs’ıda halkı birleştiren
AKP’nin her kesimine saldıran faşist
terörüydü... İşçisi, memuru, esnafı,
tiyatrocusu, gazetecesi, eczacısı, dok-
toru, avukatı, mühendisi... futbol ta-
raftar gruplarına kadar halkın her
kesimi faşist terörden payına düşeni
almış ve 1 Mayıs halkın tüm kesim-
lerini AKP faşizmine karşı büyük
bir öfkeyle birleştirmişti. 

AKP, 2012 1 Mayıs’ının korku-
suyla 2013’te Taksim’deki inşaatı
bahane ederek 1 Mayıs Meydanı’nı
yasakladı... 

2014... Taksim yine yasak... Ya-
sakları tanımıyoruz. 

Taksim şehitlerimizin kanıyla ka-
zanılmış 1 Mayıs alanımızdır... Yeni
şehitler pahasına da olsa hiçbir güç
1 Mayıs Meydanı’mızı bize yasak-
layamaz.

1 Mayıs 2013, AKP’nin yasakladığı
alanlarda gün boyu çatışmalar

sürdü... Yeni şehitler pahasına da olsa
1 Mayıs Alanına gideceğiz
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Berkin’in polis tarafından başın-
dan gaz kapsülüyle vurulmasının
üzerinden neredeyse bir yıl, ölümü-
nün üzerinden ise iki aya yakın zaman
geçti, ama Berkin’in katili hala orta-
da yok… Ortada olmayan yalnızca
Berkin’in katili değil. AKP’nin poli-
sinin ve yargısının da Berkin’in ka-
tilini bulma konusunda ciddi hiçbir ça-
bası yok. Dahası katili koruyup kol-
lamak için her yolu deniyorlar. 

Berkin’in vurulduğu 16 Haziran
gününden beri avukatları, arkadaşla-
rı ve yoldaşları olarak bizlerin, onu
vuran polisin kimliğinin tespiti için
denemediğimiz yol, yöntem kalmadı.
“Berkin için adalet istiyoruz” di-
yerek, Berkin’i vuran polisin açık-
lanması talebiyle basın açıklamala-
rından oturma eylemlerine, kitlesel
yürüyüşlerden yol kesme eylemleri-
ne kadar pek çok eylem ve etkinlik
gerçekleştirdik. Bunları yaparken pek
çok kez AKP’nin katil polisinin sal-
dırısına uğradık; coplandık, gaz yedik,
kafamız gözümüz yarıldı, gözaltına
alındık, tutuklandık… 

Bir yandan bunları yaparken diğer
yandan da “Berkin için adalet” tale-
bimizi hukuksal zeminde de sürdür-
meyi ihmal etmedik. AKP’nin yargı-
sının diğer pek çok olayda olduğu gibi,
Berkin’in katilini bulma ve cezalan-
dırma konusunda ketum davrandığı-
nı ve davranacağını bilerek bugüne ka-
dar hukuksal anlamda yapılabilecek
her şeyi yapmaya çalıştık. Berkin’in
katledilmesiyle ilgili açılan göster-
melik soruşturmada deyim yerindey-
se iğneyle kuyu kazar gibi, ittire kak-
tıra da olsa yol almaya çalıştık. 

Biz bunları yaparken AKP’nin
katil polisi ve onun hamisi yargı, ka-
tili gizlemek için her şeyi yaptı. Önce
yaptığımız suç duyurularını, Haziran
Ayaklanması boyunca süren polis
terörüne karşı yapılan yüzlerce şika-
yeti içine alan “torba soruşturma”

içine atarak etki-
sizleştirmeye ça-
lıştılar. Ardından
çabalarımız sonu-
cu ayrılan soruş-
turmada aylarca
ya hiçbir işlem
yapmadan bekle-
diler ya da katil
polislerle danışık-
lı dövüş sergiledi-
ler. Taleplerimizi
aylarca yerine ge-
tirmeyip delilleri
toplamaktan ka-
çındılar. Gereksiz yazışmalar ve usul
işlemleriyle soruşturmayı zamana
yayıp “Ankara’nın dehlizlerinde”
unutturmaya, Berkin’in katilini giz-
lemeye, olayın üstünü örtmeye ça-
lıştılar. Bu yazışmalarda, Berkin’in vu-
rulduğu gün orada görev yapan tüm
polisler hatta kimin, hangi zaman ara-
lığında ve nerede görev yaptığı, kimin
hangi silahı ya da aracı kullandığının
kayıt altına alınmış olması zorunlu ol-
duğu halde aylarca bu bilgilerin ol-
madığını söylediler. Artık her köşe ba-
şında veya büyüğünden küçüğüne her
iş yerinde bulunan, her adımımızı gö-
zetleyen mobese kameraları veya gü-
venlik kameralarının Berkin’in bu-
lunduğu yerde olmadığını söyledi-
ler… Olay yerindeki polis kamerala-
rının veya akrep, TOMA gibi polis
araçlarında bulunan kameraların gö-
rüntülerini istedik, aylarca “yok” di-
yerek oyaladılar… 

Bunlar da yetmedi Berkin’in vu-
rulmasını haklı ve meşru göstermeye
çalışan sahte tutanaklarla sahte deliller
yaratmaya çalıştılar. Berkin’in vu-
rulmasından aylar sonra dosyaya
Berkin’in hastaneye getirildiği sırada
cebinden maytaplar çıktığına ilişkin
tutanaklar konuldu. Bu tutanaklardan
birinde Berkin’in vurulduğu günden
bir gün önce yapılan “korsan göste-

ri”ye katıldığı, bu sırada “yara-
lanmış olabileceği” belirtilerek ma-
nipülasyon yapılmaya çalışıldı. Şim-
di bu manipülasyonlarına bir yenisi-
ni daha ekleme gayreti içindeler. Bu
kez de Berkin’inin vurulmasının üze-
rinden neredeyse bir yıl geçtikten son-
ra “önem arzeden” tanık beyanla-
rı çıkardılar ortaya… 

Berkin’in vurulmasıyla ilgili yü-
rütülen idari soruşturma kapsamında
polis müfettişlerinin olaydan tam 9
ay sonra 17 Mart günü ifadelerine
başvurduğu hastane bekçisi ve po-
lisi Berkin’in aslında 16 Haziran
günü değil bir gün önce yani 15 Ha-
ziran akşamı vurulduğunu, önce
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD)’ne götürüldüğünü, duru-
mu ağırlaşınca da hastaneye geti-
rildiğini iddia etmişler! 

Hastanede gece bekçisi olarak
çalışan C.B.’nin anlatımlarına göre
güya Berkin hastaneye getirildiğinde
cebinde maytaplar varmış! Yine
C.B’nin anlatımına göre hastanenin
karşısındaki kantinde çalışan A. isim-
li kişi C.B.’ye, “mahalleden tanıdığı
birinin Berkin’in olay gecesi yara-
landığını, önce ismini hatırlamadığı
bir derneğe götürüldüğünü, burada
birkaç saat bekletildikten sonra du-
rumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıl-
dığını” söylediğini anlatmış! 

Onlar Katili Korumak İçin
Her Yolu Deniyor, Biz Bulmak İçin! 
BERKİN’İN KATİLİNİ BULANA

KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ! 
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Patron sendikacılığına
karşı her yerde direnmeye
devam ediyoruz. Genel-İş
Sendikası eski yöneticile-
rinden Erol Ekici’yi yalnız
bırakmayacağız.

İSTANBUL: Dev-
rimci İşçi Hareketi 15 Ni-
san günü İstanbul’da
DİSK’e bağlı Genel-İş
Sendikası Genel Merkezi
önünde, Genel-İş Sendi-
kası yöneticilerinin Erol
EKİCİ’nin sendika üyeliğine baş-
vurusunu reddetmesini ve bunun ge-
rekçesi olarak siyasi görüşünü öne
sürmelerini teşhir etmek için bir ey-
lem yaptı. 

18 kişinin katıldığı eylemde
“DİSK Patronu Kani Beko ve Ge-
nel-İş’in Tüm Yöneticileri İhbarcı ve
Muhbirdir”, “Muhbirlik Alçaklık
ve Şerefsizliktir-Devrimci İşçi Ha-
reketi” pankartı açılıp, aynı içerik-
te sloganlar atılarak sendikacılar teş-
hir edildi.

Eylem bitirilip yolun karşısına ge-
çildiğinde bir kişinin basın açıkla-
masına katılanların fotoğraflarını
çekmesi üzerine, Genel-İş Merke-
zi’nin önüne tekrar gidilerek fotoğ-
rafların silinmesi için müdahale edil-
di. Sendikanın görevlisi olduğu an-
laşılınca bu kişi de teşhir edilip uya-
rıldı. Bu durum üzerine sendikacı-
ların da uyarılması ve bu yaptıkları-
nın yanlarına kalmayacağını söyle-
mek için sendika merkezine çıkıldı. 

Kendilerine neden resimlerini
çektirdiğini soran devrimci işçiler,
“bizi de mi polise ihbar edecektiniz?
Hepiniz ihbarcı ve muhbirsiniz. Al-
çak ve şerefsizsiniz” diyerek mü-
cadelelerinin yeni başladığını ve her
yerde kendilerini teşhir edecekleri-
ni söylediler. Hızını alamayan muh-
birlerden Hüseyin Yaman, devrim-
ci işçileri karalayarak, işbirlikçilik

ile suçlayarak kendisinin devrimci
olduğunu savundu. Devrimci işçi-
ler ise Yaman’a devrimci kelimesi-
ni ağzına alıp kirletemeyeceğini
söylediler. Remzi Çalışkan ise “İğ-
renç pankartınızda bizim resimle-
rimizin ne işi var” demesi üzerine,
DİH’liler “maalesef iğrenç resim-
lerinizi pankartımızda taşımaya siz
mecbur ettiniz ” diyerek, her yerde
kendilerini teşhir etmeye devam
edeceklerini tekrarlayarak, slogan-
larla bina terk edildi.

ANKARA: Devrimci İşçi Ha-
reketi 15 Nisan günü Ankara‘da
Genel-İş Sendikası’na Erol Eki-
ci’nin üyelik başvurusunun redde-
dilmesine karşı açtığı davayı takip et-
mek ve Genel-İş Sendikası yöneti-
cilerinin üyeliği reddetme gerekçe-
lerinde yaptıkları ihbarcılıklarını ve
muhbirliklerini teşhir etmek ve Erol
EKİCİ’ye sahip çıkmak için Anka-
ra Adliyesi önünde eylem yaptı. 

“DİSK Patronu Kani Beko ve
Genel-İş’in Tüm Yöneticileri İh-
barcı ve Muhbirdir!”, “Muhbirlik Al-
çaklık ve Şerefsizliktir!-Devrimci
İşçi Hareketi”, “İhbarcılık Şeref-
sizliktir-Devrimci İşçi Hareketi”
yazılı pankartlar ile 20 kişinin ka-
tıldığı eylemde mahkemenin sonu-
na kadar adliyenin önünde bekle-
nirken, aynı içerikte sloganlar atıl-
dı.

C.B’nin anlatımlarını doğrulayan!
polis memuru B.A. da iddiaya ‘açıklık’
getirerek “Bekçi C.B., acilin karşısın-
daki kantinde çalışan A. isimli şahıstan,
kendi mahallesinde oturan bir şahsın
Elvan’ın olay gecesi yaralandığını, ilk
etapta hastane yerine ÇHD’ye götü-
rüldüğünü, ağırlaşması üzerine hasta-
neye götürüldüğünü duymuş” diye ifa-
de vermiş! Yani tam da “bozacının şa-
hidi şıracı” durumu söz konusu. Biri bi-
rinden bir şeyler duymuş, sonra o biri
duyduğu şeyleri öbürüne anlatmış, öbü-
rü de bir başkasına, bir başkası da bunu
polis müfettişine! O bir başkasını da Ber-
kin’in katili polis doğrulamış! Üstelik
açıkça yalan söylemekten de çekinme-
mişler. Çünkü sözde tanıkların iddia et-
tiği gibi Berkin’in ÇHD’ye götürülme-
si söz konusu bile olamaz. Çünkü ÇHD
Okmeydanı’nda değil, Beyoğlu’nda İs-
tiklal Caddesi üzerindedir. Yani açık ve
acemice hazırlanmış bir senaryo vardır
ortada. Ayrıca yalan tanıklık yaptıkları
yetmezmiş gibi ÇHD’yi de hedef gös-
termeyi ihmal etmemişler. Bunun nede-
ni açıktır. Berkin’in katilinin bulunması
ve cezalandırması için yürüttüğümüz
kararlı mücadele ve ısrarlı çabalarımız
katilleri rahatsız etmektedir. 

“Tanık” anlatımlarının birinci değil
üçüncü ağızdan duyumlar olması bir yana
gerçekle de ilgisinin olmadığı, aksine ger-
çeğin açığa çıkmasını önlemeye yönelik
yalanlar olduğu, tanıkların yalancı tanık
olduğu da açıktır. Buna rağmen bu ya-
lancı tanık beyanları İçişleri Bakanlı-
ğı’nın işkenceci müfettişi tarafından
“önem arz edebilecek tanıklık” oldu-
ğu ifade edilerek soruşturmayı yürüten
savcıya gönderildi. Elbette ki bu yalan-
cı tanık beyanları gerçeğin üzerini örtme,
Berkin’in katilini koruma çabası bakı-
mından önem arz edebilir, işkenceci
müfettiş bu konuda haklıdır. Ama ger-
çeğin üzerini örtmek için hiçbir çabala-
rının yeterli olmayacağını da bilmeli-
dirler. Çünkü biz Berkin’in katilini bu-
lana kadar mücadelemize devam edecek,
Berkin için adalet istemekten hiçbir ko-
şulda vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir yalanın
gerçeğin üzerine örtemeyeceğini bili-
yoruz. Er ya da geç gerçek açığa çıkacak,
Berkin’in katilini bulacağız. 

Muhbirlik Alçaklık ve Şerefsizliktir

Patron Sendikacılığına
Sessiz Kalmayacağız
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KORKU kelime anlamıyla: Bir
tehlike karşısında veya bir tehlike
düşüncesiyle duyulan kaygı.

Psikolojide ise : Gerçek veya bek-
lenen bir tehlike karşısında benzin
sararması, ağız kuruması, kalp ve
solunum hızlanması gibi belirtileri
olan veya daha karmaşık fizyolojik
değişmelerle kendini gösteren duy-
gu.
İşte işbirlikçi katil AKP iktidarı

Berkin Elvan adının B’sini dahi duy-
duğunda nefesi kesiliyor. Korkudan
ne yapacağını şaşırıp akla ziyan işler
yapıyor. 

Sadece geçen hafta içinde basında
yer alan AKP’nin Berkin Elvan kor-
kusuyla halkın çeşitli kesimlerine
yaptığı saldırılardan bazılarını akta-
racağız...

Öğretmenlere Berkin
Sürgün ve Soruşturması

Adana’da, Berkin Elvan şehit düş-
tükten sonra sessiz oturma eylemi
yapan öğrencilere destek veren 28
yıllık coğrafya öğretmeni Faruk Ağa-
çe, Adana Valiliği’nin oluruyla mer-
keze 100 kilometre uzaktaki Aladağ
İlçesi’ne sürgün edildi.

Yakalarına Berkin Elvan kokartı
taktıkları gerekçesi ile 3 öğretmene
soruşturma açılmıştır. Hem de muhbir
hattına dönüşen 147'den yapılan şi-
kâyet üzerine.

Karabağlar Naci Şensoy Anadolu
Lisesi'nde Berkin Elvan'ın ölümü
üzerine okul bahçesinde oturan öğ-
rencileri sakinleştirmeye çalışan öğ-
retmenlere, sahte şikayetlerle soruş-
turma açılmış ve soruşturmada öğ-
rencilerin ifadesi alınarak öğretmenler
aleyhine ifadeye, adeta muhbirliğe
zorlanmışlardır.

Öğrencilere
Berkin Soruşturması

Berkin Elvan için düzenlenen ey-

leme katıldığı için, Kocaeli Üni-
versitesi tarafından hakkında
soruşturma açılan Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri Bö-
lümü öğrencisi Ümit Güler,
okuldan atıldı. 

***
İstanbul Kurtuluş  Lisesi’nde

okuyan 300 öğrenciye ise 13
Mart’ta  ders başlamadan
önce okulun bahçesinde 30
dakikalık oturma eylemi yapıp
sloganlarla Berkin Elvan’ın kat-
ledilmesini protesto ettikleri için,
İstanbul İl  Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından okulda soruşturma başla-
tıldı. Okula gelen 2 müfettiş Berkin’in
hayatını kaybettiği hafta devamsızlık
yapan öğretmen ve öğrencilerin tespiti
için soruşturma açtı. 

***
Mersin’de Pakize Kokulu Ana-

dolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı
Mustafa Özçelik ve 10 öğrenciye
soruşturma açıldı. 

Öğrencileri ve
Öğretmenleri Fişlemek
İçin  Berkin Elvan
Soruşturmasında
Sorulan Sorular
İstanbul Gaziosmanpaşa 2. Meh-

met Anadolu Sağlık Meslek Lise-
si’nde her sınıftan 5 öğrenci seçen
müfettişler 60  öğrenciyi okulun kon-
ferans salonunda toplayıp soru sorarak
öğretmenlerinin ve hangi öğrencilerin
eylem yapıp yapmadığının ihbar edil-
mesini istedi.
İşte o sorulardan bazıları;

Eylem için sizi hangi öğretmen-
leriniz yönlendirdi?

Öğretmenleriniz derslerde siyaset
içeren bir konu açıyor mu?

12-13 Mart’ta okulunuzda olaylar
olmuş. Müdürünüz buna karşı her-
hangi bir işlem yaptı mı?

Yapılan eylemde ne tür sloganlar

atıldı ve sen de katıldın mı?
Başbakan ve partisine hakaret

içerikli sloganlar atıldı mı?
T.G. (kimya öğretmeni) okulda

siyaset içerikli konular konuşuyor
mu?

S.Y. (resim öğretmeni) okulda
öğrencilerle siyasi konular konuşuyor
mu?

“Sen düşüncelerinden ödünler ve-
receksin, doğru bildiğinden vazgeçip
benim doğrumu kabulleneceksin.
Adalet isteğinden vazgeçip, suçlu
saydığın birini veya suç saydığın bir
olayı bana gizlice bildireceksin. Sev-
diklerini artık sevmeyeceksin, onları
ele vereceksin. Bana ihbar edeceksin.
Bir insan – bir çocuk – öldürüldü-
ğünde susacaksın. Sadece ben iste-
diğim zaman, benim belirlediğim
şeyler için eylem, protesto yapabi-
lirsin” diyor işbirlikçi AKP.

Biz buna izin vermeyeceğiz. Ne
yaparsanız yapın yüz binlerce Berkin
Elvan olup karabasanınız olmaya de-
vam edeceğiz…

İşbirlikçi AKP
Hiçbir Şey Bulamıyorsa
Trafik Cezası Keser

Dini, imanı her şeyi para olan
AKP’nin, Berkin Elvan’ın öldürül-
mesini protesto eylemlerinden göz-
altına aldıklarına hiçbir şey yapa-
mazsa para cezaları keserek intikamını
almaya çalışmıştır. Gözaltına alınan-
lara kişi başı 356’şar lira trafiği
engelleme cezası kesilmiştir. 

AKP'NİN BERKİN ELVAN KORKUSU KABUSU OLACAK

HALKIN ADALETİNE HESAP 
VERMEKTEN KURTULAMAYACAKLAR
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Katil AKP’liler
Parkına Bile
Tahammül Edemediler
Şişli Belediyesi'nin ve halkın İs-

tanbul Şişli’deki  Sıracevizler Par-
kı’nın adını değiştirerek ‘Berkin El-
van Parkı’ adını verdi. Ancak katil
AKP’liler 14 yaşındaki Berkin’in
adına bile tahammül edememişlerdir.
Şişli Belediyesi’ndeki AKP’li Meclis
üyelerinin itirazları üzerine parktaki
tabela  indirtilmiştir.

Katil Erdoğan
Hakkındaki
Suç Duyurusuna İptal...

Berkin Elvan’ın ailesinin Başba-
kan Erdoğan ile dönemin İçişleri Ba-
kanı Muammer Güler hakkında yap-

tığı suç duyurusuna, İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı’nca “işlem ya-
pılmasına yer olmadığına” dair
karar verildi. Ailenin İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu ve dönemin
İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın hakkında yaptığı suç duyu-
rusuna ilişkin ise İçişleri Bakanlı-
ğı’nca soruşturma izni verilmedi.
Müfetiş raporlarına göre de kanuna
aykırı bir işlem veya eylem tesis
edilmediği belirlenmiştir. 

Yani 15 yaşındaki bir çocuğu kat-
letmek, kanuna uygun, katledenlerin
cezalandırılmasını istemek kanun-
suzluk öyle mi? Erdoğan’ın talima-
tıyla 8 insanımızın katledilmesi ka-
nuna uygun, katillerin cezalandırıl-
masını istemek uygun değil... 

AKP’nin Saldırılarının
Arkasında Berkin Elvan
Korkusu Vardır

Bu korkutma , ceza, yıldırma ve
tehditleriniz işe yaramayacak. Bütün
bunlar AKP'nin Berkin Elvan kor-
kusudur. Biz adalet istiyoruz! Bu
düzenin adaleti yoktur. Adaleti biz
sağlayacağız. 15 yaşındaki fidanımız
Berkin için, adalet istiyoruz, alacağız.
15 yaşındaki çocuklarımızı katlet-
menin hesabını vereceksiniz.

Adaletin olmadığı yerde halk kendi
adaletini uygular... Berkin Elvan’ı kat-
ledenler, katliam emrini verenler halkın
adaletinden kurtulamayacaktır.

Katliamların hesabını soracağız.
AKP halkın adaletinden kurtulama-
yacak.

YAŞASIN HALKIN ADALETİ!

