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BERKİN’İN KATİLLERİNİ BULDUK!BERKİN’İN KATİLLERİNİ BULDUK!

ZAFER DİRENENLERİNDİR! 
ZAFER CEPHE’NİNDİR!

SENEYE YİNE TAKSİM’DEYİZ!

TAKSİM, 1 MAYIS MEYDANIDIR! TAKSİM, 1 MAYIS MEYDANIDIR! 
TAKSİM’İ ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA KAZANDIK! TAKSİM’İ ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA KAZANDIK! 
AKP, FAŞİST TERÖRÜYLE 1 MAYIS MEYDANINI AKP, FAŞİST TERÖRÜYLE 1 MAYIS MEYDANINI 

BİZDEN ALAMAYACAK!BİZDEN ALAMAYACAK!

FAŞİST AKP; 39 BİN POLİS, 50 TOMA İLE HALKI TESLİM ALAMADI!
HER SOKAKTA BİNLERCE MEHMET, BİNLERCE BERKİN... 

CEPHE SAFLARINDA DİRENDİK...

HALKIN ADALETİYLE YARGILAYACAĞIZ! 
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39 Bin Polis, 50 TOMA...
AKP, faşist terörle
halkı teslim alamadı!
Her sokakta 
binlerce Mehmet, 
binlerce Berkin
Cephe saflarında direndi!



İİ ç i n d e k i l e r
39 Sanatçıyız Biz: TV dizileri katillikte,

yalancılıkta, ahlaksızlıkta
AKP faşizminin eline su dökemez!         

41 Amerikan emperyalizmine karşı

savaşmanın onurunu taşıyoruz!
Cephe’nin onur listesi - 4 

43 Ülkemizde Gençlik:

Tutsak öğrencileri zulmün
hücrelerinden çıkaracağız!

44 Halk düşmanı, kan emici,

sömürücü asalakları

mahallelerimizde barındırmayacağız!

46 Burası Amerika değil, burası

Anadolu! Kelle avcılığına
izin vermeyeceğiz!

48 Avrupa’da Yürüyüş:

Dalcılar’dan Berkinler’e

devrime yürüyoruz!

54 Hitler’in çocuğu

Alman Cumhurbaşkanı Gauck ve
Hitler’in öğrencisi Tayyip Erdoğan

demokrasi dersi veremez!

56 Yitirdiklerimiz...

58 Ekmek, adalet ve özgürlük için

Yürüyüş okuyalım, okutalım

59 Öğretmenimiz...

22 AKP’liler çocuk cinayetlerini

ve tecavüzleri fırsat bilerek
yine idam cezasını
tartıştırıyor!
İdamlar da sizi kurtarmaz!

23 Devrimci sendikacılık ve KEC

nasıl bir sendikacılık
yapmalıdır?          

26 5. Eyüp Baş Uluslararası

Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu-3        

30 Gençliğin gücü nereden gelir

ve AKP’nin korkusu nedir?

33 Şan olsun 1 Mayıs

direnişimize!

34 Denizler’in “Bağımsız Türkiye”

bayrağı Alişanlar’ın ,
Cepheliler’in elinde!

35 TAYAD’lı Aileler: Zulüm

kalelerini başınıza yıkacağız

36 Özgür Tutsaklar’dan... 

37 Halk Düşmanı AKP:
Anaların çığlığı ve
öfkesinde boğulacaksınız

38 Sınıf Kini: Savaşarak,

halklarımızı eğiterek
savaştıracağız

7 Her sokakta binlerce Mehmet,
binlerce Berkin...
Taksim’e çıkan bütün
sokaklarda direndik!

8 Taksim 1 Mayıs Alanı’dır,
halkın elinden alamazsınız!
Yıldızlı kırmızı fularlılar
tüm sokakları zapt etti!

13 Deniz Zeyrek fetva verdi,
Okmeydanı’ndakilerin

katli vaciptir!

15 İşçi sınıfının örgütleri değil,
AKP’nin borazanları!              

17 1 Mayıs 2014, devletin

acizliğinin kanıtıdır!                                              

19 Berkin’in katillerini bulduk!
Halkın adaletiyle
yargılayacağız!

21 Söz verdik, Berkin’in hesabını
sorana kadar susmayacağız!

4 Taksim 1 Mayıs Meydanı’dır!
Taksim’i şehitlerimizin
kanıyla kazandık!
Her sokakta binlerce
Mehmet, binlerce Berkin
Cephe saflarında direndi...

Zafer Cephe’nindir!
Seneye de Taksim’deyiz!

AKP’nin
hapishanelerdeki
zulmünü duyma-
yan kalmayacak.
Her hafta cumarte-
si 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 içinde hapishanelerdeki
AKP zulmünü duymayan
kalmayacak!

Öğrencilerin olmaları gereken yer
hücreler değil okullardır! 
Tüm halkımızı her pazar günü tutsak
öğrencilerimizi sahiplenmeye Dev-Genç
saflarında birleşmeye çağırıyoruz.

Yer: Galatasaray Lisesi 
Saat: 17.00- 21.00

DEVRİMCİ GENÇLİK

2785 Tutsak Öğrenci
Serbest Bırakılsın!



İstanbul Valisi 1 Mayıs öncesi
yaptığı açıklamada “Gezi’de yaptı-
ğımız hatayı tekrarlamayacağız” diye
açıklama yapmıştı... Kimileri bunu
AKP’nin Haziran Ayaklanması’nın
özeleştirisini verdiği şeklinde yo-
rumladı.

AKP, Haziran Ayaklanması’ndan
çıkarttıkları derslerle İstanbul’da ilan
edilmemiş bir sıkıyönetim uyguladı.
39 bin polis, 50’si Taksim’de 20’si İs-
tanbul’un çeşitli yerlerinde 70 TOMA
gün boyu terör estirdi.

İstanbul Kadıköy’den Avrupa ya-
kasına yapılan vapur seferleri iptal
edildi. Metrolar, tramvaylar, fünikü-
ler sistemi, belediye otobüsleri, met-
robüsler çalışmadı... Taksim istika-
metine giden tüm yollar trafiğe ka-
patıldı. Haliç üzerinden Taksim’e
geçişi sağlayan Galata Köprüsü’nün
ayakları kaldırıldı... 

Devrimcilerin, demokratik kitle ör-
gütlerinin, sendikaların Taksim’e git-
mek için toplanma çağrısı yaptığı yer-
ler polis ablukasına alındı.

AKP’nin Haziran ayından çıkart-
tığı ders buydu: Sıkıyönetim ilan et-
mek... Daha fazla polis, daha fazla

TOMA, daha fazla gaz bombası,
daha fazla terör... Başka da bir poli-
tikası yoktu ve olamazdı.

1 Mayıs Alanı’na girişi engelle-
mek için özellikle devrimcilerin ör-
gütlü olduğu mahallelerde halk, ev-
lerine hapsedilmek istendi...

Taksim’e Giriş, 
Okmeydanı’ndan 
Çıkış Yasak

AKP bütün stratejisini halkı Tak-
sim 1 Mayıs Alanı’na sokmamak
üzerine kurmuş. Bunun için de önce
devrimcileri etkisiz hale getirmeliy-
di. Cepheliler’in toplanma yeri olan
Okmeydanı’ndan tüm çıkış yolları
yüzlerce polis ve TOMA’larla tutul-
du. Cepheliler’i Okmeydanı’na hap-
sedip Taksim’e girişini engellerse
diğer kitleleri engellemesi sorun ol-
mayacaktı. Onun için daha sabahın
köründe 07.00’de Okmeydanı halkı
evinden adımını dışarı atar atmaz
polisin gaz bombaları, basınçlı sula-
rı üstüne yağdı... Gün boyu, hatta gece
yarılarına kadar Okmeydanı’nda ça-
tışmalar sürdü...

Her Sokakta
Binlerce Mehmet, 
Binlerce Berkin... 
Cephe Saflarında 
Direndi...

AKP’nin faşist polisleri Cepheli-
ler’i Okmeydanı’na hapsetmeyi ba-
şaramadı... Okmeydanı’ndaki kuşat-
mayı aşan Cepheliler Taksim 1 Ma-
yıs Alanı’na çıkan tüm sokaklarda
binlerce Mehmet, binlerce Berkin
olup taşla, sopayla, molotoflarla, sa-
panlarla gün boyu polislerle çatıştılar. 

Taksim’e çıkan tüm sokaklar, tüm
caddeler direniş alanıydı. Polis bari-
katları bir bir aşıldı. Onlarca yaralı, on-
larca gözaltı verildi. Şişli, Bomonti, Fe-
riköy, Nişantaşı, Kurtuluş, Dolapdere,
Tarlabaşı, Cihangir... hepsinde Cep-
heliler vardı. Akşam saat 21.00’e ka-
dar süren çatışmalarda Taksim’i gören
son barikatlara kadar dayanıldı... 

Kazanan Biziz, 
Kaybeden AKP’dir! 

AKP 39 bin polisi, 50 TOMA’sıy-
la halkı sindirmeyi başaramamıştır. Fa-
şist terörüyle, ulaşımı engelleyerek,

TTAKSİM, 1 MAYIS MEYDANIDIR!
TAKSİM’İ ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA KAZANDIK! 
AKP FAŞİST TERÖRÜYLE 1 MAYIS MEYDANINI 

BİZDEN ALAMAYACAK!

Faşist AKP, 39 Bin Polis 50 TOMA ile
HalkıTeslim Alamadı!                         

Her Sokakta Binlerce Mehmet,
Binlerce Berkin... 

CEPHE SAFLARINDA DİRENDİ...

ZAFER DİRENENLERİNDİR! 
ZAFER CEPHE’NİNDİR! 

SENEYE DE TAKSİM’DEYİZ
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mahalleleri kuşatarak,  ola-
ğanüstü hal uygulayarak yüz
binlerin, milyonların  1 Mayıs
Alanı’nda buluşmasını fiilen
engellemiştir... Ancak AKP
bütün terörüne rağmen mil-
yoların 1 Mayıs Alanı’na çık-
ma iradesini kıramamıştır. Her
şeye rağmen on binlerce kişi
bir gaz fişeğiyle öldürülmeyi
de göze alarak Taksim’e çıkan bütün
yollardan 1 Mayıs Alanı’na çıkmak
için gün boyu çatışarak direnmiştir...

Taksim 1 Mayıs Alanı’nın sıradan
bir meydan olmadığını göstermiş-
tir... 1 Mayıs Alanı’na sahip çıkmış-
tır. Gerekirse yeni bedeller ödeyece-
ğini göstermiştir...

Bugün artık 2000’li yıllardaki F
tipleri dönemi değildir... O zaman
içerde ve dışarda sadece Cepheliler di-
reniyordu... Halk 19 Aralık Katliamı
ve F Tiplerinin korkusuyla sindiril-
mişti... Büyük Direnişimizle bütün
dünyaya her koşulda direnişin müm-
kün olduğunu gösterdik... Direnildi-
ğini gösterdik... Ne emperyalizmin ne
işbirlikçi iktidarların direnenleri tes-
lim alamayacaklarını gösterdik... 

Emperyalistler devrimci örgütle-
ri esas olarak hapishanelerde bitir-
mişti... F tipleriyle bizi de bitirecek-
lerini sandılar... Biz Büyük Direnişi-
mizle bütün dünyaya direnilebilece-
ğini gösterdik... Büyük bir zafer ar-
mağan ettik... Amerika bugün onun
için söylüyor  “7 yıl direniş mi
olur...” diye. Onun için terör listele-
rinin başına koyuyor bizi... 

“DHKP-C BÖLGESEL ÇIKAR-
LARIMIZA TEHDİT OLUŞTURU-
YOR...” diyor.

Evet, bugün politik arenada yine tek
başımızayız, iktidar hedefiyle emper-
yalizme ve işbirlikçilerine karşı dire-
nen... Ancak 2000’li yıllardaki gibi
meydanlarda tek başımıza değiliz...
Halkımız zulme karşı direnileceğini
görmüştür... Ve Cephe saflarında bin-
lerce kişi polisin gazına, copuna, TO-
MA’sına karşı direnmektedir... 

Taksim 1 Mayıs Alanı’na halkın gi-
rişini engellemek için tüm yolları ba-
rikatlarla kapatmak zorunda kalan AKP
iktidarıdır... Biz o barikatları tek tek yıka

yıka Okmeydanı’ndan Taksim’e daya-
nan son barikata kadar dayandık... 39
bin polis ve 50 TOMA ile kendini ko-
rumak zorunda kalan AKP’dir...

Zafer direnişindir... Zafer bizim-
dir... Direniş var olduğu sürece AKP
1 Mayıs Alanı’mızı gasp edemeyecek.
Geçen yıl 30 bin polis ile Taksim’i
gasp etmişti... Bu sene 39 bin polise
ihtiyaç duydu. Seneye o da yetme-
yecek...

Her 1 Mayıs
AKP İçin Kabustur...
AKP, Kabuslarından 
Kurtulamayacak!

AKP 1 Mayıs kabusundan  Cep-
he’yi hedef alarak kurtulmaya çalıştı.

1 Mayıs’ta Cephe’yi engellersem,
halkın geri kalanını sindirmek, sus-
turmak sorun olmaz diye düşündü.
Onun için günler öncesinden Cep-
he’ye yönelik ev baskınları, gözaltı-
lar başladı. İstanbul Küçükarmut-
lu’da,  Çayan Mahallesi’nde, Ga-
zi’de, Okmeydanı’nda, Sarıgazi’de
onlarca ev basıldı, onlarca kişi göz-
altına alındı. Şu kadar uzun namlulu
silah, şu kadar tabanca, şu kadar el ya-
pımı bomba, molotof... yakalandı: 1
Mayıs kana bulanacaktı, son anda ön-
lendi diye haberler yapılarak halkın
katılımı engellenmeye çalışıldı... 

AKP’nin besleme basını Yeni Şa-
fak, “DHKP-C’den silahlanma çağ-
rısı”, “Kanlı plana geçit yok” gibi ha-
berler yaptı... 

Oysa söylenenlerin hepsi yalandı...
Yapılan operasyonlarda, ev baskın-
larında Cephe’ye ait tek bir silah ya-
kalanmamıştır... 

AKP bu tür haberlerle kendi te-
rörlerini meşrulaştırmaya, terörüne ge-
rekçe üretmeye çalışmıştır... 1 Mayıs’ı

terörize ederek halkın katılı-
mını engellemeye çalışmıştır...

Ama başaramadı... Kor-
kuyu hakim kılamadı. Halkın
bilincindeki 1 Mayıs’ın meş-
ruluğunu yok edemedi... Dev-
rimcilerin meşruluğunu yok
edemedi... 1 Mayıs’ı “çiçek,
böcek bayramı”na dönüştü-
remedi... 

AKP faşist terörüyle halkta korkuyu
değil, öfkeyi büyütmüştür... Bundan
sonra 39 bin polis yetmeyecektir
AKP’nin iktidarını koruması için...

Taksim Meydanı 
Sıradan Bir Meydan 
Değildir! 
Sadece 1 Mayıs Alanı da
Değildir! 
İktidar Kavgasının 
Tam da Kendisidir!

Kimi küçük burjuva aydınlar,
köşe yazarları, hatta kendine sol di-
yen kişi ve çevreler “meydan savaşı”,
“inatlaşma”, “AKP’nin anlamsız ina-
dı...” gibi ipe sapa gelmez değerlen-
dirmeler yapıyor... 

Ne inatlaşması? Ne meydan sa-
vaşı?.. AKP’nin anlamsız inadıy-
mış... 

Taa.. Erzurum’dan polisler getir-
tiliyor... 39 bin polis... 70 TOMA, bin-
lerce kapsül gaz fişeği... yüzlerce
gözaltı... Anlamsız bir inat meselesi
olur mu?

Elbette olmaz... Bunu diyenler
sadece kendilerini kandırıyorlar...
Hala AKP’ye yalakalık yaparak on-
dan “balkon konuşması” bekleyen-
lerdir bu kesimler... Kokuşmuş dü-
zenden başka gözleri bir şey göre-
meyenlerdir bunlar... Faşizmi nasi-
hatlarla ‘demokratikleştirmeye” ça-
lışanlardır... Büyük devrimci geliş-
melerdense düzen içinde yerleşmek
isteyenlerdir... 

Ne inadı?.. 39 bin polis Erdoğan’ın
“anlamsız inadı” yüzünden değil-
dir... 

Ya da devrimciler “anlamsız bir
inat” yüzünden TAKSİM TAKSİM
diye dayatmıyorlar... 
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Her gün üç işçinin iş cina-
yetlerinde öldüğü ülkemizde 1
Mayıslar sıradan bir bayram
günü olamaz... 

10 milyonun üzerinde işsiz,
10 milyonun üzerinde açlık sı-
nırının altında yaşam kavgası
veren, 50 milyonun üzerinde
halkımızın yoksulluk içinde
yaşadığı ülkemizde 1 Mayıs-
lar sıradan bir bayram günü
olamaz... 

1 Mayıslar faşizmin zulmüyle
ezilen milyonların birlik mücadele ve
dayanışma günüdür... Hiçbir iktidar
milyonların birlik, mücadele ve da-
yanışma içinde olmasını istemez.. 

1 Mayıslar ülkemizde hep halkın
politik taleplerini en yoğunlaşmış
biçimde gündeme getirdiği mücade-
le günü olmuştur. Oligarşi 1977’de 35
emekçiyi onun için katletmiştir...

Onun için onyıllarca 1 Mayıslar
yasaklanmıştır... Mehmet Akif Dalcı
onun için katledilmişti... Her 1 Ma-
yıs’ta onca terör onun içindir... 

1 Mayıslar hiçbir zaman egemen-
ler tarafından “basit bir inatlaşma”
olarak görülmemiştir... Bunlar sığ,
çiğ, apolitik değerlendirmelerdir... 

1 Mayıs mücadelesi ülkemizde
devrimci mücadeleden bağımsız de-
ğildir. 

Hak-İş, Memur-Sen gibi AKP sen-
dikalarının 1 Mayıs’la ne ilgisi olabi-
lir? Bizzat Amerika tarafından kurdu-
rulan Türk-İş gibi devlet sendikasının
1 Mayıs’larla ne ilgisi olabilir... Bu sen-
dikaların 1 Mayıs’ların içini boşaltmak
ve iktidarın politikalarına hizmet et-
mekten başka bir işlevi yoktur... 

DİSK’in bile patron sendikacılığı
yaptığı günümüzde bu sendikalar
işçi sınıfının düşmanlarıdır... 1 Mayıs
hakkında tek kelime söylemeye hak-
ları yoktur... 

1 Mayıs ve Taksim
1 Mayıs Meydanı
Şehitlerimizin Kanıyla
Kazanılmıştır!

Ne 1 Mayıs sıradan bir gündür, ne
de Taksim 1 Mayıs Alanı sıradan bir

meydandır... 35 canımız var Taksim
Meydanı’nda... 35 canımız orda trafik
kazasında ölmedi... Devrim istedikle-
ri için bu devlet katletti 34 emekçiyi... 

1977’de faşist iktidarlar kendi
sonlarını gördüler Taksim Meyda-
nı’nda... Ve onun için katlettiler...
Onu için onyıllardır yasaklıydı Tak-
sim... Bir inat için değil... 

O meydan için yeni şehitler ver-
dik... 77’deki 35  şehidimize 89’da
Mehmet Akif Dalcı katıldı...  96’da
Kadıköy şehitleri.... 

O meydan şehitlerimizin kanıyla
kazanılmış bir meydandır... Taksim bi-
zim meydanımızdır...

AKP’nin yasaklayarak yok etmek
istediği bu tarihtir... Taksim’de yapılan
kazılar, Topçu Kışlası, AVM projeleri,
yayalaştırma çalışması vb. hepsi sınıf
mücadelesiyle özdeşleşmiş Taksim’in
bu tarihini yok etmek içindir... 

AKP, Taksim’in bu tarihini yok
edip kendine göre bir Taksim tarihi
yazmak istiyor..

2011, 2012 yılı 1 Mayıslarında
Taksim’in halkımız için nasıl bir
öneme sahip olduğunu gördü AKP... 

Halkın bütün kesimleri faşist AKP
iktidarına karşı birleşmişti... 

2012 1 Mayısı’nın hemen arka-
sından AKP açıklama yapıp bir daha
Taksim’de kendilerini hedef alan 1
Mayıslar yapılmasına izin vermeye-
ceklerini söylemişti... 

Bunu bir inat için yapmadı AKP...
İKTİDARINA KARŞI BÜYÜYEN
HALKIN ÖFKESİNDEN KORKTU-
ĞU İÇİN YAPTI... İKTİDARINI KAY-
BETME KORKUSUDUR AKP’YE
TAKSİM’İ YASAKLATAN... 

İNAT DEĞİL SINIF BİLİNCİ-
DİR...AKP kendi sınıfının bilinciyle ha-

reket ediyor... İpin ucunu ka-
çırdığından arkasının çorap
söküğü gibi geleceğini bili-
yor... “Anlamsız bir inatlaşma”
meselesi değildir... 

Sınıf bilinciyle hareket
etmeyen Taksim’in, 1Ma-
yıs’ın önemini kavramayan
küçük burjuva aydınlar, ikti-
dar iddiasını yitirmiş sözde
solculardır... 

AKP, benim istediğim yerde, be-
nim istediğim şekilde kutlamana izin
veririm diyor... Yapacağınız 1 Ma-
yıslar AKP’nin politikalarına hizmet
etmeyecekse yarın Yenikapı’ya da bu-
rayı biz yaptık, burda kendimize küf-
rettirmem diyecektir... 

Faşizmin iktidar olduğu bir ülke-
de bedelleri göze almadan hiçbir
hakkın mücadelesi verilemez... 

Taksim 1 Mayıs Alanı’nın
Bedeli Ödenmiştir...
Taksim’den Geri Adım
Atmak 1 Mayıs’ı
Kaybetmektir...

2014 1 Mayısı’nda AKP kendi
cephesinden yapabileceği en büyük
terörü uygulamıştır... İktidarını ayak-
ta tutması için terörden başka da po-
litikası yoktur... Sadece Taksim değil,
bugün AKP’nin belirlediği alanların
dışındaki bütün alanlar emekçi hal-
kımıza kapatılmaktadır... 

Kimse buna “anlamsız inatlaş-
ma” tiyemez... 

Ne inatlaşması... ya boyun eğe-
ceksiniz, ya da direneceksiniz... 2014
1 Mayıs’ında halkımız devrimcilerin
önderliğinde direnmiştir... Gün boyu
saatlerce polisle çatışmış ve Tak-
sim’e çıkmak için savşamıştır... Kay-
beden AKP’dir... 2013’teki Taksim ya-
sağı bugün kabusa dönüşmüşmüştür... 

Biz AKP’nin kabusunu büyüte-
ceğiz... Seneye yine Taksimdeyiz...
Taksim 1 Mayıs Alanı’nı da, yasak-
lanan tüm meydanlarını da halkımı-
zın mücadelesiyle açacağız... 

TARİHTE OLDUĞU GİBİ FA-
ŞİZM KAYBEDECEK BİZ KAZA-
NACAĞIZ!..
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Her Sokak’ta Binlerce Mehmet,
Binlerce Berkin... Taksim’e Çıkan

Bütün Sokaklarda Direndik!



Halk, 1 Mayıs işçilerin birlik, emek ve dayanışma gününü emekçile-
re, halka kapatmak isteyen halk düşmanı AKP’ye karşı meydanlarına sahip
çıktı. Her yaştan, meslekten halkımız, direnerek Taksim’i geri almak için
sokaklardaydı 1 Mayıs sabahı. Tüm yollar kesilmiş olsa da Şişli, Meci-
diyeköy, Bomonti, Beşiktaş ve Okmeydanı’ndaki çatışmalar saatlerce
devam etti. 39 bin katil sürüsüne  karşı halk elindeki taşlarla direndi, Tak-
sim’in onurunu katillerin eline bırakmadı. Onlarca yaralıya, yüzlerce göz-
altına rağmen geri adım atılmadı. Haziran Ayaklanması’ndaki 8 can için
de, kara gözlü Berkin için de halk onlarla beraber çatıştı. Taksim’i ve ona
çıkan tüm yolları kapatan katil sürüsüne dar etti İstanbul’u...

Halk Cepheliler ise Şişli ağırlıklı olmak üzere çatışarak, Taksim’e giden
her sokağı kendine mevzi edindi, Taksim’e doğru ilerledi.

Halk Cepheliler öncelikle Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanıp
oradan Şişli Camii yönüne ilerleyecekti. Ancak katil polislerin her yolu
kapatması üzerine DİSK önünde birleşerek, Taksim’e doğru yürüyüşe geç-
tiler. İşçiler, öğrenciler, mühendisler, memurlar, sağlıkçılar... Her meslekten
ve yaştan Halk Cepheliler Mehmet Akif, Berkin Elvan olup çatışmak için
coşkulu sloganlarla toplandı DİSK önünde. Cepheliler beklenen yere slo-
ganlarla ve marşlarla geldiler. Burada toplanan yüzlerce Cepheli önce hazır-
lıklarını yaptı. Kızıl maskeleri, yıldız ile Berkin baskılı eldivenleri ve Ber-
kin Elvan-Mehmet Akif Dalcı tişörtleriyle daha fazla DİSK önünde bek-
lemeyip ellerinde taşlarıyla ara sokakta çatışmaya başladılar. 100 kişilik
Cepheli bir grup ara sokağa girdiğinde, karşısında 2 TOMA ve 1 akrep-
le onlarca polis bekliyordu. Cepheliler ara sokakta barikat kurup çatış-
maya başladılar. Daha polislerin saldırısı başlamadan Cepheliler katil pol-
islerin üzerine yürüdüler. Polisler daha ilk çatışmada kendi bariyerlerini
bırakıp kaçtılar. 

Çevredeki halk da alkışlarla çatışmayı izlerken, yarım saat içinde polis-
ler defalarca gaz ve plastik mermi atıp, TOMA’lardan gazlı suyla saldır-
dılar. Bu saldırılara karşı Cepheliler ellerinde Berkin’in sapanı ve Meh-
met Akif’in taşlarıyla karşılık verdiler. Ara sokakta yaşanan çatışmada
TOMA’lardan birinin iyice yanına yaklaşan Dev-Genç’liler, altına çeşit-
li patlayıcılar atarak TOMA’yı hareketsiz hale getirdiler, alt aksamını
tahrip ettiler. Ardından polis saldırısı daha da şiddetlendi, civardaki apart-
manların içine kadar TOMA’lardan gazlı su sıktılar ve biber gazı kap-
sülleri attılar. Polislerin bütün sokağı gaza boğması üzerine Halk Cep-

Yıldızlı Kırmızı Fularlılar
Tüm Sokakları Zapt Etti!

TAKSİM’E ÇIKAN TÜM YOLLAR
BARİKATLARLA KAPATILDI.
İSTANBUL KADIKÖY’DEN AVRUPA

YAKASINA YAPILAN VAPUR SEFER-
LERİ İPTAL EDİLDİ! METROLAR,
TRAMVAYLAR, FÜNiKÜLER SİSTE-
Mİ, BELEDİYE OTOBÜSLERİ, MET-
ROBÜSLER ÇALIŞMADI.

TAKSİM İSTİKAMETİNE GİDEN
TÜM YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI. 

HALİÇ ÜZERİNDEN TAKSİM’E
GEÇİŞİ SAĞLAYAN GALATA KÖPRÜ-
SÜ’NÜN KANATLARI KALDIRILDI. 

DEVRİMCİLERİN, DEMOKRATİK
KİTLE ÖRGÜTLERİNİN, SENDİKA-
LARIN TAKSİM’E GİTMEK İÇİN TOP-
LANMA ÇAĞRISI YAPTIĞI YERLER
POLİSİN ABLUKASINA ALINDI.

39 BİN POLİS 50 TOMA GÜN BOYU
TERÖR ESTİRDİ! 
İLAN EDİLMEMİŞ BİR SIKIYÖNE-

TİMLE HALKI EVLERİNE HAPSET-
MEK İSTEDİLER! 

DEVRİMCİLERİN ÖRGÜTLÜ
OLDUĞU MAHALLELERİ ABLUKA
ALTINA ALDILAR! MAHALLELER-
DEN ÇIKIŞLARI KAPATTILAR! 

BAŞARAMADILAR! 
BİNLERCE MEHMET, BİNLERCE

BERKİN GÜN BOYU BARİKATLARI
AŞA AŞA TAKSİM’E YÜRÜDÜ!
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heliler, yine barikatlar kurarak geri
çekildiler. Çekildikleri sokakta
SDP’lilerle beraber çatışan Cepheli-
ler ortak barikatlarda omuz omuza
direndiler. 15-20 dakika sonrasında ise
akrep ve TOMA’ların girdiği  sokak-
larda çatışan SDP ve Halk Cephesi,
polisleri havai fişek, taş ve bilye
yağmuruna tutarak uzun süre sıkış-
tırdılar. 

Uzun süre etkisiz kalan polisler,
bunun üzerine çatışmaların olduğu
sokakta hem yukarıdan, hem aşağıdan
saldırdılar. Bunun üzerine geri çeki-
len Cepheliler, DİSK önündeki sal-
dırılarda geri çekilenlerle birleşerek
bir inşaattan aldıkları saclarla barikat
kurdular. Abide-i Hürriyet Cadde-
si’ne çıkan yol ağzında uzun süre
TOMA’dan sıkılan suya direnen Halk
Cepheliler ve DİSK önünden gelen-
ler, TOMA’ların çekilmesiyle harekete
geçip havai fişek, taş ve soda şişele-
riyle ileri atıldılar. Polislerin geri
çekilmesiyle eylemciler topluca Abi-
de-i Hürriyet Caddesi’ne girdiler ve
barikatı daha öne taşıdılar. Burada
uzun süre çatışma devam etti, zaman

zaman gaz yoğunluğuna bağlı geri
çekilmeler olsa da çatışmalar ağırlıklı
olarak caddeye girişte yaşandı. Bura-
da bir TOMA’ya molotofla zarar
verilirken, bir akrep kitlenin ısrar-
la üzerine yürümesi üzerine geri
kaçtı. 2,5 saat süren çatışmalarda
polis defalarca tazyikli su ve gaz-
larla saldırdı, ancak kitleyi dağı-
tamadı. 

Göz gözü göremeyecek kadar
yoğun saldırı gerçekleştiğinde ise
kitle kontrollü olarak çatışarak geri
çekildi. Yine barikatlarda taşlarla
direnen Halk Cepheliler, polislerin
alanı kuşatıp 3 koldan azgınca sal-
dırması üzerine Kurtuluş tarafına
çekildiler.  Burada Bomonti ve Tar-
labaşı’ndan çatışarak gelenlerle buluş-
tular. Bir süre dinlenip hazırlık yap-
tıktan sonra, polislerin saldırısı üze-
rine tekrar toplanarak önce karşılık
verip ardından Tarlabaşı’ndan yine
Taksim’i zorlamak için ilerlediler. 

Bomonti’den ilerleyip ara sokak-
lardan Feriköy’e geçenler; kırmızı
fularlılar ve simsiyah tek tip giyine-
rek çatışan anarşistlerdi. Çatışan grup

sokakları teker teker aştıktan sonra
Feriköy Karakolu’nun önüne kadar
geldi. Karakolun önünde yalnızca
tek bir akrep adı verilen zırhlı araç
vardı. Cepheliler hızla karakolun
önüne geçerek taş, bilye, molotof
yağmuruna tuttular. İlk anda polis
yoğun saldırı karşısında kafasını dahi
çıkaramazken, bulduğu boşlukta cad-
deyi gaza boğdu. Yoğun gaz sonucu
geri çekilen kitle gazın dağılmaya baş-
lamasıyla tekrar saldırıya geçti. Bu
şekilde 3-4 kere aralıkla çatışıldıktan
sonra yollarına devam ettiler.

Feriköy Mezarlığı’nın yanından
Berkin’i anarak, onun sloganlarıyla
ilerleyen 300’ü aşkın Halk Cepheli
Kurtuluş’tan Tarlabaşı’na ilerledi.
Tarlabaşı’nda “Umudun sloganları”
ve kızıl maskeleriyle ilerleyen Cep-
helileri halk alkışlarla karşıladı.
Mahallenin çocukları da kortejin
önünde polislerin yerlerini söyleyerek
devrimcilere destek oldu. Polisler
Tarlabaşı’nın sokaklarını pek çok
yerden kapatarak Cepheliler’i kıstır-
maya, gözaltına almaya çalıştılar
ancak ilk saldırılarda Cepheliler göz-

Ankara’da Sıhhiye’den  Kızı-
lay’a geçişleri engellemek için,
Atatürk Bulvarı üzerine altı teker-
lekli  “Araba Kaplama” aracı
ile duvar gibi çelikten yapılmış,
mobil, barikat kurdu. Bu duvarla-
rın bir özelligi ise kabinin ön tara-
fında bulunan borulardan halka
gaz sıkıyor olmasıdır. 

Korkularına bakın hele. İşbir-

likçi, katil AKP iktidarının kor-
kusudur bu duvarlar. Bu duvar-
larla kendilerini koruyabilecek-
lerini sanıyorlar. Belki bu 1

Mayıs’ta emekçi halkımızın Kızılay’a
girişini engellendiniz, peki ya sonra? 

O çelik duvarlarınız sizi korumaya
yetecek mi? O çelik duvarların arka-
sında kendinizi güvende hessedebile-
cek misiniz? Tekrar ediyoruz 4 tane
değil 14 tane çelik duvar  da koysanız
vız gelir bize. İstediğiniz kadar kale
gibi duvarlarınız  olsun. Kale duvar-
larınız sizi korumaya yetmeyecek.

Ankara’da Kızılay’a Girişi Engellemek İçin 4 Çelik Kale

ÇELİK KALELERİNİZ SİZİ KORUYAMAYACAK!
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altı vermeden çevre sokaklarda dolaş-
tılar. Polislerin adeta insan avına çık-
tığı bu bölgede Cepheliler çok uzun
zaman geçirmeden Kurtuluş’a dön-
düler. Tarlabaşı’ndan çıkamayanların
da evlere sığındığı, bir kısmının göz-
altına alındığı haberi ulaştı. Cepheli-
ler tekrar Kurtuluş’ta buluştular. Onlar
Şişli’ye yürüme kararı almışken polis-
ler akreple saldırdılar. Cepheliler
burada da çatışmaya devam ettiler.

Grup tekrar ara sokaklardan geçe-
rek Kurtuluş Son Durak bölgesine
devam etti. Kitlenin öncülüğünü Cep-
heliler yapıyordu. Kurtuluş Son
Duraktan inerek rampa aşağı Tak-
sim’e gitmeyi hedefliyorlardı. Uzun
rampanın yukarısında Taksim’e gide-
cek yüzlerce kişi, aşağısında ise 20
polis vardı. Cepheliler rampa aşağı
biraz ilerlediler. Kitle yeteri kadar iler-
leyince polisin hemen yanından akrep
çıktı. Akrebin de ilerlemesiyle çatış-
ma yoğunlaştı. Kitle ellerinde bulu-
nan her şeyi silaha dönüştürüp saldı-
rırken polis ise aciz bir şekilde cad-
deyi gaza boğuyordu. 

Akrebin ardından aynı şekilde
saklanan TOMA çıktı ve rampa yuka-
rı tazyikli su sıkmaya başladı. TOMA
da Cepheliler’in saldırısına maruz
kaldı. Fakat düşman kahpe, düşman
haindi. 40 bin polisini yığmıştı Tak-
sim güzergâhındaki tüm yollara.
Rampanın üstünden, yani kitlenin
üstünden başka bir TOMA daha gel-
di. Her iki taraftan sıkılan tazyikli
sular ve polisin attığı gazlar nedeniyle
ara sokağa çekilmeye ve sokak giri-
şinde polisle çatışmaya devam etti
Cepheliler. Bu esnada Yürüyüş muha-
birine de tazyikli suyla saldırdılar.
Rampayı ve ara sokağı gaza boğ-
duktan sonra polis ilerlemeye devam
etti. Bu saldırı nedeniyle kitle ikiye
bölündü. Yukarıda kalan kitle Kur-
tuluş’un ara sokaklarına çekilirken,
aşağıda kalanların ise Dolapdere
yönüne çekildiği öğrenildi. 

Dolapdere’ye çekilen kitle polis-
le sert bir şekilde çatıştı. Göğüs göğü-
se süren çatışmada Liseli Dev-Genç’li
Ali Ülgü ve anarşistlerden bir kişinin
gaz fişeğiyle yaralandığı duyuldu. 

Cepheliler burada da çatışarak

ara sokaklardan ilerlediler ve iki gru-
bun da birleşmesiyle Tarlabaşı’nın ara
sokaklarında polisle tekrar çatışma
başladı. Sokak başlarını tutan polis-
lere nefes aldırmadan havai fişek, taş
ve sapanlarla saldıran Cepheliler,
polisleri perişan ettiler. Zorda kalan
polisler takviye kuvvet çağırarak
sokakta terör estirdiler. Hedef göze-
terek gaz fişekleri ve plastik mermi-
lerle saldırdılar. Cepheliler de saldı-
rılar karşısında sinmeyerek, aynı şek-
lide karşılık verdiler. 

Cepheliler Taksim’e yaklaştıkça,
200 metrelik mesafe kala, çatışma
daha da şiddetlendi. Polisler artık
son barikatı zorlayan Cepheliler’e
acizlik içinde namussuzca saldırdılar.
Sokağın her iki tarafından azgınca sal-
dırarak kitleyi dağıttılar. Evlere, bina-
lara girenleri, binaların kapı camlarını
kırarak gözaltına almaya başladılar.
Çok sayıda insanın gözaltına alındı-
ğı bu saldırıda. Elif Sultan Kalşen,
Şahin Özşahin, Baran Katar, Gök-
han Balcı ve Kemal Delen sadece
ismini öğrenebildiklerimiz. Sokakta-
ki gazdan korunabilmek için bakka-
la giren bir kadını da gözaltına aldı
işkenceci polisler. Dükkân sahibi o
kişinin gazdan korunmak için dük-
kâna girdiğini söylemeye çalıştığın-
da kendisi de polislerin saldırısına
maruz kaldı. Dükkân sahibinin üstün-
deki tişörtü dahi çıkartan polis, kafa-
sına yediği taşların ve molotofların
hesabını önüne gelene saldırarak,
işkence yaparak soracağını sandı. 

1 Mayıs’ta sokağa çıkmak, gazdan
korunmak dahi polislerin saldırma
sebebi! Tüm bu çatışmalar sürerken
Taksim Meydanı’nda ise güvercinler,
turistler ve polisten başka hiçbir şey
yoktu. Taksim Meydanı ve İstiklal
Caddesi, Sıraselviler, Kazancı Yoku-
şu, Atatürk Kültür Merkezi tarafı
ayrı bir şekilde bariyerle kapatılmış-
tı. Bariyerlerden geçmek isteyenlerin
ya geçmesi önleniyor ya da geçilme-
sine izin verilen yerlerde üst ve çan-
ta araması yapılıyordu. Yani Ola-
ğanüstü Hal Taksim’de çeşitli dayat-
malarla, Taksim çevresinde ise poli-
sin şiddetli saldırılarıyla sistemli bir
şekilde işleniyordu.

BERKİN’İN KATİLLERİNİ BULDUK!110



Kurtuluş’ta tekrar birleşen kitle
Tarlabaşı’na doğru umudun sloganla-
rıyla ilerledi. Tarlabaşı ile Kurtuluş
arasında kalan caddeden karşıya geçen
kitleye polis tekrar gazla saldırdı. Yine
polisin saldırısı nedeniyle kitlede bölün-
me yaşandı. Tarlabaşı’na geçebilen
kitleyi polisler direk takip etmeye baş-
ladılar. Ara sokaklarda faşist bir grup tek
başına gördükleri bir kişiyi eylemci diye
linç etmeye çalıştı. O sırada kitleyi bula-
mayan polis geri dönerken bu insanla-
rın “Polis” diye haykırmasıyla tekrar
sokağa girdi. Sokakta kargaşa ortamı
hakimken gelen polis insanların arasında
kaldı. Linç edilmeye çalışılan kişinin
kurtulmasıyla ortam daha da karıştı. Bu
sefer de kendilerinden yardım isteyen
insanlara tehdit savurdular, kalkanlar-
la vurdular, coplarla saldırdılar. Amir-
leri “dağılın yoksa gaz atarım” diyerek

insanları tehdit etti.  İnsanları tehdit eden
bu polis amiri geçtiğimiz haftalarda Ber-
kin Elvan için Taksim Anıtı’na ekmek
bırakanları gözaltına aldırtmıştı. 

Kurtuluş tarafında kalan kitle Feri-
köy’e çıkarak cadde ortasında dinle-
nirken önlerinden taciz amaçlı akrep
geçti. Kitlenin akrebi yuhalamasının
ardından akrep geri dönerek plastik
mermi sıkmaya başladı. Polis yoğun
bir şekilde kitleyi tarayarak ara soka-
ğa girmeleri için zorlamış oldu. Ardın-
dan TOMA ve çevik kuvvet polisle-
rini de çağırdılar. Kitle polisin saldı-
rısına aldırmayarak oradan uzaklaştı.

Berkin’in Sapanı 
Abilerinin, Ablalarının 
Elindeydi 

AKP’nin katil polisi, Berkin

Elvan’ın mahallesi Okmeydanı’nı, 1
Mayıs sabahı kuşatmaya başladı.
Halk Cepheliler saat 06.00’dan iti-
baren Sibel Yalçın Parkı’nda toplan-
maya başladı. Hedef, 1 Mayıs Taksim
Alanı’ydı. Yapılan plana göre Şişli
Endüstri Meslek Lisesi’nin önüne
yürünmek üzere harekete geçildi.
Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen-
lerin ağırlıkta olduğu kitle saat
07.00’de henüz harekete geçmişti ki
Anadolu Kahvesi’nde polis, akrep
denilen araçtan gaz bombaları atarak
saldırdı. Bu saldırıya karşılık Cep-
heliler, katil polise sloganlarla slo-
ganlarla, sapanlarla cevap verdi.