Haziran Ayaklanması’nda başından gaz
kapsülüyle vurulan Berkin Elvan’ın ka-
tillerini tespit etmek için “Arşivimizde
bulunmamaktır” denilen kamera gö-
rüntüleri ortaya çıktı. Halkın Hukuk
Bürosu avukatlarından E. Deniz Karata-
na’nın 25 Haziran’da Elvan’ın vurulduğu
Eren Sokak’ın MOBESE kayıtlarını istediği
emniyetten ilk yanıt, “Sokakta mobese
kayıtları bulunmamaktır. Arşivimizde
bulunmamaktadır” demişti. 

Ankara’da Ethem Sarısülük’ün cena-
zesine katılan Dilan Dursun’un başından
vurularak yaralanmasında ve daha sonra-
sında bu konuyla ilgili açılan dava da
YİNE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ yok
denilmişti. Fakat daha sonra savcılık Sa-
rısülük’ün cenazesine katılan 35 kişiye
dava açtı. Polisin Dilan için yok dediği
kamera görüntüleri soruşturma açılan 35
kişi için poliste ortaya çıktı. Dilan’nın da
içinde bulunduğu 35 kişinin sanık olduğu
davada emniyet görüntüleri savcılığa ver-
diğinde, Ethem’i katledenler için buluna-
mayan görüntüler cenazeye katılanlar için
bulundu. Bu kameralar katilleri görmeyen,
katledilenlere sahip çıkanları fişleyen ka-
meralardır. Hani kamera görüntüleri yoktu? 

Tıpkı Berkin Elvan’da olduğu gibi.
Berkin’in vurulduğu sokakta kamera gö-
rüntülerinin olmadığı söylenmişti. Aynı
sokakta Berkin’in vurulmasından 6 saat
sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.  “Des-
tan yazdılar” diyerek katillere ikramiye
veren işbirlikçi AKP, timsah gözyaşları
dökerek ‘Berkin’de bizim bir evladımız’,
‘Başımız sağolsun’ demişlerdi. Katil
AKP’nin katilleri koruduğu ortaya çıktı.
Katliam emrini veren Tayyip Erdoğan
olduğu için katilleri de koruyor. Berkin’in
katili AKP’dir...  AKP başından beri ka-
tillerini korumaktadır. Korumakla yetin-
miyor daha da çok öldürsünler diye pol-
islerin yetkilerine yetki katıyor. Ama biz
buna izin vermeyeceğiz. Bu görüntülerin
ortaya çıkmasının bir mucize olmadığını
biz Cepheliler çok iyi biliyoruz. Halk
Cephesi’nin kararlı mücadelesi sonucu
bu görüntüler ortaya çıkmıştır. 

Berkin için adalet mücadelemiz ka-
tiller cezalandırılana kadar sürecek. Ber-
kin için adalet istiyoruz. Yaşasın halkın
adaleti.

Halkımız gelin Berkin için “Adalet
nöbetimizi” beraber büyütelim. Adalet
zincirini boyunlarına biz geçirelim.
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Milyonlar Berkin’in cenazesini
sahiplendi. Sokağa çıktı, gaz
yedi, cop yedi, tazyikli su
yedi; plastik mermi, biber gazı
kapsülleriyle yaralandı, gözal-
tına alındı.

Milyonlar Berkin’in cena-
zesinde iliklerine kadar sömü-
rüldükleri bu zulüm-adaletsizlik
düzenine olan öfkelerini, kinleri-
ni olanca güçleriyle haykırdılar.

Biz de milyonlar gibi aynı kini,
öfkeyi, nefreti, intikam duygusunu
duyup yaşıyoruz. Bunun anlık ol-
maması, kalıcılaşıp hesap sormaya
dönmesi için sınıf kinimizi büyüt-
meli, mücadelemizin bir parçası ha-
line getirmeliyiz. Sınıf kini büyü-
meden, nefretimiz doruğa varmadan
intikam duygumuz büyümez. İn-
tikam duygumuz büyümedikçe
de devrime tam kendimizi vereme-
yiz ve sürekli bir şeylerimiz eksik
kalır.

“Bir devrimci eğer tüm duy-
gularıyla kin duyuyorsa; bu kin
sıradan bir intikam duygusu ola-
rak kavranmamalı. Kini, düzeni
yıkmaya yönelik faaliyetlerin
bütününde ortaya çıkmalıdır.
Kuşkusuz bu düzeni bütü-
nüyle yıkmanın belli aşamaları vardır ve ger-
çek bir devrimci bu aşamalarda bütün kiniyle düşmana
yüklenmelidir. 

Sınıf kinimizi mücadelenin her anında diri tutmak, bü-
yütmek için yaşadığımız sömürü, zulüm, adaletsizlik dü-
zenini bir an bile unutmayacağız. Halkımızın, yoldaşla-
rımızın yaşadığı tüm acıların kaynağında bu sömürü dü-
zeni vardır.

Bu düzen değişmediği sürece 14 yaşındaki Berkin-
ler’imizin beyni sokaklara akıtılacaktır.

Berkin Elvan gaz kapsülüyle başından vurul-
duğunda 14 yaşındaydı. 269 gün boyunca, ufacık be-
deniyle hayata tutunmaya çalıştı. Gün gün, hücre
hücre eriyen bedeni 16 kiloya düştü Berkin’in…

Berkin’i 269 gün boyunca hastane odasına mah-
kum eden, hayallerini, umutlarını çalan ve sonun-
da Berkin’i katledenler; evlerindeki milyon dolar-
ları dağıtacak yer bulamayan, çelik para kasaların-
da, ayakkabı kutularında dolarları istifleyenlerdir.

Berkin’in katili emperyalizm ve işbirlikçi oli-
garşidir. Berkin’in katili AKP iktidarıdır.

16 kiloya düşen minicik bedeniyle
Berkin vicdanımızdır, öfkemizdir.
Öfkemizi, sınıf kinimizle büyüterek
bu düzenden hesap sormalıyız…

19-22 Aralık Hapishaneler Kat-
liamı’nda Bayrampaşa Hapisha-
nesi’nde 6 kadını kahkahalarla diri
diri yaktılar. Seyhan Doğan’ın kö-
mürleşmiş bedeni, faşizmin sınıf
kiniyle neler yapabileceğinin
resmidir.

Büyük Direnişimizin 1.
ekiplerinde yer alan Sev-

gi Erdoğan, Berkin gibi
gün gün, hücre hücre eri-
yen bedeniyle şehit düştü.
Gözlerindeki yaşam ışıltı-

sı, gözlerindeki halk, vatan
ve yoldaş sevgisi, ana sev-
gisi… 19 kiloya düşse de
bedeni, gözlerindeki bu ışık
hiç sönmedi.

Kömürleşen bedeniyle
Seyhan Doğan…

19 kiloluk bedeniyle Sev-
gi Erdoğan…

16 kiloluk bedeniyle Ber-
kin Elvan…

Kömürleşen, eriyen beden-
leriyle bizlere zulmün, sömürü-

nün, adaletsizliğin sürekliliğini
anlatıyorlar.

Bizlere yaptığımız tüm işlerde
bu düzeni yerle bir etmek için kin
duymamızı, duyduğumuz kini sınıf

kiniyle bütünleştirerek yapılanları bir an bile unutmamamız
gerektiğini anlatıyorlar.

Yoldaşlarımızın bedenini kömüre çeviren, 19 kiloya
düşüren, 14 yaşındaki çocuğumuzun beynini sokaklara
akıtan düşmana karşı, iliklerimize kadar sınıf kiniyle dol-
malıyız. Sorumlularını bir an bile unutmayalım, sınıf ki-
nimizle mücadeleyi büyütelim…

ERİYEN, KÖMÜRLEŞENLERİMİZİN
BEDENLERİ İÇİN
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Geçtiğimiz haftalarda, Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçe-
si’nde okurlarımız ve dergi dağıtımcılarımızla kahvaltı dü-
zenledik. Katılım düşündüğümüzden azdı. Çevremizden in-
sanların yaptığı yiyeceklerle kahvaltı yaptıktan sonra top-
lantıya geçtik. Toplantıya öncelikle dergi tarihimizi anlata-
rak başladık. Ben hızlı bir şekilde anlattıktan sonra herke-
se ‘Dergimizi okuyor musunuz?’ diye sordum. Herkesin
cevabı evet oldu. Fakat bu yeterli değildi. Okuduklarımı-
zı insanlarla da paylaşmak gerekirdi. Bu da dergi sayı-
sını artırmaktan geçiyordu. 

Çerkezköy’de 60 dergi dağıtılıyordu. Kahvaltıda;
“Dergi sayısını ne kadara çıkarmayı düşünüyorsunuz?” diye
sorduğumda aldığım cevap “70’e çıkarabiliriz” oldu. Ki
zaten ellerindeki yeterli olmadığından mecburi bir artış
olacak 10 dergi. Ve bu 10 dergi arkadaşların iradi olarak
artırması değildi. İnsanların dergi istemesinden geliyordu. 

Konuşmalarımız dergi sayısını nasıl iradi bir şekilde ar-
tırmayı sağlayabiliriz üzerine şekillendi. Önümüzdeki sayı
için 100 dergi almaları konusunda ikna etmeye çalıştım. Ama
arkadaşlar dergi için ayrılan zamanın 60 dergi satmaya yet-
tiğini dergi sayısı arttırıldığında vaktin de yetmeyeceğini
söylediler. Bu tartışmalar biraz daha sürdü. Fakat, konuş-
mak çok yeterli olmuyordu. Programımızda toplantı son-
rasında birlikte dergi satışı vardı. Birlikte bildikleri bir ma-
hallede satışa çıktık. Mahallede yoksul işçi aileleri oturu-
yordu. İlk girdiğimiz toprak yolun sonuna gidip dergi da-
ğıtmaya başladık. Ve ilk kapıdan itibaren çok nadir red-
deden oldu. 

Köylerinden çıkıp fabrikaların yakınındaki ilk yere yer-
leşmişlerdi. Bu yüzden hepsi misafirperverdi. 2-3 evden
birinde mutlaka çay ikram ediyorlardı. Dergi almasa-
lar bile evlerine davet ediyorlar, ikramlarda bulunuyorlardı.
İkramların eşliğinde de ülke gündemine dair koyu sohbetler
oluşuyordu tabii. 

Bu dağıtıma yeni 2 kişiyi de katmıştık. Ve onlar da
gördüler halka gidildiğinde ne kadar çok verimli vakit geç-
tiğini. Yine kendileri de işçi olduğu için fabrikalardan ta-
nıdıkları birçok kişinin buralarda oturduklarını gördüler.
Bu arkadaşlık ilişkisi sayesinde de dergi verdiğimiz insanlar
oldu. Aynı zamanda bu insanlar dergiyi dağıtanların da ta-
nıdığı kişiler olmasının verdiği güvenle alıyorlardı dergiyi.
Bu sayede mahallede ve fabrikada yapılacak bir kitle ça-
lışmasının zemini kolaylıkla kurulabilir. Girdiğimiz bir kah-
vehane ise sürekli dergi getirmemizi istedi. 

İkramlar eşliğinde yapılan sohbetlerle sokağın ya-
rısına gelmeden dergimizi bitirdik. Evet, başta tereddüt

edilirken mahallenin çok çok küçük bir kısmında bile bü-
yük potansiyel olduğu görüldü. Elimizdeki dergilerin bit-
mesinin ardından çimenliğe oturarak kısa bir değerlendirme
yaptık. İlk adımda 100 derginin çok rahat bir şekilde Çer-
kezköy’de dağıtılabileceğini, o mahallede ise yine ilk adım-
da 50 dergi dağıtılabileceğini netleştirdik. 

Sonuç olarak kendi gücümüze ve halka güvenerek ha-
reket etmeliyiz. Pratiğimiz bize ne yapılması gerektiğini
net bir şekilde ortaya koyuyor. 

Hayattan Öğrendiklerimiz
1- Biz bu kahvaltıları uzun süredir yapıyoruz... İstan-

bul’un mahallelerinde, alanlarda, ve Anadolu’nun dört bir
yanında okurlarımızla Yürüyüş Dergisi ve satışları üze-
rine kahvaltılar yapıyoruz. Merkez büromuzdan burala-
ra bir çalışanımızı gönderip bir program dahilinde sunum
yapıyoruz. Dergimizin önemini anlatıyoruz. “Daha faz-
la nasıl halka ulaştırırız” üzerine tartışıyoruz ve somut de-
neyimlerimizi anlatıyoruz, pratik yapıyoruz, kapı kapı do-
laşıp dergi satıyoruz. Bugüne kadar bütün kahvaltılar çok
verimli geçti. Her birinden ayrı şeyler öğrendik. Kahval-
tılara katılan okurlarımız için çok öğretici geçti. 

2- Dergi sayısını artırmanın yolu var olan ilişkilerin
dışına çıkıp halka gitmektir...Yukarıda anlattığım Çerkezköy
çalışması çok somut bir örnektir... Ve bu örnek hemen hemen
tüm yerlerde yaşayabileceğimiz bir örnektir. Halk, ekmeğe
ve adalete aç... Yeter ki biz kapılarını çalalım.  Çerkezköy’de
halka gidildiğinde sadece bir sokağın yarısında eldeki tüm
dergiler bitirildi... Ve bir saat önce dergi sayısı 70’e çıkarıl-
mada tereddüt edilirken, “100 dergi satarız” denildi... 

3- Bir alanda, bölgede hedeflerimizi belirlerken bunu  mil-
yonlarca halkın gerçekliğiyle belirlemeliyiz. Haziran’da, Ana-
dolu’nun dört bir yanında ayaklanan bizim halkımızdır. 

Berkin Elvan’ın cenazesine katılan 3 milyon, 63 ilde
eylem yapan yüz binler bizim halkımızdır. Hedeflerimi-
zi buna göre belirlemeliyiz. Kapısını çaldığımızda, emek
harcadığımızda halkımız bizi kapısından döndürmez.

4- Kitle çalışmasının esası bire bir kapı çalışmasıdır. Hal-
kın kapısına gitmeyen, halkı örgütleyemez. Halkı örgütle-
meyen devrim yapamaz. Faşizmi yenemez. Biz çaldığımız
her kapı ile dergimizi bir insanımıza daha ulaştırmış olaca-
ğız. Halka ulaştırdığımız her dergi ile faşizme karşı halkın
birliğini ve mücadelesini bir adım daha ileri taşımış olaca-
ğız. Dergimiz faşizmi yenmemizde, halka ulaşmada bir
araç ve önümüzü aydınlatan fenerimiz olacaktır. Bu bi-
linçle dergimizi herkese ulaştırmalıyız. Hedeflerimizi be-
lirlerken kafamızdaki tüm sınırları kaldırmalıyız.
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Dergi Sayısını Arttırmada 
Kendimize ve Halkımıza Güvenmeliyiz

Hayatın 
Öğrettikleri

Ankara - Arşiv



AKP’nin korkusu arttıkça kendi
iktidarını daha çok koruyacak me-
kanizmalara ihtiyaç duyuyor. Uzun
süredir üzerinde çalıştıkları MİT ya-
sası meclisten geçti. 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla, MİT'in görevleri yeniden
belirlendi. "Dış güvenlik, terörle
mücadele ve milli güvenliğe ilişkin
konularda, Bakanlar Kurulu’nca
verilen görevleri yerine getirmek",
"Dış istihbarat, milli savunma, terörle
mücadele ve uluslararası suçlar ile
siber güvenlik konularında her türlü
teknik istihbarat ve insan istihbaratı
usul, araç ve sistemlerini kullanmak
suretiyle bilgi, belge, haber ve veri
toplamak, kaydetmek, analiz etmek
ve üretilen istihbaratı gerekli kuru-
luşlara ulaştırmak, istihbarat kap-
asitesini, niteliğini ve etkinliğini ar-
tırmak amacıyla, çağdaş istihbarat
teşkilat usul ve yöntemlerini araş-
tırmak, teknolojik gelişmeleri takip
etmek ve uygun görülenleri temin
etmek" MİT'in görevleri arasına alındı. 

Bunun dışında 

1- MİT, yerli, yabancı her türlü
kurum, kuruluş, tüm örgüt veya olu-
şumlar ile kişilerle doğrudan ilişki
kurabilecek. 

2- MİT’in tüm kamu kurumları,
meslek kuruluşları ve Bankacılık Ka-
nunu kapsamındaki tüm kuruluşlar
ile şirketlerin elektronik verilerine
doğrudan ulaşması sağlanacak. Ku-
rumlar buna itiraz edemeyecekler.
MİT takip altında tuttuğu kişileri her
yönüyle takip edebilecek, izleyebi-
lecek. Sendikalar, Barolar, Tabip
Odası, TMMOB gibi meslek örgütleri,
dernekler gibi DKÖ’lerin bilgilerine
de ulaşmaya çalışacaktır. Meslek ör-
gütleri meslek sırrına sığınamaya-

caklar. Bilgi paylaşmaktan ka-
çınanlar 2 ile 4 yıl aralığında
hapis cezası ile yargılanacak-
lardır. 

3- TCK'nın "Devletin Gü-
venliğine Karşı Suçlar", "Ana-
yasal Düzene ve Bu Düzenin
İşleyişine Karşı Suçlar", "Milli
Savunmaya Karşı Suçlar",
"Devlet Sırlarına Karşı Suçlar
ve Casusluk" başlıklı madde-
lerinde yer alan suçlara ilişkin
soruşturma ve kovuşturmalarda
ifade tutanaklarına, her türlü bilgi
ve belgeye erişebilecek, bunlardan
örnek alabilecek. 

Böylece MİT mahkemelerden
üstün bir hakka sahip oluyor ve
mahkemeler şekilsel bağımsızlığını
da yitiriyor. 

4- MİT, istihbari faaliyetler için
görevlendirilenlerin kimliklerini de-
ğiştirebilecek, kimliğin gizlenmesi
için her türlü önlemi alabilecek, tüzel
kişilikler kurabilecek. Bunun bir
başka anlatımı şudur. MİT kendi ça-
lışmaları için dernek, vakıf, özel
şirket kurabilecektir. Bunun için sahte
belgeler düzenleyebilecektir. 

5- Yabancı unsurların ülkenin ve
vatandaşların iletişim güvenliğini
tehdit eden faaliyetlerinin engellen-
mesine yönelik çalışmalar yapabile-
cektir. Açıktır ki, bu madde Erdoğan
ve bakanların telefonlarının dinlen-
mesini engellemek için konulmuştur.
İletişim güvenliği adı altında kendi
iletişim güvenliklerini koruma altına
almak istiyorlar. 

6- MİT mensupları görevlerini
yerine getirirken ceza ve infaz ku-
rumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle
önceden bilgi vermek suretiyle gö-
rüşebilecek, görüşmeler yaptırabile-
cektir. 

7- Cumhuriyet savcıları, MİT gö-
revlileri ile ilgili bir ihbar veya şikâyet
aldıklarında veya böyle bir durumu
öğrendiklerinde MİT MÜŞTEŞAR-
LIĞI'na bildirecek. Savcılar bunun
dışında başka bir işlem yapmayacaklar. 

Bu madde ile MİT’in her türlü
gayrimeşru işleri yasal koruma altına
alınmış oluyor. MİT tamamen dene-
tim dışı tutulmaktadır. Hem MİT
mensupları hem de MİT Müsteşarı
yüksek bir koruma altına alınmıştır. 

8- MİT'in görev ve faaliyetlerine
ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz
olarak alan, temin eden, çalan, sahte
olarak üreten, bunlar üzerinde sah-
tecilik yapan, bunları yok eden kişiye
4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
verilecek. MİT ile ilgili bilgileri her-
hangi bir biçimde ifşa edenler hapis
cezaları tehditi altında tutuluyor. 

9- MİT mahkeme kararı olma-
dan dinleme yapabilecektir. 

Düzenlemeler anlaşılacağı üzere
yasa, Anayasa ile koruma altına alınan
temel hak ve özgürlükleri ihlal et-
mektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi
çiğnenmekte, haberleşme özgürlüğü,
ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü,
çalışma özgürlüğü, kişisel verilerin
korunması ilkesi, özel hayatın gizliliği
ilkesi, mesleki, şahsi ve ticari sırların
korunması ilkeleri yok sayılmaktadır. 

CIA YETİŞTİRMESİ MİT HER DÖNEM HALKIN DÜŞMANI OLMUŞTUR!

AKP’NİN MİT YASASI HALKA AÇILAN
SAVAŞIN GÖSTERGESİDİR
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MİT şu ana kadar ağırlığını
iç güvenlik istihbaratına ve
kurduğu kontrgerilla teşkilat-
ları ile halka karşı mücadeleye
vermişti. Şimdi buna ek olarak
dış politika istihbarat ihtiyacını
karşılama görevi de MİT’e
veriliyor. MİT bu çerçevede
dış istihbarat ve teknik istih-
barat, iç istihbarat ve buna
karşı mücadele yürütme şek-
linde çalışacaktır. Hem hu-
kuken hem de teknik olarak
güçlendirilmiştir. 

AKP kendi istihbarat gü-
cünü Amerika'dakine benzet-
meye çalışmaktadır. Bunlarla
kendini koruyabileceğini,
ayaklanmaları engelleyebile-
ceğini düşünüyor olabilir. Ana-
dolu'nun yiğit kahramanlarının
yüksek teknolojilerini çaresiz
bıraktıklarını hatırlamalılar o
halde. 

Ayrıca MİT’e verilen gö-
revler düşünüldüğünde, AKP
bu alanda birçok kişi istihdam
edecektir. Şu an MİT’in 8 bin
civarında personeli bulunuyor.
Muhtemelen bu sayı hızla ar-
tacaktır. 

Sözün kısası AKP MİT
Yasası ile güvenliğini güç-
lendirmeye çalışmaktadır. Bu-
nun için ulusal ve uluslararası
mevzuatları çiğniyor. Elinde
tuttuğu devlet gücünü keyfi
bir biçimde kullanıyor. Kendi
çıkarına milletin çıkarı diyerek
demagoji yapıyor.

MİT, CIA yetiştirmesi halk
düşmanı bir kurumdur. Tüm
faaliyetleri halkın mücadele-
sini engellemek içindir. Em-
peryalistlerin ve işbirlikçi te-
kellerin düzenini korumak
için vardır. 