Bu cevaptan sonra yaklaşık 150
kişilik Halk Cepheli, Piyalepaşa Bul-
varı’na inerek, Bomonti’den Şişli
yönüne çıkmaya çalıştı. Fakat mahal-
leye çıkan tüm yollar polis tarafından

ÇHD İstanbul Şubesi, 1 Mayıs günü 18.30’da, gün için-
de gözaltına alınanlarla ilgili eylem yaptı. İstanbul Baro-
su önünde yapılan açıklamada “Yaşanan tüm hukuksuz-
lukların ve polis terörünün sorumlusu AKP iktidarıdır”
denildi. Taksim ve çevresindeki olağanüstü güvenlik
önlemlerini anlatarak “bütün sokaklar, hastane bahçele-
ri, meydanlar gaza bulanmıştır” dediler. “Yaşanan bu fii-
li OHAL uygulaması sonucunda şu ana kadar 3’ü avukat
olmak üzere 266 kişi gözaltına alınmış, yaklaşık 50 kişi çeşit-
li yerlerinden yaralanmıştır. Yaralılar içinde gözünü kay-
betme tehlikesi altında olanlar, hayati risk taşıyanlar, kolu
veya burnu kırılanlar da bulunmaktadır. Ki bu yaralı sayı-
sına kriz merkezimize ulaşmamış olanlar ya da hastaneye
gitmeyip basit tıbbi müdahalelerle revirlerde tedavi edilenler
dahil değildir” denilerek eylemin yapıldığı anda saldırıların
ne boyutta gerçekleştiği gözler önüne serildi. Başbakan ve
İstanbul Valisi’nin “istihbarat aldık” sözlerinin yalan oldu-
ğunu belirterek asıl amacın milyonların hep bir ağızdan çıka-
racağı muhalif sesten duyduğu rahatsızlık olduğunu söy-
lediler. 

Geçtiğimiz yıllarda 1 Mayıs’ın Taksim’de sorunsuz kut-
lanıldığını, 2008 1 Mayısı’ndaki polis terörüne yönelik
AİHM’nin kararını da hatırlattılar. “Dolayısıyla, 1 Mayıs’ı
Taksim Meydanı’nda kutlamak işçi ve emekçilerin en doğal
ve demokratik/anayasal haklarından biridir; suç olarak
değerlendirilemez. Aksine, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ı
Taksim’de kutlamak istemelerinin engellenmesi, keza

toplu taşıma araçlarının hizmet dışı bırakılması, insanların
Taksim’e çıkışlarının engellenmesi, insanların hukuka aykı-
rı bir şekilde gözaltına alınması, özgürlüklerinden mah-

rum bırakılması suçtur”
dediler. 

Yine aynı
açıklama da
“İstanbul Vali-
si ve AKP
Hükümeti,
her zaman-
ki gibi
y a ş a n a n
olayların
sorumlu-
luğunu üstlenmekten
kaçınsa da bugün yaşanan tüm hukuk-
suzlukların ve polis terörünün sorumlusu, AKP ikti-
darı ve İstanbul Valiliği’dir. Sokakları savaş alanına çevi-
ren onlardır. Şehrin sokaklarını kapatarak, toplu taşıma ola-
naklarını gasp ederek, ulaşım hakkını engelleyen onlardır.
Bu sefer bu terörün mimarlarının kendi suçlarını örtbas
etmeleri mümkün değildir. İstedikleri kadar bariyerler dik-
sinler, istedikleri kadar yolları kapasınlar, Taksim bu
coğrafyanın işçi-emekçilerinin, onurlu insanlarının, dev-
rimcilerinin yüreğinde 1 Mayıs alanıdır ve böyle olmaya
devam edecektir” denildi.
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Bütün Sokaklar, Hastane Bahçeleri,
Meydanlar Gaza Bulandı



kesilmişti. Bulvar tarafında bekleyen 3
akrebin saldırısı sonucu tekrar mahal-
leye dönen kitle, Anadolu Kahve-
si’nde karargah kuran polisle çatışmaya
başladı. Polisin biber gazıyla ve plas-
tik mermilerle yaptığı saldırılara Halk
Cepheliler taşlarla, bilyelerle, havai
fişek ve molotoflarla cevap verdi.
Çatışma esnasında polisin hedef göze-
terek attığı gaz fişeği Merve İnanç'ın
suratına gelerek burnunu parçaladı ve
İnanç hastaneye götürüldü. Çatışma
yaklaşık 2 saat boyunca aynı bölgede
sürdü. Okmeydanı’nın Anadolu Kah-
vesi’ne çıkan tüm sokaklarında Cep-
heliler Mehmet ve Berkin’in fotoğraf-
larının bulunduğu kırmızı tişörtlerle ve
sarı yıldızlı fularlarıyla çatışıyorlardı. 

Saat 09.30’dan itibaren diğer sol
grupların da çatışmaya dahil olduğu
görüldü. Bu durumda Cepheliler bir kez
daha Piyalepaşa’dan Taksim’i zorlama
kararı aldı. Yeni katılımlarla sayısı
yaklaşık 300 kişiyi bulan Cepheliler,
bulvarda yine polisin gazlı saldırısına
maruz kaldı ve mahalle içlerine çekil-
di. Bu esnada biri gözünden biri de
başından olmak üzere iki Halk Cepheli

plastik mermiyle yaralandı. Bir
Halk Cepheli de çıktığı evin çatı-
sından aşağı inerken düştü ve
belinden bir sakatlık geçirdi. Saat
11.30-12.00’a kadar çatışmalar
tüm şiddetiyle sürdü. 12.30 civar-
larında Cepheliler’in bir kısmı Şiş-
li’de devam eden çatışmalara
destek olmak için mahalleden
ayrıldı. Ancak mahalleden ayrıl-
mayan Cepheliler barikat başında
polise direnmeyi sürdürdü. Cep-
helilerin büyük çoğunluğunun
mahalleden ayrıldığını fırsat bilen
Çevik Kuvvet polisleri, mahalle-
nin alt ve üst girişlerinden aniden
saldırıya geçerek burada 2 kişiyi
işkenceyle gözaltına aldı ve zor-
la akrep aracına bindirdiler. Bunun
dışında yine polisin sıktığı gaz fişe-
ği ve plastik mermilerin sonucu birçok
kişi ayağından, kolundan, sırtından
ve gözünden yaralandı.

Bu çatışmalar esnasında mahalle-
de ses sistemiyle 1 Mayıs ruhunu can-
landıran Grup Yorum marşları çalın-
dı. Polisin saldırısı ve Cepheliler’in
direnişi gecenin ilerleyen saatlerinde

de devam etti.

Birçok polisin yaralandığı çatış-
mada gece 02.00’de polis mahalleden
çekilmeye başladı. Gece boyu nöbet
tutan Cepheliler taciz amaçlı gelen
akrebe de gereken cevabı sabaha
kadar verdi.
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AKP'nin Katil Polisi İstanbul’u Gaz Odasına Çevir-
se de Halkın Direnişini Bitiremez!

1 Mayıs günü AKP, halk düşmanı faşist yüzünü İstan-
bul’un dörtbir yanında fütursuzca ortaya serdi. Sırf halk
Taksim Meydanı’na çıkamasın diye bütün yollar kapa-
tıldı, toplu taşıma
araçları garajlara
kapatıldı, vapur
seferleri iptal edil-
di... Kısacası 1
Mayıs günü, İstan-
bul’da OHAL uygu-
landı. İstanbul gene-
linde 260 kişinin göz-
altına alındığı 1
Mayıs günü, tüm
İstanbul AKP faşiz-
mini bizzat yaşadı.
Taksim Meydanı’nı
halka kapatmaya çalı-
şanlar, devrimcilerin, demokrat ve ilerici halkın direnciyle
yüzleşmek zorunda kaldılar. Barikat barikat çatışılarak

Taksim’e ulaşmaya çalıştı işçiler, emekçiler. Faşizme kar-
şı birlikte, omuz omuza çatıştı halk. Yoğun çatışmalar-
da yüzlerce insan da gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlardan 47’si Beşiktaş’tan gözaltına
alınırken, 8 kişi Fatih-Saraç-
hane Parkı’ndan, 8 kişi de
Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi önünden
alındı. Polisin yoğun biber
gazı, plastik mermi ve
TOMA’larla saldırdığı,
eylemcilerinse saatlerce
çatıştığı DİSK önünden 3
kişi, Mecidiyeköy-Ortaklar
Caddesi’nden 16 kişi göz-
altına alındı. Yine dar
sokaklarda yoğun şekilde
çatışarak Beyoğlu’na kadar
gelen ve Dolapdere-Tar-

labaşı bölgesinden gözaltına alınanlar ise 24 kişi. 4 Mayıs
günü geç saatlere kadar süren sorguların ardından, 1
Mayıs günü gözaltına alınan herkes serbest bırakıldı.

1 Mayıs’ta Gözaltına Alınanların Tümü Serbest



Aydın olmak, demokrat kimliğine
sahip olmak taraf olmayı gerektirir.
Devletin terörü tüm halkı baskı altına
aldığı, haklarını kullanamaz duruna
getirdiği koşullarda demokrat olduğunu
iddia eden herkes koşulsuz halkın ta-
rafında olmalıdır. Arada olmak, “her
iki tarafa eşit mesafede” durmak
objektif olarak devletin yanında ol-
mak demektir. Başka bir ifade ile
ezen ve ezilenler mücadelesinde arada
olmak, ezenin tarafında olmaktır. 

Bugün kendini demokrat olarak
tanımlayan onlarca gazeteci, yazar,
sanatçı makul olmak adına ya da
devlet terörünü kendisine yönelmesini
engellemek amacıyla devletin onlara
çektiği sınırlar çerçevesinde konu-
şuyorlar. En ilerisi dahi eleştirilerinde
bir denge tutturmaya çalışmaktadır. 

Bunu en çok devlet terörünü eleş-
tirdiklerinde görüyoruz. Sözde devletin
şiddetini eleştiriyor görünüyorlar fakat
sözlerinin devamında devletin şiddet
kullanmasını meşrulaştırıyorlar. 

İşte örneklerden bir tanesi. 2
Mayıs sabahı CNN TÜRK televiz-
yonunda Parametre programında De-
niz Zeyrek, Ebru Baki ve Hakan Çe-
lik, 1 Mayıs günü devletin şiddetini
değerlendirdiler. Konuşmacılardan
bir tanesi olan Deniz Zeyrek konuş-
masının bir yerinde “Hamburg’ta,
Londra’da vs polise molotof atan,
havai fişek atan insanlarla mücadele
ediyor polis, biz de burada hiçbir
zaman sen niye molotof atana, bilye
atana, işte vandalizm örneği sergi-
leyenlere müdahale ediyorsun diye
işte kimse polisi eleştiriyor mu ben
görmedim açıkçası yani Türkiye’de
bu şiddet yanlılarına polis niye mü-
dahale ediyor diye eleştiri yönelten
oldu mu? Bence yok. Yani bizim
böyle bir hakkımız da yok, tam tersine
polisin oradaki göstericilerin de gü-

venliliğini sağla-
ması lazım. O şid-
det yanlılarından
göstericileri koru-
ması gerekir. Ama
biz burada başka
bir şeyi eleştiriyo-
ruz, biz burada me-
sela Şafak Pa-
vey'in yerlerde sü-
rüklenmesini eleş-
tiriyoruz. Biz bu-
rada biraz önce gö-
rüntülerini izledi-
ğimiz çocukların
gaz mağdurları olmasını eleştiriyoruz.
Dün ünlülerin internette çektiği fo-
toğraflar vardı. Ekran dünyamızdan,
magazin dünyamızdan biri evine
camı kırıp giren gaz fişeğinin fotoğ-
rafını göstermişti. Evlere giren gaz
fişeklerini eleştiriyoruz. Bütün ma-
hallelerin duman altında kalmasını
eleştiriyoruz. yani hakikaten Okmey-
danı’nda evet böyle bir grup vardı,
onlara yönelik müdahaleyi anlıyo-
rum ama bütün Nişantaşı, Taksim,
Şişli civarının gaz altında kaldığını
unutmayalım” dedi. 

Kendini demokrat olarak tarif
eden Deniz Zeyrek gibi biri, devletin
şiddet kullanırken savunduğu tüm
gerekçelerini sahiplendi ve yoksul
mahallelerde yaşayan halkı hedef
gösterdi. Ona göre Okmeydanı gibi
yoksul devrimcilerin örgütlü olduğu
mahallelerde yaşayanlara terör uy-
gulamak müstahaktır. 

Okmeydanı'ndaki halkımıza her
türlü işkence yapılabilir, gaz bom-
basına boğulabilir... kafaları gaz fi-
şekleri ile asfaltın ortasına akıtılabilir..
Devlet, Berkin Elvan gibi çocukları
katledebilir fakat Nişantaşı halkının
gaz altında tutulması, oradaki ço-
cukların mağdur edilmesi kabul edi-

lemez. 
“Marjinal gruplara” dev-

let istediği gibi şiddet uy-
gulayabilir. Onların evlerine
bomba atılması, kafalarının
yarılması, gözlerinin par-
çalanması, katledilmeleri
kabul edilebilir öyle mi? 

Demokrat olmanın ölçüsü bu-
dur… Devlet, Berkin Elvan’ları kat-
lederken bu anlayıştan güç alıyor.
Başbakan Erdoğan’ın Berkin Elvan
için söylediği sözler ile Deniz Zey-
rek’in sözleri arasında bir fark var
var mı? Hiçbir fark yoktur. AKP, ga-
zetecilerin nasıl düşünmesi gerektiğini
anlatıyor, onlar da bunu tekrar edi-
yorlar. 

Devlet, kanlarımızla  kazandığımız
meydanları keyfi bir biçimde halka
kapatıyor. Sıkıyönetim uyguluyor.
Uyguladığı terör ile kendi kurallarını,
yasalarını halka kabul ettirmeye ça-
lışıyor. Buna karşı direniş gösterenler,
Taksim Meydanı’na çıkışı zorlayanlar
marjinal ilan ediliyor. 

Deniz Zeyrek bir hakkın kazanı-
mının yolunun amansız bir mücade-
leden geçtiğini bilmeyen birisi değildir.
Bugün ifade özgürlüğü diye bir hak

“Bütün mahallelerin duman altında
kalmasını eleştiriyoruz. yani hakikaten
Okmeydanı’nda evet böyle bir grup
vardı, onlara yönelik
müdahaleyi anlıyo-
rum ama bütün Ni-
şantaşı, Taksim, Şişli
civarının gaz altında
kaldığını unutmaya-
lım.” (Deniz Zeyrek, 2
Mayıs, Hürriyet)

DDeniz Zeyrek Fetva Verdi
Okmeydanı’ndakilerin Katli Vaciptir

Boşuna Hürriyet Ankara Temsilcisi Yapmazlar “Adamı”!
Böyle Yazacaksın, Yeni Berkinler isteyeceksin, 
Devleti Devrimci Kanı Dökmeye Çağıracaksın!
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Cepheliler, 28 Nisan’da İs-
tanbul Küçük Armutlu'da ya-
pılan ev baskınlarına ve göz-
altılara karşı eylem düzenledi.
Mahallede polisin araması sü-
rerken Cepheliler polis kara-
koluna havai fişeklerle saldı-
rarak ilk cevabı anında verdiler.
Daha ne olduğunu bile anla-
yamayan katiller ilk soluğu ka-
rakolun bahçesinde aldılar. İlk
anın şaşkınlığını atlatan polis
daha sonra biber gazları ve ak-
rep aracıyla saldırıya geçti. An-
cak işkenceciler karakollarını
korumaktan başka hiçbir şey
yapamadılar. Sabahın ilk saat-
lerinde başlayan çatışma yak-
laşık iki saat sürdükten sonra
bitirildi. İlk çatışmanın ardından
mahalleye takviye polis geti-
rilerek karakolun güvenliği
alınmaya çalışıldı. Akşam 21.00
gibi yaklaşık yüz Cepheli ev
baskınlarının hesabını sormaya
devam etti. Bu kapsamda başla-
yan çatışma boyunca Armutlu ka-
rakolu Cepheliler’in molotof, havai
fişek ve taşlı saldırısına uğradı. 

Armutlu sokaklarının birden
fazla noktasından saldırıya uğ-
rayan katiller sürüsü kudurmuş
gibi sağa sola biber gazı at-
maktan başka bir şey yapama-
dılar. Gece boyunca Cepheli-
ler’in dillerinden umudun slo-
ganları ve marşları eksik ol-
madı. Bir ara biber gazının et-
kisiyle kitlenin yorgun düştü-
ğünü zannederek cesaretlenen
polisler, Cepheliler’in üzerine
yürümeye çalışsa da Cepheli-
ler’in havaya silahlarla ateş aç-
ması üzerine geldikleri gibi
geri kaçtılar. 23.30'a kadar süren
çatışmayı Cepheliler iradi ola-
rak bitirdi. Eylemin iradi olarak
bitirilmesinden sonra mahalle
içine yeni gelen bir TOMA
fark edildi ve hemen taş yağ-
muruna tutuldu. Geri çekilirken
TOMA'ya ağır hasar verildi.
Emekçi mahallelere, evlere fü-
tursuzca ellerini kollarını sal-
layarak gelemeyeceklerini, gece
yarısı ev baskınlarıyla Cephe-
liler’i bitiremeyecekleri gös-
terilmiş oldu.

varsa bu hak için bedeller ödendiğini
bilmiyor mu? O makul sınırlar içeri-
sinde ifade ettiği sözlerini dahi söy-
leyebiliyorsa bunu devrimcilere, bu
uğurda bedel ödeyenlere borçludur.
Fakat Deniz Zeyrek gibi bu haklarını
dahi savunamazlar. Devletin onlara
çizdiği sınırlar dışında konuşmak,
devleti uyguladığı terör konusunda
mahkûm etmek öyle kolay değildir. 

Öyle olsaydı o televizyon prog-
ramına çıkamaz, Hürriyet Gazete-
si’nin Ankara temsilcisi olamazdı.
Böyle düşündüğü için Ankara tem-
silcisi yapıldı. Şimdi Ankara temsilcisi
olmanın karşılığını ödüyor. 

Deniz Zeyrek ve benzerleri sözde
aydın, sözde demokrattır. Bunlar ege-
men sınıfın hizmetçisidir. Aydın bir
bilgi teknisyeni değildir. Aydın olmak
halk hareketlerini, halkın ihtiyaç ve
sorunlarını doğru tahlil etmeyi, onlara
yön vermeyi, haklı ve doğru olanı sa-
vunmayı gerektirmektedir. Aydınlar

üzerinde havuç-sopa politikası en keskin
haliyle uygulanmaktadır. Bugün
AKP’nin baskı ve zor koşullarında
aydınlar üzerindeki sopa hem yeterince
güçlü havuç da bayağı besleyici ol-
muştur. Aydınlar çözülmüştür. AKP,
halkı biçimlendirmek için bu tip ay-
dınları kullanıyor. Deniz Zeyrek gibi
küçük burjuva aydının genel tavrı böy-
ledir. Devrimcilere devletin her türlü
işkenceyi, katliamı yapmasını müstahak
görür. Onlara göre devrimcilerin örgütlü
olduğu mahalleler vardır bir de zen-
ginlerin yaşadığı kılına dokunulma-
yacak mahalleler... Onlar işte bu zengin
mahallelerin haklarından bahseder,
onlar için mağdur edebiyatı yaparlar... 

Deniz Zeyrek bilmelidir ki, Berkin
Elvanlar katlediliyor, yoksul halkımız
terörist ilan edilip mahalleleri gaz
bulutu ile örtünüyorsa, mahallelerde
polis terörü kesintisiz devam ediyorsa
bunda onların da payı vardır. Hedef
gözeterek öldürme kastı ile ateş eden

polislere bilye atmanın, kendini sa-
vunmanın nesi kötüdür. Halkın kendini
savunma, meşru müdafaa hakkı yok
mudur? Yasada belirtilen meşru mü-
dafaa hakkı kimin içindir? Bu haktan
sadece polisler mi yararlanmalıdır?
AKP hiçbir meşru gerekçeye dayan-
madan meydanları halka kapatmıştır.
Deniz Zeyrek düşünmelidir. AHİM
kararlarına rağmen AKP meydanları
halka kapatıyorsa, bir kente sıkıyö-
netim uyguluyorsa meydanlarımızı
nasıl kazanacağı? AKP’ye “lütfen
meydanı bize açın” mı diyeceğiz?

Deniz Zeyrek ve onun gibiler,
halkın direnişini mahkûm etmek, di-
renenlere terör uygulanmasını sa-
vunmak yerine AKP’nin meydanları
neden kapattığını sorgulamalıdır.
AKP’nin keyfiyetini sorgulamalı ve
mahkum etmelidir. Halkın haklarını
kazanmak için gösterdiği direnişten
gurur duymalıdır. 

Eskişehir Halk Cephesi tarafından 29 Nisan’da
İstanbul Armutlu’da yapılan polis baskınına karşı
eylem yapıldı. Yapılan açıklamada: “ Polis, 1
Mayıs öncesi bilinçli olarak ve gözdağı vermek
amaçlı bir operasyon yapmıştır. Küçük Armutlu
mahallesinde halka ve devrimcilere yapılan ilk
baskın ve saldırı değildir. Bizler yozlaşmaya karşı
Hasan Ferit oldup, faşizme karşı Berkin Elvan
olup 1 Mayıs’ta Taksim’de katillerden hesap sor-
maya devam edeceğiz” denildi. Yapılan açıkla-
madan sonra atılan sloganlarla eylem sona erdi.

Çorum'da Halk Cepheliler, İstanbul Armutlu’da
Halk Cepheliler’in yozlaşmaya karşı yürüttüğü
kampanyayı engellemek için AKP'nin katil polisinin
yaptığı baskınları teşhir etmek amacıyla, Bahçe-
lievler Mahallesi Bahabey Caddesi Özdoğanlar
kavşağında 29 Nisan’da eylem düzenledi. Yapılan
açıklamada uyuşturucuya, yozlaşmaya ve yıkıma
karşı mücadele eden Armutlu halkının bu baskın-
larla yıldıramayacağını ve gözaltına alınan tüm
insanların serbest bırakılması gerektiği anlatıldı.
Eylemden sonra “Katil Polis Armutlu'dan Defol”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları atıldı. Ayrıca
1 Mayıs Taksim’e çağrı ilanından 500 tane dağı-
tıldı.
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2014 yılı 1 Mayısı’nda “Aynası
iştir kişinin lafa bakılmaz”sözünün
hakkını vererek sendikalar ve siyasi
yapılar sınıf mücadelesinde durdukları
yere uygun  olarak tavır  gösterdiler.

Memur-Sen, Diyarbakır’da mi-
ting yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Gündoğdu yaptığı konuşmayla
AKP eliyle kurulduğunu, varlığını
AKP’ye borçlu olduğunu bir kez
daha kanıtladı. Gündoğdu 1 Mayıs’ı
Diyarbakır’da kutlama nedenlerini
“Bugünü kavga nedeni olmaktan
çıkarmak, şiddetten arındırmak, asıl
amacına uygun bayram olarak kut-
lamak” olduğunu söyledi. Taksim’e
çıkmak isteyenlere ise şu sözlerle
tepki gösterdi: “Gezi Parkı ve 17
Aralık Küresel Operasyonu’yla Tür-
kiye’nin demokratik istikametini de-
ğiştiremeyenler, 1 Mayıs’ta emeği
suistimal ederek kirli emellerine
ulaşmak istiyorlar” dedi. (02.05.2014
Sol Gazetesi) 

Hak-İş 1 Mayıs’ı merkezi olarak
Kayseri’de düzenleği mitingle “kut-
ladı”. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut
Aslan polislere karanfil dağıttı.

O polisler ki sabahın erken saat-
lerinden itibaren İstanbul’u gaza boğ-
dular, yüzlerce insanımızı yaraladılar
ve sakat bıraktılar; gözaltına aldılar.
77 1 Mayıs katliamında 35 canımızı,
89 1 Mayısı’nda Mehmet Akif Dal-
cı’yı, 96 1 Mayısı’nda 4’işçi’yi öl-
dürdüler. İşte o polislere karanfil ve-
riyor Mahmut Aslan! Çünkü sınıf
mücadelesinde Hak-İş Başkanı Mah-
mut Aslan ezilenin, öldürülenin ya-
nında değil; ezenin, öldürenin yanında
duruyor.

Valiliğin miting alanı olarak gös-
terdiği 1 milyon kapasiteli Yenika-
pı’ya Katılım Büro-Sen’den 6 kişi
gitti. (02.05.2014 Sabah Gazetesi)

En azın-
dan sözünü
dinleyecek 6
kişiyi bulabil-
miş İstanbul
Valisi.

T ü r k -
İ ş , T ü r k
Kamu-Sen,
İşçi Partisi,
Atatürkçü
D ü ş ü n c e
Derneği ve
Türkiye Gençlik
Birliği ise Kadı-
köy’deydiler. 

Başbakanından
İstanbul İl Başka-
nına kadar bütün
AKP erkanı Tak-
sim’e izin verilme-
yeceğini açıklarken
Türk-İş koştura
koştura Kadıköy
için başvurdu. Gel
gör ki başlangıçta
Kadıköy’e de izin çıkmadı. 

Başbakan haykırdı hemen ‘Ana-
dolu yakasında miting yapmak is-
teyenler Maltepe, karşıda miting
yapmak isteyenler Yenikapı’ya gi-
decek!’ 

Türk-İş devlet güdümünde kur-
durulmuş, yöneticileri CIA tarafından
eğitilmiş bir konfederasyondur. Bu-
güne kadar işçi hakları için kılları
kıpırdamazken, devletin, patronların
çıkarları söz konusu olduğunda kral-
dan çok kralcı kesildiler. Haftalar
öncesinden Kadıköy için başvurmaları
bu yüzden. 

Türk-İş yöneticilerinin iş cina-
yetlerinde öldürülen işçiler, taşeron
köleliği, asgari ücretin yarattığı se-
falet, işsizlik, hakları verilmeden

işten atılan işçiler vb. sorunları yok.
Böyle sorunları olmadığı için müca-
dele etmek gibi bir dertleri de yok.
Onlar “kutlama” peşindeler. Her neyi
kutlayacak iseler...

Kanıtlanmış bir gerçektir: Her
geri adım bir diğerinin kapısını açar!

Faşizm asla yetinmez. Karşısında
yer alan her türlü düşünceyi, müca-
deleyi son insanına kadar yok etmek
ister. Sürekli üzerine gider, geri adım
attırır taa ki kendi istediği sınırların
içine çekene kadar. Başlangıçta Ka-
dıköy’e izin vermemeleri bu yüzden. 

Önceden ‘Taksim yasak. Kadı-
köy’de yapın’ denirdi. Ve Türk-İş
hemen üzerine görev alıp Kadıköy
için başvururdu. Bu sene Taksim ya-
sak denir denmez Kadıköy için baş-

İİşçi Sınıfının Örgütleri Değil,
AKP’nin Borazanları

Kadıköy’de TÜRK-İŞ, Kayseri’de HAK-İŞ,
Diyarbakır’da MEMUR-SEN 1 Mayıs’ı Kutladı!

AKP, kanımızla kazandığımız 1 Mayıs
Alanı’nı gasp etti. Taksim’in sınıf

mücadelesindeki tarihini unutturup
kendine göre bir tarih yazmak istiyor

AKP... 1 Mayıs Alanı’nın gaspına sessiz
kalmak kazanılmış tüm hakların gaspı-
na sessiz kalmak demektir... Taksim’e

sahip çıkmak devrime sahip çıkmaktır.
Taksim dışındaki her alternatif AKP

politikalarına hizmettir... 

15

11 Mayıs 
2014

Yürüyüş

Sayı: 416

HALKIN ADALETİYLE YARGILAYACAĞIZ!



vurmaları bu yüzden. Faşizme yet-
mez! Daha geriye en geriye gidilsin
ister. İşte Kadıköy’ü de yasakladı.
Diğer Demokratik Kitle Örgütleri ve
devrimci yapıların Taksim kararlılığı
sürünce 1 Mayıs’a bir gün kala Ka-
dıköy’e izin verdiler.

Türk-İş’in İstanbul/Kadıköy, Hak-
İş’in Kayseri ve Memur-Sen’in Di-
yarbakır’da yaptıkları 1 Mayıs gaze-
telerde “kutlama, karnaval, şenlik
vb” başlıklarıyla yer aldı. Tam da
AKP’nin, patronların istediği görün-
tüler. Karşılığını da hükümet yetkili-
lerinden teşekkür olarak aldılar. “Ça-
lışma Bakanı Faruk Çelik Memur-
Sen, Türk Kamu-Sen ve Türk-İş’e
hükümetin gösterdiği alanlarda kut-
lama yaptıkları için teşekkür
etti.”(03.05.2014 Evrensel Gazetesi)

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB
başından itibaren Taksim’de olacak-
larını açıkladılar. Gerek tabanlarından
gelen baskı gerek tarihlerinin yükle-
diği miras, gerek düzene muhalif ör-
gütler olmanın yarattığı zorunluluk
onlara bu kararı aldırdı. Aldırdı al-
dırmasına da aldıkları kararın arka-
sında duramadılar. 

“Taksim’deyiz” demek yetmez.
Taksim için mücadele etmek gerekir.
Dişinle, tırnağınla yetmedi kanınla
mücadele etmek! 2010, 2011, 2012
yıllarında Taksim’i milyonlara açan
önceki yıllarda Mehmet Akifler’in
kanı pahasına verilen mücadeledir.
İşte DİSK Başkanı Kani Beko’nun
bilmezlikten geldiği gerçek. 

Taksim’de olacaklarını açıklayan
ve bu açıklamalarının hakkını vererek
Taksim için mücadele eden devrimci
yapılar da vardı elbette. Bu yazının
konusu sendikalar olduğu için onların
üzerinde durmuyoruz. 

Taş Atanlar Polisti
02.05.2014 tarihinde DİSK,

KESK, TTB, TMMOB’unda içinde
yer aldığı 1 Mayıs komitesi DİSK
Genel Merkezi’nde basın açıklamısı
düzenledi.

“Açıklamanın ardından Beko, göz-
altında işkence gören yurttaşın, polisin
müdahalesine maruz kalan yurttaşların
fotoğrafları ile Şişli'de yaşanan mü-
dahale öncesi İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü'nden polis amiri ile görüş-
meler sırasında polise taş atan yüzü
maskeli bir grubun çekilen fotoğraf-
larını gösterdi. Beko, polis amiri ile
görüşmeler sırasında polise taş atan
kişileri "provokatör" olarak nitelen-
direrek, "Polis müdürüyle görüşmeler
yaparken sol taraftan taşlar geliyordu.
Onlar polisti. İşçi arkadaşlarımız ne-
den taş atsınlar bize" dedi. 

Yaşanan polis saldırısı ile ilgili
savcılığa suç duyurusunda buluna-
caklarını ve hazırlayacakları bir ra-
poru ise Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’ne sunacaklarını sözlerine
ekledi.” (03.05.2014  Özgür Gündem
Gazetesi)

Soruyor Kani Beko: İşçi arkadaş-
larımız neden taş atsınlar bize? Biz
onlarca neden biliyoruz Beko. İşte
bir kaçı: Patronlarla kol kola sen-
dikacılık yaptığınız için... Direniş-
lerde işçileri yüzüstü bıraktığınız

için... Yıllardır hak kırıntısı bile
kazanmadığınız için... Kendi işçi-
lerinizi tutuklandılar diye işten at-
tığınız için... Muhbirlik yapıp Ge-
nel-İş’in eski Genel Başkanı Erol
Ekici’yi devlete şikayet ettiğiniz
için... İşçiler, emekçiler, devrimciler
Taksim’e girebilmek için büyük
bir savaş verirken onların yanında
yer alacağınıza polis müdürleriyle
görüştüğünüz için... Sayfalar dolusu
sayabiliriz. Gerek yok. Saydıkları-
mızdan bir tanesi bile taş yağmuruna
tutulmanız için yeterlidir.

Yaptıkları açıklamada Taksim için
ısrarcı olacaklarını söylüyorlar. Sav-
cılığa suç duyurusu, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne rapor
sunarak mı ısrarcı olacaksınız? Geçin
bunları. Sunacağınız raporlarla, suç
duyurularıyla bırakalım Taksim’e
çıkmayı sendikalarınızın kapısının
önüne bile çıkamazsınız.

Polisin TOMA’sı, gazı, silahı, taz-
yikli suyuyla terör estirdiği yerde
taş atmak “provokasyon” değil en
meşru direnme hakkıdır. Bunu böyle
bilesin. Esas olarak polis size saldı-
rırken, 1 Mayıs Meydanı’nı halka
yasaklarken, gün boyu terör estirirken
siz polis müdürleriyle neyin pazarlı-
ğını yapıyorsunuz?

1 Mayıs Birlik, Dayanışma, Mü-
cadele günüdür. Emperyalizm hüküm
sürdükçe zorunlu olarak mücadele
yönü ön planda olacak. 

Taksim 1 Mayıs Alanı’dır. Kimse
vermedi. Kan ve can pahası ödedi-
ğimiz bedellerle kazandık. Hiçbir
güç bizden geri alamaz.

İstemiyoruz. Beklemiyoruz. Rica,
minnet etmiyoruz. Şimdiden ilan edi-
yoruz. Taksim bizimdir, Taksim’de
şehitlerimizin kanı var. Seneye yine
1 Mayıs Alanı’ndayız! 1 Mayıs Ala-
nı’mızın gasp edilmesine izin ver-
meyeceğiz... 

İstanbul’da 1 Mayıs
Bilançosu

-266 gözaltı
-En az 4 kafa travması, 
-Bir kol kırığı
-Bir göz kaybına
yol açabilecek
göz yaralanması
-Bir kulak kesiği
-15-20 gaz kapsülüyle
yaralanma
-Yüzlerce çeşitli
yerlerinden yaralanma

2 Nisan günü Kıraç Kuruçeşme’de her hafta yapılan
türkü gecesi yapıldı. Saat 20.30’da başlayan program
bağlama eşliğinde  halk türküleri, Grup Yorum, Grup
Ekin türküleri söylenerek saat 22.00’a kadar sürdü.
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1 Mayıs öncesinde ne demişti
Tayyip Erdoğan? "Hayır, orada yap-
mayacağım, illa burada yapacağım
dersen, ben çatışmaya hazırım anla-
mına gelir... Biz nasıl mitingimizi
bize verilen yerde yaptık, onlar da
öyle yapacak..."

Başbakanı olduğu ülkenin halk-
larına kafa tutup bununla da övünen,
akıllara zarar bir zeka ile karşı kar-
şıyayız.

Bakın şu 1 Mayıs önlemlerine(!):
İstanbul genelinde 39 bin polis görev
yaptı!

Geçen sene 10 olan TOMA sayısı
bu sene 50'ye çıkarıldı. İhtiyaç halinde
müdahale etmek üzere ek çevik kuv-
vet ve jandarma ekipleri hazır bek-
letildi. Taksim ve çevresine ek MO-
BESE'ler yerleştirildi. Metrobüs ve
metro hatları iptal edildi. İstanbul'da
ulaşım durdu. Sanki düşman birlikleri
ülkeye çıkartma yapacak da devlet
savunmaya geçmiş hazır kıta bekliyor.
Ki artık öfkesi kabına sığmayan halk,
öfkesine karşı önlem alınacak bir
düşmandır zaten devlet için. Tayyip
Erdoğan ve onun çanak yalayıcıları
istediği kadar övüne dursun, 1 Mayıs
2014, devletin korkudan ne kadar
acizleşebileceğinin kanıtı olmuştur.

Her sokak başına tabur tabur polis
dizeceksin, insanların üzerine plastik
mermi yağdıracaksın, envai çeşit gaz
kullanacaksın, onlarca insanı gözaltına
alacaksın ve sonra kimseyi Taksim'e
sokmadım diye övüneceksin. Geçe-
cekler bunu. Buna çocuklar bile güler.

Tayyip Erdoğan saçmalamaya de-
vam ediyor: "Bu millet sabretmiş,
sokaktaki şımarıklıktan sıkılmıştır."

Sokaklara dökülen milyonlar sal-
tanatının sonu olacak, bunu biliyor
ve bunun için günler öncesinden bir
tane meydanın dört yanını çeviriyor.
O sokaklara dökülenlerden ödün ko-

puyor eyy Tayyip, itiraf et!

Haziran Ayaklanması AKP'nin
kabusu olmaya devam ediyor. Örgütlü
bir halkın neler yapabileceğini çok
iyi biliyorlar ve bu nedenle halka
karşı ince ince örgütleniyorlar. Güç
gösterisi yaptığını iddia eden AKP
iktidarı çok iyi biliyor ki, 1 Mayıs
onlar için bir zafer değil, bir yenilgi
olmuştur. Tüm güçlerini bir şehre
yığarak, TOMA'sından gazına, ula-
şımına kadar tüm imkanlarını seferber
ederek, bir alana halkı sokmamakla
övünmeleri korkularının maskesidir.

Bir kez daha gördük ki devlet
tüm gücünü seferber ederek ancak
birkaç gün istediğini yaptırabilir. Ka-
rarlı, iradeli ve örgütlü bir halkın
karşısında bir sinek kadar bile güçleri
yoktur!

Sen 14'ünde çocukların beyinlerini
sokaklara akıtacaksın, ellerinde ek-
mekleriyle gelip adalet isteyenlere
azgınca saldıracaksın ve 1 Mayıs'ı
huzur içinde kutlamaya davet ede-
ceksin öyle mi? Kadıköy'ü örnek
gösteriyor, “Kayseri'ye bak ne gü-
zeldi” diyor. Bu ülkede huzur tüm
katiller cezalandırılınca sağlanacak
Tayyip Efendi! Tüm çocuklar, tüm
kadınlar, tüm erkekler, tüm halk ek-
meğe ve adalete doymadan halklar
huzur bulmayacak. Siz de bulmaya-
caksınız. 1 Mayıs yalnızca "İşçi Bay-
ramı" değildir, 1 Mayıs kavga günü-
dür! Değil 142 kişiyi, milyonları
gözaltına alsanız da bu günün özünü
unutturamayacaksınız. Çünkü Türkiye
halklarına umut olan, ellerinde yol-
daşları Berkin'in sapanlarıyla, Tak-
sim'e çıkan her sokak başında düş-
mana meydan okuyan Cepheliler var,
biz varız!

Sizin o büyük devlet gücünüzü,
sizin uyuttuğunuz, kandırdığınız, bi-
zimse henüz ulaşamadığımız bir ke-

sime yutturabilirsiniz ancak. Mil-
yonlar buna devlet terörü ve aczi di-
yor. Duyuyor musunuz? Sonunuz
geliyor.

HALK CEPHESİ

5 Mayıs 2014

****
Taksim 1 Mayıs Alanıdır
Halkımıza Yaptığınız
Tüm İşkencelerin
Hesabını Misliyle
Ödeteceğiz

Cepheliler, 1 Mayıs’ta AKP’nin
katil, işkenceci polisinin İstanbul so-
kaklarında estirdiği terörün hesabını
soran eylemler düzenledi. 

İSTANBUL
Sarıgazi: Cepheliler 1 Mayıs

günü Taksim’de yaralanan ve işken-
ceyle gözaltına alınanların hesabını
sordu. Demokrasi Caddesi’ni trafiğe
kesen Cepheliler saatlerce AKP'nin
işkenceci polislerine molotof kokteyli,
havai fişek ve ses bombalarıyla sal-
dırdılar. Saat 23.00'da Cepheliler ey-
lemi iradi olarak bitirdiler.

1 Mayıs: 1 Mayıs Mahallesi’nde,
AKP iktidarının 1 Mayıs günü Tak-
sim’i halka kapatıp estirdiği terör pro-
testo edildi. 2 Mayıs akşamı yüzleri
kızıl maskeli 20 Cepheli, 3001 Cad-
de’yi Çeşme Durağı’ndan molotoflarla
keserek, barikatlar kurarak korsan ey-
leme başladı. Cadde boyunca umudun
sloganları atılıp, ajitasyon çekilerek
Sağlık Ocağı’na kadar yüründü. Bu-
rada da barikatlar kurup yakılarak
tekrar Emek Pastanesi önüne gelen
Cepheliler, sloganlarla ve havaya si-
lahlarla ateş ederek 1 Mayıs direnişini
selamladı. Emek Pastanesi önüne ge-
lindiğinde orada toplanan halkın önün-

11 MAYIS 2014, DEVLET İÇİN BİR 
ZAFER DEĞİL YENİLGİDİR!

1 MAYIS 2014, DEVLETİN ACİZLİĞİNİN KANITIDIR!
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de açıklama yapıldı. Açıklamada halk
düşmanı AKP’nin katil polisinin es-
tirdiği terör ve bunun işe yaramadığı,
halkın ve devrimcilerin zalimlere karşı
direndiği, yapılan tüm saldırıların he-
sabının sorulacağı belirtildi. Halk,
açıklamayı büyük bir coşkuyla alkış-
ladı. Silahlarıyla havaya ateş eden
Cepheliler, cadde de sloganlar, marşlar
ve ajitasyonlar eşliğinde yürümeye
devam ettiler. Muhtarlık önüne de
barikatlar kuran Cepheliler’i halk yol
boyunca alkışladı. Eylem öncesi ma-
hallede ara sokaklarda gezen akrep
aracı ise yarım saat boyunca ortalarda
gözükmedi. Cepheliler Karakol Du-
rağı’na da sloganlarla yürüdüler fakat
katiller ortalarda gözükmediler. Bunun
üzerine Emek Pastanesi’ne marşlarla
dönen Cepheliler, uygun adım şeklinde
yürüyerek burada havai fişeklerle 1
Mayıs direnişini selamladılar. Halkın
alkışları ıslıkları eşliğinde Cepheliler
eylemlerini iradi olarak bitirdiler.

Halkın Avukatları Polisin
Keyfiliğine Sessiz Kalmadı
“Gözaltılarınız, Süre
Uzatmalarınız 1 Mayıs
Direnişimizi
Bitiremeyecek!”

5 Nisan günü Çağdaş Hukukçular
Derneği İstanbul Şubesi avukatları,
1 Mayıs günü polisin vah-
şice saldırarak gözal-
tına aldığı kişilerin
işlemlerini keyfi
bir şekilde yap-
mayan hakim-
ler ve savcılar
h a k k ı n d a
HSYK’ya şi-
kayet dilek-
çeleri verdi. 

Dilekçeler
verilmeden önce
Çağlayan’daki İs-
tanbul Adliyesi’nde
toplanan avukatlar burada
eylem yaptı. “Gözaltılarınız Süre Uzat-
malarınız 1 Mayıs Direnişimizi Biti-
remeyecek” pankartının açıldığı ve
alkışlarla başlayan eylemde Av. Güray

Dağ kısa bir açıklama yaptı. 1 Mayıs
günü sürekli olarak kesintisiz çalış-
tıklarını belirten Dağ, gözaltına alı-
nanların dört gün boyunca hiçbir iş-
lemleri yapılmadan özlük haklarına
el konulduğunu belirtti. Güray Dağ’ın
ardından ÇHD adına açıklamayı Av.
Avni Güçlü Sevimli okudu. 30 Nisan
akşamından itibaren İstanbul’da sıkı-
yönetim halinin yaşandığının belirtilen
açıklama şöyle denildi:“1 Mayıs günü
300’e yakın kişi hukuksuzca yaka-
lanmış, bu kişilerden çoğu yasal işlem
uygulanmaksızın sadece darp edilerek
bırakılmış, 171 kişi hakkında gözaltı
işlemi yapılmıştır. Bu süre zarfında
hukuksuzluklar keyfi bir tutumla sür-
dürülmüş, ilk olarak avukatlar, savcılara
ulaşmakta güçlük çekilmiştir. Avukat-
ların çabaları sonucu akşam saatlerinde
cumhuriyet savcısına ulaşılabilmiştir.

Ulaşmak da Çözüm Olmadı
2 Mayıs günü soruş-
turma savcısı değişip

gözaltı süreleri
uzatılmıştır. 3

Mayıs günü
09.00’dan iti-
baren mahke-
meye çıkarı-
lacağını öğre-
nen avukatlar

o gün adliyede
hazır bulunmuş

fakat karşılarında
hiçbir muhatap bula-

mamış, gözaltı süresinin
yeniden uzatıldığını öğrenmişlerdir.

Avukatların tüm itirazları ise tek bir
hukuki gerekçe gösterilmeden red-
dedilmiştir.” 

ÇHD avukatları açıklamadan son-
ra İstanbul cumhuriyet savcıları İsmail
Uçar, Adem Meral; İstanbul 19. Sulh
Ceza hakimleri Rukiye Çelik, Hulusi
Pur ve İstanbul 20. Sulh Ceza Hakimi
Sevilay Aslantaş hakkında şikayette
bulunmak üzere dilekçelerini vermek
için adliyeye girdiler.

Teslim Olmayacağız!
Seneye’de 1 Mayıs'ta
Taksim’deyiz

Halkın Mühendis Mimarları yazılı
bir açıklama yaparak 1 Mayıs’ta göz-
altına alınanların serbest bırakılmasını
istedi. 1 Mayıs günü gözaltına alı-
nanlar arasında Halkın Mühendisleri
Mustafa Kızıl ve Hüseyin Cem Kuş-
sulağı’nın bulunduğu belirtildi. 

AKP’nin Taksim Meydanı yasa-
ğının tamamen keyfi olduğu söylenen
açıklamada hükümetin Taksim Mey-
danı’nı yasaklama nedenlerinin boş
olduğunu ifade ettiler. “Bizler bu
dünyadaki sömürüyü, adaletsizliği
ortadan kaldırmayı ve özgür bir dün-
yada yaşamayı istiyoruz. Bunun için
yüzyıllardır bedeller ödüyoruz. Tak-
sim Meydanı’nda ölümsüzleşen dev-
rim şehitlerimiz var, geçen seneki
Haziran Ayaklanması sırasında kat-
ledilen şehitlerimiz var. Onlar faşizme
karşı mücadele ederken şehit düştüler.
Bize düşen de asla faşizme teslim
olmamaktır. Teslim olmayacağız, se-
neye 1 Mayıs’ta yine Taksim’de ola-
cağız” denilen açıklama da, 1 Ma-
yıs’ta polisin gözaltına aldığı arka-
daşlarının derhal serbest bırakılma-
larını istediler.
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Berkin Elvan bir gaz kapsülü ile
başından vurulduğunda tarihler 16
Haziran 2013’ü gösteriyordu. O ha-
ziran sabahı Okmeydanı’nda pusu
kurmuştu polisler. Orada bulunanlar
hastaneye götürdüler Berkin’i. Ve
269 gün sürecek hayat mücadelesi
başladı. 

Bu süre boyunca iktidar Haziran
Ayaklanması’ndaki polis terörünü
sahiplendi. Başbakan, “Emri ben
verdim” dedi. Polisleri ‘destan yaz-
mış’ olmakla niteleyerek, polislerin
tüm eylem ve sonuçlarını sahiplendi. 

25.06.2013 tarihinde aile kararında
netleşti ve savcılığa suç duyurusunda
bulunarak tüm bilgi ve delillerini
paylaştı. Buna rağmen 7 ay boyunca
dosyada neredeyse hiçbir şey yapıl-
madı. İlerleyen günlerde iktidar kol-
tuğundakilerden “Berkin zaten örgüt
üyesiydi, öldürülmeyi hak etti” an-
lamına gelecek sözler işitildi. 

AKP iktidarı açıkça katilleri ko-
rumaya çalıştı. İsimleri de, görüntüleri
de vermedi. Öyle ki savcılık “Gezi
Dosyası” dedikleri bir soruşturma
çuvalında halkın tüm şikâyet dilek-
çelerini biriktiriyor ve olaylarla ilgili
gerçek bir soruşturma yapılmasını
fiilen de engelliyordu. Birbirinden
farklı yerlerde mağduru ve faili farklı
olan bu olayların, aynı soruşturma
numarası altında yürütülmesine karşı
çıktık. Berkin Elvan’ın vurulması
olayı böylece ayrı bir dosya olarak

yürümeye başladı. 

İktidar cephesinden bir ilgi belir-
tisinin gösterilmesi, Berkin’in yaşam
yolunda sona geldiğinin doktorlar
tarafından anlaşılması ile başladı. 

267. gün Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün aklına aileye geçmiş olsun
dileklerinde bulunmak geldi. O ta-
rihlerde biz Okmeydanı Hastanesi’nin
önünde tuttuğumuz adalet nöbetinin
sonuna doğru geliyorduk. Hastane
önündeki öfkeli kalabalık gittikçe
artıyor ve birkaç gün sonra milyonlara
ulaşacağının sinyallerini veriyordu.
Cumhurbaşkanı’nın bu siyasi hamlesi
samimiyetsizliğini ve burjuva poli-
tikasının çirkinliğini bir kez daha
halka göstermekten başka bir işe ya-
ramadı. Öyle ki aynı günlerde ölüm
döşeğindeki Berkin’e destek olmaya
gelen insanlarımıza hastane önündeki
saldırılar sürüyordu. Hasta görmeye
gelenler hastanelik oluyor ve işkence
devam ediyordu. Bütün bu tehditlere
ve yağan yağmura rağmen insanla-
rımız hastane önünde beklemekten
vazgeçmedi. 

Savcının ilk hareketlenmesi de
işte bugünlere rastladı. Savcı dosyaya
7 ay sonra bildirilen Okmeydanı’nda
görevli polislerin isim listeleri içinden
olay yerinde bulunduğu tespit edilen
polislerin ifadesine başvurdu ve pol-
islerin “bilmedim, görmedim, ben
orda yoktum” sözlerini tutanağa
geçirdi. Oysa ki bu liste, dosyaya

ismi giren toplam 1065 polisten
275’inin olay günü olay yerinde ol-
duğunu göstermekteydi. 

Neyse ki polisin bildireceği de-
lillere ve değerlendirmelere güven-
memiştik. Berkin Elvan umudun ço-
cuğudur, halkın çocuğudur olayla
ilgili elinizdeki delilleri bize getirin
dedik halkımıza. Böylece elimize
çeşitli fotoğraf ve kayıtlar ulaştı.
Bunların içinden soruşturmayı ay-
dınlatabilecek durumda olanları savcı
ile de paylaştık. Ortaya çıkan tabloda
savcı ya açıktan gösterdiğimiz pol-
isleri koruyacak ya da çaresiz soruş-
turmaya devam edecekti. Bu saatten
sonra Berkin’in katillerinin 5. birlikten
olduğu gün gibi açığa çıkıyordu çün-
kü. 

Şapka çoktan düşmüş kel de gö-
rünmüştü. Ama iktidar kelin görün-
düğünü yeni fark etti ve keli örtmeye
çalışıyor. 

TOMA görüntülerinin dosyaya
gönderilmesi de bu çabanın bir sonucu
oldu. Her türlü saldırıyı göze alarak
evlerinden çıkan üç milyon insan,
Anadolu’nun dört bir yanında yü-
rekleri ve akılları ile Berkin’in ya-
nında olan milyonlar, “biz gerçeği
biliyoruz” diyordu. “Biz katili ta-
nıyoruz, siz bulmazsanız biz bula-
cağız.”

O güne kadar elimizde görüntü
yok diye cevap veren İçişleri Ba-
kanlığı’na, Emniyet Müdürlüğü’ne

Berkin’in Katillerini Bulduk! 
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o TOMA görüntülerini gönderten de
milyonların adalet talebidir. Milyon-
ların adalet talebini açığa çıkaran ise
mücadelemizdir. 

Berkin Elvan tam 269 gün hasta-
nedeki yatağında direndi. Yalnız Ber-
kin değil; ailesi, arkadaşları, sevenleri
hep birlikte direndik. O direndikçe
halkımızın yüreğinde umut fidanları
yeşerdi. O direndikçe duvarlara ismi
yazıldı, resimleri kazındı. O direndi;
duvarlar, direkler, pencereler afişlerle
donatıldı. O direndi, Türkiye’nin dört
bir tarafında sloganlar yükseldi. Ey-
lemlerde Berkin için adalet istedik.
Katillerinin bulunmasını, yargılan-
masını istedik. Bunun için yüzlerce
insanımız gözaltına alındı. Kolları
büküldü, boğazları sıkıldı. İşkence
gördüler, tehdit edildiler, sakat bıra-
kıldılar. Soruşturmalar, davalar açıldı,
para cezaları verildi. Görevden uzak-
laştırıldık, idari cezalar aldık. Kimimiz
işten atıldık. Vazgeçmedik. Katiller
cezalandırılıncaya kadar da vazgeç-
meyeceğiz. 

Yalnızca geçen hafta Berkin için
adalet isteyen 17 eylem yapıldı ve
88 kişi gözaltına alındı. 

Berkin’in cenazesine katılan üç
milyon insan işte böyle tanıdı Ber-
kin’i. Bütün bu eylemler Berkin’i
gündemden düşürmemişti çünkü.
Uzun ya da kısa, televizyon ekranları
sık sık onun artık hepimizin olan
kara gözlerini, umutlu gülüşünü gös-
terdi. O delikanlı yüz, o çocuk yüzü

duvarımıza çizilmişti. Köşe başındaki
direğe yapıştırılmıştı. İşyerine gider-
ken bir kapıda çıkartması duruyordu. 

Tam 269 gün sürdü hastane önün-
deki bekleyişimiz. Berkin’in şehit
düşmesinin ardından bir de baktık
ki umut yerleşip kalmış halkın yüre-
ğine. Tam üç milyon insan katıldı
cenazeye. Onlar yalnızca acımızı
paylaşmaya gelmemişti. Öfkemizi
paylaşıyorlardı. Mücadelemizi sa-
hipleniyorlardı. Umudumuza ortak
olmaya gelmişlerdi. Bu tarih onların
da tarihi olmalıydı. Berkin’in müca-
delesi halkın mücadelesi olmuştu ar-
tık. 

Bu mücadelenin, bu ısrarın sonucu
olarak 5 Mayıs 2014 tarihinde TOMA
görüntüleri ile ilgili bilirkişi raporu
savcılığa verildi. Bugüne kadar çok
bilirkişi raporu gördük. Bilirkişi ra-
porları, görüneni belirsizleştirmeye
iktidarı aklamaya hizmet eder. Söz
konusu bilirkişi raporu da benzer
kaygılarla hazırlanmış olsa da bazı
gerçekleri ifade etmek zorunda kal-
mıştır. Bunların içinden en önemlisi
polisin hedef gözeterek sakince ve
kasıtlı olarak ateş ettiği gerçeğidir. 

Artık bu katliamın hem siyasi so-
rumluları hem de fiili sorumluları
belli olmuştur. Suretleri açıktır. İsim-
lerini gizlemekle gerçeği gizleye-
mezler. Nihayetinde bu polisler isim-
leri ile birlikte açığa çıkıp yargılan-
maya başlasalar bile halkın müca-
delesi olmaksızın cezalandırılmaları

mümkün olmaz. 

Berkin Elvan için verilen adalet
mücadelesi şunu göstermiştir; kimse
“konu yargıya intikal etmiştir artık”
deyip elini kolunu bağlayarak köşe-
sine çekilmesin. Hiçbir hak müca-
delesi kendiliğinden sürmeyeceği
gibi hukuk mücadelesi de kendili-
ğinden sürmez. Her türlü bedeli göze
alarak sürdürülen bir siyasi mücadele
olmadan, halkın gücü ile desteklen-
meyen hiçbir yargısal süreç kendili-
ğinden sonuca ulaşmaz. 

Sonuç olarak;
1- Bu düzende hak, hukuk, adalet

yoktur... Berkin Elvan davası bunun
en somut örneğidir... 

Berkin’in katilleri başından beri
belliydi... Kamera görüntüleri nere-
deyse bir yıl sonra açığa çıktı... Ka-
tillere ilişkin bütün deliller devletin
elinde bulunmasına rağmen, delillerin
mahkemeye sunulması için bile çok
büyük bedelleri göze alarak mücadele
etmek zorunda kaldık... 

2- Berkin Elvan’ın katillerini mü-
cadelemizle açığa çıkarttık. 

3- Katilleri,  AKP’nin mahkeme-
leri yargılamayacaktır. Kimse ham
hayallere kapılmasın. Katilleri biz
yargılayacağız... Katiller yargılanana
kadar mücadeleyi daha da büyütmek
zorundayız... 

Katileri halkın adaletiyle yargı-
layacağız... 

Halkın Hukuk Bürosu, 2 Mayıs’ta
yazılı bir açıklama yaparak Berkin
Elvan’ın vurulmasıyla ilgili açılan so-
ruşturmaya ilişkin gelişmeleri aktardı.
2 Mayıs gününe kadar dosyaya Berkin’i
vuran polislerin tespit edildiğine dair
herhangi bir bilirkişi raporunun ol-
madığı ifade edildi. 

Çeşitli günlük yayınlarda ve Hür-
riyet Gazetesi’nde yer alan haberlerin
bu konuda muğlaklıklar olduğu söy-
lenerek “Yine savcılık bilirkişisinin
görev tanımı ve çalışma esasları dikkate
alındığında, bizim açımızdan kendisiyle

“güven ve işbirli-
ği” ilişkisi kurmayı
gerektirecek bir
neden bulunma-

maktadır. Hürriyet Gazetesi’nde bu
yönde çıkan beyan tarafımıza ait de-
ğildir” denildi. 

Savcılık tarafından atanan bilirki-
şiden yapılması istenen incelemelerin
sıralandığı açıklamada, Berkin’i vuran
katillerin olay günü Okmeydanı’nda
görev yapan polislerin arasında olduğu
belirtildi.

Açıklamada; “Elbette sorumluluk
sadece ateş etmek ya da olay yerinde
ateş emri vermekten ibaret görülme-
melidir. Faillerin olay yerinde görev-
lendirilmeleri, eğitimleri, sevk ve idare

edilmeleri ile yetkili ve sorumlu sıralı
polis amirleri (Çevik Kuvvet Şube
İlgili Müdür Yardımcısı, Çevik Kuvvet
Şube Müdürü, İl Emniyet İlgili Müdür
Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü ve
Vali) hem fiilin gerçekleştirilmesinden
icrai olarak hem de sonucun meydana
gelmesinden ihmalen sorumludurlar”
denildi.

Yine "bizzat saldırı emri verdiğini
hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde
açıkça ifade eden Başbakan’ın ve po-
lisin dahil olduğu yürütmenin başındaki
İçişleri Bakanı’nın sorumluluğu tar-
tışmasızdır” denilen açıklamada, ka-
tillerin halk önünde hesap vermesinin
adalet mücadelesiyle sağlanacağı ifade
edildi.
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Adaletin Olmadığı Yerde
Adalet İstemek Ekmek
Su ve Hava Kadar
Zorunludur

2013’ün haziran ayı milyonların
ekmek, adalet ve özgürlük haykırış-
larıyla, ilmek ilmek örülen barikatları
ve şehitleriyle hatırlarımızdadır.  Ber-
kin Elvan ekmek ve adalet için hay-
kıran milyonlardan birisiydi. Henüz
14 yaşında hemen her metre karesine
gaz kapsülü düşmüş mahallesinde
ekmek almaya çıktığında vuruldu.
Tam 269 gün direndi cesur yüreğiyle
faşizme. Ve Mart’ın 11’inde, o ko-
caman yüreği hücre hücre erimiş be-
deniyle, 16 kiloyla yerleşti milyon-
ların vicdanına. 

Katledenler, katiller belliydi... Fa-
şizmle yönetilen bir ülkede “katillerin
katletme yetkisi varsa, halkında bir
adaleti var” dedi Muharremler! Ve
başladı adalet mücadelesi katiller
bulunana kadar durmayacağız, sus-
mayacağız inancıyla!

ANKARA: Halk Cepheliler
2 Mayıs'ta Berkin Elvan için her
hafta Kızılay - Güvenpark’ta yap-
tıkları adalet nöbetine bu hafta da
devam etti. Yapılan eylemde okunan
açıklamada Berkin’in katillerinden
ikisinin savcılık tarafından açıklan-
dığını ve bunun kazanım olduğunu
söyleyen Halk Cepheliler, adalet sağ-
lanana ve katiller cezalandırılana ka-
dar her cuma Güvenpark’ta olacak-
larını söylediler. Açıklamanın ardın-
dan 1 saatlik oturma eylemine geçildi.
Oturma eylemi boyunca “Bir Oğul
Büyütmelisin”, “Bize Ölüm Yok” ve

Grup Yorum ’un Berkin için beste-
ledikleri şarkılar söylendi.

ADANA: İnönü Parkı’nda 3
Mayıs’ta toplanan Halk Cepheliler
Berkin için adalet istemeye devam
ettiler. Sloganlarla açıklamaya baş-
ladıklarında ellerinde Dersimspor at-
kılarıyla bir grup Dersimspor taraftarı
ve halktan insanlar alkışlarla açıkla-
maya katıldı. Halk Cephesi’nin yaptığı
açıklamada; “…Halk Cepheliler’in
ısrarlı mücadelesi sonucunda Berkin’i
vuran polisler mahkemeye çıkarılması
adalet talebimiz sonucudur… görün-
tüler arasında, bir grup çevik kuvvetin
arasında 2 polisin, yere yakın mev-
zilenerek, ‘direkt’ Berkin’i gaz bom-
basıyla vurduğu görülüyor. İşte
AKP’nin kahraman ilan ettiği polisler
14 yaşındaki bir çocuğu bir kenara
saklanarak vuracak kadar alçak ve
şerefsizdirler. Ancak hemen şunu be-
lirtelim AKP katillleri korumaktan
vaz mı geçti! Hayır, AKP sonuna
kadar katilerini korumaya devam ede-
cektir. Sonuçta AKP’nin mahkemeleri
faşist düzeni aklama kurumlarıdır…
Bizler halkımızla adalet mücadelesini
her gün her yerde seslendireceğiz.
Berkin Elvan için, 1 Mayıs’ı yaratan
emekçiler için… katillerin cezalan-
dırılmasının peşinde olmaya devam
edeceğiz…” denildi.

ANTALYA: Halk Cephesi 3
Mayıs’ta Berkin Elvan için adalet is-
temeye devam etti. Attalos Meyda-
nı’nda yapılan eylemde okunan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi:  “Hal-
kımız, bizleri kötülük, zorbalık, soy-
gun, talan, katliam evimizin içine gi-

rene kadar kendi dışımızda görmemizi
ve yaşananları bir film izler gibi ba-
naneci, bencil duygularla izler hale
soktular. Berkin sizin de çocuğunuz
olabilirdi" denildi. Sloganlarla devam
eden eylemde açıklamanın sonunda
"Eğer bizler Berkin vurulduğundan
beri bu adaletsizliğin ve katliamın
peşinde olmasaydık, çoktan Berkin'in
vurulması unutturulup, dosyası ka-
patılacaktı. Böylece yeni Berkin-
ler’imizin katledilmesinin önünü ses-
sizliğimizle açmış olacaktık. AKP fa-
şizmi bunun zeminini yapmak için
bütün oyunlarını oynadı, hala da oy-
namakta. Fakat bizler buna izin ver-
meyeceğiz. Berkinler’imizin katilleri,
halk düşmanları cezalandırılıp adalet
yerini buluncaya kadar mücadelemiz
baki kalacak." denilerek açıklama bi-
tirildikten sonra eylem slogan ve çev-
redeki insanların alkışları ile bitirildi.

BURSA: Gemlik ilçesinde her
hafta cumartesi akşamı devam eden
Berkin için adalet nöbeti 3 Mayıs günü
de devam etti. Gemlik AVM önünde
toplanan Halk Cepheliler’in okuduğu
açıklamada “Berkin’in polis tarafından
başından gaz kapsülüyle vurulmasının
üzerinden neredeyse bir yıl. Ölümünün
üzerinden ise iki aya yakın zaman
geçmesine rağmen katili hala ortada
yok. AKP’nin polisinin ve yargısının
da Berkin’in katilini bulma konusunda
ciddi hiçbir çabası yok. Hala katili ko-
ruyup kollamak için her yolu deniyor-
lar” diyerek Berkin için adalet istediler.
Okunan açıklamanın ardından 20 da-
kikalık oturma eyleminin ardından
adalet nöbeti sona erdi. Eyleme Partizan
destek verdi.

Söz Verdik, Berkin’in Hesabını Sorana Kadar

Susmayacağız!
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Başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak
üzere AKP’liler son dönemdeki çocuk cina-
yetlerini ve tecavüzlerini fırsat bilerek yine
idam cezasını tartıştırıyor

Tayyip Erdoğan; "Çalışmamız var. Adalet
Bakanlığımızın çalışması var. Bu olaylar
adeta idamlık olaylar. İdam gelmese dahi bu
cezaların çok çok ağırlaştırılması noktasında
benim talimatım var.  Ülkemizde AB süreciyle
ilgili idamın kaldırılması nedeniyle bizim bir
sıkıntımız var. Ama bu sıkıntının yerine ağır-
laştırılmış müebbete varıncaya kadar düşü-
nülecek bir süreçtir bu. Çünkü bu tür ölümler
karşısında duyarsız kalmak mümkün değil.
Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ağırlaştırılmış
müebbet bizim gündemimizdedir" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşegül
İslam da, "Yasalarımız müsade etse bu tür suçlar için idam
kararıyla ilgili bir anne, bir kadın, hatta bir bakan olarak
idam cezasını istemekte asla bir tereddüt göstermeyeceğimi
bilmenizi arzu ederim" diyerek tartışmaya katıldı.

Tayyip Erdoğan’ın tüm iktidar süreci boyunca halk ço-
cuklarının cinayetlerde, depremlerde, açlıktan, soğuktan
ölmesi karşısında kılı bile kıpır-
damamıştır.

Ayşegül İslam gibi yıllardır
AKP’li olanların anne ya da bakan
olarak çocukların ölümlerine du-
yarlılık gösterdiği tek bir örnek
yoktur. 

AKP’lilerin çocuk ölümlerine,
cinayetlere karşı gösterdikleri bu
ani ilginin elbette ki bir nedeni var.

Yıllardır gazetelerin üçüncü
sayfaları bu tür haberlerden ge-
çilmez. Tecavüzlerin, çocukların
öldürülmesinin, çürümenin haber-
leri bitmek bilmez ülkemizde...

AKP’liler kendi hırsızlıklarının,
arsızlıklarının, yolsuzluklarının
üzerini örtmeye çalışıyorlar. Bunun
için çocukların ölümlerini, ailele-
rinin acılarını, halkımızın duyarlı-
lığını ve adalet özlemini kendi hır-
sızlıklarını kapatmak için kullanı-
yorlar. 

Bu tartışma AKP’nin her alan-
daki ahlaksız ve faydacı tavrının
bir devamıdır.

Meselenin özü ise oligarşinin

yönetememe krizinden bağımsız değildir...
AKP, çocukların öldürülmesi üzerinden idam

cezasını meşrulaştırmaya ve bir tehdit aracı
olarak kullanmaya çalışıyor. AKP’nin gelinen
süreçte artık halka karşı yeni saldırı yöntemlerine
ihtiyacı vardır. 

Elbetteki hesap farklıdır. İdam cezası öncelikle
tecavüz gibi olaylar üzerinden meşrulaştırı-
lacak, sonra da halkın mücadelesini bastır-
manın bir aracı haline getirilecektir.  AKP
yasal düzenlemelere, idamlara ihtiyaç duymadan
da sokaklarda, evlerde insanlarımızı katledebiliyor;
onlarca insanımızı sakat bırakabiliyor.

Ancak AKP’nin iktidarını koruyabilmesi için
artık daha fazla gözdağına, baskıya, faşist yasalara
ve teröre ihtiyacı vardır. İdam tartışması da bu ih-
tiyacın bir sonucudur. 

Kaldı ki idam AKP’nin zihniyetine ters bir cezalandırma
yöntemi de değildir. Tecavüzlerin, çocukların öldürülmesinin,
fuhuşun, uyuşturucunun ve her türden çürümenin baş so-
rumlusu AKP’nin düzenidir. 

Fuhuş, uyuşturucu AKP iktidarı süresince artmıştır.
Çürümeyi yaratan bu düzendir. Kapitalizm Muharrem be-

bekler, Ayvaz bebekler, Kübra bebekler
gibi hastalıklarla, soğukla, açlıkla öl-
düremediklerini çürümüş düzeniyle,
cinayetleriyle öldürüyor. AKP nin dü-
zeni çocuklarımızın da katilidir.

AKP’nin idam tehditleri devrim-
cileri ve halkı teslim alamaz. 

İdam cezalarını tehdit olarak kulla-
narak, yeni faşist yasalar çıkararak
halkın mücadelesini engelleyemezler. 

Yıllardır faşist düzen toplu katli-
amlarıyla, provokasyonlarıyla, F tipi
tecrit hücreleriyle, devrimcileri tek
tek ya da toplu olarak katlederek;
kaybederek akla gelebilecek her türlü
terör yöntemini kullanmıştır.

Bugüne kadar hiçbirisi devrimcilerin
cüretini ve mücadele kararlılığını en-
gelleyemedi. İdamlar da, idam tehditleri
de engelleyemeyecek...

AKP’nin ve Tayyip Erdoğan’ın
eğer yüreği yetiyorsa buyursun dev-
rimcileri assın... Kendisinden önceki
katiller gibi o da hesap vereceği za-
manın mutlaka geleceğini aklından
çıkarmadan her türlü idama ve yasal
düzenlemeye imza atabilir.

Başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’liler son dönemdeki
çocuk cinayetlerini ve tecavüzlerini fırsat bilerek yine idam cezasını tartıştırıyor

İdamlar da Sizi Kurtaramaz

İdam Edilmesi Gereken Birisi 
Varsa O da Tayyip Erdoğan’dır

Çünkü; Berkin Elvan’ın ve Haziran Ayaklan-
ması’nda katledilenlerin "talimatını verdim"
diyerek açıkça katilliği üstlenmiştir.

Halkımıza yapılan tüm zulümlerin birinci
dereceden sorumlusudur.

Tayyip Erdoğan, vatanımızı yağma ve talana
açmaktan doğrudan sorumludur. 

Madenlerimizi, akarsularımızı, ormanlarımızı,
şehirlerimizi, barındığımız evlerimizi emper-
yalistlerin ve işbirlikçilerinin yağmasına açmışır.
Karşılığında milyonlarca dolar para almıştır.
Yaptığı, vatana ihanettir. 

Suriye halklarının üzerine yağdırılan bom-
baların, kurşunların; Suriyeli çocukların hasta-
lıklardan, soğuktan ölümlerinin sorumlusu da
Tayyip Erdoğan’dır. 

Tayyip Erdoğan çocuk katilidir. 
Ülkemizde hastaneye gidemediği için has-

talıktan, açlıktan ölen, cinayetlerde öldürülen;
yoksulluğun yarattığı yozlaşma nedeniyle ya
da bu düzenin hapishanelerinde tecavüzlere
uğrayan; iş cinayetlerinde öldürülen çocukların
sorumlusu Tayyip Erdoğan’dır. 

BERKİN’İN KATİLLERİNİ BULDUK!22

Yürüyüş

11 Mayıs
2014

Sayı: 416



Sendikalar işçi sı-
nıfının ekonomik-demokra-

tik mücadele araçlarıdır. Ancak sen-
dikaların yüklendiği görevler bunlarla
sınırlı değildir. Gerek ekonomik-de-
mokratik mücadelede başarı kazan-
mak, gerekse de sömürü düzenini
ortadan kaldırmak için burjuvaziye
karşı ideolojik ve politik mücadele
de vermek zorundadır. İşte, demo-
kratik sınıf ve kitle sendikacılığı ya
da devrimci sendikacılık dediğimiz,
işçi sınıfının çıkarlarını savunan,
onun ekonomik-demokratik müca-
delesinin yanında, ideolojik yapısının
elverdiği ölçüde politik mücadelesini
de veren sendikacılık anlayışıdır. 

Devrimci sendikalar hem burju-
vaziye karşı, hem de işçi sınıfı içindeki
burjuva ideolojisinden etkilenmelere,
sarı ve reformist, revizyonist sendikal
anlayışlara karşı mücadele yürütürler.
Sendikalar elverdiği ölçüde politik
mücadeleye destek verir, işçi sınıfını
gerek ekonomik-demokratik, gerekse
siyasal talepli mücadele içinde, grev-
lerde, direnişlerde, gösterilerde eği-
terek iktidar mücadelesine hazırlar. 

Devrim aşamasında ise genel grev
ve direnişlerle, ayaklanmalarla dev-
rimin başarıya ulaşmasında rol alır.
Devrimci sendikacılık sadece işçi sı-
nıfının ekonomik-demokratik müca-
delesini vermek değildir. Elbette
bunu da kapsar ama onun esas görevi
devrimi örgütlemektir. Çünkü sen-
dikalar aynı zamanda işçilerin sınıf
örgütüdür. Onların ekonomik-demo-
kratik örgütler olarak ortaya
çıkması ideolojik ve politik
mücadele içinde yer alma-
yacakları anlamına gelmez. 

İşçi sınıfı ideolojisine göre
işçilerin geleceği, yani sö-
mürü ve zulüm düzeninden
kurtulmanın yolu devrimde-
dir. O halde sınıf örgütü olan
sendikaların da işçi sınıfının
ideolojisi doğrultusunda faa-
liyet örgütlemesi yani işçi sı-
nıfını devrim için örgütlemesi

doğru olandır. Elbette devrimi yapacak
olan, yani politik iktidar mücadelesini
verecek olan sendikalar değildir. O
Parti'nin işidir. Ama devrimci sendi-
kacılar da bu alandaki mücadelelerinde
burjuvaziye karşı ekonomik-demo-
kratik ve ideolojik mücadele verirken
aynı zamanda işçileri devrime hazır-
lamak göreviyle de yükümlüdür.
Bunu, işçileri hem ideolojik olarak,
hem de işçi sınıfını ekonomik-de-
mokratik, siyasal haklar için müca-
delede eylemleriyle eğiterek yapar. 

Marx bu konuda "İşçilerin tek top-
lumsal gücü sayılarıdır. Ne var ki sayı
gücü, aralarındaki rekabet nedeniyle
azalır. İşçi sendikaları, ilkin, bu rekabeti
ortadan kaldırmak ya da en azından
onun önünü almak için işçilerin ken-
diliğinden gayretiyle doğmuştur. Bun-
dan ötürü işçi sendikalarının ilk amaç-
ları, doğal olarak, günlük gereksinim-
lerini çözümlemek ve kapitalizmin sal-
dırılarından korunmak sorunlarıyla
(kısacası, ücretler ve çalışma saatleri
sorunlarıyla) sınırlıydı. Kapitalist üretim
düzeni ayakta durdukça elbette bu so-
runlardan vazgeçilemezdi. Öte yandan
işçi sendikaları, kendileri de farkında
olmadan ortaçağ komünlerinin orta
sınıf için yaptıkları işi yapmışlar ve
işçi sınıfının örgütlenme merkezlerini
oluşturmuşlardır. Buysa çok daha
önemlidir. Günümüzde emekçi sendi-
kaları, kapitalizm karşısında günlük
savaşıma çok fazla daldıklarından
ücret köleliği sistemine karşı eylem
güçlerini henüz tümüyle kavramış de-

ğillerdir. Bundan ötürü de genel top-
lumsal ve siyasal hareketlerden uzak
durmaktadır. Oysa ilk amaçlarının ya-
nısıra, işçi sınıfının tam kurtuluşuna
yönelik eylemde bulunmayı öğren-
melidirler. Bu yöndeki tüm toplumsal
ve siyasal hareketlere katılmalıdırlar...
Çabalarının, ayaklar altında ezilen
milyonların kurtuluşunu amaçladığını,
bütün dünyaya göstermelidirler" der. 

Marx'ın açık bir biçimde belirttiği
üzere sendikal mücadele sınıflar mü-
cadelesidir. Sendikal mücadeleyi bu
muhtevadan çıkartmak sendikaların
içini boşaltarak, asıl amaçlarından
saptırmaktır. Ezilen sınıfların, emek-
çilerin birliği ekonomik demokratik
kazanımlar için gereklidir kuşkusuz.
Fakat iktidar, halkın birliğinin önüne
set çekmek için geliştirdikleri ideo-
lojik saldırılara karşı koyamayan sen-
dikaların haklarını almaları hatta al-
mayı bırakalım var olanı korumaları
bile zordur. 

Devrimi örgütleyen, iktidar mü-
cadelesinin asıl organı olan partiyle,
sınıfın mesleki demokratik örgütü
olan sendikalar, aynı sınıfın çıkarlarını
savunan örgütler olarak aynı müca-
delenin değişik mevzileridirler. 

Bu ilişki, örgütsel olarak ülkelere,
koşullara göre çok çeşitli biçimler
alabilir. Keza sendikalar, sendikal
işleyiş açısından örgütsel olarak pro-
letaryanın partisinden bağımsız ola-
bilir. Ama ideolojik olarak bir sendika
bağımsız olamaz. Zaten öyle, ideo-
lojik olarak bağımsız bir sendika da

yoktur. Kendilerini "bağım-
sız", "partiler üstü" olarak
adlandıran sendikalar, aslında
burjuva ideolojisine ve düze-
nine bağlılığını gizlemeye ça-
lışanlardır. Devrimci sendi-
kacılığı savunmak, ideolojik
olarak sosyalizm cephesinde
olmaktır. Ve işte bu noktadan
hareketle de, sendikalar eko-
nomik demokratik mücade-
lenin ötesine geçip, kendi sı-
nırları içinde politik mücadele
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verir, politik taleplerde bulu-
nur, halkın diğer kesimlerini
ilgilendiren toplumsal olaylara
müdahil olurlar. 

Mahir Çayan bu duru-
mu başka bir biçimde ifade
etmiştir:

"Proletaryanın sınıf sava-
şı; ideolojik, ekonomik ve po-
litik olmak üzere üç cephede birden
cereyan eder. 

Burjuva ideolojisine ve saptır-
malarına karşı, proletaryanın dev-
rimci savaşı ideolojik bir savaştır.
İşçi ve emekçi sınıflarının hayat ve
çalışma şartlarını düzeltme şeklindeki
günlük mücadelesi ekonomik müca-
deledir. Direkt gerici sınıfların yö-
netimini hedef alan mücadeleler ise
politik savaştır. Politik mücadele,
devrimci yayınla yapılan politik pro-
pagandadan, politik nitelikteki kitle
gösterilerinden politik grevlere ve
de gerilla savaşına kadar çeşitli bi-
çimlerde cereyan eder... Dünya dev-
rimci pratiği, soldaki bütün sapma-
ların sınıf mücadelesinin üç cephe-
sinin bir veya iki kesimini ihmal
etmek veya önemsememekten doğ-
duğunu göstermektedir." 

Tarihin zengin deneyimi bize öğ-
retmiştir ki, ezilen sınıfların yürüttüğü
sendikal mücadele, tek başına işçi-
lerin-memurların maruz kaldığı sö-
mürünün ortadan kaldırılması için
yeterli değildir. Sendikalar toplumsal
ve siyasal hareketlerde yer almak
zorundadır. Devrimi örgütleyen parti
ve örgütlerle sendikalar, aynı sınıfın
örgütleri olarak birbirleriyle ilişkili
olmak durumundadır. Memurların
sömürü ve zulüm düzeninden kur-
tulmalarının yolu sosyalizmde oldu-
ğuna göre, sınıf örgütü olan sendi-
kaların da işçi sınıfını sosyalist bilinçle
donatmaları ve sosyalizm mücade-
lesine katmaları, onların sınıf tabiatına
uygun olandır. Bu tarihsel misyo-
nundan uzaklaşan her sendika, bir
biçimde burjuvazinin yönlendirmesi
altına girer. 

Marx, bu konuda demiştir ki;
“İşçi sendikaları, sermaye saldırı-
larına karşı direniş merkezleri olarak
görevlerini yaparlar. Kısmen başarısız

olmalarının nedeni, güçlerini akılsızca
kullanmalarındandır. Sendikalar, mev-
cut sistemin doğurduğu etkilere karşı
küçük küçük çarpışmalardan ibaret
bir savaş yürütmekle yetinip, bunları
yaparken aynı anda, sistemi değiş-
tirmeye uğraşmadıkları, örgütlü güç-
lerini emekçi sınıfın nihai kurtuluşu,
yani ücret sisteminin tümüyle yok
edilmesi için bir manivela olarak
kullanmadıkları zaman genellikle ba-
şarısız olurlar.”

Memurların Küçükten
Büyüğe Her Sorunu
Devrim Sorunu ile
Birleşmek Zorundadır

Lenin’in ifadesiyle “… Kitleleri
içinde bulunulan anda harekete ge-
çiren talepler temelinde örgütlemeyi
bilmeliyiz. Bundan dolayı kısmi ta-
leplerden feragat etmeyle ortaya
çıkan görünürdeki devrimcilik, pa-
sifliğin ve Bolşevik taktiğimizin temel
görevlerini anlamamanın kılıfıdır,
kitlelere karşı sekterce tavır takın-
maktan başka bir anlama gelmez.
Kitleler, oldukları gibi alınmalıdır
ve onları verili anda harekete geçiren,
kaynaşmalarına yol açan talepler
temelinde en geniş kitlelerin, mil-
yonların harekete geçirilebileceği
bilinmelidir. Kısmi taleplerin yerine
genel sınıfsal talepleri geçiren ya
da kısmi talepleri reddeden kimse,
kitle hareketi yürütmeyi asla başa-
ramaz. Çünkü Bolşevik sanat, Bol-
şevik taktik sanatı daima, kısmi ta-
lepleri genel sınıfsal taleplerle bir-
leştirme, iktisadi mücadeleleri politik
mücadelelerle bağlamaktan oluş-
muştur.”

Demek oluyor ki, kitlelerin en
basit taleplerini göz ardı etmeden,
çözüme kavuşturma noktasında emek
vermek, birlikte çözmeyi sağlamak,

diğer yandan ülkemizde ya-
şanan politik gelişmelerle de
kaynaştıran mücadeleyi önü-
müze koymak zorundayız 

Kamu Emekçileri
Örgütlenmek
Zorundadır

Sendikaların sınıf savaşımının
önemli ayaklarından bir tanesi ör-
gütlenme faaliyetidir. Örgütlenme
ihtiyacı, sömürüyü sınırlandırmak ve
sonlandırmak ihtiyacından doğmuştur.
İradi eylem ve disiplin birliğini sağ-
lamak ve kitlesini yaygınlaştırıp ge-
liştirmek sendikal örgütlülüklerin ve
tüm örgütlü yapıların kazanımları
için olmazsa olmazdır. Örgütlenme
bir plan dahilinde ve eşgüdümle
belirli bir perspektif doğrultusunda
kitleselleşmek ve bu kitleyle müca-
deleyi belirlenen amaçlar doğrultu-
sunda büyütmektir. Örgütlenmelerin
başarıya ulaşabilmesi için örgüt üye-
lerinin arasında amaç birliği, bu
amaçları gerçekleştirmek için işbirliği,
planlama ve sağlıklı bir iletişim ge-
reklidir. 

Sendikalar kendi tabanlarını ya-
kından tanımalı, onların sorunlarını
paylaşmalıdır. Örneğin her hafta en
az üç beş memurun evine ziyarete
gitmeli, ülkedeki gelişmeler hakkında
onları bilinçlendirip, eyleme veya
etkinliklere katmak için iş yeri iş
yeri dolaşmalı ve her memura ulaş-
maya çalışmalıdır. Bunların olmadığı
yerlerde örgütlenmelerin başarıya
ulaşma şansı yoktur. Doğru mücadele
hattının belirlenmesi sonrası müca-
delenin başarılı olup olmayacağını,
yapılan örgütsel çalışma ve o çalış-
manın motor gücü olan kadroların
belirleyeceği sınıflar mücadelesinin
en belirgin gerçekliğidir. 

Bugün AKP'nin ekonomik poli-
tikalarına, hak gasplarına ve baskı-
larına karşı örgütlenme yapılacak
güçlü bir zemin vardır. Ancak emek-
çilere güvenen ve güven veren, mi-
litan bir sendikacılık anlayışı ve dev-
rimci bir ruh yoktur. İhtiyacımız dev-
rimci, militan bir anlayışla mücadeleyi
büyütmektedir. 
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Hak Kazanmanın Yolu
Militan Bir Mücadele
Anlayışı Kazanmaktan
Geçer

Bir grubu, zümreyi, siyasi parti
ya da sendikayı reformist veya dev-
rimci yapan, mücadeleyi ele alış bi-
çimidir. Mücadele yerine uzlaşmayı
seçen, DKÖ yerine STK anlayışını
koyan, har yapının eylem tarzı, kitle
çalışması, ve eğitimindeki bütün ter-
cihleride düzeniçilikten yanadır. Bu
tercihlerle emperyalizm ve oligarşiye
verilen mesaj “her koşulda sizin is-
tediğiniz sınırlar içinde
kalacağız”dır. Kısacası icazettir. İca-
zet ise mücadeleden kaçıştır. 