Yeni çıkartılan MİT yasası
halka karşı savaşın daha da
pervasız süreceği gerçeğinin
bir sonucudur. 

AKP, halka karşı iktidarını
korumak için MİT’i, polisi,
orduyu iç savaşa göre donat-
maktadır. 

Hatırlanacağı gibi, 6
Nisan 2012’de Zonguldak
Çaycuma’da aşırı yağmur yü-
zünden 1951 yapımı köprü yı-
kılmış, köprü üzerinden geç-
mekte olan minibüs Filyos
Çayı'na düşmüştü. Nehre dü-
şen minibüs içindeki 11 kişinin
cesedi bulunurken 4 kişinin
cesedine ulaşılamamıştı. İki
yıl geçmesine rağmen hala 4
kişiye ulaşılamadı. Nedeni, ik-
tidarın yoksul halka düşman
oluşudur. Gündemden düşene kadar il-
gileniyor görünmeleri, faşist yüzünü
perdelemek içindir.  Yoksa halk yok-
sulmuş, işsizmiş, devletin ihmali sonucu
ölmüş, cesedine bile ulaşılamamış, onlar
için önemi yoktur.

Kazada hayatını kaybedenlerin ya-
kınlarından, Mehmet Başören:  "Yetki-
lilere 2 yıldır sesimizi duyuramadık.
Maalesef 2 yıldır ceza davası açılmadı.
3 kurumla alakalı soruşturma izni ve-
rilmedi. Biz, suçlu kimse bunun cezasını
çekmesini istiyoruz ve Türkiye'ye emsal
teşkil etmesini istiyoruz. Sonuçta burada
15 tane canımız gitti. 4’ü henüz bulun-
madı. Biz yine annemizin babamızın
başına geldik, duamızı ediyoruz; ama
o bulunamayan 4 kişinin yakınları ne
yapsın? Kazadan 3 - 4 ay sonra çalış-
malar durduruldu. Bizi tanıyan bilen
herkesten dua istiyoruz. Yetkililerden
bir an önce sorumluları bulmasını ve
cezalandırmasını istiyoruz." dedi.

Burada hükümet, sorumluları bulması
gerekirken işbirlikçi AKP iktidarı 15
kişinin ölümünden sorumlu olan Devlet
Su İşleri, Karayolları ve Çaycuma Be-
lediyesi için Çaycuma Cumhuriyet Baş-
savcılığı’ndan soruşturma izni istemişti.
Ancak Kastamonu ve Zonguldak Valiliği
ile İçişleri Bakanlığı, izin talebini geri
çevirdi. Bunun üzerine savcılık Danış-
tay'a dava açtı. Danıştay da 10 günlük
itiraz süresi aşıldığı gerekçesiyle davayı

zamanaşımından reddetti. Görüldüğü
gibi hükümet kendi sorumluluğunun
üzerini örtmeye çalışmaktadır.

Bu olay konusunda soruşturma açılsa
da adalet yerini bulmayacaktır. 12 yıllık
iktidarları süresince sorumlu oldukları
ölümlerden dolayı açılan birçok dava
adaletsizlikle sonuçlanmıştır. 

Daha iki hafta geçmeden trafik ka-
zalarında, köprü inşaatlarında ölümlere,
vapurdan arabanın denize düşmesi yü-
zünden çocukların ve çeşitli ihmaller
nedeniyle yüzlerce insanın ölümünden
AKP sorumludur.

AKP iktidarında halkımızın payına
düşen sürekli ölüm ve gözyaşı olmuştur.  

Onlar sorumluları cezalandırmazlar.
Onların bildikleri şey hırsızlıktır, talandır,
ülkemizi emperyalizme peşkeş çek-
mektir. Haklarına sahip çıkan halkı kat-
letmekte ustadır.

Bizler örgütlülüğümüzü arttırmadı-
ğımız sürece bu kadar pervasız ve rahat
davranmaya devam edeceklerdir. AKP
iktidarından hesap sormak, bu çürümüş
düzeni yıkmak için örgütlenmeliyiz.

Sorumluların kapılarına dayanalım!
Bizden koparılan her canımızın hesabını
soralım. Ülkemizde “kaza” adı altında
yaşanan tüm ölümlerin sorumlusu AKP
iktidarından mutlaka hesap soracağız.
Halkın adaletinden yakalarını kurtara-
mayacaklar. Halkı adaletsiz bırakma-
yacağız.

Tüm Kurumlarıyla Çürüyen
AKP İktidarı Adalet Getiremez!

Adaleti Kendi Ellerimizle
Sağlayacağız!

Düşmanı
Halk

AKP

6 Nisan 2012’de göçen bu köprüde
15 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi hala kayıp!
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Emperyalizm dünya halklarına sal-
dırılarını sürdürüyor. Girdiği her yere
kan, gözyaşı, yıkım ve ölüm götür-
meye devam ediyor. Bütün bunları
açık işgallere dayanarak yapmasa da
her ülkede gizli darbeler örgütleyip
yapmakta. Sömürdüğü ülkelerin iş-
birlikçi devletleriyle yapmakta. 

Son yıllarda halklar bu baskılara
karşı her ne kadar ayaklansa da onlara
önderlik edecek Marksist-Leninist
devrimci bir alternatif olmadığından
ve var olanların da yetersizliğinden
dolayı emperyalizm, bu ayaklanmaları
kendi lehine kullanmıştır. 

Özellikle silahlı mücadele veren
örgütlenmelerin ideolojik olarak sav-
rulup emperyalizmle masa başına
oturması bu alternatifsizliği ve ye-
tersizliği arttırmıştır. İşte bu var olan
yetersizlikleri yeterliliğe çevirmek
dünya ülkelerindeki örgütlenmelerin
ideolojik olarak savrulmalarına bir
dur demek ve yakın gelecekte enter-
nasyonal bir birlik oluşturmak hede-
fiyle 5. Eyüp Baş Uluslararası Em-
peryalist Saldırganlığa Karşı Halk-

ların Birliği Sempozyumu gerçek-
leştirildi.

İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde
üç gün boyunca süren sempozyumun
birinci günü 16 Nisan’da gerçekleş-
tirildi. 

Emperyalizme Karşı
Daha Somut
Adımlar Atmalıyız!

Sempozyumun birinci gününün
birinci oturumuna geçilmeden önce
selamlama konuşmaları yapıldı. İlk
konuşmayı sempozyuma ev sahipliği
yapan Halk Cephesi adına Cihan Keş-
kek yaptı. Bu sempozyumun geçen
senelerde yapılan sempozyumların
beşincisi olduğunu vurgulayarak “Ar-
tık bir araya gelip sadece konuşmak
istemiyoruz. Daha somut bir şeyler
yapmak istiyoruz. Örneğin ortak bir
dergi çıkartmak, ortak bir büro aç-
mak istiyoruz” dedi. Sempozyumun
programını açıklayan Keşkek, bu sem-
pozyumun diğerlerine göre biraz daha
farklı olacağının sinyallerini verdi:

UUmudu Dünyanın Her Tarafına Yayacağız

EMPERYALİZMİ DÜNYADAN
DEFEDECEĞİZ!

5. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyumu Yapıldı!

EMPERYALİSTLER,
HALKLARIN BAŞ

DÜŞMANI AMERİKA
DEVRİMCİLERİN BAŞINA

ÖDÜL KOYUYOR!
EMPERYALİZME KARŞI

BİZ DÜNYA
HALKLARININ

TEMSİLCİLERİ DAHA
SOMUT ADIMLAR

ATMALIYIZ!
EMPERYALİSTLER

YERYÜZÜNDEN
SİLİNİNCEYE KADAR
DÜNYA İKİ KUTUPLU

OLACAKTIR! BİR
YANINDA EZİLEN DÜNYA

HALKLARI, DİĞER
TARAFINDAN

EMPERYALİSTLER!
EMPERYALİZME KARŞI

SAVAŞMAZSAK
SOSYALİZMİ
KURAMAYIZ!
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“Emperyalizmi, faşizmi, devrimci
şiddeti,  diyalektik materyalizmi tar-
tışmak istiyoruz” dedi. Maddi olarak
çok güçlü bir örgütlenme olmadık-
larını belirten Keşkek, bu kadar uğ-
raşmalarının emperyalizme karşı ciddi
bir ortak mücadele vermek için ol-
duğunu ifade etti. Keşkek konuşma-
sına herkesin 1 Mayıs’ını kutlayarak
son verdi.

EMPERYALİSTLER YERYÜ-
ZÜNDEN SİLİNİNCEYE KADAR
DÜNYA İKİ KUTUPLU OLACAK-
TIR! BİR YANINDA EZİLEN DÜN-
YA HALKLARI, DİĞER TARA-
FINDA EMPERYALİSTLER!

İkinci olarak kürsüye çıkıp söz
alan Halkın Hukuk Bürosu Avukatı
ve Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Koz-
ağaçlı konuşmasına “Emperyalizmin
saldırıları karşısında enternasyona-
lizmin önemi çok büyük” sözleriyle
başlayıp “başka ülkelerdeki halkların
mücadelesini görmezseniz kendi mü-
cadelenizi de büyütemezsiniz” söz-
leriyle devam etti. Kısaca kendi
örgütü olan ÇHD’yi anlattı. Kozağaçlı
üyesi oldukları Avrupa’daki avukat
örgütlenmeleriyle olan ilişkilerini an-
latarak, onların enternasyonale bakış
açılarındaki çarpıklıkları anlattı. Buna
göre Avrupa’daki avukatlar örgüt-
lenmesi enternasyonalizmi sadece
Türkiye hükümetine baskı yapmak
olarak görüyor. 18 Ocak 2013’te
kendilerine de yapılan baskınları an-
latan Kozağaçlı, tutsaklıklarının ka-
rarlılıklarında hiçbir şey eksiltmedi-
ğini belirterek konuşmasını  bitirdi.

Üçüncü olarak kürsüye Kamu
Emekçileri Cepheli ve Kamu Emek-
çileri Sendikaları Konfederasyonu
(KESK) Yönetim Kurulu Üyesi Ak-
man Şimşek çıktı. KESK içinde ken-
disinin bir Kamu Emekçileri Cepheli
olarak bulunduğunu (KEC’li) ve bu
sempozyumu düzenleyen ailenin bir
ferdi olduğunu belirtti öncelikle. 19

Şubat 2013’de KESK’e yapılan bas-
kınların talimatının, 2 Şubat’ta ezilen-
lerin temsilcileri tarafından Amerika’nın
Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik ya-
pılan feda eyleminden sonra bizzat
Amerika tarafından verildiğini söyledi.
Şimşek, emperyalizm yenilene kadar
dünyanın iki kutuplu olacağını ifade
ederek “Birincisi ezenler yani em-
peryalistler ikincisi ezilenler yani bu-
rada bulunanlar” dedi. Temel sorunun
bir araya gelememek olduğunu belirten
Şimşek “Anti-emperyalist, anti-faşist
mücadeleyi buradan vermeliyiz... Ame-
rika o kadar korkuyor ki, devrimcilerin
başına ödül koyuyor... Bu korkuları
ile bir gün yok olup gidecekler” dedi. 

Emperyalizme 
Karşı Savaşmazsak
Sosyalizmi Kuramayız

Üçüncü olarak Lübnan’dan gelen
Muhammed Safa, Eyüp Baş’ı se-
lamladı. Safa “Bu sempozyumda
yeni bir örgütlenme yaratmaya ça-
lışıyoruz. Bu, anti-emperyalist mü-
cadele veren örgütlenmeler için bir
havuz niteliği taşımakta” diyerek
bu sempozyumun önemine değindi.
Safa Türkiye’de yapılan katliamlara
değinerek, “19 Aralık Katliamı hiçbir
zaman unutulmayacak, tarih tara-
fından yazılacaktır” dedi.

Dördüncü olarak kürsüye çıkan
Karaam Khella dünyanın şimdiki
durumunu anlatarak birlik meselesine
değindi. 

Daha sonra Hindistan Sosyalist
Birlik üyesi olan Manik Mukherjee
kürsüye çıktı. Mukherjee önce davet
edildiği için teşekkür etti. Emperya-
lizm konusuna kısaca değinerek Hin-
distan’ın emperyalist bir devlet ol-
mayıp faşist bir devlet olduğunu be-
lirtti. Sözlerini “Emperyalizme karşı
savaşmazsak sosyalizmi kuramayız”
diyerek bitirdi.

Son olarak sempozyum için çalış-

maya gelen Honduras’tan Guillermo
Moncada konuştu. “Buradayız, çünkü
biz enternasyonalistiz. Ucunda ölüm
olan bu mücadelede sınır kavramı
yoktur” diyen Moncado Türkiyeli
devrimcilere de değindi: “Biz ayrıca
Eyüp, Berkin ve Mahir Çayan’ız.”
Bu sözleri alkışlarla karşılanan Mon-
cada sözlerini Türkçe olarak “Amerika
Katil, Defol” şeklinde bitirdi.

Selamlama konuşmaları bittikten
sonra yemek arası verildi. Yemek
arası bittikten sonra günün 1. oturuma
başlandı. Birinci oturumun konuş-
macıları şöyleydi:

Halkın Hukuk Bürosu’ndan
Barkın Timtik,

Latin Amerika’dan (Frente Po-
pular adına) Francesco Longa,

İrlanda’dan June Kelly,

Irak’tan Fawaz Hilmi,

Almanya’dan Willi Efenberger,

Mısırlı ve Hamburg Üniversitesi
Tarih ve Felsefe Öğretim üyesi Ka-
raam Khella

Oturumu açan Barkın Timtik ön-
celikle sempozyumu dinlemeye ge-
lenleri selamlayarak kendisinin
HHB’nin bir avukatı olduğunu belirtti.
18 Ocak baskınlarında kendisinin de
tutuklandığını belirterek Türkiye’de
devrimci avukatlık yaptığı için ve özel-
likle de Halk Cephesi’nin avukatlığını
yaptığı için tutuklandıklarını ifade etti. 

Timtik konuşmasının ardından İlk
sözü Francesco Longa’ya verdi. Longa
konuşmasına “Benim için Che’nin
ülkesinden olmak hem bir onur hem
de bir baskı nedeni. Çünkü onun gibi
hareket etmemiz gerekiyor” diyerek
başladı. Longa temsil ettiği örgütün
anti-ataerkil olduğunu feminizmi mü-
cadelelerinin bir parçası olarak gör-
düklerini vurgulayarak “örgütümü-
zün yüzde 80’ini kadınlar teşkil
ediyor” dedi. Latin Amerika’nın 16.
yüzyıldan beri mücadele ettiğini be-
lirttikten sonra Longa emperyalizmin
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Latin Amerika’daki darbelerini anlattı.
Longa sempozyuma katıldıklarına
çok memnun olduğunu ifade ederek
“Buradan bir birlik çıkarmalıyız”
diyerek konuşmasını bitirdi.

Kraam Khella’nın konuşmasının
büyük bir bölümü NATO ile ilgiliydi.
NATO’nun 28 ülkenin ittifakı ile ku-
rulduğunu belirten Khella, NATO’nun
yıkım, saldırganlık ve ülkelere bas-
kıdan başka bir görevi olmadığının
altını çizdi. Tarafsızlık diye bir şeyin
olamayacağını söyleyerek “Eğer ül-
kemiz NATO’ya üye ise NATO ta-
rafındayız demektir” sözlerini kul-
landı. Türkiye’nin de şu anda Lib-
ya’da askerlerinin olduğunu, buna
karşı çıkılması gerektiğini belirten
Khella “NATO’nun bu saldırgan-
lığına son verebiliriz” dedi.

Khella’dan sonra konuşan June
Kelly Ukrayna’daki faşist yönetimden
bahsetti. Şu anda yönetime aday olan
başbakan adayının halka karşı kü-
fürlerle dolu konuşmalarının kayıt-
larından bir kesit okudu.

Irak’tan dört örgüt adına konuş-
maya gelen Fawaz Hilmi endüstriyel
savaş sanayisini anlattı. Irak’ta Maliki
yönetiminin sekterizmle geldiğini ve
ülkede tam bir savaş krizi yaşandığını
belirterek, Irak halkının sekterizme
karşı mücadelesini sürdürdüğünü be-
lirtti. Fawaz Hilmi ayrıca dine dayalı
bir yönetimin emperyalist safta oldu-
ğunu belirttikten sonra İran’daki yö-
netimi emperyalizmin kuklası olmakla
suçladı ve “İsrail ve İran Ameri-
ka’nın Ortadoğu’daki elidir” dedi.

Hilmi’nin bu sözlerine konuyu
saptırdığı gerekçesiyle Lübnan’dan
gelen Muhammed Safa itiraz etti.
Safa, konunun emperyalizme karşı
birlikte olmak olduğunu, İran olma-
dığını belirtti.

Fawaz’ın konuşmasının ardından
sözü yine Barkın Timtik alarak em-
peryalizmin bunca kana rağmen iş-

lediği onca suça rağmen ayakta dur-
masının nedenlerinden birinin ideo-
lojik propaganda olduğunu vurguladı.
Timtik enternasyonalizm ile vatanın
bağımsızlığı için verilen mücadelenin
çelişmediğini yine Marks’ın sözleriyle
açıkladı.

Timtik’in yaptığı bu konuşmanın
ardından sözü Willi Efenberger ala-
rak Alman emperyalizmine artık Av-
rupa’nın yetmediğini söyledi. Özel-
likle Almanya’nın çıkarmış olduğu
Anti-terör yasalarıyla ilgili konuşan
Efenberger bu yasanın tarihsel olarak
gelişimini anlattı. PKK ve DHKP-
C’nin Almanya için çok büyük bir
sorun olduğunu belirten Efenberger
“Çünkü bu örgütlenmeler silahlı
mücadele veriyor” dedi. Ayrıca Tür-
kiyeli devrimci Şadi Özpolat’ın
Stuttgart’ta terör örgütü üyesi olarak
yargılandığını belirterek baskı ve iş-
kencelerle alınan ifadelerle insanların
tutuklandığını söyledi.

Son olarak sözü yine Barkın Timtik
alarak ABD’nin militaristleşmiş ya-
pısından bahsetti. Daha önceki gün-
lerde haberlere de yansıyan ve Ame-
rika’nın Türkiyeli üç devrimcinin
başlarına konulan para ödülüne de-
ğinen Timtik, “HHB olarak bunlara
karşı kampanya başlatacak ve Ame-
rika’yı tüm dünyaya rezil edeceğiz”
dedi. Timtik’in yaptığı bu açıklamadan
sonra birinci oturum sona erdi.

İkinci Oturum:
Bu oturumun konuşmacıları:

(ÇHD) Genel Başkanı Avukat
Selçuk Kozağaçlı

Honduras’tan Mauricio Men-
doza

Hindistan’dan Manik Mukher-
jee

İngiltere’den Steve Kaczynski

İkinci ve son oturumun bu bölü-
münde ilk olarak konuşan Avukat Sel-
çuk Kozağaçlı idi. Kozağaçlı, ilk olarak

konuşmacıları takdim ederek bu ikinci
oturumun konularını açıkladı. Ardından
ilk sözü Manik Mukherjee’ye bıraktı.
Mukherjee “Ne zaman sokağa, kav-
gaya çıksak politik bir doğru olmak-
sızın nihai olarak başarı elde ede-
meyiz” dedi. Ardından kendilerinin
neden “Maoizm” kelimesini değil de
“Mao Zedung düşüncesi” demeyi
tercih ettiklerini anlattı. Mao’nun bur-
juva demokratik devrimden sosyalist
devrime geçiş konusundaki başarısın-
dan bahsetti. Son olarak Hindistan’daki
durumdan genel olarak bahseden Muk-
herjee “Hindistan’daki ana düşman
Amerika’dır” dedi.

Mukherjee’den sonra sözü Hon-
duras Halk Cephesi adına Mauricio
Mendoza aldı. Mendoza devrimi konu
alan videolar çektiğini belirterek, ile-
tişim alanında çalıştığını söyledi. Men-
doza “Şiddetin her geçen gün arttığı
her gün yirmi kişinin öldürüldüğü
bir ülkeden geliyorum” diyerek, bunun
sebebinin hükümetlerini ele geçiren
neo liberal sistem olduğunu ifade etti.
Mendoza konuşmasını “Birleşelim
ve Savaşalım” sözüyle bitirdi.

Mendoza’dan sonra konuşan Koz-
ağaçlı vurguyu sürekli işçi sınıfı ola-
rak yapanların devrimci mücadeleden
kaçtıklarını, sosyalist mücadelenin
ilkelerinden çokça bahseden grupların
kırdaki, sokaktaki mücadeleden uzak-
ta durduklarını söyledi. 

Üçüncü olarak konuşan Steve
Kaczynski kendi dayanışma çalış-
malarını bu çalışmalar esnasında
neler yaşadığını anlatarak enternas-
yonal dayanışmaya örnekler verdi.
Kaczynski konuşmasını “Şu anda
Halk Cephesi ile beraber hareket
ediyorum” diyerek bitirdi.

İkinci oturum burada sona ererken
dünyadaki ilerici önderleri ve hare-
ketleri gösteren 13 dakikalık bir sin-
evizyon gösterildi.

Sürecek...
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Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu  katılımcılarına sem-
pozyum hakkındaki düşünce ve öne-
rilerini sorduk, onlar anlattı... 

Dimitri Panyotov
- Bulgaristan 
23 Eylül Örgütü

Bence sempozyum
çok güzel bir şey, anti-
emperyalist birlikler kur-
mak çok önemli. Dün-
yada hep bir saldırı söz
konusu, burada da bir
bağlantı kuruyoruz. Ben-

ce bu yüzden çok önemli bu sempoz-
yum. Bir diğer önemli yanı da diğer
ülkelerde ne olup bittiğini medya dı-
şından da öğrenebiliyoruz. Çünkü
medya çarpıtıyor her şeyi. Burada in-
sanlar emperyalizme karşı verdikleri
mücadeleyi, ülkelerindeki direnişi ak-
tarabiliyor, ve izlenimlerini anlatabi-
liyor. Bu bizim için çok önemli. 