“Çağdaş Sendikacılık” söylemi
altında geliştirilen ideolojiler işte bu
icazetin yeni biçimidir. Emperyaliz-
min ürettiği bu sendikacılık sivil top-
lumcu sendikacılıktır. “Çağdaş Sen-
dikacılık” memurların sorunlarını ya
da onlara yönelen saldırıları, sınıfsal
bir temelde ele almamaktadır. Bunlara
göre saldırılar bazı iktidarların aşırı-
lıklarından kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla mevcut düzen kurum-
larından birisine ya da düzen içeri-
sindeki gerici çıkar kutuplaşmalarına
dayanarak saldırılara karşı durabile-
ceğine, işçi sınıfı lehine bir takım ta-
vizler koparılabileceğine inanırlar.
Bunun en çarpıcı örnekleri, AB ile
küreselleşmeye bakışı ve burjuva par-
tilerle ilişkiler alanında görülebilir.
Bu çizgi, ekonomik, sosyal ve siyasal
hakların AB ile ilişkiler sayesinde
alınabileceğini umar, küreselleşmeyi
bir takım aşırılıklarından arındırılabilir
ama önüne geçilmez bir süreç olarak
görür, tüm hesaplarını sol etiketli bur-
juva partilere göre yapar. “Çağdaş
sendikacılık” sermaye ile emek ara-
sındaki uzlaşmazlığı birbirine zıt
iki sınıfın mücadelesi olarak görmez.
Taleplerini sınıfın ihtiyaçlarına göre
değil, sermayenin verebilecekleriyle
sınırlar. Kendisini sermaye sınıfının
ihtiyaçları temelinde konumlandırır. 

“Aynı gemide olma” düşüncesi,
davranış ve eylemini belirler. Her
kriz sonrasında sermayenin “feda-
karlık” istemlerini gönüllü olarak
kabul eder, tabanın basıncı karşısında

ise en fazla “fedakarlık”ın eşit biçimde
paylaştırılmasını ister. 

Devrimci, militan sendikacılık ise
iktidarın baskıları karşısında direnen,
emekçilerin haklarını kararlı bir şe-
kilde savunan, ilkelerden ödün ver-
meden mücadelesini sürdürendir.

Ancak böyle bir tarz emekçilere
güven verebilir. Bu tarz mücadelenin
açmazlarını aşabilir. Yoksa zor işler-
den kaçan, cop yemeyi, gözaltına
alınmayı göze almayan, “sendika şu-
besi kapatılır mı, sendikacılığım biter
mi?” kaygısıyla davranan, gerici tavır
ve reformist anlayışla çatışmaktan,
ters düşmekten kaçan sendikacılık
yok olmaya mahkum bir sendikacı-
lıktır. 

Nitekim bugüne kadar sürdürülen
reformist politikaların sonucu olarak
KESK gibi sendikalar tam bir erime
süreci yaşamışlardır. Reformizmin
hakim olduğu sendikalar, saldırılar
karşısında sürekli geri adım atmış,
memurlar açısından; sahte sendika
yasasına karşı grevli-toplu sözleşmeli
sendika hakkını savunmamış, köle-
leştirme yasalarına karşı direniş ör-
gütleyememiştir... Sonuçta uzun yıl-
lardır süregelen bu icazetçi, uzlaşmacı,
pasif pratiğin sonucunda, sendikaların
iktidar üzerinde hiçbir zorlayıcılığı
kalmamıştır. 

Bir diğer nokta şudur ki, haklarını
korumak amacıyla gerçek anlamıyla
sendikal mücadele yürütenler AKP
iktidarı tarafından terörist ilan edil-
mekte, saldırının hedefi haline geti-
rilmektedir. Sendikaların buna karşı
direnmek dışında bir politikaları ola-
maz. AKP iktidarının terör demago-
jilerini boşa çıkartmanın yolu, mü-
cadelenin meşruluğuna inanarak, dev-
let karşısına meşruluk bilinciyle çık-
maktan geçer. Örneğin polisin "ba-
basının çiftliğine" girer gibi sendi-
kalarımıza girmesine, elini kolunu
sallayarak aramalar yapmasına izin
verilmemelidir. 

Tarihsel gerçeklik bize mücadeleyi
yasal sınırlara, icazetlere hapsederek,
bedeller ödenmeden haklarımızın ko-
runmayacağını göstermiştir. Bugün
devrimci, yurtsever memurlara karşı
yürütülen saldırılar karşısında sessiz
kalmak veya doğru bir çizgide sa-

vunma geliştirmemek, sendikaların

kapısına kilit vurulmaya çalışılmasını

da beraberinde getirecektir. 

AKP iktidarı baskınlar düzenliyor,

tutuklamalara başvuruyor, sendikaları

kapatmayı hedefliyor, davalar açıyor.

Sendikalardan devrimcileri tasfiye

etmeye çalışıyor. 

Sınıf savaşı gereği oligarşi bundan

vazgeçmeyecektir. Burada önemli

olan mücadelenin meşruluğuna ina-

narak, kararlı bir şekilde mücadelenin

savunulması, örgütlenmelere sahip

çıkılmasıdır. 

Ancak militan bir mücadele an-

layışıyla polisin haksız ve keyfi ope-

rasyonlarına karşı çıkılabilir.

Memur sendikalarının kuruluşuu

hatırlayacak olursak, her bir memur

sendikası, memurların militan mü-

cadelesinin sonucu kurulmuştur. O

günlerde memurların sendika kura-

mayacağı, memur kitlesinin buna

hazır olmadığı savunulmaktaydı.

Fakat mücadele yasallık değil, meş-

ruluk temel alınarak gelişti. Ve militan

memurlar reformizmin kaygılarını,

itirazlarını aşarak, yasaklamalara,

devletin saldırılarına karşı fiilen sen-

dikalar kurdular. Militan bir mücadele

hattında, sendika ve grev hakkı mü-

cadelesi kitlesel bir karakter kazandı. 

Sonuç olarak:

1- Devrimci sendikacılık militan

sendikacılıktır. 

2- Devrimci sendikacılık iktidar

bilinci ile yapılmalıdır. 

3- Devrimci sendikacılık bedelleri

göze almaktır. 

4- Devrimci sendikacılık her şey-

den önce devrimci bir ruh, devrimci

bir kararlılık ve cürettir. 

Bunlara sahip olmayan kadrolar

sendikaların tabanına, memurlara

devrimci ruhu taşıyamaz. Sınıf sa-

vaşının bir parçası olamaz. 
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Burjuva Medyasının
Yalanlarına Devrimci
Gerçeklerle Direniyoruz!

17 Nisan günü  medya-sanat  otu-
rumun ikinci konusu olan Medya
Mücadelesine geçildi. İrlanda’dan
gelen June Kelly emperyalizmin son
süreçteki politikalarına değinerek
Ukrayna’da halkın üzerine ateş açıl-
dığını söyledi. Bu yalanların daha
önce Yugoslavya ve Irak’ta da söy-
lendiğini aktaran Kelly  Kosova kat-
liamında da tekelci medyanın savaş
gerçeğini çarpıttığını aktardı.
Kelly’nin ardından Avusturya’dan
Gerard Tuschla kendisinin bağımsız
gazeteci ve film yapımcısı olduğunu
belirterek eleştirilen batı medyasında
çalıştığını söyledi. 14 savaşta görev
yaptığını belirterek insanların savaşa
girdiğinde hayvanlar gibi davrandığını
vurgulayan Tuscla ana akım medya-
nın ülke dışından gelen haberleri bü-
yük medya şirketlerinden, bir gazeteci
filtresinden geçmeden olduğu gibi
aldığını belirtti. Bu çiğ bilgilerin nü-
fusun çoğunluğu tarafından da olduğu
gibi kabullenildiğini vurguladı. Bu
durumun yeni medya ile biraz olsun
değiştiğini aktaran Tuschla yeni sis-

temin ise halka haberi yaymakta so-
runlar yaşadığını aktardı. Alternatif
medyayı daha çekici ve anlaşılır kıl-
manın sade bir dil ve bir haber ağı
kurulmasıyla mümkün olduğunu be-
lirtti. Gezi Parkı’nda başlayan olay-
ların tüm dünyaya aynı şekilde ya-
yıldığını aktardı. Sosyal medyada
yoğun şekilde yayılan habere ana
akımın duyarsız kalamayacağını da
sözlerine ekleyerek konuşmasını son-
landırdı. Bu oturumda Gebze Kadın
Özgür Tutsakları adına sempozyuma
bağlanan Gülay Efendioğlu “her ko-
şulda savaşanlar aslında hep birlik-
tedir” sözleriyle özgür tutsakların
selamını iletti ve sınırların ve koşul-
ların mücadele kararlılığındaki dev-
rimcilere engel olamayacağını vur-
guladı.

En son söz alan Yürüyüş Dergisi
muhabiri Güneş Seferoğlu ise dünyada
emperyalizmin en önemli ideolojik
aracının haberler olduğunu, emper-
yalist işgallerin tek kanaldan gelen
haberler aracılığıyla dünya halkları
üzerinde meşrulaştırılmaya çalışıldığını
aktardı. Bu yöntemin Irak ve Suriye
konusunda yoğun olarak kullanıldığını
belirten Seferoğlu, Batı kaynaklı ka-
pitalist tekellere bağlı haberlerin dünya

halklarına yalan haber yaydıklarını
belirtti. Yürüyüş Dergisi’nin yalanlara
karşı devrimciliği ve örgütlülüğü sa-
vunduğunu belirten Seferoğlu Türki-
ye’de özellikle toplatmalar ve basına
yönelik fiili saldırılarla gerçeklerin
halka ulaştırılmasının engellenmeye
çalışıldığını vurguladı. Engin Çeber’in
Yürüyüş Dergisi’nin şehidi ve Ferhat
Gerçek’in halklara umut olduğunun
altını çizdi. Haziran Ayaklanması’nda
burjuva basının penguen belgeselleri
ve çıkan ses kayıtlarıyla yalanlarının
teşhir olduğunu söyleyen Yürüyüş
Dergisi muhabiri 19 Aralık Katliam-
cıları cezalandırılmazken kendi der-
gilerinde bu katliama yönelik yazılar
çıktığında sürekli olarak davalar açılıp
derginin toplatıldığına işaret etti.

Sanat ve medya oturumu Eva
Weber’in çaldığı bir şarkının ardından
sonlandırıldı.

Emperyalizm, Halkların
Yaratıcılığı Karşısında
Çaresiz!

17 Nisan’da yapılan 5. Eyüp Baş
Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyu-
mu’nun 2. günü son oturumunda
sağlık ve mühendislik mimarlık mü-

Umudu Dünyanın Her Tarafına Yayacağız

EMPERYALİZMİ DÜNYADAN 
DEFEDECEĞİZ! -3

Emperyalizmi Birlikte Yok Edeceğiz

5. Eyüp Baş Uluslararası
Emperyalist Saldırganlığa

Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu Yapıldı!
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cadelesi konuları üzerinde daha somut
örnek ve projeler anlatılarak duruldu. 

2. günün son oturumunda ilk ola-
rak söz alan Fikret Akar sağlık ala-
nının kapitalizm tarafından bir ticaret
alanına dönüştürüldüğünü ve Türki-
ye’ye yönelik emperyalistlerce sağlık
turizmi diye adlandırılan bir sektör
oluştuğunu aktardı. Parası olmayanın
çıkarılan kanunlarla sağlık hizmetine
erişiminin engellendiğini vurgulayan
Akar, sağlığın dünyada 2. büyük sek-
tör haline geldiğine işaret etti. 

Yeni yasaların iki yönlü bir sö-
mürü çarkı yarattığını söyleyen Akar
bir yandan halkın parasız sağlık hiz-
metinden faydalanamadığını, diğer
yandan ise sağlık çalışanlarının tam
gün yasası ve performans uygula-
masıyla sömürüye açık hale getiril-
diğini ve sağlık hizmetinin nitelik-
sizleştiğini söyledi. 

Halk sağlığı için koruyucu sağlık
sistemine işaret eden Fikret Akar
yoksul mahallelere götürecekleri sağ-
lık projelerini ve halkın sağlıkçılarını
anlattı. Bu projeler için Kübalı dok-
torların tecrübelerinden faydalanarak
sağlık alanında da dayanışmayı ya-
ratacaklarını aktardı.

Fikret Akar’ın ardından söz alan
Iraklı Fawaz Hilmi dünyadaki ilaç
pazarına dikkat çekti, sağlığa ve eko-
lojiye büyük zarar veren bir ilaç po-
litikasının tüm dünyada yaygın ol-
duğunu belirtti. İlaç pazarında maf-
yalaşan bir ilaç trafiğinin oluştuğuna
işaret etti ve Saddam döneminde
böyle bir ilaç bağımlılığının olma-
dığını ekledi. Irak’taki sağlık hiz-
metlerini de değerlendiren uzman
patolojist Hilmi sağlığın tamamen
emperyalistlerin elinde olduğunu ve
uzman sağlıkçıların, doktorlarının
%60’ının ülke dışına kaçtığına ya
da emperyalist ülkelerde temizlik,
yemek gibi alanlarda çalıştıklarına
dikkat çekti. Ayrıca Irak’ta sağlık
eğitimi ve hizmetinin mezhep üze-
rinden şekillendiğini de ekleyen Fa-
waz Hilmi niteliksiz sağlık sistemi
yüzünden en basit rahatsızlıklarda
dahi ameliyattan kalkamama riskinin
olduğunu söyledi. 

Sağlık konuşmalarının ardından
mühendislik, mimarlık konusuna ge-

çildi. Halkın Mühendis Mimarları
adına konuşan Olcay Abalay Halk
Bahçeleri, Hasan Ferit Rüzgar Tri-
bünü, Ferhat Yürüteci ve Armut-
lu’daki Cemevi-Kültür Merkezi pro-
jelerini anlattı. Tohum Ekim Şenli-
ği’nde Şenay Gülsüman Halk Bah-
çesi’ni halkla beraber ekip biçtiklerini
söyleyen Abalay düzenin gençleri
yozlaştırma aracı olarak kullandığı
bilgisayar oyunlarına da alternatif,
devrimciliği, mücadeleyi anlatan bil-
gisayar oyunu projelerinden bahsetti. 

Ardından konuşan Brezilyalı Le-
andro Anton da Brezilya’da halkın
nasıl şehir merkezlerinden dışarı çı-
karıldığını, eğitim hizmeti dahi ala-
madıklarını anlattı. “Kapitalizmle şehri
de tüketiyoruz, emperyalistlerin şe-
hirlerde kurduğu imparatorluk kültü-
rümüzden bizi uzaklaştırmaya çalışı-
yor. Kapitalizm Latin Amerika’da
bize ait olmayan bir kültür yaratmaya
çalışıyor” diyen Anton toplumun
%40’ının şehirlerin dışında yaşamaya
zorlandığını paylaştı. Bu politikanın
neo-liberal şehirler oluşturup denetimi
kolaylaştırmak için olduğunu dile ge-
tiren Anton büyük şehirlerin halkla
beraber yapılandırılmasının önemine
dikkat çekti ve “50 sene önce kentle-
rimizde şehir gerillaları vardı” sözle-
riyle konuşmasını noktaladı.

Bu oturumda son olarak söz alan
Metin Yeğin gecekonduların, işgal
değil bir hak olduğunu belirterek
zenginlerin evlerine el konulmasının
bir hak olduğunun altını çizdi. Kent
topraklarının halka dağıtılması ge-
rektiğini anlatan Yeğin, İspanya’da
radikal sol bir belediye başkanının
da girişimleriyle en fakir köylülerin
nasıl barınacak yer ve tarım için su
elde ettiklerini aktardı. Toprak ve
nehir işgalleriyle 8 kooperatif kuran
köylülerin ısrarlı mücadeleyle sonuç
aldığını aktardı. 3 milyon insanın
içinde bulunduğu Topraksızlar Ha-
reketi’ni de aktaran Yeğin, Küçü-
karmutlu’da yapacakları kerpiç ev
projesine değindi. Yoğun alkış alan
konuşmasını Orhan Gencebay’ın
“daha adil bir dünya için, Batsın Bu
Dünya” sözleriyle sonlandırdı.

5. Uluslararası Emperyalist Sal-
dırganlığa Karşı Halkların Birliği

Sempozyumu’nun son oturumları 18
Nisan günü yapıldı. Oturumların ka-
panış gününün sabah oturumunda
“Ortadoğu ve Faşizme Karşı Bir-
leşik Cephe” başlığı tartışılırken ye-
mek arasının ardından da “Emper-
yalizmin Tecrit Politikası-Siyasi
Tutsaklar” ve son olarak da “Meş-
ruluk-Devrimci Şiddet ve Ayak-
lanma” başlıkları ele alındı.

Muhammed Safa
(Lübnan)

Bu yıl 5.si düzenlenen Eyüp Baş
Sempozyumu’nun sabah oturumunda
öncelikle Ortadoğu konusu tartışıldı.
yağmurlu başlayan günde ilk konuş-
mayı Lübnan’dan gelen Muhammed
Safa, Arapça yağmura günaydın di-
yerek sözlerine başladı. Yağmurun
kendi ülkesinde özgürlüğü ifade ettiğini
belirten Muhammed Safa, Ortado-
ğu’nun emperyalizmin kurduğu he-
gemonya sonucu sürekli bir savaş ko-
numunda olduğunu ve Ortadoğu halk-
larının yağmur gibi, özgürlüğe hasret
olduğunu belirtti. Ortadoğu’nun yer
altı ve yer üstü zenginliklerine işaret
eden Safa, Suriye’de olanların ken-
diliğinden gelişmediğini, emperya-
listlerin ‘böl, parçala, yönet’ politi-
kasının bir sonucu olduğunu belirtti.
Suriye’deki savaşın Irak’tan bir farkı
olmadığını söyledi ve Suriye konu-
sunda emperyalistlerin Türkiye (Er-
doğan hükümeti), Katar ve Suudi Ara-
bistan’la işbirliği içinde olduğunu
aktardı. 

Safa, “Suriye’de yönetim mükem-
meldi demiyorum ama eğer dertleri
demokrasi ise Katar’a, Suudi Ara-
bistan’a gitsinler! Bir şair Katar’da
yönetimi eleştirdiği bir şiir yazdığı
için 20 yıldır tutuklu. İnsan hakları
ihlalinden bahsediyorsak uzun bir
liste çıkar. Ne söylenirse söylensin
Irak’a demokrasi getirmek için ya-
pılan savaşla Suriye’ye götürülen
savaşın demokrasiyle, insan hakla-
rıyla bir alakası yok. Suriye, İsrail’le
anlaşma imzalamayı şimdiye kadar
reddetti. Eğer Esad, İsrail’e gidip
anlaşmaları imzalarsa savaş bitecektir,
savaşın tek amacı bu anlaşmaları
imzalatmak” sözlerini ekledi. Yapılan
haberlerle Arapların arasında mezhep
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çatışması yaratılmak istendiğini vur-
gulayan Safa cihadçıların siyonist
İsrail’e karşı tek bir eylem yapmazken
Suriye halkını katletmeye çalıştığını
ve bunun işbirlikçilik olduğunu vur-
guladı. Savaşın bir amacının da Fi-
listin sürecini bitirmek olduğuna
işaret eden Safa yapılan savaşların
mezhep ayrılıkları yaratarak kültürel
yozlaşmayı sağlamak olduğunu ak-
tardı. Eyüp Baş Sempozyumları’nın
ilkinden beri katılan Muhammed
Safa ölüm oruçlarıyla ilgili Türkiye’de
yaptığı araştırmalar sonucu kaleme
aldığı “Ateşin Açlığı” kitabını du-
yurarak bunu Eyüp Baş için hazırla-
dığını aktardı. Ayrıca 30 yıldır Fransa
hapishanelerinde tutsak olan George
İbrahim Abdal için de uluslararası
dayanışma çağrısı yaptı. 

Cihan Keşkek
(Halk Cephesi)

Cihan Keşkek, dünyada ve ülke-
mizde ilk ortak düşmanın Amerika
ve emperyalistler olduğunu, baskıcı
iktidarlardan kurtulmanın yolunun
emperyalizm ile işbirliği olamaya-
cağını, ilk koşulun Amerika’ya karşı
koymak olduğunu belirtti. Ve yönte-
min de Cephe mantığıyla örgütlen-
mek olarak sundu.

Karam Khella (Hamburg
Üniversitesi’nde Tarih ve
Felsefe Profesörü) 

Karam Khella emperyalizmin mi-
litarizmden ibaret olduğunu ve toplum
kültürünü yok eden bir suç aleti ol-
duğunu söyledi. Ayrıca her emper-
yalist savaşın önce medya ile başla-
dığını, ardından kanlı savaşların sür-
düğünü Irak ve Vietnam savaşlarından
örneklerle anlattı. Irak’ta medyanın
ürettiği “sivil savaş” teriminin büyük
bir yalan olduğunu söyleyen Khella,
Suriye savaşına işaret ederek çetelerin
ve silah şirketlerinin bu savaşta önem-
li roller edindiklerini ve Türkiye’den
Suriye’ye sokulduklarını anlattı. çe-
telerin Türkiye sınırlarından Suriye’ye
sokulduğunu ve NATO’dan bağımsız
yapılmadığını anlatan Khella, Arap
ülkelerine yönelik saldırılarda Suri-
ye’nin önemli olduğunu vurguladı

ve sözlerini “Suriye İstanbul’dur,
Türkiye’dir, Venezuella’dır, Çin’dir...
Bizim Amerikan yönetimine karşı bu-
rada toplanmamız bile zaferdir” şek-
linde noktaladı. 

Fawaz Hilmi
(Irak Komünist Partisi
Delegesi)

Fawaz Hilmi çetelerin Türkiye
topraklarında eğitilerek Suriye’ye
giriş yaptıklarını aktardı ve Suriye’ye
yönelik saldırıların aynı zamanda
teknolojiyi ve endüstriyel üretimi et-
kilediğini, çetelerin önemli teknolojik
ve endüstriyel yerleri tahrip ettiğini
aktardı. 

Fawaz Hilmi’nin ardından tekrar
söz alan Cihan Keşkek, önceki sem-
pozyumlarda Arap Baharı’na devrim
diyenlere karşı bunun emperyalizmin
oyunu olduğunu söylediklerinde Arap
bölgesinden gelen sosyalistlerin tepki
gösterdiklerini, ancak zaman içinde
haklılıklarının ortaya çıktığını, o gün
tepki gösterenlerin de bunu dile ge-
tirdiklerini aktardı. Sempozyumun
somut adımlar atılarak ancak em-
peryalizme karşı bir güç olabileceğini
söyleyen Keşkek, Halk Cephesi’nin
anti-emperyalist eylemlerini anlattı
ve halkın sahiplenmesiyle emperya-
lizme geri adım attırdıklarını söyledi.
Bu mücadeleyi de anti-emperyalist
anti-faşist örgütlerle birlikte bu sem-
pozyumda enternasyonal dayanış-
manın bir adım ötesine taşıyacaklarını
belirtti. Enternasyonal birlik çağrısı
yaparak sözlerini noktaladı. Bu otu-
rumun sonunda söz alan Bulgaristan
Komünist Partisi Merkez Komite
üyesi Luidmil Kastadinov Bulga-
ristan’da kurulan faşizme karşı bir-
leşik cephe deneyimlerini anlattı. Bu
birliğin en temel iskeletinin ortak
düşmana karşı en geniş kitlelerin ka-
tılımıyla ortak düşmana yani faşizme
ve gericiliğe karşı oluşturulan birliğin
tarihi önemini aktardı. 

Emperyalizmin
Tecrit Politikası ve
Siyasi Tutsaklar

Aynı gün içinde yapılan bir diğer
oturumda ise Emperyalizmin Tecrit

Politikası ve Siyasi Tutsaklar konusu
tartışıldı. 

Cihaed Decanntun
(İrlanda)

İlk olarak İrlanda’dan Cihaed De-
canntun söz alarak İrlanda’daki siyasi
tutsakların durumunu anlattı. İrlan-
da’nın işgal altındaki 6 bölgesinden
siyasi tutsakların genellikle hükümlü
olduğunu ve tutsaklık koşullarında
en insani haklarının dahi engellen-
diğini anlattı. Çeşitli tutsaklardan ör-
neklerle savunma hakkının dosyaların
avukatlara ya da savunma yapacak
birimlere geç ulaştırılarak savunma
haklarının engellendiğini, 23 saat
tecrit altında diğer siyasi tutsaklarla
görüşmesi engellendiğini anlattı.
Lannet Pertier davasında hasta bir
tutsağın özgür bir mahkemede yar-
gılanma hakkının ortadan kaldırıldı-
ğını ve hasta bir tutsağın son günlerini
ailesiyle geçirmesinin önemini vur-
guladı. 

Dermoit Dauglas
(Cumhuriyetçi
Sinn Fein örgütünden) 

Dermoit Dauglas, İRA’lı devrimci
tutsakların TAYAD için hazırladığı
hediyeyi verdi öncelikle. Ardından
İngiltere’ye karşı 1916 Paskalya kut-
lasının yıldönümü için hazırlık ya-
parken tutuklanan 7 siyasi tutsağın
somut kanıtlar olmaksızın hapsedil-
diğini anlattı. Dauglas “120 yıllık
savaş asla barışı temin etmek için
değildi, İngiltere işgalini ve emper-
yalizmini kabul etmiyoruz. 1916 kut-
lamalarına hazırlık yaparken evler
basıldı...” dedi.

Dilek Kaya
(Halk Cephesi/Dev-Genç)

Ardından Dev-Genç adına Dilek
Kaya söz alarak 6. Filo’dan DTCF
işgaline kadar gençliğin anti-faşist
ve anti-emperyalist eylemlerini anlattı.
YÖK’ün kuruluş gününde yapılan
DTCF işgaliyle Dev-Genç’lilerin tu-
tuklu 2785 öğrenci için umut oldu-
ğunu söyledi ve tecritin yalnızca tut-
saklar için sınırlı kalmadığını; dev-
rimci tutsakların baskılarla teslim
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alınamayacağını  vurguladı. Ayrıca
enternasyonal bir gençlik kampı dü-
zenlenebileceğini de öneri olarak
sözlerine ekledi.

Faizul Hakim (Bangladeş)
Dilek Kaya’nın ardından Bangla-

deş’ten Faizul Hakim söz aldı. Faizul
Hakim ülkelerindeki Hindistan em-
peryalizmini anlattı. Hindistan ordu-
sunun Bangladeş’i bir kordon olarak
kullandığını, Bangladeş hükümetiyle
ortak-gizli anlaşmalarla kendi halkını
katlettiğini anlattı. Amerikan ve Hin-
distan emperyalizminin denizleri kont-
rol altına alıp yaptırım güçlerini halka
empoze etmeye çalıştıklarını söyledi.
1300’ün üzerinde tekstil işçisinin
geçen yıl çöken binada emperyalistlerin
yüzünden katledildiğini söyleyen Ha-
kim halkın yeni bir yapılanmaya ihtiyaç

duyduğunu söyledi. 

Gustavo Conde (Colombia)
Colombia’daki siyasi tutsakların

durumunu anlatan Gustavo Conde ise
bir sene içinde Colombia’da 7.500
olan tutsak sayısına 1 yıl içinde 2.200
kişinin daha eklendiğini insanlık dışı
koşullarda kaldıklarını belirtti. Conde,
Colombia hapishanelerindeki tutsak-
ların %70’inin politik olduğunu, politik
tutsakların %70inin ise gerilla tutsağı
olduğunu belirtti. 600 kişi kapasiteli
hapishanelerde 3.000 tutsağın kaldı-
ğının devletin kendi raporlarıyla da
ortada olduğunu belirten Conde iş-
kencenin bir diğer ayağının da tut-
sakların ailelerine çok uzak yerlerde
tutulması olduğunun altını çizdi. 

Carlos Espinol
(Honduras Halk Cephesi)

Carlos Espinol, 2009 yılındaki
darbeyle beraber artan suç ve katliam
olaylarını anlattı. Espinol, Honduras’ta
kamusal alanların özelleştirilmesi so-
nucunda çetelerin ortaya çıktığını,
suç oranındaki artışın halka kendi
evini hapishaneleştirdiğini, mahallelere
ve evlere büyük demir kapılar açtırmak
zorunda olduklarını belirtti. Hondu-
ras’ta günde 10 kişinin kaçırılıp
9’unun ölü bulunduğunu anlattı ve
3 hafta önce kendisinin de kaçırıldığına
değindi. Kaçırılanların işkencelerle

katledilmesinin artık olağanlaşan bir
durum olduğuna dikkat çeken Espinal
yol kenarlarından her gün eli, kolu
kırık, tırnakları sökülmüş genç in-
sanların cesetlerinin bulunduğunu be-
lirtti. Kendisini kaçırıp 16 saat tutan-
ların bu işi para karşılığı yaptığını ve
tutuklansalar dahi 2-3 günde serbest
kaldıklarını aktaran Espinol kendisinin
kurtarılışını hükümetin gösteriye dön-
üştürmesine  engel olduklarını aktardı. 

Naime Kara
(Halk Cephesi / TAYAD)

TAYAD’lı Naime Kara konuş-
masına başlamadan TAYAD’lı analar
kendi ak tülbentleri ve kızıl bantlarıyla
sloganlarla karşıladı. Naime Kara
yaptığı konuşmada hasta tutsaklar
kampanyasını ve 7 yıl süren büyük
ölüm orucu direnişini anlattı. tecrit
politikasının devrimci tutsakların di-
renişi ve mücadelesiyle boşa çıkar-
tıldığını anlatan Kara, oğlu Fikret
Kara’nın hücrelere takılan kameralarla
ilgili mektubunu okudu. Kameraları
kıran tutsakların 1600 yıla varan
hücre cezalarıyla karşı karşıya kal-
dığını aktardı ve avukatlarla cam fa-
nuslarda görüş dayatmasının da bu
saldırının bir parçası olduğunu aktardı.
Naime Kara son olarak “Başbakan
ben Allahtan başkasına hesap ver-
mem diyor, halka da hesap verecek,
halkın adaletine de hesap verecek.
O firavunsa, halkın adaleti de
Musa’dır” dedi. 

Devrimci Şiddet
Meşrudur

Sempozyumun son oturumunda
Meşruluk ve Devrimci Şiddet, Ayak-
lanma konuları konuşuldu. Oturumu
Halk Cephesi adına Bülent Uluada
açarken dünyadaki silahlı örgütler
barış yapıp silah bırakırken savaşın
meşruluğunu savunduklarını dile ge-
tirdi. Ardından Bulgaristan’dan katılan
Stefan Petrov revizyonizm sonucu
ülkelerindeki sosyalist düzenin yı-
kıldığını anlatarak 2013 Şubat’ında
elektrik zamlarına karşı başlayan ey-
lemleri değerlendirdi. 300.000 nüfuslu
Varna’da 100.000 kişinin sokağa dö-
küldüğünü anlattı. Enerji mafyasına
karşı eylemlerin taleplerinin başında

özel elektrik şirketlerinin kamulaşması
olduğunu söyledi. Bu süreçte kendini
yakan insanların da olduğunu aktaran
Petrov çatışmaların da çıktığını iletti.
Bu sistem karşıtı eylemlerin örgütsüz
ve kaotik olduğuna işaret eden Petrov
eylemlerin bu örgütsüz yapı içerisinde
neo-liberal kesimlerin eline geçtiğini
ve hükümetten düşen partinin kendi
çıkarına kullandığını anlattı. 

Vangelis Dimitsantos
(Yunanistan)

Yunanistan’dan Vangelis Dimit-
santos ülkesindeki işsizliğin %40’lara
ulaştığını var olan yasalarla yasal hak-
ların hepsinin ellerinden alınabileceğini,
kapitalist AB yapısının demokratik ve
adil görüntüsünün tamamen ortadan
kalktığını söyledi. Ukrayna’daki fa-
şistlere açıkça destek verildiğini aktaran
Dimitsantos hapishanelerdeki Türk
tutsaklar için IMF’nin etkisiyle ka-
nunların ve hapishane sistemlerinin
değiştiğini söyledi. Yeni çıkarılan ya-
sayla siyasi tutsakların birbirinden ayı-
rılıp adli tutsakların yakınına yerleş-
tirildiğini ve adli tutsaklara verdikleri
bilgiler karşılığı cezada indirime gi-
dildiğini aktardı. Bu şekilde adli tut-
saklarla Yunanistan’da ihbarcılığın ya-
yılmaya çalışıldığını sözlerine ekledi. 

Sonrasında söz alan Bülent Ulua-
da konuşmasında “Silahımızı sapa-
nımızı gömmeyeceğiz, yoldaşlarımı-
zın başına para ödülü konulurken
Emine teyzelerin sayısını çoğalta-
cağız” dedi. 

Ardından Baran Kuzey Yıldırım
emperyalizme karşı direnmenin ve
gerektiğinde de silahlanmanın önemini
aktardı. Emperyalizmin terör dema-
gojileriyle halkın adaletini unutturmaya
çalıştığını söyledi. “Burjuva ideo-
loglarının terörizm gördüğü yerde
biz ezilenlerin direnişini, isyanını
görürüz” dedi. Yozlaşma kampanyası
içerisinde Armutlu’da Cepheliler’in
yaptığı cezalandırmayı, uyuşturucu
satıcılarının evinin nasıl yıkıldığını
ve devrimcilerin adaletini anlattı. 

Sempozyum Dev-Genç’ten baş-
layarak devrimcilerin mücadelesini
anlatan sinevizyon gösterimiyle son-
landırıldı.

Bitti



Ülkemizde Gençlik

Gençlik, bir halkın umudu ve geleceğidir. Bir devlet
gelecek üzerine planlar yaparken gençlik içinde de özel
bir politika yürütür. Nasıl bir gelecek yaratmak istiyor-
larsa öyle eğitim verir gençliğe. Bugün AKP iktidarı gen-
çliği kendi politikaları çerçevesinde yeniden biçimlen-
dirmek, işbirlikçi karakterine uygun bir gençlik yaratmak
istiyor. Fakat gençliğin içinde taşıdığı özellikler,  beslendiği
kültür, AKP iktidarının istediği gibi bir gençlik yaratması
önünde engel olmaktadır. Peki, gençliğin diğer kesim-
lerden daha belirgin olan özellikleri nelerdir?

Gençlik Halkın  Sorunlarına Duyarlıdır
Halk çok çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Bir yan-

dan halkın emek sömürüsü artarken, öte yandan yok-
sulluğu da büyümektedir. Ve elbette yoksulluk, barın-
madan sağlığa, eğitim ve beslenme gibi çok çeşitli so-
runları beraberinde getirmektedir. Devlet ise yoksulluğu
yok etmek yerine yoksullluğun bir direnişe dönüşmesi-
ni engellemek için yozlaşmayı yayar. Halkın dayanışma
ve mücadele dinamiklerini eritir. Hayatın dayattığı so-
runlara, ki bunun baş nedeni kapitalizmdir,  gençlik daha
büyük bir azimle karşı koyar. Mahir’in deyişi ile “genç-
lik doğası gereği atılgandır, coşkuludur, yüreklidir.
Her türlü çıkar duygusundan ve art niyetten uzaktır. Ve
de toplumun en az bozulmuş tabakasını oluşturur. Do-
ğaldır ki, bu nitelikleriyle gençlik emperyalizmin karşı-
sında, bağımsızlıktan yanadır. Gençlik devrimci yığınların
politik bilince ulaşmadıkları yarı sömürge bir ülkede, ba-
ğımsızlık mücadelesinde toplumun devrimci sınıf ve ta-
bakalarını harekete geçiren bir dinamit fitilidir.” (Bü-
tün Yazılar, Boran Yayınları, syf: 31)

Gençliğin bu özellikleri halkın sorunlarına daha çok
sahip çıkmasını doğurur. Araştırıcı karakteri ve gelecek
beklentileriyle, siyasal, sosyal, iktisadi olaylara karşı son
derece duyarlıdır. 

Gençlik, ülkesinin ve halkının her açıdan daha iyiye,
daha güzele doğru gitmesinden yanadır. Gençliğin kül-
türel-ideolojik şartlandırmasına tam olarak adapte edi-
lememesi, varolan genel insansal özelliklerinin istenilen
ölçüde yozlaştırılmamış olması nedeniyle, onu daha iyi-
yi,daha doğruyu bulmaya yöneltir. 

Gençlik Soran, Sorgulayandır
Gençliğin yaşanan haksızlıklar ve çelişkiler karşısında

daha duyarlı ve araştırıcı olması, yenilikler peşinde

koşması soran ve sorgulayan niteliğinden ötürüdür. Çe-
lişkiler bilgi ile çözülebilir. Bilgi ise neden ve nasıl so-
rularının sorulması ile elde edilebilir. Sormak, sorgula-
yan kişiyi bilgiye ulaştırır. Halkın yaşadığı sorunların ne-
denine ve çözümüne ancak soru soran ulaşabilir. Sormayan
gelişemez, gerçekleri öğrenemez. Doğru soruyu soran doğ-
ru cevabı bulur, cevap ise insanın nasıl bir  tavır içersinde
olacağını belirler. 

Gençlik Değiştirendir
Gençliğin taşıdığı dinamik onların statükocu değil ye-

nilikçi yanlarını geliştirir. Gençlik hiçbir dönem var olan-
la yetinmemiştir. Nesnelliğe teslim olmamıştır. Cüreti, so-
runları aşmak için bulduğu cevapları pratiğe dökmesini
sağlar ve kendisini kuşatan koşullara aldığı tavır nede-
niyle yaratıcıdır, değiştiricidir.  

Gençliğin doğasından kaynaklanan duyarlılık, sor-
gulama, değiştirme gücü doğru bir ideoloji, kararlı bir mü-
cadele ile buluştuğunda gerçek bir güce dönüşür. Tarih-
sel materyalizme göre ülkemiz koşullarında bu mücadele
bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm  mücadelesidir. Gen-
çliğin  değiştirme gücü bu mücadele içerisinde anlam ka-
zanır. Yaratıcı ve yenilikçi yönü siyasi mücadele içerisinde
gelişir. Gençlik devrimci mücadelede yer aldıkça kitle-
lere mücadelenin amaçlarını, ideallerinin yüceliğini,
doğruluğunu ve gerekliliğini anlatır, bilinç taşır , atıl-
ganlığı, özverisi ve yaratıcılığıyla mücadeleyi daha da yük-
selten dinamik bir güç katar.  

Lenin’in değişiyle “... Biz geleceğin partisiyiz, gele-
cek ise gençliğe ait, biz yenilikçilerin partisiyiz, yeni-
likçilerin peşinden ise gençlik seve seve yürür, biz köh-
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ne dünya ile fedakarca savaş
partisiyiz, fedakarca savaşa her
zaman gençlik önde gider...” 
İşte AKP iktidarının korkusu

budur. 
AKP gençliğin devrimci ge-

lişimini engellemek, gençliği
kendi düzeninin kadroları-ro-
botları haline getirmek için do-
ğal olarak sistemli bir program
yürütür. Aile, eğitim, askerlik,
medya gibi araçlarla gençliği yoz-apolitik, sessizce dü-
zene hizmet eden robotlar haline getirmek üzere çalışmalar
yürütmektedir.  Namussuzluk ve her türlü yolsuzluk  umut
olarak gösterilmekte, dürüstlük ise saflık, aptallık kabul
edilmektedir. 

AKP politikalarına uygun gençlik, sorup, sorgula-
mamalıdır. Okumamalıdır. Kitap okuyacaksa da kendi-
sinin ufkunu açacak, kişisel gelişimini sağlayacak, dün-
ya ve ülke gerçeklerinden haberdar kılacak kitapları oku-
mamalıdır. Ya da ne söylediği belli olmayan, hiçbir şeye
inanmamayı, hiç kimseye güvenmemeyi öğütleyen, me-
tafizik değer ve kavramları empoze eden, kaypak, yoz kül-
türe ve ilişkilere güzellemeler yapan yazarların kitapla-
rı  veya tamamen faşizmin kalemşörü olan şovenist ya-
zarlar okunmalıdır.
İktidar gerek askeri ve polisiye gücüyle gerekse de

ideolojik saldırılarıyla gençliğin beynini dumura uğrat-
maya çalışmaktadır. AKP kendi sorunlarına sahip çıka-
mayan, düşünüp, araştırıp sorunlarının kaynağını bula-
mayan, en temel hak ve özgürlükleri için dahi mücade-
le edemeyen bir gençlik yaratmak istemektedir. Umut-
suz, inançsız, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, ama
kendine de hayrı dokunamayacak kadar, sorunlarıyla ba-
şedemeyecek kadar iradesiz ve güçsüz, bunalımlı genç-
ler  iktidar için en hayırlı gençlerdir. 

Dev-Genç, Gençliğin
Somutlaşmış Gücüdür

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde yer
alan Dev-Genç var oldukça AKP iktidarı hedefine ula-
şamayacaktır. Bütün iktidarların ortak hedefi gençliğin
dinamik, yaratıcı, duyarlı yanını yok edip düzene uygun
hale getirmektir. Gençliğin örgütlü mücadelesi düzenin
yaratmak istediği gençliğe alternatifi ve gücüdür. 1965
yılından bu yana önceleri Fikir Kulüpleri Federasyonu
(FKF) ile başlayan gençliğin örgütlü mücadelesi, düze-
ne uygun gençlik yaratılması önünde barikat olmuştur.
Hemen her üniversitede kurulan Fikir Kulüpleri, Türki-
ye’nin sosyo-ekonomik yapısından devrimin yoluna ka-
dar uzanan çeşitli konularda tartışmaların yapıldığı,
gençliğin ekonomik-demokratik mücadelesi, anti-em-
peryalist ve anti-faşist mücadelesinin örgütlendiği yer-
di. Devletin baskısı arttıkça ve süreç militanlaştıkça genç-
lik örgütlenmesi kendini sürece göre yenileyerek müca-

delesini sürdürdü. 
Örneğin 1968 yılı  genç-

lik mücadelesi açısından mi-
litan bir dönemdir. Özellikle
anti-emperyalist eylemler çok
geniş kesimleri etkilemeye
başlamış, ülkenin siyasi gün-
demini belirlemiştir. 6. Fi-
lo'nun İstanbul'a gelişi nede-
niyle bu yılın temmuzunda
gerçekleştirilen Dolmabah-

çe direnişi, dönemin en önemli eylemlerinden biridir. Ve
devamında FKF ismini değiştirerek 1969 yılında Dev-
Genç ismini aldı. Bu sadece bir isim değişikliği değildi
elbette. Niteliksel bir değişiklikti yapılan. 

Dev-Genç ülkemizde yeni bir mücadele tarzı yarat-
tı. Bu tarz iddialı, uzlaşmaz, militan, cüretli, halkın her
sorununa sahip çıkan, vatanseverlik bayrağını yükseklerde
tutan, coşkusuyla, cüreti ve atılganlığıyla tarihe destan-
lar yazan bir tarzdı.

Dev-Genç bir gençlik örgütlenmesi olarak ortaya çık-
mıştı ama halkın her türlü sorununda aradığı, yanında bul-
duğu, öncüsü olarak gördüğü bir örgütlenme haline dö-
nüşmüştü. Mücadele alanları okul amfileriyle, salonla-
rıyla sınırlı değildi. "Kantin solcusu" olmadılar hiçbir za-
man. Kendi sorunlarını ülke sorunlarından ve halkın so-
runlarından uzak görmediler. DEV-GENÇ'liler her so-
rununda halkın yanında olurken, halka öğrettikleri kadar
halktan da öğrendiler. Devrimci mücadeleyi büyütmek,
iktidar hedefi ile ele almak gerektiğini, bir ömür boyu dev-
rimcilik yapmak gerektiğini öğrendiler. 

Dev-Genç’li olmak, cüretli, militan, baş eğmez olmaktı.
Fedakarlıklarıyla, mütevazılıklarıyla halkın her kesimi-
ni mücadeleye kattılar. Kolay, risksiz yollardan geçme-
di yolları. Aşılacak her engelde bedel ödemekten kaç-
madılar. Ölümle yüz yüze geldiklerinde, ülkenin ba-
ğımsızlığı ve halkın kurtuluşu idealinin geleceği için, öl-
meyi yeğlediler. 

Faşizm de, sivil faşistler de ölümle korkutamadılar on-
ları. Can bedeli savundular okullarını faşist saldırılara kar-
şı. Faşist işgal altındaki okullarda işgalleri cüretle kırdı-
lar. Gün geldi her gün cenaze kaldırdılar, her gün şehit-
ler verildi. Ama bu saldırılar onları korkutmak bir yana
daha da biledi. Faşizmin katliamlarını boşa çıkardı
DEV-GENÇ'liler. Her devrimcinin cenazesi binlerin, on
binlerin katıldığı anti-faşist eylemlere dönüştü. On bin-
lerce yürek aynı anda and içti “...ölüm nereden ve na-
sıl gelirse gelsin... hoş geldi sefa geldi” diyerek. 

Emperyalizmin ve oligarşinin yozlaştırma saldırısına
karşı gençliğin devrimci, halkçı kültürünü geliştirmek için
kulüpler kuran, şenlikler düzenleyen de onlardı. Dev-Genç
solun tarihsel deneylerinin ve birikimlerinin adıdır. En dar
örgütlenmelerden, tüm öğrenci gençliğin içerisinde yer
aldığı geniş örgütlenmelere kadar, çok çeşitli örgütlen-
melerin yaratıcısı olmuştur. Dev-Genç, belki de dünya-
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nın en uzun süreli gençlik örgütlerinden biridir; en is-
tikrarlı, geleneklerine ve çizgisine en sadık gençlik ör-
gütlerinden biridir. Dev-Genç, kendini yaratan değer ve
özelliklerini,  ideolojik ve politik çizgisinden alır. 

Halkın, Proletaryanın
Aydınıdır Dev-Genç’liler

1960’larda olduğu gibi, 1970’lerde, 80’lerde, 90’lar-
da ve günümüzde de, yoksul gecekonduluların direniş-
lerinde, işçi direnişlerinde, anti emperyalist mücadelede
onlar vardı. Son dönemde yürüttükleri “Ne Amerika Ne
Avrupa, Bağımsız Türkiye İşbirlikçiliğe Son”, “Ame-
rika Defol Bu Vatan Bizim” , “İncirlik Üssü Kapa-
tılsın”, “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyo-
ruz” kampanyaları ile  AKP iktidarının işbirlikçi politi-
kalarını teşhir eden onlardır.  “Parasız Eğitim İstiyoruz”,
“Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Hakkı İstiyoruz Ala-
cağız” kampanyaları ile öğrencilerin temel haklarına sa-
hip çıkan onlardır. “Soruşturmalara Son”, “Tutuklu
Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” kampanyalarıyla öğ-
rencilere yönelik saldırılara direnenler onlardır. Yürüt-
tükleri militan mücadele ile öğrencilerin gündemini be-
lirlemiş, bütün kampanyaları AKP’nin politikalarını
bozmuştur. Kampanyalarının hiç birisi birbirini tekrar et-
memiş, her kampanya var olan statükonun yıkılmasını sağ-
lamış, yarattıkları ilklerle geleneklerine yeni halkalar ek-
lemişlerdir.

Bu nedenle AKP iktidarı tarafından sürekli saldırıya
uğramışlardır. Bugün onlarca Dev-Genç’li tutsak alın-
mıştır.  Bunlardan bir kaçını hatırlarsak, “Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim” kampanyası döneminde linçler ör-
gütlenmiş, linçler ile mücadeleleri engellenmeye çalı-
şırmıştır. Demokratik haklarını kullanmak için günlerce

Edirne girişinde bekletilmiştir. Vazgeçmemiş, Edirne’ye
girmiş ve açıklamalarını yapmışlardır. 

Füze kalkanı, parasız eğitim konusundaki kampan-
yalarda çadır kurdukları için sayısız kez saldırıya uğra-
mış, fakat çadır kurma hakkını ve meşruluğunu kazan-
mışlardır. “Tutuklu Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın”
kampanyasında uğradıkları saldırıda daha önce kulla-
nılmamış kimyasal gaza tabi tutuldular. Fakat tutuklu Dev-
Genç’lilerin sesi olmalarını engelleyememişlerdir. Parasız
eğitim kampanyasında Başbakanı protesto eden Dev-
Genç’liler yıllarca tutuklu kaldılar, Fakat Dev-Genç’li-
ler kampanyadan vazgeçmeyerek topladıkları 318 bin imza
ile adım adım Ankara’ya yürüdü. Mücadelenin basın açık-
lamaları ile yürütüldüğü bir dönemde bir statükoyu
daha yıkarak gençliğin umudu olduklarını göstermişler-
dir. YÖK'ü  ve politikalarını protesto eden Dev-Genç’li-
ler  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte-
si Dekanlığı’nı işgal ederek mücadele tarihine bir ilk daha
eklediler.  Ki bu okul Ankara’nın en merkezi, sürekli po-
lisin desteğiyle, sivil faşist saldırıların yaşandığı, sivil po-
lis odalarının olduğu, okula girişlerin turnikelerle, yüz ta-
nıma sistemleriyle yapıldığı, Ankara’nın girişi en zor oku-
luydu... Dev-Genç’lilerin cüreti ve meşruluk bilinci gi-
rilmez denilen yere, yapılmaz denilen eyleme bir cevaptır. 

Sonuç olarak, 
Gençliğin güç alacağı örgütlenmesidir DEV-GENÇ.

Bu ülkenin geleceğini inşa edecek olan devrimci, va-
tansever gençlerdir onlar. DEV-GENÇ'in onurlu, diren-
gen gençlerinin kişiliklerini, mücadelelerini örnek al-
malıdır gençlerimiz. AKP’nin korkusu, saldırganlığı, düş-
manlığının maddi temeli DEV-GENÇ'lilerin vatansever
oluşu, cüreti, cesareti, fedakarlığı, halk sevgisi, baş eğ-
mezliği ve meşruluk bilincidir. 

Mecidiyeköy'den Halk Cephesi kitlesiyle birlikte yü-
rümeye başlayan Liseli Dev-Genç’liler Feriköy de polis
barikatını aşmak için çatıştı. O barikatın ardında Feriköy
Emniyet Çocuk Şubesi bulunuyordu. Genç-
lere işkencelerin yapıldığı yerlerden biriy-
di orası. Liselilerin en temel hak talebinde
bile gözaltıları kimi zaman bu şubeye gö-
türüyorlar. Onursuzca dayatmalar, işken-
celer ediyorlar. Çoğu zaman liselilere
"siz daha çocuksunuz, hele bir büyüyün
üniversiteye gidin o zaman uğraşırsınız"
deniyor. Ama Liseli Devrimci Gençlik ne-
ler yapabileceğini 1 Mayıs günü Feriköy
Karakolu’na attığı taşlarla gösterdi. Önde bir liseli taş
atıyor, onlarca polis akrepin arkasına saklanıp gaz bom-
bası atıyor. Zamanında gözaltılarda o karakolda işkence
gören Liseli Devrimci Gençlik aynı karakola yürümüş halk
düşmanlarına korku vermiştir. Liseliler Berkin olmuş düş-
manın karşısına geçmiştir. 

İşte bir liselinin yapabilecekleri. Bu topraklarda çocuklar
erken büyür ama yetmez, 15'inde  ekmek almaya gider-
ken vurulur..

Liseliler; gelecek sizin ellerinizdedir. Halk,
evlatlarını böyle gördükçe umudu
artıyor ve mücadeleye olan inancı
büyüyor. Kendileri 14-18 arası yaş-
larında olan bu çocukların aslında ne
kadar büyük olduklarını hem Berkin’i
sahiplenmelerinde hemde 1 Mayıs ça-
tışmalarında gösterdi ve gösteriyor.
Halka saldırmaktan vazgeçmeyen fa-
şizm çocuklara da saldırılarına devam
ediyor. Bir Berkin düştüyse yüzlerce-

si geçecek yerine, korkularını büyütecek düşmanın. Bu sa-
vaş ki çoluğuyla çocuğuyla büyüyor, bu savaş ki 15’in-
de dev yürekleri ekmek  ve adalet için kavgaya çağırıyor.
Tüm liselileri Liseli Dev-Genç  saflarına geleceğimiz için
örgütlenmeye hesap sormaya çağırıyor..

1 Mayıs’ta Liseliler de Taksim’e Yürüdü!

Liseliyiz Biz

BERKİN’İN KATİLLERİNİ BULDUK!32

Yürüyüş

11 Mayıs
2014

Sayı: 416



Ülkemizde Gençlik

1 Mayıs geride kaldı. İşçisi, emek-
çisi, öğrencisi, yaşlısıyla. Koca bir halk
faşizmin karşısındaydı. 50 TOMA,
39.000 polis ile çok öncesinden ab-
lukaya alındı İstanbul'un Taksim'e
çıkan tüm yolları. Günler öncesinden
Kazlıçeşme'de halka açacakları sava-
şın tatbikatını yaptılar. Mayıs’ın ilk şa-
fağında İstanbul'da hayat dur-
muştu. Anadolu yakasından Av-
rupa Yakası'na geçişler engellen-
di. Vapur seferleri iptal edldi.
Haliç üzerindeki köprülerin ayak-
ları kaldırıldı. Metrobüs, metro,
tramvay, füniküler, raylı ve te-
kerlekli ulaşımlar iptal edildi. 

AKP'nin tüm bu korkusu halk
korkusudur. O yüzden bütün gü-
cüyle savaş açtı. Ve "SAVAŞINIZ
KABULÜMÜZDÜR!" dedi halk.
Düştü yollara ve vardı barikatların ba-
şına. Yüzlerini nereye çevirseler dev-
rimcileri, Dev-Genç'lileri gördüler.

Bomonti'de sert çatışmalar yaşa-
nıyor. Bir tarafta halk. Bir tarafta halk
düşmanları. İki tarafta da sınıf kini had
safhada. Polis saldırıyor, vuruyor.
Halk barikatların başında onurunu, şe-
refini, namusunu koruyor. TOMA
hızla yaklaşıyor. Bunu gören bir Dev-
Genç'li elinde tuttuğu parça tesirli
bombayı TOMA’nın altına atıyor ve
TOMA etkisiz hale getiriliyor. Dev-
Genç'lilerden bir darbe daha. İlerli-
yorlar. Halk alkışlıyor. Gençlik he-
yecanlı. Dev-Genç'liler bir kez daha
eğer isterse özgürlüğü ancak savaşa-
rak kazanabileceğini gösterdi çünkü.
Bir kez daha önderlik etti.

1 Mayıs'ın ilk saldırısı Okmeyda-
nı'na oluyor. Çünkü burada da Dev-
Genç'liler ve Cepheliler var. Toplan-
ma yeri. Kitlesel olarak buradan ge-
çilecek. Polis saldırıyor. Ve sabah saat
08.00 civarlarında ilk çatışma başlı-
yor. Onurlu direniş başlıyor. Katil sü-
rülerinden ve halktan birçok yaralı
oluyor. İşte bir halkın direnci, bedel
ödeyip bedel ödetmek! Dev-Genç
sadece halktan öğrendi direnmeyi ve
öyle de öncülük etti burada da. 

Halk ilerliyor, Okmeydanı SSK

Hastanesi önüne kadar geliyor. Berkin
269 gün burada direnmişti. Burada
umut olmuştu ve buradan çıktığında
uyandırmıştı halkı. Berkin'ini, kara
gözlü yiğidini unutmadan ve bunun bi-
linciyle, bunun kiniyle savaşıyor halk
katilleriyle. Ve halk düşmanları bunu
bildikleri için bütün gücüyle saldırıyor.

Kitlenin bir kısmı OKM SSK Hasta-
nesi’ne sığınmak zorunda kalıyor. Bir
kısmı ise hala çatışmakta. Bir süre son-
ra geride tek bir yoldaşını, siperdaşı-
nı dahi bırakmayan bir 1 Mayıs kitle-
siyle karşı karşıya geliyor polis. Burada
tekrar başlıyor çatışma. İçerideki kit-
le dışarı çıkıyor. Ve saldırıyor. Katil-
ler sürüsü ellerindeki silahlarına rağ-
men dayanamayıp kaçıyorlar. Geride
kalan bir polis ise halkın adaletiyle,
devrimci şiddet ile cezalandırılıyor. 

Başka bir yer ise Tarlabaşı. Dev-
Genç'liler ve Cepheliler barikat barikat,
sokak sokak çatışarak Tarlabaşı'na ka-
dar geliyorlar. Son bir polis barikatı.
Taksim'e son 200 metre. Çatışıyorlar.
Halk düşmanları son bir saldırıyla
Dev-Genç'lilerin ve Cepheliler’in ön-
derlik ettiği halk kitlesini sindirmek is-
tiyor. Ve burada da direniş başlıyor. Bü-
tün güçleriyle saldıran halk düşmanla-
rı direniş karşısında şaşkına dönüyor.
Dev-Genç'liler yine kitlenin önünde sa-
vaşa önderlik etmekte. Çok çeşitli
renklerde kimyasal gazlar ve sinir gaz-
larının arasında bir Dev-Genç'li elinde
havai fişekle halk düşmanlarına saldı-
rıyor. Savaşıyor Dev-Genç'liler. Yaklaşık
45 yıllık şanlı tarihe yaraşır bir şekilde
sahip çıkıyor emekçiye. Emekçinin,
emeğinin hakkı için savaşıyor. 

Bu sıralarda Ankara'da Sakarya
Caddesi'nde küçük bir çocuğun daha
başından gaz fişeğiyle vurulduğu ha-
beri geliyor. Öfkesi kine dönüşüyor
halkın. "Katiller..!" diye haykırıyor tüm
gücüyle yaşlı bir amca. Bu 1 Mayıs di-
renişin gölgesinde geçerken herkesin
akıllarında Dev-Genç'lilerin, Cephe-

liler’in önderliğindeki bu direniş
kalıyor. Dev-Genç'liler tarihin
onları yanıltmayacağını, bir gün
emeğin iktidarı ele geçireceğini
biliyorlar. Bu çatışmalar Ok-
meydanı'nda 2 Mayıs şafağına,
saat 05.30 civarlarına kadar de-
vam ederken Dev-Genç'liler bu-
rada polisi mahalleden kovarak
bu direnişle halkını ve gençliği
asla örgütsüz ve yalnız bırak-
mayacağını bir kez daha göster-

miş oldu. Hırsızların, katillerin, halk
düşmanlarının, işkencecilerin, yalan-
cıların, talancıların yüzüne yaklaşık 45
yıllık bir tokat gibi iniyor Dev-Genç'li-
lerin ve Cepheliler’in direnişi..

Ve bilanço 100'ün üzerinde yara-
lı sadece İstanbul'da 266 gözaltı, 4
kafa travması ve bacak kırılmaları..
Katiller bu kez öldüremediler. 

Dev-Genç olarak bir kez daha uya-
rıyoruz hırsız, katil AKP iktidarını ve fa-
şist Başbakan Tayyip'i. Halk düşman-
lığı yapmaktan vazgeçin! 1 Mayıs'ı ve
1 Mayıs Meydanı’nı halka yasaklaya-
mazsınız! 1 Mayıs Meydanı halkındır!
Kanla kazanılmıştır! Ve kanla kaybedilir
ancak! Bütün bir halkı katletmeniz ge-
rekir. Ama yapamazsınız. Çünkü sizler
bir avuç, bizler ise milyonlarız! Mil-
yonlarca emekçinin sırtından geçinen
asalaklarsınız! Bizler emekçiyiz, halkız
ve kazanacağız! 1 Mayıs Meydanı bi-
zimdir ve öyle kalacak! Tek bir Dev-
Genç'li kalsak dahi 1 Mayıs Meydanı
olan Taksim’den asla vazgeçmeyeceğiz!
Emeğin iktidarı için geçmişte de sa-
vaştık. Hala savaşıyoruz ve savaşmaya
devam edeceğiz!
YAŞASIN DEV-GENÇ,
YAŞASIN DEV-GENÇ'LİLER!
YAŞASIN 1 MAYIS
DİRENİŞİMİZ!

ŞAN OLSUN 1 MAYIS DİRENİŞİMİZE!
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“Denizler’in Yolundayız” sözleriyle birçok örgütün
Denizler'i nasıl andıklarına tanık oluyoruz... Yine, en
riyakar kesimlerin bile Denizler’i nasıl istismar ettiklerine
tanık oluyoruz.

Denizleri savunduğunu iddia edenler, onlar ne du-
rumda? 

Onlar da artık emperyalizme karşı mücadeleyi, bedel
ödemeyi unutmuştur. Denizler sadece söylemdedir onlar
için... “Bağımsız Türkiye” bile diyemiyorlar... 

Denizler, savundukları değerler uğruna canlarını feda
ederken onlar Denizler’in üzerinden sa-
dece nostalji yapıyorlar. 

Peki kimdi Denizler, ne istiyorlardı? 

Denizler, '71 silahlı devrim hareketinin
önderlerindendi ve 6 Mayıs 1972 tarihinde
faşist cunta tarafından idam edildiler.
Mahirler ve İbrahim Kaypakkayalar’la
birlikte 50 yıllık reformizmin, revizyo-
nizmin parçalanmasının ve icazetçi soldan
kopuşun simgeleriydiler. Önderi ve sa-
vaşçısı oldukları THKO (Türkiye Halk
Kurtuluş Ordusu) saflarında bağımsız,
demokratik ve sosyalist bir ülke için
mücadele ettiler. Düşmanla uzlaşmayan
devrimci kararlılıklarını mücadelenin her
alanında gösterdiler. Faşizmin halka ve
devrimcilere karşı artan baskı ve terörü
karşısında, tek kurtuluş yolunun emper-
yalizme karşı silah elde mücadele oldu-
ğunu savundular ve bu mücadelenin ilk
neferleri olarak silah elde savaşırken tutsak düştüler.
Onları idam ederek bu çıkışı yok etmek istiyordu oligarşi.... 

İdam edilirken bile son nefeslerinde emperyalizme
ve faşizme karşı savaş şiarını haykırarak Türkiye devrim
mücadelesine köklü bir miras bıraktılar... 

Mahir Çayanlar aynı inanç ve kararlılıkla sahiplendiler
Denizler’i... Ve onların idamını engellemek için kendi
canlarını ortaya koydular. Çünkü Mahirler biliyorlardı
ki sahiplendikleri Denizler nezdinde bağımsız ve sosyalist
Türkiye idealleridir... Ve tereddütsüz yola düşerler, dil-
lerinde bağımsızlık sloganlarıyla şehit düşerler... 

Bağımsızlık, devrim ve sosyalizm için atılan o
sloganlar, emperyalizme ve faşizme karşı savaşanların
dillerinde soluk buluyor hala. 

Ne diyordu Deniz son nefesini vermeden hemen
önce; “Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Mark-
sizm-Leninizm. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kar-
deşliği. Yaşasın işçiler, köylüler. Kahrolsun emperyalizm.”

İşte onların bağımsızlık inancı böyleydi. Ölümüne sa-
vundular inançlarını. Oligarşinin gücü söküp atamadı
bu inancı... Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’la beraber
aynı inanç ve kararlılıkla yürüdü idam sehpasında
düşmana karşı...

Bu sözler, Türkiye devrimci hareketinin moral gücüdür.
Ama ülkemiz reformist-oportünist solunda emperyalizme
karşı bağımsızlık mücadelesi rafa kaldırılmıştır adeta.
Ya söylemden tamamen kaldırılmış ya da konuşulanların
altı boş hale gelmiştir. 

Denizler’in anlattığı nettir oysa;
ülkemiz bağımsız olmadan halklarımız
özgür olamaz, demokrasi-eşitlik olmaz.
Bu yüzden emperyalizme karşı mücadele
bir tercih sorunu değildir... 

Ülkemiz solunun anlamak istemediği
bir şey daha vardı; emperyalizme karşı
mücadele lafla yürümez. Tıpkı Mahirler
gibi, tıpkı Denizler gibi silah elde ve ge-
rektiğinde uğrunda şehit düşerek verilir... 

Reformist-oportünist solun büyük
bir kısmı için bağımsızlık, modası geçmiş
bir kavram olarak görülürken, biz yüz
binlerle meydanlarda bağımsızlık tür-
külerini söylüyoruz... Emperyalizme
karşı kampanyalar örgütleyerek halkımızı
bu savaşta en önde olmaya çağırıyoruz...
Silah elde emperyalistlere karşı bağım-
sızlık mücadelesi veriyoruz... Ve bundan
rahatsız olan ABD emperyalizmi yol-
daşlarımızın başına ödül koyuyor... Biz,

emperyalistleri rahatsız ediyorsak, doğru yoldayız, De-
nizler’in bağımsızlık yolundayız demektir... 

Bakın ABD Büyükelçiliği’ne yürürken Alişan’ın
haline; dünyayı ve ülkemizi sömüren, halkları katleden
emperyalistlerden anladığı dilden hesap soruyor Alişan.
İyi bakın, orada aynı adımlarla aynı hedefe yürüyen De-
nizler’i göreceksiniz. 

Bakın Muharrem’e, faşizmden hesap soran Denizler’i
göreceksiniz... Deniz olmak budur... Ve bugün Denizler’in
anti-emperyalist bayrağı işte tam da bu nedenle Cephe-
liler’in elindedir... 

Anti-emperyalizm solun olmazsa olmazıdır. Ve bugün
anti-emperyalizmin onurlu bayrağını biz taşıyoruz. Bu
bayrağı Denizler’in yolunda tüm halkımızın elinde en
yükseklerde tutmaya devam edeceğiz... Emperyalistlere
karşı her zaman Denizler’in elindeki silah olacağız...
Ve aynı inançla emperyalizmi Anadolu topraklarından
kovacağız. 

DENİZLER’İN “BAĞIMSIZ TÜRKİYE” BAYRAĞI 
ALİŞANLAR’IN, CEPHELİLER’İN ELİNDE! 
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“Cehennem acı çektiğimiz yer
değildir; acı çektiğimizi kimsenin
duymadığı yerdir” ( Hallac-ı Mansur)

Haklar ve özgürlükler mücadele-
mizin önemli hedeflerinden birisi
elbette toplumsal duyarlılığı gelişti-
recek, onu kucaklayacak, sahiplene-
cek, kitleselleştirecek araçlara ulaşa-
bilmektir. Basın ve medya gerçekle-
ri geniş halk yığınlarına ulaştırabil-
menin önemli araçlarındandır.
Hapishanelerde, iktidarların zulmünü
ve buna karşı tutsakların örgütlü
direnişlerini, taleplerini, sorunlarını
duyurabilmesinde önemli araçlardan
birisidir medya. Bu, hasta tutsaklar
mücadelemizde de geçerlidir.

Kurulu sömürü düzenleri, top-
lumsal muhalefetin öncü ileri unsur-
larını her dönem tasfiye etmeye çalı-
şır. İmha edemediklerini etkisizleşti-
rir ve bir kesimini de zindanlara dol-
durup uzun sürede imha etmeyi hedef-
ler.  Bundan kaynaklı gelişen her tür-
lü sorunda, hak talepli direnişlerde,
protestolarda, isyanlarda, onları dışa-
rıyla buluşturmamaya, seslerini dışa-
rısına ulaşmamasına özen gösterir.
Devlet ve onun sermayesi egemenleri
basın ve medya gücünü burada bir kez
daha sinsi yanıyla gösterir. Ya onla-
rı görmezden gelir ya da yapamadı-
ğı oranda, karalamaya çalışır. 

Ülkemiz hapishaneler tarihi bun-
ların sayısız örnekleriyle doludur.
Cunta döneminde yaşanan saldırılar,
Metris direnişleri, ‘84 Ölüm Oruçları,
Diyarbakır zindanındaki katliamlar,
saldırılar, yakın dönemlerde ‘90-
2000 arasındaki hapishanelerdeki
saldırılar, Eskişehir tabutlukları, Buca,
Ümraniye, ‘99 Ulucanlar, 19-22
Aralık Hapishaneler katliamları ve
bugün F tiplerinde sürdürülen tecrit
saldırıları bunların en bilinenleridir. 

Hasta tutsaklar mücadelesinin med-

yada yer alması önem-
lidir. Çünkü devletin
hasta tutsaklar politi-
kasını zaten “sessiz
imha” olarak değer-
lendiriyoruz. Devlet
hasta tutsakları sessiz
sedasız, kimse duy-
madan katlettiği için
böyle diyoruz. Hasta
tutsakların sesi duyul-
duğunda zaten devlet
bu kadar pervasız ola-
maz... Ki, Güler Zere
ve sonrasında hasta tutsaklarımız için
yürüttüğümüz kampanyalarda sonuç
almamızın nedeni de, tutsakların dışa-
rıda bizim gibi bir sesinin olmasıydı... 

“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
talebiyle 11 haftadır bir kampanya
sürdürüyoruz... Bu kampanyamıza
hapishanelerdeki tecrit uygulamasını
koyulaştıran, havalandırmalara kame-
ra takılması ve avukat görüş yerlerin-
deki cam kafesleri de ekledik.

TAYAD olarak yoğun bir sürece
giriyoruz... Bedel ödemeyi göze alma-
dan hiçbir hakkın alınamayacağını en
iyi bilenlerdeniz... Şenaylar’ımız,
Gülsümanlar’ımız bedel ödemekte
bize hiçbir sınırın olmadığını öğret-
tiler... Ve biz bu bilinçle kazandık tüm
zaferlerimizi... 

Hasta tutsaklarımızı da bu bilinçle
alacağız zulmün elinden...
Havalandırmalara takılan kamerala-
rı bu bilinçle söküp attıracağız...
Avukat görüş yerlerindeki cam kafes-
leri bu bilinçle parçalayacağız... 

Cam kafesler tutsakların savunma
haklarının gaspıdır... Buna izin ver-
meyeceğiz... 

Biz şundan eminiz... Devrimci
tutsaklar bu saldırılara asla boyun
eğmeyecekler... Bu uygulamaları
kabul etmeyecekler... Sonuna kadar

direnecekler... 

Biz de onların aileleri olarak onla-
rı yalnız bırakmayacağız... 

Hasta Tutsaklar, bu halkın evlat-
larıdır. Onlara sahip çıkmak tüm hal-
kımızın boynunun borcudur. Biz
TAYAD’lılara düşen görev hasta tut-
saklarımızın sesini halkımızla buluş-
turmaktır. Hasta tutsaklarımızı halka
sahiplendirmektir... Bunun yolu daha
fazla mücadele etmekten geçer... 

Bunun yolu daha fazla eylem
yapmaktır... Burjuva basının bizim
eylemlerimizi ne kadar gündem yapıp
yapmasının bir önemi yoktur. Biz
mücadelemezi büyüttüğümüz oranda
onlar da bu gerçeğe gözlerini kapa-
yamayacaklardır. 

Biz TAYAD olarak, “hasta tut-
saklarımızın sesini duymayan kal-
mayacaktır” kararlılığını taşıdığımız
sürece sansürün, yok saymanın hiç-
bir hükmü olmayacaktır... Uzlaşarak,
merhamet dileyerek, bekleyerek,
yasaların çatlaklarından, iktidarların
çelişkilerinden medet umarak değil,
mücadele ederek kazanacağız.

HASTA TUTSAKLAR
SERBEST BIRAKILSIN!

TECRİT İÇİNDE TECRİT
İŞKENCESİNE SON!

335

11 Mayıs 
2014

Yürüyüş

Sayı: 416

HALKIN ADALETİYLE YARGILAYACAĞIZ!

HER TÜRLÜ YOK SAYMAYA, SANSÜRE RAĞMEN,
“HASTA TUTSAKLAR” MÜCADELEMİZ

GELİŞEREK BÜYÜYECEK

ZULÜM KALELERİNİZİ BAŞINIZA YIKACAĞIZ!
TAYAD’lı Aileler



Merhaba,
Amerikan emperyalizmi üç yol-

daşımızın başına para ödülü koydu-
ğunu açıkladı. Bu durum, Amerikan
emperyalizminin BİZ’den korkusu-
nun ulaştığı seviyeyi gösterir…

Sevgili önderimiz, Dayı’mız, 2008
Yeni Yıl Mesajı’nda şöyle diyordu:
“… emperyalizm, özellikle Amerikan
emperyalizmi, devrimciliğe, insana,
halka ait ne varsa yok etmek istiyor.”

Emperyalizme, özellikle Amerikan
emperyalizmine karşı devrime, in-
sanlığa ve halka dair bütün değerle-
ri BİZ savunuyoruz bugünün dünya-
sında…

İşte bu yüzden başımıza ödül ko-
yuyorlar. Kendilerini kovboy, dünyayı
da Beyaz Adam’ın çiftliği olarak
gördüklerinden olsa gerek, yoldaşla-
rımızın başına ödül koyma teröriz-
mine başvuruyorlar. Kan içici katil-
ler kendi çıkarlarından başka hukuk
tanımıyorlar.

Büyük insanlığa, sosyalizme, dev-
rime dair ne varsa her şeyi kendi çı-
karına düşman gören Amerikan em-
peryalizmini, gayet iyi tanıyoruz. Em-
peryalizmi tanımak demek, emperya-
listlerin halklara demokrasi ve öz-
gürlük sağlamayacağı ve dahası, de-
mokrasi ve özgürlüğün bizzat em-
peryalistler tarafından yok edildiğini
bilmek demektir. Ki bunu bilmek,
emperyalistlerin halklara sömürü ve
zulümden başka bir şey vermeyeceği
gerçeğini de aydınlatır. Hayata bu ay-
dınlıkla bakanlar için, emperyalizm ve
işbirlikçilerine karşı “KURTULUŞA
KADAR SAVAŞ” esastır.

Kimileri düzen içileşerek emper-

yalizme boyun eğerken, BİZ
dünya halklarına kurtuluşa ka-
dar savaşı gösteriyoruz. İşte bu
gerçeklik, BİZ’e onur, mutlu-
luk ve coşku veriyor.

Amerikan emperyalizmi-
nin canını yakmışız ki, başı-
mıza “ödül” koyuyor alçaklar.
Demek ki doğru yoldayız. Ve
o pis canlarını daha çok yaka-
cağız. Ki Şanlı Alişanca taşı-
dığımız Marksizm-Leninizm

meşalesi, dünya halklarının kurtuluş
yolunu aydınlatmaktadır.

Amerikan emperyalizmi BİZ’e
bakınca, ezilenlerin sınıf bilincini, ki-
nini ve halkların öfkesini görüyor.

Amerikan emperyalizmi BİZ’e

bakınca, devrim inancını, sosyalizme
bağlılığı, halk sevgisini ve vatanse-
verliği görüyor…

Amerikan emperyalizmi BİZ’e
bakınca karşısında Şanlı Alişan olan
Büyük İnsanlığı görüyor…

Ve korkusu büyüyor. Başımıza
ödül koymaları işte bu korkunun ulaş-
tığı boyutu göstermektedir. Ki başı-
mıza ödül koymaları BİZ’i yolumuz-
dan çeviremediklerinin ve çevireme-
yeceklerinin de itirafı sayılır. Halkla-
rın umudunu, emperyalistlerin kor-
kusunu büyütmeye devam edeceğiz.

Zerrin’e, Musa’ya, Seher’e se-
lam olsun, emperyalizme korku salan
Cephe’ye bin selam…

HOŞT!..

Eğilmez başımıza

Ödül koymuş Amerikan
namussuzu

Alişan korkusuyla

Hoşt!

Emperyalist köpekler…

O alnı yıldızlı başlar

Değil sadece Anadolu’nun,

Büyük insanlığın umudunu
taşırlar…

Ve BİZ

Her birimiz ve hepimiz

Zerrin’iz, Musa’yız, Seher’iz

Ne zulmünüzün kör kılıcı

Ne dolarınızın köhne alçaklığı

Güç yetiremez bize

Biz, halkın içindeki Cevahir’iz…

Şu okulda Dev-Genç coşkusu

Bu sokakta Berkin rüzgarı

Ve meydana çıkan milyonların

Ta kendisiyiz

O Sapanlı Teyze’nin

Sapanındaki taş da biziz…

Muharrem’in sevdası

Çuhadar’ın fedası

Ve Hasan Ferit’in bıçkın
delikanlılığıyla

Biz halkın umudu

Eğilmeyen başımızla

Büyük insanlığın onuruyuz…

BİZ’i mi arıyorsunuz?

İyi bakın, tam karşınızdayız:

BİZ, Alişan’ız

12 Temmuz’da dökülen kan

16-17 Nisan’da dalgalanan
bayrağız

Halklara çektirdiğiniz bütün
acıların

Hesabını sormaktan

Ve geleceği fethetmekten,
vazgeçmeyenleriz…

Başımızın içinde sınıf bilinci

Göğsümüzde çatal yürek

Ve kuşandığımız halkın adaleti

BİZ

Mahir Hüseyin Ulaş’ız

BİZ

Dayı’yız

BİZ halkız

Biz, emperyalizmi yenecek
olanlarız

İşte bu korkuyla

Eğilmez başımıza

Ödül koymuş Amerikan
namussuzu

Hoşt!

Emperyalist köpekler…

Özgür TutsaklardanÖzgür Tutsaklardan
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İşbirlikçi
AKP iktida-
rı çocuklara
yapılan cin-

sel tacize, kaçırılıp öldürülmelerine
veya kaybolmalarına karşı ciddi ön-
lemler alması gerekirken gayri ciddi,
halkla alay eder gibi saçma açıkla-
malarda bulunuyor. Gerçi AKP saç-
ma gerekçeleri kullanmakla meşhur-
dur. Nasıl ki seçim gününde elektrik
kesintilerine Enerji Bakanı Taner yıl-
dız bir kedinin trafoya girmesini ge-
rekçe olarak sunup insanlarla alay et-
tiyse son günlerde artan çocuk ölüm-
lerinin ardından Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Ayşenur İslam
halkla alay eder gibi şu açıklamayı
yaptı: "Tıpkı ateşe ellerini uzattıkla-
rında ellerinin yanacağını bilmeleri
gerektiği gibi bir yabancı ile karşı-
laştıklarında nasıl davranmaları ge-
rektiğini bilmesi gerekiyor çocukla-
rımızın.

Aileleri eğitmemiz gerekiyor. Bu
eğitimlerimiz vardı zaten. Biz bunla-
rı yapmaya bugünden itibaren başlı-
yoruz. Başladık…

Çocukların çok küçük yaşta öğ-
renmesi gereken bir başka şey ise ya-
bancı mesafesini korumak.

Annelere çok basit bir şey öğre-
tebilirim. Çocuklara çığlık atmayı öğ-
retmeleri gerekiyor. İstemedikleri
bir duruma karşılaştıklarında ço-
cuklarımızın çığlık atması gereki-
yor etrafı haberdar edebilmeleri
için."

1 Mayıs'ta çocukları gaza boğan,
çocukların gözünü çıkaran, çocukla-
ra çığlık attıran işkence yapan bu ik-
tidardır. Berkin Elvanlar’ın ölüm ta-
limatını veren Başbakan Erdoğan
bugün tutmuş bu tür suçları işleyen-
lerin esas cezası idamdır diyor... 

Bugüne kadar tecavüzcüleri koyan
kimdir? Hapishanelerde çocuklara
tecavüz edilmesine göz yuman, yine
tecavüzcüleri koruyan kimdir?  

Bugüne kadar burjuva basında
da günlerce yer alan tecavüz olayla-
rında tecavüzcülere bu devlet ne ceza
verdi?

Tecavüzcüleri koruyan bir devlet
çocuklarımızı korumak için ancak
böylesi ucube, lakayit ve ciddiyetsiz
“çözümler” üretir... Çığlık atmayı
öğretsinmiş aileler... Siz işkence ya-
parak çocuklarımıza çığlık attırmayı
çok iyi öğretiyorsunuz.

14 yaşında Berkin Elvan’ı katle-
den AKP, çocuklarımızın geleceğini
düşünemez... Onlar sadece çocukla-
rımızın emeğini nasıl daha fazla sö-
müreceklerini düşünürler... 

Çocuk işçiliğinin en çok arttığı ik-
tidardır AKP. 

Gündem Çocuk Derneği’nin Tür-
kiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013
Raporu’na göre: "2011 yılında Van
depreminde ölen çocuklar sayılmaz-
sa önlenebilir nedenlerden dolayı
hayatını kaybeden çocuk sayısı 499
iken bu sayı 2012’de 609’a ve 2013’te
ise 633’e yükseliyor. Ölen çocuk işçi

sayısı 38 iken bu yıl 71'e yükselmiş-
tir. Kara mayınları ve askeri mü-
himmat sebebiyle 5, toplumsal olay-
lar sırasında 3, Suriye’deki iç savaş
nedeniyle Türkiye’de 8, trafik kaza-
ları, yangın soba zehirlenmesi ev
kazaları, elektrik çarpması gibi ihmal
sonucu 406 çocuk hayatını kaybet-
miştir. 19 çocuk da intihar etmiştir."

Daha bir hafta önce 23 Nisan'da
Berkin'in katillerinin bulunması için
pankart açan çocukları işkenceyle, da-
yakla gözaltına alan bu iktidardır. 

Çocuk ölümlerinin, çocuk kayıp-
larını ve çocuk istismarını yaratan bu
sistemdir ve bu sistemin sürdürücü-
sü işbirlikçi AKP iktidarıdır. Çocuk-
ların öldürülmediği, tacize, tecavüze
uğramadığı, çocuk yaşta çalışmak
zorunda kalmadığı bir iktidar isti-
yorsak mücadele etmeliyiz. Bu ikti-
dar yozlaşma ve pislik üretiyor. Bu ik-
tidara karşı sosyalizmi ve halkın ik-
tidarını kurmak için birlik olmalı ve
bu çürümüş düzeni başlarına yık-
malıyız. Ancak bu şekilde çocukla-
rımıza güzel bir gelecek sunabiliriz.

Liseli Dev-Genç’liler 4 Mayıs’ta İstanbul – Okmey-
danı’ndaki, İTO Kadınlar Çeşmesi İlköğretim Oku-
lu’nun önüne park etmiş akrebi ve sivil polis aracını fark
edip; “Katil Polis Mahalleden Defol”, “Yaşasın Liseli Dev-
Genç’liler” sloganları ile ellerinde soda şişeleri ve taşlarla
ellinde Berkin'i, Ethem’i, Ali İsmail'i ve katlettiği nice-
lerinin, çocukların kanını; çocukların kanını taşıyan po-

lisi mahalleden kovdu. Polisin içinde bu-
lunduğu akrep hızla kaçarken arkadaki
sivil polis aracının camı Liseli Dev-
Genç'liler tarafından kırıldı. Bunun üze-

rine polis silahını çıkarıp devrimcilerin üzerine ve havaya
onlarca kez ateş etti. Katiller tuzla buz olmuş camlarıy-
la arkalarına dahi bakmadan arabayla kaçarak Okmey-
danı’ndan atıldılar. Daha sonra ajitasyonlarla katil polis
teşhir edildi. Yapılan eylemin nedeni halka açıklandık-
tan sonra sloganlar eşliğinde Liseli Dev-Genç'liler za-
ferlerini kutladılar.

Katil Polis Elini Kolunu Sallayarak 
Devrimcilerin Mahallesinde Dolaşamaz!

Düşmanı
Halk

AKP

Analarımızın Çığlığı ve 
Öfkesinde Boğulacaksınız!
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Savaşarak, Halklarımızı
Eğiterek Savaştıracağız*

Grup Yorum Halktır
Susturulamaz!

Grup Yorum üyeleri, AKP iktidarının kurmaya çalıştığı
komplolara karşı 29 Nisan’da İstanbul Adliyesi’nde
suç duyurusunda bulundu.

Grup Yorum üyeleri adına açıklama yapan ÇHD’li
avukat Güray Dağ suç duyurusunda bulundukları üç baş-
lığı kısaca açıkladı. Dağ, suç duyurusuna konu olan ya-

lan haberlerin başında grup elemanı Ezgi Dilan Balcı hak-
kında Star Gazetesi’nde çıkan ve tamamen yalana dayalı
“haber”in olduğunu, diğer bir başlığın AKP Gençlik Kol-
ları’nın hazırlamış olduğu Grup Yorum dosyası ve üçün-
cü başlığın da polisin yalanlara başvurarak yarattığı yeni
bir gizli tanık ve onun ifadeleri olduğunu belirtti.