Pratik anlamında birlikte çalış-
mamız çok önemli. Ama hep bir
bilgi eksikliği söz konusu. Birbiri-
mizden çok kopuğuz. Bir mail grubu
gibi bağlantımız olursa belki daha
fazla bilgimiz olur ve ne yapacağımızı
daha iyi değerlendiririz. Bunun ek-
sikliği çok fazla oluyor sempozyum
sonrası. 

Luidmil
Kastadinov-
Bulgaristan
Komünist
Partisi Merkez
Komite

Dün çok yeni bir
bilgi öğrendim. ABD
sizin yoldaşlarınızın

üzerine ödül koymuş. Onları hiçbir
güç, hiç kimse ABD’ye teslim et-
meyecek. Çünkü hiçbir güç 3 milyon
dolar da olsa böyle bir şey yapmaz.
Kimse onların bir kuruşunu bile is-
temiyor. Çünkü onlar katil. 

Bilgi eksikliği çok fazla. Evet or-
tak eylem yapacağız ama nasıl ola-
cak? Öncelikle ortak bir sitemiz
olsun, burada ortak bilgi paylaşımı
yapalım. Bu bilgi paylaşımından
sonra farklı ülkelerde de yapabiliriz.
Aynı zamanda emperyalizme karşı
ortak cephe çok önemli. Böyle bir
platform her ülke için çok önemli.
En büyük ve ortak düşmanı ortaya
koyar böyle bir cephe. Biz bir birlik
olursak düşmanı tecrit edebiliriz.
Ama biz kendi kendimizi tecrit edi-
yoruz bilgi alışverişi yapmayarak.
önceden kurduğumuz birliklerde ba-
şarılı olmuştuk, şimdi de aynısını
yaparsak düşmanı tecrit edebiliriz.

Francisco Lonea - Arjantin,
Daryo Santijan 
Halk Cephesi
(Polis tarafından katledilen
yoldaşlarının adı) 

Bu sempozyuma katılmak bizim
açımızdan mutluluk verici bir durum,
bugün de konuştuk bazı şeyleri, dün
de konuşmuştuk. Biz anti-emperyalist,
anti-faşist, anti-kapitalist mücadele
verenlerin emperyalizmin dayattığı
politikalar üzerinden aynı şeyler ya-
şadığını, her örgütün, her ülkenin aynı
şeyler yaşadığını görüyoruz. Bu sem-
pozyum çok yararlı çünkü burada
farklı ülkelerin mücadele biçimlerini,
neler yaptıklarını öğreniyoruz. Ve bunu
biz kendi ülkemize götürüp kendi ül-
kemizdeki insanlara da aktaracağız.
İnsanlar da bu şekilde bilecekler dün-
yanın diğer ülkelerinde neler yaşan-

dığını. Tabiki bir araya
gelmemiz, birbirimiz
hakkında öğrenmemiz
çok önemli. 

Bu sempozyum
bu şekilde başladı
bundan sonraki se-
nelerde de inanın
daha farklı noktalara
gelecektir ama bura-
da yapmamız gere-
ken bütün örgütlerden gelen delege-
lerin diğer delegelerin ülkelerine de
giderek birebir görüşmesi. İşte o za-
man örgütsel düzeyde farklı görüş-
meler de oluşur, insanlar birbirlerini
daha iyi tanır, daha ciddi somut adım-
lar atılabilir. Şu anda biz ilk defa ge-
liyoruz ama bunu bu şekilde devam
ettirebilirsek daha ciddi kazanımlar
elde edebileceğimizi düşünüyorum.  

Vangelis Dimitsantos-
Yunanistan
K’Vox

(Vox Sosyal Mer-
kez; Yunanistan’da
anarşist komünist
bir merkezin ismi.
Eski sinemanın işgal
edilip dönüştürüle-
rek yapıldığı bir
merkez olduğu için
K’vox diyorlar ör-
gütlerinin ismine)
Şöyle diyeyim ben,  insanların

kendi yaşam biçimleri devrim mü-
cadelesine yardımcı oluyordur, Ama
biz bu sempozyumun sonucunda düz-
gün bir şekilde nasıl mücadele ede-
biliriz? Ortak nokta düşmanımıza
karşı bunun planlarını çıkartmak zo-
rundayız. Bütün mücadele alanları-
mızın ortak noktalarını bulup beraber
hedefler koyabilmeliyiz. Bu şekilde

Röportaj

Düşmanımız Emperyalizm... 
Ortak Düşmanımıza Karşı 
Somut Adımlar Atmalıyız

Dimitri Panyatov

Francisco Lonea
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biz devrime adım atabiliriz yoksa bu-
rada her şeyi konuşup analiz edebiliriz.
Amacımız bu olmamalı ondan dolayı
bizim mücadele alanlarımızın ne ola-
cağı ve hedeflerimizin ne olacağı, be-
raber bunu nasıl kazanabileceğimiz
konusunda kararlar almalı-
yız. 

Yani bizim yapmamız
gereken önemli olgu da şu,
komşu ülkeleriz  zaten bun-
dan dolayı bizim  yoldaşla-
rımız özellikle sizin orada
bulunan yoldaşlarınız ya da
burada bizim yoldaşlarımız
herhangi bir sorun olduğun-
da nasıl birbirimize destek
verebiliriz, nasıl birbirimizi
koruyabiliriz bu konuda bazı ortak
çalışmalar yapabiliriz. Bu çok önemli
çünkü hepimizin  hedefleri aynı. Bu
hedefe hizmet ediyoruz. Bu anlamda
önemli olduğunu düşünüyoruz, nasıl
büyütebiliriz bu konuda konuşmamız
gerekebilir.  

Nikos - Yunanistan
K’Vox
Şu konuda çok şanssız hissediyo-

ruz, buradaki Halk Cephesi gibi örgüt
yok kendi ülkemizde. O yüzden dev-
rimin olması için şu andaki mevcut
koşullarda böyle bir yapılanmanın ol-
mamasından dolayı üzüntü duyuyoruz
kendi ülkemizde. Şu an ülkemizdeki
mücadele içerisinde tutuklanan siyasi
tutsaklar sadece anarşistlerden ve Tür-
kiyeli Halk Cepheliler’den oluşuyor.
Bu durum başka örgütlerin mücadele
vermediğini de kanıtlıyor aslında.

Örgütlülük konusunda bir şey söy-
leyemeyeceğim kesinlikle öyle bir so-
runum yok zaten. Ama mesela burada
Stalin resmi var. İşte Stalin’in düşün-
celerini savunuyorsunuz, belki biz sa-
vunmuyoruzdur. Bu farklılıklarımız
olabilir ama bizim için önemli olan
aynı düşündüğümüz konular var. İşte
sizin mahallelerde çetelere mafyaya
karşı verdiğiniz bir mücadele var,
devletin özellikle uyuşturucu ve maf-
yayı mahallelere yerleştirme nedenleri
var, bunun gibi sorunları biz de yaşı-
yoruz ülkemizde. Çünkü bunlar sosyal
sorunlar bizi de etkiliyor aynı şekilde.
O yüzden sizin bu mücadele biçiminizi

biz önemsiyoruz. Bunun dışında ver-
diğiniz devrimci mücadele de paralel
olduğu için birbirine  bunları da önem-
siyoruz, ondan dolayı bizim için değerli
bu sempozyum. 

June Kelly 
İrlanda
İstanbul’da olmaktan

mutluluk duyuyorum.
Sempozyum için burada
bulunuyorum. Bir araş-
tırmacıyım, İstanbul’a
üçüncü gelişim, üçüne de
sempozyum için geldim.
Şu anda her şey iyi gidiyor
zaten seneye de geleceğim
kesinlikle. Katılmaktan

onur, gurur duyuyorum. Burada aldığım
bilgilerden şimdiye kadar öteki sem-
pozyumlardan olduğu gibi bütün bilgi-
lerimi araştırmalarımı diğer insanlara
aktarıyorum. Burada öğrendiklerimi de
yapıyorum ya da bildiklerimi aktarmaya
çalışıyorum insanlara. Organize edenler
bu işi nasıl beceriyorlar bilmiyorum
çünkü her geldiğimde her zaman rahatım
burada. Her şey çok düzenli yürüyor
bütün toplantılar verimli geçiyor ger-
çekten gıptayla bakıyorum nasıl yap-
tıklarına bu işi. Bu küresel kapitalist
sisteme karşı mücadele veren herkesin
mücadelesini destekliyorum, çok önem-
siyorum. Bir şekilde bunların ülkeleri-
mizden ve yaşantılarımızdan atılması
için zafere ulaşacağımıza eminim çünkü
bu insanlar suçlu insanlar, insanların
hayatlarını birebir etkileyen çalışmalar
yapıyorlar. 
İnsanların bir  çoğunun kendilerinin

arasındaki mücadeleleri paylaşıp bil-
gilerini değiş tokuş edip bundan sonra
irtibat içinde kalması tabi ki önemli
bir şey. Ama ayriyeten yani bizim
amacımız sonuçta kapitalist sisteme
karşı bir savaşım ve buradaki insanların
toplanmasıyla bazı şeyleri karar alıp
kapitalist sistemi yok edebilmek için
çalışmalar yapması benim için önemli.
Benim hayalimde de bu var zaten.
Yani bir gün kapitalist sistem özellikle
küçük ülkelere çok kısa bir sürede
saldırıp ülkeyi yok etmesi özellikle
petrol şirketlerinin yok etmesi haya-
tımızda çok büyük etkenler yaratıyor.
Ama küresel bir devrimin olması ge-

rektiğine inanıyorum bu da bizim mü-
cadelemizle olacak. Ben şu anda 65
yaşındayım hayatımın sonlarına yak-
laşıyorum ama ben böyle bir şeyi gö-
rebileceğimi düşünüyorum, hayal edi-
yorum. 

Gianfranco Costellotti -
İtalya,
Areaglobale
Movimento
Politico
İtalya’dan, küre-

sel alan Marksist Le-
nist bir örgütten ge-
liyorum. 

Biz buraya sem-
pozyum için geldik
ama, sadece sempoz-
yuma katılmak için
gelmedik, hem Türk halkının mücade-
lesiyle, hem de devrimci tutsaklarla da-
yanışmak için geldik. Kazova işçilerinin
mücadelesiyle dayanışmak için geldik.
İyi organize edilmiş bir şey, sempozyum
gerçekten çok güzel, çok iyi organize
edilmiş. Güzel büyük bir konserde bu-
lunduk. Yani bu konserin nasıl örgüt-
lendiğini, konserden önce nasıl  örgüt-
lendiğini konserden sonra nasıl örgüt-
lendiğini gördük. Biz Kazova işçilerini
İtalya’ya davet ettik onlar da Haziran
ortasında geleceklerini söylediler. Onların
deneyimlerini İtalya işçilerine anlatacağız
ve böylece sempozyumla dayanışma
kurmuş olacağız. Hem de uluslararası
yani  Enternasyonalist  bir şey yapmış
olacağız. Yani Türk ve İtalyan işçiler
arasında Enternasyonalist dayanışmayı
sağlayacağız. Şimdi daha önce de de-
diğim gibi Kazova işçilerini İtalya’ya
getireceğiz ve onların deneyimlerini
İtalyan işçilerine aktarmalarını sağla-
yacağız. Bu; büyük iş çünkü var olan
bütün dökümanları belgeleri İtalyancaya
çevireceğiz, ondan sonra esas amacımız
Türk halkının mücadelesiyle dayanışmak. 

Daha eklemek istiyorum; yani biz
burada kendimizi evimizde hissettik.
Yani bizim Türk kız kardeşlerimizin,
erkek kardeşlerimizin misafirperverliği,
sıcaklığı canlılığı candanlığı bizi çok
etkiledi. Yani hiç kendimizi başka bir
ülkede gibi hissetmiyoruz, sanki evi-
mizdeymiş gibi hissediyoruz.
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Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu 16-18 Nisan tarihleri
arasında yapıldı. Sempozyuma Latin
Amerika’dan Ortadoğu’ya, Avru-
pa’dan Afrika’ya, Uzak Doğu’dan
Asya’ya kadar çok sayıda ülkeden
devrimci, demokrat ilerici anti-em-
peryalist örgüt temsilcileri katıldı. 

Halk Cephesi bu sempozyumda
katılımcılara enternasyonal bir birlik
oluşturmayı hedef olarak önerdi. 

Enternasyonalizmin politik içeriği
kendi ülkesinin, dünya halklarının
kurtuluş mücadelesini geliştirmek;
devrimini yapmış ülkeleri koruyup
güçlendirmek; emperyalizme karşı
set oluşturmak; devrimci, Mark-
sist-Leninist örgütler arasında ideo-
lojik, politik, askeri dayanışmayı
gerçekleştirmektir.

Halkların mücadelesi söz konusu
olduğunda emperyalistler kendi ara-
larındaki çelişkileri bir kenara bırıkap
birleşiyorlar. 

Emperyalist sisteme karşı en kü-
çük bir gücün bile varlığına taham-
mülleri yok... Onun içindir ki, Kü-
ba’ya, Kuzey Kore’ye on yıllardır
ambargoyu sürdürmektedirler. 

Onun içindir ki Suriye topraklarını
emperyalistlerin yağmasına açmadığı
için Esad iktidarını yıkmak istiyorlar. 

Onun içindir ki; emperyalist sö-
mürüye, işgale karşı direnen örgütler
hakkında terör listeleri hazırlıyorlar...

Onun içindir ki; Amerika, em-
peryalizmle uzlaşmayan, ML bir ha-
reket olan DHKP-C’li devrimcilerin
başına ödül koyuyor. 

İster bir devlet, ister bir örgüt, is-
terse emperyalist sisteme karşı direnen
tek bir kişi olsun emperyalistler onu
teslim almak için yasalarmış, hakmış,
hukukmuş hepsini bir kenara bırakı-
yor... Tam bir haydutluk... Her türlü
aşağılık yöntemlere başvuruyorlar... 

Libya lideri Muammer Kadda-
fi’nin katledilmesi, üç yıldır Esad
iktidarını yıkmak için Suriye’de ya-
pılanlar, DHKP-C’li devrimcilerin
başına konulan ödüller haydutluğun
boyutunu gösteriyor. 

Güçlü Olan 
Emperyalistler Değil, 
Direnen Halklardır!

Bugün 50’li, 60’lı, 70’li yıllarda
olduğu gibi emperyalizme karşı güçlü

darbeler vuran ulusal, sosyal kurtuluş
mücadeleleri yok... 90’lar öncesinde
olduğu gibi karşılarında sosyalist bir
blok da yok... 

Fakat buna rağmen emperyalistler
ne krizlerden kurtulabiliyor, ne de
istedikleri her politikayı hayata ge-
çirebiliyor. Halkların en küçük bir
direnişi bile emperyalistlerin politi-
kalarını bozuyor. 

Amerika, Irak’ın işgaliyle tüm
dünyaya imparatorluğunu ilan et-
mişti... Irak’ı yerle bir ettiler... Fakat
en geri haliyle direnen Irak, Ameri-
ka’nın bütün imparatorluk planlarını
yerle bir etti. 

Afganistan’ın işgalinde küstah
Amerika “yıktığımız kerpiç evler at-
tığımız bombanın maliyetini karşıla-
mıyor” diye Afgan halkını küçümsü-
yordu. Afganistan halkı bütün emper-
yalistlere karşı 14 yıldır direniyor.

Libya lideri Kaddafi gibi yap-
makla tehdit etmişlerdi Esad’ı... Esad
iktidarını yıkmak için 150 binden
fazla Suriyeli’yi katlettiler... Esad
hala direniyor ve direniş Amerika’nın
Ortadoğu politikalarını alt üst etti. 

Bugün Amerika, dünyanın impa-
ratoru değil artık... 

5. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu Yapıldı!

Antiemperyalist, Sol, Sosyalist, Devrimci Örgütlere Çağrımızdır: 

Emperyalist Haydutluğa Karşı
Devrimci Enternasyonali Kuralım!
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Ezilen dünya halkları dünyanın
dört bir yanında emperyalistlerin ya-
rattığı dünya tablosuna karşı direniyor.
İşbirlikçi iktidarlara karşı direniyor.

Emperyalistler yüzyılın başında
“21. yüzyıl ayaklanmalar yüzyılı ola-
cak” tespiti yapmıştı. 

Elbette bu bir kehanet değil. Ya-
rattıkları açlık, yoksulluk, sömürü
tablosunun kaçınılmaz sonucudur. 

Bu tabloyu emperyalistler yarat-
mıştır. 90’lardaki karşıdevrimlerden
bugüne geçen 25 yılda emperyalistler
Küba, Kuzey Kore gibi birkaç istisna
dışında tüm dünya pazarlarına ha-
kimdi. 25 yıl boyunca pervasızca
sömürdüler dünya halklarını. 

Yarattıkları tablo; açlık, yoksulluk
ve sefaletten başkası değildir. 

Bu baskı ve sömürü düzeninde
ayaklanmalar kaçınılmazdır. 

Halkların Sosyalizmden Başka
Kurtuluşu, Devrimden Başka
Çözümü Yoktur!

Sömürü düzenine karşı halkların
ayaklanması, yüz binlerle, milyonlarla
sokaklara çıkması, iktidarı hedefleyen,
iktidar mücadelesi veren devrimci
bir örgüt-parti yoksa tek başına hiçbir
anlam ifade etmez.

Nitekim Tunus’ta, Mısır’da mil-
yonlarca kişi meydanlara çıkmış, bir
diktatörü yıkıp yerine başka bir dik-
tatörü iktidara geçirmişlerdir. 

Daha da beteri devrimci bir ön-
derlikten yoksun oldukları için em-
peryalist politikaların aracı haline
gelmişlerdir. Amerika “Arap Baharı”
adı altında halkların işbirlikçi faşist
diktatörlere olan öfkesini kullanarak
emperyalist politikalarını hayata ge-
çirmeye çalışmıştır. 

Halkların sosyalizmden başka
kurtuluşu, devrimden başka çözümü
yoktur. 90’lardan bugüne emperya-
listlerin tek hakim olduğu süreç bunu
defalarca kanıtlamıştır. Sosyalist sis-
temin yıkılmasıyla birlikte emperyalist
sömürü kat be kat artarak bugünkü
tablo yaratılmıştır. 

Evet, bugün dünya halklarının
sosyalizmden başka kurtuluşu yoktur.
Tarih devrimcileri her geçen gün

doğrulamaktadır. Sosyalizm alternatifi
halkların bilincinde düne göre bugün
çok daha canlıdır. 

Sorun Devrimci Örgütlerin
İddiasızlığı ve Zayıflığıdır!

Bugün emperyalizm karşısında
ideolojik olarak çok daha güçlüyüz.
Bunu en iyi bilenlerden birisi de em-
peryalistlerdir. 

Onun için dünya halklarına “kötü”
örnek olabilecek en küçük alterna-
tifleri büyümeden yok etmek istiyor. 

DHKP-C’li devrimcilerin başına
ödül koymaları bu korkunun sonu-
cudur. Bunu da açıkça itiraf ediyor
Amerika.  

“Tekrar ML bir örgütün yeryü-
zünde güç olmasına asla izin ver-
meyeceğiz...” diyor. DHKP-C’yi ne
pahasına olursa olsun bitireceğini söy-
lüyor. Dünyanın her tarafında savaş
açmış. Yunanistan’da tutuklanan dev-
rimciler Amerika, Yunanistan ve Tür-
kiye devletlerinin işbirliğiyle yapılan
operasyonda tutuklanmışlardır. Diğer
Avrupa ülkelerinin de DHKP-C’ye
karşı tavırları farklı değildir. 

Cephe savaşçısı Alişan Şanlı’nın
ABD Ankara Büyükelçiliği’ne yaptığı
feda eylemini kastederek şöyle diyor:
“Dünyaya olumsuz örnek olacaklar,
bundan sonra herkes kendini bize
karşı eylem yapabilecek güçte his-
sedecek, bu çok ama çok tehlikeli
bir yönelim... Buna asla izin ver-
meyeceğiz." 

Emperyalizmi beyninden vuran
bir tek devrimci eylemin bile tüm
dünya halklarını derinden etkileye-
ceğini çok iyi biliyorlar.

İşte devrimci eylem bu denli güç-
lüdür. Güç, eylemin düşmana verdiği
maddi zararda değil, dünya halklarına
taşıdığı politik mesajdadır. 

Onun için diyoruz ki; UMUTSUZ
OLMAYIN. GÜÇLÜ OLAN BİZİZ..
ASIL GÜÇSÜZ OLAN EMPERYA-
LİSTLERDİR. 

Devrimci, sosyalist, antiemper-
yalist örgütler arasında kurulacak
ENTERNASYONAL,  sosyalizmin,
devrimlerin halklar için tek kurtuluş
yolu olduğunu göstermek için önemli

bir güç olacaktır. 

Kurulacak enternasyonal ideolojik
olarak gerileyen, umutlarını yitirmiş,
iktidar hedefinden uzak, sol, sosyalist,
anti-emperyalist hareketler için de
yeni bir umut ve güç olacaktır. 

İdeolojik olarak güçlü olan sos-
yalizmdir. Emperyalizm çürüyen,
yok olandır. Sosyalizm geleceğimiz-
dir. Güçlü olan biziz.

Emperyalistler, onların işbirlik-
çileri devrimcileri yok? etmek için
nasıl bütün çelişkilerine rağmen birlik
olabiliyorlarsa devrimciler de düş-
manları karşısında en güçlü birlikleri
oluşturmalıdır. 

Devrimcilerin, sosyalistlerin oluş-
turacağı en ileri birlik ENTERNAS-
YONALDİR!

Enternasyonalizm anlayışı, ülke,
parti veya ulus düzeyinde her türlü
benmerkezciliği, milliyetçiliği, mül-
kiyetçiliği reddeder. İşçi sınıfının,
ezilen dünya halklarının ortak ve ge-
nel çıkarlarını ön planda tutar. Atılan
her adımda proletaryanın ve ezilen
dünya halklarının ortak ve nihai he-
defini gözetir.

Dünya işçilerinin ve emekçi halk-
larının enternasyonalist muhtevaya
sahip örgütlenmelere bugün çok daha
fazla ihtiyacı vardır. 