Açıklamaya Grup Yorum elemanları ve dinleyicile-
rinin yanında birçok ÇHD’li avukat da katıldı. Açıkla-
manın ardından grup elemanları ve avukatlar suç duyu-
rusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi’nin içine geç-
tiler.

Emperyalizme bağımlı, faşizmle
yönetilen bir ülkenin insanlarıyız.
Bu koşulların varlığı; sınıf kinimizi,
öfkemizi hiç durmadan büyütmemi-
ze araç olan bir dinamo motoru işlevi
görmektedir.

Emperyalizm ve faşizm dünya
sahnesine çıktığı tarihten günümüze
kadar, bütün dünya emekçi halkları-
nın bir celladı, bir katili olarak, tari-
himizde ve günlük yaşamımızda ye-
rini almıştır.

Emperyalizmin ve faşizmin dün-
yamız ve ülkemiz emekçi halklarına
yaşattığı açlığı, yoksulluğu, zulmü ve
katliamları görmemiz ve kavramamız
için kitaplara, devrimci, sosyalist ya-
yın organlarına ulaşamıyorsak bile, sa-
dece ve sadece günlük haber prog-
ramlarına bakmamız dahi birçok şeyi
görmemizi ve kavramamızı sağlaya-
caktır.

Emperyalizmin ve faşizmin de-
mokrasicilik oyunları karşısında sı-
nıf kinimizde ve öfkemizde bir du-
rulma oluşuyorsa, bizde düşünce
bulanıklığı veya daha açıkçası
İNANÇ YİTİMİ var demektir.

Emperyalizm ve faşizm, yani düş-
man, en fazla güler yüz gösteren za-

manlar en çok dünya emekçi halkla-
rını katlettiği zamanlardır.

Emperyalizm Ortadoğu, Afrika
ve Latin Amerika halklarının yeraltı,
yerüstü zenginliklerini ve emek güç-
lerini sömürmekte, bugün de Kaf-
kasya'da dünyanın en büyük demir
maden, kaynaklarına ve tahıl üretim
alanlarına sahip Ukrayna'da demok-
rasicilik oyunları oynayarak, Ukray-
na halklarını birbirlerine karşı kırdı-
rarak, ülkelerini yağmalama zemini-
ni yaratmaya çalışmaktadır.

Ülkemizde AKP faşizminin bir
yandan haklar ve özgürlükler müca-
delesinde bulunan insanlarımızı kat-
letmekte, işkence yapmakta, hapis-
hanelerde tutsak etmekte olduğunu
bir yandan da başbakanından bakan-
larına, parti il gençlik örgütlerine
kadar nasıl bir yolsuzluk ve rüşvet ağ-
larıyla ülkemizi yönettiklerini gör-
mekteyiz.

Bütün bu gelişmeleri yakından
takip eden her dürüst ve namuslu in-
sanın nasıl bir kinle, nasıl bir öfkey-
le donandığını çok net bir şekilde gör-
memiz mümkündür.

Bu gerçekler ışığında... Şehidimiz
Gülnihal Yılmaz'ın söylediği sözler ne

kadar büyük bir anlam kazanıyor: "...
Eğer yeryüzünde anlamlı ve güzel
bir şey aranacaksa, işte en önemli-
si: İsyan...”

Doğal bir şey aranıyorsa, işte en
doğal olanı emperyalizme isyan etme
hakkı!

Eğer yeryüzünde uğruna her fe-
dakârlığın yapılacağı bir ideal aranı-
yorsa, işte en sade olanı: Emperya-
lizmin, baskının, sömürünün olmadığı
bir dünya.

Emperyalizmden nefret etmek ve
asla boyun eğmemek için milyonlar-
ca nedenimiz var..."

Evet; emperyalizme ve faşizme
karşı, sınıf kinimiz ve öfkemizle sa-
vaşmak için milyonlarca nedenimiz
var.

Bizler düşmana karşı, sadece ken-
dimiz savaşmakla yetinmeyeceğiz.
Temel ilkemiz: Hem savaşacağız,
hem de halklarımızı örgütleyen, eği-
ten ve mücadele saflarına taşıyan ve
halklarımızı savaştıran da bizler ola-
cağız.

Sınıf kinimizle halklarımızı ör-
gütleyecek ve eğiteceğiz...

Sınıf kinimizle Halk Savaşımızı
büyüteceğiz...



AKP faşizmi ikiyüzlülükte ve sahtekarlıkta sınır tanımıyor.
Bir deyim vardır: "Yüzünün astarı yırtılmış" diye. AKP'liler
tam da böyle bir durumda... Pişkinler, utanma duyguları yok. 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çocuk cinayetlerine idam
cezası verilmesinin yanında, bu tür canavarları ortaya çıkaran se-
beplerin de gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi."Öpmeye kı-
yamadığımız yavrularımızın feci akıbetle hayatlarını kaybetmesine,
içinde insanlık taşıyan herkesin isyan etmesi tabiidir. Çocukla-
rımızın gözümüzün önünden götürülmesine ve cinayete kurban
edilmesine hiçbirimizin vicdanı razı olmaz. Herkesin bu tür
olaylara karşı isyan etmesi, gözyaşı dökmesi çok tabiidir"

Birincisi; AKP iktidarı ülkemizin tek bir çocuğunun geleceği
hakkında konuşma hakkına sahip değildir. 14 yaşında çocuk-
larımızın beyinlerini sokaklara akıtanların tek bir kelime etme
hakkı yoktur. Sizin polisiniz mi koruyacak bizim çocuklarımızı?
Ya da sizin eğitim sisteminiz mi? Siz ancak katil ve tecavüzcü
yetiştirebilirsiniz. 

Pozantı Hapishanesi’nin unutulduğunu mu sanıyorsunuz?
Bizzat devletin elinde olan bu çocuklarımız sizin hapishane-
lerinizde işkenceye ve tecavüze uğradı. 

Kesin sesinizi ikiyüzlü riyakarlar! Çok üzülmüşlermiş, artık
şu pislik akan gözyaşlarınızı da akıtıp kirletmeyin etrafı. Öldürülen
her çocuğumuzun KATİLİ SİZSİNİZ! Siz ne konuşuyorsunuz,
3 milyon kişi Berkin'in cenazesinde size "Çocuk Katili" oldu-
ğunuzu binlerce kez haykırdı.

Çocuklarımızın katili sizin faşist sisteminizdir. O bahsettiğiniz
canavarlar sizin sisteminiz yetiştiriyor. Uzağa gitmeyin; ahlaksız
polislerinize, gardiyanlarınıza bir bakın bu yeterli.

İşinize Gelmeyen  Dizileri Sansürleyin
İktidarınızı Pekiştiren Diziler İçin de 
Övgüden Geçilmesin

Arınç çocuk öldürme olaylarının nedenlerini şöyle açıklamaya
devam ediyor. "Pek çok televizyonumuzda, lise çağındaki gençlere
yönelik diziler başladı. Okul sıralarında öğretmenlere hitap,
arkadaş ilişkileri, kız yüzünden kavga etmeler, çok genç yaşta
lüks hayat özentileri. Bu çocukların ailesiyle olan ilişkileri o
kadar büyük bir dejenerasyon halinde topluma naklediliyor ki,
ben Türkiye'nin yaşadığı sosyal bunalımda, bu tür dizilerin, eğer
eğitici ve öğretici olmuyorsa, çok büyük payının olduğuna inanı-
yorum. Maalesef bazı TV'ler bütün gelir kaynaklarını bu tür
dizilere ayırıyor. Avrupa'da, ABD'de böyle TV dizileri göremezsiniz.
Bizde gençlere yönelik, kravat burada, etekler diz üstüne gelmiş,
birbirleriyle sadece argo konuşan, 25 kelimeyle konuşan, her
şeyin içinde cinsellik içeren programlar, Türkiye'deki cinsel hayatı
sınırsız ve sorumsuz hale getiriyor. Eleştireceklermiş, varsın eleş-
tirsinler. Toplumdaki bunalımın kaynaklarından bir tanesi de bu.
Ondan sonra da RTÜK bazı dizilere, bazı görüntülere ceza
verdiği zaman, 'Vay, RTÜK kanunu Sultan Süleyman zamanına
döndü, her şeye yasak getiriyor' diyorlar. Gençlerimizi korumak
zorundayız"

Bunlar sizin eseriniz sahtekarlar. Okul önlerinde uyuşturucuyu

rahatça satılır hale kim getirdi? AKP iktidarı döneminde uyuş-
turucu kullanımı had safhaya çıktı. Uyuşturucuya karşı ma-
hallelerde örgütlenme yaptığı için gençlerimize on yıllarca
ceza veren kimdi? 12 Eylül sonrası düşünmeyen üretmeyen
bir gençlik isteyen faşist iktidarlarınızdı. İşte ona uygun dizileri
sizin iktidarınızın sürmesini isteyenler yapıyorlar. Siz yaptırı-
yorsunuz, sizin yalakalarınız yapıyor. Niye, sizin hırsız ço-
cuklarınızı mı örnek alacak gençlerimiz? Evlerden ırak olsun
sizin örnek olacak pısırık çocuklarınız.

Amerika ve Avrupa kanallarındaki diziler tamamıyla bencillik
ve özgürlük adına yozlaşma üzerine kurulu. Türkiye'deki dizilerde
öğretmenlere yapılan saygısızlığın alası Avrupa'da gerçek hayatta
özgürlük adına yapılıyor. Kimi kandırıyorsun sen?

İktidarınız böyle bir gençlik istiyor. Düşünmeyen, üretmeyen,
yoz ve dejenere olmuş bir gençlik. Aksi halde düşünen, hakkını
isteyen, vatanını ve halkını seven gençleri katletmezdiniz. Ha-
pishanelerinizi lise yaşındaki gençlerimizle doldurmazdınız
değil mi? Ama hayır, siz böyle bir gençlik istiyorsunuz. Kimseyi
kandırmayın; tek derdiniz gündem değiştirmek ve arzuladığınız
tek çıt sesi çıkmayan "muhafazakar" bir gençlik yetiştirmek.

Televizyon kanallarında eğer düzgün bir dizi yapılırsa  ona
da izin veriyorsunuz? Hemen eliniz telefonun ahizesinde uya-
rıyorsunuz ya da sansürlüyorsunuz. Değnek sizin elinizde,
hemen geçiriyorsunuz kafalarına. Kaç tane tiyatronun kapısına
kilit vurdunuz, kaç tanesini tehdit ettiniz, oyunlarını sansürle-
diniz? Zengin Mutfağı oyununa itlerinizi saldırttınız.

Birkaç örnek verecek olursak, "Ağır Roman Yeni Dünya"
dizisini neden kaldırttınız? Kentsel Dönüşümü anlattığı için
neden sansürlediniz? Neden halkın örgütlenmesini anlatan
hiçbir diziye, filme izin vermediniz? Sevdaluk dizisini
"HES"leri anlattığı için neden sansürlediniz? Ama “Kollama”,
“Arka Sokaklar” gibi işkenceyi meşrulaştıran dizilerinize tek
bir söz, tek bir sansür getirmediniz? “Huzur Sokağı” gibi ge-
riciliği meşrulaştıran dizilerinizi öve öve bitiremediniz. 

Sonuç olarak çocuklarımızın, gençlerimizin katili AKP ik-
tidarı kimseye adalet ve ahlak dersi veremez.

TV dizilerindeki bu yozlaşmaya ve dejenerasyona sanatçılar
ve aydınlarımız “dur” demelidir. 

Bu ülkenin gençliği Berkin gibi gözü pek olmalıdır. Bu ül-
kenin gerçek gençliği Haziran Ayaklanması’nda sokaklara
çıkıp sokak sokak çarpışan yürekli, vatanını ve halkını seven
gençlerdir. Berkin için adalet nöbetinde olan gençlerimizdir.
Canan'dır, Zehra’dır... Onlardır örnek olacak olan. Onların
filmlerini dizilerini yapın. 

Amerikanvari sahte dünyaları anlatan ve gençlerimizi yoz-
laştıran dizileri değil. 

TV'de gösterilen diziler ve filmler hakkında konuşması
gerekenler ve hakkı olanlar bu halkın gerçek sanatçılarıdır.
Konuşma ve hesap sorma hakkı olanlar bu ülkenin gerçek
sahibi devrimci vatansever gençlerdir, Arınç gibi sahtekarlar
değil.

TV Dizileri Katillikte, Yalancılıkta, Ahlaksızlıkta, 
AKP Faşizminin Eline Su Dökemez! 
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AKP  hükümetinin yargıyı siyasallaştır-
dığı söylemleri doğru değildir elbette. Çün-
kü yargı zaten siyasaldır. Hukuk zaten ege-
men olanın baskı ve idare aracıdır. Bu ger-
çek, sınıflı toplumların var oluşundan beri
böyledir. Ama AKP iktidarının hukuk alanını
yalan ve demagoji üretmekte etkin olarak kul-
landığını söyleyebiliriz.

Avrupa Birliği Uyum Süreci olarak ad-
landırılan süreçte ilk olarak DGM’lerin kal-
dırılması gündeme geldi.  

2004 yılında verilen  Anayasa değişikli-
ği teklifinin TBMM tarafından kabul edil-
mesiyle Devlet Güvenlik Mahkemeleri kal-
dırıldı.  Önceden bu mahkemelerin görev ala-
nına giren davalar, belirlenmiş mahkemele-
rin görev alanına alındı.

Biz bu değişikliğin yalnızca tabela de-
ğişikliği olduğunu söyledik ve haklı çıktık.

Kısa zaman sonra Türk Ceza Kanunu,
Ceza Yargılaması Kanunu ve Ceza İnfaz Ka-
nunu değiştirildi. Bu ceza paketi temel ka-
nunları değiştiriyor güya bizi Avrupa Birli-
ği’ne yaklaştırıyordu. Demokratikleşiyorduk
kısacası. O zaman da bu mahkemeleri, Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 250. ve devamı
maddelerinde tarif edilen şekilde görevlen-
dirdiler. Yani  DGM’lerin kaldırılması ola-
rak açığa çıkabilecek boşluklar süratle dol-
duruldu. Ceza Yasası siyasi suç kategori-
sindeki suçların cezasını indiriyor ve bu ya-
sadan ötürü bazı tahliyeler gerçekleşiyordu.
Oluşan havanın demokratikleşme havası
olduğuna inananlar AKP’den medet uman-
lar çoğaldı. Asla onlar gibi düşünmedik ve
haklıydık. 

O güne kadar master planlarla yönetilen
F tipleri bu paketle beraber yürürlüğe konulan
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hak-
kında Kanun ile birlikte yasal dayanağa ka-
vuşturulmuş oldu. Ve bu yasa tutsakların  şar-
kı söylemesini, nezaketsizliği, ve her türlü ita-
atsizliği disiplin suçu olarak düzenledi ve uy-
gulamaya koydu. Süngerli odadan hücre ce-
zalarına, infaz yakmalara kadar birçok uy-
gulamanın etkin olarak kullanıldığı bir dö-
neme girdik. Artık işkence, Avrupa Birliği
normlarına uygun hale getirilmişti. Türk Ceza
Kanunu’nun siyasi suç kategorisi pratikte ne-
ler getirdi peki? Örgüt üyesi olmadığı halde
insanları örgüt üyesi gibi cezalandırdı. Ünlü
301. madde  ve benzeri düzenlemelerle  ba-

sına ve ifade özgürlüğünü kullanmak iste-
yenlere baskılar arttı. Ne tutuklamalarda ne
de ceza verme oranlarında bir değişiklik ol-
madı.

Bir yıl sonra Terörle Mücadele Kanu-
nu’nda değişiklik yapıldı. 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu da 1991'de Türk Ceza Ka-
nunu'nun  ünlü 141 - 142 ve 163. maddele-
rinin yürürlükten kaldırılması üzerine doğan
boşluğu misliyle doldurmak amacıyla yü-
rürlüğe konmuştu.  Ve ülke geneline yayılan
ve milyonlarca insanı yargılatıp hüküm giy-
diren bir yasa olarak hala varlığını koruyor.

Bu yasa değişikliğini hem asker hem de
sivil iktidar çok istiyordu. Avrupa ülkelerinden
örnekler veriliyor ve demokratikleşme ölçüsü
olarak Avrupa’ya bakıyorlardı yine. “İngil-
tere'de yasaklanmış bir örgütün renkleri-
ni taşıyan bir rozet bile takamazsınız. Te-
röristin resmi veya sesi, radyo ve televiz-
yonlardan verilemez” diyerek Türkiye’yi sal-
dırganlıkta geri buluyorlardı. 

Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan
değişiklikleri halka karşı savaş yasası olarak
adlandırdık. Bu yasanın tümüyle ortadan kal-
dırılmasını savunduk. AKP hükümeti hala ile-
ri demokrasi yaygaraları ile hükmetmeye de-
vam ediyordu. Ülke liberalleri ve Avrupa Bir-
likçileri ise  uyum sürecinin mimarlarına toz
kondurmuyordu.

Yeni Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mü-
cadele Kanunu’ndaki değişiklikler ile 250.
madde ile yetkili ve görevli mahkemeler ele-
le vererek neredeyse tüm halk kesimlerini te-
rörist ilan ettiler. Avukatlardan ve sanıklar-
dan gizli dosyalar tutuldu, gizlenmiş tanık-
lar türetildi ve bu gizli yargılama usulleri ile
hep birlikte Avrupa Birliği sürecine uygun ya-
sal bir  baskı ve korku imparatorluğu kurdular.
Bu süreçte AKP hükümeti özelleştirmeler ve
devlet kaynaklarının akıtıldığı ihalelerle ta-
şeronluk yapmaya devam ediyordu.

Avrupa Birlikçiler, AKP hükümetinden
umudu kesmediler. Ama ufak tefek eleştiri-
lerde yapmaya başladılar. Taş atan çocukla-
rı hapsetmeyin, çocukları öldürmeyin di-
yorlardı. Sonra tutuklu gazeteciler, tutuklu öğ-
renciler konusunda ama, lakin demeye baş-
ladılar. Oysa ki tüm halk kesimleri yargı eliy-
le sindirilmeye çalışılıyordu.

Haziran Ayaklanması’nda artık böyle yö-
netemeyeceklerini ve tabir yerinde ise olu-

şan basıncın havasını alarak dindirmek ge-
rektiği anlaşıldı. Böylece iç çelişkiler su yü-
züne çıktı. Susanlar konuştu. 

Ve işte bir yargı paketi daha gündeme gel-
di. AKP kendi varlığı için çok gerekli olan
bazı düzenlemeleri de 4. Yargı Paketi de “İn-
san Hakları Ve İfade Özgürlüğü Bağla-
mında Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun” olarak isimlendirdi. 

Ve işte 2012 yılında  CMK 250. madde
ile yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla ku-
rulan  TMK 10 ile yetkilendirilmiş mahke-
meler de Türkiye’nin mahkemeler arşivine
kaldırıldı. Gerekçe bu mahkemelerin adil yar-
gılama yapmaması idi. Adil yargılama yap-
mayan özel mahkemelerin ve savcıların ye-
rini genelleri alacak ve özel yargılama usul-
leri kaldırılacaktı sözde.

Tıpkı 2004 yılında olduğu gibi oluştu-
rulan kısa dönemli boşlukta bazı tahliyeler
gerçekleşti. Ancak hemen ardından iki yeni
büro kuruldu;

-Anayasal düzene karşı işlenen suçlar
bürosu

-Terör ve örgütlü suçlar bürosu
Şimdi neler olacağını biz size söyleyelim.

Düne kadar müracaat savcılarının ve genel
savcıların soruşturmasını yürüttüğü basın
açıklamaları, yürüyüşler artık Terör ve Ör-
gütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülecek. Evet
bütün gösteriler artık bu savcıların elinde dava
haline gelecek.

Bu savcılar, basın açıklaması ve benze-
ri ifade hürriyeti kapsamındaki eylemlere  sal-
dırılar sonucu gözaltına alınıp ifadeye çıka-
rılan kişileri birkaç defadan sonra tutukla-
yacak ve bu kişiler hakkında örgüt üyeli-
ğinden davalar açacak.  Bunun anlamı daha
çok ve daha haksız tutuklamadır.

Adil yargılama yapmadığı için kapatılan
savcılıklar ve mahkemeler, bir kanun deği-
şikliği ile adil yargılama yapmaya mı baş-
layacaklar?! Yasa paketlerinin adını demo-
kratikleşme diye koyarsak ülke demokra-
tikleşecek mi? Mahkemelerin toplandığı
binayı saray yapar adına da adalet dersek ada-
let mi dağıtılacak orda?

Elbette hayır! Bir ülke yargı paketleriy-
le demokratikleşmez. En küçük bir hak ka-
zanımını bile elde etmenin  tek yolu müca-
dele etmektir.

Ne Yargısal Deği̇şi̇kli̇kler Ne
Demokrati̇kleşme Yalanları

Yeni̇ Deği̇ldi̇r



Halk Cepheliler 23 Ocak 2010 ta-
rihinde Antakya Ulus Alanı’nda, Edir-
ne’de tutuklanan arkadaşlarının serbest
bırakılması için eylem yaptı. Eylemin
ardından Halk Cepheliler imza top-
larken bir yandan da akşam olacak
konsere çağrıda bulundu. Yağmur yağ-
masına rağmen imza toplayan Halk
Cepheliler yarım saatte 90 imza topladı.
28 Ocak günü de Ulus Meydanı’nda
imza standı açan Halk Cepheliler 90
imza topladılar.

Adana’da 24 Ocak günü Halk Cep-
heliler “Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
dedikleri için tutuklananların serbest
bırakılması için bir eylem yaptı.

24 Ocak günü Elazığ’da "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" kampanyası
çerçevesinde Edirne’de tutuklanan
Dev-Genç'lilerin serbest bırakılması
için Hozat Garajı’nda Elazığ Gençlik
Derneği Girişimi bir eylem yaptı.

24 Ocak günü Edirne’deki linç
saldırılarını protesto etmek için Gençlik
Federasyonu üyeleri İstanbul Taksim
Galatasaray Lisesi’nin önünde eylem
yaptılar.

24 Ocak günü Bursa’da da linçlere
karşı eylem yapıldı.

Hatay Özgürlükler Derneği, “Ame-
rika Defol” diyenlere yönelik tutukla-
maları bu hafta da protesto etti. Dernek
üyeleri, her hafta olduğu gibi, bu hafta
da Ulus Alanı'nda "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" yazan bir pankart açarak
eylem yaptılar.

7 Şubat günü İzmit'te Kocaeli Genç-
lik Derneği üyeleri yaptıkları eylemle
Edirne'de tutuklanan vatansever öğren-
cilerin serbest bırakılmasını istediler.

7 Şubat günü, Kars Gençlik Der-
neği Girişimi tarafından her hafta ol-
duğu gibi, Edirne'de tutuklanan va-

tanseverlerin serbest bırakılması için
eylem yapıldı. Eylemin ardından "İn-
cirlik Üssü Kapatılsın" talebiyle imza
masası açıldı

7 Şubat günü, Kent Meydanı’nda
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyası çerçevesinde, Bursa Genç-
lik Derneği Girişimi tarafından bir
eylem yapıldı. Eylemin ardından “İn-
cirlik Üssü Kapatılsın” talebiyle imza
standı açıldı.

13 Ekim günü Kocaeli Üniversitesi
Anıtpark Kampüsü önünde Halk Cep-
hesi tarafından 20 kişinin katıldığı bir
eylem yapıldı. “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" pankartı açıldı.

10 Ekim tarihinde Adana'da Çak-
mak Caddesi Kültür Sokak önünde
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
kampanyasının eylemi yapıldı.

Edirne'de 15 Ekim'de kampanya
dahilinde eylem yapıldı

Kampanyanın devamı olarak “İn-
cirlik Üssü Kapatılsın” talebiyle imza
kampanyası başlatıldı.

25 Ekim günü Halk Cepheliler
İstanbul’da 6. Filo’nun denize dökül-
düğü Dolmabahçe’de “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” diye haykırdılar.

22 Kasım'da Kadıköy'de 24 Ka-
sım'da Bağcılar Yenimahalle semt pa-
zarında bildiri dağıtıldı.

21 Kasım'da Adana'da Akıncılar
Mahallesi pazar yerinde bildiri dağıtıldı
ve imza toplandı.

19 Kasım'da İzmir Doğançay'da
kapı kapı bildiri dağıtımı yapıldı.

25 Kasım günü Kadıköy İskele-
si'nde bildiri dağıtıldı.

26 Kasım'da Ankara'da İzmir Cad-

desi ve Sakarya Meydanı’nda bildiri
dağıtıldı. Hafta boyunca Kızılay ve
Kurtuluş semtlerinde pullamalar ya-
pıldı.

ODTÜ'de 300 bildiri dağıtıldı.

6 Aralık günü İzmir Karşıyaka

çarşı ve belediye duraklarında bildiri
dağıtımı yapıldı.

21 ve 22 Aralık tarihlerinde Bursa'da

bildiri dağıtıldı ve imza toplandı.

17 Aralık günü Dersim'de bildiri

dağıtılıp imza toplandı.

7 Ocak'ta Ege Üniversitesi'nde

bildiri dağıtımı yapıldı.

Erzincan Gençlik Derneği üyeleri

6 Ocak 2010 Çarşamba günü, yaşa-
dıkları linç saldırısını halka anlatmak
için Ulave Geçit Beldesi’nde hazırla-
dıkları bildirilerini ve kampanya bil-
dirilerini dağıttılar.

İzmir’de 7 Ocak günü Ege Üni-

versitesi Bornova Öğrenci Yurdu önün-
de vatanseverlere yapılan linç giri-
şimlerini anlatan bildiri dağıtımı ya-
pıldı.

16 Ocak günü Karayolları Ma-

hallesi'nde Halk Cepheliler tarafından
toplu bildiri dağıtımı yapıldı ve Ame-
rika Defol kampanyası çerçevesinde
yüzlerce imza toplandı.

-Adana'da 11 Kasım günü Çukurova
Üniversitesi'nde, Yadim Eğitim Fakül-
tesi R-1 dersliği, Fen Edebiyat Fakül-
tesi'nde 1500 adet kuşlama ve 50'ye
yakın pullama yapıldı.

Sürecek

THKP-C’DEN DEVRİMCİ SOL’A
DEVRİMCİ SOL’DAN DHKP-C’YE
ANTİ-EMPERYALİST GELENEK
KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR!
AMERİKA DEFOL BU VATAN

BİZİM KAMPANYASI

Amerikan Emperyalizmine Karşı
Savaşmanın Onurunu Taşıyoruz

Cephe’nin Onur Listesi -4
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2 haftadır çakallar sürüsü Ame-
rika'nın ahlaksız yöneticilerini an-
latıyoruz. Ahlaksızlıkları, halk
düşmanlıkları yaz yaz bitmez. Bit-
miyor da...

İşte şimdi de bizzat CIA'nın
başındaki David Petraeus'tan Oba-
ma'nın korumalarına, ISAF Ko-
mutanı John R. Allen'dan Afrika'da
görev yapan general William Kip
Ward’a kadar Amerikan bürokrat-
larının, askerlerinin, katillerinin
ahlaksızlıklarını yazacağız. 

Afganistan’daki NATO Kuv-
vetlerinin komutanlığından CIA
Başkanlığı’na atanan David Pet-
raeus, 37 yıllık eşini Paula Bro-
adwell isimli bir kadınla aldattı.
Broadwell, Petraeus'ın biyografi-
sini yazan bir yazardı. 

CIA Başkanı, Broadwell ile
ilişkisini yürütürken iletişim için
CIA'nın bilgisayarlarını kullandı.
Güvenlik açığı yarattığı gerekçe-
siyle eleştirildi. Yani aklı o kadar
uçkurundaydı ki, devlet güvenli-
ğini bile unutmuştu.

Bu ahlaksızlığın açığa çıkma-
sını sağlayan olay ise, CIA baş-
kanıyla ilişkisi olan kadının başka
bir kadını tehdit etmesi.

Jill Kelly ismli bu kadının da
ISAF Komutanı John R. Allen ile
ahlaksız ilişkisi vardı. Yine bu

ahlaksızlıkta da "kocaman" Ame-
rika'nın güvenliği tehlike altın-
daydı. Allen, Kelly'e 20-30 bin
sayfa tutan e-postalar gönder-
mişti.

Öte yandan Amerikan ordu-
sunun generallerinden William
Kip Ward, kamu fonlarını cebine
indirmiş bir HIRSIZ...

Hırsızlığı açığa çıkan Ame-
rikan generali, emekli edilerek,
iç ettiklerinden sadece 82 bin
doları geri devlete vermekle ce-
zalandırıldı.

İşte "tüm dünyayı yöneten"
Amerikan emperyalizminin pes-
paye yöneticilerinin durumu bu.

Bu kadar değil elbette. 
2012 Nisan'ında Kolombiya’da

33 ülkenin katıldığı Amerika Zir-
vesi öncesinde tatile gönderilen
Obama'nın 12 korumasının "fuhuş
alemi" yaptığı ortaya çıktı. 
İşte Amerikan emperyalizminin

ahlakı.
Balık baştan kokarmış. Oba-

ma'nın adı da bir ahlaksızlıkla
anıldı. Sonrasında bundan fazla
söz edilmedi basında.

Tek tek insanların ahlaksızlık-
ları bizi ilgilendirmiyor. Bu yazı
ile dikkat çekmek istediğimiz nok-
ta, Amerikan emperyalizminin ah-
laksızlığıdır. 

Ahlak sınıfsal bir kavramdır.
Emperyalizmin ahlakı, kar etra-
fında döner. Daha fazla kar için
her türlü ahlaksızlık mübahtır.
Hırsızlık, rüşvet, yalan, riya, ah-
laksızlık... Emperyalisterin yarat-
tığı dünya budur. 

Sonuç olarak:

1- Emperyalizm, çürümüştür,
kokuşmuştur. En tepesinden en
alttakine kadar hepsi ahlaksızlığın
temsilcisidir.

2- Ahlaksız Amerika'nın kim-
seye öğretecek tek bir şeyi yok-
tur.

Çürümüş Amerikan Sistemi
Dünya Halklarının Hiçbir Sorununu Çözemez

İdil Kültür Merkezi bünyesinde çalışmalarını yürüten
FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri) fotoğraf ve
sinema atölyesi yeni kayıt dönemi çalışmalarına başladı.
İlk olarak 27 Nisan'da gerçekleşen 1 Mayıs Pikniği’nde
Berkin Elvan sergisiyle birlikte kayıt masası açıldı.
Piknik boyunca fotoğraf ve sinema atölyesi için 11 yeni
kayıt alındı. 

FOSEM Fotoğraf ve
Sinema Atölyesi
Kayıtları Başladı Goldaş işçileri, Goldaş

patronları Hasan ve Sedat
Yalınkaya’nın Florya’daki
evlerinin önünde basın
açıklaması ve oturma ey-
lemi ile haklarını aramaya
devam ediyorlar.

4 Mayıs’ta “Sedat Ya-

lınkaya Hasan Yalınka-
ya’ya Hakkımızı Yedirme-
yiz – Direnen Goldaş İş-
çileri”, “Goldaş’tan Hak-
kımızı İstiyoruz” yazılı
pankart açtılar. Sloganların
atıldığı eylem yarım saat
sürdü.

Goldaş’tan Hakkımızı 
İstiyoruz!
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Tutsak öğrenciler için Dev-
Genç’liler direnmeye, yoldaşlarının,
sıra arkadaşlarının sesi soluğu olma-
ya devam ediyorlar.

İstanbul: Taksim'de Dev–Genç’li-
ler 4 Mayıs’ta saat 17.00 - 21.00 ara-
sı Galatasaray Lisesi önünde 2776 tut-
sak öğrencinin serbest bırakılması için
oturma eylemi yaptılar.

Eylemde okunan açıklamada;
"AKP iktidarı kendi gençliğini yetiş-
tirme çabası içinde muhalif olan, fark-
lı düşünen gençliğe bu yüzden saldı-
rıyorlar. Bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm mücadelesi veren gençliği te-
rörize ederek, okullar terör örgütlerinin
yuvaları demagojileri yapan Başbakan,
asıl teröristin kim olduğunu çarpıtıyor.
Asıl teröristler 14 yaşındaki Berkin El-
van'ın beynini sokaklara akıtanlar, hal-
kı hep gaza boğanlardır" denildi. 

Halkın eyleme ilgisinin yoğun ol-
duğu görüldü. Tutsak öğrencilerin
serbest bırakılması için imza toplayan
Dev-Genç’lilerin önünde imza atmak
için sıraya girdiler. Atılan sloganların
ardından eylem sonlandırıldı. 

Antalya: Dev-Genç’liler 28-29
Nisan’da tutsak öğrencilerin serbest
bırakılması ve Yürüyüş Dergisi’nin ta-
nıtımı için masası açtı. Masaya gelen
öğrencilere tutuklanan öğrencilerin
parasız eğitimi istediği, HES’lere ve
Amerikan üslerine karşı mücadele et-
tikleri için tutuklandıklarını ve bun-
ların suç olmadığı anlatıldı. Tutsak öğ-
rencilerin serbest bırakılması için
hazırlanan imza föyleri dolduruldu.

Edirne: Dev-Genç’liler 5 Mayıs’ta
öğrencilerin yoğun olduğu Trakya
Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi
civarına tutsak öğrencilerin serbest bı-
rakılması için 25 adet afiş astı. Öğ-
rencilerin yerlerinin hapishaneler de-
ğil, okullar olduğu sloganlarla halka
ve öğrencilere duyurulmuş oldu. 

Aynı günün gecesi tutsak öğren-
ciler için “2785 Tutsak Öğrenci Ser-
best Bırakılsın-Dev-Genç” yazılı 2
adet şablon yapıldı. Devrimcilerin ba-

şına ödüller koyan dünya halklarının
baş düşmanı ABD'ye karşı da “Ame-
rika Defol-Dev-Genç” ile “Dev-
Genç” yazılamaları yapıldı.

Baskınlar Mücadelemizi
Engelleyemez

Samsun'da 7 Mayıs günü sabah
07.00 sularında yapılan baskınlarda 2
Dev-Genç'li gözaltına alındı. Hüseyin
Aktaş evinden, Demet Büyüktanır ise
kaldığı yurttan AKP'nin işbirlikçi ka-
til polisleri tarafından gözaltına alın-
dılar. Aynı gün savcılığa çıkan Dev-
Genç’liler serbest bırakıldı. 

Dev-Genç’liler Hiçbir
Defteri Hesabını
Dürmeden Kapatmaz

Ankara Dev-Genç'liler 2 Mayıs
günü 1 Mayıs'ta yaşanan gözaltılarla il-
gili yazılı açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada; "Faşist AKP ve onun ka-
til polisleri 30 Nisan'da Ankara’dan İs-
tanbul’a giden Halk Cephesi otobüsü-
nü İzmit Derince’de bomba ihbarı ge-
rekçesiyle durdurmuş ve otobüstekilere
GBT yapmıştır. GBT sonrası arkada-
şımız Ünal Çimen, aranması olduğu ge-
rekçesiyle gözaltına alınmıştır. 1 Ma-
yıs günü aralarında Dev-Genç’li Ali Al-
tunsoy ve Vedat Doğan’ın da olduğu
yüzlerce kişi işkenceyle gözaltına alın-
mışlardır ve hala gözaltında tutul-
maktadırlar. AKP’nin eli kanlı polisi-
ni uyarıyoruz. Gözaltındaki tek bir
insanımızın kılına zarar gelirse hesabını
misli ile sorarız! Sizin de iyi bildiğiniz
gibi biz Dev-Genç’liler hiçbir hesabı-
mızı unutmaz ve hiçbir defteri hesabını
dürmeden kapatmayız. Baskılarla, göz-
altılarla, tutuklamalarla bizi yıldıra-
madınız, yıldıramazsınız!" denilerek
açıklama bitirildi.

Faşist AKP’nin
Yasakladığı Tüm
Meydanlar Halkındır

Ankara’da Dev-Genç’liler 2 Ma-
yıs’ta, 1 Mayıs günü yaşananlar ve
gözaltılarla ilgili bir eylem yaptı.

Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen
Dev-Genç’liler “Faşist AKP’nin ya-
sakladığı tüm meydanlar halkındır. Ne
gazları ne TOMA’ları ne de gözaltı-
ları bizleri yıldıramaz ve bu gerçeği
değiştiremez” dediler. Açıklamaya
15 kişi katıldı ve eylemin ardından
hep birlikte Güvenpark’a, Ankara
Dayanışması’nın basın açıklamasına
gidildi.

Komplolarınız
Dev-Genç’lileri
Yıldıramaz

Balıkesir’de, AKP’nin işkenceci
polisinin düzenlediği operasyon kap-
samında, 30 Nisan’da iki öğrenci
daha gözaltına alındı. Balıkesir poli-
si öğrencileri tutuklatmak için yeni
komplolar kurmaya çalışarak, neden
pikniklere gittikleri; Dev-Genç’liler-
le niye görüştükleri vb. sorular sora-
rak insanları devrimcilerden tecrit
etmeye çalışmaktadır. Dev-Genç’li-
ler yaptıkları açıklamada, bedel öde-
mekten korkmadıklarını ve bu bilin-
çle hareket etmeye devam edecekle-
rini ifade ettiler.

Ülkemizde Gençlik

TTutsak Öğrenciler Onurumuzdur
Zulmün Hücrelerinden Mutlaka Çıkaracağız

Balıkesir

İstanbul
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Yozlaşmaya karşı Halk Cepheli-
ler’in mücadelesi arttıkça AKP daha
çok saldırıyor. Cepheliler tüm saldı-
rılara rağmen mahallelerden bu pisliği
atmak için Hasan Feritçe direniyor,
çetelerden hesap soruyor!

İSTANBUL
Armutlu

6 Mayıs günü, daha önce defalarca
kez uyarılan, uyarılara rağmen ka-
patılmayan UCZ market Cepheliler
tarafından yakılarak kullanılamaz
hale getirilmiştir.

“Burası Armutlu. Armutlu, Cep-
he’dir, Mücadeledir! Armutlu şehit-
lerimizin mahallesidir.  Bin bir emekle
büyük bedeller ödeyerek kurduğumuz
mahallemizde halkı sömüren tekel-
lerin hiçbir kurumuna iş yerine izin
vermeyeceğiz.” denilerek daha önce
iki kez uyarılan UCZ market Cep-
heliler tarafından yakıldı. Buna rağ-
men orayı terk etmeyen UCZ, halk
düşmanı tekelci burjuvaziye Ciner
Holding’e ait bir yerdir. Cepheliler
tekrar uyarıda bulunarak Armutlu’yu
terk etmezlerse hedefleri olmaya da
devam edeceklerini belirttiler. 

Armutlu’da Yozlaşmaya
Karşı Halk Toplantısı
Yapıldı

Armutlu’da yozlaşmaya karşı ku-
rulan halk komitesinin bir süredir
çalışmalarını yaptığı yozlaşmaya
karşı büyük halk toplantısı yapıldı.
Halk komitesinin almış olduğu ka-
rarlar doğrultusunda yapılan halk

toplantısı özverili bir çalışmanın, ıs-
rarla her kesimden insana yozlaş-
manın ve uyuşturucu bağımlılığının
anlatılması sonucunda gerçekleşti.

27 Nisan Pazar günü Armutlu oto-
büslerinin son durağı olan Köyiçi
Meydanı’nda sabah erken saatlerde
çalışmalar başladı. Otobüsler biraz
geri çekildi ve büyük bir çadır kuruldu.
Çadırın caddeye bakan yanına halk
toplantısını duyuran afişlerden asıldı,
afişlerin yanına “Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir/ Armutlu Halkı” yazılı
pankart asıldı. Çadırın kurulduğu
alanda toplantı saatine kadar Grup
Yorum şarkıları ve türküler çalındı.
Sesli çağrı aracından da toplantı saatine
kadar çağrı yapılmaya devam edildi.
Mahalle halkının da yardım ettiği ve
gelen geçen herkesin ilgi gösterdiği
hazırlık çalışmalarından sonra toplantı
saati beklenilmeye başlandı.

Toplantı saati geldiğinde otobüsler
meydandan çekildi ve yolun iki tarafı
trafiğe kapatıldı. Saat 18.00’dan iti-
baren mahalle halkı gelmeye başladı.
Toplantı Halkın Hukuk Bürosu avu-
katlarından Aycan Çiçek’in, Halkın
Mühendis Mimarları’ndan Barış
Önal’ın, uyuşturucuyla mücadele ko-
nusunda duyarlı bir doktorun, mahalle
dernekleri yönetiminden ve mahalle
esnafından birer kişinin hazır bulun-
ması ile başladı.

Toplantıda ilk olarak sözü halkın
mühendisi Barış Önal aldı. Armut-
lu’da hayata geçirmeye çalıştıkları
projelerden, bunların öneminden bah-
setti. Gençlerin uğraşacağı ilgileneceği
bir şey olmayınca uyuşturucu mad-
delere ilgi gösterdiklerinden bahsetti.
Mahallemiz ve gençlerimiz için ma-
hallede yapılan birçok proje olduğunu
ve bunlara verilen desteğin, sahip-
lenmenin öneminden bahsederek sözü
bitirdi.

Sonrasında sözü alan doktor, uyuş-
turucu maddelerin çeşitlerinden, vü-
cuda ve beyne verdiği zararlardan
bahsetti. Uyuşturucu kullanan birisine
nasıl davranılacağı, o kişinin nasıl

kazanılacağı konusunda uyarılarda
bulundu. Psikolojik, tıbbi anlamda
her türlü desteği vereceğini söyledi.

Halkın Hukuk Bürosu’ndan Aycan
Çiçek ise yozlaşma ve emperyalizm
arasındaki bağı anlattı. Yozlaşmanın,
uyuşturucunun bizim ülkemiz gibi ül-
kelerde bizzat emperyalistlerin politi-
kaları ile yayıldığını anlattı. Yozlaşmaya
karşı mücadele etmenin günümüz ko-
şullarında emperyalizme karşı müca-
dele etmek olduğunu anlattı.

Mahalle Dernekleri Federasyonu
adına konuşan konuşmacı mahallede
birlik beraberliğin öneminden bah-
sederek yıkımlara karşı verilen mü-
cadeleyi hatırlattı. “Bu mücadele bir-
lik sayesinde büyümüştür” dedi. Yı-
kımlarla yozlaşmanın birbirinden
ayrı olmadığını söyledi ve komşuların
bir araya gelmesini aynı sofrada aynı
masada birleşmesini önerdi.

Mahalle esnaflarından bir kişi de
esnafın uyuşturucu çetelerinden gör-
düğü zararı, polisin hiçbir şey yap-
madığını anlattı. Aynı şekilde yıkımlara
karşı verilen mücadele gibi birlikte
mücadele edilmesinden bahsetti.

Uyuşturucu kullanıp bırakan bir
kişi de yaşadıklarını ve uyuşturucu
madde kullanmaya nasıl başladığını
anlattı. Yakın çevresinin ve devrim-
cilerin sayesinde bıraktığını hiçbir
tıbbi desteğe gerek kalmadığını an-
lattı. Anne babalara bu konuda öne-
rilerde bulundu. Bu kişinin sözleri
alkışlarla kesildi.

Tüm bu konuşmalar büyük bir
ilgi ile dinlendi, alkışlandı. Daha

Halk Düşmanı Kan Emici Sömürücü Asalakları

Mahallemizde Barındırmayacağız!
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sonra toplantıya gelenler konuşmaya
başladı. Eline mikrofonu alan hemen
herkes şikayetlerini, sitemlerini anlattı.
Mahallede uyuşturucu içilen yerleri
bildiklerini, ne yapılacaksa birlikte
yapılacağını söylediler. Polisin hiçbir
şey yapmadığını buna bizzat tanık
olanlar anlattı. Uyuşturucu satıcılarının
çok kullandığı bir okul önünde toplantı
yapılmasını önerenler oldu. Büyük
ve Küçükarmutlu’yu içine alan büyük
bir yürüyüş düzenlenmesini, herkesi
mücadeleye çağırmayı tavsiye edenler
oldu. Bir halk sofrası kurulmasını,
birçok mahalleden insanın bu sofrada
bir araya gelmesini önerenler oldu.

Son olarak mahalle komitesi adına
konuşan konuşmacı, pastacılar diye
bilinen uyuşturucu ve hırsızlık merkezi
haline gelen evin yıkılmasından bugüne
gelen süreci kısaca özetleyerek devletin,
polisin buradaki rolünden bahsetti ve
“bunun karşısında iyiyi, güzeli biz
yaratabiliriz” diyerek komitenin yap-
mak istediği Bağımlılıkla Mücadele
Merkezi’nden bahsetti. Bu karar her-
kesin onayladığı alkışladığı bir karar
oldu. 

Son olarak yine bir pazar günü
büyük bir halk sofrasında buluşulması

kararı alınarak toplantı alkış ve slo-
ganlarla bitirildi. Toplantıya yaklaşık
600 kişi katıldı.

Alibeyköy
4 Mayıs günü Alibeyköy Akşem-

settin Mahallesi’nde daha önce uyuş-
turucu içtikleri için Cepheliler tara-
fından uyarılan 3 kişi, yine uyuşturucu
almaya giderken yakalanarak Cephe-
liler’in yanlarına getirildiler. Bunun
üzerine Cepheliler uyuşturucu içenleri
tokatlayarak cezalandırdılar. Daha son-
rasında "bir daha içmeyeceğiz, söz
veriyoruz" dedikleri halde akşam sa-
atlerinde mahallede bulunan parka gi-
derek tekrar içmek istemişlerdir. Bu
sırada bulundukları yere giden Cep-
heliler tarafından yakalanarak tekrardan
cezalandırılmışlardır. Uyuşturucu içen-
lerden birisinin babası da gelerek Cep-
heliler’e destek vererek; "size her ko-
nuda destek vereceğim iyi yaptınız”
diyerek oğlunu ve diğerlerini tokatla-
mıştır.

5 Mayıs günü de Alibeyköy Ak-
şemsettin Mahallesi’nde  Barış Manço
Parkı’nın içinde uyuşturucu kullananlar
tarafından kullanılan kulübe Cepheliler
tarafından yıkılarak dağıtıldı. Kulübenin
yakınlarında bulunan binalarda oturanlar
Cepheliler’i bularak yaşadıkları so-
runları  "defalarca polisleri aradık ama
gelip hiçbirşey yapmadılar dedikleri
tek şey 'biz onları alırsak yarın çıkıp
gelir size zarar verirler karışmayın
daha iyi' diyor polisler. Bu yüzden
size geldik yardım edin bize” sözleriyle
aktardılar. Bunun üzerine aynı akşam

Cepheliler de toplanarak kulübenin ol-
duğu yere gidip kulübeyi yıktılar.
Yıkım sırasında çevrede bulunanlar
ve evlerinin balkonlarında olanlar Cep-
heliler’e destek verdiler. Kulübenin
içinden çıkarılan uyuşturucu içmede
kullanılan bazı eşyalar da halka gös-
terilerek "gençlerimizi böyle şeylerle ze-
hirlemelerine  izin  vermeyeceğiz, bu
pisliği yayan herkesten hesap soracağız"
denildi.

Kuruçeşme
AKP iktidarının halkın kültürünü

yok etmek için gençlerimizi uyuşturucu,
fuhuş bataklığına sürüklemeye devam
etmesine karşılık Halk Cepheliler Ku-
ruçeşme’de de mücadelelerini sürdü-
rüyor. Mahalle duvarına uyuşturucuyla
ilgili 3 Mayıs günü “Uyuşturucu Satmak
Şerefsizliktir-Halk Cephesi” duvar ya-
zılaması yapıldı. 

2 Nisan günü bağlama kurs ka-
yıtlarının ozalitleri Kıraç İMKB Lisesi
önüne ve mahallenin merkezi yerle-
rine yapıştırıldı.  İki kişinin katıldığı
çalışmada bağlama kurs kayıtlarının
bilgisini veren  10 adet ozalit yapış-
tırıldı. 

Hıdırellez, Anadolu halklarının birlikteliği ve umut
günüdür. Güzel dileklerin tutulan ve bir araya gelinen
Hıdırellez’de hep birlikte türküler söylenip halaylar
çekilir. 

Doğançay’da; bitmek üzere olan Hıdırellez kültürünü
yaşatmak için 5 Mayıs sabahı Halk Cepheliler köyün
gençleriyle birlikte hem kutlama için çağrı yapıp hem
de ateş için malzeme topladı. Akşam köy meydanında
ateşin yakılmasının ardından hep birlikte halaylar çekildi.
Daha sonra havai fişekler atıldıktan sonra sohbete
başlandı. Geç saatlere kadar herkes ateş başında oturup
sohbet etti. Daha sonra evlerde bir araya gelen köylüler
sabah için yemekler hazırladı. Sabah 08.00’dan itibaren

bütün köy halkıyla birlikte mezarlığa giderek sofralar
kuruldu. Yemek yiyip sohbet ettikten sonra mezarlar
ziyaret edilip daha
sonra köye geri
gidildi. Halk Cep-
heliler 2 gün bo-
yunca halkla bir-
likteydi. Mezar-
lıkta kurulan tüm
sofraları ziyaret
eden Cepheliler
herkesle sohbet
etti. 

Hıdırellez Ateşiyle Kenetlenip Yozlaşmaya Karşı Birlik ve Dayanışmayı Büyüteceğiz 
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Halk Cepheliler 8 Mayıs 2013’te tutuklanan devrim-
ci tutsakların serbest bırakılması için 3 Mayıs’ta Antak-
ya’da PTT önünde  eylem yaptılar. Okunan açıklamada:
“Tutuklanan arkadaşlarımızın tutuklanma nedenleri bu ül-
kede bağımsız Türkiye ve adalet isteyen gerçek vatanse-
verler olmalarıdır. İşte suçları böylesine büyük ve kabul
edilemez AKP için… Ya tutuklanacaklar ya da katledi-
lecekler. Tıpkı Berkin’i, Ahmet’i, Abdullah’ı, Ali İsma-
il’i katlettikleri gibi… Tıpkı 1Mayıs’ta Taksim’e girmek
isteyenleri gaza boğdukları gibi. Binlerce defa haykırdık
haykırmaya devam ediyoruz. En güzel yarınları kurma-
ya ant içtik. Adalete susamış milyonlara adaleti, güzellikleri
getireceğiz” denildi. Açıklamadan sonra yarım saat otur-
ma eyleminde  “Gündoğdu” ve “Haklıyız Kazanacağız”
marşları söylendi. Aynı içerikte sloganlar atıldıktan son-
ra eylem bitirildi. Eyleme 14 kişi katıldı. 26 Nisan'da da
aynı içerikte yapılan açıklamaya 12 kişi katıldı.

Yüzlerce Berkin uçurtma şenliğinde bir araya geldi.
Berkin Elvan ve Suriyeli çocuklar için uçurtmalarını uçur-
du. Hatay’ın Samandağ ilçesinde bu yıl 4’ncüsü düzen-
lenen ve geleneksel hale gelen uçurtma şenliğinde yüz-
lerce Berkin bir araya geldi. 

Samandağ Eğitim-Sen 24 Nisan’da bir açıklama ya-
parak uçurtma şenliğindeki buruk coşkuyu ve umudu dile
getirdi. Açıklamada; “4 yıl aradan sonra geldiğimiz sü-
reçte Suriye’ye yönelik emperyalist müdahalenin özellikle
Suriyeli çocuklar üzerinde yarattığı yıkım ve ülkemizde
faşizmin geldiği en son aşamaya çok çarpıcı bir örnek olan
14 yaşındaki Berkin’imizin katledilişi 4. Uçurtma Şenli-
ği’mizin buruk geçmesine neden oldu… Bugün Suriye’ye
emperyalist müdahaleye taşeronluk yapanlarla Ber-
kin’imizi katledenlere yalnızca şunu ve sürekli olarak ha-
tırlatıyoruz; Adalet istiyoruz ve er geç adalet yerini bu-
lacak” denildi. 

TAYAD Başkanı ve Halkın Hukuk Bü-
rosu avukatlarından Av. Behiç Aşçı’nın
babası vefat etmiştir. Av. Behiç Aşçı ve
tüm yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

6 Mayıs günü saat 18.00'de Şişli Cami önünde topla-
nan Halk Cepheliler üç devrimcinin (Musa Aşoğlu, Zer-
rin Sarı, Seher Şen) başına üçer milyon dolar ödül koyan
ABD'yi bildirilerle halka teşhir etti. Berkin Elvan ve Meh-
met Akif resimli t-shirtler giyilerek sesli çağrılar ve slo-
ganlarla Taksim’e doğru bildiri dağıta dağıta yürüyüşe ge-
çildi. Halka seslenilerek "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve
Hüseyin İnan 6. Filo'yu denize döktükleri için bundan 42
sene önce idam edildi. Emperyalizme karşı mücadele her
zaman sürdü ve sürmeye devam edecek. Ülkemizi parsel
parsel ABD emperyalistlerine satan hırsız ve katil AKP
mücadelemize engel olmaya çalışsa da Bağımsız Türki-
ye Konserlerinde yüz binler olmaya devam ediyoruz. ABD,
Ortadoğu halklarını katlettikçe, ülkemizden defolup git-
medikçe korkmaya devam edecek. Şimdide devrimcile-
rin başlarına ödül koyuyorlar, üç devrimcinin başına üçer
milyon dolar... Unutmasınlar burası Anadolu, Amerika de-
ğil! Burada kelle avcılığı yapmalarına izin vermeyeceğiz.
Anti-emperyalist mücadelemizi yükseltmeye devam ede-
ceğiz, katil ABD'nin korkularını daha da büyüteceğiz” de-

nildi. Taksim Meydanı’ndan geçerken Berkin'in katille-
ri, AKP'nin eli kanlı polisleri Halk Cepheliler’in önüne ba-
rikat kurdu. “Buradan geçemezsiniz” diyen katil polise,
“Siz Amerikan uşaklarısınız, biz sizin yasaklarınızı tanı-
mıyoruz” denilerek cevap verildi. Halk Cepheliler’in ka-
rarlığı karşısında acizleşen katiller barikatı açmak zorunda
kaldı. Marşlarla barikatları aşan Halk Cepheliler bildiri da-
ğıtımını Galatasaray Lisesi önünde halaylar çekerek son-
landırdı. Dağıtıma 32 kişi katıldı, toplam 6750 bildiri da-
ğıtıldı.

Burası Amerika Değil Burası Anadolu!
Kelle Avcılığına İzin Vermeyeceğiz!
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Balıkesir’de Dev-Genç’liler 30 Nisan’da Karesi Mahallesi Yonca
Mevkii’ne; “Mehmet’ten Berkin’e Yürüyoruz Taksime”, “Yaşasın 1 Ma-
yıs”, "1 Mayısta Cephe Saflarına” ve “Biji Yek Gulan” yazılamaları yap-
tı.

Antalya'da da
Halk Cepheliler ta-
rafından 28 Ni-
san’da Cuma Paza-
rı bölgesine ve Pla-
za 200 civarına "1
Mayıs'ta Taksime -
Halk Cephesi",
"Yaşasın 1 Mayıs-
Dev Genç", "CEP-
HE" yazılamaları
yapıldı.

Halk Cepheliler tarafından 4 Mayıs’ta Büyük Direniş’in 122. şehidi Fat-
ma Koyupınar’ın anması yapıldı. Fatma Koyupınar’ın evi ziyaret edildikten
sonra mezara geçildi. Saygı duruşundan sonra Fatma Koyupınar’ın dire-
nişi ve mücadele hayatı hakkında bir konuşma yapıldı. Konuşmadan son-
ra “Kahramanlar Ölmez", "Omuzdan Tutun Beni” ve “Bize Ölüm Yok” marş-
ları söylendi 

“Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer”, “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz”,
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganları atıldıktan sonra anma bi-
tirildi. Anmaya 20 kişi katıldı. 

Tecrite Karşı Mücadele Platformu Cey-
han M Tipi Hapishanesi’nde bir çocuğun
daha tecavüze uğraması ve hapishanelerde
yaşanan hak ihlalleri üzerine 7 Mayıs
günü yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan  açıklamada Ceyhan M Tipi Ha-
pishanesi’nde çocuk koğuşunda tutulan
15 yaşındaki bir çocuğun aynı koğuşta bu-
lunan bir kişinin tecavüzüne uğradığı, du-
rumun Adli Tıp Raporu’yla da belgelendiği
belirtildi. Tecavüze uğrayan çocuğun ola-
yın ardından tek kişilik hücreye götürüle-
rek tecrit işkencesine de uğradığı vurgu-
landı.

Ayrıca yapılan açıklamada Kandıra T1,
T2 ve F tipi hapishanelerinde keyfi uygu-
lamalar ve hak ihlallerinin artarak sürdü-
ğünü belirterek, hapishanede avukat gö-
rüşlerinin camlı odalarda yapıldığı, kori-
dorda duran infaz koruma memurlarının
avukat ile müvekkilinin konuşmalarını
duyduğu, oysa avukat ile müvekkil ara-
sındaki görüşmenin kutsal olduğu, bu giz-
liliğin ihlal edildiği belirtildi. 

Yapılan açıklamada ayrıca hapishane-
lerde 202’si ağır 620 hasta tutsağın oldu-
ğu ve yaşadıkları hak gaspları, tedavileri-
nin engellendiği anlatıldı.

TAYAD'lı Aileler, “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
kampanyası çerçevesinde yürütmüş oldukları "24 Saat Ka-
mera İle Gözetleme Ve Cam Kafesler İşkencedir, Tecrit
İçinde Tecrit İşkencesine Son" çalışması için 3. haftasın-
da bir kez daha AKP Mecidiyeköy il binası önündeydiler.

TAYAD'lı Aileler adına Nuri Cihanyandı’nın okudu-
ğu açıklamada; "Ülkemizde hapishaneler mücadelesi ta-
rihi içinde basın ve medya üzerinden önemli duyarlılık ve
sahiplenmeler yakalanmış, düzen teşhir edilmiş, kitlele-
rin sisteme olan öfkesi açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Onun
için faşist AKP iktidarı ve onun ‘havuz medyası’, ‘ihale
medyası’ için bu gerçekliğin ortaya çıkmaması için her şeyi
yapmakta, her türlü karalamayı uygulamakta, F Tipleri
ve oradaki zulmü gizlemeye çalışmakta, tutsakların ya-
şamsal sorunlarını yok saymaktadır...”  denildi. Açık-
lamadan sonra yarım saat oturma eylemi yapıldı.  

29 Nisan’da yapılan eylemde, TAYAD’lı Aileler adı-
na Nagehan Kurt’ un okuduğu basın açıklamasında ka-
til, hırsız AKP’ye seslenilerek "Bugün katil AKP’nin
F tipi tecrit hücrelerindeki devrimci tutsaklar sessiz imha
politikası ile katledilmeye çalışılıyor… AKP katil ol-
duğu kadarda ahlaksız bir iktidardır. Katil AKP ye ev-

latlarımızı 24 saat gözetlemek de yetmiyor! İşkenceyi bo-
yutlandırmak istiyor!..  Devrimci tutsaklar bu dayatma-
ların hiçbirini F tipi hücrelerde kabul etmediler. Bizler de
evlatlarımız gibi bu saldırılara evlatlarımızı ve düşünce-
lerini sahiplenerek cevap veriyoruz bir kez daha!” denil-
di.

Ardından yarım saatlik oturma eylemine geçildi. Sık
sık ajitasyonlar çekilerek, 1 Mayıs’ta Taksim’de olma, Ber-
kin Elvanların, Mehmet Akif Dalcıların hesabını sorma çağ-
rısı yapıldı. Oturma eylemi sırasında hasta tutsak Mehmet
Yamaç’tan gelen 1 Mayıs kartı da okundu ve “Mehmet’ten,
Berkine Yürüyoruz Taksime”  sloganıyla eylem sona erdi.
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Tecrit İşkencedir,
Tecrite Son!

Şehitlerimize Devrim Sözümüz Var

Taksim’i Kazanmanın Cüreti ve İnancı
Halkın Matbaası Duvarlarda 

Mecidiyeköy
AKP İlçe Binası

Balıkesir



Av ru pa’da

1 Mayıs’ta Avrupa’nın birçok ye-
rinde umudun sloganları haykırıldı. 

ALMANYA
Dortmund: Dortmund'da 1 Ma-

yıs sabahı Dortmund Tiyatrosu önün-
de toplanmayla başladı. Alman de-
mokratik kitle örgütleriyle birlikte
Halk Cephesi alanda yerini aldı. 

Yürüyüş boyunca Halk Cephesi
kortejinin en önünde geleceğimiz
olan çocuklar kırmızı flamalarıyla
Berkin abilerinin yolunda yürüyor-
lardı. Türkçe, Kürtçe ve Almanca
yazılı pankartlar taşınarak Umudun
sloganları haykırıldı.

Westfallenpark’ta 28 Haziran'da
yapılacak olan Grup Yorum konseri-
nin el ilanı dağıtıldı.

Köln: Halk Cephesi kortejinin
en önünde Dayı’nın ve Mahir’in res-
minin bulunduğu pankart vardı.  Pan-
kartın her iki yanında ise iki tek tip-
li sancaklarıyla yürüdü. Alana gelin-
diğinde Haziran Ayaklanması ve 1
Mayıs şehitleri nezdinde tüm devrim

şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Ar-
dından Anadolu’da milyonları ör-
gütleme iddiasının ete kemiğe bü-
rünmeye başladığı, bu iddianın Av-
rupa’da da mutlaka gerçeğe dönüş-
türüleceği vurgulandı.

Wuppertal: Halk Cepheliler 1
Mayıs’ta 20 kişi ile coşkuyla yürü-
düler.

Frankfurt: Halk Cepheliler, 1
Mayıs’ta "Irkçı Katiller İçin Ceza,
Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz”
diyerek pankartları, kızıl bayrakları ve
Umudun Çocuğu Berkin’in resimle-
riyle alanlardaki
yerini aldı.

Yürüyüş bo-
yunca sloganlar
atıldı, Grup Yo-
rum marşları ça-
lındı. Ayrıca bir
grup Suriyeli
yurtsever de Suri-
ye bayraklarıyla
Halk Cephesi kor-
tejinde yürüdü.

Yürüyüş boyunca 3. Irkçılığa Karşı
Tek Ses Tek Yürek Grup Yorum
Konseri'nin duyurusu yapıldı, el ilan-
ları ve bilet dağıtımı yapıldı. 

Ulm: Almanya’nın Ulm kentinde
Halk Cepheliler hep bir ağızdan atı-
lan sloganlar ve Grup Yorum’un
marşlarıyla 1 Mayıs yürüyüşünde
yerini aldı. 

Bremen: Bremen'deki 1 Mayıs
kutlamaları bu sene de Weser Stadi-
on'da yapıldı. Halk Cepheliler, pan-
kartları ve Berkin’in resimlerle yü-
rüyüşe katıldı.

Dalcılar’dan Berkinler’e 
Devrime Yürüyoruz
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Berlin: 1 Mayıs, sendikaların ve
demokratik kitle örgütlerinin toplan-
dığı DGB Hausun önünde başladı.
Yürüyüşe Halk Cepheliler Berkin
Elvan için hazırlanan pankart ve ti-
şörtleriyle katıldı. Sloganların hiç
susmadığı yürüyüş Brandenburger-
tor’a gelindiğinde devrim şehitleri için
yapılan saygı duruşuyla sonlandırıl-
dı.

Hamburg: Sendikaların 1 Ma-
yıs’ı: Hamburg'da iki farklı 1 Mayıs
yürüyüşü yapıldı. İlk yürüyüşte Loh-
mühlenpark'ta Hamburg Halk Cephesi
bulunuyor. "Halk Cephesi" pankartı-
nın arkasında tek tipleri ile yerini al-
dığı yürüyüşte, Umudun Çocukları,
üzerlerinde Berkin’in resminin de
olduğu “Berkin Elvan İçin Adalet İs-
tiyoruz” yazılı beyaz tişörtleri ve el-
lerinde “Hepimiz Berkiniz Öldür-
mekle Bitmeyiz, Umudun Çocukla-
rı” yazan pankartları ile tek tiplerin ar-
kasında yürüyüşe katıldılar.

Devrimci 1 Mayıs: Sendikaların
düzenlediği yürüyüşe alternatif olarak,

uluslararası anti-emperyalist ve anti-
kapitalist blok tarafından düzenlenen
1 Mayıs yürüyüşü ise akşam Felds-
trasse metro durağında başladı.  Halk
Cepheliler’in ve Türkiyeli göçmele-
rin de bulunduğu kitle sloganlarla,
Reeperbahn'a doğru yürümek iste-
yince önleri polis tarafından kesildi.
Buradan, polisin gösterdiği güzergah
kullanılarak, Sternschanze'deki Rote
Flora Kültür Merkezi önünde bitiril-
mek üzere yürüyüşe devam edildi.
Ancak Rote Flora'ya gelmeden poli-
sin yine biber gazlı ve tazyikli suyla
daha sert bir müdahalesi oldu. Halk
Cepheliler’in ve diğer Türkiyeli ve
göçmen devrimci kurumların karşılık
verdiği polis müdahalesi Sternsc-
hanze semtine kadar sürdü. Polis
semti gece yarılarına kadar abluka al-
tına aldı ve semte giriş ve çıkışlara izin
vermedi ve onlarca kişiyi gözaltına
aldı. Bu yılki 1 Mayıs, Hamburg'da
yine Avrupa demokrasisinin sınıf
düşmanlığının aynası oldu.

Stuttgart: Stuttgart 1 Mayıs sa-
bahı  Marienplatz'da 200 kişilik Halk
Cephesi kitlesi alandaki yerini aldı.
Yürüyüş sonrası gidilen Stuttgart
Halk Kültür Evi'nde yenen yemekten
sonra 1 Mayıs değer-
lendirmesi yapıldı.

HOLLANDA
Hollanda’nın Rot-

terdam şehrinde 1 Ma-
yıs kutlandı. Rotter-
dam Belediye binası
önünde yürüyüş baş-
ladı. Halk Cephesi
kortejinde en önde
Parti ve Cephe bay-

rakları, ardında önderler Mahir Çayan
ve Dursun Karataş’ın resimleri taşındı.
Yürüyüş boyunca umudun sloganla-
rı atıldı ve marşlar söylendi. Yürü-
yüşün bittiği meydanda açıklamalar
okundu ve 1 Mayıs kutlaması türkü-
lerle halaylarla devam etti.

AVUSTURYA
Viyana: 1 Mayıs yürüyüşünde

Taksim’de dövüşenler selamlandı.
AKP'nin zulmüne ve baskılarına,
Avrupa da ırkçılığa, ayrımcı yasala-
ra ve hak gasplarına karşı Halk Cep-
hesi de alanlarda yerini aldı. Halk
Cepheliler 1 Mayıs alanı olan Sig-
mund Freud Parkı’na doğru yürüyü-
şe geçti. Parka varıldığı zaman 1
Mayıs bildirileri dağıtıldı. Halk Cep-
hesi adına sahnede konuşma yapıldı
ve Kazova işçisiyle canlı bağlantı ku-
ruldu. Türkiye'deki gelişmeler hak-
kında kısa bilgi alındı. Çeşitli sanat-
çı grupların şarkıları ve türküleriyle
eylem sona erdi.

Innsbruck: Avusturya’nın Inns-
bruck şehrinde 1 Mayıs için Land-
hausplatz da toplanan Halk Cepheli-
ler önce hep beraber halay çekti ve
sonra yürüyüşe geçildi. En önde Halk
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Cephesi pankartı ve ardından çocuk-
ların taşıdığı "Umudun Çocukları"
pankartı ve "Berkin’in Hesabı Mah-
şere Kalmayacak” pankartı taşındı. 15
kişilik siyah beyaz ve kızıl bayraklarla
bir sancak ekibi vardı. 

Graz: Halk Cepheliler, Dayı’nın
ve Berkin’in afişlerini açarak Al-
manca bildiri dağıttılar. Kitlenin top-
lanmasıyla 1 Mayıs’la ilgili Graz
KPÖ konuşma yaptı. Daha sonra
Halk Cephesi’nin bildirisi Almanca
okundu ve sloganlarla kitle yürüyü-
şe geçti. Yürüyüşte en önde Dayı’nın
resmi arkasında Berkin Elvan ve 1
Mayıs afişi olan kitle ellerindeki kı-
zıl bayraklarla coşkulu sloganlar ata-
rak yürüdü. Yürüyüş Jakomini  Platz
da sona erdi.

FRANSA
Paris: Fransa’nın başkenti Pa-

ris’te Fransız sendikaları ve Halk
Cepheliler tarafından kutlandı. Ünlü
Bastille Meydanı’na varan Cepheli-
ler pankartlarını açarak hazırlıklarına
başladı. Bir Halk Cepheli’nin yazdı-
ğı 1 Mayıs’la ilgili şiir ve ardından
Fransa Halk Cephesi’nin 1 Mayıs’la
ilgili açıklaması okundu. Fransa’da
tutsak bulunan Zehra Kurtay için
bildiri dağıtımı ve protesto faksı da-
ğıtıldı. Fransa devletinin yaptığı hu-
kuksuzluk anlatıldı ve Yürüyüş Der-
gisi halka ulaştırıldı. Zehra Kurtay’la
yapılan telefon konuşmasında yaptı-
ğı açıklamada “Ben de sizinle birlik-
teyim, sizler kalbimdesiniz. Ülke-
deki arkadaşlarımız şu an çatışıyorlar.
Herkese hepinize selam olsun” de-
mesiyle coşkulanan kitle yağmura al-
dırmadan halaylarını çekmeye devam
etti.

Nancy: Fransa’nın Nancy ken-
tinde 1 Mayıs coşku ile kutlandı. Pla-
ce Répurgblique Meydanı’ndaki top-
lanmanın ardından yürüyüşe geçildi.
CGT Sendikası öncülüğünde organize
edilen yürüyüşte Avrupa’daki dev-
rimci tutsakların durumuna vurgu
yapan Fransızca bildiriler dağıtıldı.
Place Colonnelle Driant Alanı’nda
devrim şehitleri için bir dakikalık say-
gı duruşu ile eylem sonlandırıldı.

Lyon: 1 Mayıs, Fransa’nın Lyon
kentinde kutlandı. Halk Cephesi kor-
tejinin oluşturduğu 15 kişi de 1 Ma-
yıs yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş bo-
yunca atılan coşkulu sloganların ar-
dından Bellecour Meydanı’nda Grup
Yorum türküleri eşliğinde halay çe-
kildikten sonra eylem bitirildi.

İNGİLTERE
Londra’da 1 Mayıs işçi ve emek-

çi bayramında binlerce emekçi alan-
lardaydı. Yıldızlı bereler, fularlar ta-
kılarak yürüyüş boyunca Türkçe ve
İngilizce olarak coşku, öfke ve kinle
umudun sloganları atıldı. Yürüyüş sı-
rasında Redhack’de pankartıyla Halk
Cephesi kortejiyle yürüdü.

İSVEÇ
Göteborg: 1 Mayıs Göteborg’da

5 ayrı alanda kutlandı. Kutlamaları
Röd Front, Sosyal Demokrat Parti, Sol
Parti, Anarşist grup ve Feminist par-
ti ayrı ayrı alanlarda toplanarak, ayrı
alanlarda kutladılar.  Komünist Par-
tisi’nin organize ettiği ve içlerinde en-
ternasyonal grupların da olduğu Röd
Front (Kızıl Cephe) korteji Järntor-
get’te (Demir Meydanı’nda) toplan-
maya başladı. 1 Mayıs alanında Cep-
heliler de kendi pankart ve bayrakla-

rı ile bu kortejde yer aldı. Miting ala-
nında yapılan konuşmalarda söz alan
konuşmacılar son dönemlerde İsveç
genelinde artan ırkçılık ve ırkçı sal-
dırılara değindiler, konuşmaların ar-
dından hep birlikte enternasyonal
marşı söylenerek 1 Mayıs kutlamaları
bitirildi.

Stockholm: İsveç'in başkenti
Stockholm'de 1 Mayıs coşkulu bir şe-
kilde kutlandı. İlk olarak Sol parti,
sendika, gençlik ve göçmen örgütle-
rinin yer aldığı yürüyüşte; Avrupa ül-
kelerindeki ekonomik krizin gölge-
sinde tırmanışa geçen ırkçılığa karşı
sloganların sık sık atıldığı ve derin-
leşen yabancı düşmanlığına vurgu ya-
pılan 1 Mayıs kutlamasına Halk Cep-
heliler kızıl bayrak ile katıldı. 
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İkinci kutlamanın adresi, Stock-
holm Parlamento binası önündeki
Myntorget Meydanı’nda, İsveç Ko-
münist Parti'sinin organize ettiği yine
çeşitli kurumların destek verdiği
programa Halk Cepheliler, dostları
olan anti-faşist aksiyon grubu katıl-
dılar.  

İSVİÇRE
İsviçre Zürich’te 1 Mayıs yürü-

yüşünün ardından, her yıl olduğu
gibi Zeughaus Areal’de Stantlar ku-
ruldu. Stantların yanı sıra, 1 Mayıs Po-
litik Programı yapıldı. Politik program
çerçevesinde çeşitli sol gruplar se-
minerler düzenledi. Bilgilendirme ve
tartışma toplantıları ve çeşitli sergiler
de yer aldı. 1 Mayıs politik progra-
mına İsviçre TAYAD Komitesi Ka-
zova işçilerinin direnişini anlatan
"Direnmeye değer" başlıklı bir top-
lantı ve “F Tipi Film” gösterimiyle ka-
tıldılar. Politik programın yanısıra
İsviçre TAYAD Komitesi’nin hazır-
ladığı broşür ve Almanca olarak ha-
zırlanan iki ayrı bildiri dağıtıldı. Halk
Cepheliler’in kortejinin en önünde
“Umudu Yaratanlara Selam Ol-
sun/Halk Cephesi” pankartı açıldı. Ar-
dında kızıl bayrakları ve tek tip kı-
yafetleri ile temsili milis korteji ye-
rini aldı. Türkçe ve Almanca slogan-
ların atıldığı yürüyüş Opera Meyda-
nı’nda sona erdi. Halk Cephesi kitlesi
yürüyüşün ardından topluca 1 Mayıs
stantlarının kurulduğu Caserna Mey-
danı’na gitti ve buradaki program ha-
yata geçirildi.

BELÇİKA
Belçika'da Halk Cepheliler 3 ayrı

şehirde 1 Mayıs’a katıldı.
Liege şehrinde her sene 1 Mayıs

kutlamalarının yapıldığı Place St
Paul Alanı’nda toplanıldı. Belçikalı

Sol partilerin konuşmalarının ardın-
dan başlayan yürüyüşte Cephe kor-
tejinde Umudun sloganlarının yer
aldığı pankartlar ve düzeniyle ilgi çek-
ti. Halk Cepheliler yürüyüşün bitiş ye-
rinde her yıl olduğu gibi 1 dakikalık
saygı duruşunu Mehmet Akif Dal-
cı’dan Berkin’e, Mahirler’den Gezi
şehitlerine, Dayı’ya Alişanlar’a, Mu-
harremler’e tüm devrim şehitlerine
adadı. Sloganlarla biten eylemden
sonra standa geçildi. 

İSKOÇYA
Edinburgh, 1 Mayıs İşçi ve Emek-

çi Bayramı’nda Berkin Elvan için yü-
ründü. Berkin Elvan İskoçya’da Halk
Cepheliler’le birlikte bütün devrim şe-
hitlerini temsil etti.

YUNANİSTAN
Selanik: Selanik’te 1 Mayıs; Yu-

nanistan Komünist Partisi (KKE),
işçi sendikaları ile diğer sol parti ve
gruplarla birlikte Halk Cepheliler’in
de katıldığı üç ayrı yürüyüşle kutlandı.
Selanik Halk Cepheliler, üç ayrı top-
lanma noktasına da giderek, kam-
panya çalışması yaptılar. Halk Cep-
heliler’in katıldığı yürüyüş kolu slo-
ganlarla yürüyüşe geçtikten sonra, Se-
lanik İşçi Merkezi önünde bulunan
katledilen işçiler anıtı önünde yapılan
anmayla yürüyüş bitirildi. Yürüyüş-
te Halk Cepheliler “Emperyalizme ve
Faşizme Karşı Mücadele Etmek Suç
Değildir”, “Politik Tutsaklara Öz-
gürlük” pankartını taşıdılar.

AVUSTRALYA
1 Mayıs’ta Sydney’de Halk Cep-

heliler Berkin Elvan’la birlikte yü-
rüdü. 4 Mayıs günü yapılan kutlama
parlamento binası önünde başlayarak
Hyde Park'ta sona erdi. Halk Cephe-
liler İngilizce “Berkin Elvan Ölüm-

süzdür” yazılı dövizler ile katılarak 1
Mayıs yürüyüşünde bir ilke imza
attı. Halk Cephesi olarak ilk defa
Sydney’de bayrak taşındı.

POLONYA
1 Mayıs’ta Dev-Genç Polonya

Öğrenci Cephesi, Rondo de Gaulle
Meydanı’nda Ruch Sprawiedliwości
Społecznej (Sosyal Adalet Hareketi)
ile bir araya geldi. Dev-Genç Polon-
ya Öğrenci Cephesi “Haklıyız Kaza-
nacağız” yazılı ve üzerinde Gezi şe-
hitlerinin resimlerinin olduğu pan-
kartları ve kızıl bayraklarıyla Varşo-
va’da ilk kez 1 Mayıs mitingindey-
diler. Sık sık sloganların atıldığı mi-
tingte Çavbella marşı Polonyalılar’la
birlikte söylendi. 

Sosyal Adalet Hareketi lideri Pi-
otr İkonowicz yaptığı konuşmada, ül-
kesindeki ağır koşullara karşı müca-
delenin yükseltilmesi gerektiğini be-
lirtti. Berkin’in resmini taşıyan Po-
lonyalı öğrenci de Cepheliler’e Ber-
kin’i tanıdığını söyledi.

UKRAYNA
Odessa’da antifaşist mücadele ile

ilgili pankartlar ve faşizme karşı
daha güçlü örgütlenme çağrıları öne
çıktı. Yürüyüşe Ukrayna Komünist
Partisi, Sovyet gazileri örgütleri, sen-
dikalar, anarşistler ve devrimci ör-
gütlenmeler katıldı. Halk Cephesi
taraftarları antifaşist mücadele yürü-
ten Borotba (Mücadele) örgütü ile bir-
likte yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün
ardından Kulikove pole devlet bina-
sı önünde miting başladı. Ukrayna
Komünist Partisi ve diğer sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri birer ko-
nuşma yaptılar. Borotba örgütü tem-
silcisi Aleksey Albu’nun konuşma-
sında Halk Cephesi’nden bahsetme-
si alkışlarla karşılandı.
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Her Yerde İçimizdesin Berkin
İsviçre’nin Basel şehrinde faaliyet gösteren Boran

Kültür Merkezi’nde 26 Nisan’da İsviçre Halk Cephe-
si Berkin Elvan’ın 40 yemeği düzenlendi. Programda
dernek başkanının kısa bir konuşmasından sonra Ber-
kin Elvan nezdinde tüm devrim şehitleri için 1 dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. 60 kişinin katıldığı prog-
ramda bir kişi Berkin’in şehitliğini ve haziran ayak-
lanmasını kısaca anlattıktan sonra misafirleri yemeğe
davet etti.

Dayanışmanın
Sembolü

Olan Marşlarımızı
Berkin ve Aleksis

İçin Okuduk
Yunanistan’da, 3 Mayıs’ta Aleksis Grigoropulo’nun

katledildiği yerde, politik tutuklularla dayanışma
komitesi Berkin ve Aleksis’in anısına ve mücadele
eden Türkiye halklarıyla dayanışma amaçlı bir kon-
ser düzenledi. Açılış konuşmasının ardından program
son iki yıllık mücadele ve Berkin’in 269 gün süren
mücadele sürecini anlatan sinevizyon gösterimi ile baş-
ladı.

Aynı saatlerde Atina’nın merkezinde yürüyüşle-
ri olan sistem karşıtı öğrenciler, yürüyüşlerinin ar-
dından konser yerine pankartları ve sloganlarıyla gel-
diler. 

Ardından Halk Cephesi’nin Berkin Elvan için yap-
tığı açıklama Yunanca okundu. Türkiye ve Yunanis-
tan halklarının Mücadele ve Kültürel Dayanışma mer-
kezi  (KAPA) müzik grubu kavga türküleriyle yemeğe
katıldı.

Kapanış konuşmasında da Yunanistan hapisha-
nelerinde son dönem Türkiyeli Özgür Tutsaklar’ın ma-
ruz kaldığı baskılara değinildi. Çıplak aramaya kar-
şı çıkan Özgür Tutsaklar’ın, Cengiz Bayır hücreden
çıkartılana kadar açlık grevi yapacakları duyuruldu.

Selanik’te Özgür Tutsaklar’ın Sesi
Yunanistan hapishanelerindeki Cepheli tutsakla-

rın, onursuz arama işkencesine direnmelerine karşı ve-
rilen disiplin cezaları sonucu Cengiz Bayır’ın hücreye
atılarak tecrit edilmesine karşı başlatılan açlık grevi
eylemini duyurmak ve tutsaklarla dayanışmak için Se-
lanik’te 2-3 Mayıs günlerinde Kamara Meydanı’nda
eylem yapıldı.  Türkiye ve Kürdistan’daki Politik Tut-
saklarla Dayanışma Komitesi 2 ve 3 Mayıs günleri
stant açarak bildiri dağıtırken, yer yer bildirinin
okunduğu eylemde, Selanik halkına Yunanistan ha-
pishanelerindeki işkence anlatıldı.
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Ukrayna'nın Odessa kentinde 2
Mayıs’ta kendilerini sağ sektör
diye adlandıran (Pravyi Sektor ) fa-
şistler bir katliam düzenledi. Fa-
şistler Odessa'ya bir futbol maçı iz-
leme bahanesiyle girdi. Yaklaşık bin
kişilik katil güruhun niyetinin maç
izlemek değil de, olay çıkartmak ol-
duğu pek yakında belli oldu. Çün-
kü futbol stadyumuna değil, yer-
leşim merkezlerine yönelip ortalı-
ğı birbirine katmaya başladılar.

Polis bu katliamı önlemek için
hiç bir şey yapmadı. Sonra duyul-
du ki, yalnızca “İçişleri Bakanlı-
ğının binasını koruma” talimatı
almışlar. Naziler “Yunanlar soka-
ğına” girdiğinde, yaklaşık 200-
250 devrimci onların yolunu kes-
ti. Çatışma çıktı. Anti-faşistler taş
ve şişe atarak faşistler ile çatıştı.

Faşistler buna karşılık olarak si-
lah çekti, Borotba'lı bir devrimci
karnından vuruldu. Anti-faşistler bir
alışveriş Merkezinde kendilerini
korumaya çalıştılar. Faşist katiler
AVM'ye molotof kokteyl atarak,
önüne de barikat kurdular. Bunun
üzerine polis AVM'nin giriş kapı-
sına bir ring yerleştirip, anti-fa-
şistleri oradan çıkardılar.

Faşistler bunun üzerine, Bo-
rotba ve diğer solcuların ortak ça-
dır kampı kurduğu Kulikow'a geç-
tiler ve çadırdaki insanların üstüne
molotof kokteyli atmaya başladılar.
Çadırdaki insanlar can havliyle
yakında bulunan sendika binasına
sığındılar. Sadece bir gün önce 1
Mayıs eylemlerinin başladığı nok-
ta olan o sendika binası birçok in-
sana mezar oldu. Sendika binasın-
da bulunan 46 tane anti-faşisti, bi-
naya molotof kokteyli atarak ateşe
verdiler. İnsanlar diri diri yandılar. 

Ancak herkes yanarak can ver-
medi. Andrew Brazhevsky'nin
ölüm sebebi ise cayır cayır yanmak
değil. Hükümete yakınlığı ile ta-
nınan faşist güruh katliamı yaptı-
ğında, kendisi birinci katta bulu-
nuyordu. Camdan atladı, ancak
faşistler onu sokakta öldürdü. An-
drew, eski Komünist Parti'sinden
ayrılan Borotba'nın bir üyesiydi.

Militanlığı ve cesareti ile tanınan
Andrew, faşistler tarafından bilin-
çli katledildi. Faşistlerin tarih bilinci
şaşırtıcı. Çünkü Almanya'da 02
Mayıs 1933 tarihinde, yani tam 81
yıl önce, Naziler bir sendika bina-
sını ateşe verip, birçok solcu ve sen-
dikacıyı katlettiler.