Ülkeler, halklar, örgütler düze-
yinde enternasyonalist ruhu, kültürü,
bilinci daha fazla yaygınlaştırmak,
öne çıkarmak kaçınılmaz bir görev
olarak durmaktadır. Devrimci hareket
bu yönde ısrarlı ve kararlı adımlar
atmaya devam etmektedir.

Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu enternasyonalin oluş-
turulması için önemli bir araçtır. 

Bugün emperyalistlerin kan gö-
lüne çevirdikleri Suriye halkının ya-
nında olmak, emperyalistlerin am-
bargosu altında olan Küba’yı, Kuzey
Kore’yi sahiplenmek, ilericilerin,
devrimcilerin, sosyalistlerin öncelikli
görevidir.  

Amerika’nın başına ödül koyduğu
DHKP-C’li devrimcileri ve hapis-
hanelerdeki devrimcileri sahiplenmek
öncelikli görevdir.  



1990-1991 Yılları Arasında
Yapılan Anti-Emperyalist
Eylemler:

 İstanbul'da; Maslak'ta ABD'ye
ait askeri lojistik amaçlı ABD İncirlik
Üssü ile bağlantılı MTMC Outport
İstanbul, Tahtakale'de Türk-Amerikan
Boart Heyeti Bürosu, Kabataş Set-
üstü'nde Amerikan Denizcilik Şirketi
ABS, Teşvikiye'de Avrasya Gözlem-
evi (CIA ile ilişkili), Mecidiyeköy'de
Commercial Union Sigorta Şirketi,
Beyoğlu'nda İtalyan Konsolosluğu,

 Adana'da; Amerikan Konso-
losluğu ile Türk-Amerikan Derneği, 

 Ankara'da; Fransız Hava Yol-
ları ile Suudi Arabistan, Japonya,
Kanada, Avusturya Hava Yolları'nın
bulunduğu bina, 

 İzmir'de; Amerikan Tuslog,
Amerikan Kültür ile Fransız Kültür
Merkezi binaları Devrimci Sol'un
eylem hedefi oldu. 

* 1991 Şubat ayında Devrimci
Sol İncirlik Üssü'nde görevli CIA
ajanı Bobie Eugene Mozelle'i ABD
emperyalizminin Irak halkını vahşice
katletme ve Irak'ı yıkıma uğratma
suçuna ortak olduğundan dolayı ölüm-
le cezalandırdı.

* 1991'de İzmir Şirinyer ve Bay-
raklı'daki NATO tesisleri bombalan-
dı.

* İzmir'de ABD'li Yarbay Alvin
Macke emperyalist savaşı, Türkiye
topraklarının Ortadoğu halklarının
katledilmesinde üs olarak kullanıl-
masını protesto etmek için cezalan-
dırıldı. Ancak ağır yaralı olarak kur-
tuldu.

* Özal'ın Amerika'ya yapacağı
gezi öncesinde Amerikan VINNEL-
BROWN ROOT (VBR), TUSLOG

Genel Müdürü NATO kuryesi John
Gandy cezalandırıldı. Bu eylemden
sonra ABD'li VINNEL-BROWN
ROOT (VBR) şirketi İstanbul'daki
faaliyetlerine son verdi.

* ABD Dışişleri Bakanı James
Baker'in Türkiye'ye gelmesini protesto
etmek için Ankara, Adana, İzmir, İs-
tanbul'da çeşitli Amerikan şirketleri
Devrimci Sol tarafından bombalandı.
300 bin bildiri tüm ülkeye dağıtıldı.

 Ankara'da: 
-İnterbank 

-Amerikan IMB, 

 Adana'da: 
-Türk-Amerikan Kültür Merkezi 

-Amerikan Life Sigorta şirketi, 

 İzmir'de: 
-Amerikan Araç Bakım Merkezi

-Amerikan General Motors, 

 İstanbul'da: 

-Bank Of Boston, 

-SKY Courier Internatinol-INT-
BSS adlı Amerikan şirketleri, 

-Amerikan Neşriyat Merkezi, 

-Pepsi Cola İdari Merkezi, 

-Amerikan-Sabancı Ortaklığı Cin-
ga-SA sigorta şirketi,

-Amerikan General Motors şirketi
bombalanarak tahrip edildi. 

* Devrimci Sol Silahlı Devrimci
Birlikler üyesi Kahraman Altun James
Baker'in Türkiye'ye gelmesine karşı
gerçekleştirilen eylemler sırasında
16 Mart’ta elindeki bombanın patla-
ması sonucu şehit düştü. 

* Emperyalist saldırganlığın bir
parçası olan ÇEKİÇ GÜÇ'ün Türki-
ye'de konuşlandırılmasını protesto
amacıyla, emperyalist tekellerin uzan-
tısı Commercial Union Sigorta AŞ'nin
Genel Müdür Yardımcısı Andrev Bla-
ke cezalandırıldı.

Amerikan Emperyalizmine Karşı
Savaşmanın Onurunu Taşıyoruz
Cephe’nin Onur Listesi -2-

Adana'da 20 Nisan öğlen saatle-
rinde dolmuştan inen bir Cepheli İn-
cirlik dolmuşunda 3 Amerikan as-
kerini görüp dolmuşa yönelip “İnin
aşağı Amerikan Conileri, burada ka-
tillere yer yok burası Adana” dedi.
Neye uğradığını şaşıran Coniler bir-
birine bakarken Amerika'nın sadık

köpeklerinden bir trafik polisi gelip
Cepheli’yi iterek Amerikalılar’ın bu-
lunduğu dolmuşu oradan gönderdi.
Bunun üzerine çekilen ajitasyonda
“Cepheliler’in olduğu hiçbir yerde
Amerikan Askerlerine yer olma-
dığı” söylendi halka da onların olduğu
her yerden kovmaları söylendi.

DÜNYA HALKLARININ BAŞ DÜŞMANI
KATİL ABD'YE KARŞI DİRENECEK,

ONU KENDİ YARATTIĞI
KAN VE ZULÜM İÇERİSİNDE

BOĞACAĞIZ!
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Dünya halklarının başdüşmanı,
katil Amerika'nın başındaki yöneti-
ciler de, kendi meşrebine uygun ni-
telikte... Kimi ayyaş, kimi dolandırıcı,
çoğunun aklı uçkuruna kaçmış, hepsi
yalancı, hepsi katil...

Amerikan emperyalizminin çı-
karları doğrultusunda dünya halkla-
rına yönelik her türlü saldırının emrini
veren halk düşmanlarını tanıtacağız
dergimizde.
İlk olarak babası da Amerikan

Başkanı olan, Kasım 2000 - Kasım
2008 yılları arasında iktidarda bulunan
George W. Bush'u ele alacağız. Ame-
rika'da, Amerikan başkanlarıyla ilgili
yapılan bir araştırmada "ahlaktan sı-
nıfta kalan" başkanlar sıralamasında
Bush 35. oldu.
Amerikan hal-
kına sorulan so-
rularla oluşturu-
lan bu araştırma
az bile söyle-
miş...

Bush gibi bir
ayyaşın nasıl olup
da bir devleti yö-
netebileceğine şa-
şıran Amerikalı-
lar’ın sayısı da az
değil. 

Bush, 1976 yılında alkollü araba
kullanmaktan tutuklandı. Sakladığı
bu olayın 2000 yılında seçim çalış-
maları sırasında ortaya çıkması üze-
rine, Yale Üniversitesi’nde okuduğu
yıllarda ayyaş olduğunu itiraf etti.

Alkol tedavisi görecek kadar ayyaş
olan Bush, ABD Başkanı olmadan
önce "alkolle sıkı bir aşk hikayesi"
yaşadığını söyleyecek kadar da utan-
maz.

Bunları neden anlatıyoruz?
"Amerikan İmparatorluğu" deni-

lerek, Amerika'yı tüm dünya halkla-
rının gözünde meşrulaştırmak iste-
yenlere karşı Amerika'nın kağıttan

bir kaplan olduğunu göstermek isti-
yoruz.

Amerika'nın kuruluşundan bu
güne tüm tarihi katliamlar tarihidir.
Baba Bush'tan Clinton'a, oğul
Bush'tan Obama'ya tüm başkanların,
Amerikan emperyalizminin eli kan-
lıdır. Kan, bizim kanımızdır... Eme-
ğinden başka satacak şeyi olmayan
ezilen dünya halklarının açlığının,
işsizliğinin, yoksulluğunun sebebidir
Amerikan emperyalizmi. 

Tüm kof heybetine karşı tüm dün-
ya halklarının ezeli ve ebedi düşmanı
Amerika, çürümüş bir sistemin tem-
silcisidir. Dünya halklarına saldıran
baş ve ortak düşmanımız Ame-

rika'nın yöneticileri de aynı
düzenleri gibi çürümüştür. 

Bush, Kasım 2000- Kasım 2008
tarihleri arasında dünya halklarının
yaşadığı her türlü zulümden sorum-
ludur.

Bush, Amerika'nın 20 Mart 2003
tarihinde de Irak'ı işgal etmesi için
sahte gerekçeler üretilmesi talimatını
vermiş tescilli bir katildir. Irak hal-
kının gizlice kitle imha silahları ge-
liştirdiği yalanı ve El Kaide'ye ya-
taklık yaptığı gerekçeleriyle Amerikan
ordusunun Irak'ı işgal etmesi tali-
matını verdi.

7 Ekim 2001 tarihinde Afganis-
tan'ın işgal edilmesinden sorumlu-
dur.

Tüm Amerikan başkanları gibi
Bush da er ya da geç dünya halklarına
hesap vermekten kaçamayacaktır.

Bush'un memleketi Teksas'ta in-
sanların başına nasıl ödül konuldu-
ğunu, birbirlerini nasıl sıradan bir
işmiş gibi öldürdüklerini Amerikan
kovboy filmlerinden biliriz.

Filmin kahramanı, kasabanın ba-
rına gider, içkisini içer ve aranan
katili silahıyla vurarak öldürür. Kanun
yoktur, hukuk yoktur, nizam yoktur...
Haydutların ülkesidir Amerika.

Ya da tek başına dünyayı kurtaran
ramboların ülkesidir Amerika.

"DÜNYANIN TEK HAKİMİ",
" K A H R A -
MANLAR ÜL-
KESİ" yalanla-
rıyla parlatırlar
Amerika'yı. 

Ama gelin
görün ki, bu-
runlarının di-
bindeki Küba
halkının baş-
kald ı rd ığ ı ,
Vietnam hal-
kı tarafından

defedilmiş, Dev-Genç'liler tarafından
denize dökülmüş Amerika, Mark-
sist-Leninist ideolojinin gücüyle em-
peryalizme ve işbirlikçilerine karşı
mücadele eden Cepheliler’in karşı-
sında çaresizdir. 3 devrimcinin başına
9 milyon dolar ödül koyacak kadar
çaresizdirler.
İleri, gelişmiş, ultra... teknolojileri

vardır. Uzaydaki uydularından evinde
yemek yiyen adamı gördüklerini söy-
lerler. Ama Alişanlar’ın korkusuyla
kırmızı donlarıyla dama çıkarlar.

Yani sonuç olarak, AMERİKA
KAĞITTAN KAPLANDIR.

AYYAŞLARIN YÖNETTİĞİ
BİR ÜLKE, ANADOLU HALKLA-
RINDAN ER YA DA GEÇ TEK-
MEYİ YİYECEKTİR!
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21. yüzyılda Amerika kendi kültürünü yaygınlaştırmak
için, beyaz perdeyi kendi amaçları çerçevesinde en iyi şekilde
kullanmıştır. Bunun içinde kendi kurduğu "Hollywood" denilen
sinemaya milyarlarca dolar para yatırmıştır.

Amerika'nın  Hollywood sinema "sektörünü" yaratmasının
uzun bir geçmişi vardır. 1917’de 1. Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı’na girdiğinde, ABD Başkan Woodrow Wilson Halkı Bil-
gilendirme Komitesi'ni (CPI) kurdu. Bu kuruluş dünya halklarını
kandıracak, ABD’nin savaşa girmesindeki amacını destekleyici
filmler çekecek ve yazılı yayınların hazırlanması amacıyla
sinema "endüstrisi"ne yayın kuruluşlarına yapılacak yardımı
tahsis edecektir. CPI’nin Başkanı George Creel bu amaçla ha-
zırlanacak filmlerin, “Amerikanizmin İncilini dünyanın her bir
köşesine taşımada rol oynayacağına” inanıyordu. Yani Ameri-
ka’nın yalan propagandasının yapılması için kurulmuştur.

Beyaz Saray ve Hollywood arasındaki yakın işbirliği 2.
Paylaşım Savaşı sırasında daha da artırılmıştır. 

Bu işbirliğine göre Hollywood’un görevi ABD propagan-
dasını yapmak şeklinde olmuştur. Washington, savaşın sona
ermesinden sonraki dönemde, sinema alanına mali destek
yapmış, Marshall Planı çerçevesinde özel yardım tahsis
etmiştir. Avrupa sinemasınında gelişmesinin önüne böylece
geçmeye çalışmıştır.

Emperyalistler propagandalarını yapmak ve sosyalizmi
karalamak için her türlü yalana, onursuzluğa başvururlar.
Özellikle Amerikan yapımı filmlerde sosyalistleri kaba, duy-
gusuz, insanların özgürlüklerini kısıtlayan, diktatör, kendisine
karşı geleni katleden kişiler olarak gösterir. Örneğin, Dr.
Jivago filmi bu amaçla yapılmış bir film. Filmdeki sosyalistler
kaba, duygusuzlar. "Beyaz Rusya" askerine bilmeyerek yardım
eden halkın evlerini yakıyorlar, yoksulluktan birbirlerinin el-
lerindeki ekmeği alıyorlar. Kendi adamlarını başa getiriyorlar,
halkı zorla savaştırıyorlar, kimseye güvenmiyorlar ve halkı
eziyorlar vs. bunun gibi onlarca saldırı var sosyalizme. 

Bu arada vatan savunmasını bırakıp kaçmanın adı ihanet
değil, barış yanlısı olmak oluyor. Ya da evliyken başka
erkeklerle birlikte olmanın adı büyük aşk ve özgürlük oluyor. 

Black Hawk Dawn, Zero Dark Thirty ve Argo gibi son
yıllarda yapılan Hollywood yapımı bazı filmler, sinema
alanının Amerika'nın son yıllardaki politikalarına destek için
yapılmış, uygun propaganda aracı olarak nasıl kullanıldığına
örnek gösterilebilecek filmlerdir. Yirminci yüzyılın başından
beri çekilen filmler propaganda amaçlı kullanılmıştır. 

ABD "First Lady"si Michelle Obama’nın Ben Affleck’ın
yönettiği Argo filminin Oscar ödülü aldığını ilan etmesi,
ABD sinemasının, Hoolywood’un katil Amerikan devleti ile
ne kadar yakın işbirliği içinde olduğunu göstermektedir.
Aslında bilinen şu ki, Argo filmi, aslında, Amerikan kamuoyunu
yakın gelecekte İran ile yapılmak istenen savaşa hazırlamaya
yönelik olup, 1979’da İran’da yaşanan Amerikan rehine

krizinin berbat gerçeğini gizlemek amacıyla çekilmiş bir
filmdir. 

Yine, Zero Dark Thirty filmi de buna örnektir. Bu filmde,
11 Eylül 2001’de meydana gelen, İkiz Kuleler eylemini kul-
lanmak suretiyle işkencenin gerekli ve olmazsa olmaz olduğu
konusu işlenmiştir. 

Soğuk Savaş döneminde, CIA’in Psikolojik Strateji Kurulu’nda
(PSB) uzman Luigi G.Luraschi Üst Düzeyde İcracı olarak görev
yapmıştır. Luigi Luraschi, yaşamın idame edilmesi seyrinde
çizgileri olan “onurlu bir zenci hizmetçinin aslında özgür bir
adam” olduğunu gösteren, “düzgün giyimli bir zencinin”
filmlerde yer alması düşüncesinin uygulamaya konulması ko-
nusunda çok sayıda film yönetmeniyle anlaşmaya varmıştır. Se-
naryolarda böyle bir değişikliğe gidilmesinin amacı, Sovyetler
Birliği'nin, düşmanı ABD’nin farklı milliyetlere karşı ırkçı yak-
laşımını teşhir etmemesi içindir. Amerika'da ırkçılık ve adeletsizlik
diz boyudur. Bunu filmlerinde farklı işleme sebebi Sovyetler
Birliği'nin buna karşı verdiği mücadeledir. Filmlerde aksini gös-
tererek halkı uyutmayı hedeflemiştir. Amerikan filmlerine ba-
karsanız ne kadar uyum içerisindedir siyahiler ile Amerikalı be-
yazlar. Oysa hayatın içinde durum hiç de böyle değildir.

Eski bir CIA ajanı olan Bob Baer “CIA ile Hollywood
arasında ortak bir yaşam vardır” diyerek emperyalist politikaları
alenen açıklamıştır.

Yine CIA eski hukuk başmüşaviri John Rizzo, CIA bün-
yesinde sadece Hollywood’la ilişkileri yönetmekle görevli
çok sayıda personel çalıştığını da açıklamıştı. John Rizzo,
“Bu ilişkiler ben geldiğimde vardı ve ben ayrılırken de sürü-
yordu. Oyuncular, ABD hükümetinin giremediği yerlere bile
girebiliyorlar” diyor.

Şimdi bütün bunlar ortadayken Amerika'nın ne anlattığı
filmler halkın çıkarları içindir, ne de özgürce çekilen filmlerdir. 

Sovyetler Birliği'ni ve sosyalistleri  diktatör olarak gösterip
Hollywood sinemasının özgürlükçülüğünü savunanlar bu ger-
çekleri ya bilmiyordur, ya da bilerek ve isteyerek eli kanlı
Amerika'ya hizmet ediyordur.

Her Hollyood filminin her saniyesinin, her dakikası amaçsız
değildir. Oturuşundan, söylediği söze kadar yaymak istediği
bir kültürün, yalanın, halkı uyutmanın bir aracıdır.

Kendisini sosyalist, devrimci, vatansever diye adlandıran
bütün sanatçılar, yönetmenler, senaristler kendi filmlerimizi
kendimiz yapmalıyız. Amerikan sineması asla özgürlüğü
temsil edemez, asla doğruları halka götüremez. Doğruları
ancak halkın yanında saf tutan sanatçılar anlatabilir. 

Şimdiye kadar dünya sinema tarihine bakarsanız gerçekleri
anlatan ve yeniliği sinemaya ilk taşıyan sosyalist sinema olmuştur.
Bu gelişimin başında da Sovyet sineması gelmektedir.

Emperyalistlerin beynimizi yönlendirmesine izin verme-
yelim, doğruları sosyalist sinema bakış açısıyla halka ulaştıralım. 

Güçlü ve Özgür Olan Sosyalist Sinemadır! 
Hollywood CIA’nın Denetiminde

Yalan ve Ahlaksızlık Üretme Makinasıdır!
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Yüz binlerin katıldığı Ba-
ğımsızlık Konseri’nde halkı-
mızdan konser hakkında kısa
kısa görüşlerini aldık.. . Aşağıda
ülkemizin değişik illerinden
konsere gelen halkımızla kon-
ser alanında yaptığımız röpor-
tajları yayınlıyoruz. 

***

Seher Deniz, Gemlik

Yürüyüş:Daha önceki ya-
pılan Bağımsız Türkiye kon-
serlerine katılmış mıydınız?

Seher Deniz: Dört kez
geldim. 

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

Seher Deniz: Özgürlük,
özgürlük. 

Yürüyüş: Grup Yorum
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Seher Deniz: Grup Yorum
deyince halk geliyor aklıma.
Yani bu topluluk geliyor, daha
fazlası geliyor. 

Yürüyüş: Bu alana yüz
binleri toplayan sizce nedir?

Seher Deniz: Amacı...
Yani halka hizmet etmesi, halka
bir şekilde sesini duyurması.

***

Ömer Lütfü Zeren, Eski-
şehir

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

Ömer Lütfü Zeren: Ba-
ğımsız Türkiye için atan yüz
binlerce yürek geliyor. Herkes
bunun gerçekleşmesi için bu-
rada. Bağımsız Türkiye deyince
içinde hiçbir emperyalist ser-
maye grubunun olmadığı, oli-
garşinin hiçbir gücünün halka
zulüm etmediği özgür Türkiye

geliyor. 

Yürüyüş: Grup Yorum
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ömer Lütfü Zeren: Grup
Yorum demek bu alandan çok
daha büyük alanlarda milyon-
ları bir araya getirebilecek,
Türkiye’deki en büyük ortak
nokta, herkesin kalbini kazanan
en güzel müzik grubu. 

Yürüyüş: Bu alana yüz
binleri toplayan sizce nedir?

Ömer Lütfü Zeren: Her-
kesin kalbinde adalete dair bir
şey var, onu temsil eden Grup
Yorum’a geliyorlar.

***  

Caner Demir, İstanbul /
Sancaktepe 

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

Caner Demir: Özgür Tür-
kiye 

Yürüyüş: Grup Yorum
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Caner Demir: Sanatı sev-
diğim için geldim buraya

Yürüyüş: Bu alana yüz
binleri toplayan sizce nedir?

Caner Demir: Bence on-
ları seviyorlardır o yüzden gel-
mişlerdir. 

***

İdil Özyaz, İstanbul / Ba-
kırköy

Yürüyüş:Daha önceki ya-
pılan Bağımsız Türkiye kon-
serlerine katılmış mıydınız?

İdil Özyaz: Dördüne de
geldim. 

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

İdil Özyaz: Özgür bir ülke

geliyor. 

Yürüyüş: Grup Yorum
hakkında ne düşünüyorsunuz?

İdil Özyaz: Grup Yorum’u
seviyorum. Selma abla benim
manevi annem olmuştur. Kü-
çüklüğümde hep baktı yani,
çok severim o yüzden dinle-
mesini de çok severim. 

Yürüyüş: Bu alana yüz
binleri toplayan sizce nedir?

İdil Özyaz: Bence yüz bin-
leri taşıyan aynı özgür düşün-
ceye sahip -bu geçtiğimiz sü-
reçle beraber bir sürü olaylar
oldu ve bu olayların farkına
varmış- insanlar diye düşünü-
yorum.

***

Dilara Kurt, Almanya

Yürüyüş:Daha önceki ya-
pılan Bağımsız Türkiye kon-
serlerine katılmış mıydınız?

Dilara Kurt: Hayır, ba-
ğımsız Türkiye konserine daha
önce gelmedim yalnız Alman-
ya’daki konserlerine katıldım. 

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

Dilara Kurt: Sosyalizm
geliyor. 

Yürüyüş: Grup Yorum
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dilara Kurt:Hepsini çok
severim, Grup Yorum’u da çok
severim. Hepsi de çok iyi in-
sanlardır. 

Yürüyüş: Bu alana yüz
binleri toplayan sizce nedir?

Dilara Kurt:Bence insan-
lar özgürlük istedikleri, hep
bir arada olmak istedikleri için
buradalar.

***

Röportaj

Seher Deniz

Caner Demir

İdil Özyaz

Bağımsızlık Konserine Katılan Halkımız
Yüz Binlerin Coşkusunu Anlatıyor

Ömer Lütfü 
Zeren

Eylül Sıla Olay
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Eylül Sıla Olay, İstanbul
/Gazi Mahallesi

Yürüyüş:Daha önceki ya-
pılan Bağımsız Türkiye kon-
serlerine katılmış mıydınız?

Eylül Sıla Olay: Hayır.

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

Eylül Sıla Olay: Özgür,
herkese ekmek ve adaleti sağ-
layan özgür bir Türkiye.

Yürüyüş:Grup Yorum hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Eylül Sıla Olay: Adaleti
temsil eden, demokrasiyi gös-
teren bir grup.

Yürüyüş: Bu alana yüz
binleri toplayan sizce nedir?

Eylül Sıla Olay: Onların
da demokrasiyi görme hakları
var.

***

Ergin Olay, İstanbul /Gazi
Mahallesi

Ergin Olay: Grup Yorum
özellikle tüm halkların sesi so-
luğu olduğu için buraya geldim. 

Yürüyüş:Daha önceki yıl-
larda yapılan Bağımsız Türkiye
konserine daha önce gelmiş
miydiniz?

Ergin Olay: Bir önceki
Bakırköy konserini izlemiştim. 

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

Ergin Olay: Aklıma ge-
lenler umut ve özgür Türkiye. 

Yürüyüş:Grup Yorum hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Ergin Olay: Ben Grup
Yorum’u ilk Sıyrılıp Gelen al-
bümünden itibaren takip edi-
yorum.  Grup Yorum gerçekten
çok zor süreçlerden geçti.  Her
türlü baskıya rağmen susturu-
lamayan, yani baskı altına alı-
namayan halkların nasıl sesi
soluğu olunabileceğini gösteren
tek grup. 

Yürüyüş: Bu alana yüz
binleri toplayan sizce nedir?

Ergin Olay: Burada şu
var: Yaşanan süreçteki  geçen
olumsuz şeyler, halkları artık
gerçekten gına getirdi. Hani
diyorlar ya “son damla bardağı
taşırdı” diye, artık son damla
da kalmadı gerçekten. Bunun
da ifadesi aslında buraya top-
lanan insanlar. O kadar baskılar,
hapishaneler, sürgünler... Her
türlü pisliğin bir yanıtı aslında
insanların buraya toplanması.

***

Melek Kürekçi, İstanbul
Kartal

Yürüyüş:Daha önceki ya-
pılan Bağımsız Türkiye kon-
serlerine katılmış mıydınız?

Melek Kürekçi: Daha önce
gelmedim, ilk gelişim. 

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

Melek Kürekçi: Bağım-
sızlık deyince insanların öz-
gürlüğü, eşit şartlarda haklara
sahip olan, sözde değil, ger-
çekleşmesini istediğimiz için
buradayız yani. 

Yürüyüş: Grup Yorum
hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Melek Kürekçi: Grup Yo-
rum bizim gerçekten ezilen
kesimin duygularını dile ge-
tirdiği için çok beğeniyorum.

Yürüyüş: Bu alana yüz
binleri toplayan sizce nedir?

Melek Kürekçi: İnsanlar
artık bıktı, insanlar hakkını is-
tiyor, hakkını arıyor, bu yüzden
insanlar buralara geliyor.

***

Saadet Sevim- İstanbul
/Kartal 

Yürüyüş:Daha önceki ya-
pılan Bağımsız Türkiye kon-
serlerine katılmış mıydınız?

Saadet Sevim: Yok ilk
defa geliyorum. 

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

Saadet Sevim: Bağımsız-
lık deyince tabi: özgürlük ge-
liyor insanın aklına, özgür ol-
mak, hür olmak, eşit olmak...
Haksızlıklar olmasın ülkemiz-
de, insanlar ölmesin, gençlere
daha güzel eğitim verilsin insan
ayrımı yapılmadan. Onu isti-
yorum yani. 

Yürüyüş:Grup Yorum hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Saadet Sevim: Grup Yo-
rum güzel, ben müziğini be-
ğeniyorum, destekliyorum bazı
haksızlıklar oluyor sanatçılara
karşı, onlar sanatını yapıyor, 

Yürüyüş: Bu alana yüz
binleri toplayan sizce nedir?

Saadet Sevim: Hep ezilen
kesim katılıyor, burada eşitlik
istiyorlar özgürlük istiyorlar,
haksızlık olmasın işte dediğim

Ergin Olay

Melek Kürekçi

Saadet Sevim

Arzu Eşki
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gibi, hırsızlık olmasın... Yani
tabii hakkını arıyor insanlar
yani haksızlığa uğrayan insanlar
hep böyle eziliyor. Haksızlığa
uğrayan  insanlar hep eziliyor
böyle arayış derdindeler. As-
lında en dürüst insanlar bunlar. 

***

Arzu Eşki, İzmit
Yürüyüş: Nereden geldi-

niz?

Arzu Eşki: İzmit’ten ge-
liyorum buraya daha önce ka-
tılmadım ama katılmayı çok
istiyordum, vaktim olmadı, öğ-
renciydim.

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne geli-
yor?

Arzu Eşki: Halk geliyor,
doğru dürüst bir sistemde in-
sanların baskı altında tutulma-
dığı bir dünya geliyor. 

Yürüyüş: Grup Yorum
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Arzu Eşki: Fazla söze ge-
rek yok, Grup Yorum yani. 

Yürüyüş: Bu alana yüz-
binleri toplayan sizce nedir?

Arzu Eşki:: Kurtuluş ate-
şi tabi ki,  insanların içeri-
sindeki bağımsızlık heyeca-
nı.

***

Hüseyin Hizmetçi, İs-
tanbul
Yürüyüş: Daha önceki

yapılan Bağımsız Türkiye
konserlerine katılmış mıydı-
nız?

Hüseyin Hizmetçi: Hep-
sine geldim. 

Yürüyüş: Bağımsız Tür-
kiye deyince aklınıza ne ge-
liyor?

Hüseyin Hizmetçi: Sı-
nırsız ve sınıfsız bir ülke, 

Yürüyüş: Grup Yorum
hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Hüseyin Hizmetçi:
Grup Yorum bir kimliğin un-

surudur, önce onu söylemek
gerekiyor. Bu ülkedeki her dev-
rimcinin kulağına notalarla öz-
gürlüğü, bağımsızlığı, devrimi
seslendiren bir ses.

Yürüyüş: Bu alana yüz-
binleri toplayan sizce nedir?

Hüseyin Hizmetçi: Kur-
tuluş düşüncesi, özgürlük ar-
zusudur.

*** 

Mehmet Eşkin, Gaziantep

Yürüyüş:Daha önceki ya-
pılan Bağımsız Türkiye kon-
serlerine katılmış mıydınız?

Mehmet Eşkin: Hayır ilk
defa geliyorum. 

Yürüyüş:Bağımsız Türkiye
deyince aklınıza ne geliyor?

Mehmet Eşkin: Kısaca şöy-
le düşünüyorum: Her şeyde
halkın karar verdiği, bizim is-
tediğimiz, bizim faydamıza olan
şeylerin yapıldığı, yönetecek
insanları bizim seçtiğimiz, mut-
lu bir ülke yani.

Yürüyüş:Grup Yorum hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Mehmet Eşkin: Bizi müzik
dalında birleştiren, isyan etme-
ye, hakkımızı aramaya yardımcı
olan, bize önderlik eden bir
grup olarak düşünüyorum.  

Yürüyüş: Bu alana yüz-
binleri toplayan sizce nedir?

Mehmet Eşkin: İçimizdeki
kurtuluş umudu. 

***

Fikret Bayhan, İstanbul

Yürüyüş:Daha önceki ya-
pılan Bağımsız Türkiye kon-
serlerine katılmış mıydınız?

Fikret Bayhan: Daha önce
gelemedim uzaktaydık, çok gel-
mek istedim eşimle beraber,
artık İstanbul’a yerleştik bundan
sonra geleceğiz.  

Yürüyüş:Bağımsız Türkiye
deyince aklınıza ne geliyor?

Fikret Bayhan: Bağımsız
Türkiye deyince aklıma kapi-
talist sistemden kurtulmak, daha
özgür, daha çağdaş, demokratik,
halkların bir arada kardeşçe ya-
şayabildiği, ana dilde eğitimin
serbest olduğu, özgür bir Tür-
kiye, emekten yana, çalışandan
yana bir Türkiye geliyor. 

Yürüyüş:Grup Yorum hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Fikret Bayhan: Grup Yo-
rum’u sürekli izliyorum, ka-
setleri var eşim çocuklarım be-
raber izliyoruz, dinliyoruz. Grup
Yorum tabi, Pir Sultan’dan,
Ruhi Su’dan yani halk ozanla-
rından gelen bir grup. Anado-
lu’nun bağrından gelmiş.

Yürüyüş:Bu alana yüz bin-
leri toplayan sizce nedir?

Fikret Bayhan: Grup Yo-
rum demin söylediğim gibi hal-
kın bağrından gelen ve halkın
duygularını dile getiren, halkın
türkülerini söyleyen bir grup.
Yüz binleri o yüzden toplaya-
bilmiştir.

Hüseyin 
Hizmetçi

Fikret Bayhan

Mehmet Eşkin
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30 Mart-17 Nisan Umudun Kuruluşunu Kutlama ve
Devrim Şehitlerini Anma Günleri çerçevesinde İstanbul’da
da kutlama yapıldı. 18 Nisan akşamı Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı’nda yapılan kutlamaya gelenleri kızıl bay-
raklarla bezeli amfi karşılıyordu. Sahne karşısında “Dev-
Genç”, “Ellerimizde Silahlarımız Sloganlar Dillerimizde
Kucaklıyoruz Ölümü Varsa Cesaretiniz Gelin”, “Kızıl-
dere’den Alişan’a, Alişan’dan Berkin’e Cephe’nin Yolu
İhtilalin Yoludur”, “Biz Buraya Dönmeye Değil Ölmeye
Geldik” yazılı Halk Cephesi imzalı pankartlar vardı.
Yine aynı şekilde amfi çevresinde “Berkin’in Katilleri
Cezalandırılana Kadar Susma Türkiye/Halk Cephesi”,
“Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga” ve Mahir Çayan
ile Dayı’nın fotoğraflarının olduğu iki pankart asılıydı.
Saat 19.00’da saygı duruşuyla başlayan programda önce
Dev-Genç korosu çıktı ve Dev-Genç’in marşlarını söyledi.
Ardından Dev-Genç adına Mahirler’in yolundan dönül-
meyeceği üzerine konuşma yapıldı. “Kızıldere’den Büyük
Direniş’e, Büyük Direniş’ten Haziran Ayaklanması’na,
Alişanlar’la, Muharremler’le, Berkinler’le feda ruhuyla
Kızıldere’nin yolunda yürüyoruz” sözleriyle başlayan
umudun mesajı okundu. Sunucuların okuduğu açıklamada
devrim yolunda canını feda etmiş 600 şehit saygıyla
anılarak umudun kuruluşunun 20. yılı kutlandı. Kızılde-
re’den bugünlere sayısız direnişle örülü bir tarihin mi-
rasçıları oldukları ve kanla yazılan bu tarih kitabında sa-
hiplenilemeyecek tek bir satır olmadığı vurgulandı. Ve
devrime kadar da bu sayfaların teker teker işleneceği
söylendi. Aralık 1970’te THKP-C’nin kuruluşundan bu
yana Marksist-Leninist düşüncenin savunulduğu, 90’lı
yıllarda “sosyalizm yıkıldı” kara propagandaları karşısında
teslimiyeti ve uzlaşmayı reddederek fabrikalardan okullara,
dağlardan hapishanelere direnerek hep aynı çizgide ka-
lındığı belirtildi. Bugünlere savaşçı ruh korunarak ve
büyütülerek gelindiği söylenirken bu değerler üzerinden
Parti-Cephe geleneklerinin yaratıldığı belirtildi. Uzlaşma
değil savaş tercih edildiği için geleceğin savaş gerçeği
üzerinden şekillendirildiği söylendi. 44 yıllık direniş ta-
rihinin vermiş olduğu iradeyle savaşarak düzene alternatif
olunduğu ve bu iradeyle savaşarak ihtilalin yolunun Kı-
zıldere olduğu söylendi. Tüm Cepheliler’e seslenilerek

halkların sosyalizmden başka bir alternatifi olmadığının
her gün kanıtlandığı ve kurtuluşun sosyalizmde olduğu
söylendi. O esnada bir grup Cepheli tek tip giyinmiş ve
yüzleri kızıl maskeli şekilde alana girdiler. Ellerinde
DHKP-C yazılı ve orak-çekiçli yıldızın bulunduğu pan-
kartla giriş yaptıklarında kitlede coşku iyice arttı.
Cepheliler amfide bulunan insanlara yönelik konuşmalar
yaptılar. Konuşmada Cephe’nin, Cephe savaşçılarının
savaşmaya devam ettiğini, Sarıgazi’de 12 devrimcinin
gözaltına alındığını ve onların da işkencelere direndiklerini
söylediler. Devrimcilerin kılına dahi zarar gelirse hesabını
sormaktan hiç çekinmeyeceklerini duyurdular. Cephe’nin
Berkin Elvan’ın, Hasan Ferit Gedik’in hesabının sora-
cağından hiç kimsenin şüphesinin olmadığını belirterek,
20. yılını kutladıkları Parti-Cephe’ye, devrim şehitlerine,
Mahir’den Dayı’ya tüm devrim önderlerine “Selam
Olsun” dediler. Konuşmanın ardından havai fişek attılar
ve  “Yaşasın Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi” sloganını
attılar. “Ve son olarak düşmana diyoruz ki hesap soracağız,
bir gün geleceğiz, tekrardan geleceğiz. Ama nereden ve
nasıl geleceğimizi tahmin bile edemeyeceksiniz. Ama
mutlaka geleceğiz” diyerek “Titre Oligarşi Parti-Cephe
Geliyor” sloganıyla geri döndüler. Cepheliler’in alandan
çıkmalarından sonra Denge Hewi sahne aldı. Kürtçe
türkü ve halaylarla kitleyi coşturan Denge Hewi, türkü-
lerinin ardından yaptıkları konuşmalarda kurtuluşun yo-
lunun mücadeleden ve direnişten geçtiğini söylediler.
Ayrıca parkın üst bölümünde “Çayan Cephe” imzalı
“20. Yılında Partiyi Selamlıyor Savaşı Büyütüyoruz”
pankartı asıldı. Denge Hewi’nin ardından “önce evlatla-
rımızı sonra düşüncelerini sahiplendik” sözüyle hareket
eden tutsakların onurlu sesi TAYAD’lı Aileler’in oluş-
turduğu TAYAD Korosu sahne aldı. Koro “Bir Oğul Bü-
yütmelisin” türküsünü söyledi. Ardından kavganın ve
umudun sesi Grup Yorum sahne aldı. Zafer Türküsü ile
konsere başlayan Yorum çeşitli türkü ve halaylarla soğuk
havayı ısıttı, herkesi halaya katıldı. Son olarak “5. Eyüp
Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu”na yurtdışından katılan delegelerle birlikte
“Çav Bella” marşı söylenerek program sonlandırıldı.

Umudumuzla, Şehitlerimizle Devrim Yolunu Örüyoruz!

Şan Olsun 20. Yılında Parti-Cephe’ye!



Faşizmin iktidarda olduğu Franko
döneminde; Franko, stadyumları hal-
kı uyuttuğu beşikler olarak değer-
lendiriyordu.

AKP de, Franko ve diğer faşist
diktatörlerden geri kalmıyor. 

Ergenekon operasyonu ile devletin
tüm kurumlarını ele geçiren AKP-
Fethullahçılar koalisyonu halkı uyut-
mak için faşizmin geçmişten beri
kullandığı futbol stadyumlarını da
denetim altına almaya çalıştı. Ve
AKP’nin, 2011 genel seçimlerinden
sonra ilk saldırdığı kesimlerden birisi
futbol kulüpleri oldu. Kulüplerin yö-
netim kademesindekiler operasyonlar
karşısında süklüm püklüm olurken
kulüplerin taraftar grupları o gün-
lerdeki operasyonlara karşı en di-
rengen, en dinamik kesim oldu. 

1 Mayıslar’da çoğu sendikadan
daha kitlesel ve devrimcilerin yanında
yer aldılar. AKP’nin saldırılarına
karşı ciddi bir muhalefet örgütlen-
meye başladı. 

Haziran Ayaklanması’nda ise dev-
rimcilerle omuz omuza barikatlarda
çatıştılar. 

AKP’nin polisi, taraftar gruplarını
da düşman gibi görmeye başladı...
AKP, bu kesimi teslim almak için
yeni yeni saldırıları gündeme getirdi...
Bunlardan birisi de geçen hafta uy-
gulamaya giren PassoLig saldırısıdır. 

Bu uygulamanın temeli 2011 yı-
lında atıldı ve 14 Nisan itibariyle
hem Süper Lig hem de PTT 1. Lig
için zorunlu hale getirildi. Uygula-
mayan kulüplere maç başına 100
bin lira ceza kesilecek. 

Ancak ne hikmetse PassoLig, Zi-
raat Türkiye Kupası maçlarında uy-
gulanmayacak. 

AKP iktidarının ‘sporda şiddeti
önleme’ çabası Türkiye Kupası maç-
larını kapsamıyor. 

AKP bu uygulamayı gündeme
getirirken “sporda şiddeti önlemek”
için demişti. 

Ancak sokakların işkencehaneye

dönüştüğü ülkemizde AKP böyle bir
gerekçeyle kimseyi inandıramaz. Şid-
detin kaynağı AKP’dir.

AKP, bu uygulamayla birincisi;
futbol kulüplerini ve taraftar gruplarını
hizaya getirmek istemektedir. 

İkincisi; yeni rant alanları yarat-
maktadır. 

Üçüncüsü; futbol kulüpleri, stad-
yumlar, maçlar istisnalar hariç faşist
iktidarların halkı uyuttuğu, ırkçılığı,
şovenizmi körüklediği araçlar ol-
muştur. Ülkemizde de hep öyle kul-
lanılmıştır. Ancak AKP’nin, kulüpleri
bir an önce denetim altına alma ve
ele geçirme çabası tam tersi bir etki
yaratmıştır. Baskı direnişi yaratmış-
tır.

PassoLig Nedir?
Maç izlemeye giden futbol taraf-

tarları biletlerini AKP’nin ihaleyi
verdiği Aktifbank’tan almak zorunda.

Aktifbank iktidarın sayesinde mil-
yonların üzerinde yeni müşteri ka-
zanmış olacaktır. Passolig E-Bilet
alanlar kendi isteği olmadan Aktif-
bank’ın müşterisi olacaktır.

E-Bilet sahibi olmak için ayrıca
bir ücret ödemek zorunda kalıyor-
sunuz. Ayrıca kartın türüne göre de-
ğişiyor bu. 15 TL ile başlayıp 45
TL’ye  kadar çıkıyor bu. Bununla da
kalmamış doymak bilmeyenler, kartı
her futbol maçı izlemeye gitmek için
kullandığınızda 2 TL hizmet ücreti
ödemek zorunda kalacaksınız.

Sadece bu gelirleri hesapladığı-
mızda böyle bir tablo ortaya çıkıyor.

Örneğin bir İstanbul takımının
bir yılda evinde oynadığı maç sayı-
larını hesapladığımız da nasıl bir
gelir ortaya çıkıyor:

Bu sadece bir Süper Lig takımın
Aktifbank’a getireceği gelir. Bunun
toplamında 36 takım ile düşündüğü-
müzde büyük bir gelir olduğunu gö-
rebiliriz. Evet, sözleşme gereği E-
Bilet uygulamasından elde edilecek
gelirin yüzde 55’i AktifBank’ın dahil
olduğu konsorsiyuma, yüzde 40’ı
kulüplere, yüzde 5’i TFF’nin kasasına
gidecek. Ama  Aktifbank örneğin
kulüplere aktaracağı miktarı sezon
sonunda yapacak. Bu biriken paranın
faizi bile birçok düşük bütçeli kulübün
toplam gelirinden fazla olacaktır. 

E-Bilet sisteminde taraftar her şe-
yiyle fişlenecek, statta her anı ka-
merayla izlenecek. Seyirci, bilet ya
da kombine satın alabilmek için va-
tandaşlık numarası, fotoğraf, ev adresi
ve kimlik bilgilerini bankaya beyan
edecek.  Bu bilgiler gerektiğinde her
daim devlet tarafında kullanabile-
cektir. Örneğin 6222 sayılı sporda
şiddet ve düzensizliğin önlemesine
dair kanun kapsamındaki 7(c) mad-
desinde şöyle deniyor: “Kanuna
aykırı hareket eden kişiler hakkında
gerekli adli işlemleri yapmak ve
haklarında seyirden yasaklanma
tedbiri bulunanların fotoğrafını al-
mak ve kişilere ait bilgileri elektronik

Kendi sahasında oynayacağı 
maç sayısı üzerinden 
yapılmış bir hesap:

Maç sayısı: 17
Ortalama seyirci sayısı: 35.000

E-Bilet ücreti: 25 TL
Maç başı hizmet ücreti: 2TL

E-Bilet’den: 25TLx35.000(üye)
= 875.000TL

17 maçtan elde edilen:
2TLx35.000x17 = 1.190.000 TL

Toplam bir İstanbul takımdan bir
yılda elde edilen gelir:

2.065.000 TL

EMPERYALİST HAYDUTLUĞA KARŞI 550

Yürüyüş

27 Nisan
2014

Sayı: 414

AKP, Stadyumları Faşizmin Beşiği Yapamayacak
Taraftar Grupları AKP Faşizmine Direniyor!



bilgi bankasına kaydedilmek üze-
re spor güvenlik birimine bil-
dirmek.”