Bu katliamı protesto etmek
için, Avrupa'nın farklı yerlerinde
protestolar düzenleniyor. Şu anda
faşist örgütlerin en fazla saldırısı-
na maruz kalan Borotba tüm dün-
yadaki Anti-Faşistleri 8 Mayıs'ta
Ukranya Konsolosluğu önünde
protesto etmeye çağırıyor. 8 Mayıs
Anti-Faşistler açısından tarihi bir
gün; 2. dünya savaşının zaferle
sonuçlandığı gün.

Ukrayna’daki Faşist
Katliamın Sorumlusu
Emperyalizmdir

Ukrayna’daki faşist katliam Ati-
na’da Halk Cepheliler’in de içinde
olduğu örgütler tarafından AB Yu-
nanistan temsilciliği ve ABD Bü-
yükelçiliği önünde yapılan eylem-
lerle protesto edildi. 2 Mayıs günü
Ukrayna’nın Odessa kentinde fa-
şistler, sendika binasına sığınan 46
antifaşisti diri diri yakarak, faşizmin
vahşetini halklara bir kez daha ya-
şatmıştı. Yaşanan faşist katliam tüm
dünyada lanetlendi, emperyalizme
ve faşizme karşı birlikte mücadele-
nin zorunluluğunu dünya halkları-
na tekrar gösterdi.

6 Mayıs günü, Avrupa Birliği
Temsilciliği önünde saat 19.00 ci-
varında bir araya gelen Yunanis-
tan’daki sol örgütler, Halk Cephe-
liler, Rus ve Ukraynalılar pankart-
ları, dövizleri ve sloganlarıyla fa-
şist katliamın sorumlularını teşhir
ettiler. Halk Cepheliler eyleme
pankartları kızıl bayrakları emper-
yalist AB temsilciliği önünde dal-
galandırılarak; emperyalizmin fa-
şist katliamlarla halkları teslim
alamayacağı, sosyalizmin hala
halkların umudu olduğu ve em-
peryalizmin korkulu rüyası olma-
ya devam edeceği haykırıldı.

Odessa'da Faşist Katliam



Emeğimiz ve Sevgimizle
Her An Tutsaklarımızın Yanındayız
İsviçre Wattwil ve Çevresi Dayanışma ve Yardımlaşma

Derneği Watwıll’de bir gece organize etti. Çeşitli sanatçı-
ların yanı sıra Ferhat Tunç da gecede sahne aldı. TAYAD
Komitesi gecede stant açtı. Stant da tutsak ürünlerini ser-
gileyen İsviçre TAYAD’lılar aynı zamanda geceye gelen-
lere tutsakların durumları hakkında da bilgi verdiler.

Nerede Olursak Olalım
Aynı Coşkuyla Atar Yüreğimiz

Zürih’te geleneksel olarak her yıl 1 Mayıs törenlerini ta-
kip eden 3 gün yapılan şenlikte bu yıl Halk Cepheliler ko-
mitelerin, Yürüyüş Dergisi ve Yorum CD’leri stant açtı. Ka-
zova üzerine yapılacak panel,  bu yılki şenlik programına
alınan Halk Cepheliler’in ilk etkinliği oldu. Üçüncü ise “F
Tipi Film” gösterimi yapıldı.

Grup Yorum’un 10 Mayıs’ta Bursa Kültür Park Açık-
hava da yapacağı konser için çalışmalar tüm ilçelerde de-
vam ediyor. Bursa’nın Teleferik Mahallesi, Heykel, Set Başı,
Nilüfer, Görükle, İznik, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde
ve Bursa’nın merkezi yerlerinde yüzlerce konser afişi asıl-
dı. 

26 Nisan’da Kültür Park Açıkhava da İlkay Akkaya kon-
seri vardı. İlkay Akkaya Bursa halkına sahneden anons ya-
parak 10 Mayıs’ta olacak Grup Yorum konserinin duyu-
rusunu yaptı.

2 Mayıs günü Gemlik’te konser için afişleme yapma-
ya çıkan Halk Cepheliler, eski ve yeni sahil, balık pazarı,
Dereboyu Caddesi, Yeşilova Mahallesi, Orhangazi Cad-
desi, esnaflar, kahveler ve sahil de öğrencilerin yoğun uğ-
radığı kefelere konser afişleri astılar.

4 ve 5 Mayıs günleri Set başı ve Fomara Meydanı’n da

konser masası açarak el ilanı dağıtıl-
dı, burada da sesli anons yapılarak Bur-

sa halkı Grup Yorum konserine davet edildi.
4 Mayıs günü saat 14.00’da set başında halkın işlek ol-

duğu yerde açılan konser masasında, megafonla sık sık ses-
li anonslar yapıldı. Açılan masaya tahammülsüz AKP’nin
polisi ve zabıta ekipleri saldırarak masada duranları göz-
altına almaya ve afişleri çalmaya çalıştı. Halkın sahip-
lenmesiyle polis ve zabıtalar sadece çaldıklarıyla kaldılar.
Saldırıya karşı direnerek slogan atan Grup Yorum dinle-
yenleri ellerindeki bildirileri dağıtmaya ve megafonla ses-
li anons yapmaya devam ettiler. 

Nilüfer Belediyesi’nin 5 Mayıs akşamı Üç Fidan Anı-
tı Gençlik Parkı’nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin
İnan’ın idam edilişlerinin 42'inci yılını anmak için yaptı-
ğı etkinlikte de konser masası açılarak el ilanı dağıtıldı ve
sahneden Grup Yorum konseri için anons yapıldı.

Okmeydanı’nda Okçular Tekkesi’nin açılışında 29
Mayıs 2013'te çıkan olaylar gerekçe gösterilerek göz-
altına alınıp tutuklanan ve 11 aydır Tekirdağ F Tipi Ha-
pishanesi’nde tutsak olan Halkın Mühendisi Egemen Ak-
kuş, 29 Nisan’da görülen 2. duruşmasında tahliye edil-
di.

Duruşma öncesinde saat 13.30’da Çağlayan Adli-
yesi’nde Halkın Mühendis Mimarları tarafından basın
açıklaması yapıldı. 25 kişinin katıldığı açıklamada; Ege-
men Akkuş’un sahte delillerle, hukuksuzca 11 aydır tu-
tuklu olduğundan bahsedilerek, ne pahasına olursa ol-
sun Egemen’in özgürlüğüne kavuşturulacağı belirtildi. 

Basın açıklamasının ardından duruşma 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya Halkın Mühendis
Mimarlarının yanı sıra Egemen’in ailesi, ODTÜ Öğretim
Elemanları Derneği üyeleri ve CHP milletvekilleri de
katıldı. Duruşmada, avukatlar tarafından yapılan sa-
vunmalarda Egemen Akkuş’a isnat edilen suçlamaların
ve delillerin sahte ve kurmaca olduğu ayrıntılarıyla an-
latıldı.

Duruşmanın büyük bölümünde, avukatlar savun-
malarını yaparken mahkeme salonunda olmayan savcı,
savunmaların ardından verdiği mütalaada “ben dosya-
yı biliyorum zaten” diyerek Egemen Akkuş’un tutuk-
luluğunun devamını talep etti. Verilen aranın ardından
Egemen Akkuş, tahliye edildi.

Halkın Mühendis ve Mimarlarının yaptığı açıkla-
mada; “Bundan sonra yine gözaltılar, işkenceler, tut-
saklıklar yaşayacağız, biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz
ki; birimiz tutuklansak da bizi sonuna kadar sahiplenecek,
bedel ödeyecek yoldaşlarımız var. Tutsaklarımızı sa-
hiplenme geleneğimizi büyüteceğiz” denildi.

Londra’da
Umudun Sesi

Yürüyüş Dergisi
Halka Ulaştırıldı

Haftalık Yürü-
yüş Dergisi dağıtı-

mı için açılan
stant bu hafta da

devam etti. İki ki-
şiyle iki saat suren

stantta 16 dergi
halka ulaştırıldı.

Duyuru: 
İsviçre TAYAD

Komitesi
İlk Broşürünü Çı-

kardı
İsviçre TAYAD Komitesi

kuruluşundan 5 ay sonra ilk
broşürünü çıkardı. Broşürde
İsviçre TAYAD Komitesi’nin
broşürün basımına kadar olan
çalışmaları anlatılıyor. Yılda
iki kez basılması planlanan İs-
viçre TAYAD Broşürü’nün ikin-
ci sayısı Ekim ayında çıkacak.
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Halkın Mühendisi
Egemen Akkuş’u

Zulmün Elinden Aldık! 

Halkın Türküleri ve Marşlarıyla
Bursa’da Buluşuyoruz



28 Nisan 2014’te Almanya  Cum-
hurbaşkanı Joachim Gauck, Ankara
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde
(ODTÜ) yaptığı konuşmada AKP hü-
kümetini Haziran Ayaklanması’ndaki
tutumundan, basın ve ifade özgürlü-
ğüne yönelik saldırılarından, yeni MİT
yasası ve 1 Mayıs’ın yasaklanmasından
dolayı eleştirdi. 

Daha sonra Almanya  Cumhurbaş-
kanı Joachim Gauck, İstanbul Ta-
rabya'daki Alman Büyükelçiliği'nin
yazlık konutunda DİSK Genel Sek-
reteri Arzu Çerkezoğlu, Türk Ta-
bipleri Birliği Başkanı Özdemir Ak-
tan, Taksim Dayanışma Platformu
üyesi Mücella Yapıcı,  İHD Genel
Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Ana-
dolu Kültür Derneği Başkanı Osman
Kaval ile de bir görüşme yaptı.

Almanya  Cumhurbaşkanı Gauck
bu kurum temsilcileri ile neden gö-
rüşmek  istediğini şöyle açıkladı: “Si-
yasetçiler gittikleri ülkelerin sadece
idarecileri ile değil, sivil toplumunun
temsilcileri ile temas etmelidir. Tür-
kiye’deki gelişmeleri yakından takip
etmeye çalışıyorum. Çeşitli kanallar-
dan bilgi alıyorum. Bu çerçevede siz-
leri de dinlemek istedim.”

Alman Cumhurbaşkanı Gauck'un
bu görüşmeler ve eleştirileri üzerine
Başbakan Tayyip Erdoğan, açtı ağzını,
yumdu gözünü... 

Erdoğan Gauck’a "Sen o aklını
kendine sakla... Ülkemizin içişlerine
karışılmasına asla tahammül ede-
meyiz. Gauck,  Almanya'daki bir kı-

sım Alevi ateistlerin diliyle konuşu-
yor" dedi. Erdoğan bunların dışında
Gauck’u Almanya’da Türk işçilerden
8 kişiyi katleden Nazileri korudukları
için suçladı... Erdoğan, Alman Cum-
hurbaşkanı’nın eleştirileri karşısında
“Kimse bize demokrasi dersi veremez”
havalarındaydı. 

1- Alman Cumhurbaşkanı
Gauck Hitler’in
Çocuğudur!
Kimseye “Demokrasi”
Dersi Veremez!

Birincisi; Alman Cumhurbaşkanı
Gauck, hak ve özgürlüklerden, de-
mokrasiden bahsedecek en son kişi-
lerden birisidir... 

Sen Hitler’in çocuğu... Kim olu-
yorsun da gelip demokrasi dersi ver-
meye kalkışıyorsun? Anadolu toprak-
larında kime bilmişlik taslıyorsun?
Siz önce kendi ülkenizde demokrasiyi
sağlayın. Siz Nazi artıklarının hiç
kimseye demokrasi konusunda tek
bir söz söyleme hakkı yoktur. 

Birinci ve İkinci Paylaşım Savaş-
ları’nın bütün sonuçlarından sorum-
lusunuz. Tekellerin karları için mil-
yonlarca insanı katlettiniz. “Geçmi-
şimizle yüzleştik” dersiniz tüm dünya
halklarına. Oysa bugüne kadar o Nazi
zihniyetini hiç terk etmediniz. NSU
çetesini koruyan ve halen yargılamayan
bir Alman devleti, bizim toprakları-
mızda gelip demokrasi dersi veremez.
Siz önce NSU çetesinin öldürdüğü
insanlarımızın katillerini yargılayın.
Nazileri korumaktan ve beslemekten
vazgeçin. Önce bir kendinize dönüp
bakın... Kendi ülkenizde göçmenlere
karşı uyguladığınız asimlasyona ba-
kın... Göçmen işçilere karşı uygula-
dığınız ırkçı, faşist politikalara bakın...
Katlettiğiniz Türk işçilerin katilleri
Nazileri nasıl koruduğunuzu açıklayın
dünyaya... 

İkincisi; Alman devleti dünya halk-

larının yaşadığı her türlü zulümden,
sömürüden, açlıktan, yoksulluktan,
halkların akıtılan kanından doğrudan
sorumlu olanlardan birisidir... Kimseye
demokrasi dersi veremez... 

2- Başbakan
Tayyip Erdoğan
Hitler’in Öğrencisidir!
Halka Karşı
İşlediği Suçların
Hesabını Verecek!

Erdoğan’ın Gauck için söyledikleri
doğru gibi gözükse de hiçbir maddi
temeli yoktur... Sizin gibi işbirlikçiler
olduğu sürece gelirler senin ülkende
istediği gibi fink atarlar... Siz içişleri-
ninizi çoktan emperyalistlere teslim
ettiniz... Gauck’a söylediğiniz sözlerin
hiçbir maddi temeli yoktur... 

Al Birini Vur Ötekine...
Çocuk katili Erdoğan, burnundan

kıl aldırmıyor. Halka karşı her türlü
zulmü uygulayacak, her türlü terörü
estirecek ama “kimse beni eleştirme-
sin” diyor... 

İkisi de Hitler’in soyundandır....
Erdoğan, emperyalistlerin ne halt

olduklarını çok iyi bildiği için, onların
suçlarıyla kendi suçlarının üstünü ört-
meye çalışıyor... 

Irkçı, faşist kafalı Erdoğan, Almanya
Cumhurbaşkanı Gauck’u eleştirirken
bile Alevi halkımıza hakaret ediyor.
Erdoğan, Gauck’un “Almanya’daki
Aleviler Türkiye’den daha özgür. Ce-
mevleri ibadethane statüsünde. Hatta
Aleviler kendi inançlarında din dersleri
de veriyorlar” sözleri üzerine, Erdoğan
Gauck’u “Ateist Alevileri’in dili ile
konuşmak”la suçladı... 

Erdoğan zihniyetindekilere göre
Allah’a inanmamak, katli vacip suç-
tur... Bu gerici anlayış on yıllardır
kendi tabanlarını devrimcilere karşı
“bunlar ateist, Allah, Kur-an, kitap,
ana, bacı tanımaz, kafir, vb.” sözler

HHitler’in Çocuğu Alman Cumhurbaşkanı Gauck ve
Hitler’in Öğrencisi Tayyip Erdoğan

Kimseye Demokrasi Dersi Veremez!

Joachim Gauck Tayyip Erdoğan
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diyerek katli vacip gösterip, kışkırt-
mışlardır. Maraşlar, Çorumlar, Sivaslar
bu tür propagandalar ile halklar bir-
birine düşmanlaştırılarak yapılmıştır...
Erdoğan’ın bu sözlerinin temelinde
yatan da bu anlayışıdır... Birincisi;
Alevi halkımızı ateistlikle suçluyor...
Yani katli vacip kafirler olarak gös-
teriyor... 

İkincisi; ateist olmayı, yani onlar
gibi ‘yaradılışa inanmamayı’, bilimsel
düşünceyi suç olarak gösteriyor... Ge-
riciliği, ırkçılığı, halklar arasında düş-
manlığı körüklüyor... Halk düşmanı
Erdoğan’ın ağzından çıkan her kelime
halklar arasındaki düşmanlığı körük-
lüyor... 

Al birini vur ötekine... İkisi de
halkların düşmanıdır... İkisinin de hal-
kımıza demokrasi adına söyleyeceği
tek bir kelimesi yoktur... 

14 yaşındaki Berkin Elvan’ıvuran
polislere talimatı veren Erdoğan’dır...
Polisleri kahraman ilan eden, onlara
ikramiye veren Erdoğan’dır... İkisinin
de birbirinden farkı yoktur...

3- Alman Cumhurbaşkanı
Gauck’tan “Demokrasi
Dersi” Dinleyen
Kurum Temsilcileri;
Siz Kimin Temsilcisisiniz?

Erdoğan ile Gauck arasındaki tar-
tışmalar it dalaşından başka bir şey
değildir... Onlar birbirlerinin ne halt
olduklarını çok iyi bilirler... Söyle-
dikleri sözler halkı kandırmak içindir...
Bu tür it dalaşları kendi aralarındaki
çatışmanın ürünüdür... Tüm emper-
yalistler AKP’ye 12 yıllık iktidarları
boyunca tam destek vermişlerdir...
Düne kadar Erdoğan emperyalistlerin
bir numaralı uşağıydı... Emperyalist-
lerin AKP üzerinden Ortadoğu’daki
hesapları iflas etti... Ortadoğu’da he-
saplar yeniden yapılıyor... Erdoğan
ile olan çatışmaları da bunun sonu-

cudur... Bunlar anlaşılmaktadır... 
Peki ya siz DİSK, TTB, Taksim

Platformu temsilcileri... Ne adına gör-
üştünüz Gauck ile? 

Gauck’un dünyanın en büyük beş
emperyalist devletinden birinin cum-
hurbaşkanı olduğunu bilmiyor mu-
sunuz? 

Kim adına, neyi, kimi pazarlı-
yorsunuz emperyalistlere? 

Bula bula emperyalistleri mi bul-
dunuz “demokrasi dersi” alacak? 

Alman Cumhurbaşkanı Gauck, aya-
ğına çağırdığı bu kurum temsilcilerine
nasıl “demokrasi dersi” veriyor ba-
kalım: “Demokratlar olmadan de-
mokrasi olamaz: Demokrasilerde yö-
netim sivil toplum hareketleriyle bir-
likte şekillendirilmelidir. Sizin gibi
sivil hareketlerin demokrasinin ge-
lişmesine katkısı çok büyük. Kendi
davalarınız için verdiğiniz mücade-
leleri çok değerleri buluyorum.”

Bu kurum temsilcileri aynı zamanda
kendilerini sol, hatta o da kesmez,“dev-
rimci, sosyalist, komünist” olarak
ifade ederler... 

Fakat bu komünistlerimiz “demo-
kratlığın” dersini iki dünya savaşı çı-
kartmış, sadece ikincisinde 55 milyon
kişinin katledilmesne neden olan em-
peryalist Alman devleti Cumhurbaş-
kanından alırlar... 

Bir çok platformda yanyana gelmek
zorunda kaldığımız bu kurum tem-
silcilerinden açıklama istiyoruz... Al-
man Cumhurbaşkanı ile kim adına
neden görüştünüz?

4- Anadolu Kültür Derneği
Başkanı Osman Kavala En
Zengin 100 İşbirlikçi Te-
kelden Birisidir!

Gauck ile görüşen DİSK, TTB,
Taksim Platformu gibi kurum tem-
silcileri ile birlikte görüşmelere katı-
lanların yanında, Anadolu Kültür Der-

neği Başkanı Os-
man Kavala da var-
dı... 

Osman Kavala,
devrimciliği terk
eden, düzen içine
yerleşmiş sivil top-
lumcu anlayışlar ta-
rafından solda meş-

rulaştırılmaya çalışılan, Türkiye’nin
en zengin 100 işbirlikçi tekelinden
birisidir... 

İşbirlikçi tekeller halkın mücade-
lesini veremez... Asla halkın yanında
olamaz... 

Osman Kavala, G. Soros gibi em-
peryalist tekeller tarafından destek-
lenen bir kurumun başkanıdır. Bu ku-
rumların temel görevi, devrimci mü-
cadeleyi tasfiye edip halk muhalefetini
“insan hakları, demokrasi, özgür-
lükler” gibi söylemlerle emperyaliz-
min politikalarına yedeklemektir... 

Sonuç Olarak;
1- Almanya gibi emperyalist bir

devletin Cumhurbaşkanı ne ülkemizde
ne de dünyanın başka bir yerinde
kimseye demokrasi dersi veremez!

2- Tayyip Erdoğan’ın Alman Cum-
hurbaşkanı Gauck’tan farkı yoktur.
14 yaşındaki çocuklarımızın katliam
emrini veren katildir... 

3- Alman Cumhurbaşkanı Gauck’un
ayağına gidip “demokrasi dersi” alan
kurum temsilcileri kim adına, ne
amaçla bu görüşmeyi yapmışlardır
açıklamalıdırlar... Yaptıkları emper-
yalizmle işbirlikçiliktir... Temsil et-
tikleri kurumlara ve Türkiye halklarına
özeleştiri vermelidirler...

4- Osman Kavala işbirlikçi bir te-
keldir. Halkın çıkarına tek bir adım
atmaz... Yerli işbirlikçi burjuvazinin
yanıdır... 

5- Halkımız, AKP faşizmine karşı
mücadele; emperyalistlere, işbirlikçi
tekellere, demokratik kitle örgütü
olma niteliğini yitirmiş sivil toplumcu
anlayışlara dayanılarak verilmez...
Faşizmi yenmenin onuru sadece ve
sadece devrimcilere aittir... Yeriniz
devrimcilerin yanıdır... 

Görevimiz devrimcilerin öncülü-
ğünde faşizme karşı savaşı büyüt-
mektir... 

DİSK Genel Sekreteri

Arzu Çerkezoğlu
TTB Başkanı

Özdemir Aktan

Taksim Dayanışma
Platform Üyesi

Mücella Yapıcı

İHD Genel Başkanı
Öztürk Türkdoğan

Anadolu Kültür
Derneği Başkanı

Osman Kavala
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Aykut Kaynar, 1961 doğumludur. Bolu’da
mücadelenin en ön saflarındaydı. Daha son-
ra Karadeniz’de, Aybastı Bölgesi’nde çalış-
maya başladı. 19 Mayıs 1980’de faşistler ta-
rafından katledildi.

Ali Şahin 19-22 Aralık Katliamı’nda kurşunla
yaralandı. Oligarşinin “Hayata döndürme” adı-
na sıktığı kurşunlar, vücudunda yaralar açtı.
Sevkedildiği Tekirdağ F Tipi Hapishanesi'nde
8. Ölüm Orucu Ekibi içinde yeraldı. Direnişin bel-
li bir noktasında zayıflık gösterdi ve ölüm oru-
cunu bıraktı. Daha sonra ciddi rahatsızlıklar baş-

gösterdi vücudunda. Tedavisinin yapılmaması, hastalığının
ağırlığına rağmen tahliye edilmemesi nedeniyle 21 Mayıs
2004’te, 26 yaşındayken, tecritin aldığı 112. can olarak ara-
mızdan ayrıldı.

18 Mayıs 1977 doğumlu Şengül Akkurt,
mücadeleye Malatya Gazi Lisesi’nde okuduğu
yıllarda katıldı. Daha sonra Malatya ve İs-
tanbul’da Kurtuluş bürosunda çalıştı. Nurte-
pe gecekondu halkının örgütlenmesinde ye-
raldı. Defalarca gözaltı ve tutsaklıklar yaşa-
dı. Oligarşinin hukuksuz “ceza”ları sonucu mü-
cadelesini illegalite koşullarında sürdürdü. 19
Aralık 2000 Katliamı karşısında tereddütsüz

feda savaşçısı olmak istedi. Bu görevi üstlendiğinde, yine
tereddütsüz yürüdü zalimlerin üstüne. 20 Mayıs 2003’te An-
kara Kızılay’da feda eylemi hazırlığı içindeyken kazayla mey-
dana gelen patlama sonucu şehit düştü.

18 Mayıs - 24 Mayıs

“Halkımız, 
... Bizi korkutarak, hücrelerde tecritle yok etmek ve

bu şekilde iktidarlarını sürdürmek istiyorlar... Bizi
korkutarak öldürmek istiyorlar. Korkmayalım.
Hakkımızı arayalım. Emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı bağımsızlık ve demokrasi savaşı verelim. Ve bu
savaşı kazanalım. Birlik olursak, örgütlü olursak bu
savaşı kazanırız. Örgütlü halk yenilmez. Bu savaş
bizim savaşımızdır. Bu savaş Türk, Kürt, Laz, Arap,
Çerkez bütün milliyetlerden, bütün dinlerden olan
ezilen yoksul halkın savaşıdır. Bu savaş bizim
savaşımızdır. Örgütlenelim, savaşalım, kazanalım.”

Şengül AKKURT

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Hüseyin Kılıç ve Zeynep Kork-
maz, bir Cephe gerilla birliğiyle, oli-
garşinin askeri güçleri arasında
20 Mayıs 1998’de Dersim Hozat
Tavuklu Köyü yakınlarında çıkan
çatışmada, saatlerce çatışıp birliğin

kuşatmayı yarmasını sağlayarak şehit düştüler. Çatışırken son
anlarında ellerindeki malzeme ve dökümanları imha edecek
bir cüret ve iradeyle kucakladılar ölümü.

Hüseyin Kılıç, 1977 Malatya Akçadağ Kasımuşağı do-
ğumludur. Mücadeleye 1991’de Malatya’da lise öğrencisiy-
ken katıldı. Bir süre İstanbul mahalli bölgelerde çalıştı. 

Zeynep Korkmaz, 1975, Kilis-Söğütlü doğumludur. Mü-
cadeleye lise yıllarında katıldı. 1993-96 arasında Gaziantep
Mücadele ve Kurtuluş temsilciliklerinde bulundu. 1997’de ge-
rillaya  katıldı.

Hüseyin KILIÇ

Şengül AKKURT

Hamit Kaya, Gültepe'de anti-faşist mü-
cadele içinde yer aldı.  22 Mayıs 1980’de fa-
şistler tarafından kaldıkları eve yapılan bas-
kında şehit edildi. 

Hamit KAYA

Aykut KAYNAR

Zeynep KORKMAZ

'Gelişmenin en büyük düşmanı
alışkanlıktır.' 

Küba'nın İspanya'ya karşı ba-
ğımsızlık savaşının önderiydi. 1853'te
Havana'da doğdu. 16 yaşında La
Patria Libre (Özgür Vatan) adlı bir ga-
zete çıkardı. 17 yaşında bağımsızlık
savaşına katıldığı için tutuklandı. Altı
ay kürek cezasından sonra, İspan-

ya'ya sürüldü. Sürgün hayatının uzun
bir bölümünü New York'ta geçirdi ama

Latin Amerika'yla bağını sürdürdü. Yazılarıyla ünü tüm kı-
taya yayıldı. Küba Devrimci Partisi'nin kuruluşuna önder-
lik etti. Marti, partisinin önderliğinde gerilla savaşı temelinde
sürdürülen bağımsızlık savaşına katılmak amacıyla 11 Ni-
san 1895'te gizlice Küba'ya döndü. Ne ki, 16 yıl ayrı kaldığı
ülkesine döndükten bir ay sonra, 19 Mayıs 1895'te bir çar-
pışmada vurularak şehit düştü. Fakat bağımsızlık ateşini bir
kez tutuşturmuştu ve o ateş yanmaya devam etti.

Jose MARTİ

Ali ŞAHİN

Kaypakkaya, 1970’lerdeki devrim-
ci kopuşun bir halkasıdır. Gençlik
içindeki çalışmalarının bir aşamasın-
da, içinde bulunduğu ve başını Pe-
rinçek’in çektiği PDA’dan koparak
TKP/ML’nin kurulmasına önderlik etti.
Klasik halk savaşı modelini temel
alan bir stratejiyi savundu. 12 Mart
Cuntası’na karşı silahlı mücadeleyi sür-
dürürken, 24 Aralık 1972 gecesi Der-
sim Vartinik Köyü’ne bağlı Mirik Mez-

rası’nda kuşatıldılar. Çatışmada Ali Haydar Yıldız şehit dü-
şerken, Kaypakkaya yaralı olarak kuşatmayı yarmasına rağ-
men daha sonra tutsak düştü. Dersim, Elazığ ve Diyar-
bakır'da aylarca işkencede kaldı. Ser verdi, sır vermedi. 18
Mayıs 1973’te Diyarbakır işkencehanelerinde ölümsüzleşti.

İbrahim KAYPAKKAYA



Zeynep yoldaş, orta halli, Türk milliyetinden
bir ailenin çocuğuydu. Dört kız, üç erkek yedi
kardeştiler. Köyde ailesinin işi çok olduğu için
yazın anneannesinin yanında kalırdı. Zeynep
yoldaş kendini sevdirmesini bilirdi... 

Ailemiz içinde en sevilen yeğenimdi. Bizim
küçük çocuğumuz olmadığı için hep bizimle ka-
lırdı. Sözünü kimseden çekinmeden konuşur-
du, açık sözlüydü. İlkokulu ve ortaokulu Kilis'in
Söğütlü Köyü'nde okudu. Bir ara köyde terzilik
kursuna gitti. Liseyi Gaziantep'te 19 Mayıs Li-
sesi'nde okudu. Gaziantep'te hep benim ya-
nımda kaldı. Bana hep devrimciliği sorardı. Ko-
nuşurduk, anlatırdım...

'93 Eylül'ünde Gaziantep'te dergi bürosu açıl-
dığı zaman gelenleri karşılarken sende öyle bir
sevinç vardı ki, görülmeye değerdi. Kurumları-
mızı sahiplendin. Sende hep bunları gördüm.
Hani Zeynep yoldaş, biz tutuklandıktan sonra
dergi işi sana düşmüştü. Düşman bizleri tu-
tuklamakla bizim kurumların kapalı kalacağını
düşünüyordu. Ama sen buna izin vermedin.
Düşmanın baskısına, işkencesine boyun eğ-
medin. Mevzilerimizi korudun. Gaziantep Ha-
pishanesi'ne görüşe geldiğin zaman bana söz
verdin. Her şeyi ben yaparım demiştin. Sözü-
nü tuttun Zeynep yoldaş... 

1996 yılıydı. "Daha ne zaman çıkacaksınız"
demiştin. Sana; sen yakayı düşmana kaptırma
demiştim. Sen "Ben yakayı düşmana kaptır-
mam" demiş, "Gelirsem de temiz gelirim" diye
eklemiştin. Sen sözünü tuttun Zeynep yoldaş.
Artık aramızdaki ilişkiler dayı-yeğen ilişkisi de-
ğildi; yoldaşlık ilişkisiydi. 

Sen demokratik alanda çalışırken, Gazian-
tep'te yaşananları görüyordun. Dergi satışında
yan çizenler oluyordu. "Bunlar ne" diyordun. "Bo-
yunuza bakın da utanın", "Devrimcilik yapacak
adam yalan söylemez" deyip doğruyu, güzeli
göstermeye çalışıyordun... 

Bizler '93 Ekim'inde gözaltına alındığımızda
sizler basın açıklaması yapmaya gitmiştiniz. Çe-
şitli kurumları haberdar etmek için çevreye te-
lefon etmeye başladığınız zaman oraya deden
de geliyor. Bakıyor sen oradasın. Basın açık-
laması bitip eve geldiğiniz zaman deden sana;
"Kızım senin ne işin var orada dolanıyon, çev-
rende bir sürü erkek var sen evinde otursana"
diyor. Dedenin konuşmalarını anlatıp anlatıp gü-
lüyordun. "Aha sen şu bizim etmiyesiceye bak,
her tarafa telefon ediyorlar. Bizim kadınlar er-
kekleri geçmişler..." demesi çok hoşuna gitmişti... 

Sevgili yoldaşım, Dersim'de şehit olduğunu
ondört gün sonra öğrendim. O gün benim kapı
nöbetim vardı. Yoldaşların içeride çalışmaları
vardı, ben o sırada bölge çalışması için araş-
tırma yapıyordum. Konu Gaziantep ve Kilis'ti.
O bölgeleri bildiğim için Kilis'ten başladım
araştırmaya. Kilis'te şehitlere gelmiştim, Devrimci
Yol'cu şehitleri yazdım. Ve noktayı koydum. Do-
laşmaya başladım. Saat 17.15 falandı. Mazgal
açıldı. Memur elime bir telgraf verdi. Gözlerime
inanamadım, senin adın ve ardından bir baş-
sağlığı geçiyordu: " Ailemizin başı sağolsun"
diye. Soğukkanlı olmaya çalıştım, yoldaşların
içeride çalışması bitti. Telgrafı sorumlu yolda-
şa verdim "Bu Zeynep sizin Zeynep mi?" dedi.
Cevap verdim ve yukarı çıktım. Ranzama otur-
dum. Sorumlu yoldaş geldi, bir şeyler söyledi
ama cevap vermekte zorlandım, gözlerim ya-
şarmaya başladı, havalandırmaya çıkıp biraz do-
laştık. 

Sevgili yoldaşım seni yoldaşlara anlatmak is-
tedim o an. Şunları söyleyecektim Zeynep yol-
daşım. İlk okuduğun kitabı söylemeye çalıştım
ama söyleyemedim, ilk okuduğun kitap "Sos-
yalizm Kazanacak"tı. Bunu söyleyemedim yine
gözlerim yaşarmaya başladı. Konuşmak isti-
yordum ama ses çıkmıyordu. Sen "Sosyalizm
Kazanacak" kitabını alıp okumaya başladığın za-
man sana sormuştum, "anlıyor musun?" de-
miştim. Yine doğal şivenle: "Yahu dayı, işte öğ-
renmek için okuyorum" demiştin. "Sosyalizm Ka-
zanacak" kitabını bir ayda okumuştun. Evet, sev-
gili yoldaşım; sosyalizm kazanacak, biz kaza-
nacağız. 

Dayın, Yoldaşın...

Yakını ve yoldaşı 
Zeynep Korkmaz'ı 

anlatıyor

Anıları Mirasımız



Yürüyüş Dergisi Türkiye'nin dört
bir yanında halka ulaştırılıyor.

Yürüyüş Dergisi
Küçükarmutlu’da

Yürüyüş Dergisi okurları 4 Nisan
günü yıkımlara, yozlaşmaya karşı di-
renişler gerçekleştirip bunun bedeli-
ni ödeyen Küçükarmutlu Mahalle-
si’ndeydiler. 

Ellerinde umudun sesi olan Yü-
rüyüş Dergisi ile yine sokakları adım-
layarak halka gerçekleri taşımanın
onuruyla evlerin kapılarını çaldılar. Sa-
dece evlere mi soruldu? Yoldan ge-
çenlere, kahvede oyun oynayanlara,
otobüs yolcularına da soruldu dergi.

Önce saatler 16.00’ı gösterdiğinde cemevinde toplanan dergi okur-
ları ellerine 500 dergi alarak Küçükarmutlu’nun esnaflarını, kahvele-
rini dolaştılar. Ajitasyonlarla 1 Mayıs öncesi mahallede yapılan bas-
kınlar teşhir edilerek Hasan Ferit’in yolunda yozlaşmaya karşı müca-
dele edilmeye devam edileceği vurgulandı. Esnaflardan sonra pazara
yönelen okurlar pazardan alışveriş yapan halka da tanıttılar dergiyi.  

Pazardaki dağıtım bittikten sonra Köyiçi Meydanı’na ulaşıla-
rak burada hep birlikte halaya duruldu. Halay bittikten sonra hal-
ka seslenilerek devletin baskınlarla gözaltılarla devrimcilerin mü-
cadelelerini  bitiremeyecekleri anlatıldı. Bu anlatımdan sonra ma-
hallenin içine girilerek kapılar tek tek çalınarak dergi soruldu. 

Armutlu Karakolu’nun önüne gelindiğinde burada bir süre bek-
lendi. Bu bekleyiş esnasında katil polisler teşhir edildiler. Onların
o karakolda özellikle de torbacılarla mangal partileri yaptıkları an-
latıldı. Konuşma sonunda “Katil Polis Mahalleden Defol, Polis Si-
mit Sat Onurlu Yaşa” sloganlarıyla yüründü. Buradan cemevine yü-
rünerek toplu dağıtım sona erdi. 50 kişinin katıldığı dağıtımda 470
dergi ulaştırıldı.

İSTANBUL
Mecidiyeköy: Yürüyüş Dergisi çalışanları 5 Mayıs ve 7 Mayıs
günlerinde Mecidiyeköy Metrobüs durağında 415. sayının satışı-
nı ve tanıtımını yaptı. Yapılan dergi tanıtımlarının yanı sıra 5 Ma-
yıs günü dergi çalışanları Mecidiyeköy otobüs durakları ve çevre-
si ile Metrobüs durağına 50 adet Yürüyüş afişi astı.

7 Mayıs günü ise Yürüyüş Dergisi çalışanları Mecidiyeköy Gül-
bağ Mahallesi’nde kapı çalışması yaptı. 1,5 saat yapılan kapı ça-
lışmasında 15 dergi halka ulaştırıldı.

Kuruçeşme: 29 Nisan günü Yürüyüş okurları Kuruçeşme ma-
halle esnafına dergilerini ulaştırdı. Dergi dağıtımında toplam 40 der-
gi halka ulaştırıldı.

4 Mayıs günü Yürüyüş okurları derginin 414. sayısının dağıtı-
mını mahalle içerisindeki evleri dolaşarak yaptılar.  5 Mayıs günü
mahalle  esnaflarına dergi dağıtımı yapıldı.

6-7 Mayıs’ta Kıraç ve Kuruçeşme mahallelerinde kurulan
Çarşamba Pazarı’nda dergi dağıtımı devam etti. Toplam 100 der-
gi halka ulaştırıldı.

TAYAD: TAYAD'lı Aileler 3 Mayıs’ta Şişli’de dergi dağıtımı yap-
tılar. Dernek binası önünde başlayan dergi dağıtımı Şişli'nin ara so-
kaklarında sürdü.

Umudun sesi Yürüyüş Dergisi ellerinde olan 7 TAYAD'lı "Ek-
mek Adalet ve Özgürlük için Yürüyüş Okuyalım Okutalım" diye-
rek Yürüyüş önlükleriyle dolaşmaya başladılar.

Dağıtım sırasında Halk Cepheliler’in 1 Mayıs'ta Taksim Mey-
danı için sokak sokak çatıştığı anlatıldı. Dergi dağıtımı yaparken
esnaflarla da sohbet eden TAYAD’lı Aileler dağıtım sonunda 42 der-
giyi halka ulaştırdı.

BURSA
Yürüyüş dergisi okurları 4 Mayıs’ta Gemlik’in yoksul mahallele-
rine giderek Mehmet Akif’in ve Berkin’in sesi olup halka gerçek-
leri anlatmaya devam ettiler.

4 Yürüyüş okurunun katıldığı tanıtımda Dereboyu Caddesi’nde es-
naf ve kahveler gezilerek daha sonra Gemlik’in yoksul mahalleri-
nin bulunduğu mezbaha bölgesine geçildi. Burada da evler tek tek
ziyaret edilip kapılar çalındı. Mahallede Yürüyüş Dergisi’nin
daha önce her hafta geldiğini ve okuduğunu söyleyen birçok aileyle
tanışıldı. Dağıtım sonunda 36 dergi halka ulaştırıldı.

HATAY
Yürüyüş dergisi halka ulaşmaya devam ediyor. Hatay’ın köy ve ma-
hallelerinde yapılan dağıtımda halk Yürüyüş okurlarını evlerine ye-
mek yemeye çay ve kahve içmeye davet ettiler.  

414. sayıdan Antakya Merkez’de 110, Harbiye-Sümerler ara-
sında 100, Karaali’de 37, Dursunlu’da 20, Gümüşgöze’de 60, Sa-
mandağ Merkez’de 100, Tekebaşı-Sutaşı’nda 116, Aknehir-Sinanlı’da
126, Mağaracık’ta 108, toplamda 777 dergi halka ulaştırıldı.

Ekmek Adalet ve Özgürlük İçin
Yürüyüş Okuyalım Okutalım!

Bursa

Kuruçeşme

Armutlu



ÖÖğretmenimizğretmenimiz

Objektivizm adaletli olmak değildir. 
Objektivizm, kendini “adaletli olma” biçiminde savunur 

çoğunlukla. Karşısındakinin de hakkını tanımayı öngörür.
Adaletli olduğunu kanıtlayacak! Hayır, bu adaletli olmak değildir.
Tam tersine bir adaletsizliktir. Ezenle ezilen, sömürenle sömürülen
arasındaki tarafsızlık, ne kadar gerçek anlamda bir tarafsızlıksa,

buradaki adalet de ancak öyle bir adalettir.
Objektif düşünmek, haklıya ve haksıza, doğruya ve yanlışa, 

ezene ve ezilene, sömürene ve sömürülene aynı 
ölçüleri uygulamak, daha doğru bir deyişle uygulamaya 

kalkmaktır. Ortada objektif olan bir şey yoktur. 
Ama bir sapma vardır.

Objektivizm, solda 12 Eylül’ü takiben gelişen dejenerasyonda
ve çürümede oldukça önemli bir rol oynamıştır. Örgüt fobisi, birey

kültürü, bencillik pompalanırken, devrimci değer ve 
gelenekleri tahrif etmenin en önemli araçlarından biri olarak

objektivizm güçlendirilmiştir. Objektivizm, bireycilikle,
devrim-düzen arasında kesin tercihte bulunmamış olmakla

çoğu zaman yanyana, içiçe bulunan bir özelliktir zaten.
Bireycilik ve tercih yapamama durumu, kişiyi sık sık farkında

olsun veya olmasın, tarafsızlık konumuna sürükler...
Biz tarafız. Sınıfsal bakmak, taraf olmaktır zaten. 

Bizim dergimiz, bizim örgütlenmelerimiz, eylemlerimiz,
her şeyimiz taraftır. Doğru ile yanlış arasında objektif olunamaz..

Ezen ile ezilen arasında objektif olunamaz. 

39 Bin Polis, 50 TOMA...
AKP, faşist terörle
halkı teslim alamadı!
Her sokakta 
binlerce Mehmet, 
binlerce Berkin
Cephe saflarında direndi!



BERKİN’İN KATİLLERİNİ BULDUK!BERKİN’İN KATİLLERİNİ BULDUK!
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ZAFER DİRENENLERİNDİR! 
ZAFER CEPHE’NİNDİR!

SENEYE YİNE TAKSİM’DEYİZ!HALKIN ADALETİYLE YARGILAYACAĞIZ! 