AKP her konuda olduğu gibi
futbol taraftarlarına karşı uygu-
ladığı faşist terörünü de yasal bir
kılıfa büründüyor. 

Ancak gerçek olan şudur: AKP
faşist terörünü ne kadar tırman-
dırırsa tırmandırsın, hangi uygula-
maları, yasaları çıkartırsa çıkartsın
taraftar gruplarını da teslim alama-
yacaktır. 

Taraftar grupları PassoLig uygu-
lamasının yürürlüğe girdiği hafta
stadyumların önünde toplanıp maçlara
girmeyerek uygulamayı stadyum
önünde protesto ettiler. Daha sonra
Taksim’e çıkmak isteyen taraftara
polis, gaz ve tazyikli suyla saldırdı. 

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe,
Trabzonspor gibi büyük kulüplerin
taraftar grupları birleşerek saatlerce
polisin saldırısına karşı direndiler. 

Taraftar Gruplarının AKP
Faşizminin Saldırılarına Karşı
Direnişini  Destekliyoruz!

AKP’nin faşist uygulamalarına
boyun eğmeyin... 

Direnmek en güçlü silahtır... 

Faşist iktidarlar onyıllardır
futbol kulüplerini, maçları, stadları
halkı uyutan beşik gibi kullan-
mışlardır. Maçlar faşist iktidarlar
tarafından şovenizmin körüklen-
diği, açlığın yoksulluğun unut-
turulduğu, halkın kendi sorunla-
rına yabancılaştırıldığı, yozlaş-
manın araçları olarak kullanıl-

mıştır. 

Bugün ülkemizde AKP’nin per-
vasızlığının bir nedeni de budur. Ül-
kemizde ilk kez bir iktidar stadyumları
halkı uyutmak için kullanamamak-
tadır.

Büyük çoğunluğunu emekçi hal-
kımızın oluşturduğu taraftar grupları
AKP faşizminin aracı olmayı kabul
etmemiş faşizme karşı direnmektedir. 

Taraftar gruplarının AKP faşiz-
mine karşı direnişini destekliyoruz... 

Halk Cepheliler 18 Nisan’da Sarıgazi’de, AKP’nin
işkenceci katil polislerinin Sarıgazi Haklar Derneği
ve birçok evi katliama gelir gibi basarak 12 kişinin
gözaltına alınıp Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul
Emniyet Müdürlüğü işkencehanelerine götürülmesini
teşhir etmek için gün boyunca sokaklarda ve lise ön-
lerinde eylemler yaptılar. 

İlk eylemde liseliler, Ticaret Lisesi önünde top-
lanarak Sarıgazi Kaymakamlığı’na yürüyüş yaptı.

50 kişinin katıldığı yürüyüşte “Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz” pankartı açıldı ve aynı içerikte sloganlarla
kaymakamlık önüne gelindi. AKP’nin katil polisi
kaymakamlık önünde kitleye kimlik dayatmasında
ve gözaltı tehdidinde bulundu. Liselilerin kararlılığı
ve halkın sahiplenmesiyle polis geri adım atmak zo-
runda kaldı.

İkinci eylemde Sarıgazi Haklar Derneği önünde
toplanan Halk Cepheliler, Sarıgazi sokaklarını dola-
şarak baskınları teşhir etti. “Baskılar Bizi Yıldıramaz”
ve “Gözaltılar Serbest Bırakılsın” Halk Cephesi
imzalı pankartların açıldığı yürüyüşte; “Halkız
Haklıyız Kazanacağız”, “Katil Polis Sarıgazi’den
Defol” sloganları atıldı. Demokrasi Caddesi’nden
kaymakamlığa yürünerek burada basın açıklaması
okundu. Açıklamada AKP’nin yükselen mücadeleden
korktuğu, baskınlarla halkın yükselen mücadelesinin
önünü kesmeye çalıştığı, 45yıllık tarihin her anında
olduğu gibi savaşarak mücadeleyi büyütecekleri be-
lirtildi. . ESP, Partizan, DHF ve Mücadele Birliği’nin
destek verdiği eyleme 110 kişi katıldı. 
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Gözaltındaki Arkadaşlarımız 
Sahipsiz Değildir!

Sarıgazi’de 4 Devrimci Tutuklandı!
18 Nisan'da Sarıgazi’de, Sarıgazi Haklar Derneği ve birçok

ev basılarak 12 kişi gözaltına alınmış ve Vatan Caddesi’nde
bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. 21
Nisan'da çıkarıldıkları mahkemede Ramazan Anik, Muammer
Sarı, Serkan Sülü ve İlker Yıldız isimli 4 devrimci tutuklandı.
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BDP Muş
Milletvekili
Sırrı Sakık,
“MİT görevle-
rini üstlenmiş-
se ve ilk kez
MİT bu süreci
götürüyorsa
ve saldırıya
maruz kalıyor-
sa biz buna se-

yirci kalmayız. Ben burada Hakan
Fidan ve ekibini kutluyorum. 1 yıldır
çatışmasızlık süreci yaşanıyorsa ve
burada MİT’in bir katkısı varsa bun-
dan mutluluk duyarız”

Kutlayın... kutlayın... Hatta kuru
kuru kutlamak size yakışmaz... Bir
tören düzenleyin ve “barışa katkıla-
rından dolayı” plaket verin... Ödül
töreni düzenleyin ve ödül verin... 

Aymazlık mı?
Uzlaşmacılığın Getirdiği
Düşkünlük mü? 

Var olanlar yetmezmiş gibi halka
karşı savaşta olağanüstü yeni yetkiler
tanıyan MİT Yasası, TBMM’de gö-
rüşülürken BDP Milletvekili Sırrı
Sakık’ın meclis kürsüsünden MİT’e,
özellikle Hakan Fidan’a teşekkür et-
mesi ibretlik bir olaydır. 

Halktan yana ilerici, devrimci,
demokrat herkes bilir ki MİT halk
düşmanı bir kurumdur. Kürt halkı
ise bunu sadece bir bilgi olarak bil-
mez, MİT, JİTEM, POLİS gibi halk
düşmanı bu kurumlardan birinin bir
yakınını katletmesiyle, köylerini yak-
masıyla, uğradığı işkencelerle bizzat
tanışmıştır. 

Sakık, bunları çok iyi bilir... Fakat
uzlaşmacılık öyle bir noktaya getir-
miştir ki Kürt milliyetçi hareketi için
dost kim, düşman kim birbirine ka-

rışmıştır... Daha doğrusu yer değiş-
tirmiştir... Halk düşmanlarına teşekkür
edenler halkı kucaklayamazlar... 

Sakık’ın MİT’e teşekkürü birçok
kesimden tepkiyle karşılanınca BDP
Grup Başkanvekili Pervin Buldan
durumu kurtarmaya çalıştı.  Sakık’ın
“yanlış anlaşıldığını” söyleyerek
“MİT’e teşekkür etmiyoruz” dedi... 

Ancak Sakık;  düzeltmeyi kabul
etmedi ve “Ben burada neyi söyle-
diğimi çok iyi biliyorum. Hatta bu-
rada kendisi de alkışladı. Sonra ne-
yin değiştiğini bilmiyorum” diyerek
sözlerinin arkasında durdu.

Madem biliyorsun neyin teşek-
kürünü ediyorsun?

Özrü kabahatinden büyük diye-
ceğiz, özür de dilemiyor ki! İşken-
ceciliklerini, katliamcılıklarını bile
bile barış imzalayabilmek için MİT’e,
Hakan Fidan’a teşekkür ediyor.
“Benden sonrası tufan” misali “ba-
rış sürecinden başkası tufan” diyor
Sakık.

MİT’e
Teşekkür Edenlerin
Devrimcilere Saldırması
Çelişki Değildir!

Kürt milliyetçi hareket düzenle
ne kadar uzlaşma içine girmişlerse
devrimcilerle aralarına mesafe koy-
muşlar, hatta fiilen saldırmışlardır. 

Devrimci eylemler karşısındaki
tavırlarında belirleyici olan düzenle
uzlaşma politikalarıdır. 

1 Şubat 2013 günü Cephe savaş-
çısı Alişan Şanlı’nın Ankara’da Ame-
rikan Büyükelçiliği’ne yaptığı feda
eyleminin arkasından Sırrı Sakık şu
açıklamayı yapmıştı: “Tam barış gö-
rüşmelerinin başladığı bir süreçte
Paris’te üç kadın katlediliyor, ar-
kasından bugün burada bombalar

patlıyorsa, Türkiye üzerinden çok
ciddi hesaplaşmaların başladığı bir
süreçten geçtiğimizi görebilmemiz
gerektiğini söylüyorum” dedi.

Ee... Ne gördünüz? Komplo teo-
rileriniz tutmadı mı? 

Bugün teşekkür ettiğin o MİT’in,
Fransa’da Sakine Cansız ve diğer
iki PKK’liyi katlettiği ortaya çıktı... 

Nedir sizin bu MİT hayranlığınız?
Açıklayın da bilelim... MİT’in halk
düşmanı bir kurum olduğunu size
anlatmamıza gerek var mı? 

Sakine Cansızlar’ı katletmeleri
normal mi? Sakine Cansızlar’ın kat-
ledilmesine ilişkin telefon kayıtlarını
MİT yalanlamadı... Paris Katliamı
artık faili meçhul değil... Bir türlü
katliamı AKP iktidarının, MİT’in
yaptığını kabullenemediniz... Abdul-
lah Öcalan da “milyonda bir ihtimal”
vermiyordu. Nereden geliyor MİT’e
bu güven?..

Sakık’ın ibretlik açıklamaları
iki örnekten  ibaret de değil. 

AKP’nin 17 Aralık’ta ortaya dö-
külen yolsuzluk dosyalarından sonra,
yurdun her yanında eylemler yapı-
lırken Sakık’tan hırsızlığı, yolsuzluğu
meşrulaştıran bir açıklama geldi. 

Sırrı Sakık yaptığı konuşmada :
“Bu paralar bütçeye gelmiş, bunlara
dağılmış, bir başkasına gitmiş... Bu
şekilde para çalınmasa bir başka
şekilde çalınır. Bizim açımızdan ne
olur biliyor musunuz, bu paralar
hazineye gelirse F-16’lar alır, bunlar
gider Roboski’yi bombalar, gaz bom-
basıyla halkımıza döner.... Evet, bu
hazinenin bekçisi değiliz yani hazine
çok daha bizim hayatımıza bir şey
yansıtmıyor...” (1 Şubat 2014, Hür-
riyet)

Milliyetçiliğin, dar politikacılığın,
çıkarcılığın, uzlaşmacılığın, getirdiği
nokta burası. İşkencecilere teşekkür

UZLAŞMACILIĞIN GELDİĞİ NOKTA: 

Sırrı Sakık’tan Halk Düşmanı MİT
Müsteşarı Hakan Fidan’a Teşekkür

Sırrı Sakık



Türküler Birleştirir
Kıraç-Kuruçeşme Halk Komitesi türkü

gecelerini tekrar başlattı.
Halk türkülerini yaşatmak ve yoz kül-

türe karşı alternatif devrimci kültürü ya-
şatmak için 18 Nisan günü yapılan türkü
gecesinde mahalle gençlerinin çaldığı
bağlama eşliğinde hep birlikte türküler
söylendi. Halk kültürü üzerine sohbetler
yapılan türkü gecesine 20 kişi katıldı.
Kıraç-Kuruçeşme Halk Komitesi türkü
gecelerini her cuma yapacak.
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edip devrimci eylemlere burjuvazinin ağ-
zından saldırırlar.  Faşist AKP’nin koltuk
değnekliği yapılır, hırsızlıkları, yolsuzlukları
aklanır. 

Haziran Ayaklanması’nda AKP’nin faşist
terörü o kadar açık iken,  BDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş halkın ayak-
lanmasını “süreç”e karşı bir girişim olarak
değerlendirip AKP’ye destek verecek kadar
dost ve düşmanı karıştırmışlardır. 

Her ne olursa olsun faşizmle uzlaşma,
bir an önce düzen içine yerleşme çabaları,
milliyetçiliğin dar görüşlülüğü dünyada ve
Türkiye’de olan her olayı ‘barış süreci’ne
faydalarına ve zararlarına göre değerlen-
dirmektedir. Bu bakış açısıyla yıllarca
AKP’nin halk düşmanı politikalarına koltuk
değnekliği yaptılar. 

Öcalan “AKP’ye iktidarı altın tepside
biz sunduk”, doğrudur. AKP’nin 12 yıllık
iktidarı boyunca en kritik dönemlerde Kürt
milliyetçi hareket adeta can simidi olmuştur... 

Yetmez diyoruz... Gündem’de Cumhur-
başkanlığı seçimi var... Erdoğan’ı bir de
Cumhurbaşkanı yaparsanız tam olur... 

Sonuç olarak; BDP’li milletvekillerin
tutarsızlıklarının, sürekli yalpalamalarının,
birbirlerinin söylediklerini düzeltmeye ça-
balamalarının  nedeni kişisel yetersizlikleri,
hataları vb ile açıklanamaz. Kürt milliyetçi
hareketin her şeyi düzenle uzlaşmaya en-
deksleyen uzlaşmacı, çıkarcı politikalarının,
dar görüşlülüğünün sonucudur.

Murat Egemen Akkuş’a Özgürlük,
Onu Zulmün Elinden Çekip Alacağız!

16 Nisan’da Ankara’da ODTÜ Fizik Bölümü önünde Halkın Mühendisi
Murat Egemen Akkuş’un mahkemesine çağrı için Halkın Mühendis Mi-
marları tarafından masa açıldı. Masada ODTÜ öğrencilerine Egemen Ak-
kuş’un ODTÜ Makine Mühendisliği öğrencisi olduğu ve 31 Mayıs
2013’ten beri tutuklu olduğu anlatıldı.

Bununla birlikte Halkın Mühendisi Egemen Akkuş’un 29 Nisan günü
yapılacak olan mahkemesine çağrı için 22-23-24 Nisan tarihlerinde ODTÜ
Fizik Bölümü önünde 3 günlük açlık grevi çadırı kuracaklarını açıklayan
Halkın Mühendis Mimarları tüm öğrencilere bu eylemin duyurusunu
yaptılar ve Murat Egemen Akkuş’u sahiplenmeye çağırdılar. 

Açılan masada “Halk İçin Mühendislik Mimarlık” bildirileri dağıtıldı,
3 adet Tavır Dergisi ve 2 Adet Yürüyüş Dergisi öğrencilere ulaştırıldı.
Bununla birlikte ODTÜ Yemekhanesine 16 Nisan’da “Egemen Akkuş’a
Özgürlük” yazılı Murat Egemen Akkuş’un mahkemesine çağrı için ozalit
asıldı.

Yoldaşımızı Sahiplenerek
En Büyük Suçu İşlemeye Devam Edeceğiz!

11 aydır F tipi hücrelerinde tutsak olan halkın mühendisi ve aynı
zamanda ODTÜ Makina Mühendisliği Öğrencisi Murat Egemen Akkuş’un
serbest bırakılması için yapılacak olan 3 günlük açlık grevi çadırı, 22
Nisan günü saat 13.00’da ODTÜ Fizik Bölümü önünde yapılan basın
açıklamasıyla kuruldu. Halkın Mü-
hendis Mimarları tarafından yapılan
basın açıklamasına 45 kişi katıldı.
Yapılan açıklamada  Murat Egemen
Akkuş’un nasıl hukuksuz bir şekilde
tutuklandığı anlatılarak, rant için değil
halk için mühendislik yaptığı vurgu-
landı. Ayrıca yapılan açıklamada Hal-
kın Mühendis Mimarları, Murat Ege-
men Akkuş’u tecrit hücrelerinden çı-
kartmak için gerektiği zaman bedel
ödemekten çekinmeyeceklerini be-
lirttiler. Açıklama sonunda 26 Nisan
günü saat 13.00’da Güvenpark’ta ya-
pılacak olan “duran adam” eylemine
ve Egemen Akkuş’un 29 Nisan’da
İstanbul’da görülecek olan mahke-
mesine çağrı yapıldı.

Basın açıklamasından sonra çadır
hep birlikte kurularak halaylar çekil-
di.



Almanya Dortmund'da 19 Nisan
günü Devrim Şehitlerini Anmak ve
Umudun Kuruluşunu kutlamak için yü-
rüyüş ve miting düzenlendi. Mitinge,
Almanya dışından Hollanda, Avus-
turya, Belçika, İngiltere, Fransa, İs-
viçre'den gelenler katıldı. Saat 14.00'te
kortejler oluşturularak mitingin yapı-
lacağı Hafen Parkı’na doğru yürüyü-
şe geçildi. En önde kızıl bayraklar ve
ardında Avrupa'dan savaşa gidip şehit
düşen yoldaşlarımızın fotoğraflarının
olduğu büyük pankart ile Halk Cephesi
pankartı taşındı.

Alman polisinin özellikle Halk
Cephesi pankartının taşınmasını iste-
mediğini söylemesine rağmen Halk
Cephesi pankartı taşındı. 

Yürüyüş mitingin yapılacağı alan
olan Hafen Parkı’na kadar sürdü. Mi-
ting devrim şehitleri için yapılan say-
gı duruşuyla başladı. Konuşmalarda
Mahirler’den Haziran Ayaklanması’na
kadar geçen süreçte uzlaşmaz çizgimiz,
bu çizgiyi canlarıyla, kanlarıyla koru-
yan ve yeni gelenekler yaratan şehit-
lerimizle gelindiği ifade edildi. Hazi-
ran Ayaklanmasını yaratan gerçekliğin
bizim 30 Mart 1972'den bu güne taşı-
dığımız gelenekler olduğu belirtildi.
Şehitlerimizi anlatan şiir dinletisi, şe-
hitlerimizin ailelerinin sahneye çıktı-
ğı dakikalar ve Ölüm Orucu şehitleri-
mizden Serdar Demirel'in annesi Me-
sude Ana'nın konuşması duygusal an-
lar yaşattı.

Türkiye'den gelen ve Büyük Ölüm
Orucu Direnişi gazisi Avukat Behiç
Aşçı konuşmasında, şehitlerimize ve
halklarımıza borcumuz olduğu ve bu
borcun ancak onlara özgür, bağımsız
bir ülke armağan edilerek ödeneceği-
ni söyledi.

Ekin Kültür Sanatevi'nin müzik
grubu ve Polonya'dan gelen Halk Cep-
heliler’in de aralarında olduğu bu-
lunduğu müzik grubu şarkılar söyle-
diler. Kendi besteleri olan ve 17 Nisan
Direnişi’ni anlatan şarkı beğeniyle
dinlendi. Son olarak sahneye çıkan
Köln Sanat Atölyesi müzik grubu
"Ulaş'a Ağıt”, Oy Dere Kızıldere"
"Gündoğdu" marşı söyledi. Hep bir-
likte "Haklıyız Kazanacağız" marşının
söylenmesiyle miting bitirildi. Mitin-
ge 400 kişi katıldı.

Şehitlerimiz
Yolumuzu Aydınlatıyor

30 Mart-17 Nisan şehitleri Ati-
na’da 20 Nisan günü anıldı ve Berkin
Elvan için yemek verildi. Saat 16.00’da
açıklamanın okunmasıyla başladı.
Saygı duruşunun ardından Cephenin
ilk şehidi olan Vedat Demircioğlu
adına yazılan “Bir Sabah Uykusunda”
ve Berkin için yazılan “Berkin’e” şii-
ri okundu. Cesaret, Selam Olsun ve
Bize Ölüm Yok marşlarının hep birlikte
söylenmesinin ardından anmaya katı-
lanlar sırayla hazırladıkları şiirleri şe-
hitlerimiz için okudular. Hazırlanan
sinevizyonun izlenmesinin ardından
Berkin için hazırlanın 40 yemeği ve-
rilerek saat 18.00’de program sonlan-
dırıldı. 

Şehitlerimiz
Geleceğimizin Garantisidir

Dortmund’da 19 Nisan’da Devrim
Şehitlerini Anmak ve Umudu Selam-
lamak İçin yapılacak olan miting ve yü-
rüyüşe katılımı sağlamak için, Dort-
mund, Wupertal, Duisburg ve Köln'de
afişler asıldı bildiriler dağıtıldı.

Av ru pa’da

Dortmund

Dortmund

Dortmund

Dortmund

Dortmund

Bütün Dünya Halklarına 
Devrimimizin Garantisi 
Şehitlerimizi Tanıtacağız!

EMPERYALİST HAYDUTLUĞA KARŞI 
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Tutsaklarımızın Sesi 
F Tipi Film Gösterimi

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 20
Nisan günü F Tipi Film gösterimi ya-
pıldı. Film gösteriminden önce, tecriti,
Ölüm Orucu direnişini, tecrite karşı içe-
ride ve dışarıda verilen mücadele ve
uluslararası sempozyumu anlatan bir ko-
nuşma yapıldı.

Film gösterimine 25 kişi katıldı.

Belçika’nın Antwerpen şeh-

rinde Berkin Elvan şahsında Haziran
Ayaklanması şehitleri anıldı. Alevi
Kültür Merkezi’nde yapılan anma
saygı duruşu ile başladı. Saygı du-
ruşunun ardından Alevi Derneği
Başkanı ve Halk Cephesi adına ko-
nuşmalar yapıldı, şiirler okundu.
Ayaklanma şehitlerini anlatan sin-
evizyon gösterimi yapıldı. Yerel bir
sanatçının söylediği türküler ve ti-
yatro oyunu ile program devam etti.

Berkin Elvan’ın 40’ı dolayısıy-
la hazırlanan lokmalar halkımıza ik-
ram edildi. Halk Cephesi ve Alevi
Kültür Merkezi’nin yaptığı ortak

anma gününe 170 kişi katıldı.

Hollanda: 20 Nisan günü
Hollanda Lahey'de Hollanda Ana-
dolu Gençlik tarafından Berkin El-
van için 40 yemeği verildi.

TAAKB (Türkiye Akdeniz Alevi
Kültür Birliği) derneğinde yapılan
anma, dernek üyelerinin isteği üze-
rine bir dua ile başladı. Ardından
Halk Cephesi’nin Berkin ile ilgili
açıklaması ve saygı duruşu yapıldı.
Son olarak Berkin Elvan'la ilgili bir
şiir okundu ve Grup Yorum'un
“Uyan Berkin'im” şarkısı hep be-
raber söylenerek yemekler yenildi.

Anmaya yaklaşık 40 kişi katıldı.

6 Nisan günü, Türkiyeli devrimci
Hüseyin Fevzi Tekin'in ertelenen da-
vası Selanik Mahkemesi'nde yapıl-
dı. Amerikan emperyalizminin ta-
limatı ile Yunanistan ve Türkiye fa-
şist devletinin Cephelilere karşı
sürdürdüğü saldırı dalgasının bir adı-
mı olarak yakalanan ve hapsedilen
Hüseyin Fevzi Tekin için iade davası
saat 12.30’da başladı. 

Duruşmaya ağır silahlı ve kar
maskeli timlerle getirilen Fevzi Te-
kin'in kimlik bilgileri ve kısa sa-

vunması sonrası, Yunanistan Öğ-
retmenler Konfederasyonu Yönetim
kurulundan bir kişi ve Türkiye ve
Kürdistanlı Politik Tutsaklarla Da-
yanışma Komitesi'nden bir kişinin
tanıklıkları dinlendi.

Avukat savunması ve Tekin'in
yeniden savunması sonrası yarım
saat ara verildi. Ara sonrasında ge-
len mahkeme heyeti Türkiye faşiz-
minin iade talebinin reddine karar
verdiğini açıkladı. Duruşmaya 25
kişi katıldı.

Halk Bahçeleri ve
Umudun Çocukları
Önümüzü Açıyor

13 Nisan günü Dortmund’da bir
seminer yapıldı. Seminerin konusu ül-
kedeki yeni mevziler ve direnişler üze-
rineydi. Kazova Direnişi, Halkın Mü-
hendisleri ve Mimarları’nın halkın
kendi elektriğini kendisinin üretmesi
için projeleri, Halk Bahçeleri ve Umu-
dun Çocukları Korosu çalışmaları
değerlendirildi. Yurtdışında gerek bu
projelere destek olmak için neler ya-
pılabileceği gerekse de bu çalışmala-
rın nasıl yansıması gerektiği konusu
tartışıldı.

Seminerde bu konuların anlatıldı-
ğı bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

Berkin Elvan Bütün Dünya Halklarının
Evladıdır Artık

Faşist Türkiye Devletinin 
İade Talebi Reddedildi
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Dersim’in Pertek İlçesi’ne
bağlı Ardıç Köyü Karabayır
Mezraası ile Altınçevre Köyü
yakınlarında 4 Mayıs’ta Dev-
rimci Sol gerillalarıyla jandar-
ma ve özel tim arasında ça-
tışma çıktı. 15 saat süren ça-
tışmalar sonunda Serpil Yı l-

maz ve Ayten Yüksel Keleş şehit düştü. 

Ayten bir Devrimci Sol gerillasıydı. Yaşamını Halkın
Kurtuluş Savaşı’na adayan, bunda tereddüt etmeyen bir
savaşçıydı. 

Serpil Yılmaz, 1991 yılında Dersim Cumhuriyet Li-
sesi’nden mezun oldu. Devrim mücadelesine daha öğ-
renciyken katıldı.

Esenler Halk Meclisi Girişimi üyesi olan
Ahmet, askerlik yaptığı dönemde devrim-
ciler lehine propaganda yaptığı için 2 yıl ha-
pishanede kalmış, 2 yılda kontrgerilla dev-
leti tarafından Trakya'ya sürgün edilmişti.
1 Mayıs 1998’de Cephe saflarındaydı. 1
Mayıs’ta polis tarafından yaralanmasından
sonra bunalıma girerek, 5 Mayıs günü ha-

yatına son verdi.

Güler Zere, 1972 Elazığ doğumludur.
Emekçi bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.
1992’de gerillaya katıldı. 1995 Aralık'ında tut-
sak düştü. 2009 yılında Elbistan Hapisha-
nesi’nde kanser hastalığına yakalandı. Te-
davisi yapılmadığı için hastalığı ilerledi.
Oligarşinin hasta tutsakları “sessiz imha” po-
litikalarına karşı Güler Zere ve hasta tut-

sakların özgürlüğü için yürütülen bir kampanya sonucunda
6 Kasım 2009’da tahliye edildi. 7 Mayıs 2010’da Küçü-
karmutlu’da tedavisi sürerken şehit düştü. 

12 Temmuz şehitlerinin ardından:
"Biz dolduracağız o yerleri." 

Ali Yılmaz 
Yitirdiklerimiz

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Ahmet ÖZDEMİR

Serpil YILMAZ Ayten Yüksel KELEŞ

Müjdat Çelikyay
1957, Hasan Okut
1956, Renan Eriş
1953 doğumluydu.
Devrimciydiler. Fa-
şizme karşı devrimin
saflarındaydılar. Bir
yandan okuyor, çalı-

şıyor ve halkın kavgasına omuz
veriyorlardı. 9 Mayıs 1978ʼde
okudukları İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi  gece bölümünden bir-
likte çıkarken, faşistlerin kalleşçe
pususunda katledildiler.

Güler ZERE

Ankara Dik-
men’de 4 Mayıs
1992’de bir Devrim-
ci Sol üssü polis ta-
rafından kuşatıldı.
Çatışmalar sonunda
dört Halk Kurtuluş
Savaşçısı şehit oldu.
Halil Ateş ve Ali Yıl-
maz kuşatmayı ya-
rıp, çatışmayı so-
kaklarda sürdürerek
şehit düştüler. 

Halil Ateş, 1960
Sivas Zara doğum-

luydu. Bir işçi ailesinin çocuğu olan Halil, 12 Ey-
lül öncesinden beri devrimci mücadelede yer
aldı. Son olarak Ankara Silahlı Devrimci Birlikler
Komutanlığı görevini sürdürürken şehit düştü. 

Solmaz Karabulut, 1965 Balıkesir Bigadiç
doğumluydu. Okul yıllarında tanıştığı devrim-
ci mücadelesine öğretmenliğinde de devam etti.
Bir süre Ankara’da tutsak kaldı. Tahliye olur ol-
maz “mücadeleye hazırım” diyen Solmaz,
SDB savaşçısı olarak şehit düştü.

Fikri Keleş, 1969 yılında Sivaslı bir emek-
çi ailenin çocuğu olarak İstanbul Çağlayan’da
doğdu. 1989ʼda katıldığı mücadelede gece-
kondu mahallerinde çalışmalar yaptı. SDB
savaşçısı olarak şehit düştü.

Ali Yı lmaz, 1971 Kastamonu doğumluydu.
Önce  mahalli bölge çalışmalarında yer aldı.
1991’de SDB savaşçısı oldu ve görevi başın-
da şehit düştü. 

Solmaz KARABULUT

Ali YILMAZ Fikri KELEŞ

Halil ATEŞ

Hasan OKUT Renan ERİŞ

Müjdat ÇELİKYAY

KAYBEDİLDİLER

Dev-Genç'liydiler. Soner,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğ-
rencisiydi. Hüsamettin İstan-
bul Üniversitesi öğrencisiydi.
4 Mayıs günü İstanbul’da

gözaltına alındılar ve bir daha onlardan haber alına-
madı.

Soner GÜL Hüsamettin YAMAN

4 Mayıs - 10 Mayıs



Ercan Gündoğdu 1957 doğumluydu.
Dev-Genç saflarında kendini kısa sürede
kabul ettirdi. Yönetici yeteneklerinin ge-
lişmesiyle birlikte Doğu Karadeniz so-
rumluluğunu aldı. Soğukkanlılığı, müte-
vazılığı ve kitle çalışmasındaki yeteneği
önemli özelliklerindendi. Bulunduğu böl-
gede bir göreve giderken faşistlerin kur-

duğu bir pusu sonucu, 6 Mayıs’ta şehit düştü.  

Ercan GÜNDOĞDU 

Serap Şimşek bir Dev-Genç'liydi. Ma-
hirler’in yolundaydı. Liselilerin örgütlenmesi
içindeydi. Haydarpaşa Teknik Öğretmen
Okulu’nda, 6 Mayıs 1980'de Denizler için
düzenlenen bir anmada jandarmanın aç-
tığı ateş sonucu katledildi. 1963 doğum-
luydu.

Açık söylemek gerekirse devletin ve bazı sol
çevrelerin yarattığı olumsuz propagandaların etkisi
eşimde ve bende az da olsa vardı. Bu kısacık süre-
de söz konusu etkiler tamamen dağıldı.

En karmaşık politik sorunlardan, günlük yaşamda
her an yüz yüze olduğumuz iş yeri ve ev işi sorunla-
rına kadar her şeyimizi paylaşır olduk. Bazen büyük
tat aldığımız siyasi sohbetler yapıyorduk. Bazen de
yerinde ve zamanında yaptığı şakalarla bizi kahka-
halara boğuyordu. Bizim iş yeri ve aile çevremiz ge-

niştir.
Buna karşın kimseyle, yıllardır tanıdığım insanlarla

bile böyle dolu dolu bir dostluk ve paylaşım kurduğumu
hatırlamıyorum.

Hatta Solmaz'ın bizde kaldığı günlerde, aile ve aile
çevremizden kimsenin gelmesini istemiyorduk. Bu sü-
reyi yalnızca Solmaz'la değerlendirmek istiyorduk. Sol-
maz bizdeyken o kadar çok bahsetmiştim ki, “Yeter
artık” deyip, alındıklarını belli ediyorlardı.

Bazen kendi kendime, böylesine neşeli, yaşam se-
vinciyle dolu, yaşama sıkı sıkı sarılmış insanların, ger-
çekten ölümü burunlarının dibinde hissedip hisset-
mediklerini düşünür ve hangi ellerin böyle bir insanı
öldürebilecek kadar alçalabileceğini merak eder-
dim. Ama şimdi çok daha iyi görebiliyorum. Ölüm ha-
berini aldığımda aciz saldırı karşısında sohbetleri-
mizdeki gülümsemesiyle, siyasal tartışmalardaki cid-
diyetiyle ölümü karşıladığından emindim.

Solmaz Karabulut'u Kısa Bir Süre
Evinde Kaldığı Bir Aile Anlatıyor

Anıları Mirasımız

Serap ŞİMŞEK

6 Mayıs
1972ʼde Anka-
raʼda idam edi-
len Hüseyin
İnan, Deniz
Gezmiş ve Yu-
suf Aslan,
1960ʼların son-
larında gelişen
m ü c a d e l e n i n

içinde yer alan, önder nitelikleriyle
öne çıkan devrimcilerdi. Bu müca-
dele içinde önlerine devrim hede-
fini koyduklarında, devrimi ger-
çekleştirmek için gençlik örgütlen-
mesinin ötesine geçerek, devrimci
bir cüretle Türkiye Halk Kurtuluş Or-
dusuʼnu oluşturup silahlı mücade-
leye başladılar. 12 Mart Cuntası ko-
şullarında tutsak düştüler. Mahir Ça-

yan ve yoldaşları, onların idam edilmesini önlemek
için Ünye Radar Üssü’ndeki üç İngiliz ajanını kaçı-
rıp bu eylem içinde Kızıldereʼde şehit düşerken, De-
niz, Yusuf ve Hüseyin de 6 Mayıs 1972ʼde Ankara
Merkez Kapalı Hapishanesi avlusunda idam edildiler.
Üç devrimci, darağaçlarında son nefeslerinde hal-
kın kurtuluş mücadelesine bağlılıklarını ve inançla-
rını haykırırken, tarihe şu çağrıyı bıraktılar: "Bütün
yurtseverler: Şerefsiz yaşamaktansa şerefle öl-
mek, yalvarmak yerine zora başvurmak, başkasına
değil kendine ve kendin gibi olanlara güvenmek, ne-
rede ve nasıl olursa olsun, hainlere boyun eğmemek
parolamızdır.” Bugün Marksist-Leninistler’in  ön-
derliğindeki anti-emperyalist, anti-oligarşik müca-
delede, onların çağrısına verilen tek devrimci cevap
olmaya devam ediyor.

Deniz GEZMİŞ Yusuf ASLAN

Hüseyin İNAN
IRA önderlerinden biriydi.

IRA'nın tutsak üyelerinin ha-
pishanelerdeki Tek Tip Elbise
ve tecrit uygulamalarına karşı
başlattıkları açlık grevinde,
Boby Sands 5 Mayıs 1981ʼde,
direnişin 66. gününde şehit
düştü. Sands, açlık grevini sür-
dürürken yapılan seçimlerde
parlamento üyeliğine seçilmiş,
fakat İngiltere hükümeti bu-
nun üzerine tutsakların seçilme

hakkını da ellerinden almıştı. Bu direnişte toplam do-
kuz İrlandalı yurtsever şehit verildi. Belfast'ta bir du-
var yazısında, şehitlere ilişkin şöyle yazıyordu: "They
May Kill The Revolutionary, But Never The Revolu-
tion" (Onlar devrimcileri öldürebilirler ama devrimi asla!)

Boby SANDS
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Yürüyüş Dergisi halka gerçekleri
anlatmaya ve umudu yaymaya devam
ediyor. Her kapı her sokak bizim
gerçekleri halkımıza tüm hızıyla ulaş-
tırmaya devam ediyoruz.

İSTANBUL-Okmeydanı
Ekmek, Adalet ve Özgürlük için

Yürüyüş Okuyalım, Okutalım kam-
panyası çerçevesinde yapılan toplu
dergi dağıtımlarına Okmeydanı’nda
devam edildi. 19 Nisan günü saat
16.00’da Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda bir araya gelen dağıtımcılar,
önce Anadolu Kahvesi’nde yolda yü-
rüyen insanlara ve yoldan geçen ara-
balara dergi dağıtmaya başladılar.
Burada bir süre dergi dağıttıktan sonra
Örnektepe’ye doğru ilerlemeye devam
ettiler. Semt Pazarı içinde yaptıkları
sesli çağrılarda Yürüyüş’ün ve dağı-
tımcılarının her türlü bedeli ödediğini
fakat asla yılmadan yayın faaliyetinin
sürdüğünü belirttiler. Dergi dağıtı-
mında 250 dergi halka ulaştırıldı.

Yürüyüş okurları 17 Nisan'da 10
kişinin katılımıyla Yürüyüş Dergi-
si’nin tanıtımı ve dağıtımını yaptı.

Perşembe Pazarı ve çevresinde ya-
pılan dergi dağıtımında gerçeğin ve
adaletin sesi Yürüyüş Dergisi’nden
de 60 adet halka ulaştırıldı.

İZMİR
Dev-Genç’liler 16 Nisan’da Bor-

nova’nın Naldöken Mahallesi’nde
dergi dağıtımı yaptı. Bir saat süren
dergi dağıtımında 20 dergi halka
ulaştırıldı.

ANTALYA
Halk Cepheliler 18 Nisan’da An-

talya'da Özgürlükler Derneği önüne
kurulan pazarda dergi dağıtımı yaptı.
5 Halk Cepheli’nin katıldığı dergi da-
ğıtımında, pazarcılarla sohbet edildi,
gündem değerlendirmesi yapıldı.

19-20 Nisan’da ise Dev-Genç’liler
Antalya Kapalıyol mevkiinde Yürü-
yüş Dergisi masası açtı. İki gün bo-
yunca açık kalan masada halkla ve
gelen öğrencilerle Dev-Genç’in tarihi
ve Yürüyüş Dergisi’nin içeriği hak-
kında sohbet edildi

EDİRNE
Dev-Genç’liler 17 Nisan’da Edir-

ne'de Yürüyüş Dergisi'nin dağıtımı
yapıldı. Ayşekadın Yerleşkesi karşı-
sına Yürüyüş Dergisi masası açıldı.
Esnaf gezilerek derginin tanıtımı ya-
pıldı. 20 dergi halka ulaştırıldı. 

SAMSUN
Dev-Genç’liler 21 Nisan’da Ata-

kum'da yapılan dergi dağıtımında
esnaf ve evlere giderek, halkla sohbet
etti. Yapılan dergi dağıtımında insan-
ların, ülkede adaletin ancak halkın
adaletiyle sağlanacağına olan inançları
görüldü. 

18 Nisan günü KESK İstanbul Şubeler Platformu
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde KESK’li
tutsaklarla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Açıkla-
mada 23 KESK'linin Türkiye'nin çeşitli hapishanelerinde
keyfi bir şekilde tutulduğu bunların nedeninin KESK'in
vermiş olduğu mücadele olduğu 19 Şubat baskınının
bir gözdağı olduğu belirtildi. 19 Şubat'tan bu yana
İstanbul davasında 8 kişinin tutuklu olarak kaldığı, 14
aydır keyfi bir şekilde tutulan 8 kişinin 21 Nisan'da
tutuk incelemesinin olduğu ve arkadaşlarının derhal
serbest bırakılmasını istedikleri söylendi. 

19 Nisan günü ise her hafta olduğu gibi bu haftada
Kamu Emekçileri Cepheliler Galatasaray Lisesi önünde
arkadaşlarının serbest bırakılması için basın açıklaması
yaptılar. 21 Nisan'da yapılacak tutuk incelemesinin sonucu
8 arkadaşlarının derhal serbest bırakılarak bu keyfiliğe

son vermeleri istenen açıklamaya 30 kişi katıldı.
Kamu Emekçileri Cephesi 20 Nisan’da yaptığı açık-

lamada tutsak KESK’lilerin dosyasında her gün yeni

bir skandalın olduğunu
anlattılar. Yapılan yazılı
açıklamada takipsizlik
verilen memurların
dosyaya eklendiği an-
latılarak “Kapılarında
adalet yazan ‘saray’lar-
da, tabelalar değişse de mahkemelerin adaletsiz uygu-
lamaları devam ediyor hala” denildi.

KEC yaptığı bu açıklamanın ardından ara karar ile
tutuklu bulunan 8 KEC’li için de 21 nisan günü yazılı
açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada 19 Şubat
2013 günü yapılan baskınlar ve sonrasında gelişen
hukuki süreç anlatıldı. Yapılan açıklamada “Ekmek,
Adalet ve Özgürlük mücadelemiz sonuncumuza kadar
devam edecek” dendi.  Eylemleri haber yapan, gerçeği
halka anlatan basın emekçilerine teşekkür edildi.

21 Nisan günü görülen tutuk incelemesinde tutsak
tüm KESK’liler serbest bırakıldı. 

Yürüyüş’ümüz Umudu Dalga Dalga Yayıyor 
Dergimizin Girmediği Sokak, 
Girmediği Ev Kalmayacak!

Okmeydanı

İstanbul Adliyesi

Antalya

Sahiplenmemiz Sonucunda Tutsaklarımızı 
Zulmün Elinden Çekip Aldık!



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Doğru ve haklı olduğuna inanmak, 
bu düzenin meşru olmadığına, yıkılması gerektiğine ve 
bunun da Parti-Cephe’nin ideolojisi doğrultusundaki 

mücadelesi ile gerçekleştirileceğine inanmaktır. 
Bu inancın olmaması veya zayıf olması korkuyu

doğurmakta, korku yılgınlığı, yılgınlık karamsarlığı ve
karamsarlık da nihayetinde devrimci safları

terk etmeyi beraberinde getirmektedir.
Saflarımızda sürekli bir sirkülasyon yaşanmaktadır.

Mücadele saflarına her gün yeni yeni katılımlar olurken,
safları terk edenler, korkup kaçanlar da vardır.

Önderimizin Parti Kuruluş Kongresi’nde dediği gibi,
sağa sola savrulan, oportünistleşen,

devrimciliğe inançsızlaşarak reformistleşen,
hatta bencilleşen, sıradan veya halka yabancı

küçük burjuva aydınının yaşamını seçen binlerce devrimci,
kötü ruhları taşıdıklarından bu yolu seçmemiştir.
Onları buraya sürükleyen Marksizm-Leninizm’i

yanlış kavrayışları, yanlış uygulayışları
sonucu doğan kötümserlikleridir. 

(DHKP Kuruluş Kongresi Belgeleri-1, Syf: 111)

Bağımsızlık Meydanı’ndan 
1 Mayıs Alanı Taksim’e

İŞÇİLER, MEMURLAR, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, AVUKATLAR, 
DOKTORLAR, MÜHENDİSLER...       

ESNAFLAR, YOKSUL GECEKONDU HALKIMIZ, AYDINLAR, SANATÇILAR...
BAKIRKÖY’DE BAĞIMSIZLIK MEYDANI’NI DOLDURAN YÜZ BİNLER...
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5. Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa Karşı

Halkların Birliği Sempozyumu Yapıldı!

ANTİ-EMPERYALİST, SOL, SOSYALİST,ANTİ-EMPERYALİST, SOL, SOSYALİST,
DEVRİMCİ ÖRGÜTLERE ÇAĞRIMIZDIRDEVRİMCİ ÖRGÜTLERE ÇAĞRIMIZDIR

EMPERYALİST HAYDUTLUĞA KARŞI EMPERYALİST HAYDUTLUĞA KARŞI 
DEVRİMCİ ENTERNASYONALİ KURALIMDEVRİMCİ ENTERNASYONALİ KURALIM

Mehmet’ten Berkin’e
Yürüyoruz Taksim’e

HALK CEPHESİ


